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Pasaulio lietuvių bendruomenė 
ir toliau rems Lietuvą 

Vilnius, vasario 25 d. (Elta) 
— Lietuvių bendruomenės, 
veikiančios įvairiose užsienio 
valstybėse, galėtų aktyviau 
remti Lietuvos pastangas būti 
priimtai į Europos Sąjungą ir 
NATO, pasakė Eltai Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atsto
vas Lietuvoje Gabrielius Žem
kalnis. Sis klausimas išsamiai 
buvo svarstomas trečiadienį 
Vilniuje surengtame PLB val
dybos posėdyje. 

PLB valdyba, pasak G. 
Žemkalnio, taip pat nagrinėjo 
išeivijos sugrįžimo, integraci
jos į Lietuvos gyvenimą klau
simus, labai gerai vertino vy
riausybės nutarimą steigti In
formacijos centrą, kuris būtų 
didelė parama Pasaulio lietu
vių bendruomenei. 

PLB valdybos posėdyje taip 
pat kalbėta apie „Lietuvos ko
vų ir kančių istorijos" tolesnį 
leidimą bei platinimą. Jau iš
leisti penki tomai, bus leidžia
mas dar vienas. Labai svarbu, 
pripažino valdybos nariai, kad 
ši istorija pasiektų mokyklas, 
jaunąją kartą. 

Dideli darbai, pasak G. 
Žemkalnio, PLB valdybos lau
kia Rytų pusėje. Baltarusijoje, 
Ukrainoje, Rusijoje, Azijos 
kraštuose gyvenantiems lietu
viams reikia mokyklų ir bib
liotekų. 

Vilnius, vasario 26 d. 
(Elta) — „Padėti Lietuvai tap
ti klestinčia valstybe ir puo
selėti lietuvybę išeivijoje, tokie 
ir toliau lieka svarbiausi Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
tikslai", pasakė PLB valdybos 
pirmininkas Vytautas Kaman-
tas Vilniuje surengtoje spau
dos konferencijoje, kuri buvo 
skirta trečiadienį Seimo rū
muose prasidėjusiems Pasau
lio lietuvių bendruomenės val
dybos posėdžiams. 

„ Lietuvos prezidentui Val
dui Adamkui mes pažadėjome 

skatinti Europos Sąjungai ir 
NATO priklausančiose valsty
bėse veikiančių Lietuvių bend
ruomenių narius, kad jie, kaip 
tų šalių piliečiai, labiau įta
kotų savo vyriausybes paleng
vinti Lietuvai kelią į šias orga
nizacijas". „Prezidento buvo 
prašoma, kad Lietuva ir toliau 
remtų išeiviją, jos kultūrines 
ir švietimo programas", sakė 
V. Kamantas. 

Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos atstovas Lie
tuvoje Gabrielius Žemkalnis 
visiškai paneigė sklindančias 
kalbas, esą, išrinkus Valdą 
Adamkų Lietuvos prezidentu, 
išeivijai bus skiriamas ypatin
gas dėmesys, ir sukritikavo 
mėginimus šį žmogų vadinti 
užsienio lietuvių prezidentu. 

„Valdas Adamkus — Lietu
vos prezidentas", pabrėžė G. 
Žemkalnis. Be to, pasak jo, 
bendruomenės reikalai tvar
komi ne tokiu aukštu lygiu. 
Yra Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departa
mentas, kurio veikla Pasaulio 
lietuvių bendruomenes valdy
ba yra labai patenkinta. 

* „Visi, mylintieji Lietu
vos tautą, šiandien dėkoja
me Dievo apvaizdai už mums 
suteiktą Jumyse naują mūsų 
krašto Prezidentą", rašoma 
kardinolo Vincento Sladke
vičiaus sveikinimo laiške nau
jajam valstybės prezidentui 
Valdui Adamkui. Dėl pablogė
jusios sveikatos kardinolas ne
galėjo dalyvauti inauguracijos 
iškilmėse. 

* Pirminiais „Lietuvos 
ryto" duomenimis, kovo 9 d. 
naujasis prezidentas teiks Sei
mui tvirtinti tą pačią ministro 
pirmininko — Gedimino Vag
noriaus — kandidatūrą. Pagal 
Konstitucinio teismo išaiškini
mą, prezidentas negali siūlyti 
naujo vyriausybės vadovo. 

Likimo vardas — Lietuva" 

„Ai, Valdas Adamkus, prisiekiu tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir 
vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisume: prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti 
visiems lygiai teisingas; priesiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti 
tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!", padėjęs ranką ant Lietuvos 
Konstitucijos, vasario 26 dieną tarė priesaikos žodžius naujasis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 

Nuotr.: Konstitucinio teismo pirmininkas Juozas Žilys dešinėje) priėmė prezidento priesaiką. Kairėje — 
naujojo Lietuvos vadovo žmona Alma Adamkienė: aukščiau — Seimo vadovai. .Elta* 

Prisiekė naujasis Lietuvos 
prezidentas — Valdas Adamkus 

Vaidas Ad.įnikus laiko nauja Respublikos prezidento vėliavą (Eita) 

Vilnius, vasario 26 d. 
(BNS) — Raudonas kilimas ir 
fanfaros pasitiko Se>me iš
rinktąjį prezidentą Valdą 
Adamkų, ketvirtadienį atvy
kusį duoti prezidento priesai
kos. 

Prieš priesaikos ritualą kal
bėjo kadenciją baigęs prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
kuris palinkėjo savo įpėdiniui 
„ištvermės, sveikatos ir sėk
mės", tęsiant pradėtus darbus 
ir bendradarbiaujant su kito
mis valdžiomis. 

„Tikiuosi, jūs pratesite tą 
santarvės, interesų derinimo 
ir sutarimo ieškojimo dvasią, 
kurią stengiausi puoselėti 
visą davo kadencijos laiką", 
sakė jis. 

A. Brazauskas, kuris atėjo i 
prezidentus iš buvusios komu
nistų partijos vadovų ir kar
tais sunkiai rado bendrą kal
bą su dabartiniu dešiniųjų 
dominuojamu parlamentu, 
linkėjo V. Adamkui gero bend
radarbiavimo su Seimu ir vy
riausybe. 

Kadenciją baigęs preziden
tas taip pat ragino kurti šiuo
laikišką Lietuvos valstybę. 

„Dabar stovime ant XXI am
žiaus slenksčio. Todėl turė
tume neužsisklęsti savyje, va
duotis iš provincialumo kiau
to, žengti į naują, demokratinį 
pasaulį", sakė A. Brazauskas. 

Naujasis Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus prisiekė 
būti ištikimas Lietuvai ir jos 

Naująjį Lietuvos prezidentą, kuris yra ir vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų v;i 
gu žygiavimu paeert*- Lietuvos kariuomene 

!as. Arkikatedros aikštėje i.škilmin-
(Elta i 

Konstitucijai, gerbti ir vykdy
ti įstatymus bei saugoti Lietu
vos žemių vientisumą. 

Priesaika taip pat įpareigoja 
prezidentą visomis išgalėmis 
stiprinti Lietuvos nepriklau
somybę, tarnaut i Tėvynei, de
mokratijai. Lietuvos žmonių 
gerovei. 

Prezidento prie.-aiką vidur
dienį Seime priėnė Konstitu
cinio teismo pirmininkas Juo
zas Žilys, kuris 1993 metų 
vasario 25 dieną priėmė dabar 
kadenciją baigusio prezidento 
Algirdo Brazausko priesaiką. 

Priesaikos aktas, kurį pasi
rašė prezidentas ir Konstituci
nio teismo pirmininkas, įteik
tas saugoti Seimo pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui. 

V. Landsbergis parlamento 
vardu pasveikino Valdą 
Adamkų, po priesaikos pra
dėjusį eiti Lietuvos prezidento 
pareigas. 

„Sveikiname jus kupini vil
ties, kad mūsų Tėvynė matys 
gerą valdžios grandžių suta
rimą ir džiaugsis to darnaus 
bendradarbiavimo vaisiais", 
sakė V. Landsbergis. 

„Nemanome, kad esame ne
klaidingi, tad visada lauksime 
jūsų pastabų de-1 mūsų prii
mamų Lietuvos įstatymų dva
sios ir tekstų, taip pat lauk
sime jūsų įstatyminių inicia
tyvų", sakė Sesmo pirminin
kas. 

Vytautas Land.-bergis parla
mento vardu padėkojo kaden
ciją baigusiam prezidentui Al
girdui Brazauskui už jo pen
kerių metų veikla. 

Seimo pirmininkas pažy
mėjo vaisinga prezidento 
bendradarbiavimą su Seimu, 
nuoseklų geros k.ūmynystės ir 
integracijos į Eu-opos bei Eu-
roatlantines struktūras politi
kos įgyvendinimą. 

V. Landsbergis pareiškė įsi
tikinimą, kad A. Brazausko 
raginimai kurti -antarvę Lie
tuvoje yra „tas tikslas, prie 
kurio mes artėjame". 

Seimo vadovas palinkėjo 
Algirdui Brazauskui ..pras
mingų darbų" ir sakė, kad jis 
„bus visada mielai pasveikin
tas Seimo rūmucie". 

G. Vagnorius oasveikino V. 
Adamkų pradt us vykdyti 
..pačias aukščiausias ir atsa
kingiausias panigas" ir iš
reiškė viltį, kad Lietuva po ke
lerių metų gal'-s didžiuotis 

naujais laimėjimais. 
Ministras pirmininkas taip 

pat paprašė sudaryti galimybę 
suformuoti „stipresnę, veik
lesnę, naudingesnę visiems 
mums vyriausybę". 

V. Adamkus savo ruožtu 
padėkojo vyriausybei ir prem
jerui už darbą ir paprašė, lai
kantis Konstitucijos nustatytų 
taisyklių, G. Vagnorių toliau 
eiti premjero pareigas. 

Per 15 dienų prezidentas 
turi pateikti Seimui svarstyti 
to paties premjero kandidatū
rą, o parlamentas — artimiau
siame posėdyje suteikti gali
mybę prezidentui pristatyti 
kandidatą. 

Po to premjero kandidatū
ra perduodama svarstyti Sei
mo frakcijoms, kurios tai turi 
padaryti per 2 darbo dienas. 

Ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo premjero kandida
tūros pristatymo turi būti su
rengtas kitas Seimo posėdis, 
kuriame priimamas nutari
mas pritarti ar nepritarti pre
zidento pateiktai kandidatū
rai. 

Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui ketvirtadienį popiet 
buvo perduotas Didysis Prezi
dento antspaudas ir padova
nota Lietuvos Konstitucija, 
papuošta rankų darbo odiniu 
viršeliu. 

Prieš tai prezidentai V. 
Adamkus ir Algirdas Brazaus
kas pasirašė Prezidentūros 
rūmų perdavimo aktą. 

Prezidentūros kieme buvo 
nuleista prezidento vėliava ir 
perduota A. Brazauskui. Po 
šios ceremonijos A. Brazaus
kas išvyko iš Prezidentūros. 
J am nuvažiuojant, kai kurių 
Daukanto aikštėje buvusių 
žmonių akyse pasirodė ašaros. 

Išvykus A. Brazauskui, virš 
prezidentūros vėl buvo iškelta 
prezidento vėliava. Skambant 
maršui, V. Adamkus su žmona 
Alma įėjo į Prezidento rūmus. 

4 valandą po pietų prezi
dentūroje premjero Gedimino 
Vagnoriaus kabinetas grąžino 
naujajam prezidentui savo 
įgaliojimus. Valdas Adamkus 
pavedė kabinetui laikinai to
liau eiti savo pareigas. 

G. Vagnorius prezi
dentūroje įteikė prezidentui 
raštą, kuriame vyriausybė 
praneša vykdanti Konstituci
jos ir Prezidento įstatymo rei
kalavimus — grąžina įgalioji
mus naujajam prezidentai tą 
dieną, kai jis prisiekia. 

Po to V. Adamkus pasirašė 
pirmąjį savo dekretą, kuriuo 

Vilnius, vasario 25 d. (Elta) 
— Prezidento inauguracijos iš
kilmių išvakarėse Kauno 
„Santaros" leidykla 4,000 eg
zempliorių tiražu išleido ant
rąjį, papildytą išrinktojo prezi
dento Valdo Adamkaus pri
siminimų knygos ..Likimo var
das — Lietuva" leidimą. 

Autobiografinės V. Adam
kaus knygos l i teratūrinis ben
draautorius — „Lietuvos ryto" 

Lietuva išsirinko 
savęs vertą 
prezidentą 

Maskva, vasario 26 d. 
(BNS) — Net užkietėję skepti
kai tikisi, kad Lietuvoje prezi
dentu išrinktas žmogus, galin
tis „pagal amerikietiškus 
standartus" pagerinti gyveni
mą valstybėje. 

Apie tai ketvirtadienį rašė 
Maskvos laikraštis „Izvestija". 

„Amerika padarė jį tur t in
gu ir nepriklausomu", teigia
ma straipsnyje, ir pr iduriama, 
kad JAV gaunama jo 5,000 
JAV dolerių pensija du kar tus 
viršija Lietuvos prezidento at
lyginimą. 

Laikraštis pažymi, kad pre
zidento nevaržo „klaniniai" 
ryšiai, j is nėra susijęs su ko
rupcija. 

Anot laikraščio, labai svar
bu, kad Valdas Adamkus nie
kada nebuvo „pasiutėlis" ir 
„rusofobas". 

žurnal is tas Valdas Bartasevi
čius. 

Pirmasis knygos leidimas 
pasirodė prieš keletą mėnesių, 
kai dar nebuvo žinomi prezi
dento rinkimų rezultatai . 
6,000 leidinio egzempliorių 
buvo labai greitai išpirkti. 

V. Adamkaus prisiminimų 
knygą „Santaros" leidykla iš
leido kaip to paties pavadini
mo žurnalo bibliotekos leidinį. 
Beje, V. Adamkus nuo pirmojo 
numer io buvo aktyvus prieš 
devynerius metus Kaune pra
dėto leisti „Santaros" žurnalo 
konsultacinės kolegijos narys. 

Žurnalo biblioteką pradėjo 
Juozo Urbšio atsiminimai, o 
V. Adamkaus „Likimo vardas 
— Lietuva" yra jau 63-oji 
„San ta ros" bibliotekos knyga. 

* P a g r i n d i n i s Valdo 
A d a m k a u s varžovas rinki
muose teisininkas Ar tūras 
Pau lauskas išrinktojo prezi
dento inauguracijoje nedaly
vavo, nes yra išvykęs iš Vil
n iaus . A. Paulausko štabo 
na rys Gintaras Jakavonis at
sisakė nurodyti, kur yra 
išvykęs A. Paulauskas, tačiau 
teigė, kad jau ant ra savaitė jis 
vieši pas „labai artimą drau
gą". 44 metų teisininkas A. 
Pau lauskas , kaip nepriklauso
mas kandidatas , dalyvaus ko
vo 22 d. vyksiančiuose Seilmd 
nario rinkimuose Naujosios 
Vilnios apygardoje. 

J Lietuvą ruošiasi atvykti 
JAV specialiųjų užduočių 

ambasadorius 
Vilnius, vasario 26 d. 

(BNS) — Balandžio pradžioje 
į Lietuvą turėtų atvykti JAV 
specialiųjų misijų ambasado
rius Richard Holbrooke. 

Apie tai JAV ambasadorius 
Lietuvai Keith Smith tre
čiadienio vakarą pranešė ap
silankęs pas Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį. 

JAV specialiųjų misijų am
basadorius R. Holbrooke, be 
kita ko, susitiks su Seimo pir
mininku, skaitys paskaitą 
Vilniaus universitete. 

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai pranešė, kad am
basadorius K. Smith taip pat 
domėjosi V. Landsbergio vi
zitu į Maskvą, teiravosi, kaip 
Seimo pirmininkas vertina jo 
rezultatus, kaip vertina Lie
tuvos ir Rusijos santykių per
spektyvą. 

Pokalbio dalyviai daug dė
mesio skyrė Irako problemai. 
JAV ambasadorius teigiamai 
vertino Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos (URM) 
pasiūlymą Lietuvai prisijung
ti prie tarptaut inės koalicijos 
veiksmų Irake, jei ten kilu
sios krizės nepavyks išspręsti 
diplomatinėmis priemonėmis. 

K. Smith patikino, kad šis 
URM pareiškimas palankiai 
ir su dėmesiu sutiktas JAV 
vadovybės. Diplomato nuo
mone, labai reikšminga tai. 
kad mažos valstybės palaiko 
koalicijos nuostatą, spren
džiant Persijos įlankoje susi
dariusią problemą. 

Richard Holbrooke atvyks 

priimami vyriausybes įgalioji
mai ir jos nariai įpareigojami 
toliau eiti savo pareigas. 

Ketvirtadieno vakare Lietu
vos vadovas surengė dar 4 pri
ėmimus Seimo nariams, diplo
matinio korpuso atstovams, 
visuomenės veikėjams, žurna
listams. 

kaip privatus asmuo ir atsto
vaus savo „tiesioginei darbo
vietei" — New Yorko „Credit 
Suisse First Boston" bankui, 
ketvirtadienį pranešė Lietu
vos užsienio reikalų ministeri-
ja-

Tačiau Lietuvos diplomatai 
tikisi, kad R. Holbrooke pasi

dal ins savo patirt imi ir pla
nais dėl Baltijos valstybių inte
gravimosi į Vakarų s truktū
ras , t a ip pat ir NATO. 

„Tikimės, kad R. Hol
brooke vizitas bus naudingas 
ekonomiškai ir teigiamai atsi
lieps užsienio investicijoms 
Lietuvoje", sakė aukš tas Lie
tuvos URM pareigūnas. 

R. Holbrooke, garsus versli
n inkas , yra ne mažiau pagar
sėjęs savo veiksminga ir agre
syvia derybų taktika, kuri 
1995 metų rudenį padėjo pa
siekti Daytono taikos susitari
mą, užbaigusį beveik 3 metų 
pilietinį karą Bosnijoje. 

Dabar „Daytono architek
tas" užima „Credit Suisse 
Firs t Boston" valdybos pirmi
ninko pareigas, tuo pat metu 
būdamas ir JAV prezidento 
specialiuoju pasiuntiniu Kip
re. 

Lietuvos diplomatai mano. 
kad susitikime su Algirdu 
Saudargu nebus apeita Bosni
jos taikos proceso tema. Lietu
vos indėlis į taikos misiją. 

R. Holbrooke taip pat yra 
Patarėjų tarybos Baltijos re
giono klausimais narys. Ši ta
ryba įkurta pernai Švedijos 
premjero Goran Persson ini
ciatyva. 

KALENDORIUS ~ 
Vasario 27 d.: Gabrie

lius. Fortūnatas , Ginvilas, Vil
mantė . 

Vasar io 28 d.: Osvaldas, 
Rufinas, Romanas. Antonija, 
.Alma. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. vasario 27 d. 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

TEKANČIOS SAULĖS ŠALYJE 
UŽGESINTA OLIMPINĖ UGNIS 
Vasario 22 d. vakare (Japo

nijos laiku) buvo užgesinta 18-
jų žiemos olimpinių žaidynių 
ugnis Nagano mieste, ten de
gusi 16 dienų ir naktų. Buvo 
nuleista ir olimpinė vėliava, 
kuri vėl suplevėsuos jau per
žengus antrojo tūkstantmečio 
ribą — 2002-siais Salt Lake 
City, JAV. 

Kaip jau įprasta, dalis šios 
olimpiados dalyvių džiaugiasi 
medaliais ar šiaip gerais pasi
rodymais. Kiti gi liūdi dėl 
prastų rezultatų. Bendrai 
imant, olimpinės žaidynės jau 
dabar taip pasikeitė, kad jas 
sunku atpažinti, sakysime nuo 
vykusių prieš 50 metų. Ne
gana, kad dabar jose jau viešai 
gali dalyvauti profesionalai — 
milijonieriai sportininkai, jos 
šiuo metu taip persunktos biz-
nieriškumu, jog kartais galvo
jama — ar tikslu jas toliau 
tęsti. Tačiau biznieriai, esan
tieji olimpinio judėjimo viršū
nėse, žinoma, šios buvusios 
mėgėjiško sporto tvirtovės ne
nori atsisakyti ir vis labiau 
klimpsta į komercijos liūną 
(šiemet pirmą kartą buvo ati
darytos durys ir profesionalų 
— NHL ledo ritulio lygos žai
dėjams). 

Dėl biznieriškumo apraiškų 
JAV televizijoje nematėme 
viso olimpiados dalyvių para
do, nes čia, kai žygiavo Lietu
va bei kai kurių kitų valstybių 
atstovai TV ekranuose žibėjo 
gražūs automobiliai, McDo
nald restoranų patiekalai ar 
kiti įkyriai peršami produktai. 

Tik iš spaudos puslapių vė
liau sužinojome, kad parado 
metu Lietuvos trispalvę nešė 
jau trečioje olimpiadoje daly
vaujantis sportininkas, slidi
ninkas Ričardas Panavas, ku
ris paskutiniu momentu pa
keitė numatytą, bet šiek tiek 
sloguojantį, dailiojo čiuožimo 
atstovą — Povilą Vanagą, no
rėjusį liktis olimpiniane kai
melyje. 

Paminėjus P. Vanagą, gali
ma ir toliau tęsti apie jį, pa
žymint, kad jis su savo part
nere Margarita Drobiazko vie
ninteliai iš septynių Lietuvos 
reprezentantų pateko į pirmą
jį dešimtuką. 1970 m. liepos 
23 d. Kaune gimęs Povilas ir 
1971 m. Maskvoje dienos švie
są išvydusi Margarita ledo šo
kių rungtyje užėmė garbingą 
— aštuntąją vietą. 

Žinant, kad 1992 m. olim
piadoje jie buvo 16-ti, o 1994 
m. — 12-ti, šis jų pasiekimas 
tikrai gerai nuteikia. Tik pa
saulio čempionatuose jiedu 
irgi yra panašiai gerai 
pasižymėję — 1994 m. Japoni
joje jie buvo devinti, o 1996 m. 
Kanadoje — aštunti. Mažes
nės apimties — Europos pir
menybėse šie Lietuvos atsto
vai irgi iškovodavo neblogas 
vietas: 1996 m. Bulgarijoje — 
šeštą, 1997 m. Prancūzijoje — 
aštuntą, o šiemet Italijoje — 
vėl buvo šeštoje vietoje. 

Mūsų vėliavnešys — Ričar
das Panavas (gimęs 1972 m. 
balandžio 1 d. Vilniuje) parodė 
geriausią rezultatą savo trijų 
olimpiadų karjeroje. Ričardas 
šį kartą neapvylė ir į jį viltis 
sudėjusių gerbėjų — 30 km 
nuotolį klasikiniu stiliumi jis 
nušliuožė per 1 vai. 41 min. 
15.6 sek., užimdamas 30-ją 
vietą. Beje, šis vyras slidinėti 

pradėjo nuo 12 metų amžiaus 
sporto mokykloje, taigi jo 
stažas jau 14 metų. 

* * * 
Nuo geriausiai pasirodžiusio 

Lietuvos slidinėtojo nenoromis 
reikia eiti prie blogiausiai čia 
užsirekomendavusios Kazi-
mieros Strolienės, 37 metų 
amžiaus, irgi jau trečios olim
piados dalyvės. 

Ši sportininkė net nėra 
įtraukta į gražiai anglų kalba 
išspausdintą olimpinį leidi
nėlį, nes olimpinę normą 
įvykdė tik porą savaičių prieš 
kelionę Japonijon. J i Lietuvos 
olimpiečių sąraše pakeitė bi-
atlonininką Ričardą Griaz-
novą, gimusį 1973 m. gegužės 
16 d. Ignalinoje. 

Savo pirmojoje rungtyje — 
15 km nuotolyje Kazimiera 
kaltina... slides, sakydama, 
kad ji per klaidą užsidėjusi ne 
savo, o ilgesnes trenerio Kazio 
Milašiaus slides. Ji baigė 12 
min. 52.9 sek. atsilikusi nuo 
laimėtojos rusės Olgos Danilo-
vos paskutinėje — 65-toje vie
toje. Pati sportininkė teigia, 
jog net nežinanti, kaip šis ne
susipratimas įvyko. Pagal 
spaudos pranešimus, ji apsi
žiūrėjo gerokai vėliau, jau 
pradėjusi varžybas. Ji vėliau 
net norėjo iš jų pasitraukti, 
bet, sukandusi dantis ir nusi
kamavusi vis tiek nuotolį bai
gė. Po to jau su savosiomis 
slidėmis 5 km nuotolyje ji 
užėmė tik 76-tą vietą. 

* * * 
Be abejo, daug kam įdomu 

— kaip pasirodė Čikagoje gi
męs (1973 m. kovo 23 d.) ir 
Steamboat Springs, Colorado 
valstijoje gyvenantis Linas 
Marius Vaitkus. Šis lietu
viškai nekalbantis JAV lietu-
vos sportininkas, pirmasis 
Lietuvos kalnų slidininkas, 
atvykęs į Japoniją su savo tre
neriu E. Steinberg, džiaugėsi 
25-ja vieta greitojo nusileidi
mo rungtyje. Beje, jis buvo 
ketvirtasis nuo galo iš 28 
baigmę pasiekusių sporti
ninkų, nes 15 dalyvių krito ir 
nebaigė 3,300 metrų nuoto
lyje, kai kurie išlėkdami iš nu
matytos trasos ir susižeis-
dami. 

Spaudos atstovams jis pa
sakė, kad: ^Išsipildė mano 
didžiausia svajonė iškovoti 
25-ją vietą. Startavau geriau
siai, kiek leido mano gali
mybes", — kalbėjo L. Vaitkus 
vis pareikšdamas, kad tai 
buvo „nuostabus" jo pasirody
mas. 

Reikia pažymėti, jog ši rung
tis dėl blogo oro vis būdavo 
atidėliojama. „Visą šį laiką 
gyvenau įsitempęs, tačiau pa
sirengęs bet kada startuoti". 
Linas nuo laimėtojo — pran
cūzo J. L. Cretier atsiliko 6.11 
sek. Jo vidutinis greitis siekė 
112.5 km per valandą, o nu
galėtojo 119.2 km per valandą. 

* * * 
Čia reikia pažymėti, kad Li

nas Vaitkus su savo treneriu 
nebuvo vieninteliai lietuviškai 
nekalbantieji Lietuvos delega
cijos nariai. Jų būta daugiau 
— tai P. Vanago partnerė rusė 
Margarita Drobiazko ir jos 
trenerė rusė Jelena Masleni-
kova (šios poros trenerė pagal
bininkė yra ir Povilo motina 
— Lilija Vanagienė). 

ASK „Lituanicos" jaunučių „C" klasės (7-8 skyr.) komaida, laimėjusi I vietą 1997 m. Š. Amerikos lietuvių Jaunučių 
krepšinio pirmenybėse. Iš k.: I eil. Donatas Valaiša , Liras Dailidė, Rimas Gulbinas, Alius Gylys ir Peter Stankiewicz. 
II eil. — Algis Babarskis, Just inas Riškus, Michael Karaliūnas, Vytas Norusis, Povilas Žukauskas, Andrius Balsys. 
Treneriai — Algis Tamošiūnas ir Rimas Gulbinas . 

Turbūt, už šią rusių talką 
Lietuvai, nors juokaujant, ga
lima teigti, kad lietuviai Rusi
jos ledo ritulio rinktinei davė 
tvirtą ginėją — Darių Kaspa
raitį, kuris kartu su jo atsto
vaujama komanda laimėjo si
dabro medalį. 

Čia auksą gana netikėtai 
iškovojo Čekija, kuri finale 
įveikė Rusiją 1-0, prieš tai 
įvykusiame susitikime nuga
lėjusią čekus. Favoritai ameri
kiečiai iškrito ketvirtfinalyje, 
o Kanados atstovai — pusfina
lyje; taip pat pralaimėjo ir 
rungtynes (suomiams), kovoje 
dėl bronzos medalių. 

Taigi su džiaugsmu galima 
tvirtinti, kad ir šioje olimpia
doje lietuviai neliko be meda
lių. Nors ir žaisdamas ne Lie
tuvos komandoje, Darius Kas
paraitis pelno antrąjį olimpinį 
medalį (anksčiau jis yra 
laimėjęs aukso). Kadangi visi 
ledo ritulio mėgėjai žino jo lie
tuvišką kilmę, mums garbė, 
kai jis gali atstovauti vienai 
geriausių pasaulio komandų 
olimpiadoje, nes Lietuva netu
ri galimybių čia žaisti. 

Beje, D. Kasparaitis, ledo 
ritulio plonybių išmokęs žaisti 
Maskvoje, šiuo metu turi dvi
gubą pilietybę — Lietuvos ir 
Rusijos, tad jis turi teisę at
stovauti bet kuriai šių valsty
bių. 

Kalbant apie ledo ritulį, rei
kia pasakyti, jog JAV vyrai 
profesionalai ne tik čia labai 
blogai pasirodė (laimėjo tik 
vieną susitikimą), bet dar ir 
„apsikiaulino", kai dalis jų su
daužė viešbučio baldus, iškūlė 
langus ir pridarė kitų nuosto
lių. 

Čia padėtį išgelbėjo JAV 
moterys ledo ritulio žaidėjos, 
kurios, būdamos mėgėjiško 
sporto atstovės, ne tik laimėjo 
aukso medalius, bet laimėjo 
ne vien Amerikos, bet viso pa
saulio sporto mėgėjų simpati
jas. Bent jos dar gražiai repre
zentavo tai nuoširdžiai olim
pinei dvasiai, kuria turi būti 
paremtos olimpinės žaidynės. 

E v a r d a s Šula i t i s 

VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS 

1998 m. ŠALFASS-gos vyrų 
senjorų (35 m. ir vyresnių,) 
krepšinio pirmenybės įvyks 
š.m. kovo 28-29 d., Cleve-
lande, Ohio. Vykdo — Cleve-
lando LSK „Žaibas". 

Senjorų klasei priklauso 35 
metų ir vyresni vyrai, pagal 
1998 m. gruodžio 31 d., kitaip 
tar iant , gimusieji 1963 m. ir 
vyresni. 

Pagal pradinės registracijos 
duomenis, susidomėjimą pa
reiškė pakankamas komandų 
skaičius ir varžybos bus vyk
domos. 

G a l u t i n ė komandų regis
tracija privalo būti rengėjų 
rankose nevėliau 1998 m. 
kovo 10 d., šiuo adresu: 

V i d a s Tatarūnas, 8697 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 

Harvest H o m e Dr., Mentor, 
OH 44060. Tel. 440-209-0440; 
Faksas 216-481-6064; E-mail: 
vidastatarunas@keybank.com 

Smulkios informacijos pra
nešamos krepšinį kultyvuo-
jantiems klubams. Nauji vie
netai ar komandos prašomi 
kreiptis į Vidą Tatarūną. 

Dalyvavimas atviras vi
siems vienetams, atlikusiems 
1998 m. ŠALFASS-gos metinę 
registraciją. 

Po galutinės registracijos 
bus paskelbta varžybų forma
tas ir kitos detalės. 

ŠALFASS-gos krepšinio 
komitetas 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

„LITUANIC A" JAU NETOLI 
MEISTERYSTĖS 

Sunku buvo tikėtis, kad „Li-
tuanicos" vyrai galėtų varžytis 
dėl „Metropolitan" lygos I divi
zijos meisterio vardo šių metų 
salės futbolo pirmenybėse. 

Tačiau, kai mūsiškiai vieną 
po kitos pradėjo triuškinti 
gana aukštomis pasekmėmis 
net ir stiprias komandas ir tik 
vienas rungtynes sužaidė ly
giomis, jau galima galvoti apie 
čempionų titulą. 

Štai , kaip atrodo oficiali pir
menybių lentelė po 6 ratų, li
kus sužaisti po trejas rung
tynes: 

1. JLituanica" — 16 tšk., 48-
17 įvarč. sant. 

2. „Highlanders"' — 12 tšk., 
20-15 įvarč. sant . . 

3. „Cracovia" — 12 tšk., 25-
23 įvarč. sant. 

4. J,ions~ — 12 tšk., 24-23 
įvarč. sant. 

5. JLightr.ing" — 11 tšk., 30-
18 įvarč. sant. 

6. „VVauconda" — 9 tšk., 19-
26 įvarč. sant. 

7. „Legovia" — 8 tšk., 22-15 

įvarč. sant. 
8. „Real F C — 3 tšk., 16-36 

įvarč. sant. 
9. „Sparta" — 3 tšk., 15-35 

įvarč. sant. 
10. Vag ie s II" — 1 tšk., 18-

29 įvarč. sant . 
Po praėjusį sekmadienį bu

vusios pertraukos kovo 1 d. 
komandos vėl grįžta į Odeum 
pastatą Villa Park, IL, mieste
lyje aikštę. Mūsiškiai 5:15 
vak. žais prieš vieną stipriau
siųjų komandų — lenkų 
„Cracovia". J i , kaip matome iš 
lentelės, yra atlikusi ketu
riais taškais (panašiai kaip ir 
dar dvi komandos — „High-
landers" ir „Lions"). Jeigu šias 
rungtynes mūsiškiai laimės, 
tai jau, galima sakyti, meiste
rio vardas bus beveik 
užtikrintas. Žinoma, „Litua-
nicos" dar laukia ir susitiki
mas su „Highlanders" kovo 8 
d., kuri irgi dar pavojinga. 
Tačiau net ir sužaidus su jo
mis lygiomis, arba vienas iš 
rungtynių pralaimėjus, dar 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WTOE DAILY 
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidays, the 

Tuesdays following Monday observance of legal Holidays as well as 
Dec. 26th and Jau. 2nd by the Lithuanian l'atholic Press Societv. 4545 
W. 63rd Street, Chkago, IL 60629-5589. 

Periodical class postage paid at Chicago. IL and additional mailing 
offices. 

Subscription Rates: $95.00. Foreign oountries $110. 
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd 

Street, Chicago, IL 60629-5589. 
Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
iš jo mokėsi), pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto. 
metams 1/2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik ieitadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant \ Lietuvą: 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni oro paštu .... $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

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

* Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija už skelbimų tu r in į neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siundant pasilikti kopiją. 

1 

JAUNUČIU 
KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS 
1998 m. Š. Amerikos lietu

vių jaunučių krepšinio pirme
nybės vyks š.m. gegužės 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". 

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

Papi ldomi 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. 

ŠALFASS-gos 
Centro valdyba 

mūsiškiai vis tiek išeitų 
čempionais. Aišku, dar daug 
kas priklausys ir nuo I M V 
vietas užimančių komandų 
kitų rungtynių rezultatų. 

Tačiau jau dabar galima 
tikėtis, kad „Lituanica" lai
mės šį čempionatą ir grįš į 
aukščiausiąją „diviziją" (į ją, 
beje, pakils dvi pirmosios ko
mandos). 

E. Š. 

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

7722 S. Kezie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. (773) 471-3300 

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

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

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

penktad. ir šeštad. 9 v.r. • 12 v.p.p. 

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
102O E.Ogden Ave , Suile 310 

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

3825 Higtiland Ave.. 
Tower 1 .Surte 3C 

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

EDMUNDAS VJZINĄS. M.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., HfctofY HiHs, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

ŽIEMOS OLIMPIADOJE IŠ BALTIJOS 
SĖKMINGIAUSI LATVIAI 

.Olimpiada ne vien olimpietiams" — vilniečiu keliautojų klubas surengė vilniečiams .Snaiges" žygį Vilniaus apylinkėse. 
Jveike fi ar 15 km trasas gavo atminimo gairele, o dalyvavę 6-se žygiuose — s n a i g e s " ženkliukus 

N'uotr. V. Kapočiaus 

Nagano žiemos olimpiadoje 
sėkmingiausiai tarp Baltijos 
valstybių sportininkų ir toliau 
dalyvauja Latvijos sportinin
kai. 

Dvejose vyrų biatlono (10 ir 
20 km) bei bobslėjaus varžy
bose jie iškovojo aukštas penk
tąsias vietas. Be to, Olegas 
Maluchinas vyrų 10 km biatlo
no rungtyje baigė šeštas. 

Rogučių — vienviečių mote
rų bei vienviečių ir dviviečių 
vyrų — varžybose Latvijos 
sportininkai buvo antrame 
dešimtuke — 13-ta, 14-ta bei 
17-ta vietos. 

Dar keturi latviai rogučių, 
greitojo čiuožimo bei moterų 
biatlono varžybose užėmė vie
tas trečiame dešimtuke. 

Aukščiausias Estijos sporti
ninkų rezultatas — šeštoji ir 
aštuntoji vietos vyrų 10 km 
slidinėjimo nuotolyje. 

Dešimti estai trečiadienį bu

vo vyrų slidinėjimo estafečių 
varžybose. 

Dar keturiose vyrų ir mo
terų slidinėjimo nuotoliuose 
bei biatlone estai baigė antra
me dešimtuke — iškovotos l i 
tą, 13-ta, 15-ta, 17-ta, 18-ta 
bei 19-ta vietos. 

Geriausias Lietuvos olim
piečių pasiekimas Nagane — 
aštuntoji Margaritos Drobiaz
ko ir Povilo Vanago vieta dai
liojo čiuožimo sportinių šokių 
varžybose. 

Kalnų slidinėjime Linas 
Vaitkus buvo 25-tas, o vyrų 30 
km slidinėjimo rungtyje Ričar
das Panavas užėmė 30-tą vie
tą. 

Baltijos valstybėms Nagano 
žiemos olimpiadoje atstovavo 
59 sportininkai: Lietuvai — 7, 
Latvijai — 33, o Estijai — 19. 

Absoliuti jų dauguma savo 
varžybas Nagane jau baigė. 

(BNS) 

mailto:vidastatarunas@keybank.com
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ESAME VIENA TAUTA, DIRBANTI 
LIETUVOS LABUI! 

Valdo Adamkaus — Lietuvos Respublikos prezidento kalba Seime inauguraci jos 
iški lmių proga 1998 m. vasario 26 d. 

Valdas Adamkus 

Šiandien, priimdamas tau
tos, Lietuvos žmonių, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos bei 
įstatymų man suteiktus prezi
dento įgaliojimus, po savo 
priesaikos pirmiausia norė
čiau tar t i padėkos žodį Tautai 
ir Tėvynei. 

Tauta, kaip suverenas, nek
lystamai renkasi savo lemties 
kelią. Prieš aštuonias dešimtis 
metų Vilniuje ryžtingiausi 
tautos didžiadvyriai įkūnijo 
per amžius iškentėtą tautos 
siekį — paskelbė nepriklau
somą Lietuvos valstybę. 

Prieš aštuonerius metus jų 
palikuoniai ypač sunkiomis 
sąlygomis šį žygdarbį pakarto
jo. Aš norėčiau padėkoti vi
siems, kurie, vedami savo šir
dies balso, iškentėję daugelį 
dvasinių ir fizinių kančių ir 
paaukoję gyvybes, nutiesė ke
lią naujam Lietuvos gyveni
mui. 

JS. tos garbingos tribūnos 
norėčiau padėkoti tiems, kurie 
jau nebegali mūsų išgirsti, nes 
pokario metais padėjo galvas 
už mūsų laisvę. Norėčiau pa
dėkoti tiems, kurie sunkiai 
dirbo, augino vaikus, puose
lėjo laisvės- ir nepriklauso
mybės dva-ią čia, tėvynėje, 
arba nublokšti toli nuo jos. 

Nepriklausomybė yra visų 
viena ir nedaloma. Kaip ir 
Lietuva. 

Šioje garbingoje salėje yra 
žmonių, kuriems norėčiau pa
dėkoti atskirai. Tai Aukščiau
siosios Tarybos — Atkuriamo
jo Seimo, paskelbusio Lietuvos 
valstybės atkūrimo Aktą, pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, buvęs faktiniu valstybes 
vadovu tuomet, kai pakilusi 
tauta nusimetė okupacijos 
jungą, ir Lietuvos Respublikos 

prezidentas Algirdas Brazaus
kas — penkerius metus savo 
darbais ir siekiais buvęs Lie
tuvos Konstitucijos garantu. 
Ačiū jums. 

Mielieji Lietuvos žmonės, 
brangūs tėvynainiai. Šian
dien, jau davęs priesaiką tar
nauti Tautai ir Tėvynei, visų 
pirma prisimenu tuos jaus
mus, patirtus daugybėje susi
tikimų su jumis. Tuomet su
pratau, kad vieno žmogaus, 
net ir prezidento, galių nieka
da neužteks padaryti stebuk
lui, pagrįstam vien tik tikė
jimu geresne, teisingesne atei
timi, kurios visi taip nuošir
džiai trokštam. 

Per ypač trumpą laiką Lie
tuva išgyveno daugybę pasi
keitimų, blaškydamasi iš vie
no kraštutinumo į kitą, dažnai 
net susipriešindama, bandy
dama atspėti, kuris kelias bū
tų tikresnis. Taip buvo, tačiau 
daugiau taip neturi būti. I 
XXI amžių Lietuva turi įženg
ti pakilusi pilnaverčiam gyve
nimui. 

Tam tėra vienas kelias — 
santarvė ir bendros, į vieną 
tikslą nukreiptos, pastangos. 
Tokia santarvė — tai politi
niai ir žmogiški susitarimai, 
kurių pagrindinis tikslas ir 
kriterijus — demokratija, 
žmonių gerovės kilimas ir sau
gus šalies gyvenimas. 

Žmonių viltys, išsakytos per 
prezidento rinkimus, parodė, 
kad prezidento institucija turi 
aukščiausią piliečių pasitikė
jimą ir mandatą. Todėl aš siek
siu būti ne vien simboliniu 
valstybės vadovu ir atstovu, 
aš stengsiuos būti visų Lietu
vos žmonių prezidentu, steng
siuos dalyvauti visose vals
tybės ir visuomenės veiklos 
srityse ir šventai tikiu, kad 
jūs mane palaikysite. 

Lietuva įžengia į naują tūks
tantmetį ir į naujų idėjų pa
saulį. Informacijos amžius, 
globalinės ekonomikos slink
tys verčia mus rinktis raciona
lų veiklos būdą, nustatyti pir
mumus, leidžiančius sukon
centruoti žmogiškuosius ir 
materialinius išteklius bei 
pasiruošti naujai iškylantiems 
reikalavimams ir problemoms. 

Todėl, piliečių išrinktas, Sei
mas ir Lietuvos vyriausybė 
gali ir turi kelti naujas idėjas 
ir sudaryti sąlygas joms įgy
vendinti. Tačiau šiandien per
nelyg dažnai valstybės institu
cijos yra laikomos arba dėl vis
ko kaltomis, arba už viską 
atsakingomis. Pirmoji mūsų, 

čia susirinkusiųjų, bendra pa
reiga — sutvirtinti žmonių 
pasitikėjimą savo valstybe ir 
jos institucijomis. 

Manau, kad Seimas, vyriau
sybė ir prezidentas dės visas 
pastangas, kad galėtume būti 
tikri dėl rytdienos, dėl savo 
galimybių naudotis konstitu
cinėmis teisėmis ir laisvėmis. 
Tokį bendrą darbą su Seimu ir 
vykdomąja valdžia laikau 
svarbiausia prezidento parei
ga. Savo asmeniniu pavyz
džiu, reiklumu ir įstatymų to
bulinimo iniciatyva sieksiu 
būti valstybės ir jos piliečių 
tarpininku. 

Šio darbo reikia imtis j au 
šiandien. Ryžtinga valstybės 
struktūrų reforma galėtų būti 
t inkamas būdas šiems tiks
lams pasiekti. Manau, kad vy
riausybėje nustačius optima
l i , mažesnį nei šiandieną, mi
nisterijų skaičių, pagerėtų jų 
veikla ir funkcijų derinimas, 
sumažėtų valdymo išlaidos. 

Valstybės pareigūnus reikė
tų skirti, demokratiškai su
derinus politinių partijų inte
resus ir atsižvelgus į šių žmo
nių autoritetą visuomenėje. 
Be to, skiriamų pareigūnų 
profesinė kvalifikacija ir sąži
ninga veikla niekam neturė tų 
kelti abejonių. 

Esu įsitikinęs, kad bet kokia 
mūsų gyvenimo pažanga yra 
galima, tik išugdžius, įtvirti
nus moralės standartą, pagal 
kurį už savo žodžius ar poel
gius žmogus būtų atsakingas 
ir sau pačiam, ir kitiems. 

Nepaneigtas būdas didinti 
kiekvieno žmogaus galias, da
rant įtaką valdžiai yra pačios 
valdžios decentralizavimas, 
bendruomenės savivaldos ga
lių stiprinimas. Visuomenei 
turi būti prieinama informaci
ja apie valstybės ir savivaldy
bių institucijų bei pareigūnų 
veiklą ir sprendimus. 

Atvirumas, pagarba ir tole
rancija yra būdas visuomenei 
pažinti save, suvokti ir reali
zuoti savo tikslus. Valdžios in
stitucijų pareiga — sudaryt i 
tam teisines ir technines są
lygas. 

Gerbiamieji, aš tikiu, kad 
jūs suprantate , jog politika 
šiandien nėra niekas daugiau, 
kaip tik būdas rasti ir užtik
rinti kelią realiam gyvenimo 
gerėjimui. Tiek iškentėjusi, iš
gyvenusi ir išlikusi kūrybinga, 
tauta yra verta tą pagerėjimą 
pajusti ne kažkada tolimoje 
ateityje, o dabar. 

Todėl labai aiškiai tur ime 

sutart i , kas artimiausiu metu 
turėtų būti mūsų šalies pir
mumai, kokiu keliu eidami, tą 
gerovę galėtume sukurti per 
kuo trumpesnį laiką. 

Remdamasis man suteiktu 
pasitikėjimo mandatu, siūlau 
šiuos valstybės politikos pir
mumus: 

f inansinė tvarka, 
šviet imo, mokslo ir kultū

ros plėtra, 
sveikatos priežiūros stipri

nimas, 
naujų r inkų lietuviškoms 

prekėms paieška, 
kovos su nusikalstamumu 

stiprinimas. 
Gindamas šiuos pirmumus, 

ketinu veikti tik Konstituci
joje įtvirtintais būdais. Esu 
įsitikinęs, jog šie principai ne
prieštarauja Seimo patvirtin
tai vyriausybės programai, to
dėl laikysiu savo tiesiogine pa
reiga Seimo ir vyriausybės 
pastangas visų pirma kreipti 
šiems pirmumams įgyven
dinti. 

Remsiu Seimo ir vyriausy
bės pastangas plėtoti liberalią 
krašto ekonomiką, paremtą 
privačia nuosavybe ir asmens 
iniciatyva bei atsakomybe, 
tobulinti teisinę ir ūkinę lais
vosios rinkos funkcionavimo 
sistemą. 

Tik dirbantis žmogus yra 
orus, linkęs rūpintis savo ir 
visuomenės turtu, t ik j is yra 
moralės vertybių išsaugojimo 
garantas . Valstybės pareiga 
yra sudaryti palankias sąly
gas sąžiningai dirbti ir užsi
dirbti, skatinti darbo vietų 
kūrimą, nes tik taip įmanoma 
mažinti socialinių išlaidų naš
tą. Ypač tai aktualu kaime, 
nes žemės ūkio reformos iki 
šiol neatnešė lauktų rezul
tatų. 

Tačiau Lietuva netaps nei 
turtingesne, nei labiau euro
pine valstybe, kol netaps sau
gesnė ir sau, ir t iems, kurie 
norėtų investuoti. Piliečiai ne
pasitiki teismais, policija, net
gi įstatymų leidėjais. 

Teisėsaugos sistemą būtina 
atnaujinti tokiu būdu, jog 
kiekvienas valstybės pilietis 
suvoktų, kad nusikaltimą pa
daręs asmuo, nepriklausomai 
nuo savo visuomeninės padė
ties, negalės išvengti baus
mės. Nusikalstamumo preven
cija, ypač tarp jaunimo, yra 
svertas ne tik kovoti su pada
riniais, bet ir Šalinti j ų prie
žastis. Todėl stiprinti švietimo 
sistemą yra esminis valstybės 
uždavinys. 
' Mes — politikai ir verslinin

kai, tėvai ir pedagogai — visi 
kar tu galime pakelti mokytojo 
ir mokyklos prestižą, inves
tuodami į jaunimo, taigi ir į 
savo valstybės, ateitį. 

Gerbiamieji, remdamasis 
prezidento konstitucine atsa
komybe užsienio politikoje, no
riu oficialiai pareikšti, kad ir 
toliau tęsiu Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės stiprinimo 
politiką, pagrįstą visų joje gy
venančių žmonių saugumo sie
kiu, plėtosiu, abipuse pagarba 
ir supratimu grindžiamus, 
draugiškus santykius su viso
mis, ypač kaimyninėmis vals
tybėmis, tarptautines iniciaty
vas, užtikrinančias pasaulyje 
taiką, demokratiją ir žmogaus 
teises. Lietuva, siekdama įgy
vendinti savo tikslus ir apgin
ti savo interesus, toliau pasi
rengusi vykdyti atvirą ir labai 
aktyvią užsienio politiką. 

Vyraujanti Lietuvos užsie
nio politikos kryptis — kuo 
greičiau tapti NATO ir Euro
pos Sąjungos nare. Aš asme
niškai rūpinsiuos, kad Lietu
vos žmonės kuo geriau supras
tų šios integracijos svarbą. 
Dėsiu visas pastangas, kad 
mūsų šalis jau mano preziden
tinės kadencijos metu taptų 
pilnateise Europos ir Euroat-
lantinės bendrijos nare. Sie
kiant tapti NATO nare, ypa
tingą dėmesį skirsiu prakti
niam pasirengimui būsimai 
narystei, Lietuvos gynybinių 
pajėgų plėtrai. 

Tačiau turime prisiminti, 
kad tau ta ir žmogus gyvi tik 
tol, kol juos maitina gimtosios 
šaknys, kol jų syvais atiteka 
šimtmečių išmintis ir kultūra. 
Branginkime istorinę atmintį, 
kiekvieną žingsnį žengdami 
atsakingai, tik įvertinę savo 
galimybes ir siekius. 

Brangūs tėvynainiai, Lietu
vos kelias, jos tautos ir jos 
valstybės kelias vingiuoja jau 
tūkstantmetį. Mūsų darbai, 
vargai ir lūkesčiai — tik trum
pa šio kelio atkarpa. Tačiau 
mes, lietuviai, kur begyven
tume, kur bebūtame, esame 
viena tauta , dirbanti Lietuvos 
labui. 

Jūsų valia tapęs Lietuvos 
Respublikos prezidentu, nuo 
šios dienos pradedu vykdyti 
Konstitucijos nurodytas vals
tybės vadovo pareigas. Kvie
čiu visus ir kiekvieną dėti vi
sas pastangas, kad pasitikė
jimas ir viltis, darbas ir teisin
gumas taptų kelrode žvaigžde 
nelengvame, bet prasminga
me, mūsų kelyje. 

Tepadeda mums Dievas. 

* Vasario 14 d. bangos 
prie Klaipėdos išmetė II pa
saulinio karo laikų sovietų lai
vyno torpedą. Pasieniečiai ne
toli Smiltynės gelbėjimo sto
ties ją pastebėjo dar jūroje. 4 
m ilgio ir pusės metro skers
mens cilindro formos torpedą 
iš jūros dugno greičiausia 
iškėlė audra. 

Danutė Bindokienė 

Atsarga gėdos nedaro 
Pačiame įtampos su Iraku 

įkarštyje Ameriką žaibo grei
tumu aplėkė baugi žinia, kad 
Nevadoje areštuoti du vyrai, 
įtarti pasigaminę nemažą kie
kį labai pavojingų bacilų ir 
galbūt ketinę jas panaudoti 
teroristiniams veiksmams. 
Nors nuolatiniai įtarimai, kad 
Irakas slepia arba gamina 
cheminius ir biologinius gink
lus eilinį šio krašto pilietį pri
pildo nerimu, tačiau jis jau
čiasi gan saugiai, niekuomet 
nepergyvenęs karo pavojų ir 
siaubo. Irakas vis dėlto atrodo 
labai toli nuo Amerikos 
krantų, tad Saddam Hussein 
grasinimai labiau pavojingi 
Kuveitui, Izraeliui a r kuriai 
kitai kaimyninei valstybei, 
kaip JAV. 

Kas kita, kai praėjusią sa
vaitę buvo akis akin susidurta 
su terorizmo pavojumi ne iš 
kažkokių, kupinų neapykan
tos Amerikai, kraštutiniųjų 
fanatikų, bet iš savo tau
tiečių... Tuomet vėl atgijo Ok-
lahoma City ar New York 
Trade Center sprogimo vaiz
dai, galbūt dar sustiprinti 
pernai Japonijoje pasireiš
kusių fanatikų veiksmais, kai 
požeminio traukinio stotyje 
paleistos mirtį nešančios baci
los. Vien dėl nelabai efektin
go bakterijų paskleidimo me
todo nebuvo daug daugiau 
aukų (žuvo apie 12 žmonių). 

Vasario 19 dienos incidentas 
Nevadoje privertė pagalvoti. 
kad galbūt didžiausias biolo
ginio terorizmo (ar karo) pa
vojus negresia iš užsienio, o 
tūno pačiame krašto viduje ir 
gali būti įvykdytas savųjų 
ranka. 

Nenuostabu, kad FBI pa
sielgė ir skubiai, ir atsargiai, 
šį kartą pirma veikdami, o tik 
po to pradėdami tirti, ar iš 
tikrųjų areštuotieji vyrai buvo 
teroristai, pasigaminę baisų 
biologinį ginklą, kuris nesun
kiai galėjo sunaikinti visus 
Las Vegas gyventojus. Kad iš 
to pavojingo debesio nebuvo 
lietaus, visi atsikvėpė daug 
lengviau ir — bent tuomkart 
— pasijuto išlaikę svarbų eg
zaminą. 

Panašių pavojingų situacijų 
Amerikoje yra jau pasitaikę 
praeityje. (Čikagiečiai galbūt 
prisimena sujudimą, kai 1972 
m. buvo areštuoti du vietiniai 
paaugliai, planavę užkrėsti 
Čikagos miesto vandenį dė
mėtosios šiltinės bakterijo
mis.) Tačiau vis tik pavojus 
tikras ir pastariaisias dvejais 
metais JAV išleido per 150 
milijonų dolerių, apmokant 

greitosios pagalbos personalą, 
kaip reikėtų gelbėti žmones, 
jeigu iš tikrųjų kažkas pa
leistų į orą ar vandenį mirtį 
nešančių bakterijų. 

Kai kalbama apie pavojin
gas bakterijas, dažniausiai 
minimas , .antrax" (lot. Bacil
lus anthracis). Tai gamtoje 
pasitaikanti gyvulių — kiau
lių, avių, ožkų, galvijų — liga. 
žinoma nuo gilios senovės 
laikų. Kadangi dabar nami
niai gyvuliai yra skiepijami, ši 
liga civilizuotuose kraštuose 
yra beveik išnaikinta, retai te
pasitaikanti. Tačiau šis orga
nizmas yra labai a tsparus ir 
gali ištisus dešimtmečius iš
likti veiksmingas. Jkvėptos 
,,antrax" sporos plaučiuose 
atgyja ir labai sparčiai veisia
si. Galima užsikrėsti ir nuo 
sergančių gyvulių mėsos. Liga 
yra mirtina, jeigu laiku nesu
teikiama medicininė pagalba. 
Prieš ją išrasti labai veiks
mingi skiepai, o pačioje ligos 
pradžioje galima pagydyti an
tibiotikais. Buvo žinoma, kad 
Irakas turi pasigaminęs dide
lius kiekius . ,antrax" bacilų ir 
net jas panaudojęs prieš savo 
gyventojus, todėl visi Ameri
kos kariai, dalyvavę Persų 
įlankos kare 1991 m., buvo iš 
anksto paskiepyti. 

Sakoma. kad biologiniai 
ginklai yra pavojingesni net 
už branduolinius, nes pasta
ruosius pagaminti reikia 
brangios įrangos ir nelengvai 
gaunamos medžiagos. Biolo
ginius ginklus pasigaminti 
yra palyginti nesunku, o daug 
informacijos apie cheminius 
ar biologinius junginius gali
ma rasti internete. Galbūt 
sunkiau yra juos paskleisti, 
kad nukentėtų daug žmonių, 
bet ir tai įmanoma. 

Artėjant šiam tūkstantme
čiui prie pabaigos, Amerikos 
vidaus apsaugos pareigūnai 
stropiai seka vis didėjantį 
skaičių žinomų religinių bei 
politinių fanatikų, kurie pra
eityje yra grasinę teroristi
niais veiksmais, ypač panau
dojant cheminius ar biologi
nius ginklus. Pavojingiausio
mis laikomos ne organizuotos 
grupuotės, o pavieniai fanati
kai, kuriems lengviau pra
sprūsti nepastebėtiems. Gal
būt dėl to taip greitai reaguo
ta į ..pašnibždėjimą", kad mi
nėtieji du vyrai Nevados la
boratorijoje ,,verda" kažką pa
vojingą. Laimingu atveju, tas 
,.kažkas" pasirodė tik skiepai 
prieš „Bacillus anthracis' ' už
krėtimą, o ne tą baisią ligą su
keliančios bacilos. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 
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11. Įdomu, kad nė viena didesnė Š. Amerikos lietu
vių organizacija nesusidomėjo atsarginės Lietuvos 
klausimu nei 1944-48 m., nei vėliau. Spauda irgi ty
lėjo. Atrodo, kad visai mažas Š. Amerikos lietuvių 
būrelis domisi Atsarginės Lietuvos klausimu, kad ten 
išliktų lietuvybė ilgiems amžiams. Ne vien išliktų, bet 
ir nuolat augtų, stiprėtų. Daug intensyviau šiuo reika
lu susidomėjo pustuzinis svarbesnių Brazilijos lietuvių 
organizacijų. Žinoma, jie turi nemažų sunkumų. Iš 
Čikagos į Br. Hondūrą bent dvigubai arčiau, negu iš 
Sao Paulo. Pagal „Pasaulio lietuvių žinyną" (New 
York, 1958) Brazilijoj esą, optimistiškai skaitant, apie 
40,000 lietuvių, kurių tarpe dar esą apie 10,000 lietu
viškai tebekalbančių savo šeimose. Prie lietuvių 
kultūros prisirišusių ir lietuvišką spaudą skaitančių 
esą arti 1,000. Tai iš to tūkstančio spėjama, kad atsi
rastų gal apie 50 šeimų ( tai gal iki 250 asmenų), no
rinčių keltis Atsarginėn Lietuvon ūkininkauti. Tik ne
labai dar tikra, ar jie sugebės suorganizuoti tiek kapi
talo, kad kiekviena šeima įsikurtų stambiame ūky 
(apie 40 hektarų ar daugiau, t.y. per 100 akrų). 

12. Kai kuris rašytojas vaizduojasi Br. Hondūrą la
bai laukiniu ir nežinomu kraštu. Girdi, delegacijon 
reiktų įtraukti net keletą gydytojų. Galima painfor
muoti, kad ten jau yra būrelis net visai gerų gydytojų. 

O valdžia kas metai atspausdina sanitarinę krašto 
statistiką, neblogesnę už moderniškų Europos kraštų. 
Paskaičius tuos pranešimus, pasidaro aišku, kad 
krašto mirtingumas nedidesnis už daugelio pažangių 
Europos kraštų. Kūdikių mirt ingumas žymiai ma
žesnis negu Lietuvoje. Ūkinė statist ika irgi plačiai 
prieinama. Tačiau visokie ūkinio planavimo ir įsikū
rimo darbai tektų patiems lietuviams atlikti. Šioje sri
tyje būtų neprotinga laukti svetimos iniciatyvos ir pa
galbos. Vokiečiai ten kuriasi irgi savu darbu, savu 
kapitalu ir savu planavimu, brūzgynus ir miškus nu
valo didelėmis mašinomis, kurių šiek tiek importuoja
ma iš artimos Floridos, iš Auhurndale miestelio". 

Kadangi Šis Pakšto straipsnis buvo per ilgas 
„Dausuvos* biuleteniui, tai jį persiunčiau „Draugui", 
kuris jį išspausdino 1959 m. lapkričio 23 d. numery. 

Apie iš Joniko gautą laišką parašiau (9.22) taip 
pat Jonui Kaseliūnui Brazilijoj, paprašydamas pra
nešti apie tenykštes nuotaikas bei įsikūrimo Br. Hon
dūre planus. Pasirodo, kad ir jis buvo gavęs iš Joniko 
laišką, „tikrai nusivylimo persunktą". Todėl esą rei
kėjo iš naujo pagalvoti. (10.22 d.). Anot jo, vasario 
mėn. jis su kitu dausuviu yra su tarę vykti į Br. Hon
dūrą ar kurią gretimą salą pasidairyti tinkamos vietos 
lietuvių įsikūrimui ir norėtų, kad šioj kelionėj caly-
vauti bent po vieną atstovą iš klubų Amerikoje, i i a i 
grupei susitarus su Br. Hondūro gubernatorium dėl 
sąlygų, Brazilijos lietuviai savo vardu ir savo kap:talu 
kurtų vieną ūkį su vasarnamiu. Šis ūkis turėtų patar
nauti vasarotojams, kurie, susipažinę su vieta ir sąly
gomis, galėtų panorėti įsikurti, ir taip lietuvių socyba 
galėtų plėstis. Tačiau „pačią kolonizacijos mintį iškelti 
bei ją realizuoti turės visiškai kiti asmenys, kurie 
ateis po mūsų per vasarotojus". 

Kun. J . Bružiko laiškas 

Apie Brazilijos lietuvių nuotaikas P. Mažeika gavo 
tokį (9.15 d.) laišką iš jėzuito kunigo J . Bružiko: 

„Būdamas ligoninėj ir laukdamas operacijos, per
skaičiau gautą iš p. Jono Kaseliūno „Dausuvos" Nr. 2 
ir sumaniau pasidalinti su Jumis mintimis dėl kėli
mosi į Br. Hondūrą. 

Jau buvau prieš kiek laiko ir prof. K. Pakštui apie 
tai rašęs. Man asmeniškai tas dalykas labai patinka ir 
sveikintinas, nes aš, važinėdamas po lietuvių koloni
jas visame pasauly vesdamas misijas, aiškiai matau, 
kad reikia gelbėti mūsų emigrantus nuo nutautėjimo. 
Jaunimui jau beveik niekur nebegaliu pravesti misijų, 
o apie vaikus nė nekalbėk. J au jie arba nemoka lietu
viškai, arba nors ir moka, bet nesidomi tęvų kalba. Tai 
liūdnas faktas, kuris veda mūsų tautiečius prie išsi
gimimo. Laike misijų mano prašomi ir tėvų raginami 
ar verčiami dar dalinai atsilanko į misijas, bet po mi
sijų vėl tas pats. 

Reikia ką nors daryti! Dėl to nors dalį tautos rei
kia išgelbėti. Bet ar pasiseks!? Čia visa bėda, kad mū
sų tautiečiai užsieniuose laidoja savo idealizmą, patai
kauja sau, o materializmas ir lengvesnio gyvenimo 
ieškojimas pavergė mūsų išeivius. Aš nesakau, kad 
nėra idealistų, jų buvo ir bus, bet kalbu apie dau
gumą. 

Tai turint akyse ir kyla klausimas, ar pasiseks su
traukti didesnį visuomenės skaičių, kad ir į Hondūrą, 
nes ten turės eiti į vargą, skurdą ir kietą darbą. 

Jei tai būtų buvę daroma, dar kai lietuviai tremti
niai buvo Vokietijoj ir lietuvybės išlaikymas buvo 
kiekvienam šventas dalykas, tuomet urmu visi būtų 
nuvykę, kad ir į tokį Br. Hondūrą. Pripratę prie vargo, 

būtų galėję ir sukurti. UNRAi padedant, lietuvių kolo-
nją, nors ir tai neilgam, nes butų ilgainiui išbėgioję, 
kaip dabar bėgioja gavę galimybę vykti į USA. Ir ben
drai, lietuviai linkę tik mieste gyventi. 

Dėl to praktikoj (ir tai labai liūdna!) štai kaip atro
do: seni nenorės vykti, nes jie jau baigia savo amžių. 
Argi jie norės vėl viską pradėti iš naujo? O jaunimas 
nevažiuos, nes trūksta patriotizmo, o sukūręs savo 
gūžtas daugely atveju su svetimtaučiais ir turėdami 
pelningą darbą, argi rizikuos vykti i neaiškią ateitį su 
mažais vaikais? O tėvai prie jų prisiglaudę nori baigti 
krūvoj savo amžių. Dėl to praktiškai nėra kas va
žiuotų. Taigi trūksta užsidegėlių. kaip Jonas Kase-
liūnas, p. A. Mažeika ir kiti. Grupe gali susidaryti, bet 
apie tūkstančius sunku kalbėti. Jeigu atsirastų nors 
500, būtų labai gerai. Tuomet aš, jei vyresnieji leis, 
tuojau prisidedu ir būtinai pastatau bažnyčią ir ten 
baigiu savo amžių. 

Sveikinu visus, kurie puoselėja šią garbingą mintį. 
Jūsų J. Bružikas S.J." 

Maždaug tuo pačiu metu gavau V. Joniko laišką 
'9.29 d. i į mano atsakymą del jo kelionės į Br. Hon
dūrą. Jis rašė: 

„Tamstos laišką senokai gavau ir apgailestauju, 
kad pavyko man Tamstą supykinti, to visiškai nesie
kiant. Man. kaip mačiusiam tą Hondūrą, pasikeitė pir
moji nuomonė apie 'Dausuvos' ten įkūrimo galimybe ir 
prasmę. Jei Tamsta tenai pabusi ir jei turėsi atsako
mybės jausmą dėl geros valios lietuvių suvedžiojimo, 
mūsų nuomones sutaps. 

'Dausuvos' klausimo sprendimas yra įgavęs kvailo 
pobūdžio, todėl reikia iš esmės peržiūrėti tą reikalą. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
C L E V E L A N D , O H 

TRYS DEŠIMTMEČIAI 
A U K O S I R ARTIMO 

M E I L Ė S TARNYBOJE 

Lietuvių Katalikų religine 
šalpa (LKRŠ) — medžiaginės 
ir dvasinės lietuvių labdaros 
organizacija ir šiemet vėl 
kreipsis, prašydama jungtis 
savo auka ir malda talkon, 
t rokštant mūsų tėvynainiams 
šviesesnės ateities. 

Kovo ir balandžio mėnesiai 
yra šios organizacijos šalpos 
vajai. Clevelande rinkliavos 
lietuvių parapijose bus: Šv. 
Jurgio — kovo 22 d. ir Dievo 
Motinos — balandžio 19. Per 
30 metų klevelandieciai LKR 
šalpai kasmet yra pasiuntę po 
11,000-8,000 dol. Šalpos cent
rui New Yorke (Tarybos vado
vas — vvsk. Paulius Baltakis, 
OFM). 

Aukas prašoma siųsti ir paš
tu, rašant čekius: L.C.R. Aid 
vardu, c/o Mrs. Regina Šilga-
lis, 1776 E. 228 St., Euclid, 
Ohio 44117. Aukos nurašo
mos nuo federalinių mokes
čių. 

Vyresniajai DP kartai trau
k ian t i s ne tik iš bendros vi
suomeninės veiklos, bet ir, 
s i lpnėjant jų finansiniams iš
tekl iams, o jaunesniajai kartai 
labai nerangiai ateinant į šal
pos pagalbą, LKR šalpa šią 
tendenciją stipriai jaučia. Mė
ginama surast i rėmėjų ir ame
rikiečių tarpe. Didžiausi ge
radar ia i šiuo metu yra Oak 
Tree Philanthropic Founda
tion, kur i per paskutinius ket
verius metus yra padovanojusi 
a r t i ketvirtį milijono dolerių. 

Clevelando Religinės šalpos 
komiteto globėjai yra lietuvių 
parapijų klebonai: kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ, ir kun. 
Juozas Bacevičius. Komitetui 
šiuo metu vadovauja, j au nuo 
1980 metų Zenonas Obelenis; 
sekretorė Regina Šilgalienė, 
nuo 1992 m.: iždininkas Hen
rikas Stasas , nariai: I rena Su-
šinskienė (nuo 1967 m.) ir 
Aušra Babickienė, kuri, deja, 
j a u praėjusį mėnesį išskrido 
Lietuvon trejiems metams 
dirbti lietuvių pranciškonų 
kurijoje, Kretingoje, iždininko 
pavaduotoja. J i ir anksčiau sa
vo išsimokslinimo talentą fi
nansinėje srityje yra suteikusi 
šiai vienuolijai. Clevelando ko
mite tas išsivystė iš Irenos Su-
šinskienės sudaryto rėmėjų 
būrelio. Prieš trejus dešimt
mečius pirmąjį komitetą su
darė: kun. Kęstutis Žemaitis. 
Antanas Garka, Irena Sušins-
kienė, Leonas Keženius, Hen
rikas Stasas ir Zenonas Obele
nis. Per tą laikotarpį komite
tas yra surinkęs per ketvirtį 
milijono dolerių, tuo Lietuvos 
Religinės šalpos organizacijos 
puslapiuose įrašytas, kaip ge
ranoriškas, savo kraštą my
linčiu aukotoju organiz.-itD-

rius-talkininkas Nemuno ša
liai nuoširdžiai padedančiai 
ilgo sovietmečio ir fiziškai ir 
dvasiškai nuvargintai Tėvy
nei. Jo dovana Lietuvai padės 
greičiau ir stipriau sugrįžti į 
laisvų — krikščioniškų tautų 
bendruomenę. 

Sovietų okupacijos metais 
Religinė šalpa visais galimais 
būdais rėmė persekiojamą Ka
talikų bažnyčią. Dabar, atsta
čius nepriklausomybę, šalpos 
uždaviniai įgauna ir platesnę 
paskirtį: remti 23 katalikiškas 
mokyklas, skirti pinigų arti 
tūkstančiui neturtingų moki
nių priešpiečiams. įsigyti mok
slo bei sporto įrangai, pasiun-
čiant aprangos bei avalynės 
vaikams, paruošiant kateche
tus, remti kunigų seminarijas 
ir t.t. 

Minint L.K.R.Š. Clevelando 
komiteto 30-ties metų gražaus 
darbo sukaktį, reikia vėl prisi
minti ir tuos, kurių pavardžių 
jau nebematome spaudos pus
lapiuose ar negirdime radijo 
bangomis. Su pagarba minime 
Amžinybėn iškeliavusius: An
taną Garką, Leoną Keženių, 
Oną Žilinskienę. 

Komitetas nuoširdžiai dėko
ja visiems, prisidėjusiems au
ka, malda ir talka. Dovanos, 
suteiktos reikalingiesiems, ir 
jų geradariai nebus pamiršti! 

V. Roc iūnas 

CLASSIFIED GUIDE 

Ohio valstijos gubernatorius George Vainovick, atvykęs į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 80 metų sukakties 
minėjimą Clevelande, buvo apjuostas lietuviška juosta ir pasveikintas LB apylinkes-pirm. Ados Stungienės, Dievo Mo
tinos parapijos klebono kun. Gedimino Kijausko, SJ, Lietuvos Respublikos garbės konsule.-- Ingridos Bublienės ir dr. V. 
Stankaus. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

S C R A N T O N , P A 

VASARIO 16-TOSIOS 
ŠVENTĖ 

Lietuvos Tautinės šventės 
proga, aštuoniasdešimtą Ne
priklausomybės jubiliejų pa
gerbti, Scranton apylinkės 
lietuviai susirinko vasario 14 
d. miesto savivaldybės pas
tate. Čia daug Lietuvos Vyčių 
ir Lietuvių Bendruomenės 
narių susikaupę klausėsi 
mero Connors proklamacijos, 
kurią šįmet skaitė lietuvių 
kilmės miesto advokatas ir 
vicemeras Frank Bolock. Jo 
nuoširdžius sveikinimus pa
antrino Jonas Pocius, miesto 
tarybos pirm. Jis, kasmet 
savo tėvelių lydimas, džiau
giasi Lietuvos laisve, drąsina 
ir ragina piliečius didžiuotis 
savo prigimtim ir lietuvių pa
siekimais. 

Iš Pit tston. Lietuvos Vyčių 
143 kuopos, pirm. Nellie Ba-
yoras-Romanas visuomet at
vyksta į Scranton šventę ir 
entuziastiškai sveikina bei 
ragina remti lietuvių pastan
gas laisvėjimo ir .alstybinio 
stiprėjimo kelyje. 

Dr. Romas Dovydaitis, bu
vęs Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, išsamiai api
bendrino dabartinę politinę 
padėtį Lietuvoje. Jo straips
niai ypač buvo vertingi vie

tinėje spaudoje Lietuvos lais
vinimo momentais. 

Regina Petrauskienė sveiki
no Lietuvių Bendruomenės 
vardu, įteikdama ^vairių or
ganizacijų nariams Lietuvių 
Bendruomenės socialinių bei 
kultūrinių skyrių spausdi-
nius. Ji jungėsi viltimi ir ge
riausiais linkėjimais į visų 
kalbėtojų džiaugsmą naujojo 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus rinkimų sėkmę. 
Visi tikėjo jo kilnumu ir pat
riotiškumu. 

Lietuvos trispalvė buvo ke
liama palydint himnų gar
sais, ir skaidrioje vasario 
saulėje nušvietė Scranton sa
vivaldybės centrą. 

Scranton Lietuvos Vyčių 
kuopos pirm. Marie ir Richar
das Laske pravedė susirin
kimą ir vaišino visus atvyku
sius. Jie visuomet, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, nuo
širdžiai reprezentuoja vieti
niams lietuviams. 

Sekmadi į, Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas, kun. 
Strawhand aukojo šv. Mišias 
Lietuvos intencija. Pamokslo 
metu pagarbiai kalbėjo apie 
žmonių teises ir laisvintojų 
karžygiškumą. Jis džiaugėsi 
naujo Lietuvos prezidento 
nuopelnais Amerikoje ir jo 
užsimojimais Lietuvos naudai. 
Specialios maldos buvo auko
jamos prašant Dievo pa'aimos 
vadovaujant naujos • džios 
užsimojimų sėkmingam vyk
dymui. Per Mišias skambėjo 
lietuviškos giesmės, jungda
mos visų viltis Lietuvos gero
vei. 

Visi dalyviai buvo sujaudinti 
tokiu nuoširdumu ir skirstėsi 
pakilios Vasario 16-sios šven
tės nuotaikos lydimi. 

R. P e t r a u s k i e n ė 
L.B. pirmininkė 

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

Apie LB apylinkes veiklą 
išsamų pranešimą atliko val
dybos prim. Birutė Kožicienė. 
Numatoma ruošti šventes, 
koncertus, Judinti" kultūrinę 
veiklą. Supažindino ir su nau
ja LB valdyba: pirmininkė Bi
rutė Kožicienė, sekretorė Vio
leta Avižienė, iždininkas Do
natas Stukas ir renginių va
dovė Regina Snarskienė. 

Pranešė ir apie Floridos Lie
tuvių dienas, į kurias, mano
ma, vyks arti 40 daytoniškių 
lietuvių. 

MINĖSIME 
KOVO VIENUOLIKTĄJĄ 

LB PABENDRAVIMO 
PIETUS 

LB pabendravimo pietūs vy
ko vasario 4 d. Homers resto
rane. Dalyvavo arti 50 as
menų. Šį kartą specialaus 
kalbėtojo pietuose neturėjome. 

Dievo Apvandoa parapijos 
-H '? Į 'mi* .1 

klebonas kun Strawhand ir Scranton. PA, lietuviai po MiSių už Lietuvą Vasario 16-

Lietuvos istorijoje Kovo vie
nuoliktoji yra lygiai svarbi ir 
reikšrninga diena, kaip ir Va
sario 16-toji, Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo die
na, švenčiama jau aštuo
niasdešimtį metų. Kovo 11-
tąją. 1990 metais, po ilgos 
okupacijos, tautos vieningu 
ryžtu, po sunkių kovų už lais
vę, buvo tarta: Lietuva vėl 
Nepriklausoma valstybė, Lie
tuva nori ir ryžtas; laisvam 
gyvenimui. Lietuva tęsia 1918 
m. Vasario 16-tosios dienos 
akto įpareigojimus. Šios abi 
šventės lygiai svarbios, lygiai 
švęstinos ir lygiai minimos. 

Išeivijos lietuviai tai jau 
daro. Abi šventes švenčia iš
kilmingai, su prideramomis 
iškilmėmis, geromis progra
momis. 

Daytona Beach, FL, lietu
viai gražiai paminėjo Vasario 
16-tąją — jubiliejinę, 80-ties 
metų sukakties nepriklauso
mybės šventę. Kovo 11-tosios 
minėjimą ruošia Lietuvių klu
bo valdyba, vadovaujama Jo
no Daugėlos. J i bus minima 
kovo 8 d., sekmadienį. 

Minėjimas bus pradėtas 
iškilmingomis, lietuviams skir
tomis, pamaldomis. Prince of 
Peace parapijos bažnyčioje, 
Ormond Beach. Šv. Mišias už 
Lietuvą aukos kun. Ričardas 
Grasso. Giedos choras „Sie
tynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio. 

Po pamaidų salėje vyks 
akademinė minėjimo dalis. 
Bus prisiminti ir pagerbti 
visų laikų lietuvių tautos did
vyriai, kovotojai, žuvę ginda
mi Lietuvos laisvę. 

Paskaitą skaitys svečias dr. 
Petras Lukoševičius, žymus 
Kanados lietuvių veikėjas. 
Lietuvai nepriklausomybę at
stačius, jis buvo pirmas Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės įstaigos Vilniuje vedėjas, 
gerai susipažinęs su Lietuvos 

dabartiniu gyvenimu. Bus la
bai įdomu arčiau susipažinti ir 
su dabartiniu Lietuvos gyveni
mu. 

Meninę minėjimo dalį atliks 
choras ..Sietynas, vadovauja
mas muz. Antano Skridulio, 
talkinant aktoriui Kazimierui 
Barūnui. 

Po minėjimo pabendravimas 
prie vaišių. Būtu kilnu, kad 
šios šventės minėjime gausiai 
dalyvautų šio telkinio ir apy
linkių lietuviai. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

O M A H A , N E 

GENEROLE TIIU KERĄ 

Nedaug moterų karinėje tar
nyboje yra pasiekusios gene-
rolės laipsnį. Viena iš tos ma
žumos yra brig. generole Tiiu-
Kera, ne vien Omahos lietu
viams, bet ir Lietuvoje pa
žįstama kaip buvusi karinė 
atachė prie JAV ambasados 
Pabaitijos kraštams, arti dve
jų metų gyvenusi Vilniuje Lie
tuvai nepriklausomybę atsta
čius. Šiuo metu ji dirba netoli 
Omahos esančioje Ofiutt ka
rinės — Strateginės oro ko
mandos bazėje ir neretai atsi
lanko vietos lietuvių rengi
niuose. Š.m. saasio 26 d. 
bazės Karininkų klube buvo 
surengtas pagerbimo pokylis, 
pažymėti jos paskyrimą pakė
limui j aukštesnį laipsnį — 
Major General, U.S.A.F. I šį 
renginį generole pakvietė ir 
keletą pažįstamų lietuvių. 
Lietuvą ji taip pamėgo, kad 
savo atostogų dalį kasmet, 
kar tu su savo vyru Norman 
Wolfe, praleidžia Vilniuje ar 
Lietuvos pajūryje, kur jie tu
rintys nemaža draugų. 

Generole Tiiu Kerą yra 
įdomi asmenybė — po karo gi
musi Vokietijoje, estų pabė
gėlių nuo komunizmo šei
moje. Savo pasiektais laimė
jimais karinės karjeros kelyje 
gali būti pavyzdžiu ir įkvė
pimu ne vienam jaunuoliui.-
ei, siekiantiems daugiau pa
siekti dirbant gimtojo ar gy
venamojo krašto labui. Ma
nau, kad čia tiks pateikti jos 
pačios mintis, išreikštas porai 
šimtų svečių tą vakarą daly
vavusių jos pagerbime: 

„ši diena neturėjo būti, nes 
aš turėjau gimti Estijoje, kur 
mano tėvai užaugo manyda
mi, kad laisva Estija yra 
visiškai normalus dalykas. 
Bet tada pasaulis apsivertė ir 
mano tėvai tapo pabėgėliais... 
o aš amerikietė. 

š i diena neturėjo būti. nes 
augdama amerikiete aš už
sispyriau studijuoti apie ne
žymią pasaulio dalį. ne
žymiame universitete. Dar 
viena priežastis, kad ši diena 
neturėjo būti yra. jog, kai aš 
įsijungiau į Oro pajėgas (Air 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tcnu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3°13 

KLAUDIJUS P L E P U T I S 

: E ' J / ' S lauko pr'tc.Vjros darbų (land-
iCJt"T.'"'a.r.tenance', bendroves savi-
: nikas VVashington, D C , ieško darbi
ninko. K̂ r'.s galėta atlikti ;auko priežiūros 
darbus Pradinis mokestis $6 ; valanda 
Galnria dirbo '012 valandų per dieną su 
VirįvaianūJiais Reikalingas darbo 
leidimas Suteikiamas pigus butas-$130 
::iene->i.ji Kreiptis tel. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8664 
(773)581-8684 

Noriu pirkti '90-'92 m. pravažia
vusio iki 80,000 mylių Chevrolet 
markės arba kitos amerikiečių 
firmos gamybos automobilį. 
Skambinti Rimui po 7 v.v. tel. 
773-843-9523. 

GREIT PARDUODA 

y RE/MMt 
REMJMS 

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

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas vaitui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

laikome partneri' • bendram darbui plėtot 
sodminkystės-da .ininkystės produktų 
gamybos verslą tam naudojant esančią 
gerame stovyje mūrine, vaisių saugyklą, 
užimančią 5.050 m2 plotą, kurioje yra 
įrengtos kameros vaisių saugojimui su 
regiiuojama 0°C temperatūra (pastato vertė 
- 267.474 irta). Pastatas stovi prie naujų 
vandens nutekamųjų valymo įrengimų 
Pastate galima įrengti vaisių, daržovių 
perdirbimo limią. saldymo kameras (arba 
vystyti verslą nesusįusį su žemės ūkiu). 
Aplink yra didžiuliai sodai, auginama daug 

įvarių rūšių vaismedžių, vaiskrūmių dtiel 
braškių pietai. 

V-sa tai ant Nemuno krante, pusiaukelėje 
tarp Kauno ir Jurbarko (Klausučiuose). 
Patogus susisMkirrBS. geri kęfej, daugpirjns 
oarbc jėgos. 

Besioominčk£Skarrtiinli:1-370-4M38BB 
arba rašyti: Romas Pavaląs. KJauBuflai. 
Takos 3. Jurbarko raj.. Uhuania. 

/ % _ ! , „ , . KMIECIK REALTORS 
\JBWJtyfyi 7922 S.PutasU Rd. 

- " — T * ^ 1 - 4305 S.Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Parduodamas namas, Summit. IL, 
mūrinis, 3 mieg. kamb., "raised ranch*; 
2 auto. garažas; ištisas rūsys: 
atremontuotas vonios kamb., atnaupntos 
spinteles, kietmedžio grindys. Skambinti 
tel. 708-349-6166. KafcM 

Panevėžyje parduodamas nau
jas, dviejų aukštu, 8 kambarių, 
pilnai įrengtas namas. Yra 2 ga
ražai, visos komunikacijos. Tel. 
718-278-0266 arba Panevėžyje 
011-370-54-56-026 

FOR RENT 
3 bedrm.. 1-1/2 bath apt. 67 St 
& Kolmar Ave. vic. $670 a mo. + 
sec. deposit. Tel. 773-767-6503 
or 773-581-5563. 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 
mieg. apšildomas butas. 

Richmond Ave. 
netoli 51 stSt. 

Tel. 773-476-7394. 

TRA NSPA K įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais. 

VELYKOMS siųskite dabar! 
Kokybiški maisto siuntiniai: 

Didysis - $98, šventinis - $45. 
Lemonte: šeštd. 9-12 v., sekmd. 8:30-1 v.p.p. 

TRANSPAK, Oacago, IL. Tel.: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

Force), man reikėjo priimti 
karjerinj darbą tradiciškai 
skiriamą moterims, tarp kit
ko, vadovybės laikomą svar
biu. 

Bet ši diena atėjo. Ši diena 
atėjo po daugelio sunkaus 
darbo metų toje tradicinėje 
karjeros srityje, kai aš, paga
liau, turėjau progą dirbti pro
fesinį darbą savo specia
lybėje. Ši diena atėjo todėl, 
kad pasaulis dar kartą pasi
keitė ir staiga studijos apie 
nežymią pasaulio dalį JAV 
valdžiai pasidarė labai svar
bu. 

Ši diena atėjo, kadangi savo 
užnugaryje turiu Oro pajėgų 
(Air Force) vadovybę, mano 
bendradarbių pritarimą ir 700 
asmenų gerai atliekančių dar
bą JAV Strateginės komandos 
žvalgybos štabe''. 

(Šią kalbą, beveik pažodžiui, 
vertė Marta Šarkienė.) 

Belieka palinkėti generolei 
Tiiu Kerą sėkmės jos karjeros 
kelyje, tai jai iš širdies linkėjo 
audringai plodami ir pilna 
salė lietuvių, susirinkusių pa
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę š.m. vasario 15 

J o n a s Šarka 

Omahos lietuviai su hrig. gen. Tiiu Kora jos prifmimr OfTutt Karininkų klube II k. Aušrele Sakalair>. Dana Sulskienė, 
generole* vyras Nnrman VVolfr. brig. gen Tiiu Kerą. dr. Terry Clark — Creighton universiteto profesorius ir geras lie
tuvių draugas Marta Sarkionr ir Jonas $3rka. 

i 
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Organizacijų vėliavos prie Laisves paminklo Clevelande Vasario 16-tąją minint. 

LAIŠKAI *izSl 
PAGERBKIME 

STAMBESNIUS 
AUKOTOJUS 

Daug laiko ir pastangų pa
aukoja visuomenininkai mū
sų spaudoje yra įvairiomis 
progomis užtarnautai pager
biami. Mano nuomone, specia
laus paminėjimo verti ir tie, 
kurie, neturėdami laiko ar 
progų visuomeninei veiklai, 
sunkiai dirbdami sukaupia di
desnes pinigų sumas ir jas 
vėliau paaukoja mūsų fon
dams. Dr. Vytautas Karoblis 
yra-^geras pavyzdys. Dirbda
mas gydytoju prie Ohio upės 
esančiame Ripley, OH, mieste-

. kur visai nėra lietuvių, 
!žiąją dalį savo santaupų 

1 40 dolerių) paaukojo 
L: .vių fondui. Aš jo asme-
ni ii nepažinau, bet praėju
sia is metais Laiškų skyriuje 
r'i inau, kad kas nors iš jo bu-
v IU kolegų ar pažįstamų 
a e jį parašytų „Drauge" ar 
kur kitur. Atrodo, kad niekas 

ie jį neparašė. Tik gavau 
. išką iš Anelės Lukoševičiu
o s , Grand Rapids, MI, kuria
me ji rašė, kad dr. Karoblis 
buvęs jos gydytoju Šenfeldo 
stovykloje, Vokietijoje. Kaip 
gydytojas jis buvęs labai pa
reigingas ir švelnus ligoniams. 
Pacientus ligoninėje lankyda
vęs du kartus per dieną, ryte 
ir vakare. Jo žmona buvusi 
gailestingoji sesuo. Turėję įsū
nytą berniuką Stasiuką. Su 
jais palaikiusi ryšį ir atva
žiavusį į Ameriką, bet vėliau 
ryšys nutrūkęs. Daktaro žmo
na jai rašiusi, kad vyras dir
bąs labai ilgas valandas. 

Spėju, kad tame Appalachia 

srityje esančiame miestelyje 
gydytojų labai trūko. Apy
linkės buvo neturtingos, todėl 
daugelį pacientų gal tekdavo 
gydyti veltui. Nekartą pas li
gonį gal tekdavo važiuoti nak
ties metu. Daktaras buvo kilęs 
nuo Biržų. Lietuvoje buvo Aly
taus apskrities gydytoju. Jis ir 
jo žmona yra dabar jau mirę, 
likęs tik sūnus Stasys su žmo
na ir gal su vaikais. Vasario 
17 d. „Drauge" skaitydamas 
Juozo Končiaus pasikalbėjimą 
su LF Tarybos pirmininku Al
girdu Osčiu, pastebėjau, kad 
dr. Karoblis nebuvo vieninte
lis stambus aukotojas. Dides
nes aukas yra paaukoję ir My
kolas Žilinskas (Vokietija), 
Ernest Zitke (Brockton, MA) 
ir Salomėja Sagamogas fChi-
cago, IL). Kartu visi keturi as
menys yra davę daugiau kaip 
du milijonus dolerių. Mano 
nuomone, jie visi yra verti spe
cialaus paminėjimo. Gal tai 
paskatintų ir kitus anksty
vesnės kartos lietuvius aukoti 
ne amerikiečių, o lietuviškų 
organizacijų fondams. Pasi
mokykime iš amerikiečių fon
dų praktikos. Juk dažnas 
žmogus turi žmogiškų silpny
bių: kai kam gal nesinori duo
ti milijoną dolerių fondui, ku
ris jo nevertina daugiau, negu 
tik kelių dolerių auką. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe.OH 

„MARGUTIS" IR 
„MARGUTIS II" 

„Draugo" dienraščio vasario 
14 d. laidoje, reklamuojant 
„Margučio II" rengiamą meti
nę vakarienę, teigiama, jog iš-

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

rinktas Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus 1990 m. ko
vo 11 d. „Margučio" vakarie
nėje paskelbė išeivijai, kad 
Lietuva jau nepriklausoma. 
Tenka pastebėti, kad tą dieną 
buvo surengtas „Margučio" 
steigėjo ir plačiai pagarsėjusio 
kultūros bei visuomenės dar
buotojo Antano Vanagaičio gi
mimo 100 metų paminėjimas, 
o ne kokia vakarienė. Maloniu 
sutapimu, tą pačią dieną Vil
niuje buvo paskelbtas Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mas. Jaunimo centre. Čikago
je, surengtame paminėjime 
dalyvavo visų lietuvių pagrin
dinių veiksnių vadovaujantys 
asmenys. Taipgi jaučiu pa
reigą pasakyti, kad ilgametėje 
„Margučio" veikloje nebuvo 
kreipiama dėmesio į metinių 
vakarienių rengimą, o buvo 
rengiami stambesnių veiklos 
sukakčių aukšto lygio pami-
nėjimai-pokyliai. 

Petras Petrutis 
Chicago, IL 

Natalija Skvirblvte. Čikagos lituanistines mokyklos mokine, laiminga 
galėjusi pasveikinti Lietuvos Respublikos prezidentą Valda Adamkų jam 
š.m. sausio 25 d lankant Čikagos Jaunimo centre veikiančias lituanis
tines mokyklas Nuotr B. Skvirblio 

ŽINIASKLAIDOS 
TEMATIKA 

Amerikos lietuviai gyvena 
tarp dviejų pasaulių — gyve
namo krašto ir savo uždaros 
visuomenes aplinkos. Šalia 
kasdieninio gyvenimo reikala
vimų: apsipirkimo, sąskaitų 
apmokėjimo ar kitų reikalų 
atlikimo, visi domimės infor
macija, kurią gauname iš tele
vizijos ir spaudos. Dauguma 
skaitome vietinius spaudos 
leidinius ir iš j ų patiriame, 
kas darosi Amerikoje. Didžią
ją spaudą dominuoja sensaci
jos, godūs žurnalistai skuba 
surasti ką „įdomaus", kad pri
trauktų žiūrovą i r skaitytoją. 
Prisitaikius prie žemiausio in
teligencijos matiklio vidurkio, 
pirmuosius puslapius domi
nuoja žmogžudžiai, savo kūdi
kius žudančios jaunutės moti
nos. Texas moters nuotraukos 
ir pokalbiai ją pasmerkus mir
ti. Clevelando apylinkes su
krėtė tai, kad keturiolikos 
metų berniukas nužudė savo 
vienuolikos mėnesių sūnelį. 
Stačiai sunku patikėti. Daug 
vietos užima ir prezidento pri
vataus gyvenimo skandalėliai, 
kuriuos jis stengėsi pridengti 
savo intensyviomis pastango
mis grasinti Irakui karu už 
gaminamą bakteriologinio-
chcminio karo elementų, kurie 
gresia visam pasauliui... Apie 
tą skaitome, tą diskutuojame. 

Televizijoje matome lygiai tą 
patį — žmogžudžius, plėšikus, 
bet netenka pastebėti Nobelio 
ar kitų premijų laureatų. Ar 
tebeegzistuoja Pulico literatū
rines ir žurnalistinės premi
jos? Ar tebeveikia Metropoli
tan opera? Kas žino — gal nie
kam neįdomu, išskyrus spor
tą, futbolo ar beisbolo rung
tynes. 

Taigi skaitome lietuvišką 
spaudą. Pirmuose puslapiuose 
randame Lietuvos ir tarptau

tines žinias, bet mūsų gyvena
mas kraštas joje neegzistuoja. 
Ilgi nekrologai, įvairių orga
nizacijų sukaktys, šeimyninės 
šventės užima didžiausią dalį 
puslapių, tik protarpiais pasi
taiko publicistinio pobūdžio 
straipsnis, nagrinėjant kurią 
aktualią gyvenimo problemą, 
įvairių minėjimų ir sukakčių 
aprašymai nėra neigiamas 
spaudos elementas, nes jų pa
galba mes susipažįstame su 
pasisklaidžiusiais lietuviais su 
jų veikla, laimėjimais ir 
džiaugsmais. Kultūrinės ir 
visuomeninės veiklos informa
cija yra reikalinga, nes ji prisi
deda prie mūsų suvienyjimo, o 
atviras skaitytojų balsas laiš
kų skyriuje visada patraukia 
dėmesį, nes tame randame 
spaudos laisvės pozityvų ele
mentą ir teisę pasisakyti arba 
kritiškai, arba pritariančiai. 
Taip pat puiku ir naudinga 
skaityti sveikatos ar prak
tiškus patarimus apie mo
kesčius, pensijas ir kitas rea
laus gyvenimo problemas. Ta
čiau vis tik vertėtų kiek 
dėmesio skirti ir gyvenamo 
krašto sensacijoms, diskutuo
ti jaunimo pakrikusios mo
ralės atgaivinimo metodus, 
nebijoti atvirumo, diskutuo
jan t mirties bausmės leisti
numą ar lytinių ligų plitimo 
pavojus. Negalime likti purito
nais, kaip tie akis užsidengę 
stručiai, nes mūsų priaugan
čios kartos yra įtrauktos į gy
venamą aplinką. Vyresnie
siems būtų naudinga rasti 
patarimų, kaip apsaugoti savo 
vaikus nuo neigiamos ir ža
lingos įtakos, kaip jiems, be 
pamokslavimo ar barimo, 
įkvėpti moralės principus ir 
nurodyti bendravimo bei mei
lės gaires ir apribojimus. Rea
lizmas nemenkins spaudos 
vertės, tik ją padarys naudin
gesne ir praktiškesne. 

Aurelija M. Balašait ienė 
Richmond Hts, OH 

VISKAS UŽ DOLERIUS? 

Šiandien, per Internetą 
skaičiau „Lietuvos ryto" žinu
tę, kad Kaune „Ultra Viręs" 
radijo stoties pobūvyje įvyko 
susišaudymas. Sakoma, stotį 
ir programą „naujieji savinin
kai" perkelia į Vilnių. 

Kas tai per radijo stotis ir 
kas tie „naujieji savininkai"! 

Būdamas Lietuvoje, klausy
davau iš Kauno transliuoja
mos gana populiarias „Ultra 
Viręs" stoties programas. Kiek 
žinau, tai buvo jaunų stu
dentų mėgėjų sukurta stotis, 
greitai išpopuliarėjusi ir girdi
ma visoje Lietuvoje. Pereitą 
vasarą man sakė, kad kažkoks 
nelietuvių kilmės „ameriko
nas" iš Floridos teiravosi, no
rėdamas nupirkti tą progra
mą. Šiandien „Liet. rytas" mi
ni „naujuosius savininkus", 
taigi prileidžiu, kad stotis jau 
buvo parduota tam „ameriko
nui". 

Gerai žinome, kieno rankose 
yra radijas TV ir laikraščiai 
Amerikoje. Žinome kokią pro
pagandą j:e skleidžia: — pa
saulinės vertės žinios išnyks
ta, viskas paverčiama men
kaverčiais šlamštais, kad tik
tai žmonės nustotų galvoti. 
Viskas kreipiama tik į vieną 
tikslą — pilną. 

Nejaugi r Lietuvoje jau mes 
prie to ename? Nejaugi iš 
savų ranka išleidžiame lietu
viškas radjo stotis? Po to bus 
televizija <uri ir dabar Lietu
voje dažr. ausiai transliuoja 
menkaverti vakarietišką 
šlamštą), po to ir laikraščiai. 
Pamažu Lietuva infiltruoja
ma, o me;- miegame. Nejaugi 
dabar viską parduosime 
tiems, kūne kontroliuoja do
lerius? 

Vytautas ŠIiūpas,P.E. 
Burlingame, CA 

PRISTATYTAS FILMAS 
APIE LIETUVOS 
PREZIDENTUS 

Vasario 16-osios Akto 80-
mečio ir naujojo Lietuvos pre
zidento inauguracijos išvaka
rėse Prezidentūroje surengtas 
naujojo dokumentinio video 
filmo „Lietuvos Respublikos 
prezidentai" pristatymas. 

Režisieriaus Rimtauto Ši
linio sukurtas valandos truk
mės filmas pasakoja apie tris 
tarpukario Lietuvos preziden
tus — Antaną Smetoną, Alek
sandrą Stulginskį ir Kazį Gri
nių. „Bet tai pasakojimas ne 
tik apie prezidentus, bet ir tų 
laikų Lietuvos istoriją, įvy
kius, kuriuose prezidentams 
teko dalyvauti", — kalbėjo R. 
Šilinis, pristatydamas filmą. 
(Elta; 

ARCHYVE — UŽSIENIO 
LIETUVIŲ MINIMA 

VASARIO 16-OJI 

Lietuvos Nepriklausomybės 
akto paskelbimo 80-mečiui 
skirtą parodą „Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi" surengė 
Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas. Čia eksponuojami 
archyviniai dokumentai apie 
Vasario 16-osios minėjimus 
užsienyje 1918-1990 metais. 

Centrinio archyvo paroda at
spindi lietuvių išeivijos ir Lie
tuvos diplomatijos įstaigų — 
pasiuntinybių Vašingtone, Lon
done, konsulatų Čikagoje, San 
Paule — veiklą bei tarpusavio 
ryšius. Lankytojams pateikta 
originali nepublikuota archy
vinė medžiaga: proginiai leidi
niai, Vasario 16-osios minė
jimų programos, lankstinukai, 
nuotraukos, Lietuvos atstovų 
šventinės kalbos. (Elta) 
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DVEJŲ METŲ 
MIRTIES 

SUKAKTIS 

A.tA. 
JOLANTA 

MARIA SALYS 
Š.m. vasar io 28 d. s u e i n a d u m e t a i , ka i m i r ė m ū s ų | 

mylima Dukry tė , S e s u t ė i r A n ū k ė - J o l a n t a . 
Niekados n e u ž m i r š i m e T a v ę s , Jo ly te . T u es i m ū s ų 

mintyse, širdyje ir m a l d o s e . T e b ū n i e T a u švies i Dievo 
Karalystė . 

P r i s i m e n a n t b r a n g i ą J o l a n t ą , š .m. v a s a r i o 2 8 d., 9 
vai . r y t o b u s a t n a š a u t o s š v . M i š i o s T ė v ų J ė z u i t ų 
koplyčioje. 

M a l o n i a i p r a š o m e p r i s i m i n t i s a v o m a l d o s e a . a . 
Jolantą . 

Nul iūdę, g i laus s k a u s m o p r i s l ėg t i : t ė v a i , b r o l i s i r 
g i m i n ė s . 

A.tA. 
JONUI BRUŽĖNUI 

; mi rus , jo m o t i n a i , m ū s ų k l u b o n a r e i M A G D A L E N A I 
! ir v is iems g i m i n a i č i a m s be i a r t i m i e s i e m s r e i š k i a m e 
; š i r d i n g i a u s i ą u ž u o j a u t ą i r d r a u g e i š g y v e n a m e 
skausmingo l iūdes io v a l a n d a s . 

Daytona Beach lietuvių klubas 
Florida 

A.tA. 
JUOZUI MITKUI 

m i r u s , n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a m e jo ž m o n ą D A N U T E 

M I C K U T Ę - M I T K I E N Ę , d u k r ą V I O L E T Ą G E D G A U 

DIENĘ su šeima, k i t u s g i m i n e s , a r t i m u o s i u s . 

Los Angeles Dailiųjų Menų klubas 

Julija Mockutė, Čikagos lit. mokyk
los „kiškių darželio" auklėtinė. 

A.tA. 
JUOZUI MIKONIUI 

m i r u s , ž m o n a i M A R Y T E I i r a r t i m i e s i e m s , t a i p o g i 
B R O N I U I ir s e s e r i m s O N A I i r A D E L E I L i e t u v o j e , 
re išk iame gilią užuo j au t ą . 

Marytė ir Kazys Ambrazaičiai 

Bf l midlcind Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESLE ta 
(OLAI I C L R * 
UENOER 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

_̂ ZZLJ Mutual Federal Savings and Loan \ 
Association of Chicago 

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

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

* * • . « . » • * • 
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F 40-ją Kaz iuko mugę Cika- Danute Stankaityte, akompa-

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Daina Siliūnienė (iš kaires). N'ida Tįjūnėlytė ir Rasa Mc Carthy priėmė 
svečius, atvykstančius į „Širdžių puotą" paremti Pasaulio lietuvių centro 
mažosios sales remontą. . N'uotr Indrės Tijūnėlienės 

Cicero Lietuviu Bend
r u o m e n ė s apyl inkės meti
nis narių susirinkimas šau
kiamas sekmadienį, kovo 15 
d., tuoj po 11 vai. r. Mišių. Šv. 
Antano parapijos salėje. Kvie
čiami visi apylinkės lietuviai, 
tuo parodant savo solidarumą, 
kad mums rūpi išlaikyti lietu
viška veiklą savo tarpe. 

Nor s 5 TV kana lo vado
vybė buvo pr ižadėjusi duoti 
reportažą apie prez. Vaidą 
Adamkų — ir Lietuvą — tre
čiadienio vakare, bet mūsų 
žmonės veltui to reportažo 
lauke. Vis dėlto jis buvo trans
liuotas anksti ketvirtadienio 
ryte (.Chicago Today" serijoje I 
— trumpai parodytas V. 
Adamkus, ,.Seklyčioje" susi
rinkę lietuviai. Birute Jasai
tienė ir šiek tiek Vilniaus 
vaizdų. 

Lie tuvos Vyčių 112 kuo
pos na r ių sus i r ink imas 
įvyks antradienį, kovo 17 d.. 
7:30 vai. vak.. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, pri
simenant šv. Kazimierą ir šv. 
Patriką. Susirinkime bus 
įteikti nusipelniusiems na
riams I ir II pakėlimo laips
niai. Kviečiami dalyvauti visi 
kuopos nariai ir jų svečiai. Po 
susirinkimo bus vaišės ir pa
bendravimas. 

Dainavos s tovyklavietės 
jubi l ie j in iame — 40 metų — 
koncerte, kuris rengiamas 
kovo 21 d., 6 vai. vak.. Jauni
mo centre. „Dainavos" ansam
blio vyrų oktetą, vadovaujamą 
muz. Dariaus Polikaičio, pa
lydės muz. Vidas Neveraus-
kas. 

• J VV sena tor ius R icha rd 
Durb in inauguracijos proga 
pasiuntė Lietuvos Respublikos 
prezidentui Vaidui Adamkui 

šiltą sveikinimo laišką (anglų 
kalba,1, kun užbaigia lietu
višku sakiniu: „Linkiu geriau
sios sėkme« ir ištvermės, va
dovaujant Lietuvai'" 

P r e z . Valdą A d a m k ų in
auguracijos, įvykusios va--
kar. vasario 26 d„ Vilniuje, pro
ga sveikino daugiau kaip 
1„500 užsienio lietuvių, kurių 
tarpe buvo ir lietuvių kilmės 
JAV senatorius Diek Durbin. 
Gražiai įrištą sveikinimo kny
gą su sveikintojų parašais į 
Vilnių nuvežė ir prezidentui 
Įteikė JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Regina Narušienė. 
Parašus surinko ir knygos 
įrišimu pasirūpino Marąuette 
Parko LB apv linkės pirm. Al
dona Palukaitienė. 

Šios d i enos „ D r a u g o " t r e 
č iame pus lapyje spausdina
me vakar, vasario 26 d., po 
prisaikdinimo Lietuvos Respu
blikos Seime, pasakytą prezi
dento Valdo Adamkaus kalbą. 
Šeštadienį savo skaitytojams 
pateiksime antrąją jo tos 
iškilmingos dienos kalbą — į 
tautą. Džiaugiamės, kad abi 
kalbos mus pasiekė tą pačią 
iškilmių dieną 'žinoma, su ati
tinkamu tarp Vilniaus ir 
Čikagos laiko skirtumu). 

Šv. Antano parapijoje, Cice
ro. IL. tris dienas vyks lietu
viškos misijos-rekolekcijos: 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį, kovo 12. 13, 14 d., 
6:30 vai. vak. Joms vadovaus 
Panevėžio katedros klebonas 
mons. Juozas Antanavičius. 

Kas vakarą bus konferenci
ja ir Mišios su trumpu pamok
slu. Be to. ketvirtadienio va
kare prieš konferenciją bus 
„Graudūs verksmai"; penkta
dienį — Susitaikymo pamal
dos ir galimybė prieiti išpa
žinties (nuo 6 vai.); šeštadienį 
— Kryžiaus keliai. 

Visi Cicero ir apylinkių lie
tuviai kviečiami į misijas. Pa
sinaudokite šiuo kvietimu į at
sivertimą, pasiruošti Kristaus 
Prisikėlimo šventei — Vely
koms. 

V a n d a Žolynas , Chicago, 
IL, su laikraščio prenumerata 
mus apdovanojo 100 dol. au
ka. Nuoširdžiai dėkojame. 

goję, vyksiančią sekmadienį, 
kovo 1 d., šįmet atidarys jau
nieji skautai — visų trijų tun
tų atstovai. Iškilmingas tradi
cinės mugės atidarymas 11 
vai. ryto vyks Jaunimo centro 
didž. salėje. Laukiama gau
saus visuomenės atsilankymo. 
Kaip visada, veiks valgykla, 
kavinės, įvairūs žaidimai vai
kams, gausių laimikių laimė
jimai, o didž. salėje įrengtuo
se paviljonuose bus daugybė 
vertingų skautiškų rankdar
bių, Vilniaus verbų, margučių, 
medžio drožinių ir kt. Akade
mikai savo knygyne turės įvai
rių lietuviškų knygų, plokšte
lių, muzikinių įrašų kasetėse 
ir kt. Bus įdomu ir smagu vėl 
susitikti su seniai bematytais 
draugais ir pažįstamais, pasi
žmonėti ir savo buvimu pa
remti VIII Tautinei stovyklai 
besiruošiančius skautus ir 
skautes. 

Toronto! Toron to ! Toron
to! Ne Montreal io . . . Per 
klaidą buvo paskelbta, kad 
vyrų choras „Aras" atvyksta iš 
Montrealio į Čikagą atlikti 
programą „Draugo" rengia
mame koncerte kovo 29 d. 
Jaunimo centre. Iš tikrųjų šis 
choras jau keli dešimtmečiai 
sėkmingai puoselėja lietu
višką dainą Toronte. Tačiau 
pats svarbiausias dalykas: 
choras puikus, programa šau
ni, tad ir kviečiame visus kon
certe dalyvauti. 

Kun. R imas Gudel is , ku
ris Čikagoje ne vien darbuoja
si Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, bet taip pat studi
juoja, sutiko vadovauti Gavė
nios susikaupimui, kuris bus 
kovo 14 d„ šeštadienį. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

ALTo centro valdybos pirm. prof. 
dr. Jonas Račkauskas kalba Vasa
rio 16-osios paminėjime Maria 
aukštesniosios mokyklos salėje va
sario 15 d. Minėjimą rengė ALTo 
Čikagos skyriaus valdyba. 

RUOŠIASI PAMINĖTI 

Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga jau septintąjį kartą 
ruošiasi paminėti Kovo 11-ją 
Įdomia ir turininga programa. 
Minėjimas įvyks kovo 8 d. ir 
prasidės 11 vai. ryto kun. Al
girdo Palioko. SJ, atnašauja
momis Mišiomis Lietuvių mi
sijos Lemonte koplyčioje. Čia 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Birutės Moc
kienės, solo giesmes atliks sol. 

Gražiai šoko jaunimas vasario 15 d 
iineįime. kuri ruoSė ALTo Čikagos sk 

programą Vasario K>-
•Jono Tamulaičio 

nuojant muz. Faustui Stroliai. 
Po to PLC didžiojoje salėje 

vyks akademinė ir meninė 
dalis. Minėjimą pradės ALTS-
gos vicepirm. Stasys Briedis, o 
programą praves Daiva Mei-
lienė. Pagrindinę minėjimo 
kalbą pasakys visuomeninin
kas dr. Jonas Valaitis. Sveiki
nimo žodį tars: ALTS-gos 
pirm. Petras Buchas, ALTo 
pirm. dr. Jonas Račkauskas, 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza ir kt. 

Po trumpos pertraukos — 
meninė dalis, kūną atliks 
„Grandies" tautinių šokių gru
pė, vadovė Violeta Fabiano-
vich. Bus reta proga pasigėrėti 
grakščiausiais, vienos iš pir
maujančių lietuvių tautinių 
šokių grupių Amerikoje, šokė
jų sugebėjimais. 

Reikia paminėti, jog Kovo 
11-sios minėjimai buvo pra
dėti a.a. dr. Leono Kriaučeliū-
no iniciatyva. Jie anksčiau 
buvo pravedami Jaunimo cen
tre, Čikagoje ir tik trečiąjį 
kartą vyks PLC, Lemonte. 
Nors ir mirus jų iniciatoriui 
dr. L. Kriaučeliūnui, ši tradici
ja yra tebetęsiama, norint pa
gerbti šio daug ALTS-gai ir vi
siems lietuviams nusipelniu
sio žmogaus atminimą. 

Visa programa žada būti 
t rumpa ir nenuobodi. Norima, 
kad čia dalyvaujantiems dar 
liktų laiko atsipūsti ir būtų 
galimybė suspėti nuvažiuoti į 
tą pačią popietę — 4 vai. pra
sidėsiančią „Margučio II" po
kylio programą, Jaunimo cent
re. 

E.Š. 

NAUJIENOS IŠ 
CICERO LIETUVIŲ 

VEIKLOS 

Nepaisant, kad senieji Cice
ro lietuvių telkinio gyventojai 
vis pasitraukia iš gyvųjų tarpo 
arba išsikelia gyventi kitur, 
vietos lietuvių gyvenimas dar 
vis po truputį juda. Tačiau jis 
ribojasi lietuviškomis pamal
domis vietos lietuvių Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje ir ren
giniais šios parapijos buvusios 
pradžios mokyklos pastate. 
Neseniai čia buvo pravesta 
gana įdomi ir nemaža tau
tiečių sutelkusi nepriklauso
mybės šventės minėjimo pro
grama, į kurią pirmą kartą 
per daugelį metų atsilankė 
visa Cicero miesto vadovybė. 
Svečių tarpe buvo lietuvių 
kilmės prezidentė Betty Loren 
(Laurinaitis). 

Kiekvieną sekmadieni DO šv. 
lietuviškų Mišių parapijos 
bažnyčioje, kurias, kuomet 
nėra išvažiavęs į Lietuvą, at
našauja kun. dr. Kęstutis Tri
makas, SJ, tautiečiai renkasi 
į parapijos salę pagurkšnoti 
kavos, pasmaguriauti pyra
gaičiais, pabendrauti aktua
liais klausimais. Čia girdimi iš 
Lietuvoje viešėjusių ar iš ten 
atvykusių pasakojimai apie 
tėvynę. Tas sušildo mūsiškių 
tautinius jausmus, dažnai 
juos perkelia į gimtuosius na
mus. 

Kartais į šiuos lietuvių po
būvius atsilanko ir parapijos 
klebonas kun. James Kasti-
gar, o taip pat ir kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, SJ. Jiedu abu 
čia pabuvojo vasario 15 d. 
įvykusiame mūsų tautiečių 
pobūvyje. 

Kaip paprastai, programą 
pravedė dr. Petras Kisielius. 
Jis pakvietė pakali ti kleboną 
J. Kastigar. kuris šį kartą ne 
vien tik kalbėjo, bet kai ku
riuos net ir apdovanojo. Dova
nas 'marškinėlius -u šv. An
tano parapijos bažnyčios at
vaizdu) jis įteikė 7 asmenims, 
kurie didesnėmis a,komis pa
rėmė šią parapiją Tokių tarpe 
buvo: dr. Petras Kisielius. 
Kostas Dočkus, Aleksas Šatas. 
Kazys Ješmantas ;r kt. Taip 
pat jis skatino pasirašyti 

Šv Antano parapijos klebonas kun. James Kastigar (stovi dešinėje) ir Lietuvių misijos šioje parapijoje vedėjas 
kun. dr. Kęstutis Trimakas tautiečių susitikimo prie kavos metu parapijos salėje vasario 15 d. Sėdi (kairėje) vi
suomenininke Marija Rernienė. Nuotr. EcL Šulaičio 

miesto valdybos sugalvotą pe
ticiją, kad nebūtų leidžiama 
prekiauti pornografinėmis 
prekėmis. 

Cicero lietuviai vėl džiau
giasi iš Lietuvos sugrįžusiu 
dvasios vadu kun . dr. Kęstu
čiu Trimaku. Reikia pažymėti, 
kad jis ne vien t ik Cicero pla
tina savo naujausią, Lietuvoje 
išspausdintą knygą, pavadini
mu „Asmenybės raida gyve
nime". Tai pirmoji dalis iš nu
matytų trijų leidinių panašia 
tematika. Cicero lietuviai yra 
laimingi savo ta rpe turėdami 
tokios aukštos erudiejos žmo
gų, kaip kun. dr. K. Trimaką, 
kurio pamokslai ir knygos sti
prina mūsų dvasią. 

Taip pat čia norisi ypatingai 
paminėti Šv. Antano parapijos 
biuletenį, kur iame yra gražiai 
tvarkomas l ietuviškas pusla
pis. Nepaisant , kad ši parapija 
dabar vis labiau persisunkia 
ispaniška dvasia, tačiau šis 
biuletenis atspindi gana pozi
tyvią ir teigiamą pusę. Buvu
sios „Draugo" redaktorės Aldo
nos Zailskaitės tvarkomas 
lietuviškasis skyrius pasižymi 
gražia lietuvių kalba ir gražiai 
apipavidalintas. Iš šio biulete
nio lietuvių skyriaus galėtų 
pasimokyti ir kitų lietuvių 
parapijų Čikagoje biuletenių 
tvarkytojai. 

E .Š . 

IŠ ARTI IR TOLI 
TORONTO, CANADA 

Šiais metais Lietuvos 80 me
tų Nepriklausomybės, Vasario 
16-os, paminėjimas įvyko Ana
pilio salėje, susi r inkus pilnu
tėlei žmonių. Dalyvavo keletas 
Kanados par lamenta rų ir taip 
pat iš Lietuvos Seimo atstovų. 
Tai: M. Laur inkus , Audrius 
Ažubalis ir prof. F. Palubins
kas . Buvo gauta nemažai svei
kinimų, t a rp kitų ir iš Kana
dos premjero bei Ontario pro
vincijos prem. Mike Haris . 

Prof. F. Palubinskas savo 
kalboje padėkojo Kanados lie
tuviams už per 50 metų rūpi
nimąsi Lietuvos laisvės reika
lais. Pagrindinę kalbą pasakė 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės p i rmininkas Vytautas 
Kamantas . Kalbos visiems pa
tiko klausytis . 

Lietuvos garbės kons. H. La
pas įteikė dviem buvusiems 
par t izanams žymenis iš Lietu
vos vyriausybės. Tai: Petrui 
Butėnui ir Vladui Stabašins-
kui. Kanados veikliausias lie
tuvių visuomenės veikėjas ga
vo 2,000 dol. Prisikėlimo para
pijos kredito bankelio skirtą 
premiją, kurią įteikė dr. S. 
Čepas. 

Programai vadovavo Aušra 
Karkienė. Meninė dalis buvo 
„Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka", kanklių muzikos, tautinių 
šokių ir Toronto vyrų choro 
„Aras" jautr ių dainų pyne 

Chorui vadovauja Lilija Turū-
taitė. Stasys Prakapas 

PLB VALDYBOS VEIKLA 
PLB valdybos vykdomoji vi

cepirmininkė Milda Lenkaus
kienė, gyvenanti Cincinnati, 
Ohio, pakviesta kalbėti Vasa
rio 16 šventės proga Indiana-
polio LB apylinkėje. 

PLB valdybos pirmininko 
pavaduotojas ir ŠALFASS 
centro valdybos pirmininkas 
Audrius Šileika, gyvenantis 
Toronte, Kanadoje, vasario 15 
d. kalbės Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjime 
Londone, Ontario. 

PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas su žmona 
Gražina, vyksta iš Grand Ra-
pids, Michigan, į Kanadą il
gam savaitgaliui. Šeštadienį, 
vasario 14 d., lankys Toronto 
Maironio lituanistinę mokyklą 
ir su mokiniais pradės švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Vėliau, po pietų, daly
vaus Hamiltono LB Vasario 
16 minėjime ir ten pasakys 
pagrindinę kalbą. Sekmadienį 
pakviestas pagrindiniu kalbė
toju KLB Toronto apylinkės 
Vasario 16 minėjime. Pirma
dienį vėl kalbės Toronto „Vil
niaus" namų vyresnio am
žiaus gyventojams. Savaitga
lio metu Vytautas Kamantas 
susitiks su Toronte gyve
nančiais PLB valdybos nariais 
kun. Edžiu Putrimu, neseniai 
sugrįžusiu iš Pietų Amerikos, 
ir Audriumi Šileika. 

Vasario 12 dieną į Vilnių iš 
Australijos atskrido PLB val
dybos pirmininko pavaduoto
jas Gabrielius Žemkalnis, ku-

0 

ris pradėjo eiti PLB atstovo 
pareigas Lietuvoje. Vilniaus 
oro uoste jį pasitiko Lietuvos 
Respublikos Seimo pirminin
kas prof. dr. Vytautas Lands
bergis, PLB atstovybės admi
nistratorė Virginija Grybaitė, 
Lietuvos televizija ir spaudos 
žmonės. 

ANTANO GUSTAIČIO 
AVIACIJOS INSTITUTAS 

Lietuvoje gerai žinomas avia
cijos konstruktorius, lakūnas, 
brigados generolas, Lietuvos 
karinių oro pajėgų vadas Anta
nas Gustaitis. Okupantai ne
pajėgė ištrinti šio garbaus žmo
gaus vardo iš tautos atminties. 
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, atsirado galimybės 
įamžinti A. Gustaičio vardą, jo 
gyvenimo pavyzdžiu tauriai 
auklėti šalies jaunimą. 

Antano Gustaičio 100-tųjų gi
mimo metinių proga, Vilniaus 
Gedimino technikos universite
to taryba 1997 m. lapkričio 13 
d. nutarė VGTU Aviacijos insti
tutą pavadinti Antano Gus
taičio vardu ir toliau jį vadinti 
Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Antano Gustaičio 
aviacijos institutu. Taip pat nu
tarta 1998 m. kovo 26 d. VGTU 
Aviacijos institute surengti 
iškilmingą Antano Gustaičio 
šimtųjų gimimo metinių mi
nėjimą. Tose iškilmėse bus 
išklausyti pranešimai apie A. 
Gustaičio gyvenimą ir veiklą, 
atidengta naujoji VGTU Anta
no Gustaičio Aviacijos instituto 
iškaba, įrengtas A. Gustaičiui 
skirtas stendas, viena patalpų 
pasipuoš A. Gustaičio tapybi
niu portretu ir kt. 

z Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
z Akcijų, bonų be i k i tų 

v e r t y b i ų p irkime ir par 
dav ime 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 F irs t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
z Dėmes io lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
r in imas prasidės b a l a n d ž i o 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųst i man duomenis 
p a š t u . E d . Š u m a n a s , 5701 
Linden, La Grange, IL 00525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
x TRANSPAK s iunč ia į 

Lietuvą siuntinius, p inigus , 
maistą, komercines s iuntas 

4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. Tel. 1-773-838-1050. 

(sk.) 
z TCF National bankas 

ieško gabių, energingų tar
nautojų dirbti asmeninių pa
skolų (consumer lending) sky
riuje. Bankas apmokys ir paruoš 
naujoms pareigoms, kurios bus 
susisiekimas su klientais, pa
skolų pristatymas ir išaiškini
mas. Geras atlyginimas, „bonus", 
draudimas ir gera proga karjeros 
išvystymui. Resume paštu ar 
faksu siųsti adresu: TCF Natio
nal Bank Illinois Consumer 
Lending, Attn: Karlton Uhm, 
Vice President, 4192 Archer 
Avenue , Chicago , I l l ino is 
60632, faz: (773) 847-1189. 

(sk.) 
x A a . Adolph Mali atmi

nimą pagerbdami, Wesley ir 
Susan Earp Jr., Clarksville, 
MD aukoja Lietuvos našlai
čiams $50. Reiškiame užuo
jautą velionio artimiesiems, o 
aukotojams dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St^ Chicago 
IL 60829. 

(sk.) 


