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Mažinamas tarnautojų skaičius 
ministerijose 

Vilnius , sausio 15 d. (BNS) 
— Nuo šiol ministerijose ir vy
riausybės įstaigose etatų bus 
511 mažiau, ketvirtadienį pra
nešė vyriausybės spaudos tar
nyba. 

„Ne visose ministerijose bus 
atleidžiami žmonės, kai kur 
etatai j au ir anksčiau buvo 
laisvi, dabar tereikės teisiškai 
juos panaikinti", sakė valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras Kęstutis 
Skrebys, tačiau, patvirtino, 
kad kai kuriose ministerijose 
žmonės bus atleidžiami. 

Etatai ministerijose pradėti 
mažinti pernai metų pabai
goje. Vyriausybė priėmė nuta
rimą, kuriuo įpareigojo mi
nisterijas sumažinti etatų 
skaičių 10-15 proc. 

Anot K. Skrebio, vienos mi
nisterijos panaikino daugiau 
etatų, kitos mažiau. Labiau
siai nuo to laiko, beveik du

kart, sumažėjo Ūkio ir Vidaus 
reikalų ministerijos. 

Vyriausybė patvirtino ir 
maksimalų leistiną etatų skai
čių ministerijose. Iki šiol etatų 
sąrašą ministerijoje savo įsa
kymu sudarydavo ministras. 

Į maksimalų etatų skaičių 
neįskaitomi ministerijų, įs
teigtų užsienio valstybėse, in
stitucijų etatai bei Mokslo ir 
studijų departamento prie 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos etatai . 

Vyriausybė taip pat patvirti
no maksimalų leistiną etatų 
skaičių vyriausybės įstaigose, 
kitose valstybės institucijose. 

Vyriausybė etatus pradėjo 
mažinti ir institucijose prie 
ministerijų. 104 etatais ma
žiau bus Kultūros vertybių ap
saugos departamente, Energe
tikos valstybinėje ir Valsty
binėje duomenų apsaugos 
inspekcijose. 

Vilniuje, Barboros Radvilaites gatvėje, sausio 14 dieną buvo atidarytas Australijos Garbes konsulatas, kuriam 
vadovauja Lietuvoje gyvenantis verslininkas Salvatore Ar.tonio Meschino. Konsulatas atliks įvairias diplomati
nės atstovybes užduotis, tačiau vizų j Australiją Lietuvos piliečiai Vilniuje negalės gauti, teks kreiptis į Austra
lijos ambasadą Varšuvoje. 

Nuotr.: Australijos Garbės konsulas Lietuvoje S. A. Meschino per konsulato langą stebi jo valstybes vėliavos 
pakėlimą. 'Elta; 

Pasitraukia sveikatos apsaugos 
ir žemės ūkio ministrai 

Baltijos valstybių prezidentai 
skinasi kelius i NATO 

Vilnius , sausio 15 d. (BNS) 
— Trečiadienį iki vidurnakčio 
vykusiame konservatorių val
dybos posėdyje sveikatos ap
saugos bei žemės ūkio minist
rai pareiškė nedalyvausią at
naujintos vyriausybės veiklo
je. 

Konservatorių frakcijos se
niūnas Arvydas Vidžiūnas sa
kė, kad tik nuo Juozo Galdiko 
ir Vytauto Knašio asmeninio 
apsisprendimo priklausė jų to
lesnis dalyvavimas vyriausy
bėje. 

„Mes manom ir manėm, 
kad sveikatos reforma, kurią 
vykdė Juozas Galdikas, buvo 
vis dėlto daroma 99 procentais 
gerai", sakė A. Vidžiūnas. 

Pasak jo, frakcija neprieš
taravo tokiam jo žingsniui, ta-

sunku rasti tokį ministrą, ku
ris taip griežtai tęstų prasidė
jusią reformą". 

Žemės ūkio ministro V. 
Knašio pasitraukimą A. Vi
džiūnas daugiau sieja ne su jo 
asmeninėmis klaidomis, o su 
partijos įvaizdžiu. „Malonu, 
kad tai išplaukia iš jo pilietiš
kumo ir supratimo, kad jis 
jaučia Tėvynės sąjungos įvaiz
džiui neduodantis pliusų", sa
kė A. Vidžiūnas. 

J i s teigė, kad frakcija dar 
nėra numačiusi kandidatūrų, 
pakeisiančių šiuos ministrus, 
pridurdamas, kad ir J . Galdi
kas, ir V. Knašys iki preziden
to inauguracijos tęs darbą. 

Konservatorių frakcija nau
jų ministrų kandidatūras žada 
derinti su naujuoju prezidentu 
Valdu Adamkumi. čiau „sau pasakėm, kad bus 

Švietimo taryba nei pati dirba, 
nei kitam leidžia 

metai nedirba ir stabdo Vi lnius , sausio 15 d. (BNS) 
— Švietimo ir mokslo mi
nistras Zigmas Zinkevičius la
bai nepatenkintas Lietuvos 
švietimo tarybos veikla ir ža
da imtis ryžtingų priemonių 
jai pertvarkyti. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį ministras sakė. kad 
Švietimo taryba jau daugiau 

* P r e m j e r a s G e d i m i n a s 
V a g n o r i u s nurodė vyriausy
bės kancleriui Kęstučiui Či-
linskui patikrinti , ar įvairių 
ministerijų pareigūnams ne
buvo nepagrįstai išmokėti at
lyginimų priedai už teisės ak
tų rengimą. M M 

* L ie tuvos c e n t r i s t a i siū
lo atsisakyti Sausio 13-osios 
minėjimų Parlamento salėje, o 
žuvusiųjų atminimą pagerbti 
jų žūties ar kitose su tų dienų 
įvykiais susijusiose vietose. 
Sausio 15 d. išplatintame Cen
tro sąjungos (CS) frakcijos 
Seime seniūno Egidijaus Bič
kausko pareiškime teigiama, 
kad šiemet iškilmingas Sei
mo posėdis, skirtas Sausio 13-
osios dienai paminėti, virto 
sąskaitų tarp partijų suvedi
nėjimu. CS siūlo Sausio 13-ąją 
minėti tylomis ir susikaupus, 
nes tik ..Lietuvos piliečių mir
tis, pralietas kraujas bei pasi
aukojimas ir yra atminties ir 
pagarbos vertas dalykas, o po
litikų kalbos, kaip rodo patir
tis, visa tai tik nuvertina ir 
supriešina žmones". *BNS' 

nei metai nedima ir 
švietimo reformą Lietuvoje. 

Lietuvos švietimo taryba 
prieš keletą metų buvo įkurta, 
kad vykdytų mokslinio specia
listo ir konsultanto funkcijas, 
formuojant Lietuvos švietimo 
plėtotės strategiją. 

Pasak švietimo ir mokslo 
ministro, taryba ne tik pati 
nedirba, bet ir trukdo dirbti 
ministerijai, „skleisdama šmeiž
tą ir melą spaudoje". 

Z. Zinkevičius sakė esąs pri
verstas kreiptis į vyriausybę, 
kad ši padarytų atit inkamas 
Švietimo tarybos formavimo 
nuostatų pataisas. 

Pagal dabartinius Lietuvos 
Švietimo tarybos nuostatus, 
tarybą formuoja jos pirminin
kas. Pasak Z. Zinkevičiaus, 
„taip sukasi užburtas ratas — 
neveiklūs vadovai pasirenka 
neveiklius pavaldinius". 

Dėl smarkios švietimo ir 
mokslo ministro Zigmo Zinke
vičiaus kritikos Lietuvos švie
timo taryba žada atsistatydin
ti, pareiškė tarybos nariai po
sėdyje. 

Galutinai nusprendęs atsi
statydinti pareiškė Lietuvos 
mokslo tarybos valdybos pir
mininko pavaduotojas Romas 
Pakalnis bei dar keli nariai, 
sakydami, jog nemato pers
pektyvų toliau bendradarbiau
ti su Švietimo ir mokslo minis
terija, kadangi neturi įtakos 
priimant sprendimus svar
biausiais švietimo klausimais. 

Vašingtonas, sausio 15 d. 
(BNS) — Baltijos valstybių 
prezidentai trečiadienį prašė 
Vakarų valstybių, kad jos įti
kintų Rusiją sutikti su Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos stojimu į 
NATO, pranešė agentūra 
AFP. 

Estijos prezidentas priminė, 
jog Lenkija, Čekija ir Vengrija 
jau pakviestos į NATO, ir pa
siūlė Jungtinėms Valstijoms 
bei jų sąjungininkėms Europo
je žengti panašius žingsnius, 
kad būtų sudarytos galimybės 
priimti į NATO ir Baltijos val
stybes. 

„NATO j au surado teigia
mą politinę dingstį, kad galėtų 
pradėti pirmąjį plėtros etapą", 
sakė Lennart Meri, kalbėda
mas Tarptautiniame Carnegie 
Taikos fonde Vašingtone. 

„Neturiu pagrindo manyti, 
kad negalima sukurti tokios 
pat teigiamos atmosferos ant
rajam plėtros ratui, jeigu Va
karų valstybės šiam klausi
mui skirs truputį laiko ir pas
tangų", pridūrė jis. 

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas sakė, kad Ru
sija turi dalyvauti konsultaci
jose dėl galimo Baltijos vals
tybių prisijungimo prie 
NATO. „Norint pasiekti sėk
mės, būtinas laikas ir dialogas 
su Rusija", pažymėjo jis. 

nių susitikime Madride Estija, 
Latvija ir Lietuva buvo įvar
dintos kaip „narystės siekian
čios valstybės". Manoma, kad 
1999 metais, kai ateis laikas 
antrajai NATO plėtros bangai, 
Baltijos valstybės nepateks 

tarp pirmaeilių kandidačių į 
NATO. 

JAV ne kartą kartojo, kad 
dėl kandidačių į antrąjį NATO 
plėtros etapą jokių konkrečių 
sprendimų nepriimta. Tačiau 
privačiai oficialūs asmenys lei
do suprasti, kad jie nenusitei
kę nepaisyti Rusijos priešini
mosi Baltijos valstybių priė
mimui į NATO. 

JAV ir Lietuva pasirašė 
investicijų sutartį 

Vašingtonas , sausio 15 d. 
(Reuters-BNS) — Trečiadienį 
Jung t inės Valstijos ir Lietuva 
pasirašė investicijų skatinimo 
sutar t į . 

„Ši sutart is suteikia tvirtą 
pagrindą prekybai ir investici
joms su Lietuva", Vašingtone 
įvykusioje pasirašymo cere
monijoje pareiškė JAV Preky
bos atstovės Charlene Bar-
shefsky. 

Sutar t į , kurią dar privalės 
patvirt inti JAV Senatas, pasi
rašė Ch. Barshefsky ir Lietu
vos Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas. Pasira
šymo ceremonijoje JAV Preky
bos atstovės įstaigoje kartu su 
Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku dalyvavo jo kolegos 
iš Latvijos ir Estijos Guntis 
Ulmanis ir Lennart Meri. 

Investicijų sutartis garan
tuoja šalims teisę investuoti 
ne mažiau palankiomis sąly-

Pernai birželį NATO viršū- gomis, negu suteikiamos vie-

Lenkų korespondentė teisinasi 
dėl interviu su Valdu Adamkumi 

t a s į Lietuvos prezidentus at
sakė: „Kartoju, jog tai nėra 
Lietuvos ir jos interesų reika
las". 

, i t , „ . M ) . . . . . __. Interviu vyko anglų kalba, 

^ p r o s t , aš t u n u įrašytą mag- p . k o r e s D O ~ d e n t ė Y anglis 

ZSSJSSK--BNS T StSSSSKS: 
J viu buvo įrašytas t a rp pirmojo 

Varšuva, sausio 15 d. 
(BNS) — „Visą interviu su 
Valdu Adamkumi, kurį iš
spausdino vienas populiariau
sių Lenkijoje savaitraščių 

buotoja Marija Przelomiec. 
„Tačiau iš to pokalbio, ma

no nuomone, 'Wprost' išleido 
svarbų klausimą ir atsaky
mą", sakė BBC koresponden
tė. 

Ji V. Adamkaus klausė, 
„koks statusas Kaliningrado 
(Karaliaučiaus — red.) sričiai 
būtų geriausias, gal, pavyz
džiui, ketvirtoji Baltijos respu
blika?". Tuometinis kandida-

Ministro kaltinimus Lietu
vos švietimo tarybos nariai 
laiko įžeidimu, melu ir šmeiž
tu. 

ir antrojo Lietuvos prezidento 
rinkimų ratų. 

Lenkijos savaitraštis 
„Wprost" šią savaitę citavo V. 
Adamkų, jog Karaliaučiaus 
srities statusą? dėl Potsdamo 
konferencijos sprendimo tebė
ra tarptautini.- klausimas, ku
rį turėtų spręsti tarptautinė 
bendrija. 

V. Adamkaus atstovai po to 
teigė, jog išrinktasis preziden
t a s mano, kad Karaliaučiaus 
srities klausirr.as yra suregu
liuotas, ir Lietuva jokių pre
tenzijų dėl šios srities neturi. 

Rusija nekan t r i a i laukia 
JAV-Baltijos chartijos 

Viln ius , sausio 15 d. i.BNS; 
— Rusijos požiūrį į JAV ir 
Baltijos valstybių chartiją nu
lems tai, kiek dokumento tu
rinys tarnaus bendradarbiavi
mo regione tikslams, sakoma 
Rusijos URM pareiškime, kurį 
ketvirtadienį Lietuvoje išpla
tino Rusijos ambasada Vil
niuje. 

Anot pareiškimo, Rusija 
sveikina bet kokius žingsnius, 
siekiant gerinti atvirą, lygia-
teisišką ir geros kaimynystes 
bendradarbiavimą prie Balti
jos jūros, kaip naujos Europos 
be skiriamųjų linijų, statybos 
dalį. 

Pasak pareiškimo. Rusija, 
„nepaprastai sudominta užti
krinti saugumą ir pastovumą 
tiek Baltijos regione, tiek 

aplamai Europoje". Tai liudija 
Rusijos ir NATO Santykių pa
grindų akto pasirašymas, Ru
sijos bendradarbiavimas su 
sąjunga Bendroje nuolatinėje 
taryboje, jos indelis į ESBO 
veiklą, teigiama pareiškime. 

Dokumente reiškiama viltis, 
jog Chartija neatneš neigiamų 
elementų į sąveikos sistemą, 
kuri klostosi Europoje, ku
riant bendro ir visaapimančio 
saugumo pavyzdį. 

„Mes tikimės, kad prak-
tišk?> realizuojant Chartijos 
nuostatas, bus atsižvelgiama į 
neseniai Rusijos prezidento 
Boris Jelcin iškeltų iniciatyvų 
stiprinti pasitikėjimą ir pasto
vumą Baltijos regione poten
cialą", sakoma pareiškime. 

Lenkai kaltina Vilnijos 
savivaldybę dėl Paulausko 

pralaimėjimo 

tos investuotojams daugumoje 
verslo sektorių, pranešė mi
nisterijos statusą turinčios 
JAV Prekybos atstovės įstai
ga-

1997 metais per pirmuosius 
10 mėnesių JAV eksporto į 
Lietuvą vertė siekė 69 milijo
nus dolerių (276 mln. litų), 
palyginti su 63 mln. dolerių 
per visus 1996 metus. Tarp 
eksportuojamų prekių — ma
šinos, elektronikos įranga, so
jos produktai, automobiliai ir 
įstaigų reikmenys. 

1997 metais per pirmuosius 
10 mėnesių JAV importas iš 
Lietuvos siekė 71 mln. dolerių 
(284 mln. litų), palyginti su 34 
mln. dolerių (136 mln. litų) 
19% metais, pranešė JAV 
Prekybos atstovės įstaiga. 

* Soc i a ldemokra tų frak
cijos s e n i ū n o pavaduotojas 
Rimantas Dagys nesupranta, 
kodėl vyriausybė siekia beveik 
dukart didesnių teisėjų atlygi
nimų, nei Seimo pirmininko, 
kuris gauna 6 vidutinių mėne
sinių darbo užmokesčio dydžio 
algą. Dabar teisėjai Lietuvoje 
gauna nuo 8.640 iki 12,3001itų 
— dukart daugiau, nei siūlė 
socialdemokratai. <BNS> 

* N e n u s t a t y t o dydžio 
Liaudies v ienybės sąjunga 
(LVS) pareiškė palaikanti Vil
niaus rajono savivaldybes 
sprendimą šiame rajone greta 
valstybinės kalbos vartoti len
kų kalbą. Trečiadienį išplatin
tame pareiškime LVS prašo 
Seimą, jo pirmininką ir vy
riausybės vadovą .,užkirsti ke
lią įvairiems kurstytojams, su
gebantiems kelti iš nieko poli
tinį vėją. bet ne Lietuvos žmo
nių pragyvenimo lygį, vals
tybės ekonomiką". LVS taip 
pat perspėja „politinius chuli
ganus", siūlančius įvesti laiki
ną tiesioginį valdym- ..Ban
dydami tokiu būdu u/^idirbti 
sau duonos — neišsibarstykite 

dantų", perspėjama pareiški-

Var šuva , sausio 15 d. 
(BNS) — Lenkijos laikraštis 
„Trybuna" teigia, kad Vilniaus 
rajono savivaldybė savo spren
dimu dėl lenkų kalbos vartoji
mo „pakišo koją" kandidatui į 
prezidentus Artūrui Paulaus
kui. 

Anot laikraščio, lenkiški už
rašai jau seniai kabo prie savi
valdybių, lenkiškų mokyklų, ir 
nieko tai iki šiol nepykde. 

Todėl, laikraščio teigimu, 
„kai kas mano, kad nelemtasis 
sprendimas buvo priimtas są
moningai, atiduodant jo prieši
ninkams į rankas svarų gink
lą, kuriuo buvo kaipmat pasi
naudota". 

„Vilniaus lenkams nepas-
laptis, jog savivaldybės vado
vai nenorėjo oficialiai remti A. 
Paulausko", ir sprendimas dėl 
dvikalbystės buvo „degiklis", 
susprogdinęs „lenkiškąją bom
bą" tarp pirmojo ir antrojo 
prezidento rinkimų rato, rašo 
„Trybuna". 

Laikraštis stebisi, kodėl Vil
niaus rajono savivaldybė savo 
sprendimą priėmė ypač nepa
lankiausiu laiku lenkams, ku
rie palaikė A. Paulauską. 

Vilniaus rajono mere Leoka

dija Janušauskiene laikraščiui 
sakė, kad nė vienas kandida
tas į prezidentus jos neprašė 
pasirašyti šio sprendimo, o lai
kas čia nevaidina jokio vaid
mens. 

Pasak „Trybuna", dėl šio 
savivaldybės sprendimo vėl 
imta kalbėti „apie lenkų savi
valdybių paleidimą, nes, at
seit, lenkiškos pavadinimų 
lentelės atgaivina autonomijos 
idėją". 

Laikraštis taip pat stebisi 
„pasirodžiusia nauja koncepci
ja, jog lenkų kalba Vilnijoje 
nėra lenkų kalba visa to 
žodž;o prasme, o tik tarmė, 
tad tarptautiniai įstatymai 
negarantuoja tautinių mažu
mų tarmėms jokių teisių". 

Lietuvos Seimo pirmininko 
rinkimų štabas aiškino vietos 
lenkams, kad vienintelis Vy
tautas Landsbergis moka 
lenkiškai. Seimo narys Kazys 
Bobelis ir naujasis preziden
tas Valdas Adamkus — abu 
emigrantai iš JAV — gyrėsi 
artimais ryšiais su Amerikos 
lenkais. A. Paulausko „korta" 
buvo jo žmona Jolanta iš len
kiškos šeimos. 

Vilniaus rajono savivaldybės 
sprendimas — antijstatymiškas 
Vilnius , sausio 15 d. (BNS; 

— Seimo Juridinis skyrius 
IJS) teigia, kad Vilniaus rajo
no savivaldybės sprendimas 
greta valstybinės kalbos ra
jone vartoti lenkų kalbą prieš
tarauja Valstybinės kalbos 
įstatymui. 

JS pateikė išvadas dėl savi
valdybės sprendimo, kai į jį 
kreipėsi Seimo narys Jan Sen-
kevič, kuris prašė paaiškinti, 
koks įstatymas reguliuoja tau
tinių mažumų kalbų naudo
jimą. 

„Valstybinės kalbos varto
jimą viešajame Lietuvos gyve
nime reglamentuoja Valsty
binės kalbos, bet ne Tautinių 
mažumų įstatymas", teigiama 
Seimo spaudos tarnybos išpla
tintose J S išvadose. Todėl ar
gumentas, kad savivaldybe 
vadovavosi Tautinių mažumų 

me. Liaudies vienybes sąjun
gai vadovauja Jurijus Suboti-
nas, kuris buvo pareiškęs 
siekti Lietuvos prezidento pos
to, tačiau pasitraukė iš kovos, 
dar net nepradėjęs rinkti pa
rašų. ,E1U, 

įstatymu, yra teisiškai nepa
grįstas. 

Pagal Valstybines kalbos 
įstatymą, visos Lietuvoje vei
kiančios įstaigos, įmonės ir or
ganizacijos visus dokumentus 
tvarko valstybine kalba, ir Vil
nijos savivaldybė privalėjo 
vadovautis Valstybinės kalbos 
įstatymu, nes šis priimtas 
vėliau nei Tautinių mažumų 
įstatymas, be to, nustato spe
cialiąsias normas. 

Konstitucinis teismas dar 
1996 m. išaiškino, kad jei ben
drosios ir specialiosios normos 
prieštarauja vienos kitoms, 
taikomos specialiosios teisės 
normos. JS nuomone, savival
dybė, priimdama tokį spren
dimą, viršijo savo įgaliojimus. 

KALENDORIUS' 
Sausio 16 d.: Marcelis. 

Honoratas. Jovaras. Norgaile 
Sausio 17 d.: Šv. Antanas, 

abatas (251-356 m.i; Leonile. 
Vejuna. Kalnius. Ežere. 1835 
m. gimė poetas vysk. Antanas 
Baranauskas. 1991 m. įkur ta 
Lietuvos Savanoriškoji Krašto 
apsaugos tarnyba. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

47-JI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŠVENTĖ 

Šventė prasidėjo gruodžio 26 
dieną. į Sydnėjaus Lietuvių 
klubą, bendrai registracijai, 
suvažiavus paskirų mūsų klu
bų sportininkams. Jau kitą 
dieną Adelaidės „Vyčio", Bris-
banės „Baltijos", Canberos 
„Vilko", Geelongo „Vyčio", Ho-
barto „Perkūno", Melbourno 
„Varpo" ir Sydnėjaus „Kovo" 
sportininkai ir jų vadovai da
lyvavo atidarymo pamaldose. 
Jas aukojo laikinai čia esantis 
jaunas marijonų kunigas Jo
nas Girdauskas, kurio tėvas 
yra lietuvis, o mama olandė. 
Šis, nors ir beveik lietuviškai 
nekalbantis, kunigas yra labai 
populiarus Sydnėjaus lietuvių 
tarpe. Pasakydamas labai šil
tą sportininkams pamokslą ir 
į šias sportines pamaldas įve
dęs keletą naujovių, buvo la
bai pamėgtas ir visų sporti
ninkų. Pilnoje bažnyčioje, nors 
tai buvo ir ne sekmadienis, la
bai gražiai giedojo vietinis 
„Dainos" choras. Po pamaldų 
visi sportininkai buvo pavai
šinti užkandžiais. 

2 vai. p.p. prasidėjo oficialus 
šios šventės atidarymas Lid-
combe Krepšinio stadione. Lie
tuviškiems maršams grojant, 
įžygiavo visų šventėje dalyva
vusių sportininkų gretos. Eise
nos priekyje buvo nešamos 
Lietuvos, Australijos ir Sporto 
švenčių vėliavos, jas palydint 
ALFAS Garbės nariams. Ati
darymo sveikinimą padarė 
Sydnėjaus „Kovo" pirmininkė 
N. Wallis (Grincevičiūtė), lin
kėdama visiems geros šventės 
nuotaikos ir gražių sportinių 
pasiekimų. Vėliau sportinin
kus sveikino ALFAS pirminin
kas St. Šutas, pabrėždamas, 
kad jam 47-tą kartą (neskai
tant 1988 m. Adelaidėje vyku
sių PLS žaidynių), mes taip 
gražiai, jau ir trečiosios kartos 
lietuviukai, susirenkame į 
šias lietuviškas sporto šven
tes. Šventę sveikino ir Lietu
vos Olimpinis atstovas J. Jo-
navičius iš Adelaidės. Šventės 
sportininkų priesaiką perskai
tė: lietuviškai V. Šliteris, jn. o 
angliškai — Kr. Erzikov. Ofi
cialiai 47-ją Sporto šventę ati
darė Lietuvos generalinis Gar
bės konsulas V. Šliteris, 
džiaugdamasis, kad šių jau
nųjų sportininkų tėvai, į Aust
raliją atvykę prieš daugelį 
metų sugebėjo savo vaikams 
įdiegti tą lietuvišką sportinę 
dvasią, kurią dabar paėmė ir 
jų vaikaičiai. Linkėdamas vi
siems daug sportinės sėkmės, 
jis pakvietė dalyvauti 1998-jų 
PLS žaidynėse, Lietuvoje. Po 
oficialiosios dalies vyko Syd
nėjaus „Sūkurio" tautinių šo
kių šokėjų pasirodymas ir pra
sidėjo pirmosios krepšinio 
rungtynės. 

Labai įdomios buvo vaikų 
iki 10 metų) parodomosios 

krepšinio rungtynės prie nu
žemintų krepšio lentų. Čia di
delį entuziazmą parodė ne tik 
patys vaikai, bet ir jų tėveliai. 

Šventės sport iniai 
rezul ta ta i 

Krepšinis: vyrų — Sydnė
jus; merginų — Sydnėjus; ber
niukų iki 16 metų — Syd
nėjus; mišrių komandų — 
Sydnėjus; berniukų iki 12 me
tų — Geelongas. 

Tinklinis: Vyrų — Sydnė
jus. merginų — Sydnėjus. 

Lauko tenisas: vyrų J. 
Hutchison (Melb.) merginų R. 
Vaičiulevičiūtė (Hobartas), 
Mišrus dvejetas Marisa ir 
Edis Vaičiurgiai (Sydnėjus), 
vyrų dvejetas A. Lašaitis ir E. 
Vaičiurgis (Sydn.). 

Stalo tenisas: vyrų G. Ber
notas (Sydn.), merginų N. 
Wallis (Sydn.), mišrus dveje
tas G. Bernotas ir N. Wallis 
(Sydn.). 

Golfas: „Gross stroke" vyrų 
E. Koszela (Geelong), merginų 
M. Čerkesienė, „Stableford" 
vyrų A. Skimbirauskas, Melb.) 
merginų M. Čerkesienė 
(Sydn.). Klubų pirmenybių 
laimėtojai Sydnėjaus „Kovas" 
ir 4-rių žaidėjų komandiniai 
laimėtojai Melbournas ir Ho
bartas; A. Skimbirauskas, Š. 
Žiedas, V. Levickis visų Mel
bournas ir J. Petraitis Hobar
tas. 

Biliardas: vyrų G. Sauka 
(Sydn.). 

Plaukimas vyko tik drau
giškuose tarpusavio susitiki
muose. 

Kiti Šventės įvykiai 

Šventės metu vyko visų Aus
tralijos lietuvių sporto klubų 
ir atstovų susirinkimas, kurio 
metu buvo nustatytos ateities 
Sporto šventės. 1998 metų 
šventė, kartu su visos Austra
lijos Lietuvių dienomis, vyks 
šių metų gruodžio 2 6 - 3 1 die
nomis Geelonge ir viską rengs 
Geelongo sporto klubas „Vy
tis", kartu su Bendruomenės 
valdyba, kurios nariai taip pat 
yra sportininkai. 1999 metų 
sporto šventė vyks Melbourne 
ir 2000-jų metų sporto šventė, 
kartu su Lietuvių dienomis, 
vyks Sydnėjuje. 

Šventės metu buvo renkama 
ir nauja ALFAS valdyba. Be 
dabar esančios Geelonge, kan
didatus buvo padavę ir Mel
bourno „Varpas". Balsavimo 
keliu liko ta pati ALFAS val
dyba Geelonge: pirm. St. Šu
tas, sekretorius K. Starinskas 
ir iždininkas J. Obeliūnas. 

Kiekvienais metais, atstovų 
suvažiavimo metu,yra renka
mas ir naujas ALFAS Garbės 
narys. Šiais metais buvo 
pasiūlyti kandidatai iš Mel
bourno, Brisbanės, Hobarto ir 
Sydnėjaus. Išrinkta tapo N. 
Wallis (Grincevičiūtė) dabar
tinė „Kovo" pirmininkė. Tai 
buvo pirmoji moteris, gavusi 
šį garbingą ALFAS ženklą. N. 
Wallis yra žymi mūsų sporti
ninkė, buvusi stalo teniso ir 
slidinėjimo čempionė, ne tik 
čia, bet ir PLS žaidynėse. Ir 
praėjusioje PL žiemos sporto 
šventėje, vykusioje Australi
joje, ir šioje mūsų sporto šven
tėje, jos buvo pasiekti labai 
gražūs laimėjimai. 

Atstovų suvažiavime buvo 
pranešimas ir apie buvusią PL 
žiemos sporto šventę, kurią 
rengė Sydnėjaus „Kovas", pa
dedamas Canberos „Vilko". Ši 
šventė praėjo labai sėkmingai. 

Apie šių metų PL II olim
piadą ir Sporto žaidynes pra
nešė šių žaidynių atstovas 
Lietuvai A. Laukaitis, plačiau 
paaiškindamas visus šventės 
pasirengimus ir kviesdamas 
joje dalyvauti kuo daugiau 
Australijos lietuvių sportinin
kų. Didžiausia mūsų proble
ma, kad tuo metu, kai Lietu
voje yra vasara, pas mus žie-

APIE 1998 METŲ VASAROS 
SPORTO ĮVYKIUS LIETUVOJE 

(2) 
Tęsiame informaciją apie kam kelti neaiškumų), 

ateinančios vasaros didžiuo- PLSŽ bus varžomasi 18-je 
sius sporto įvykius Lietuvoje sporto šakų. Štai jos: badmin-
- Lietuvos Tautinę olimpiadą tonas, biliardas, buriavimas, 

kėgliavimas (rašoma „holdin
gas"), dviračių sportas (kalnų 
ir BMX), kalnų slidinėjimas, 
keliautojų sportas, krepšinis, 
orientavimosi sportas, plauki
mas, regbis, sportiniai šokiai, 
sportinė žūklė, stalo tenisas, 
šachmatai, šaudymas, tenisas, 
tinklinis. 

Kaip galima pastebėti, čia 
nėra įtrauktas futbolas, kuris 
yra viena pagrindinių sporto 
šakų Lietuvoje (nors futbolą 
randame LTO programoje). 
Čia gal reikia pridėti, kad 
PLSŽ randame net trejas tink
linio varžybas (vyrų, moterų ir 
paplūdimio], tačiau LTO pro
gramoje tinklinio visai neuž
tinkame. 

Daugiausia dėmesio rodoma 
krepšiniui, kuris numatomas 
vykdyti šiose grupėse: vyrų, 
moterų (nedalyvaujant Lietu
vos profesionalų komandoms), 
jaunių, mergaičių, veteranų — 
vyrų ir moterų (35 m. ir vyres
nių, ir 3 x 3 vyrų, moterų ir 
įvairiose jaunių ir veteranų 
amžiaus grupėse). 

Čia reikia pasakyti, jog Š. 
Amerikoje šį kartą didesnio 
susidomėjimo krepšinio suau
gusiųjų grupėse (net ir vyrų) 
nerodoma. Atrodo, daugiausia 
juo domisi jaunieji ir patys 
jauniausieji. Todėl į Lietuvą 
išsiųstas prašymas programon 
įtraukti ir jaunių B, C ir net D 
klasės komandų varžybas. 
Taip pat prašyta praplėsti jau
nių A klasės amžiaus ribą, 
pridedant gimusius 1979-
siais, kas atitiktų ŠALFASS-
gos nuostatus ir palengvintų 
S. Amerikos lietuvių klubams 
sudaryti pajėgesnes koman
das. 

Yra pasiųstas PLSŽ organi
zaciniam komitetui parašy-

tarpusavy bendravo ir užmez- mas programon įtraukti ir fut-
gė naujas draugystes. Per tą bolą, nes pvz. Čikagos „Litua-
daugelį metų, kada čia vyko nica" norėtų jose dalyvauti 

(LTO) ir Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes (PLSŽ). Kaip 
jau buvome rašę, užsienio lie
tuvius sportininkus labiausiai 
domina PLSŽ, nes į LTO nega
lime pasiųsti dalyvių dėl dide
lių apribojimų (aukštų kvali
fikacinių normų ar pan.). 

Iš Lietuvos gautuose PLSŽ 
nuostatuose rašoma, kad žai
dynėse „kviečiami dalyvauti 
visų pasaulio kontinentų bet 
kokio amžiaus lietuviai, miš
rių šeimų atstovai, sugebą pa
sireikšti vienos ar kitos (pagal 
Žaidynių programą numaty
tos) sporto šakos varžybose". 
Toliau dar pridedama, kad: 
„dalyvių skaičius nurodomas 
atskirų sporto šakų nuosta
tuose ir kad „Žaidynėse neda
lyvauja aukštesnio sportinio 
meistriškumo sportininkai, II 
Lietuvos Tautinės olimpiados 
dalyviai". 

Čia reikalingi kai kurie pa
aiškinimai. Nors rašoma, kad 
dalyvių skaičius yra nurodo
mas atskirų sporto šakų var
žybų nuostatuose, tačiau tai 
liečia tik Lietuvos sportinin
kus, nes kitų valstybių (užsie
nio) sportininkų skaičius neri
bojamas, čia gali dalyvauti 
visi lietuviai ar lietuvių kil
mės (net ir mišrių šeimų spor
tininkai, kas gal galėjo kai 

ma ir mokslo metų vidurys vi
sose mokyklose ir universite
tuose, kuriuose ir dauguma 
mūsų sportininkų. 

Šventės metu buvo suorga
nizuota išvyka laivu po gra
žiąsias Sydnėjaus įlankas, kas 
visiems, o ypač svečiams, la
bai patiko. 

Taip pat Lietuvių klube 
vyko ir susipažinimo vakaras, 
kur jaunimas labai gražiai 

sporto šventės, lietuviškas ar 
mišrias su lietuviais šeimas 
sukūrė nemažiau 50 jaunuo
lių. 

Uždarymas ir dovanų 
įteikimas 

Pasibaigus visoms sporto 
varžyboms, krepšinio stadione 
vyko šventės oficialus uždary
mas. Ir vėl visiems sportinin
kams gražiai išsirikiavus, pa
dėkos žodį tarė „Kovo" pirmi
ninkė ir kartu su kitais valdy
bos nariais įteikė laimėtojams 
dovanas. Gražiausiai pasiro
džiusių šventėje klubu buvo 
išrinkta Brisbanės „Baltija", 
kuri gavo pereinamąjį trofėjų. 
Mūsų mirusio žinomojo sporti
ninko ir vieno iškiliausių Aus
tralijos dailininkų Henriko 
Šalkausko atminimo meda
lius, už geriausius šventėje 
pasirodymus gavo: B. Foster 
— krepšinis iš (Sydn.), R. Kas-
peraitytė — tinklinis (Sydn.), 
D. Dičiūnaitė ir M. Vaičiur-
gytė — krepšinis-(Sydn.). 

Visa šventė buvo baigta 
įspūdingu N. metų sutikimo 
pokyliu, vykusiu Lietuvių klu
be. Šis klubas turbūt dar ne
buvo matęs savo renginiuose 
tiek daug ir tokio gražaus lie
tuviško jaunimo, gražiai besi
linksminančio Naujuosius me
tus sutinkant. 

Sporto šventės atidarymas 
ir uždarymas buvo pradėti ir 
baigti Australijos ir Lietuvos 
himnais, kuriuos, padedant 
„Dainos" chorui, sugiedojo 
gausiai susirinkę svečiai ir 
sportininkai. Besiskirstant 
vieni kitiems linkėjo pasima
tyti Lietuvoje. Šventę uždarė 
gen. Lietuvos garbės konsulas 
V. Šliteris. 

Antanas Laukaitis 

(yra siūlymas jai vykti į LTO, 
tačiau ten varžysis profesiona
lai ir nebūtų galimybės tinka

mai pasirodyti). 
Išsiųstas ir prašymas Lietu

von dėl leidimo įvairiose išei
vių sporto komandose žaisti 
JAV ar Kanadoje pastoviai ar 
laikinai (pvz. čia studijuojan
tiems) gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams. Dar pageidaujama, 
kad LTO dalyvavusiems krep
šinio rinktinių žaidėjams būtų 
leidžiama atstovauti ir klu
binėms komandoms PLSŽ. 

Žvelgiant į PLSŽ programą, 
reikia pasakyti, jog viena jose 
numatytų rungčių — kalnų 
slidinėjimas jau įvyko (jis bu
vo pravestas 1997 m. Austra
lijoje). 

Programa ir registracijos 
laikas gali keistis 

Kaip sužinota iš ŠALFAS 
gen. sekretoriaus Algirdo 
Bielskaus (su juo palaikomas 
nuolatinis telefoninis ryšys), 
gali keistis ne tik PLSZ pro
grama, bet ir registracijos lai
kas. Yra paduota paraiška 
Lietuvon, kad preliminarinės 
registracijos terminas būtų 
pratęstas iki 1998 m. vasario 
28 d. 

Tikimasi, kad bent į dalį mi
nėtų (ir nepaminėtų, nes čia 
surašėme svarbiausius) prašy
mus iš Š. Amerikos kontinen
to bus atsižvelgta. Nepaisant 
visų mūsų pageidavimų, dar 
bent iki šiol sportininkų susi
domėjimas žaidynėmis mažas 
(išskyrus jaunių ir berniukų 
krepšinį). 

Taip pat dar reikia pažy
mėti, kad dalyvaujantieji spor
tininkai (pavieniai ar koman
dos) kelionės išlaidas į Lie
tuvą ir atgal turi apsimokėti 
patys. Žinoma, išskyrus tuos 
atvejus, kuomet kai kurie 
sporto klubai savo pavieniams 
nariams ar komandoms vyk
dys rinkliavas ir tokiu būdu 
galės vykstančius finansiškai 
paremti. Tas pats pasakytina 
ir apie LTO dalyvius, nors čia 
jau yra didesnė galimybė, kad 
jiems klubai ar kitos organiza
cijos suras lėšų kelionės išlai
doms. 

Lietuvoje Organizacinis ko
mitetas žada bent dalį pragy
venimo išlaidų atlyginti. 
Nuostatuose šiuo reikalu taip 
sakoma: „Žaidynių organizaci-

ŠALFASS-GA PRANEŠA 
VYRŲ SENJORŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS 
1998 m. vyrų senjorų (35 m. 

ir vyresnių) krepšinio pirme
nybės š.m. kovo 28-29 d. vyks 
Clevelande, Ohio. Vykdo — 
Clevelando LSK „Žaibas". 

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

Pradinė komandų regist
racija privalo būti atlikta iki 
1998 m. vasario 7 d. pas tur
nyro vadovą Vidą Tatarūną, 
šiuo adresu: 

Vidas Tatarūnas, 8697 
Harvest Home Dr., Mentor, 
OH 44060. 

Tel. 440-209-0440; Faksas: 
216-181-6064; E-mail: Vidas-
tatarunas@keybank 

E-mail: vidas-
tatarunas@keybank.com 

Po pradinės registracijos bus 
pranešta varžybų formatas ir 
kitos tolimesnės detalės. 

Dalyvavimas atviras vi
siems ŠALFASS-gos klubams 
bei kitokiems vienetams, at
likusiems 1998 m. ŠALFASS-
gos metinę registraciją. 

ŠALFASS-gos krepšinio 
komitetas 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

KĖGLIAVIMO PIRMENYBĖS 
1998 m. Š. Amerikos lietu

vių kėgliavimo (Bowling) pir
menybės š.m. vasario 28, šeš
tadienį vyks Seaway Lanes, 
30300 Euclid Ave., Wickliffe, 
Ohio (rytiniame Clevelando 
priemiestyje). Tel. 216-944-
4646. 

individualinės. Komandą su
daro 4 mišrios lyties žaidėjai,-
jos. Dalyvių amžius neapribo
tas. Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių kilmės žaidė
jams. 

Specialiai atžymėti bus jau
niai ir mergaitės, 16 metų ir 

Pirmenybės bus pravestos jaunesni varžybų dieną. 
suderinant su kartu vyk
stančiu 13-ju Clevelando LSK 
„Žaibo" metiniu „Draugystės 
turnyru". 

Š. A. lietuvių pirmenybių 
dalyvių registracija nuo 11:30 
v.r. Varžybų pradžia 12 vai. 

„Draugystės turnyro" daly
vių registracija nuo 2:30 v. 
p.p. varžybos prasidės 3 vai. 
p.p. 

Varžybos bus komandinės ir 

Pilnos informacijos praneša
mos visiems sporto klubams ir 
taipgi gali būti gaunamos pas 
varžybų vadovą, šiuo adresu: 
Algis Nagevičius, 10200 
Ridgewood Drive #617-2, 
Parma, Oh 44130. Tel. 216-
845-8848. 

Dalyvių registraciją atlikti 
iš anksto neprivaloma. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUAN1AN WORLD WIDE DAILY 
Published d«ily esecpt Suodays and Mondays. legal Hohdays, the 

Tueaday* {bUotring Mooday observance of legal Hohdays as well as 
Dec 26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 
W. 63rd Street. Chicafo, IL 60629-5589 

Periodieal class postage paid at Chicago, IL and addiUooal mailing 
officea. 

Suhacriptioo Bate* 196.00. Koreign countriaa $110. 
Postmaater Send addreaa changes to Draugas - 4545 W. 63rd 

Street, Chicago, IL 60629-5589. 
Malinant palto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

n««iiir»^Bmi Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
ii jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata jrra mokama i i anksto 
metams 1/2 metų 3 mėn. 

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

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
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 skelbimu turini neatsako. Skelbimų kainos 
atsiunčiamos, gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių 

nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

nis komitetas iš dalies apmo
ka oficialių užsienio delegacijų 
narių nakvynės ir maitinimo 
išlaidas vieną dieną iki var
žybų pradžios, varžybų metu 
ir vieną dieną po sporto šakų 
varžybų. 

LTO ir PLSŽ reikalais susi
domėję sportininkai turi 
kreiptis į atskirose vietovėse 
veikiančius lietuvių sporto 
klubus arba į išvykos centrą: 
Algirdą Bielskų (tel. 216-486-
0889, Euclid, Off.) — JAV 
arba į Rimą Kuliavą (tel. 416-
766-2996 Toronto) — Kana
doje. 

Ed. Šulaitis 

DĖMESIO! 

Šį rytą iš Lietuvos gautas 
pranešimas, kad atsižvelgus i j 
ŠALFASS-gos pageidavimą, 
dalyvių registracija II Lietu
vos Tautinei olimpiadai ir VI 
Pasaulio Lietuvių žaidynėms, 
šią vasarą vyksiančioms Lie
tuvoje, pratęsiama iki š.m. 
vasario 16 d. 

JAV sportininkai registruo
jasi pas: Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, 
OH 44117-2122. TeL 216-
486-0889. Faksas: 216-481-
6064. 

Kanadiečiai registruojasi 
pas: Rimą Kuliavą, tel. 416-
766-2998. 

Red. 

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 W96St Tel. 706-422-0101 
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 šestad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

ARAS2UOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

Naperville. IL 60563 
TeL (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1 .Suite 3C 

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

GOLFO IR TENISO 
ŽAIDĖJŲ DĖMESIUI 

Pirmosios Floridos Lietuvių 
dienos š.m. vasario 20-22 d. 
vyks St. Petersburg, FL. Šia 
proga šalia įvairių parodų, 
šokių ir koncertų vyks Flori
dos lietuvių atviras golfo ir te
niso turnyras, kuriame daly
vauti kviečiami JAV ir Kana
dos lietuviai. 

Golfo turnyras vyks penk
tadienį, vasario 20 d., gražia
me Imperial Lakewoods Golf 
Club of Manatee County. Šis 
klubas yra maždaug 19 mylių 
nuo St. Petersburg miesto, 
važiuojant I 275 greitkeliu į 
pietus per įspūdingą Skyvvay 
tiltą. Golfo registracijos kaina 
— 55 dol. padengia žaidimą ir 
vežimėlį (golf cart). 

Teniso turnyras vyks ket
virtadienį, vasario 19 d., nuo 9 
vai. ryte iki 5 vai. p.p. ir penk
tadienį, vasario 20 d. nuo 11 
vai. r., didžiuliame St. Peters
burg Tennis Center , 650 18th 
Ave. S., St. Petersburg, FL 
33705. Tel. (813)344-1990. Te
niso registracijos mokestis 15 
dol. Registruojantis prašoma 
pranešti savo amžių, dėl pagal 
amžių sudarymo žaidimo len
telės. Teniso žaidėjai prašomi 
atsivežti savo naujus kamuo
liukus, juos bus galima įsigyti 
ir prie registracijos stalo, mo
kant po 2.50 dol. už dėžute. 

EDMUNDAS VTZJNAS, 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 PETREMS 
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.79* Ava., Htekory HMs, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.70fr422-8260 

Golfo ir teniso varžybose 
bus žaidžiama vyrų ir moterų 
įvairiose klasėse. Žymenys 
bus įteikiami Floridos Lietu
vių dienų pokylio metu, šeš
tadienį, vasario 21 d. 7 vai. 
vak., Cathedral Center, 5815 -
5th Ave. N, St. Petersburg, 
FL. Šiame centre vyks ir Flo
ridos Lietuvių dienos. Bilietas 
į pokylį 25 dol. 

Susipažinimo vakaras 
vyks ketvirtadienį, vasario 19 
d. nuo 6 iki 8 vai. vak. Lietu
vių klube, 4880 — 48th Ave. 
North, St. Petersburg, FL 
33714. 

Čekį už golfo ar teniso regis
traciją, taip pat ir už pokylį, 
prašoma rašyti: Florida Lithu
anian Festival ir siųsti: An
gelė Kamiene, 6927 14th Ave. 
N., St. Petersburg. FL. 33710. 
Tel. (813) 347-3717. 

Golfo informacijas teikia 
Edvardas Lapas tel. (813) 866-
0845. 

Teniso informacijai — Elvy
ra Vodopalienė, (813) 344-
1990. 

mailto:tatarunas@keybank.com


75 METAI NUO KLAIPĖDOS 
KRAŠTO IŠVADAVIMO 

Tęsinys KAROLIS MILKOVAITIS 
Kristijonas Donelaitis, poe

tas, žinomos poemos „Metai" 
autorius, Liudvikas Gedimi
nas Rėza, teologijos profeso
rius, lietuviškojo šv. Rašto. 
Donelaičio „Metų", lietuviškų 
dainų leidėjas, tyrinėtojas, po
etas, ir kiti. 

Prūsijoje buvo spausdinami 
ir pirmieji Didžiajai Lietuvai 
skirti lietuviški laikraščiai: 
„Aušra" spausdinta Ragainėje 
Albano ir Kibelkos spaus
tuvėje, vėliau Tilžėje Maude-
rodės spaustuvėje ir dar vė
liau — J. Mikšo spaustuvėje, 
taip pat Tilžėje. „Varpas" — 
taip pat spausdintas Tilžėje. 
Rytų Prūsija Didžiajai Lietu
vai buvo labai svarbus kul
tūrinės ir politinės veiklos 
ramstis, užuovėja nuo rusų 
persekiojimo. Bet užtat knyg
nešiai, tikrieji tautos atgaivos 
bei atgimimo šviesos — knygų 
ir laikraščių skleidėjai, pa
sišventėliai, už tai nuken
tėdavo ir ne vienas buvo labai 
skaudžiai mušamas ir kanki
namas. Garsųjį knygnešį Kan
clerių žandarai taip sumušė. 
kad jis net iš proto buvo išėjęs. 
Kiti užmokėjo Sibiro tremtimi 
ar mirtimi. Ir manau, kad 
mūsų tauta , ypač išeivija, per 
dažnai juos užmiršta. Di
delė garbė ir padėka jiems už 
tai būdavo reiškiama nepri
klausomoje Lietuvoje, didelę 
pagarbą mes jų atminimui 
reiškiame ir šiandien. 

Ypač svarbų vaidmenį Ma
žoji Lietuva suvaidino po 1865 
metų spaudos uždraudimo 
Didžiojoje Lietuvoje, kada ru
sų valdžios lietuviams vai
kams įsteigtose rusiškose mo
kyklose buvo vartojami vien 
tik rusiški elementoriai. To
kiai... padėčiai esant, krašte 
pradėjo dygti slaptos lietu
viškos vargo mokyklos, ku
riose motinos vaikus slapta 
mokė iš lietuviškų elemento
rių, o jų neturėdamos — iš lie
tuviškos n- Idaknygės. Šis 
vaikų švieti 10 būdas buvo la
bai pavojingas, nes rusų 
žandarų bei šnipų buvo labai 
sekamas. 

Paprastai motina, sėdėdama 
prie verpimo ratelio, greta 
pasisodinusi vaiką, mokė jį 
lietuviško rašto. Pajutusi pa
vojų, .knygą greit paslėdavo po 
sijonu, kur net ir negailestingi 
žandarai nedrįsdavo tikrinti. 
Taigi lietuvė motina, kaip 
išmanė, taip save ir šeimą 
ganė. 

Kancleriui Bismarkui Vokie
tijoje atėjus į valdžią, tuoj pa
sireiškė vokiškasis nacionaliz
mas. Pradėta kova prieš 
Prūsijoje gyvenančius lietu

vius ir kitas tautines mažu
mas. 1872 metais iš mokyklų 
pašalinta lietuvių kalba, buvo 
slopinama lietuvių tautinė 
sąmonė. Netrukus pradėtas 
leisti grynai vokiškos dvasios 
laikraštis „Lietuvos keleivis", 
kurio siekis buvo skiepyti ir 
ugdyti lietuviuose meilę kaize
riui. Bet kaip tik tuo metu 
Jurgis Sauerveinas balsiai su
šuko: „Lietuviais esame mes 
gimę. lietuviais norime ir būt!" 
Koks galingas savo įsitiki
nimų išpažinimas! Iš tų žo
džių veržiasi ištikimybė ir pa
sididžiavimas savo tautybe. 
Stipresnio ir aiškesnio credo 
negali būti! 

Nors per tris valstybės pada
linimus (1772. 1793, 1795) m. 
Lietuva buvo laikinai nustojus 
gyvuoti kaip valstybė, tačiau 
mintis atstatyti valstybę et
nografinėse tautos ribose, at
seit, sujungti Didžiąją ir Ma
žąją Lietuvą, niekados neuž
geso. 

Kas ir kada iškėlė mintį 
išvaduoti Klaipėdos kraštą 
ginklu0 

1922 metų lapkričio mėn. 
pradžioje, iš Taikos konferen
cijos grįždami, Mažosios Lie
tuvos delegatai Ermonas Si
monaitis ir Martynas Reizgys 
užsuko į Kauną ir pranešė 
Lietuvos vyriausybei karo lai
mėtojų, t.y. santarvininkų, 
nuomonę apie Klaipėdos kraš
to likimą. Ji buvo Lietuvai 
nepalanki. Esą Lietuva yra 
žemesnės kultūros ir todėl jai 
negali būti priskirtas aukš
tesnės kultūros kraštas. Klai
pėdos kraštas, lenkams veiks
mingai dalyvaujant, bus san
tarvininkų žinioje. Arba — 
Klaipėdos kraštas bus pa
skelbtas „laisvuoju "kraštu", 
lenkams suteikiant dideles 
pirmenybes. (Tai žinodami, 
lenkai net atsiuntė savo karo 
laivą, kuris laukė Baltijos 
jūroje, kelių jūrmylių atstu 
nuo Klaipėdos miesto.) 

Toks pranešimas padarytas 
ir Šaulių sąjungos vadovybei. 
Po kelių dienų sukviestas 
slaptas Šaulių sąjungos prezi
diumo posėdis, kuriame daly
vavo ir Mažosios Lietuvos at
stovai Simonaitis ir Brūve-
laitis. Posėdyje Simonaitis pa
kartojo, ką buvo pranešęs vy
riausybei. Šaulių sąjungos 
vadovybei, ir pareiškė, kad tik 
ginklu Klaipėdos kraštas gali 
būti prijungtas prie Didžiosios 
Lietuvos. Vadinasi, buvo pa
dėtis, kad reikėjo tuoj pa t ap
sispręsti: dabar veikti, ar pro
gą prarast i visiems laikams. 

Nutar ta į žygį rengtis ne
atidėliojant. Suprantama, kad 

Klaipėdos senamiestis. Darus npė 

tokį nutarimą padarius, staiga 
atsirado visokių reikalų ir 
rūpesčių. Simonaičiui patarus, 
Vokietijos vyriausybė buvo 
slapta užklausta, kaip Vokie
tija reaguotų, jeigu Lietuva 
mėgintų jėga atsiimti Klaipė
dos kraštą. Per Vokietijos 
Krašto apsaugos ministrą gen. 
von Seektą gautas užtikrini
mas: „Galite drąsiai pulti, nė 
vienas vokietis į jus šūvio ne
paleis". Nors vokiečiai neno
rėjo Klaipėdos krašto praras
ti, bet daugiau bijojo, kad jis 
neatitektų lenkams. 

Šią kliūtį nugalėjus, buvo 
kreiptasi į Lietuvos vyriausy, 
prašant žygiui ginklų ir • pi
nigų. Vyriausybės atsakymas 
buvo t rumpas ir nedvipras
miškas: negausite nei pinigų, 
nei ginklų. Vyriausybė, bijoda
ma susikompromituoti jei 
žygis nepavyktų, už tai nesi
ėmė jokios atsakomybės ir 
visą reikalą spręsti paliko Lie
tuvos Šaulių sąjungai. 

Tai nebuvo pradrąsinantis 
mostas: reikia ruošti žygį, o 
nei ginklų,nei pinigų. Bet An
tanui Smetonai ir bankininkui 
Vailokaičiui privačiai suorga
nizavus pinigų, buvo nupirkta 
1,500 šautuvų, 5 lengvi kulkos
vaidžiai ir 1,525,000 šovinių. 

Galiausiai išsirengta į žygį. 
Vyriausiuoju žygio vado buvo 
paskirtas ats. majoras Jonas 
Budrys. Žygyje dalyvavo apie 
3 kuopos, kuriose, be nedidelio 
skaičiaus kariūnų, buvo moks
leiviai ir ūkininkaičiai, ir dar 
dvi kuopos savanorių. Lietu
vos kariuomenė žygyje nedaly
vavo. Vyr. vado Budrio pa
reiškimu, žygyje dalyvavo apie 
680 vyrų. Įvyko gan stiprus 
susišaudymas su gerai gin
kluota prancūzų įgula, ku
riame žuvo 20 lietuvių savano
rių, 2 prancūzai ir vienas po
licininkas. Vadinasi, gana at
kakliai kovota ir prancūzai 

greit pasidavė-. Lietuviai pa
ėmė 63 prancūzus belaisvius. 

Kam tenka Klaipėdos mies
to ir krašto išvadavimo nuo
pelnai? 

Žygį suorganizavo Lietuvos 
Šaulių sąjungos vadovybė, pa
laikiusi artimą ryšį su-Klai
pėdos krašto lietuvių veikėjais 
Simonaičiu ir Brūvelaičiu. 
Tuometis Šaulių sąjungos pir
mininkas prof. Krėvė Micke
vičius tvirtu įsitikinimu, pa
siryžimu ir sunkiu darbu vi
sus sunkumus nugalėjo ir, pa
gal Vlado Putvinskio, Simo
naičio ir Brūvelaičio parengtą 
planą, žygį įvykdė. Labai dide
li nuopelnai yra Putvinskio 
žento Aleksandro Mantauto 
(Marcinkevičiaus) ir, žinoma; 
vyriausio vado Budrio. Visi 
žygio parengimo ir vykdymo 
nuopelnai priklauso Lietuvos 
Šaulių sąjungai. Lietuvos ka
riuomenė, .-.kaip organizacija, 
žygyje nedalyvavo, o dalyva
vo tik. atostogų paleisti kariū
nai, savanoriškai įsijungę, ir 
vienas kitas karininkas. 

Nors vaduotojai pirmą kartą 
prancūzų buvo apšaukyti j au 
sausio 12-tos pavakarėje, bet 
1923 m. sausio 15 d. pran
cūzai buvo i nugalėti, žygis 
laimėtas ir Klaipėdos kraštas 
buvo prijungtas prie Di
džiosios Lietuvos. 

Gal ne vienam kils klausi
mas: kodėl prie žygio nepri
sidėjo Lietuvos vyriausybė? 
Priežastis paprasta ir gal net 
pateisinama' ' Bijota, kad žy
giui nepasisekus, bus apkal
tinta vyriausybė ir pažeistas 
Lietuvos vardas užsienyje. To
kios rizikos jauna valstybė ne
galėjo imtis. 

Dabar pagalvokime, kokios 
šiandien, po 75 metų, yra 
mūsų nuotaikos tą žygį pri
siminus. Kas yra ta žemė, už 
kurią didžioji ir Mažoji Lietu
vos per amžius kovojo? Kokie 

Nuotr. Juozo Folio 

yra mūsų, didžlietuvių, pojū
čiai to krašto žmonių atžvil
giu? Būtų netikslu, išvardinus 
nuopelnus, nepaminėti savo 
ydų. 

Giedame „Lietuva tėvyne 
mūsų" ir „Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais norime ir 
būt!" Du himnai, parašyti tos 
pačios tautos vaikų, kuriems 
pradžioje Lietuva nebuvo 
reikšminga — net svetima. 
Pirmasis parašytas iš stipraus 
sulenkėjimo pabudusio Vinco 
Kudirkos; antrasis — tik vė
liau lietuvius pamilusio vo
kiečio Jurgio Sauerveino. Abi 
giesmės parašytos ne kokių 
vėjavaikiškai galvojančių ma
žamokslių vyrų. bet doktora
tus turinčių ir gerai supran
tančių, ką jaučia ir ką daro. 

Kodėl Mažosios Lietuvos 
broliai ir sesės, beveik 700 
metų gyvenę lengvai užsikre
čiamoje vokiečių kultūros įta
koje, išliko ištikimi Lietuvos 
vaikai? Ar tas nepasako, kad 
jie yra pilnaverčiai ir brangūs 
mūsų bendros šeimos nariai? 
Nelaikykime jų kokiais at
skalūnais, nes jie atskilo ne 
dėl jų kaltės, Nesinešiokime 
širdyse kokio paslėpto nepasi
tikėjimo ir netaikykime jiems 
tautinio nelygumo, o atsimin
kime, kad esame viena, neda
loma tauta, nors gyvenimo 
sąrangoje gyvenome ar gyve
name atskirai. Elkimės, kaip 
su broliais ir sesėmis, nes 
kiekvienvas geros valios lietu
vis tautai yra brangus. 

Prisiminkime taip pat ir Lie
tuvos taip vadinamus vo
kiečius, kurių dauguma 1940 
pabaigoje ir 1941 metų pra
džioje, dėl pakitėjusių aplinky
bių, persikėlė į Vokietiją. Rei
kėtų galvoti, kad jie savo nau
joje tėvynėje turėtų būti 
laimingi. Bet ne. taip nėra. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokititė 

Krislas Maskvos 
akyje 

Šiandien, sausio 16 d., JAV 
sostinėje vykstančios iškilmės 
turi, o ateityje galbūt dar dau
giau turės, nemažos reikšmės 
visoms trims Baltijos vals
tybėms, kurių prezidentai, 
kartu su Amerikos prez. Bill 
Clinton, padeda savo parašus 
po ypatingu dokumentu: 
JAV—Baltijos chartija. Bal
tuosiuose rūmuose įvairių su
tarčių pasirašymai ir susitiki
mai su užsienio valstybių 
vadovais yra kasdieninis įvy
kis. Kone kasdien žinių lai
dose matome JAV prezidentą 
ir besilankantį aukštą svečią, 
išreiškiantį tarpusavio drau
giškumą, bendradarbiavimą ir 
gerą valią. 

Tačiau kiekvieną kartą, kai 
iš Vašingtono pasigirsta Lie
tuvos vardas, mes skiriame 
nemažai dėmesio, juo labiau, 
kai kartu minimos visOs trys 
Baltijos valstybės. Vienok rei
kia pripažinti, kad apie šio 
penktadienio įvykį girdėjome 
palyginti nedaug: vos vieną 
kitą užuominą apie ruošiamą 
dokumentą, kuris turi aki
vaizdžiai parodyti JAV prezi
dento Bill Clinton ir jo vyriau
sybės palankumą Baltijos tau
tų pastangoms siekti NATO 
narystės, ugdyti ne tik glau
desnį bendradarbiavimą tarp 
Lietuvos. Latvijos bei Estijos, 
bet suteikti diplomatinės, ir 
ekonomines paramos užtikri
nimą. 

Baltijos valstybės, ypač Lie
tuva, jau seniai yra aš t rus 
krislas Maskvos akyje. Jeigu 
esame įsitikinę, kad kaip tik 
Lietuva buvo tas kupstelis, 
padėjęs apversti Sovietų Są
jungos vežimą, galime supras
ti, kad bet koks Vašingtono 
parodytas palankumas Balti
jos valstybių siekiams kaip 
galima greičiau įsijungti į 
Vakarų, ne Rytų, sąjungas, 
erzina Kremlių. Amerika ne 
kartą buvo kaltinama, kad 
Baltijos tautas nori panaudo
ti kaip tiltą į Rusijos pasienį. 
Net Valdo Adamkaus išrin
kimas Lietuvos prezidentu su
silaukė tų pačių priekaištų: 
kadangi praeityje jo nusistaty
mas Rusijos atžvilgiu buvo 
neigiamas, o glaudūs ryšiai 
ir, be abejo, simpatijos esan
čios JAV pusėje, kur jis daug 
metų gyveno ir turėjo atsakin
gas pareigas, naujasis Lietu
vos prezidentas gali veikti su 
Vašingtonu prieš Maskvos in
teresus. 

Vašingtonas ne kartą pasi
stengė pabrėžti, kad šiandien 
pasirašomoji JAV—Baltijos 
chartija ne.ižtikrina Lietuvai. 

Latvijai ir Estijai priėmimo į 
NATO. Tai tur : nuspręst i vi
sos NATO narės, tačiau tai 
yra tvir tas žingsnis ta krypti
mi. Galbūt plačiausią infor
maciją šiuo reikalu davė ,.The 
New York Times" vsausio 13 
d. laidoje). Pažymima, kad 
chartijos paruošimas užtrukęs 
metus ir jos turinys buvo su
der in tas , atsižvelgiant į Mas
kvos nuomonę. ,,kad būtų ir 
avis sveika, ir vilkas sotus". 

Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas, Latvijos 
Gunt is Ulmanis ir Estijos 
Lennar t Meri iš Vašingtono 
parsiveš suraminimą, kad 
Baltijos valstybių siekių vaka
riečiai, ypač Amerika, visiškai 
neatmeta, kad kažkada — tik 
ne ant ra jame NATO narių 
priėmimo etape — jų naryste 
bus svarstoma. Rusija taip pat 
j aus i s laimėjusi, nes jos pasie
nis, bent iki kito tūkstant
mečio, bus apsaugotas nuo tie-
siogės Amerikos ..kaimynys
tės". Antra vertus, ir NATO 
praplėtimas apskritai dar nė
ra įvykęs faktas, nors Lenki
jai , Čekų Respublikai ir Ven
grijai jau praėjusią vasarą iš 
esmės prižadėta narystė . Vie
nok JAV Atstovų rūmai dar 
savo balsais pažado nepavertė 
faktu. 

Žinoma. Baltijos valstybėms 
nieko nelieka, tik dokumentą 
pasirašyti ir mandagiai pa
dėkoti JAV prezidentui už 
parodytą dėmesį bei palanku
mą..Diplomatinės veiklos labi
r intuose tai vis dėlto nemažas 
laimėjimas, nors per daug 
konkrečios naudos tikėtis ne
reikia. Lietuvos prezidentui 
A. Brazauskui šis apsilanky
mas Vašingtone ir chartijos 
pas i rašymas yra gražus pen
kerių metų kadencijos už
baigimas. Reikia palankiai 
vert inti , kad išrinktasis prez. 
Valdas Adamkus nesutiko at
vykti į iškilmes, nes tai „prez. 
Brazausko valanda". 

Prasminga, kad pasirašymo 
ceremonijose ir su jomis su
rištuose renginiuose dalyvau
ja nemažai Amerikos lietuvių, 
ypač JAV LB Krašto valdybos 
žmonių. Kaip Lietuvos Už
sienio reikalų ministras Algir
das Saudargas , atvykęs į JAV 
kar tu su prez. Brazausku, 
pabrėžė: Amerikos tolimesnis 
pa lankumas Lietuvos pastan
goms įstoti į NATO daug prik
lausys ir nuo šiame krašte 
gyvenančių lietuvių. JAV pi
liečių, aktyvumo, da ran t įtaką 
valstijų senatoriams ir At
stovų rūmų nar iams. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
9 (Tęsinys) 

Atsakydamas į šį Kairio laišką, paprašiau konk
rečių pasiūlymų, kaip įsteigti draugiją, jei niekas to 
nesiims, kaip bus parengti įstatai, jei jų niekas nepa-
ruoš, ir pažymėjau, kad mes stengsimės raginti savo 
draugus steigti būrelius, ir kai gausim atsakymus, 
pažiūrėsim, ką toliau daryti (1959.1.16). 

Kairys (II. 1 d J pranešė, kad praeitame būrelio su
sirinkime buvo nutarta persiorganizuoti į LHD 
Čikagos skyrių ir apsvarstyti mūsų projektai. Taip pat 
jie yra parengę savo projektus ir atsiųs mums susi
pažinti. Bet, anot jo, Čikagoje yra balsų, kurie pasisa
ko prieš bet kokius projektus, kad nepasineštume į ne
reikšmingą popierizmą. Taip pat vienbalsiai buvo 
pasisakyta prieš bendrovės steigimą ir prieš apmo
kamų specialistų siuntimą į Br. Honudrą. „Jei jie vyks 
savo lėšomis, mes visi pritariame". Pritarė tiktai 
Pakšto kelionės apmokėjimui. Gale Kairys pranešė, 
kad Čikagos būrelis gerokai padidėjo, išrinkta nauja 
valdyba, kurios pirmininku liko Anatolijus Kairys. 

Su 11.10 d. laišku Kairys atsiuntė ..Hondūro lietu
vių draugijos įstatų" ir veikimo plano projektus. „Ne
esant teisininkų mūsų tarpe", rašoma laiške, „sunku 
yra jie formuluoti. Taigi, tik bendros ir gal kiek palai

dos mintys čia užfiksuotos. Jūsų projektas, prasidedąs 
žodžiu 'Gairės', mums yra visas priimtinas, išskyrus, 
kur kalbate apie bendrovės steigimą". 

* 
Čikagos p ro jek ta i 

Hondūro Lietuvių draugijos įstatai (Čikagos pro
jektas) 

1. Hondūro Lietuvių draugijos tikslas yra įkurti ir 
padėti išlaikyti lietuvių židinį *3r. Hondūre. 

2. Savo tikslui siekti HLD a. studijuoja Br. Hondū
ro tinkamumą židiniui įkurti, b. propaguoja lietuvių 
židinio kūrimo mintį ir c. rūpinasi lėšomis šiam tiks!-i 
pasiekti. 

3. HLD nariais gali būti visi lietuviai, kurie prita
ria lietuvių židinio kūrimui Br. Hondūre. Nariai kla
sifikuojami į A. ir B grupes. A yra nariai, kurie kelsis į 
Br. Hondūrą, B — nariai, kurie pritaria minčiai, re
mia idėją darbu ir lėšomis, bet patys nemano ten kel
tis. Pačiais pagrindiniausiais klausimais arba princi
piniais nariai B neturi sprendžiamo balso. Pastaba: 
čia turima galvoje klausimai, kuriuos turės nuspren
dus vykdyti A grupės nariai. Atsiradus daugumai B 
grupės narių, gali atsitikti taip, kad A grupės nariai 
turės paaukoti savo gyvybę ir vis tiek negalės įvykdui 
B narių nutarimų. Taigi, tik eiliniuose klausimuose 
visų balsai yra lygūs. Nariai moka nario mokestį po 1 
dol. per mėnesį, kurio pusė eina centro tarybai, o liku
sią pusę naudoja vietiniai skyriai: Asmuo, nustojęs 
mokėti nario mokestį, laikomas pasitraukusiu iš drau
gijos. Jis gali būti priimtas atgal. įmokėjęs atsilikusius 

mokesčius. 
4. Visų laisvų kraštų vietovėse, kur atsiranda bent 

trys pritaria lietuvių židinio kūrimo minčiai, gali būti 
steigiamas HLD skyrius. Skyrius išsirenka metams 
pirmininką, sekretorių ir iždininką. 

5. Centro tarybą sudaro visų skyrių pirmininkai. 
Pati centro taryba nėra renkama, nes skyrių pirminin
kai yra rinkti pareigūnai. Centro taryba iš savo tarpo 
renka 3 ar 5 asmenis kaip egzekutyva arba vykdomąją 
valdybą, kuri tiesiogiai ir atsakinga centro tarybai. 
Egzekutyvas neturi jokios sprendžiamosios galios — 
jis tik vykdo tai, ką jam centro taryba paveda. Centro 
taryba sudaro planus, kuriuos vykdo egzekutyvas. 
Centro tarybos ir egzekutyvo veiklai tikrinti viene
riems metams korespondenciniu būdu arba suvažia
vimo išrenkama revizijos komisija. Ji kartu eina ir vy
riausiojo teismo pareigas. 

6. Paaiškėjus, kad nei Br. Hondūre, nei kur kitur 
nėra įmanoma lietuviams įsikurti ir nusprendus LHD 
likviduoti, josios turtas visų pirma grąžinamas akci
ninkams ar asmenims, kurie įdėjo didesnes sumas į 
draugijos veiklą, jas užregistruodami ir sąlygodami. 
Nario mokesčio bei smulkių aukų likučiai, kurių savi
ninkai nežinomi, atiduodami Lietuvos laisvei dirban
čiai organizacijai, kaip VLIKas arba ALTas. 

Lie tuvių H o n d ū r o Draugi jos veikimo p lanas 
(Čikagos projektas) 

1. Skelbia 1959 metus Hondūro lietuvių draugijos 
organizaciniais metais, per kuriuos praveda skyrių 

steigimą įvairiuose užjūrio kraštuose. Tai atlikti ragi
nami draugai, pažįstami ir visi suinteresuoti lietuvių 
židinio įkūrimu Britų Hondūre. 

2. Kaip galima greičiau sudaryti centro tarybą, 
kuri pirmuoju uždaviniu laiko nustatyti į Br. Hondūrą 
ekspedicijos sudėtį, tikslą, datą ir priemones. 

3. Skyriai savo susirinkimuose svarsto lietuvių 
židinio kūrimo gaires, diskutuoja su tuo susijusius 
klausimus ir riša kitas problemas, susijusias su įsi
kūrimu Br. Hondūre. Išpopuliarinti idėjai skyriai gali
mai greičiau ir plačiau šaukia viešus susirinkimus bei 
paskaitas ir verbuoja narius bei prijaučiančius. 

4. Ateinančią vasarą centro taryba suorganizuoja 
delegaciją geriau pažinti kraštą ir galutinai nuspręsti 
kėlimosi pradžią. Pirmoje eilėje rekomenduotinas spe
cialistų būrys, kaip miškininkų, statybininkų, agro
nomų, inžinierių ir t.p. Neatsiradus specialistų, kvies
ti bet ką. suinteresuotą kolonijos pasisekimu. De
legacijai vadovauti kviečiamas prof. K. Pakštas ir jam 
kelione pilna' apmokama. Kiti ekspedicijos nariai vyk
sta savo lėšomis ir atsakomybe. 

Delegacija, važiuodama šią vasarą į Br. Hondūrą, 
jau vežasi pagrindinius metmenis būsimos sutart ies, 
normuojančios lietuvių kolonistų su vietine valdžia 
bendradarbiavimą bei įsikūrimą. Jei lietuvių pagrindi
niai reikalavimai išpildomi ir jei ekspedicija randa ga
lima ten įsikurti ir plėstis, sušaukia visuotinį narių 
suvažiavimą, kuris nusprendžia galutinai kaip ir kada 
ten keltis. 

6. Teigiama; nusprendus, centro taryba sudaro 
planavimo ir finansų komisijas. >'Bus daugiau) 

WĖĖ 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
C L E V E L A N D , O H 

MALDA IR 
SVEIKLNIMAS 

LIETUVOS 
PREZIDENTUI 

Sekmadienį, sausio 11 die
ną, paaiškėjus rinkimų rezul
tatams, dauguma Clevelando 
lietuvių džiaugėsi Valdo 
Adamkaus laimėjimu, tačiau 
neturėjo progos tuo džiaugs
mu pasidalyti. Dievo Motinos 
parapijoje Mišių metų klebo
nas kun. Gediminas Kijauskas 
pasakė ta proga pamokslą, 
trumpai paminėdamas per
skaitęs rinkimų rezultatus. 
Pasibaigus pamaldoms, jis 
perskaitė Valdui Adamkui 
faksu pasiųstą labai turiningą 
ir džiaugsmingą sveikinimą, ir 
pakvietė visus suklaupus iš
klausyti specialią, tai progai 
sukurtą maldą. Bažnyčioje vy
ravo maldinga ir pakili nuo
taika. Baigus maldą, vadovau
jant Vladui Plečkaičiui, buvo 
džiaugsmingai sugiedota JLie-
tuva brangi". 

Taip maldos namuose turė
jome progą pasidalyti savo 
džiaugsmu, kad Lietuva bus 
tvirtose, patyrusiose ir patrio
tiškai nusiteikusiose rankose. 
Valdas Adamkus, daugelį me
tų gyvenęs demokratijoje, el
giasi kaip kilnus ir orus lai
mėtojas, pakvietęs buvusius 
oponentus paspausti rankas. 
Valio, Vaidui Adamkui! Var
dan tos, Lietuvos, vienybė te
žydi'. 

Aurelija M. Balašait ienė 

J U N O B E A C H , F L 
LANKĖSI LIETUVOS 

SEIMO NARYS 
Lietuvos Seimo narys Vytas 

Dudėnas, atstovaująs Tėvynės 
sąjungai, gruodžio 1 d. Picca-
dilly restorane susitiko su pie
tinės Floridos lietuviais. Susi
tikime dalyvavo daug lietuvių 
iš Palm Beach, Roca Raton, 
Miami, Port St. Lucie ir kitų 
vietovių. 

Palm Beach LB apyl. pirm. 
Alicija Soliene pasveikino su
sirinkusius ir pakvietė Algį 
Augūną pristatyti svečią. Al
gis Augūnas priminė, jog Eglė 
ir Vytas Dudėnai buvo ilgalai
kiai Palm Beach apylinkės gy
ventojai. Jie aktyviai dalyvavo 
lietuvių gyvenime, ypač Lietu
vai stengiantis atgauti neprik
lausomybę, kai visos Ameri
kos, tuo pačiu ir pietų Flo
ridos, lietuviai skambino tele
fonais, rašė laiškus kongreso 
nariams ir demonstravo prieš 
sovietų okupaciją. Lietuvai ne
priklausomybe atstačius. Vy
tas ir Eglė, apsisprendę apsi
gyventi Lietuvoje ir įsijungti į 
Lietuvos gyvenimą. įsikūrė 
Vilniuje. Nuo pernai metų Vy
tas Dudėnas yra Lietuvos Sei
mo narys ir atstovauja Tėvy
nės sąjungai. Floridos lietu
viai džiaugiasi, kad buvęs Flo
ridos gyventojas dabar yra 
Lietuvos Seimo narys. 

Vytas Dudėnas, pasveikinęs 
susirinkusius pabrėžė, jog 

gruodžio mėnuo bus itin svar
bus Lietuvai, nes vyks prezi
dento rinkimai. Jis prisiminė 
sunkų Lietuvos kelią į demok
ratinę valstybę. 50 metų so
vietų okupacijos Lietuvoje pa
liko gilius pėdsakus. Žmonėse 
dar neišnyko sovietinis galvo
jimas ir įpročiai. Tebegyvuoja 
pasilikusi biurokratija, korup
cija. Naujai Gedimino Vagno
riaus vadovaujamai vyriausy
bei reikia su tuo kovoti, prie to 
prisideda ir prieš tai buvusios 
valdžios padarytų klaidų 
išdavos. Dabartinei vyriausy
bei nelengva pasiekti užsi
brėžtų tikslų, kurių svarbiau
si: 1. kovoti su nusikaltimais 
ir korupcija; 2. pagerinti Lie
tuvos žmonių ekonominį gyve
nimą; 3. pravesti sveikatos ap
saugos ir švietimo reformas; 4. 
tęsti bankų reformas; 5. steng
tis Lietuvą įjungti į Europos 
sąjungą ir NATO; ieškoti Lie
tuvai draugų ir naujų ekono
minių ryšių užsienyje. 

Tos yra pačios svarbiausios 
problemos, o kur visos kitos? 
Darbų begalės, o problemų 
dar daugiau. Dabartinei val
džiai reikia spręsti ir anksty
vesnės valdžios klaidų pasek
mes. Pažanga jau pastebima 
kiekvienam atsilankiusiam 
Lietuvoje. Infliacija Lietuvoje 
sumažėjo, normalėja bankų 
veikla, atsigauna ir pramonės 
įmonės. Kyla susidomėjimas 
Lietuvos gaminiais ir užsie
nyje, pvz. lietuviškais sūriais. 
Žmonių pensijos ir atlyginimai 
padidėjo. 

Vytautas Dudėnas pas
tebėjo, jog darbas yra mil
žiniškas, t ruks dar daug 
metų, kol Lietuva prilygs ki
toms vakarų Europos val
stybėms. Reikia tikėti Lietu
vos ateitimi, jos jaunimu, 
žmonėmis, dirbančiais Lietu
vai. Vytautas prašė susirinku
sių paremti Tėvynės sąjungos 
kandidatą į Lietuvos preziden
tus, prof. Vytautą Landsbergį, 
kuris tęs toliau pradėtą darbą, 
yra žinomas užsienyje ir gali 
dar daug duoti Lietuvai. 

Vytauto Dudėno kalba susi
rinkusių buvo šiltai priimta. 
Susirinkę prelegentui turėjo 
daug klausimų, ypač apie tur
to grąžinimą, pilietybę, nuosa
vybės įsigijimą Lietuvoje. Tė
vynės sąjungos Floridoje at
stovas Vytas Dubauskas pa
dėkojo už gražų Vyto Dudėno 
priėmimą. Buvo renkami pa
rašai ir aukos prof. Vytautui 
Landsbergiu, paremti.' 

' t T O " 

A M E R I K O S L I E T U V I Ų T A R Y B A 

Jo Ekscelencijai Didžiai Gerbiamam 
Valdui Adamkui 

Išrinktajam Lietuvos Respublikos Prezidentu 

Su pakilia nuotaika, meile Lietuvai ir naujomis 
viltimis sveikiname Jus laimėjus Lietuvos 

Respublikos Prezidento rinkimus. Sie rinkimai 
buvo nepaprastai svarbūs. Jie gali nulemti 

krašto kryptį ir net likimą. Jums vadovaujant 
visa Lietuva gali tikėtis pažangos, išmintingų 

reformų ir buities pagerėjimo. Jūsų laukia dideli 
darbai; mes žadame bet kokią paramą Jūsų 

pastangoms. 

PASISEKUSI GEGUŽLNĖ 
Gruodžio 4 d. Carlin parke, 

Jupiter, vyko metinė Lietuvių 
Bendruomenės Palm Beach 
apylinkės geguži r į. Oras buvo 
tikrai ne Floridos — apsiniau
kę ir protarpiais lynojo, tačiau 
gegužinėn suvažiavo daugiau 
negu šimtas lietuvių iš įvai
riausių pietų Floridos vieto
vių. 

Susirinkę dalinosi praėju
sios vasaros įspūdžiais, vai
šinosi skaniais šeimininkių 
pagamintais valgiais. Šeimi

ninkėms vadovavo Palm 
Beach LB apyl. pirm. Alicija 
Solienė. Prie baro (gėrimus 
gegužinei paaukojo Jonas 
Stankūnas ir jis pats patarna
vo), stovinėjo būreliai dalyvių. 
Gausių laimikių traukimui 
vadovavo Irena Manomai-
tienė. Akordeonu linksmino 
Jonas Samoška ir visų nuotai
ka buvo puikiausia. 

GRUODŽIO MĖN. 
PABENDRAVIMO PIETŪS 

Gruodžio 9 d. Piccadilly re
storane susirinko didelis 
būrys lietuvių. Palm Beach 
LB apyl. pirm. Alicija Solienė 
pasveikino iš Lietuvos žiemą 
praleisti atvykusius Jadvygą 
ir dr. Adolfą Damušius bei ki
tus svečius. A. Baliūnas pa
darė pranešimą apie knygą 
„Baltijos valstybių užgrobimo 
byla". Knygos mecenatai yra 
Marija ir Antanas Rudžiai. 
Knygos pristatymas buvo Vil
niuje. 

Vincas Šalčiūnas kalbėjo 
apie ilgalaikės ligonių prie
žiūros draudimą. Jis papasa
kojo apie įvairias to draudimo 
bendroves, jų kainas, ir ragino 
visus gerai apie tas bendroves 
pasiinformuoti. 

Kęstutis Valantiejus. jau ke
leri metai po porą mėnesių gy
venąs Lietuvoje, su humoru 
papasakojo apie Lietuvos gy
venimo problemas ir įvai
riausius nuotykius keliaujant 
ar perkant nuosavybę Lietu
voje. 

LIETUVOS DUKTERYS 
RUOŠIA MADŲ PARODĄ 

Juno Beach Lietuvos Duk
terų skyrius kviečia visus atsi
lankyti į madų parodą 1998 
m. sausio 31 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p., vyksiančią Ocean 
View metodistų bažnyčios sa
lėje, Juno Beach, FL. Madų 
parodos pelnas skiriamas Lie
tuvos daugiavaikėms šeimoms 
ir paramos reikalingiems žmo
nėms šelpti. Visi laukiame. 

D. A. 

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

PAGERBTA OPEROS 
SOLISTĖ JUOZE 
KRIŠTOLAITYTĖ 

1997 m. lapkričio 16 d. ope
ros solistė, gyvenanti Ormond 
Beach. FL., Juoze Krištolai-
tytė-Daugėlienė šventė savo 
80-ąjį gimtadienį. 

Šia proga jos pagerbimas 
vyko lapkričio 17 d. 

Ši graži šeimos šventė 

Juoze Krištoiaitytė 
Daugėlienė 

giedojimu ir šioje bažnyčioje 
bei chore „Sietyne", palinkėjo 
Aukščiausiojo palaimos ir su
teikė Juozei ir Jonui palaimi
nimą. 

Šv. Mišių metu choras 
„Sietynas" giedojo šiai dienai 
parinktas gražias giesmes, o 
kai kurias atliko ir sukaktuvi
ninkė sol. Juoze solo, vadovau
jant muz. A. Skriduliui. 

Aukas nešė Jonas Daugėla 
su giminaite Juze Orentiene. 
Skaitymus atliko Kazimieras 
Barimas. Pamaldose, o vėliau 
pagerbime dalyvavo Juozės ir 
Jono Daugėlų arti 80 artimų 
draugų. ' 

Po pamaldų salėje vyko 
graži programa. Jonas Dau
gėla trumpai apibūdino savo 
mylimos žmonos Juozytės pa
sirinktą dainos ir giesmės 
kelią. Ji , nuo vaikystės pami
lusi dainas, baigė reikiamus 
mokslus, pasiekė operos so
listės karjeros. Lietuvoje ir 
vėliau išeivijoje dainavo ope
roje, koncertuose, atliko pro
gramas, keliavo su ansambliu 
ir poetais telkiniuose atlikda
ma programas. J i pamilo 
dainą, giesmę ir visą gyve
nimą nebesiskyrė iki šios die
nos. 

Juoze Krištolaitytė-Dauge-
lienė šiame pagerbime atliko 
neilgą, labai gražią meninę 
programą, dainavo operų ari
jas ir mūsų kompozitorių dai
nas, pakaitomis skaitydama 
savo kūrybos eilėraščius iš ką 
tik pasirodžiusio jos rinkinio 
„Nedainuoti žodžiai". Tai dai
nos ir žodžio gražus koncer-
tas-montažas, kuriam akom
panavo A. Skridulis. 

Pabaigoje solistė su choru 
„Sietynu" padainavo „Vilija", 
F. Leher, žodž. J. Daugėlienės. 

Koncerto klausėsi ir kun. 
Ričardas Grasso, kuris po kon-

pradėta pamaldomis, Prince of certo dar kartą pasveikino 

Serafiną Sukarevičienė ir Juo
zas Paliulis, įvertindami su
kaktuvininkės meilę dainai, 
didelį įnašą į kultūrinį gyve
nimą ir nuostabią kantrybę 
dainuojant iki šių dienų. 
„Sietyno" vardu jai įteikė rau
donų rožių puokštę, o Juoze po 
žiedą gelių prisegė muz., A. 
Skriduliui ir kun. R. Grasso. 

Visų Daugėlų ir solinezantės 
draugų ir šios šventės dalyvių 
vardu sveikino rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė ir operos solis
tas Antanas Sprindys, įteik
dami visų dalyvių pasirašytą 
dail. Juozo Sodaičio menišką 
adresą. 

Rašytoja Birutė Pūkelevi
čiūtė sveikinimo žodyje, poe
tiškai įvertino sol. Juozytės 
kelią į dainos ir meno pasaulį, 
pasiektus laimėjimus ir atlik
tus darbus. Oper. sol. Antanas 
Sprindys pasidalino gražiais 
prisiminimais iš tų laikų, kai 
Lietuvoje j a m tekę su soline-
zante bendraut i , dainuoti. J is 
įvertino jos pasiekimus ir jos 
dovaną Lietuvai ir išeivijai. 

Lietuvių fondo įgaliotinis 
Jurgis Januša i t i s pasveikino 
Juoze Krištolaitytę ir Joną 
Daugėlus Lietuvių fondo var
du, pažymėdamas jų didelę 
meilę remti kultūrinę veiklą, 
ką jie padarė stambiais įna
šais LF. 

Sukaktuvininkė Juoze 
Krištolaitytė-Daugėlienė iš
reiškė padėką visiems sveiki
nusiems, dėkojo už gėles, do
vanas, už jos darbų tokį gražų 
vertinimą. Dėkojo savo tėve
liams už duotą gyvenimą, Die
vuliui už gražų talentą, savo 
mylimam vyrui Jonui Dau
gėlai už rūpestį, už šios 
šeimos padėkos šventės su
ruošimą, chorui „Sietynui" ir 
jo vadovui muz. Antanui Skri
duliui už sudarytas sąlygas 
dainuoti. 

Dėkojo visiems sveikinu
siems, ją prisiminusiems. O 
sveikinimų gauta labai daug 
iš draugų, kolegų, Lietuvos ir 
iš JAV prezidento Bill Clinton. 

Po šaunių, skaniai paruoštų 
vaišių, vaišinantis gimtadie
nio pyragu, svečiai padainavo 
Juozytei „Ilgiausių metų ir va
lio, valio!" linkėjimus. 

Šventei baigiantis dar kartą 
prabilo Jonas Daugėla, reikš
damas padėką visiems pri
sidėjusiems prie šios šeimos 
šventės ruošimo, o Juozytė 
pažadėjo niekada nepamiršti 
savo draugų, jų meilės jai ir 
žadėjo dar daug metų dainuo
sianti, nes daina ir giesmė yra 
jos duona, gyvenimas, meilė ir 
viltis. 

Svečiai susijungė rankomis į 
grandį ir gražiai nuaidėjo pa
skutinieji šios šventės akordai 
dainoje „Žemėj Lietuvos, ąžuo
lai žaliuos". Šios šventės pro
gramai sumaniai vadovavo 
žurnalistas Algirdas Šilba
joris. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS 

*Meilėje reikėtų dovanoti 
tai, ką labiausiai myli — save. 

REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEOIMA1—PATAISYMAI 

runų Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

LlCTnv!S^aukoprie^urosdarb!n'anoS 
scaping/maintenancej oendroves savi
ninkas. Washmgton, D.C., ieško darbi
ninko, kuns galėtu, atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis S6 i valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - $130 
mėnesiui. Kreiptis tet. (202)244-2373. 

AUTOMOBILIO, NAMU., SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

VALOME 
KILIMUS, BALDUS 

IR GRINDIS 
J. B U B N Y S 

773-737-5168 

£ ^ RE/MAX 
REALTORS 

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

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

fV*iV KMIECIK REALTORS 
***2Zįj{ ' » * S. PuUsJd Rd. 
"""""* ' 4J65 S. Archer A « . 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

MISCELLANEOUS 

A Russian restaurant in Rosemont, 
l L is looking for a professional 
restaurant cook or chef. Mušt 
speak Russian. Call John or 
Gregory betvveen 12 noon & 

6 p.m., tel. 847-824-3070. 

HOUSE FOR SALE 
Oak Lawn, IL 

4 bedrrn. 3 baths; fam. room; large 
great rm; swimming pool/hottub; can 
be related living. Very reasonable 
taxes. $178,900. Tel. 708-424-3043. 
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Apie prezidentinius rinkimus Lietuvoje mintimis dalinasi žurnalistai Va
cys Rociūnas iš Clevelando ir Juozas Žygas iš Čikagos. 

N'uotr. VI. Bacevičiaus 

Lietuvos Respublikos gen. garbet K' osole Cleveiande Ingrida Bublienė 
dėkoja visuomenei už paramą konsulatui Greta A. Miškinienė ir kelionę 
i Lietovą laimėjusi V Gaižutrtė Nuo-.r VI. Bacevičiaus 

mm •»-"%»• 
Clevelando lietuvių pensininkų klubo suėjime .Ilgiausių metų" linkima 
Izabelei Jonaitienei, sulaukusiai 92 metų amžiaus 

N'uotr V I . Bacevič iaus 

Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach, kur šv. Mišias už su
kaktuvininkės Juozės Krišto-
laitytės ir Jono Daugėlų tė
velius ir artimuosius aukojo 
kun. Ričardas Grasso. Pra
džioje kun. R. Grasso pasvei
kino Juozą gimtadienio proga, 
pasidžiaugė jos talentu, gražiu 

Juoze Krištolaitytę, pasigėrėjo 
jos gražiu dainavimu, dideliu 
talentu, palinkėjo laimės me
no pasaulyje ir palaimino 
vaišes. 

Juoze Krikštolaityte-Dau-
gėlienę, jos gimtadienio proga 
choro „Sietyno" vardu sveikino 
ilgamečiai choro nariai dr. 

CU'vcl.indci Dievo Motino;- Nuolatine 
nroct sijoj*- d.ilvvrivr jaunuoliai 

parapijos klfbonas kun Gediminas Kijauskas ir Bernelių Mišių 
N'uotr VI. Bacevičiaus 

- v * . » 
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LAIŠKAI 
AR TIKRAI KLAIDA? 

Koks netikėtumas „Draugo" 
pirmame 1998 metų nume
ryje? Laiškų skyriuje matau 
skaitytoją iš Evanstono šitaip 
koliojant kažkokią Ritą-Ri-
tutę : „...žinok tu, vėpla,.." Pa
ta r ia jis jai ir nebalsuoti, nes 
jos esąs tik „vištelės protas". 

Tokių žodžių „Drauge" dar 
nebuvau matęs ir nemanau, 
kad tai bus dienraščio nauja
sis 1998 metų stilius. Įdomu, 
kuo redaktorė, ar jos bendra
darbės, buvo taip užsiėmu
sios, kad tokios „gražbilystės" 
nepastebėjo, ir ją išleido į pa
saulį, kur nustebę skaitytojai 
t ik galvas kratyti tegalėjo. 
Bet, klaidų, ypač tuojau po 
Naujų metų, juk visiems pasi
taiko padaryti, ar ne? 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

KUO NUSIKALTO 
MINDAUGAS? 

Kuo pernai mums, užsienio 
lietuviams, nusikalto karalius 
Mindaugas? „Draugo" 1996 ir 
1997 m. kalendoriuose liepos 
6 diena buvo pažymėta kaip 
„Lietuvos valstybės diena — 
Mindaugo karūnavimas 1253", 
o 1998 m. kalendoriuje šio 

pažymėjimo nebėra. Ar taip 
norima atsiriboti nuo Lietu
vos, kur ši diena iškilmingai 
švenčiama? 

Tiesa, yra istorikų, kurie 
neigia, kad tarp senosios Lie
tuvos karalystės, o vėliau di
džiosios kunigaikštystės, ir 
naujosios, šio šimtmečio Lietu
vos valstybės esama bet kokio 
ryšio. Gal ir taip. Tada, 
žinoma, nėra prasmes minėti 
mums svetimos valstybės įvy
kius ir asmenis — Mindaugą, 
Gediminą ar Vytautą. Tačiau 
jei 13-tam amžiuje Mindau
gas, ar kas nors kitas jo vietoj, 
nebūtų sujungęs smulkias sri
tis į vieną stiprią valstybę, ar gūsių ir subrendusių galvose 

Jis taipgi šiltai atsiliepė apie 
išeivijoje gyvenančius taut ie
čius, kurie kai kur iems ki
tiems Lietuvoje tėra „atėjū
nai". Ar ir mūsų tėvynainių 
pakrikštytas Tautos šauklių 
lietuvių tautos žadintojas Ber
nardas Brazdžionis irgi vien 
tik „atėjūnas"? 

Prieita net prie to, kad kai 
kurie kandidatai į prezidentus 
formaliai bijojo paliesti „tautą, 
tautiškumą" kaip raupsa is 
apkrėstas sąvokas. J i e skelbė, 
kad šiuo metu rinkėjams svar
biausia — kasdieniški reika
lai, o ne tautiškos ver tybės. 
Čia ir skiriasi laisvoje Lietu
voje gimusio ir ten savo 
žydinčią jaunystę, praleidusio 
V. Adamkaus bei kitų nepri
klausomoje tėvynėje užau-

nebūtų ir lietuvių ištikęs 
prūsų likimas? O tada juk ne- ją pažinusių „išplautų 
bebūtų nei lietuvių tautos, nei genų" svarstymai. 
lietuvių kalbos, nei „Draugo", 
nei kalendorių. 

Algimantas Gureckas 
Windsbr, CT. 

katą, užmiršta, kad kovoje už 
tautinę gyvybę laimi daž
niausiai ne tas , kas yra mate
rialiai stipresnis, bet tas, kie
no teisės yra šventos. Taip 
mokė mus Vydūnas. Panašiu 
atgarsiu atsiliepė ki tapus van
denyno Roosevelt: „Joks proti
nis išmokslinimas, jokia fizinė 
jėga nepadarys tautos didžios, 
jei ji neturės pagrindinių tei
singumo dėsnių ir dorinės 
skaistybės". 

Taigi, pažindami prez. Valdo 
Adamkaus inžinieriškus su
gebėjimus, esame linkę tikėti 
jį būsiant tiesos, santarvės, 
kultūros, doros, ir Vienybes 
architektu. Tik ta tau ta lais
va, kuri pakankamai tvirta 
savo laisve išlaikyti, o tvirta ji 
gali tapt i vien tik vienybės ke
liu. Tą turėtų įsidėmėti visi 
buvę oponentai, kuriems rūpi 
Lietuvos šviesi, nepriklauso
ma ateitis, stovint ant XXI 
amžiaus slenksčio. 

S tasė E . S e m ė n i e n ė 
Chicago, IL 

PREZIDENTAS 
EKOLOGAS VALDAS 

ADAMKUS 

Valdo Adamkaus išrinkimas 
Lietuvos, prezidentu sujungė 
išeiviją su Lietuva. Tai nauda 
visam lietuviškam pasauliui, 
ypač Amerikos lietuviams. 
Bus paskat intas pasididžia
vimas būti lietuviu Amerikoje 
ir išlaikyti tau t ines tradicijas. 
O plačiame pasaulyje Valdas 
Adamkuj yra pirmas prezi
dentas ekologas. J i s bus kvie
čiamas Atidaryti įvairius tarp
tautiniu*, ekologinius suva
žiavimus. Žinant jo užsi
spyrimą,. Baltijos jū ra paga

ną ir vien tik sovietų okupaci- liau surado savo užtarėją. J is 
sme- perkels savo sėkmingą patirtį, 

valant Didžiuosius ežerus, į 
Kai išeiviai ats idūrė karo labai užterštą Baltijos jūrą. 

SU NAUJU PREZIDENTU I 
XXI AMŽIŲ 

Lietuvos išrinktasis naujas 
prezidentas Valdas Adamkus 
savo rinkiminėje programoje 
„Lietuva, žengianti į XXI 
amžių", visai nesivaržyda
mas kalbėjo apie tautiškumą. 

KLAIPĖDOS IŠVADAVIMO SUKAKTIS 
Atkelta iš 3 psl. 

Daugelis ten nepritampa, 
tur i įsisteigę savo Lietuvos vo
kiečių organizaciją, leidžia 
savo laikraštį, kuriame jie 
propaguoja savo ilgesį bei 
ištikimybę gimtinei Lietuvai. 
Vadinasi, jie jaučia tą iš Lietu
vos žemės dvelkiančią pas
laptingą trauką ir negali jos 
atsikratyti . 

Taigi, kas yra ta paslaptis, 
tas magnetas, kuris traukia 
ne tik suklydusius, ne tik jos 
išsižadėjusius, bet ir svetim
taučius, pvz.. Jurgį Sauer-
veiną, prie Lietuvos krūtinės, 
prie lietuvybės? Kas įdiegia ir 
užkrečia tuo stipriu geiduliu 
jungtis prie Tėvynės Lietuvos, 
būti kartu — brolis su broliu? 

Gal Lietuvos garbinga praei
tis, gal lietuvio būdo kai ku
rios savybės, gal lietuvio meilė 
savo žemei juos užkrečia... 
Nežinau. Bet yra aišku, kad 
Lietuvos žemė, kiekvieną ją 
pažinusią, užkrečia ir traukia 
prie savęs kažkokia nenumal
doma meilės jėga. Ta nenu
maldoma Lietuvos žemės 
t rauka vienodai traukia tiek 
Mažosios Lietuvos sūnus ir 
dukras, tiek Didžiosios Lietu
vos sesę ir brolį. Todėl Lietu
va, ar mes ją vadinsime 
Didžiąja ar Mažąja, yra viena 
Lietuva, turinti vieną bendrą 
tikslą: būti vienalytė, tvirtai 
sujungta nepriklausoma Lie
tuva. 

Kaip tą jungtį {gyvendinsi
me? Tik vieningu darbu! Ne 
didžlietuviai atskirai nuo 

mažlietuvių, ne tautininkai 
atskirai nuo šaulių, ne sanda-
riečiai atskirai nuo bendruo-
menininkų. Niekas neturi 
teisės sakyti: aš esu geresnis 
lietuvis, nes priklausau tai ar 
kitai organizacijai. Tauta nė 
vieno asmens per krikštą ne
patepė kokiu ypatingu alieju
mi ir nepasakė: tu esi geresnis 
(ar geresnė) už aną lietuvį, 
todėl tu esi vertesnis. Tauta 
pasakė: Jūs visi esate mano 
lygiateisiai vaikai! 

Ne vieni kitiems trukdyti, 
ne skaldytis turime, bet jung
tis. Nesvarbu, ar tėvynės sar
gybos ginklas randasi Petro ar 
Martyno rankose; nesvarbu. 
ar ginglo vamzdis yra vienokio 
ir kitokios kalibro. Svarbu, 
kad visų ginklai būtų atsukti į 
priešą, ne į brolį. 

Tik gaila, kad mes Mažosios 
Lietuvos reikalais nepakanka
mai rūpinamės. Dirbkime, 
ryžtingai kovokime ir mels
kimės, kad sulauktumėme 
dienos, kai net tik Klaipėdos. 
bet ir Karaliaučiaus, ir Kau
no, ir Vilniaus tautiečiai, bro
liškų jausmų sujungti, galėtu
mėm kartu sugiedoti tą di
dingą mūsų tautinio išpaži
nimo giesmę: 

Lietuva brangi, mano tė
vyne! 

Šalis, kur miega kapuos did
vyriai. 

Graži tu savo dangaus mė
lyne, 

Brangi, nes daugel vargų 
patyrei... 

metu Vokietijoje pabėgėlių 
stovyklose, jie, gulėdami a n t 
šaltų grindų subombarduotų 
kareivinių griuvėsiuose, steigė 
mokyklas, gimnazijas, vedė 
įvairius kursus, rašė knygas , 
organizavo dainų ir šokių an
samblius, kūrė meną; stovė
dami eilėse su ska rd inuke 
rankose dėl kasdieninės, iki 
gyvo kaulo įgrisusios, žir
nienės. Dabar kai kurie kandi
datai žadėjo pasirūpinti tau
tiškumu, kai... žmonės pra
turtės. Tada jau bus šaukš ta i 
po pietų. 

„Nepriklausomybė — tai 
šalies sveikata", šaukė Vytau
to Didžiojo universiteto rek
torius Mykolas Roemeris. Lie
tuviai, jau turėdami tą svei-

Saul ius Š imol iūnas 
Detroit, MI. 

KULTŪRINGI IR 
NEKULTŪRINGI LAIŠKAI 

Beveik visada yra įdomu 
skaityti „Draugo" laiškų sky
rių. Prieš Lietuvos prezidento 
rinkimus tačiau, skaitant laiš
kus, kartais buvo labai liūdna, 
kartais pikta, o kartais taip 
gera ant širdies. 

Liūdna buvo skaityti labai 
nedraugišką, negražų laišką, 
kuriame asmuo rašė apie savo 
buvusį klasės draugą, vieną iš 
kandidatų į prezidentus. Buvo 
aišku, kad norima sumenkinti 
šį kandidatą, nustatyti skaity
ti).; us prieš jį. naudojant netei

singus ir negražius argumen
tus . 

Pikta buvo skaityti „gerai 
žinomo" advokato sarkazmu 
persunktą laišką, kuriame 
jautėsi rašančiojo įsivaizduo
tas pranašumas ir mėginimas 
sumenkinti ne jo prezidentinį 
kandidatą remiančius asme
nis (vadinant juos kito kandi
dato „pėstininkais"). 

Ir kaip gera buvo skaityti 
dr. Leonido Rago laišką! Tie
siog pavydžiu jam, kad jis gali 
ramiai, be pykčio, reaguoti į 
žmones, su kuriais jis aiškiai 
nesutinka. 

O kaip daug tie laiškai pasa
ko apie žmones, kurie tuos 
laiškus rašė... 

Danutė Korzonienė 
Palos Hills, IL 
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VISOS ALYTAUS 
PARTIJOS — P O VIENU 

STOGU 

Aštuonių Alytuje veikiančių 
politinių partijų skyriai įsi
kurs viename miesto centre 
esančiame pastate. Miesto ta
ryba leido politinėms parti
joms pagal panaudos sutartis 
naudotis negyvenamomis pa
talpomis. Pastate, kuriame 
įsikurs Alytaus politikai, dar 
neseniai veikė kavinė, o kitoje 
dalyje buvo Vilniaus banko fi
lialas. 

Pastate, kurio bendras plo
tas daugiau kaip 300 kvadra
tinių metrų, didžiausias patal
pas turės Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos Alytaus 
skyrius — daugiau kaip 44 
kvadratinius metrus. Mažiau
siai ploto užims Lietuvos tau
tininkų sąjungos Alytaus sky
rius — apie 17 kv. metrų. 

NUTEISTŲJŲ PIEŠINIAI 
IR RAŠINIAI — PRIEŠ 

AIDS 

Pasaulinės kovos su AIDS 
dienos aktyviais dalyviais ta
po ir Alytaus griežtojo režimo 
pataisos darbų kolonijos gy
ventojai, vadinami padidintos 
rizikos grupe. 

Jie savo piešiniuose ir 
rašiniuose vaizdavo, kaip rei
kėtų kovoti su AIDS, kodėl ne 
kiekvienas žmogus sugeba at
silaikyti šiam žmonijos siau
bui. 

Kolonijos darbuotojai ragino 
nuteistuosius mokytis atsako
mybės, nes tik ji, pasak kape
liono J. Kelpšos, subrandina ir 
išsaugo žmogų, kaip kad sta
tinė, spaudžiama tvirtų lankų, 
subrandina gerą vyną. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
EUGENIJUS LTKANDERIS 

Š.m. sausio 24 d. sueina vieneri metai, kai mirė mūsų 
brangus ir myl imas Tėvas, Senelis ir Brolis. 

Minint šią liūdną sukaktį , šv. Mišios už jo vėlę bus 
aukojamos Tėvų Jėzui tų koplyčioje š.m. sausio 24 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto. Po Mišių bus maldos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse . 

Kviečiame visus a.a. E u g e n i j a u s d r a u g u s , a r t i 
muos ius i r p a ž į s t a m u s d a l y v a u t i šv. M i š i o s e i r 
prisiminti jį maldose. 

Liūdintys vaikai: K r i s t i n a , Ri ta ir A n d r i u s s u 
še ima, b r o l i s J u r g i s L i k a n d e r i s s u še ima . 

Mylimai Mamytei 

A.fA. 
ONAI BERTAŠIENEI 

i iškeliavus p a s Viešpatį, seser iškai guodžiame m ū s ų i 
i būrelio n a r ę , sesę N I J O L E MASKELIŪNIENĘ, j o s j 
i šeimą ir a r t imuosius . Liūdime kar tu . 

Sesės „Verpstės" : 

A.tA. 
ONAI BERTAŠIENEI 

m i r u s , g i l i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e d u k r o m s , lygos 
valdybos n a r e i NIJOLEI MASKALIŪNIENEI su vyru 
LEONU ir sūnumi LINU, SIGITAI UŽUPIENEI su vyru 
JUOZU, k i t iems giminėms ir ar t imiesiems. 

Illinois Lietuvių Respublikonų Lyga 

A.tA. 
KAZIMIERUI ŠAKIUI-

ŠEŠKEVIČIUI 
netikėtai staigiai baigus šią žemišką kelionę, netekome 
mie lo , k i l n a u s d r a u g o ir t a u t i e č i o . N u o š i r d ž i a i 
užjaučiame jo žmoną, SALOMĖJĄ ŠAKIENĘ-VASI-
LIAUSKAITĘ, sūnų GVIDĄ, vaikaičius ir k i tus gimines 
bei artimuosius, netekus brangaus Vyro, Tėvo ir Tėvuko. 

Kartu l iūdintys: 
Dr. Zigmas Brinkis 

I Valerija Barauskienė 
! Bronė ir Juozas Dzenkaičiai 
| Onutė ir Vacys Mikuckiai 
• Daiva ir Aloyzas Pečiuliai 

Julia ir Jonas Petroniai 
Eugenija, Kazimieras ir krikšto 
sūnus Gintaras Prišmantai 
Alma ir Manfredas Prišmantai 
Mikalina ir Bronius Stančikai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

S I Mutual Federal Savinas and Loan 
Association of Chicago 

d t a T ^ 

i f e N o e i t 

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

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

fc^j micllcincl fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

E5EE 
IXN<OS« 
LEN0ER 

Ryžtas. 1991 m. sausio 13-tają prisimenant Nuotr. Eltos 



DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. sausio 16 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
Įdomią, jaudinančią maldą giantiems išvykti, pateikti 

kalbėjo kun. Algirdas Palio- naujų įdomių žinių. Jubiliatas 

Išleistuvės, i šr inktajam 
prezidentui Valdui Adamkui 
ir p. Almai išvykstant į Lie
tuvą, ruošiamos Willowbrook 
pokylių salėje, 8900 S. Archer 
Ave, Willow Springs, IL, sau
sio 25 d., sekmadienį, 7 vai. 
vak. Informacijai ir dėl bilietų 
teirautis telefonais: 630-243-
8000 arba 630-834-8906. Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. 

Pasve ik ink ime Lietuvos 
Respublikos išrinktąjį prezi
dentą Valdą Adamkų savo 
parašais. J ie bus renkami vi
sur, kur tik vyks didesnis lie
tuvių susibūrimas. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte — 
sekmadienį, sausio 18 d., nuo 
9:30 vai. r. iki 1 vai. popiet; 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke 
bus galima pasirašyti sausio 
18 d., nuo 2 iki 6 vai. p.p. 
Parašai bus gražiai įrišti į kie
tus viršelius ir su sveikinimu 
įteikti prez. Adamkui inaugu
racijos metu. 

JAV LB Brighton Parko 
apyl inkės narių met in i s su
sirinkimas šaukiamas sausio 
25 d., sekmadienį, tuojau po 
10 vai. r. Mišių, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje. 4420 S. Fair-
field. Visi LB nariai ir apy
linkės lietuviai kviečiami da
lyvauti. 

„Dainava" kvieč ia visus į 
religinį koncertą šį sekma
dienį, sausio 18 d., 3 vai. p.p., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Ateikite — 
neapsivilsite! 

Išrinktasis Lie tuvos pre
zidentas. Valdas A d a m k u s į 
Čikagą atskrenda sekmadienį, 
sausio 18 d., 4 vai. p.p. KLM 
oro linija, skrydis 611, O'Hare 
International Terminai Nr. 5. 

U n i o n L e a g u e Club of 
Chicago rengia susitikimą su 
išrinktuoju Lietuvos preziden
tu Valdu Adamkum ketvirta
dieny, sausio 22 d., Union 
League Club of Chicago, 65 VV. 
Jackson Blvd, Chicago, IL 
60604 patalpose. Pradžia 
11:30 vai. r. Rezervacijų reika
lais kreipt is į „Public Affairs 
Office, tel. 312-435-5946. 

P e d a g o g i n i s l i tuanist i
kos ins t i tu tas , kar tu su 
Čikagos lit. mokykla, sutiks 
išrinktąjį Lietuvos preziden
tą Valdą Adamkų sausio 
24 d., šeštadienį, 11 vai. r., 
J aun imo centro mažojoje 
salėje. Prašomi dalyvauti ne 
tik dabar t inia i PLI studentai , 
bet ir visi buvusieji instituto 
s tudentai . 

L i e t u v o s Vyč ių 36 kuo
pos , veikiančios Brighton Par
ke, susir inkimas šaukiamas 
sausio 19 d., pirmadienį, 7:30 
vai. vak., Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyk
los salėje. Visi nariai ir norin
tieji įsijungti į kuopos veiklą 
kviečiami atsilankyti. Po susi
rinkimo bus kavutė. 

M a ž o s i o s Lietuvos l ietu
v i ų draugi ja Čikagoje sek
madienį, sausio 18 d., 12:30 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje ruošia Klaipė
dos kraš to prijungimo prie 
Lietuvos minėjimą. Visi kvie
čiami. Kadangi bus teikiami 
ir pietūs, prašoma iš anksto 
apie dalyvavimą pranešti Ra
mūnui Bunt inui , tel. 630-969-
1316. 

S a u s i o 18 d., tuoj po Mišių 
Pal . Jurg io Matulaičio misijoje 
(apie 12 vai.), Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje ga
lėsime pasivaišinti skaniais 
cepelinais, kava ir pyragai
čiais. 

kas. SJ. Jis taip pat pasveiki
no Jubiliatą tėvų jėzuitų bei 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos vardu. 

siekė ne tik pats džiaugtis pa
tirtais įspūdžiais, bet troško 
jais pasidalinti ir su kitais. 

Ateitininkų namai ypač 
dėkingi Jubiliatui už padova-

Dvidešimt vieno sveikintojo n o t ą n e t o i į Lemonto žemę, 
žodis įvairių organizacijų var- kuri dabar įkainuota per 
du atskleidė platų Jubiliato 400,000 dol. 
veiklos spektrą, jo glaudų ben- p 0 žodinių sveikinimų pas-
dradarbiavimą bei materialinę kaitą, „Išpuoselėjęs visus ta-
pagalbą. J. Polikaičiui suma- lemus, gautus iš Aukščiau-

niai, taktiškai ir subtiliai va
dovaujant, sveikinimai neuž
sitęsė. 

Sveikino Garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza; Rėmėjų ko
miteto pirmininkas Stasys Ba
ras perdavė naujojo Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimą; kun. Leonas Za
remba. SJ, — „Laiškų lietu
viams" žurnalo vardu; kun. 
Vytautas Bagdanavičius — 
lietuvių marijonų vardu; dien
raščio „Draugo" ir Draugo fon
do direktorių tarybos vardu 
sveikino Bronius Juodelis; Bi
rutė Jasaitienė — JAV LB 
Krašto valdybos vardu; tik 
neseniai į Ameriką atvykęs gi
linti žinių bei talkinti parapi
joje kun. Rimas Gudelis (Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
vikaras-asistentas) — Pane

šiojo" skaitė šio straipsnio bei 
biografinės knygos apie pre
latą J. Prunskį „Gyvenimas 
Dievui ir Lietuvai" autorė. 

Prelato Juozo Prunskio šei
mos vardu žodį tarė ir prisi
minimais pasidalijo jauniau
sioji Prelato sesutė Onytė 
Garūnienė. Po itin jausmingos 
Jubiliato sesers Onytės kal
bos, į renginį įsijungė ir jos 
dukros — Prelato dukterėčios. 
Rūta Sulienė perskaitė Sala
kiečių vardu atsiųstą Eduardo 
Vaitkevičiaus eilėraštį, o dr. 
Dalia Sadauskienė skaitė Ju
biliato motinos sesers Marijos 
Gineitytė-Žulienės dukterų Al
donos, Laimutės ir Teresės, 
visų giminaičių vardu atsiųstą 
sveikinimo laišką. 

Aktorė Audra Budrytė pra-
vėžio vyskupo Juozo Preikšos bilo Bernardo Brazdžionio po-
ir Panevėžio vyskupijos vardu; 
sveikino BALFo pirmininkė 
Marija Rudienė, buvęs Ateiti
ninkų federacijos vadas dr. 
Petras Kisielius. 

ezijos posmais, skirtais prel. 
Juozui Prunskiui. 

Apie pirmąsias Jubiliato die
nas Amerikoje prisiminė Algis 
Regis, sveikindamas Prelatą 

Itin reikšmingi Jubiliato ry- jau mirusių draugų vardu. 
šiai su seselėmis kazimie-
rietėmis, kurios taipogi tik ką 
(sausio 4 d.) paminėjo Šv. Ka
zimiero seserų kongregacijos 
garbingą 90-mečio jubiliejų. 
Juk Jubiliatas po pastoraci
nio darbo Kupiškyje, susilp
nėjus sveikatai, net pora metų 
(1934-1936) gyveno Pažaislyje. 
Ir tik Dievo palaimos ir rū-

Renginio vadovas pradėjo 
skaityti sveikinimus raštu, o 
jų ganėtinai per 'šimtą. Tad 
buvo perskaityta tik dalis 
sveikinusiųjų pavardžių, be 
abejo, pirmiausia Lietuvos 
ganytojų — Vilniaus arkivys
kupo Audrio Juozo Bačkio bei 
vyskupo Jono Borutos, SJ, 
Kauno arkivyskupo Sigito 

pestingų seselių kazimierie- Tamkevičiaus, SJ, sveikinimai 
čių globos dėka taip sustip- visų vyskupijų vardu. Jubilia-
rėjo, kad sulaukė tokio garbin- tui iškilmingai įteikiami svei-

DIDELĖS ŠEIMOS GARBINGAS 
JUBILIEJUS 

go jubiliejaus. Ir seselėms Pre
latas yra itin brangus, jo dva
singumas, mecenatoriškas 
dosnumas. Seselių kazimie-
riečių vardu sveikino ses. 

kinimai, kad jis juos galėtų 
neskubėdamas studijuoti, kad 
tos šventinės akimirkos užsi
tęstų dar ne vieną dieną... 

Svarbiausias žodis, kurio visi 

Daktaro prelato Juozo 
Prunskio pagerbime, iškeliant 
gausybę jo nuveiktų darbų, 
minint dvigubą jubiliejų: 65-
erių metų kunigystės ir 90-ųjų 
amžiaus, teko dalyvauti ir šio 
rašinio autorei. 

Renginio organizatoriai ''Al
fonsas Pargauskas, Aldona 
Ankienė, Juozas Baužys, 
Giedrė Gillespie, Aldona Ka-
mantienė, Vida Maleiškienė, 
Raminta Marchertienė, Irena 
ir Juozas Polikaičiai, P ranas 
Pranckevičius. Jū ra t ė Varia-
kojienė, Liudas Ramanauskas , 
Zita Venclovienė — šiai 13-kos 
žmonių komisijai vadovavo Bi
rutė Aleksandra Vindašiene, 
atkėlė jubiliejinį minėjimą, 
laukdami gražios dienos. 

Tad tokį gražų sausio 11 d. 
sekmadienį būriai žmonių 
skubėjo į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčią šv. Mišių, 
kurias aukojo kun. Algirdas 
Paliokas. SJ, ir svečias ir Lie
tuvos kun. Leonas Povilas Za
remba. SJ. padėkoti Dievui už 
mūsų tautai atsiųstą neeilinę 
asmenybę — jubiliatą prelatą 
Juozą Prunskį. 

Atvykusieji i Ateitininkų na
mus galėjo susipažinti su 
meniškai išdėstyta prelato 
parašytų, parengtų ar sure
daguotų knygų paroda bei 
stendais (knygų sąrašas, svar
biausios gyvenimo ir veiklos 
datos;, be to, kitame kamba
ryje buvo stendas su jubiliatui 
skirtomis straipsniu iškar
pomis. Parodos rengėja — Ra
minta Marchertienė. 

Kiekvienas atvykęs gavo do
vanelę — lankstinuką su svar
biausiomis prel. Juozo Pruns
kio gyvenimo ir veiklos da
tomis bei Panevėžio vyskupi

jos dvasininkų mintimis (su
darytoja — straipsnio autorė). 

Susirinkusieji garsiais ploji-

Jean Giržaitis. Sveikino ir ses. nekantriai laukė, buvo palik-
Ramutė Budvydytė, atvykusi tas Jubiliatui. 
iš Pažaislio atsikuriančio se- Prelatas J . Prunskis kalbėjo 
serų vienuolyno tęsti studijas su širdies virpuliu: 
katalikiškajame universitete. „Ačiū Jums , brangieji, kad 

Lietuvos Moterų vienuolijų suruošėte tokią skaidrią pro-
mais sutiko salėje pasirodžiusį konferencijos vardu Jubiliatą švaistę mano gyvenimo sau-

jubiliatą: giedra šypsena, jau
natviškas balsas... tik eisena 
rodė tu r in t garbingą amžių. 

Rengimo komiteto pirmi
ninkė Birutė Vindašiene, pra
dėdama jubiliejinį renginį, 
pasveikino visus atvykusius, 
prie mikrofono pakviesdama 
programos vadovą Juozą Po-
likaitį. Juozas Polikaitis pra
dėjo Jono Aisčio posmu: 

„O jeigu kar ta is , po daugelio 
metų 

Susieisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos jau bus 

praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai. 
Tik širdis j auna , ilgesio 

pilna 
Skausmo kupina, pasiliks 

jauna". 
Taip, mūsų gretos jau yra 

prare tę ir draugų veidai pasi
keitę, tačiau prelato Juozo 
Prunskio širdis liko jauna, nes 
ji buvo pilna Dievo meilės ir 
tėvynės laisvės ilgesio. Ji 
kentėjo ir išgyveno Lietuvos 
okupaciją, ji sielojosi, kad 
užsienio lietuvių jaunimas 
liktų ištikimas Dievui ir Lie
tuvai, ji rūpinosi, kad mes 
nepraras tume savo brangiau
sio ginklo — plunksnos ir 
rašyto žodžio. Tad nenuosta
bu, kad šiandien taip gausiai 
susirinkome, šeimyniškoje ap
linkoje, pabuvoti kartu su Pre
latu ir padėkoti Aukščiau
siajam už jam suteiktas ma
lones. Atvykome padėkoti Pre
latui už mums parodytą meilę: 
draugiškumą bei paramą ir 
palinkėti dar daug gražių bei 
prasmingų metų". 

pasveikino ses. Daiva Kuz- lėlydyje. Jeigu dabar būtų bu-
mickaitė. Vyriausia skauti- vęs gyvas rašytojas Baronas, 
ninkė fil.Rita Penčylienė svei
kino Lietuvių Skautų są
jungos vardu; adv. Saulius 
Kuprys — ALRKF vardu (jis 
minėtos federacijos pirminin
kas); Lietuvių fondo vardu 
sveikino šio fondo steigėjas dr. 
Antanas Razma; Jūratė Varia-
kojienė sveikino Vydūno fondo 
vardu, Juozas Baužys — Į 
Laisvę fondo vardu: Bronė 
Nainiene — Pasaulio lietuvių 
centro vardu: Dainavos sto
vyklavietės vardu sveikino di
rektorių tarybos narys Bro
nius Polikaitis; dr. Jonas Va
laitis — savo šeimos vardu; dr. 
Juozas Meškauskas priminė 
nepriklausomos Lietuvos lai
kus Kaune ir pasveikino senų 
Kauno draugų vardu. 

Ilgą sveikinimų eilę užbaigė 
Ateitininkų namų pirminin
kas Alfonsas Pargauskas, pa
minėdamas, kad jų pažintis 
tęsiasi jau nuo 1937 metų. 
kada Kaune į Fizikos fakul
tetą paskaitų paklausyti su ki
tais kunigais ateidavo ir kun. 
Juozas Prunskis. Ne kartą 
tekdavo susitikti „Mūsų laik
raštyje", KVC ir kitur. O 
vėliau, Amerikoje susitiko 
„Drauge", dabar gi — Ateitini-
nikų namuose. Pažinojo Jubi
liatą ne tik kaip laikraš
tininką, bet ir kaip tikrą džen
telmeną — ypatingai man
dagų žmogų, kurio elgesiu vi
sada žavėjosi. Priminė ir Pre
lato pomėgį keliauti. Ir ne tik 
keliauti, bet aprašyti patirtus 
kelionių įspūdžius, nepajė-

Prel. Juozo Prunskio pagerbimo metu buvo suruošta jo knygų, straipsnių ir kitų raštų paroda. Iš kaires: Birute 
Vindašiene, Raminta Marchertienė, dr. Aldona Vasiliauskienė ir Alfonsas Pargauskas, 

jis pakartotų tai, ką man yra 
sakęs mažesnėse sukaktyse: 
'Sulaukus 90 metų — jau ir 
mirti nesarmata!' 

Aš dabar pradėjau paskutinį 
dešimtmetį, likusį iki 100 me
tų. Nors ir jo nebaigčiau — vis 
tiek malonu pradėti... 

Aš džiaugiuosi, kad nuo 
mano gimimo pasaulyje, ėmė 
darytis šviesiau. Ir tai todėl, 
kad nuo gruodžio 23-iosios 
dienos pradeda ilgėti. Turiu 
priminti dar vieną sukaktį. 
Sueina 80 metų, kai aš esu 
ateitininkas. Ir džiaugiuosi, 
kad dabar man tenka gyventi 
Ateitininkų rūmuose. 

Malonu, kad čia yra tokie 
puikūs ateitininkų sąjūdyje 
išaugę idealistai. Tai šių na
mų administratorius Alfonsas 
Pargauskas. Jis čia — Ateiti
ninkų rūmuose — praleidžia 
ištisas dienas, tvarkydamas 
šių namų reikalus. J is yra 
pasakęs, kad, ko! galės dar
buotis — Ateitininkų rūmai 
išsilaikys. 

Čia, netoli ir kitas ateiti
ninkų sąjūdyje išaugęs inte
lektualas — Juozas Polikaitis. 
Puikus šio vakaro programos 
vedėjas, ateitinir.kijos vadas 
išeivijoje ir Lietuvoje. 

Čia dažnai lankosi žurnalo 
4 Laisvę" redaktorius Juozas 
Baužys. Tai mes čia, ateiti
ninkų rūmuose, ir grupuo-
jamės trys Juozai. 

1997-aisiais suėjo ir mano 
kunigystės 65 metų jubiliejus. 
Iš 23, 1937 m. gegužės 22 d. 

įšventintų kunigų, esame gyvi 
tik du: aš ir kun. Kazimieras 
Kuzminskas, dabar gyvenan
tis Lietuvoje. Kunigu ruo
šiausi Kauno kunigų semina
rijoje, kurios rektoriumi tada 
buvo poetas Maironis. Jis kar
tais pasidarydavo ir humoris
tas . Kartą iššaukė atsakinėti 
vieną klieriką iš pasaulio lite
ratūros istorijos, kurią ir 
dėstė. Klierikas kalbėjo labai 
lėtai, lyg apmąstydamas ir 
Maironis prabilo: 

— Na, tai kad tamsta kaip 
šlapia višta! 

Mano nuodėmklausys buvo 
kan. Tumas-Vaižgantas. Kar
tą j is atėjo klausyti mūsų 
išpažinčių. Ir staiga jam šovė 
mintis, kad pirmiau j am 
pačiam reikia atlikti išpažintį. 
Tai jis čia pat, nusiėmęs stulą 
ir kamžą, nuėjo prie kitos 
klausyklos, atliko išpažintį ir 
atėjo klausyti mūsų išpa
žinčių. 

Tarp mūsų profesorių buvo 
ir prof. Pranas Dovydaitis — 
ateitininkijos įkūrėjas, ugdy
tojas, žiauriai komunistų nu
kankintas kalėjime. Kartą per 
paskaitą jis prabilo: 

— Mūsų kalboje yra du sve
timi žodžiai: kunigas ir pini
gas... Ir kaip labai tie dalykai 
susiję. 

Man tas labai krito į širdį. 
Aš buvau taupus, gavau dar 
stambų bevaikės šeimos pali
kimą ir nutariau dalinti krikš
čionybės ugdymo reikalams. 
Nepaisant, kas ką pamanys ar 
pasakys. Tegu žino, kad ir ku
nigas gali aukoti! 

Nuoširdžiai dėkoju dr. Aldo
nai Vasiliauskienei, kuri taip 
puikiai šio jubiliejaus proga 
kalbėjo per „Margučio II" ir 
per Ramunės ir Raimundo 
Lapų radiją, parašė platų 
straipsnį „Draugui", o svar
biausia, tokią išsamią, gausiai 
iliustruotą ir dpkumentuotą 
mano biografiją — knygą „Gy
venimas Dievui ir Lietuvai", 
tai jau septintoji šios moksli
ninkės iš Lietuvos knyga. 

Labai dėkingas savo sesutei 
dr. Onytei Garūnienei ir jos 
vyrui dr. Albinui, kad jie at
važiuoja kartą ar du kartus 
per savaitę ir daug padeda. 

Dėkoju sesers dukroms, 
savo dukterėčioms, Rūtai ir 
Daliai, skaičiusioms eilėraštį 
bei sveikinimo laišką iš Lietu
vos. 

Sunkiausias žmogaus gyve
nimo metas — senatvė. Jėgų 
netekęs, krypuoji kambaryje 
iš vieno kampo į kitą, džiau
giesi, jei tą vienatvę pertrau
kia telefono skambutis arba 
atėjęs koks lankytojas, kad ir 
su trumpu, šiltu žodžiu. 

Laimingi jūs jaunesnieji, ku
rie galite dirbti įvairius dar
bus ar dalyvauti visuome
ninėje veikloje: daug nusi
pelnote ir išeivijai, ir be to. 

daug malonumo patiriate 
sau". 

Tačiau Jubiliatas savo kal
bos nenorėjo baigti minorine 
gaida. Jis pasakė: „Noriu 
užbaigti linksmesniu žodžiu. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, viena vienuolė seselė 
išvyko į Sibirą, kad ten lan
kytų pasilikusias ištremtų lie
tuvių šeimas, kad lietuvių vai
kams, augusiems ateizmo 
dvasioje, diegtų Dievo meilę, 
tikėjimo pažinimą. Man savo 

patirtus įspūdžius užbaigė 
žodžiais: 

— Iki pasimatymo Danguje! 
Taigi ir čia gausiai susirin

kusiems svečiams norėčiau 
pakartoti — iki pasimatymo 
Danguje — ir dėkoti už puikų 
jubiliejaus minėjimą, kuris 
gaivins mane visas likusias 
mano gyvenimo dienas". 

Jubiliatui prel. Juozui 
Prunskiui galingai suskambo 
„Ilgiausių metų". 

Dr . Aldona Vas i l i ausk ienė 

SKELBIMAI 
x Akt. Juozas Raudonis 

dalyvaus Bal io Sruogos mi
nė j imo programoje s ekma
dieni, sausio 25 d. 3:00 vai. 
p.p. J a u n i m o centre . Į šią 
dvasinę atgaivą kviečia „Sau
lutė", Lietuvos vaikų globos 
būrelis. 

(sk.) 

x A.a. A l e k s a n d r o s Ba-
čianskienės, mirusios 1997 m. 
gruodžio 16 d. artimieji, vietoj 
gėlių skiria $150 auką vienam 
Lietuvos našlaičiui paremti : 
Konstancija ir Vaclovas Ne
nor ta i , B i r u t ė ir V y t e n i s 
Nenortai , Gintaras Nenor
tas , Dal ia ir R i m a s Jakai , 
Arūnas Valavičius. Taip pat 
velionės šviesų atminimą pa
gerbdami aukoja Lietuvos naš
laičiams: Anna M.Charpen-
tier - $25, Rita Demers $10, 
Anne Gunderson - $10, Eve-
lyn Dubois-Ttee - $5. Reiš
kiame užuojautą velionės ar
timiesiems, o aukotojams naš
laičių vardu dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 St. Chi
cago, IL 60629. 

(sk.) 
x Dr. Raymond ir Dolores 

P e t k a i paaukojo $500 Lit-
huanian Mercy Lift. Nuošir 
džiai dėkojame už dosnią auką. 

(sk.) 
x Lithuanian Mercy Lift 

nuoširdžiai dėkoja p. Bernice 
Wat tman už $1 ,000 auką . 
Jūsų gausi auka padės LML 
toliau siųsti medicininę pagalbą 
Lietuvos sergantiems. 

(sk.) 
x A.a. V.Barienės , gyve

nusios Philadelphia, PA.atmi-
nimą pagerbdama, D a n u t ė 
Krivickienė, Clarks Summit, 
PA, paaukojo $50 Lietuvos 
našlaičiams. Reiškiame užuo
jautą velionės artimiesiems ir 
dėkojame aukotojai. „Lietuvos 
Naš la ič ių g lobos" komite
tas, 2711 W. 71 St. Chicago, 
IL 60629. 

(sk.) 

x Čikagos L i tuan i s t inė 
mokykla dėkoja Tauragės 
l ietuvių klubui už $300 auką 
mokyklai paremti. Auką įteikė 
klubo pirm. J .Š id lauskas ir 
klubo narys K.Rožanskas. 

(sk.) 
x L i n a s J o h a n s o n a s , 

„Agora" teatro, Cleveland, OH 
„Marketing Director", sausio 18 
d. ruošiamo „rock" koncerto 
pajamų dalį skir ia pa remt i 
vargingai gyvenančius vaikus 
Lietuvoje. Nuo kiekvieno bilieto 
$1.50 paaukoja „Saulu te i" , 
Lietuvos vaikų globos būreliui. 
„Saulutė" dėkoja Linui už su
manumą ir nemažas pastan
gas, kad masinis amerikiečių 
renginys p a s i t a r n a u t ų Lie
tuvai. 

(sk.) 
x TRANSPAK s iunčia į 

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

(sk.) 
x Akcijų, bonų bei kitų 

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

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

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

(sk.) 
x Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadieni 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 

ARASROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visu rfjfiiu stoąus 
Tol 630-2570746 

Skambinti po 6 v v 


