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Siame 
numeryje: 
Lietuviai atletai 
ruošiasi olimpinėms 
žaidynėms Atėnuose. 
Laimėjimo taurė vėl 
čikagiečių rankose. 
ŠALFASS pranešimas. 

2 psl. 

Ar tai pasityčiojimas? 
Lietuvos verslininkai 
viešėjo Michigan 
valstijoje. 

3 psl. 

Pirmosios a+a dr. 
Adolfo Damušio mirties 
metinės. Devynioliktoji 
anglų kalbos pamoka. 

4 psl. 

Brazilijoje mirė kun. 
Petras Rubšys. 

5 psl. 

„Strėvadvaris" ir 
svečiai „Drauge". 
Registracija i CLM. 
Kviečia „Vaiko vartai į 
mokslą". Reikia 
talkininkų. Atvykite į 
„Draugo" koncertą. 

6 psl 

Sportas 
* Lietuvos daugiako-

vininkė Austrą Skujytė JAV 
studentų varžybose Arizona 
valstijoje iškovojo pirmąją vie
tą. 24-erių metų lietuvė laimėjo 
septynkovės varžybas, surin
kusi 6,345 taškus. Tai — geri
ausias rezultatas pasaulyje šį 
se-zoną. Austrą taip pat pageri
no 20 metų gyvavusį stadiono 
re-kordą. Lietuvos atletė 
laimėjo šuolio į aukštį, rutulio 
stūmimo, šuolio į tolį. ieties 
metimo ir 800 m bėgimo 
rungtis. 100 m barjerinio bėgi
mo ir 200 m bėgimo rungtyse A. 
Skujytė buvo trečia. 

* Likus dviems turams 
iki tradicinio šachmatinin
kų festivalio Vokietijoje pa
baigos, antrąją vietą tarp dau
giau nei 200 dalyvių užima Alo
yzas Kveinys. Lietuvos šach
matininkas surinko 6 taškus iš 
7 galimų (5 pergalės ir 2 lygio
sios). Septintojo rato partiją 
trečiadienį A. Kveinys baltosio
mis figūromis lygiosiomis baigė 
su trečiojoje pozicijoje esančiu 
vengru Robert Ruck. Varžybose 
pirmauja taip pat 6 taškus tu
rintis ukrainietis Viačeslav 
Eingorn, kuris aštuntajame ra
te žais su lietuviu. 

* Vokietijoje vykstančio 
penktojo Europos moterų 
šachmatų čempionato ke
tvirtajame rate trečiadienį Lie
tuvos atstovė Dagnė Čiukšytė 
nugalėjo rusę Jevgenija Ča-
sovnikova ir iškovojo trečiąją 
pergalę. 27 metų lietuve, turin
ti 3 taškus iš 4 galimų, bendro
joje įskaitoje iš 44-osios vietos 
pakilo į 19-ąją. 

Naujausios 
žinios 

* Daugelis rinkėjų — už 
prezidento atsistatydinimą. 
jo šalininkų mažėja. 

* Keturios NATO narės 
paskelbė padėsiančios sau
goti Baltijos valstybių erdvę. 

* Berlyne įsteigti 
Baltijos valstybių ir Vokieti
jos prekybos rūmai. 

* Pirmiej i užs ien io kari
ninkai baigė krizių valdymo 
kursus Lietuvoje 

Rolandas Paksas atsiprašo už klaidas J. Borisov skirtas namų areštas 
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 

— Prezidentas Rolandas Pak
sas ketvirtadienį pripažino pa
daręs klaidų, atsiprašė už jas, 
bet aiškiai nepasakė, kaip įsi
vaizduoja savo tolesnę politinę 
karjerą. • 

,,Savo likimą atiduodu į jū
sų rankas", sakė prezidentas iš 
anksto įrašytame kreipimesi, 
kurį transliavo televizijos kana
lai. 

Iš pasakymo liko neaišku, 
ar jis kalba apie atsistatydini
mą ir kandidatavimą išanksti
niuose prezidento rinkimuose, 
kaip to tikėjosi nemažai politi
nių komentatorių. 

Šio kreipimosi tikslas buvo 
R. Paksui pasiaiškinti dėl tre

čiadienį paskelbto ir po keleto 
valandų atšaukto sprendimo 
paskirti savo visuomeniniu pa
tarėju Rusijos pilietį Jurij Bori
sov, parėmusį finansiškai jo rin
kimų kampaniją. 

„Vakar galėjau padaryti 
lemtingą klaidą: visuomeniniu 
patarėju priimti buvusį rėmėją 
Jurij Borisov", savo kalboje sa
kė R. Paksas. 

„Nuoširdžiai atsiprašau vi
sų, kuriuos įskaudino mano 
poelgis. Tikiuosi įūsų atleidimo 
ir žmogiško supratimo. Savo li
kimą atiduodu į jūsų rankas", 
sakė prezidentas. 

Prezidentas pareiškė atsiri
bojantis nuo J. Borisov, kurio 
atžvilgiu prokurorai dabar at

lieka du ikiteisminius tyrimus, 
vieną iš j ų — dėl grasinimų pre
zidentui. 

Anot R. Pakso, J . Borisov, 
kaip ..į kampą įvarytas žmogus 
gali tapti klusnhi įrankiu kieno 
nors rankose. Toks asmuo gali 
kalbėti ar daryti viską, kas jam 
bus patarta ar liepta". 

„Pastarosiomis dienomis 
Jurij Borisov nedviprasmiškai 
leido man suprasti, kad prieš 
mane, jeigu nepriimsiu jo į 
visuomeninio patarėjo parei
gas, gali būti panaudota mane 
neva kompromituojanti medžia
ga", sakė R. Paksas. 

..Neketinu toleruoti jokių 
spaudimo formų nei valstybės, 
nei mano, nei mano šeimos at-

Rolandas Paksas 
Tomo Černiševo <ELTA> nuotr. 

žvilgiu", sakė R. Paksas. 
Seimo pirmininko pirmasis 

pavaduotojas Česlovas Juršė
nas, komentuodamas R. Pakso 
kalbą per TV, sakė, jog „tai gali 
reikšti tik viena — pasiruošima 
pirmalaikiams rinkimams". 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 
— Vilniaus 2-asis apylinkes 
teismas patenkino Generalinės 
prokuratūros prašymą skirti 
namų areštą verslininkui Jurij 
Borisov, kuris nepaisė draudi
mo bendrauti su prezidentu Ro
landu Paksu. 

Ketvirtadienį paskelbtu 
teismo sprendimu, Rusijos pilie
tis J. Borisov 'įpareigotas visą 
laiką būti namuose. 

Po teismo J. Borisov sakė 
busiąs savo bute Vilniuje, o jo 
advokatas Adomas Liutvinskas 
žadėjo apskųsti teismo spren
dimą dėl „laisvės atėmimo na
muose". 

Tuo tarpu J. Borisov iš po
sėdžio išėjo šypsodamasis ir 
teigdamas, kad „teisingumas 

Lietuvoje vis tiek yra". 
Po nutar t ies paskelbimo 

prezidento rėmėjas išvyko į ap
klausą Generalinėje prokura
tūroje. 

Ketvirtadienį prieš vidur
dienį Generalinėje prokuratūro
je gavęs šaukimą atvykti į teis
mą, dosniausias prezidento rė
mėjas J. Borisov džiaugėsi, kad 
prokurorai teismo prašo j am 
paskirti namų areštą, o ne su
ėmimą. 

Grasinimais prezidentui 
įtariamam J . Borisov prokura
tūra yra paskyrusi rašytinį pa
sižadėjimą neišvykti, paėmusi 
Rusijos piliečio pasą ir už
draudusi „ieškoti kontaktų" su 
prezidentu. 

Nukelta į 5 psl . 

Seimas pasiruošęs p r i im t i prez idento atsistatydinimą 
Vilnius, kovo 25 d. (BNS; 

— biuo metu Japonijoje viešin
tis Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas kol kas nėra nus
prendęs anksčiau grįžti, bet to
kia galimybė neatmetama, jei
gu prezidentas Rolandas Pak
sas atsistatydintų iki vizito pa
baigos. 

Atsistatydinus prezidentui, 
valstybės vadovo pareigas pra
dėtų eiti Seimo pirmininkas, o 
jo vietą užimtų jo pavaduotojas. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Česlovas Juršė
nas žurnalistams teigė, jog Sei
mas yra pasirengęs sušaukti 
neeilinį posėdį, jeigu preziden
tas atsistatydintų. 

Ketvirtadienį per pietus su 
Č. Juršėnu buvo susitikęs pre
zidento patarėjas politikos 

Petras Gražulis 
Algirdo Sabaliausko . ELT \ 

klausimams Alvydas Medalins-
kas, vėliau prie jų prisijungė 
socialdemokratas Juozas Ber 
natonis. 

A. Medalinskas žurnalis
tams teigė su Seimo pirmininko 

pirmuoju pavaduotoju kalbėjęs 
apie tarptautinių sutarčių pa
teikimą Seimui. 

Pagal prezidento įstatymą. 
kai prezidentas atsistatydina iš 
savo pareigų, jo pasirašytas įsa
kas dėl atsistatydinimo iš pa
reigų įteikiamas Seimui. 

Pagal Seimo statutą, gavus 
prezidento dekretą del atsista
tydinimo iš pareigų, sesijos me
lu nedelsiant šaukiamas nenu
matytas Seimo posėdis. 

Seimas priima nutar imą, 
kuriame nurodomos faktinės 
aplinkybės, kuriomis grindžia
mas Seimo nutarimas, pavedi
mas Seimo pirmininkui laikinai 
eiti prezidento pareigas ir pa
vedimas Seimo pirmininko pa
vaduotojui laikinai eiti Seimo 
pirmininko pareigas. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Česlovas Ju r šė 
nas teigė, jog A. Paulauskui 
nebūtina grįžti į Lietuvą, kad 
perimtų prezidento pareigas 
Valstybės vadovo pareigas jis 
pradėtų eiti ir vizito metu. 

Šiuo metu R. Paksas yra 
vienintel is Lietuvos vadovas, 
esantis Lietuvoje. Premjeras Al
girdas Brazauskas ketvirtadie
nį išvyko į Briuselį dalyvauti 
Europos Viršūnių Tarybos susi
tikime. 

Kai kurie Seimo nariai ne
a tmetė galimybės, jog preziden
t a s gali atsistatydinti dar ket
virtadienį. 

„Dabar pats logiškiausias 
sprendimas būtų atsistatydin
ti", sakė Seimo pirmininko pa
vaduotojas Nukel ta į 5 psl. 

A. Brazauskas nurodė imtis 
budrumo priemonių 

Vilnius, kovo 25 d. (ELTA) 
— Ministras Pirmininkas Algir
das Brazauskas davė nurody
mus imtis budrumo ir atsargu
mo priemonių, kol Seimo ir vy
riausybės vadovai yra išvykę į 
užsienį. Tai ketvirtadienį pa
tvirtino Vienoje viešintis buvęs 
Tėvynės sąjungos pirmininkas 
parlamentaras Vytautas Lands
bergis. 

Pasak Seimo nario, ketvir
tadienį jis kalbėjosi telefonu su 
Premjeru apie Prezidentūroje 
susiklosčiusią padėtį. Per po
kalbį atkreiptas dėmesys į tai, 
kad Seimo pirmininko ir minis
tro pirmininko kelias dienas ne
bus Lietuvoje, o Prezidentūroje, 
V. Landsbergio žodžiais, „vyks

ta šiurkščios provokacijos, ku
rių tikslą; ir padariniai nenus
pėjami". 

„A. Brazauskas yra nurodęs 
imtis budrumo ir a tsargumo 
priemonių. J is sakė, kad pa
grindo panikai šiuo metu nė-ra, 
tačiau ypatingu atveju jis gali 
grįžti į Lietuvą", teigė V. Lands
bergis. 

Par lamentaras nepatiksli
no, kokių konkrečiai atsargumo 
priemonių nurodė imtis minis
tras pirmininkas. 

V. Landsbergiu, nerimą ke
lia „įvykių sutapimai", nes Pre
zidentūra „eina provokacijos 
keliu" Lietuvos priėmimo į 
NATO išvakarėse, todei „galbūt 
sutapimai yra neatsitiktiniai". 

R. Pakso 
komandą palieka 

patarėjas 
Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 

— Prezidento patarėjas diplo
matiniais klausimais Eitvydas 
Bajarūnas patvirtino paliekąs 
Prezidentūrą, nes nenorįs daly
vauti „valstybes griovime". 

„Trylika metų tarnauju 
Lietuvai, niekada nepriiminė-
jau jokių sprendimų, vadovau
jantis emociniais arba politi
niais motyvais, bet valstybes 
griovime neketinu dalyvauti. 

Dėl pastaruoju metu susik
losčiusios padėties Prezidentū
roje toliau užimti prezidento 
patarėjo pareigų neturiu jokių 
galimybių, šiandien parašau 
pareiškimą ir grįžtu į Užsienio 
reikalų ministeriją", žurnalis
tams sakė E. Bajarūnas. 

JAV ambasadorius S. Mull: Lietuvai 
negresia jokie pavojai 

Vilnius, kovo 25 d. (ELTA) 

Seime surengta spaudo- konferencija, skirta Aukštaitijos valstybinio parko įkūrimo trisdešimtmečiui ..Pirmasis 
valstybinis parkas Lietuvoje. Trisdešimtmečio pamokos ir ateities galimybes". Dalyvavo Seimo Aplinkos apsau
gos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis, aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, Valstybines saugomų teri 
torijų tarnybos prie Afriinkoe ministerijos direktorė Rūta Baškytė, Aukštaitijos valstybinio parko direktorius 
Algirdas Panavas. 
Nuotr. ^iš kairėse -Aplinkos ministras A. Kundrotas. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė R 
Baškytė, Seimo narys A Macaitis, Aukštaitijos valstybinio parko direktorius A. Panavas pasakoja apie geriau
sius parką pristatančias leidinius Tomo č'erniševo'ELTA" nuotr. 

— Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasadorius Stephen Mull sa
ko nematąs jokių pavojų, galin
čių iškilti Lietuvai šiomis die
nomis. 

S. Mull sakė negalįs 
komentuoti trečiadienio prezi
dento Rolando Pakso sprendi
mo savo visuomeniniu patarėju 
skirti Rusijos pilietį Jurij 
Borisov. 

„Bet kurios valstybės prezi
dentas turi teisę nuspręsti, kas 
jam patarinės. Man nedera ko
mentuoti prezidento R. Pakso 
sprendimų, čia jo valia spręsti, 
ko jis nori savo aplinkoje", ke
tvirtadienį žurnalistams sakė 
S. Mull. 

JAV ambasadoriaus teigi

mu, Amerika pasitiki Lietuvos 
demokratinėmis institucijomis. 

„Lietuva turi veikiančią de
mokratiją, viskas veikia pui
kiai. Manau, kad ta situacija, 
kuri susidariusi nuo praėjusių 
metų spalio, šis skandalas , 
kelia įtampą Lietuvoje. 

Tačiau, manau, kad Lietu
vos žmonės gali didžiuotis, jog 
visos institucijos veikia, dirba 
savo darbą. Teisėsaugos insti
tucijos dirba savo darbą, 
Seimas — savo, teismai, ži-
niasklaida — taip pat dirba sa
vo darbus, viskas daroma atvi
rai ir skaidriai. 

Tai kelia pasitikėjimą to
kiems Lietuvos par tner iams 
kaip Amerika, kol jus vykdote 
demokratines procedūras. 

Kauno arkivyskupas uždraudė šven t i n t i Darbo part i jos vėliavas Mirė ambasadorius Stasys Sakalauskas 
Kaunas, kovo 25 d. (BNS) 

— Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius arkivyskupijos pa
rapijų klebonams uždraudė 
šventinti parlamentaro Viktoro 
Uspaskicho vadovaujamos Dar
bo partijos skyrių vėliavas ir 
primine, kad kunigai neturi bū
ti išnaudojami viešiesiems ry
šiams. 

Ketvirtadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje S. Tam
kevičius teigė, kad tokį pa
liepimą išsakęs trečiadienį kuri
joje vykusiame arkivyskupijos 
parapijų klebonų susirinkime, 
„sužinojęs apie Darbo partijos 

ketinimus parapijose šventinti 
savo skyrių vėliavas" 

..Politikai, prašydami viešai 
pašventinti jų simboliką, nori 
parodyti, esą štai kokie mes ge
ri, nes ir kunigai stovi po ta pa
čia vėliava, tačiau partijos tai 
turi įrodyti savo darbais", teigė 
S. Tamkevičius. 

Vyskupas minėjo, kad su
tikę vėliavas šventinti klebonai 
..pasielgs nebažnvtiškai". 

Kauno arkivyskupijoje yra 
93 parapijos. 

Arkivyskupas mano. kad ir 
skandalo krečiamas prezidentas 
nukentėjo dėl to. kad rinkimų 

kampanijos motu bandė išnau
doti bažnyčią savo tikslams. 

„Prisimenu, kai jis atvyko ir 
prašė mano palaiminimo prieš 
prezidento rinkimus, todėl ma
nau, kad dabar jam nėra ir Die
vo palaimos, nes. kai norima pa
naudoti Viešpatį ir bažnyčią vie
šiesiems ryšiams, viskas sugriū
va", kalbėjo S. Tamkevičius. 

Paklaustas, .ar hierarchas 
tuomet palaimino R. Paksą, S. 
Tamkevičius atsakė, kad „lai
mino tik jo planuojamus gerus 
darbus". 

Praėjusiais metais prieš Ka
lėdas šalies vyskupai nusiuntė 

laišką asmeniškai R. Paksui ir 
vėliau nepaneigė, kad ten buvo 
siūlymas atsistatydinti iki ap
kaltos. 

Į bažnyčios vadovų laišką 
Rolandas Paksas tuomet atsakė 
kr i t ikuodamas juos pačius ir 
teigdamas, kad ..keli bažnyčios 
vadovai — tai dar ne visa baž
nyčia". Be to, R Paksas vysku
pus apkaltino politikavimu ir 
apskundė juos Vatikanui. 

„Dabar bažnyčios vadovai 
su ta rė oficialiai nekomentuoti 
šių dienų politinės situacijos, 
kol nepasibaigs prezidento ap
kalta", kalbėjo S Tamkevičius. 

Meras siūlo su te i k t i žodį miestiečiams 
Klaipėda, kovo 25 d. 

(ELTA) — Klaipėdos meras 
miesto taryboje esančioms poli
tinėms frakcijoms pasiūlė ap
tarti galimybę savivaldybės ta
rybos posėdžius pradėti piliečių 
pasisakymais iš tribūnos. Toks 
pasiūlymas neva demokratiš
kesnes valdžios iink oponentų 
buvo įvertintas kaip populiz
mas, o idėjos autoriai tai vadina 
tikrąja demokratija. 

Teigiama, jog tribūna mies

to Tarybos posėdžiu saloje ga
lėtų tapti ta vieta, iš kurios 
miestiečiai su savo rinktais poli
tikais galėtų pabendrauti akis į 
akį. Mero Rimanto Taraške 
vičiaus siūlymu, gyventojų pasi
sakymams kiekvieno tarybos 
posėdžio pradžioje butu skirtas 
griežtai apibrėžtas laikas Iš tri
būnos su savo pasiūlymais, pas
tabomis ar problemomis į politi 
kus galėtų kreiptis visi norin
tys, iš anksto užsiregistravę as 

menys. Tačiau dar net ne
prasidėjus diskusijoms ne visi 
politikai tokią naujovę sutiko 
pakiliai. 

Tarybos narys Valdemaras 
Anužis tvirtino esąs įsitikinęs, 
jog. ir be ..Klaipėdiečių tribū
nos", yra pakankamai demo
kratiškų nuomonės reiškimo 
būdų. Anot politiko, gyventojai 
gali naudotis tiek žiniasklaida. 
tiek ir mero priėmimais. 

Mmtį pasiūlęs meras tvirti

na, jog tokia praktika jau seniai 
sėkmingai taikoma kitose de
mokratinėse valstybėse ir pasi
teisina. Anot R Taraškevičiaus, 
tarybos nariams nėra ko bai
mintis, nes žmonių pasisakymai 
bus griežtai apibrėžti. 

Mero siūlymą įkurti ..Klai
pėdiečių tribūna" dar turi iš
analizuoti Tarybos darbo
tva rkės rengimo grupė. Ja i 
pavesta išsiaiškinti, kaip įteis
inti tokią pasisakymų formą 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį, eidamas 58 
metus, po sunkios ligos mirė 
Lietuvos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Stasys 
Sakalauskas 

S. Sakalauskas buvo vienas 

pirmųjų nepriklausomybę at
kūrusios Lietuvos diplomatų. 
Diplomatinę veiklą pradėjęs 
1991 m. vyresniojo specialisto 
pareigose, S. Sakalauskas 1997 
m. buvo paskirtas URM sekre
toriumi, o tų pačių metų rugsėjį 
— Lietuvos ambasadoriumi 
Washington, DC. Nuo 2001 m. 
iki šiol S Sakalauskas dirbo 
URM ambasadoriumi ypatin
giems pavedimams 

Diplomatas gimė 1946 m. 
rugpjūčio 19 d. Kaune, 1969 m. 
baigė Politechnikos institutą, 
vėliau įgijo docento vardą 

S. Sakalausko šviesus at
minimas ir nuopelnai kuriant 
bei stiprinant Lietuvos diplo
matinę tarnybą išliks kolegų 
atmintyje 

Baltarusiai protestavo prieš A. Lukašenka 
draudimą 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) 
— Lietuvoje gyvenantys balta
rusiai, minėdami Baltarusijos 
nepriklausomybes paskelbimo 
86-ąsias metines, protestavo 
prieš prezidento Aleksandr Lu
kašenka draudimą švęsti šią 
šventę 

Ketvirtadienį prie Baltaru
sijos ambasados Vilniuje devyni 
asmenys, rankose laikydami 
taut ines baltarusių vėliavas, 
kurias oficialiai yra panaikinęs 
A. Lukašenka, skandavo tauti
nius Šukius ir ragino prezidentą 
atsistatydinti 

http://VAVW.DRAUCAS.ORC
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SPORTO APŽVALGA 

Dr. Henrikas Šadžius <kaireje). Lietuvos Sporto enciklopedijos vyr. redak
torius, su enciklopedijos talkininku Edvardu Šuiaičiu. 

R. K a r t a v i č i a u s nuotr. 

Lietuvos sporto 
enciklopedijos dar 
greitai neturėsime 

Čikagoje kovo mėn. viduryje 
t rumpa i viešėjęs svečias iš 
Vilniaus — prof. dr. Henrikas 
Šadžius sporto mėgėjus gerokai 
nuliūdino, sakydamas, jog se
niai žadėta Lietuvos Sporto 
enciklopedija dar negrei ta i 
pasieks skaitytojus. J i s teigė, 
jog Lietuvos sportui diriguojan
tys žmonės jos išleidimui vis ne
skiria pinigų ir dar net neaišku, 
kada šis reikalas pajudės į 
priekį. 

Kuomet maždaug prieš 5 
metus jis lankėsi Čikagoje, ragi
no šių eilučių autorių parūpint i 
enciklopedijai medžiagą, apie S. 
Amerikoje esančius l ietuvių 
sporto klubus, sportininkus bei 
sporto darbuotojus. Kelių kitų 
entuziastų dėka. tas jo prašy
mas buvo išpildytas. 

Ir Lietuvoje darbas vyko; 
per pora metų buvo sur inkta 
enciklopedijai medžiaga. Yra 
paruošti 3 tomai, kurių pirma
sis jau seniai parengtas spau
dai. Bet Lietuvos Kūno kultūros 
ir sporto departamentui , kuris 
buvo įsipareigojęs enciklopediją 
leisti, vis ..pritrūksta'7 pinigų. Ir 
dabartinis šios įstaigos direkto
rius Vytas Nėnius dr. H. 
Šadžiui ne kar ta išsireiškė, jog 
bent iki Atėnų olimpiados apie 
enciklopedijos leidimą kalbų 
visai negali būti. 

..Man vra tikrai nepatogu 
prieš tuos žmones, kurie pasi
stengė greitai paruošti medži-
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ŠALFASS c e n t r o va ldyba 

PASIRENGIMAS ATĖNŲ 
OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS 

54-iems Lietuvos sportininkams jau iškovojus 
teisę dalyvauti šių metų Atėnų olimpinėse žai
dynėse, pasirengimas svarbiausiam ketverių 
metų ciklo startui pereina į baigiamąją stadiją, 
kurioje kiekvienas turi kuo geriau atlikti savo 
darbą ir padaryti viską, kad butų pasiektas 
teigiamas rezultatas. Tokia išvada kovo 18 d. 
nuskambėjo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) Vykdomojo komiteto posėdyje, svarstant 
pasirengimo žaidynėms eigą. 

Didelio meistriškumo sportininkų rengimo 
darbo grupės vadovo Algirdo Raslano teigimu, 
šiuo metu padėtis yra nuolat kontroliuojama ir 
ypatingų problemų nėra, o iškylantys klausimai 
sprendžiami darbo tvarka. 

J i s pasidžiaugė, kad pasirengimui žaidynėms 
pavyko gauti papildomą finansavimą, todėl gali
ma neblogai aprūpinti geriausius sportininkus. 
Taip pat vis daugiau sporto šakų supranta mok
slininkų ir medikų paramos svarbą. 

Didžiausią nerimą kelia kai kurių 
sportininkų įsisenėjusios arba naujos traumos, 
dėl kur ių gali tekti keisti planus. Dar keli 
sportininkai kelia rūpestį dėl to, kad šiuo metu 
pernelyg dažnai rungtyniauja ir gali nespėti vėl 
įgyti geros formos olimpiadai. „Iki gegužės pabai
gos šalies olimpinė rinktinė jau bus beveik aiški, 
nes baigsis dar vykstančios atrankos varžybos", 
— sakė A. Raslanas. 

J i s pažymėjo, kad darbo grupė veiksmingai 
sprendžia aktualius klausimus ir geresniam 
darbų koordinavimui pasiūlė ją papildyti iki 
dešimties asmenų, kiekvienam skiriant konkretų 
veiklos barą. „Atėjo laikas maksimaliai susitelkti 
ir visiems atlikti savo funkcijas, kaip priklauso", 

agą ir dabar laukia enciklopedi
jos pasirodymo", — sake dr. H. 
Šadžius Čikagoje. — Tiesiog 
nežinau nė ką jiems sakyti ar 
daryti. Vilniuje, kuomet einu 
gatve ir pamatau enciklopedijos 
bendradarbį, dažnai pereinu į 
kitą pusę, kad nereikėtų jam iš 
naujo tą patį aiškinti". 

J i s tiesiog pažymėjo, jog gal 
apie šį nesusipratimą reikėtų 
parašyti į mūsų (išeivijos) spau
dą ir sugėdinti Lietuvos sporto 
vadus, kurie šiam reikalui visai 
neskiria jokio dėmesio. Kaip 
žinome. Lietuvoje jau pasirodė 
nemažai įvairių sričių enciklo
pedijų ir jų leidėjai pinigų 
suranda. 

Reikia pasakyti, jog iš pro
fesijos būdamas naujųjų laikų 
istorikas, dr. prof. H. Šadžius 
jau ne pirmą kartą susiduria su 
sport inės l i tera tūros redaga
vimu. J is suredagavo „Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto istoriją", 
kuri pasirodė 1996 m. Vilniuje. 
Joje ta ip pat yra ir didelis 
skyrius apie išeivijos lietuvių 
sportą, kurį parengė Vytautas 
Kazakevičius. Sigitas Krasaus
kas ir Antanas Laukaitis. Šio 
skyr iaus rengimas anksčiau 
buvo sukėlęs nemažų ginčų 
mūsų spaudoje. Ir dabar juo kai 
kurie nėra patenkinti. Tačiau 
vis tiek jis yra nemažas įnašas į 
bendrą Lietuvos sporto istoriją. 

E d v a r d a s Šula i t i s 

— akcentavo darbo grupės vadovas. 
LTOK prezidento Artūro Poviliūno nuomone, 

Lietuvai žaidynėse būtinai reikia medalių — jei 
bus iškovoti 3-4 apdovanojimai, tada ir nesėkmės 
bus vertinamos kitaip. „Vietų aštuntukuose, ku
rios irgi laikomos prizinėmis, gali būti daug, tačiau jei 
neparvešime medalių, visi kalbės apie nesėkmę", 
— sake jis. 

Diskusijoje apie laukiamus rezultatus A. Ras
lanas perspėjo, jog turima patirtis rodo, kad olim
pinėse žaidynėse paprastai įvykdoma apie 50 proc. 
laukiamų aukščiausių rezultatų, o „neplanuotų" 
aukštų pasiekimų būna apie 15 proc. „Turim susi
taikyti, kad nuostolių bus", — teigė jis. 

Posėdžio pradžioje A. Poviliūnas pasidalijo iš 
Pasaulio olimpinių komitetų Generalinės asamb
lėjos Atėnuose parsivežta informacija apie graikų 
rengimąsi žaidynėms. 

„Situacija t ikrai sudėtinga, ypač dėl olimpinio 
stadiono. Lankantis prie jo, sunku net įsivaiz
duoti, kaip viskas bus baigta laiku, — sakė LTOK 
vadovas. — Nors graikai žada viską suspėti, bet 
darbų likę labai daug. Būsimajame olimpiniame 
kaimelyje stovi t ik tušti namai, dar nėra jokios 
įrangos. Tačiau ta i nėra svarbiausias mūsų 
rūpestis, nes jei liks neišspręstų problemų, su 
jomis vienodai susidurs visos šalys". 

LTOK generalinis sekretorius Vytau tas 
Zubernis pasidžiaugė, kad graikai giria lietuvius 
už sėkmingą bendravimą ir visų organizacinių 
klausimų sprendimą. LTOK vadovų teigimu, 
puikiai sekasi bendradarbiauti ir su Lietuvos 
ambasada Graikijoje, kuri užtikrino visokeriopą 
paramą ir olimpiados metu. 

(El ta) 

J. KAZLAUSKAS BANDYS RASTI PAGALBININKŲ 
Su Kinijos vyrų krepšinio rinktine dirbti jau 

pradėjęs, treneris Jonas Kazlauskas teigia, kad 
vienas pagrindinių jo uždavinių — rasti gerų 
pagalbininkų komandos vadovui, 229 cm ūgio 
vidurio puolėjui, Yao Ming, šiuo metu rungty
niaujančiam NBA klube „Houston Rockets". 

„Kol Yao grįš iš NBA, stengsimės pagerinti 
kitų krepšininkų žaidimą", — teigė, prieš mėnesį 
Kinijos rinktinės trenerio pavaduotoju tapęs, J. 
Kazlauskas. Anot jo, gerai baudos aikštelėje 
žaidžiančių krepšininkų Kinijos rinktinė turi, o 
atakuojančių gynėjų trūksta. „Tenka spręsti 
problemą, kas galėtų puikiai perduoti kamuolius 
J. Ming, M. Bater ir kitiems žaidėjams, — pa
žymėjo J. Kazlauskas. — Kada varžovai didžiau
sią dėmesį skirs aukštiesiems vyrukams, kas tuo 
pat metu galės įmesti ar tiksliai ir laiku perduoti 
kamuolį?" 

49 metų J. Kazlauskas, kurį kinų žiniasklai-
da vadina „Europos krepšinio Cezariu", taip pat 
sieks, kad Kinijos krepšininkai taikliau į krepšį 
mestų verždamiesi. Pasak krepšinio specialisto iš 
Lietuvos, Kinijos rinktinėje problemų netrūksta, 
todėl jį su NBA klubo „Dalias Mavericks" trene

riu Del Harris Kinijos krepšinio asociacija (CBA) 
ir pasikvietė. „Jei nebūtų problemų, mūsų nebūtų 
čia, — sakė J. Kazlauskas. — Turime penkis 
mėnesius. Tai — labai ilgas laikotarpis. Tad ga
lime daug nuveikti". 

Buvęs Lietuvos rinktinės ir Kauno „Žalgirio" 
bei Vilniaus „Lietuvos ryto" komandų vyriausia
sis treneris į Kiniją atvyko kovo 17 d. J . 
Kazlauskas kurį laiką dirbs be vyriausiojo 
komandos trenerio, nes 66 metų „Dalias 
Mavericks" trenerio pavaduotojas D. Harr is į 
Kiniją atvyks tik pasibaigus NBA čempionatui. 
Tai įvyks ne vėliau kaip birželio mėnesį. 

Kinijos r inkt ines kandidatai pradėt i 
pasirengimą Atėnų olimpinėms žaidynėms 
susirenka pirmadienį Pekine. Liepos mėnesį 
Kinijos krepšininkai stovyklaus Dalias bei sužais 
keletą kontrolinių rungtynių Belgrade. Azijos 
čempionė Kinijos rinktinė rugpjūčio mėnesį vyk
siančiose Atėnų olimpinėse žaidynėse sieks 
patekti tarp aštuonių stipriausių komandų. 

Kinijos krepšininkai 2000 metų olimpinėse 
žaidynėse Sidnėjuje buvo dešimti, o 2002 metų 
pasaulio čempionate JAV — dvylikti. (El ta) 

SPORTAS ČIKAGOJE 

Taurė vėl čikagiedų rankose 
Čikagos „Žalgirio" krepšininkai į namus 

sugrįžo pavargę, bet laimingi: antrą kartą iš 
eilės jie laimėjo „Lietuvos ambasados" taurę. 
Šeštadienį (kovo 20 d.) Vašingtono Katalikų 
universiteto sporto salėse įvykusiame 
krepšinio turnyre jie pakartojo pernykštę 
pergalę. Negana to, čikagiečių komandos narys 
Arvydas Astrauskas buvo pripažintas naudin-
giausiuoju žaidėju. Šalia taurų, „Žalgirio" 
krepšininkai gavo ir dėžę lietuviško alaus. 

Žalgiriečiai baigmėje tik dviejų taškų skirtu
mu (50:48) įveikė Vašingtono komandą. 

Rungtynėse dėl trečios vietos New Jersey 
„Statyba" rezul ta tu 70:52 sukūlė JAV 
Valstybės ir Gynybos departamentų jungtinę 
komandą. Be lietuvių, čia dalyvavo ir 
Ukrainos atstovybės darbuotojų komanda. 

Turnyro užbaigimo iškilmės ir pobūvis 
vyko Lietuvos ambasadoje, kur kalbėjo Lietuvos 
ambasadorius, turnyro organizatorius Vygaudas 
Ušackas. Čia buvo išdalinta ir daugiau prizų, 
kuriuos paskyrė žymieji krepšininkai Šarūnas 
Marčiulionis, Arvydas Sabonis ir kiti. 

E. Š. 

DRAUGAS 

Lietuviai futbolininkai žaidžia ne vien tik Čikagoje 
Visai neseniai sužinojome, jog be Čikagos, 

lietuviai futbolininkai turi savo komandą ir 
Philadelphijoje. Ši lietuvių futbolo komanda ne 
tik gyvuoja, bet jau spėjo iškovoti ir ne vieną 
didesnę pergalę. 

Apie šią futbolo komandą kalbėjomės tele
fonu su jos organizatoriumi Virgiu Anusausku, 
kuris Philadelphijoje vadovauja futbolo mokyklai 
— „Soccer Academy". Šis 26 metų amžiaus vyras 
yra žaidęs Lietuvos jaunių rinktinėje, kuri kovojo 
del teisės vykti į Atėnų olimpiadą. Tada porą 
metų rungtyniavo Hanoverio miesto komandoje. 
Vokietijoje. Jis yra geras pažįstamas su Čikagoje 
gyvenančiu „Lituanicos" komandos treneriu 
Gediminu Jarmalavičiumi bei kai kuriais či
kagiečių komandos žaidėjais. 

Virgis puoselėja mintį sužaisti draugiškas 
rungtynes su Čikagos lietuviais. Philadelphijoje 
gegužės 4 d. kaip tik rengiamas futbolo turnyras 
ir jis galvoja, kad tada būtų proga su čikagiečiais 
parungtyniauti. Tačiau tuo laiku Čikagos 
„Lituanica" tu rės pirmenybių rungtynes, tai 
reikės ieškoti kitos datos — galimas daiktas jau 
po pirmenybių pavasario ra to , kur is tu rė tų 
baigtis birželio antroje pusėje. 

Kaip atsimename, praeityje JAV ir Kanadoje 
yra buvusios 4 -5 lietuvių futbolo komandos, su 
kuriomis čikagiečiai rungtyniaudavo. Vėliau 
beliko tik viena — New Yorke, kuri irgi išnyko 
Smagu girdėti, jog dabar atsirado vėl viena — šį 
kartą Philadelphijoje, su kuria čikagiečiai galės 
išmėginti savo jėgas. E .Š . 
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Tartasi klubo veiklos reikalais 
Kovo 21 d. PL centro 

posėdžių kambaryje buvo 
susirinkę apie 30 žmonių į LFK 
.Lituanicos" metinį pasitarimą, 
kuriame išklausyti valdybos bei 
komandos vadovų pranešimai. 
Pasitarta klubo veiklos klausi
mais, išrinkta valdyba ir revi
zijos komisija. 

Čia kiek nerimo sukėlė iž
dininko Leono Juraičio praneši
mas, kad per metus klubas 
turėjo daugiau negu 31,000 
dolerių išlaidų ir tik netoli 
23,000 dol. pajamų. Taigi metai 
baigti su maždaug 9.000 dolerių 
nuostoliu. Todėl susirinkusieji 
suko galvas, kur rasti pinigų 
ateities veiklai. 

Kadangi klubo komandos 
žaidžia aukščiausioje grupėje 
(išskyrus tik pasibaigusias pir
menybes salėje, kuomet vieną 
sezoną rungtyniauta žemesnėje 
lygoje), tad mokesčiai yra dideli 
ir kiekvienais metais vis auga. 
O pajamos paskutiniu laiku 
gerokai sumažėjo, nes surenka
ma ne tiek daug aukų. Nu
siskųsta, kad Lietuvių fondas, 
kuris skelbiasi remiantis jau
nimą, jau turbūt treji metai 
nieko „Lituanicos" futboli
ninkams nedavė, nepaisant , 
kad jie vieninteliai Čikagoje iš 
vietinių komandų išgarsina 
lietuvių vardą. 

Klubo pirmosios komandos 

treneris Gediminas Jarmala
vičius pažymėjo, jog salės futbo
lo pirmenybių I divizijoje laimė
ta pirmoji vieta ir mūsiškiai vėl 
grįžo į „major" diviziją. Dabar 
bus stengiamasi, kad lauko pir
menybių pavasario rate koman
da galėtų išbristi iš „major" 
divizijos dugno ir pradėtų rinkti 
pergales, kaip buvo anksčiau. 

„Savas radijas" programos 
vedėjas Tadas Dunča prašė pri
tarimo ruošti futbolo šventę 
gegužės 30 d. aikštėje prie PL 
centro. Čia būtų futbolo rung
tynių bei kitokių pramogų. Šiai 
minčiai visi pritarė. Taip pat 
būta pasiūlymų, kaip ..užsi
dirbti" pinigų, nelaukiant ių 
vien iš aukotojų. 

Valdybos ir revizijos komisi
jos rinkimuose daugumas narių 
buvo perrinkti ir tik vienas 
kitas įtrauktas naujas. Dabar 
valdyboje iš 10 asmenų keturi 
yra iš „trečiosios bangos" žmo
nių, o revizijos komisijoje — 
vienas iš trijų. 

Valdybai dabar priklauso: 
Albertas Glavinskas. Leonas 
Jonikas, Leonas Juraitis. Gedi
minas Bielskus, Valdas Kerulis, 
Artūras Strokovas, Gediminas 
Jarmalavičius, Virgis Marčins-
kas, Jonas Rudaitis, Edvardas 
Šulaitis. Revizijos komisijai Ro
mas Kartavičius, Bronius Žu
kauskas, Kęstutis Rekašius E. Š. 

• 
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DANUTE BINDOKIENE 

„Atviro pasaulio" syečiai iš Lietuvos Detroit, MI. Sėdi iš kairės: Ju r ina Rugienienė, Yolanda Zaparackienė, Dalia A. Matukiene. Liuda Rugienienė, 
Katerina Samoilovič, kun. Aloyzas Volskis, Dalia ir Jaunius Gilvydžiai; stovi: Stasys Vencius, Vytas Rugienius, Sauliui Grinkevičius. Andrius Anužis, 
Artūras Mackevičius, Kęstutis Bartkevičius, Aukse Venciuvienė, Algis Zaparackas, Raminta ir Remigijus Vilkai, Algis Rugienius. Jono Urbono nuotr. 

Penkių verslininkų viešnagė 
Michigan valstijoje 

Liuda Rugienienė 

Kovo 28 dieną sulaukėme 
svečių iš Lietuvos. Iš Mažeikių 
atvyko Kęstutis Bartkevičius, 
UAB „Mažeikių Varduva" ge
neral in is direktor ius , buvęs 
Klaipėdos uosto generaliniu 
direktoriumi; iš Kėdainių — 
Saul ius Grinkevičius, UAB 
„Vesiga" direktorius; Iš Rau
dondvario Ar turas Mackevi
čius, UAB „Talismanas Tau" 
direktorius. -Jų tarpe buvo dvi 
moterys Aldona (Dalia) Ma-
tukienė iš Alytaus, „Helianta" 
įmonės prekybos direktorė; iš 
Katerina Samoilovič iš Kauno 
technologijos universiteto. Šioje 
kelionėje Kater ina vers
lininkus globojo, jiems, jei rei
kėjo, vertėjavo ir visur pagelbė
jo, kur tik pagalba buvo rei
kalinga. 

Atviro pasaulio programa, 
angliškai „Open Vvorld Prog-
ram", JAV Kongreso patvirtin
ta 1999 m. Jos tikslas — padėti 
Rusijos verslininkams ir poli
t ikams bei visuomenės veikė
jams. 2003 m. Kongresas iš
plėtė programą keturiolikai 
kraštų. ] tą skaičių pakliuvo ir 
Lietuva. Programos patikėtinis 
yra JAV senatorius Carl Levin, 
kuris praėjusiais metais kar tu 
su žmona lankė savo senelių 
gimtinę Lietuvoje. Vykdant šių 
metų su Lietuva programą, 
talkininkavo JAV ambasado
rius Mull. J mus, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Michigan apy
gardą, iš Vvashington, DC. krei
pėsi Atviro pasaulio programos 
direktoriai, prašydami versli
ninkus n e t i k globoti, bet jiems 
sudaryti visos viešnagės pro
gramą. Pirmosios mintys buvo 
atsisakyti, nes apygardos val
dyba nesame verslininkai, ta
čiau, kai pasitarėm su broliais 
Andriumi ir Sauliumi Anužiais 
ir jie sutiko padėti programa 
organizuoti, sutikome ir mes. 
Reikėjo kibti j darbą, planuoti 
susitikimus ne vien Detroite, 
bet ir Lansing, Michigan vals
tijos sostinėje. 

Sekėsi puikiai. Suplanuo
ta penkių dienų itin intensyvi 
programa, dvi dienos Lansing. 
trys Detroit ir apylinkėse 
Lansing delegacija susitiko su 
smulkiojo verslo asociacija 
SBAM, aplankė Prekybos rū
mus, pasi tarė su vicepreziden
tu Tim Hoffman iš „Consumer 
Power" bendrovės, susitiko su 
Michigan laidotuvių sąjungos 
direktoriumi, „Sterling" ben
drove, Michigan „Economic 
Development" įstaiga. Tačiau 
mūsų svečiams giliausią įspūdį 
paliko pr is ta tymas Michigan 
valstijos Senate, kur Senato 
daugumos vadovas senatorius 
Ken Sikkema įteikė kiekvie
nam delegatui rezoliuciją, o jų 
pris tatymas Michigan Senate 
susilaukė visų senatorių plo
jimo ir atsistojimo. Taip pat su-

j sitiko su Lansing miesto meru 

Tony Benavides ir miesto tary
bos nariu Larry Meyer, aplanke 
miesto savivaldybės rašt ines. 
Suspėjo aplankyti, ir „Apple-
gate Insulation Manufacturing" 
įmonę Vv'ebervillo miestelyje. 
Lansing mieste verslininkus 
globojo apylinkes pirmininkas 
Saulius Anužis su žmona Lina 
ir Andrius Anužis. 

Trečiadienio ryte svečiai 
skubėjo į ..Quick Connect USA", 
telefono bendrovę Clarkstone, 
gana tolokai nuo Lansing, o jau 
devintą valandą ryto vyko susi
tikimas. Vienuoliktą valandą 
turėjo būti Madison Heights. 
Detroito priemiestyje. Čia buvo 
pakviesti ..Liberty Union" ben
drovės savininko Diek Mazur, 
vėliau lauke kelione į miesto 
centrą — Detroito Prekybos 
rūmai. 

Po visos dienos kelionių ir 
susitikimų mūsų delegacijos 
vyrai dar suspėjo į Detroito 
ledo ritulio „Red Wings" rung
tynes. Jiems buvo labai įdomu 
pam atyti profesionalias rung
tynes JAV. Nors buvo sunku 
bilietus gauti, bet po daugelio 
Andriaus Anužio pastangų, jam 
pasisekė išrūpinti. Gerai, kad 
Detroito komanda laimėjo, vi
siems buvo smagu. Tik atvykę į 
Detroitą, svečiai dalyvavo Ewa 
Podles koncerte, surengtame 
Michigan operos, kurios direk
torius atėjo su mūsų svečiais 
pasisveikinti, kalbėjosi apie 
Lietuvių operą Čikagoje. 

Ketvirtadienį diena taip pat 
pilna įvairiausių įspūdžių ir 
informacijos. Ryte buvo aplan
kyta JAV Kongreso nario Joe 
Knollenberg (R—MI) raštine 
Čia direktorius Shawn Ciavat-
tone papasakojo apie atstovo 
raštinės darbą ir labai nuo
širdžiai valandą laiko atsaki
nėjo į klausimus. Delegacijai 
buvo įdomu sužinoti apie rin
kimų procesą, rinkimų finan 
sinę paramą, skirtumus tarp 
federalinės valdžios, valstijos ir 
miesto savivaldybės raštinių. 
Klausimų tikrai netrūko. 

Po pietų vyko į Oakland 

apskrities šerifo būstinę, kur 
kapitonas Saulius Petrul is 
supažindino su aštuonių sa
vaičių programa, bandymu pa
keisti lengvai nusikaltusių jau
nuolių elgesį ir gyvenimo būdą. 
Naudojant kariuomenes būdus, 
mokoma drausmės ir discipli
nos, sudaromos sąlygos baigti 
gimnaziją, padedama susirasti 
darbą. Perėję šią programą, 70 
proc. jaunuolių daugiau nenu
sikalsta. Saulius Petrulis apie 
save (jo senelis buvo Lietuvos 
finansų ministru ir ministru 
pirmininku 1925 m.) ir, pro
gramą paaiškino lietuviškai, 
parodė trumpą filmą, parodė 
pastatus, teko pamatyti ir nu
baustų jaunuolių. Svečiai buvo 
nustebinti, kad visur sutinka 
energingų ir įdomiu lietuvių. 

Penktadienio diena ve! ypa
tinga. Delegacija lankė Univer-
sity of Michigan. Dearborn 
Campus, o po to buvo pakviest i 
aplankyti Henry Ford muziejų 
ir Greenfield kaimelį — mu
ziejų. Šie muziejai žinomi nseji 
Amerikoje, nes čia galima 
pamatyti pramones progresą 
pastarųjų šimtmečių bėgyje, 
senuosius automobilius ir pan 

Stengėmės verslininkus su
pažindinti ir su lietuviška veik
la bei vietiniais lietuviais. Jie 
dalyvavo Dievo Apvaizdos 
parapijos sekmadienio šv. Mi
šiose, aplankė lituanistinę 
„Žiburio" mokyklą, stebėjo, kaip 
skautai ir jų tėveliai ruošiasi 
Kaziuko mugei, pamatė, kaip 
skautai skuta bulves cepeli
nams. Parodytas Dievo Apvaiz
dos Kultūros centras, kuriame 
vyksta įvairūs renginiai ir 
susirinkimai. Anksti šeštadie-
nio rytą Lietuvos LR 1 stotis 
perdavė penkių minučių pa 
sikalbėjimą su Lietuviškų me
lodijų radijo valandėles Vedėju 
Algiu Zaparacku. kuris pakve te 
Lietuvą už 30 minučių pa
klausyti Alytaus FM99 radijo 
stoties. J i įjungs Lietuviškų 
melodijų radijo valandėles stotį 
WPON — AM banga 1460 
Vvalled Lake Michigan, ben

dram pasikalbėjimui su versli
ninkais, susirinkusiais WPON 
studijoje, Bloomfield Hills, MI. 
27 minučių tiesioginį pasikal
bėjimą JAV klausėsi Detroito 
apylinkė, o Alytaus studijoje 
klausimus klausė' vienas ga
biausių Lietuvos žurnal is tų 
Liudas Ramanauskas. Alytaus 
radijo klausėsi pietine Lietuvos 
dalis, o detroitiškiai susilaukė 
keleto telefoninių skambučių ir 
elektroninio rašto laiškų, t a rp 
jų ir buvusio Lietuvos ambasa
doriaus JAV Stasio Sakalausko. 
Radijo programos klausytojams 
buvo maloni staigmena tiek Lie
tuvoje, tiek - Detroite. Valan
dėlės klausėsi ir in te rne to 
klausytojai. 

Šeštadienio vakare svečiai 
kartu su klebonu Aloyzu Vols
kio, apygardos valdyba ir kitais 
Detroito lietuviais sus i r inko 
paskut iniam pavakarojimui 
Algio ir Liudos Rugienių na
muose. Nors bendravome t ik 
savai tę , bet išsiskirti neno
rėjome, lyg visi jau būtume 
seniai pažįstami. 

Kovo 9 dieną Kęstutis Bart
kevičius paskambino Algiui Ru-
gieniui ir pranešė, kad laimin
gai sugrįžo iš kelionės ir vieš
nage labai patenkinti. Lietu
viškų melodijų radijo valandėle 
kovo 9 d perdavė Kęstučio 
Bartkevičiaus ir Sauliaus Grin
kevičiaus pasikalbėjimus ir 
prisiminimus apie jų vaidmenį 
Kovo 11 dieną prieš 14 metų. 
Abudu verslininkai padėkojo 
globėjams ir Lietuvių Bendruo
menei už globą ir jiems paro
dytą nuoširdumą. 

JAV LB Michigan apygar
dos valdybą sudaro: pirmininke 
Liuda Rugienienė." vicepir-
"mininkas Vytautas Jonaitis ir 
iždininkas jonas Urbonas. Val
dybai talkino Lansing apylinkes 
pirmininkas Saulius Anužis, jo 
žmona Lina, Andrius Anužis. 
Algis Rugienius, Jurina ir Vitas 
Rugien ia i . Dalia ir J a u n i u s 
Gi lvydž ia i , Algis Z a p a r a c -

' k a s , Auksė ir S tasys Venc ia i . 

Pakvietė, ar nepakvietė? 

Prezidentūros — ir prezidento — sukelti 
nesklandumai Lietuvoje jau, kaip sako
ma, perėjo įsisenėjimo procesą. Daugelis, 

tiek tėvynėje gyvenančių, tiek užsienio lietuvių 
turi pakankamai duomenų ir žinių apie visą šį 
reikalą bei prezidento apkaltos eigą, kad galėtų 
susidaryti savo nuomonę. Pradžioje gerokai šių 
reiškinių sukrėsti, žmonės turėjo laiko nurimti, 
blaiviau, logiškiau pagalvoti ir įžiūrėti tai, ke 
anksčiau galbūt nepastebėjo. Kai kas atvirai 
reiškia nuomonę, kad prezidento apkalta — 
audra vandens šaukštelyje. Per daug jai dėme
sio, per daug ji sureikšminama. 

Vargiai yra pasaulyje valstybė, kurioje as
menys, norintys patekti į aukštas vadžios 
vietas, neieško rėmėjų, kad galėtų vykdyti sėk
mingą rinkiminę kampaniją. Apie neišrinktųjų 
finansinius rėmėjus retai kalbama. Išrinktieji 
dažnai 'ypač tai mėgsta daryti pralaimėjusi' 
partija) pakišami po padidinamu stiklu ir bet 
koks neskaidrumas jų praeityje išryškinamas. 
To neišvengia nei JAV prezidentai. Tik 
prisiminkime ne taip „senus laikus", kai, antrai 
kadencijai kandidatavęs, prez. Bill Clinton 
buvo apkaltintas gavęs rinkimams pinigų iš 
komunistinės Kinijos! Na, ne tiesiai iš Beidžin-
go, bet visgi iš to krašto piliečių. 

Tai kone tas pats (o gal dar blogiau), negu 
Lietuvos prez. Pakso kaltinimas dėl rusų tauty
bės Jurij Borisov paramos. Kažin, ar toji proble
ma būtų iškilusi, jeigu Borisov butų lietuvis 
turtuolis, padėjęs savo bičiuliui įkopti į aukš
čiausią valstybės valdžios postą? 

Kad šis nelabai skaidrios praeities asmuo, 
ant kurio jau buvo kritęs kaltinimo šešėlis dėl 
bendrovės „Avia Baltika" veiklos ir galbūt ryšių 
sų Rusijos mafija, dovanojo didelę sumą pinigų 
Rolando Pakso rinkimams, jau nuo pat pradžios 
kilo įtarimų ir klausimų: ką jis tikisi ųž tai 
gauti? Kad, pagal lietuvišką patarlę, „už dyką 
arklys arklio nekaso", buvo visiems aišku (tik 
kažkodėl ne balsuotojams). Ir neilgai trukus po 
rinkimų pradėjo aiškėti atsakymas. Bet ir čia 

prez. Paksas nepasielgė kitaip, kaip daugelio 
kraštų valdžios asmenys, kur ie , r i nk imus 
laimėję, vienokiu ar kitokiu būdu atsilygina 
savo stambiesiems rėmėjams. 

Kas iš tikrųjų slypi už to didelio t r iukšmo 
dėl „prezidento nusižengimų"? O t r iukšmas iš 
tiesų atrodo didesnis, negu šiuo atveju turė tų 
būti. Ir jeigu reikėtų dėl ko nors ypač jaudint is , 
tai dėl pagrindinių šio „žaidimo žaidėjų" elge
sio. Jurij Borisov (ir iš dalies prezidentas) per 
visą tą laiką išdidžiai tyčiojosi iš viso apkaltos 
proceso, Lietuvos Konstitucijos, Seimo, Kons
titucinio Teismo ir visų duomenų. J i s nesidrovė
damas panaudojo žiniasklaidą savo „argumen
tams" ir reikalavo, kad būtų suteikta teisė pasi
likti Lietuvoje, nors jam buvo a t imta , ne
aiškiomis aplinkybėmis gauta Lietuvos pilietybė. 

Paliekant nuošaliai prez. Paksą ir visas ap
kaltas, buvo sudarytas įspūdis, kad Borisov yra 
vienas labiausiai nepageidaujamų asmenų 
Lietuvoje: juo greičiau jis išvyks į savo gimtąją 
Rusiją, juo lengviau visi atsikvėps. Ir š tai — 
staigmena! Pats prezidentas Rolandas Paksas 
pasikviečia Jurij Borisov savo patarėju! 

Kaip praneša BNS iš Vilniaus kovo 24 d., 
„Viena ryškiausių prezidentinio skandalo fi
gūrų užsiima visuomeninių procesų tyrimais ir 
prognozėmis prezidentui"; esą J . Borisov pa
žadėjęs (jo paties žodžiais) padėti prezidentui 
dėl valstybės vystymosi, spręsti socialinius 
klausimus, įstojimo į ES klausimus... 

Ką Lietuvos prezidentas tuo norėjo įrodyti? 
Ar jis tikrai tyčiojasi iš įstatymų, ar ta i tik 
pasimetimo, logikos ir papras to supra t imo 
stoka? Valstybės įstatymai vienodi visiems: rr 
elgetai, maldaujančiam praeivių malonės, ir 
prezidentui. Rodos, kaip tik dabar R. Paksui 
nederėtų padaryti iš Lietuvos pajuokos objekto 
tiek savo tautoje, tiek užsienyje, ypač NATO bei 
ES narystės išvakarėse. O gal kaip tik tai ir yra 
jo tikslas? Beje, ką galime manyti, kad vos po 
dienos šis „pakvietimas Borisovui" j au atšauk
tas ir teigiama, kad jo net nebuvo? 
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Pirmoji dalis 

..Atviro pasaulio" svečiai iš Lietuvos Detroit. MI. apsilankę JAV Kongreso nario Joe Knollenberg įstaij 
kaires: Saulius Grinkevičius. Arturas Mackevičius. Dalia A. Matukiene Katerina Samoilovič, JAV atstovo Joe 
Knollenberg pavaduotojas, pnemr svečius Shawn Ciavattone. Kęstutis Bartkevičius. Liuda Rugienienė. 
Michigan valstijoje svečiu viešnage rūpinosi ir juos globojo Michigan LB apygardos valdyba, talkinama viso būrio 
detrortiecių. Apygardos valdyba sudaro: pirm Liuda Rugienieni'. Vytautą; Jonaitis ir Jonas Urbonas. 

Jono Urbono nuotr 

Cenzūra nepastebi, todėl tėvelis žino viską, 
kas mūsų gyvenime vyksta. 

Vėl brendu į mokyklą per purvynus, vėliau ir 
per pusnis. Mokslas man labai gerai sekasi — tai 
džiugina mamą ir senelius. Skaudu tik, kad 
kaimynai bijosi mūsų. tarsi kokių nusikaltėlių. 
Vaikus į mokyklą rytais per neišbrendamus pus
nynus pavežėją tai vienas, tai kitas kaimynas, 
surinkdami į roges visus, ką pasiveja pakeliui. 
Tik mane palieka, pravažiuoja tarsi nepastebėtų. 
Rydama karčias ašaras, plumpinu paskui vaikų 
privirtusias nuvažiavusias roges... Juk vienai 
vietos būtų tikrai atsiradę! Žmonės bijo politinio 
kalinio šeimos: dar kris šešėlis ant jų švarios, 
nepriekaištingos biografijos!... Laikas eina, o 
žmonės keičiasi: užsidaro savo šeimoje, tik savo 
rūpesčiais gyvena. Tie. kas anksčiau užjausdavo 
ir padėdavo, dabar stengiasi nebendrauti, susi
tikę suka akis į šalį. stengiasi greičiau nueiti sau. 
Nežinia, ar tėvų liepiamas, ar pats susigalvojęs, 
kaimynų Girdvilių Jonas, beveik mano ben
draamžis, vis akmenėliu ar skaudžiu žodeliu 
mane palydi. Neatsilieku ir aš, taikausi nagais 
apdraskyti arba apspjaudyti nedorėlį! Negaliu 
pasiskųsti, nes iš mūsų peštynių mama tik juo
kiasi: 

— Užaugsit, susitaikysit! Dažnai tie, kurie 
maži pešasi, užaugę apsiveda! — sako ji šypso
dama, o aš pykstu, niršte nirštu dėl tokių 
pranašysčių! Tai jau ne' Nesulauks tas „čigonas", 
nesulauks! 

Diena po dienos artėja Kalėdų šventės. 
Malonios ir šventes, ir pasiruošimas joms. ypač 
šv. Kalėdų vakarui. Visų trobos kerčių svarini
mas, valgių gaminimas, eglutes puošimas ir, 
pagaliau, iškilminga, paslapties žavesio pilna 
vakarienė prie baltutėlio, linine staltiese uždeng
to stalo: malda, linkėjimai, kalėdaičio laužymas, 
burtai... Tokie nuostabus šio vakaro prisiminimai 
išliks visam gyvenimui! Kai atrodys, jog neištver
siu, kai gyvenimas užguls, sunkiu akmenėliu 
prislėgdamas, kai vakarienei prie šv. Kūčių stalo 
su manimi sės tik vienatve, — šviesus vaikystės 
švenčių vaizdas spindės lyg Betliejaus žvaigždelė. 
Teiks vilties susėsti visiems kartu prie Amžino 
Kurių stalo, tiesa, ne čia. o t/n. kur jau bus nušluostyta 
kiekviena ašara... Senelis su mama išradingai iš 
žvilgančio ir spalvoto popieriaus prikarpo įvai

riausių žaisliukų eglutei. Dar tur ime ir spalvotų 
žvakučių, stebuklingai užsilikusių iš geresnių 
laikų, tad eglutė bus labai puošni! Senelė, puiki 
šeimininkė, prikepa įvairiausių pyragėlių su 
aguonomis, su uogiene, su kopūstais, išverda 
raudono spanguolių ir balzgano avižinio kisie
liaus, paruošia aguonpienio šližikams mirkyti . 
Jau ir pasninkiniai barščiai su džiovintais ba
ravykais garuoja. Balta senelės staltiese dengia 
didelį apvalų stalą, už kurio sėsime visi gyvi 
išlikę. Nusiprausę pirtyje, persirengę švariais 
drabužiais, susikaupę ir tylūs ruoš iamės iš
kilmingai vakarienei. Krosnyje linksmai t raška 
malkos, ugnies atšvaitai šokinėja ant sienų. 
Jauki prieblanda tvyro gardžiais valgiais kve
piančiame kambaryje. Senelė ruošia pyragus ir 
šv. Kalėdų rytui. Štai pašaus juos į pečių' Mėsos 
šventėms nedaug turime — tik rūkytų lašinių 
gabalėlį, bet senelis nukirto galvą riebiausiai 
senelės vištai, tad Kalėdų rytą kepsnys bus t ikrai 
puikus! 

Senelis uždega žvakutes, visi sustoję aplink 
stalą kalbame maldą. Prisimename maldose ir 
tėvelį, kuriam tik šiaurės pašvaiste šviečia šį 
vakarą, tik pūga groja savo liūdną simfoniją... 
Tėveliui padėta ir tuščia lėkštele su eglutės 
šakele joje. Dalijamės kalėdaičiu, l inkėdami vie
nas kitam sveikatos ir dvasios ramybes, o man 
visi — užaugti sveikai ir būti laimingai Valgome 
tylėdami taip gera visiems šiltame ir j aukiame 
kambaryje prie balto stalo, kai lauke siaučia 
žiemos pūga. pusnimis užversdama visus paša
lius, kai nuo šalčio traška visos tvoros' Likimas 
mums padovanojo dar vienas nuostabiai gražias 
ir jaukias Kalėdų šventes ir, laimei, mes neži
nome, kad jos — paskutinės visiems drauge, kad 
jau žemėje niekados nesusėsime prie šventinio 
stalo visi. kad šio jaukaus ugnies traškesio kros
nyje, degančių žvakučių spragsėjimo daugiau 
niekados nebebus 

Ateities kartos, ar jūs nepavy dėsite mums? 
Ar nepavydėsite mūsų dvasios tvirtybes, jausmų 
gilumo, išgyvenimų romantikos? K.e, ateis tuščio 
materializmo ir vertybių perkainojimo metas, kai 
viso to. ką mes turėjome, nebebus' ' 

... Vakarojame ilgai, prisimindami viską, kas 
jau įvyko, spėliodami, kas dar laukia Traukiame 
Šieno šiaudelius iš po staltieses. Bus d a u g i a u 

1 
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Paminėjome a.f a. dr. Adolfą Damušj 
S m vasario 29, sekma-

Jadvygos Damušie-
3 rūpesčiu, surengtas 
Adolfo Damušio mirties 

metinių minėjimas. Jau šešta
dieni per ..Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlę Algis Zapa-

pusvalandį skyrė 
dr. A Damušio gyvenimo ir jo 

- veiklos vertinimui. 
dotinės Mišios už ve

lia aukojamos Dievo 
Apvaizdos klebono kun. Aloyzo 
Volskio, visuotinėse maldose 
paminėta jo mirties metinės, 
prašyta Dievo palaimos kle
bonui. Mišių dalyviams, ypač 

u atvykusioms vieš
nioms ir svečiams. Naujas Fausto 
Strolios Gavėnios giesmes: 
„Pradžios", ..Aukojimo", „Ko
munijos r ..Pabaigos" giedojo 
vyrų Knotas: Pr. Zaranka, 
Edv Skiotys, I-. Mikulionis ir 
V. l'p.dorys: ..Kyrie", „Sanc-

musų" ir „Agnus 
L)< i' visi giedantieji. Po 
Komunijos vyrai pagiedojo gies
me, melsdami Dievą laiminti 
Lietuva, duoti jai dorų, kilnių 
vadu Pabaigoj giedota: „Pra-
šykime Dievą palaimos tėvynei 
ir kraštui svetingai priglaudu
siam mus. o tiem, kurie laisvę 

-kai gynė, maldaukime 
:/iaugsmo. dangaus". 

Po Mišių Dievo Apvaizdos 
po Kultūros centro 
sal . <je dr. Adolfo Da-
* ik) nuotrauka, rožių puokš-

. ganti žvakė. Ant kėdžių 
mi programa. Minėjimas 

J. Gudavičiaus dainos 
..Kur giria žaliuoja" pirmu pos
mu. Mirusiojo a tminimas 
pagerbtas tyliu susikaupimu. 

įmos .(dejas Pr. Zaranka 
- dr A Damušitti skyrė Vyt. 

posmus: 
..Per žeme mes praeinam 

ik vieną į?ykj,/ tad būkime 
tvirti/kieno gyvenimas bus 
panašus i sodrią dainą./tas ne
sutirps mirty". Darnusis per 
žeme praėjo tikrai tvirtai ir jo 
pėdsakai giliai įminti ir 
Lietuvos, ir išeivijos istorijoj. 

Dr. Marias Laniauskas. (dr. 
Damušio krikšto sunūs, o su
nūs a. a. Simono Laniausko. 
Dainavos stovyklos tarybos na-

Ikusio stovyklos rėmėjus 
iande) kalbėjo apie Dai-
- stovyklos reikšme jo kar

tos ir jo vaikų gyvenime. Pa-
skaitė dukters įr trijų sūnų 

mus apie Dainavos 
riime. Dainavos 

e kursuose jie daugelį 
ugdo ir stiprina savo 

ir lietuviškumą, ten 

Dr. Adolfas Darnusis 1997 
m. Čikagoje. 

prasideda gražios nepamiršta
mos draugystės . Programos 
vedėja priminė, kad dr. Marius 
jau kelintą kadenciją yra Dai
navos stovyklos tarybos ir val
dybos narys ir, atvykdamas iš 
Clevelando, daug padeda 
dabartiniam tos tarybos pirm 
Kastyčiui Giedraičiui. 

Inž. Bronius Polikaitis išsa
miai atskleidė dr. A. Damušio 
vaidmenį jaunimo stovyklos 
kūr ime. Jaun imo stovyklos 
idėja buvo keliama Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų fede
racijos kongresuose: 1950 Pitts-
burge, 1952 Detroite, tačiau tik 
1954 m., kai Clevelande buvo 
i š r ink tas ALRK fed. pir
mininku dr. Adolfas Darnusis, 
buvo pradėtos vykdyti rezoliu
cijos. Ieškota vietos stovyklai 
Čikagos, Clevelando ir Detroito 
trikampyje. Buvo apžiūrėta apie 
30 vietovių. 1955 m. rudenį 
detroit ietei Rauby nurodžius 
dabar t inę Dainavą, tada ap
leisti 220 akrų ūkį, priklausiusį 
Michigan universitetui, ir jį 
užpirkus, dar buvo daug abejo
jančių, ar sugebėsim išlaikyti. 
Indianoj berniukų stovyklą jau 
rengė lietuviai saleziečiai, ki
tiems atrodė, kas mergaitėms 
užtenka Putnamo. Bronius Po
likaitis dalyvavo ALRK Fed. 
valdybos posėdyje ir gerai 
pamena, kaip dr. Darnusis opti
mistiškai skelbė stovyklos vi
ziją: reikia stovyklos su progra
ma, kuria būtų ugdoma pil
nutinė asmenybės, sąmoningi 
lietuviai katalikai, don. veik
lus, kūrybingi žmonės. Dr. 
Damušio optimizmas nugalėjo. 
Nors ūkis nupirktas ALRK fe
deracijai teturint 2.500 dol., 

žmonės pradėjo aukoti , kiti 
skolinti pinigus statyboms ir 
pirkimo skoloms padengti. (Br. 
Polikaitis buvo vienas uoliau
sių rinkėjų ir skolintojų). Kiti, 
ypač detroitiečiai, daug dirbo 
pačioj stovykloj, ją tvarkydami, 
švarindami. Dainava — dauge
lio žmonių pasiaukojimo, aukų 
ir darbo vaisius, tačiau, jei ne 
dr. A. Damušio ryžtas, kažin ar 
ją šiandien turėtume. 

Minėjimą praturtino Vi
das Neverauskas fortepijonu, o 
Rima Polikaitytė fleita dviem 
pasirodymais atlikę dainų ir 
giesmių programėlę. Rima pri
siminė Dainavoje Fausto Stro
lios sukurtas giesmes ir dai
nas , Vidas j as paskambino. 
Rima vieną dar padainavo 
gražiu sopranu. Abu atliko 
kelias lietuviškas dainas ir kitų 
tautų giesmes. 

Inž. Juozas Polikaitis, 12 
metų buvęs Ateitininkų fede
racijos vadu, o dabar "JAV LB 
Socialinės tarybos pirmininkas 
(vietoj a.a. Birutės Jasaitienės), 
dr. Adolfo Damušio visuome
niškumo šaknų ieškojo Pane
vėžio gimnazijoje, kur 1923 m. 
pas atei t ininkus jį pakvietė 
klasės draugas Juozas Lauč-
ka. Čia Adolfas parodė vado
vavimo gabumus, buvo moks
leivių kuopos pirmininku. Jau 
tada Adolfas suprato, kad jau
nuolis turi gyventi ne sau, o 
visuomenei. Ir studijuodamas 
Kaune jis buvo ir moksleivių, o 
vėliau studentų ateitininkų 
centro valdybų pirmininku. 
Moksleivių organizacijas gim
nazijose 1930 m. švietimo mi
nistrui uždarius, ateitininkai 
veikė slaptai, A. Darnusis siun
tinėjo kuopoms aplinkraščius, 
lankė kuopas. Už tai buvo nu
baustas ištrėmimu 6 mėn. 
Varnių kone. stovykloj. Buvo 
baustas ir už tai, kad pasakė 
kalbą pavasarininkų kongrese. 
Šio laikotarpio jaunas atkak
lus pasipriešinimas savosios 
valdžios užgaidom dėjo charak-
terin pagrindus didesniam, žūt
būtiniam pasipriešinimui prieš 
svetimųjų valdžios užmačias. 
Pirma bolševikų, paskiau na
cių. Ir iš nacių kalėjimo išėjęs 
dr. A.Damušis imasi gimnazi
jos direktoriaus pareigų, 1945 
— 1952 Ateitininkų federacijos 
vadas, 1957 — 1965. 1979 — 
1983 Ateitininkų fed. tarybos 
pirmininkas Dr. A. Darnusis 
paskaitose ir straipsniuose kvietė 
ateitininkus jungtis į darbus, 
remiančius mūsų tautos dvasi
nį religinį pakilimą bei sąmo-

^^ . 

.Juozas Polikaitis ir kiti. 
Įimo akademijoje Iš ka Kiekyje): Kęstutis Černius, Viktoras Veselka. 

Jono Urbono nuotr. 

ningą tautinį atsparumą. 
Liuda Rugienienė, pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės valdy
bos narė priminė, kad dr. A. 
Darnusis yra buvęs tos organi
zacijos Garbės teismo pir
mininku. 

Jonas Urbonas užuojautos 
žodžius tarė Lietuvių fronto bi
čiulių valdybos vardu. 

Janina Udrienė, Dievo Ap : 

vaizdos lietuvių parapijos tary
bos pirmininkė, paryškino dr. 
A. Damušio vaidmenį šioje pa
rapijoje prieš 30 metų, kai teko 
bažnyčią perkelti iš Detroito į 
Southfield priemiestį. J is suge
bėjo įtikinti lietuviškai nusi
teikusius" Lietuvos vyčius, kad 
prie bažnyčios reikalingas kul
tūros centras — salė, klasės 
šeštadieninei mokyklai. 

Pranas Zaranka skai tė: 
„Damušių šeima Amerikoje 
pirmuosius dešimt metų gy
veno Clevelande, ketvirtį-šimt
mečio Detroite, kurį paliko 
1983, kai išsikėlė prie Lemonto 
netoli sūnaus dr. Vytenio šei
mos, sūnus Saulius Detroitą 
jau seniai paliko, duktė Indrė, 
ištekėjusi jauna , mirė Cleve
lande. Jauniausia duktė Gintė, 
mokslus baigusi, visą gyve
nimą pašventė Lietuvos tarny
bai, dabar yra Lietuvos amba
sadorė prie NATO. Nuo 1997 
m. Adolfas ir Jadvyga Da-
mušiai gyveno Vilniuje. Au
tobiografijoje dr. Adolfas Da
rnusis teigia, kad nacių ka
lėjime gyvas išliko: dėka mano 
žmonos, brolio ir draugų, kurie 
sudarė ryšį per vieną įmones 
meistrą, priskirtą prie mūsų 
kalinių grupės;... j ie perdavė 
maisto. Sunkiaus ia is žiemos 
mėnesiais tai buvo tokia para
ma, be kurios nebūčiau galėjęs 
išsilaikyti. Ir per visą abiejų 
gyvenimą Jadvyga Damušienė 
buvo didžioji talkininkė ir veik
los rėmėja Adolfui. Ir šios die
nos minėjimas jos suplanuotas 
ir paruoštas , nepamirš tan t 
mums parodyti nuotraukas iš 
paskutinės dr. Adolfo Damušio 
kelionės į galutinį atilsį". 

Ekrane matėme laidotu
vių nuotraukas iš Vilniaus Jo
nų bažnyčios, Kauno Vytauto 
bažnyčios ir Petrašiūnų ka
pinių. Jadvyga Damušienė 
paaiškino vietas ir asmenis. 

Dalia Navasai t ienė per
skaitė poetišką atsisveikinimo 
žodį, parašytą gydytojos dr. 
Nijolės Laugalienės, prie jo bu
dėjusios paskutines gyvenimo 
valandas. 

Jadvyga Damušienė paaiš
kino, kodėl ji norėjo vyro 

mirties metines rengti Detroite. 
Čia jų ilgiausia gyventa ir dirb
ta. Dėkojo visiems kalbė
jusiems, Vidui ir Rimai ir buvu
siam Dainavos stovyklų dainų 
mokytojui muzikui Faustui Stro 
liai už dalyvavimą minėjime, 
dėkojo ir bažnyčioj giedoju
siems, ir klebonui A. Volskiui. 
Dėkojo minėjimo pravedėjui ir 
techninių reikalų tvarkytojui 
Vytui Petruševičiui, ją visą 
savaitę globojusioms Neveraus-
kų ir Lėlių šeimoms. 

Minėjimas baigtas „Lietu-

Iš a^a dr. Adolfo Damušio mirt 
pijoje, Southfield. MI. Iš kaires 

es metinių paminėjimo, vykusio 2004 m. vasario 29 d. Dievo Apvaizdos lietuvių para-
Marius Laniauskas, Pranas Zaranka ir Jadvyga Damušienė. J. Urbono nuotr. 

va brangi" pirmu ir paskutiniu 
posmais, sugiedotais visų da
lyvių. 

Dr. Vytenis Darnusis pakvietė 
vaišintis užkandžiais, paruoš
tais jo žmonos Vidos ir Izabelės 
Korsakienės. Minėjimas užtru
ko 1 vai. 40 minučių. Dalyviai 
po to dar gerą valandą dalijosi 
įspūdžiais. 

Kai kas minėjime pasigedo 
dr. a.a. Damušio biografinių ži
nių, todėl trumpai jas pateikiu: 

Adolfas Darnusis gimė 
1908.-06.16 Mogilevo gu

bernijoje, Rusijoje. Su tėvais 
grįžo Lietuvon 1919, Panevėžio 
gimnaziją baigė 1928. VDU 
technikos fakultetą — 1934. 
dipl. cheminės technologijos 
inžinie-riaus laipsniu. 1937 — 
1938 specializavosi Berlyno ir 
Frankfur to universi tetuose. 
1940 VDU gavo inž. daktaro 
laipsnį už disertaciją „Aliumi
nio geležies degimų į taką į 
por t landcemento susi trauki
mą". Su prof. Pranu Jodele 
siekė Lietuvą aprūpinti savu 
cementu, tik jų darbą nutraukė 
sovietų okupacija, kai Darnusis 
j au buvo technikos docentas. 
1941 rudenį įsijungė į pogrin
dinę veiklą prieš sovietus. 
buvo vienas iš 1941 sukilimo 
rengėjų, pramonės minis t ras 
laikinojoje vyriausybėje. 1942 
— 1944 technologijos fakulteto 
dekanas . 1943 VLIKo lietuvių 
fronto atstovas. 1944. 06.15 
nacių suimtas ir iki 1945. 04.14 
ka l in tas Vokietijoje sunkiųjų 
darbų kalėjime. Nuo 1945 ru
dens Kempteno stovykloje lie
tuvių gimnazijos direktorius. 
1947 atvyko Amerikon. Cle-
veland mieste dirbo dažų pra
monės cheminio tyrimo srity, 
1957 —1973 Detroite. Wayn-
dotte chemijos jmonėj, čia sure
dagavo ir daugiausia pats pri
rašė knygą „Sealants", kurią 
lietuviškai vadino „rišuoliais" 
— plastinėm medžiagom, ku
rios užpildo pusės ar vieno co
lio siūles tarp statybinių konst
rukcijų, jas jungia ir absorbuo
j a jų trečdalio ar ketvirtadalio 
colio judėjimus, susidarančius 
atmosferinių veiksnių įtakoje. 
1983 Damušiai išsikėlė netoli 
sūnaus dr. Vytenio prie Lemon
to, o nuo 1997 m. gyveno Vil
niuj, kur 2003.02. 27 dr. Adol
fas Darnusis mirė, Vilniuj, o 
žiemos metu Floridoj gyvena jo 
žmona Jadvyga Damušienė. 

Didesnis dr. A. Damušio 
pr is iminimas bus išleidus jo 
straipsnių ir paskaitų knygą. 
Salėje buvo skaitomas laiškas, 
kurio dalį cituoju: 

„Kreipiamės į visus Ve-
lionies gyvenimo veiklą gerbu-

Nine teen th lesson Nain-
I)ev\ niolikta 

Yardwork . i.Jarduorki — 

The grass is starting to get 
grot-n, I iMH-d to get some fertil-
i/< r for my lawn. (The gros iz 

tyn. ai nyd tū 
įlaizer !or mai lon! 
leda žaliuoti, man 

savo pieve-

Me too, F first n»-*-d to rako 
mv Iawn, than I vvill put down 
*imc ficrtilizer. (My tū, ai first 

ik mai lon, then ai uil 
-.mi fertilaizer) — 

L2 
Man taip pat. aš 
pirma turiu nu
grėbstyti kiemą, 
po to užpilsiu 
trąšų 

I vvill have to hv careful 
when I rakė, beraus*' my spring 
flovvers are already eoming up. 
(Ai oi] hev tu by kerful uen ai 
reik, bykos mai spring flauers 
ar oi rody kaming ap) Aš tu
rėsiu atsargiai grėbstyti, nes 
mano pavasarines gėlės jau 
dygsta 

My bushes have a lot of 
dead b r a n c h e s I need to trim 
them. (Mai bušes hev e lat af 
ded brenčrs. ai nyd to trim thetrO -

MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakalaitė 

Mano krūmai turi daug išdžiū
vusių šakų, man reikia juos 
apkarpyti. 

I want to buy some rose 
b u s h e s and in my front yard I 
vvant to plant a tree. (Ai uant tu 
bai sam rouz bušos, end in mai 
firant .jard ai uant tų plent a try) 
— Aš noriu nusipirkti rožių 
krūmų, o priekiniame kieme 
noriu pasodinti medį. 

What kind of a tree are ynu 
going to plant in your front 
yard? (Uat kaind af e try ar jū 

going tū 
plent in jū r 
frant jard) — 
Kokį medį 
nori (norite) 

sodinti savo priekiniame kie
me? 

I want to plant a birch tree, 
with the white bark. (Ai uant tu 
plent a birč try, uith tha uait 
bark) — Aš noriu pasisodinti 
beržą su baltu kamienu (bal
takamienį beržą). 

That would look very nice 
in your front yard, bu t it doesn't 
do well in this elimate. (Thet 
uod luk veri nais in jūr frant 
jard, bat it daznt dū uel in this 

klaimet) — Tai labai gražiai at
rodytų tavo (jūsų i priekiniame 
kieme, bet jam šitas kl imatas 
net inka. 

I wan t to try growing one, if 
it dies, I will replace it wi th an 
oak t ree . (Ai uant to t ra i 
grouing uon, if it dais, ai uil 
repleis it wuit en ouk try) — Aš 
noriu pabandyti, jeigu neišliks, 
a š jį pakeisiu ąžuolu 

An oak t r e e is a good, 
s t r o n g t r e e . you won*t h a v e 
a n y t r o u b l e wi th it. (En ouk 
t ry iz a gud, strong try, jū uont 
hev eny trable uit it) — Ąžuolas 
yra geras, stiprus medis, tu su 
juo jokios bėdos neturėsi 

sius, idealizmą ir optimizmą pa
žinusius, jo įsteigtos ir puoselė
tos Dainavos stovyklos dvasią 
patyrusius, jo mintis apie atei
tininkų idėjas, socialinį tei
singumą ir rezistenciją išklau
siusius žmones. Damušių šeima 
nuoširdžiai kviečia Jus ir savo 
auka paremti šį atminimo fon
dą, kuris skatins a. a. prof. dr. 
Adolfo Damušio raštų publika
vimą ir platinimą, ypač tarp 
krikščioniškojo Lietuvos jauni

mo. Tokiu būdu prisidėsite prie 
pilietinės visuomenės ugdymo, 
kurį velionis pats aktyviai 
skatino tiesos, teisingumo, tar
pusavio pagarbos ir krikščio
niškosios meilės pagrindais". 

Aukas siųsti Ateitininkų 
šalpos fondui/ Ateitis Relief 
Fund, Inc. c.o R&R. Lapšys, 
1079 Shady Tree Lane. Whee-
ling, IL 60090, USA, nurodant 
dr. A Damušio atminimo fondą. 

Pr . Z a r a n k a 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS GREIT PARDUODA 

Ontuifc 
21 Pro-Team 

Bus.: 708-361-0800 
\nia\Iai: 77^54-7820 
Fax: 708-361-9618 

F.-mai!: 
d.i.mayerta worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti numus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAVK.R Profesionaliai ir 

są/mingai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybuj įkainavimas veltui. 

3 Landmark_ 
properties 'p 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STAiNKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

SIŪLO DARBĄ 

Carejiber job for live-in position 
in VVisconsin; good pay: mušt 
have valid work permit, S.S.. 

D.L. and experience. 
Call 262-657-8044 

Painting career oppurtunity. Local 
office of national pamting company 

seeks job-site supervisors and 
painters. Painting skilis essential. 
Only career people need apply. 
TeL 800-778-9885. ext. 901. 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojami butai Marquette 
Park (73 St. ir Kedzie Ave.) I 

mieg. — S500. 2 mieg. — S525. 
Savininkas sumoka už vandenį ir 

dujas (virimo, šildymo). 
Yra skalbykla. 

Išnuomojamas 2 mieg. butas 
Čikagoje (Bridgeport) 35 St. ir 

Union Ave.. netoli ..downtown". 
Yra skalbykla Tel. 773-254-4322, 

Kęstutis. 

A FAST GROVVINC CONIMUNITY 
BANK lotated in the southvves-
tern suburbs is offering cxce!lent 
career opportunities for part time 
employecs. We are currently see-
king a part time individual for an 
account Executive position. This 
position requires prior Ncw Ao 
counts and Teller experience. Bi-
lingual tl.ithuanian/English) a 
plūs. 
If you desire to be part of a com
pany with great benefits and a 
team-oriented approach call or 
fax resume to 

Community Bank of Lemont, 
1229 State St.. i.emont, H. 60439 

Ph. 630-257-1900 
fax.630-2S7-1911 

IŠNUOMOJA 

Woodrid«e išnuomojami 
1-2 mieg naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600 - $640; 

2 mieg. — $680 - $720. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

PASLAUGOS 

DĖMESIO!!! 
Pirkite KOLDŪNUS su mėsa Pa
saulio lietuvių centre. Pirkdami 
koldūnus PLC ne tik turėsite ska
nia vakariene, bet tuo pačiu parem-
site PLC. Pirmadieniais-penkta
dieniais salima pirkti raštinėje 
(630-257-8787), šeštadieniais-sek
madieniais krautuvėlėje ..Dovane
lė". Lemonte. 

NAUJIENA 
Pigiausi 

pokalbiai į 
Lietuvą 

Teiraukitės 
ATLANTIC 

txpresst^orp 
1-800-775-7363 

STATE FARM 
INSURANCE 

UTOMOBILIO, 
NAMIJ. SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas rr.mk Zapolis (versle 49 metai) 
Ott Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jaruiiene. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviukai 

KRANK ZAPOIJS 
3208 112 \\>st 95th St.. 

F.vergreen Park. II. 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Cbicago, L 60629 
Prekyba instaiavirnas, aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773 778 4007 
773-531 1835 

P E R S I U N Č I A M E \ L I E T U V Ą 
. R E M O N T U O J A M E 

P A R D U O D A M E 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. Intertax. ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

MASKVA. 
Rusija peržiūrės savo kariuo
menės, taip pat branduolinių 
pajėgų kūrimą, jeigu NATO 
išliks kaip karinė struktūra, tu
rinti puolamųjų planų, pa
reiškė Rusijos gynybos minis
t r as Sergej Ivanov. „Jeigu 
NATO išliks kaip karinė sąjun
ga su dabar galiojančiais puola
maisiais kariniais įstatais, Ru
sijos karinis planavimas ir gink
luotųjų pajėgų, taip pat jų 
branduolinės dalies, kūrimo 
principai bus atitinkamai per
žiūrėti", teigia S. Ivanov straip
snyje, išspausdintame žurnale 
„Rosija v globalnoj politike". 
,,Rusija atidžiai stebi NATO 
keistimosi procesą ir tikisi, kad 
iš karinio planavimo ir NATO 
valstybių narių politinių pa
reiškimų bus pašalinti ir tie
sioginiai, ir netiesioginiai prieš 
Rusiją nukreipti komentarai", 
rašo gynybos ministras. S. Iva
nov mano, jog sumažėjus Jung
tinių Tautų ir jų Saugumo Ta
rybos vaidmeniui, gali iškilti 
grėsmė Rusijos kariniams poli
tiniams tikslams. S. Ivanov pa
reiškė, jog Rusija nuosekliai siekia, 
kad karinės jėgos reikšme spren
džiant tarptautines problemas 
būtų kuo labiau sumažinta. 

RYGA. 
. Latvijos prezidentę Vairą Vy-

ke-Freiberga apstulbino Rusi
jos liberalų demokratų partijos 
vadovo Vladimir Žirinovskij 
pareiškimas, kuriame jis atvi
rai pagrasino Latvijai teroro 
aktais. „Tai buvo stulbinantis 
reginys — kai vakar vakare po
nas Žirinovskij atvirai pareiškė 
ket inąs sunaikinti latvius... 
Praėjus 55 metams po kovo 25-
osios įvykių (vienos Latvijos gy
ventojų trėmimų datų), de
mokratiškai išrinktam asme
niui neleistina daryti tokius pa
reiškimus. Tai rodo, jog Lat
vijai dar reikės nuveikti didelį 
darbą, pasakojant pasaulyje, 
kas ją buvo ištikę", sakė V.Vy-

ke-Freiberga. Ketvirtadienį Lat
vijos delegacija Baltijos Asamb
lėjoje (BA) susirinko į posėdį ir 
pasmerkė „neatsakingus Žiri
novskij pareiškimus" bei nu
sprendė sudaryti darbo grupę 
oficialiam pareiškimui Maskvai 
parengti. Interviu Latvijos tele
vizijai trečiadienį V. Žirinovskij, 
protestuodamas prieš Latvijos 
priėmimą į NATO ir Latvijos 
vykdomą mokymo reformą ru
siškose mokyklose, pranašavo, 
kad Latviją gali užpulti teroris
tai. „Iš Latvijos nieko nebeliks. 
Drauge su rusais. Tuščia vieta. 
Aš jums pažadu. Iš viso nieko 
nebeliks. Žodį Latvija ir latvių 
kalbą visi pamirš. Niekada nie
ko nebebus. Žinokite. Atsiras 
didvyrių, desantininkų ir žmo
nių. Mes viską sunaikinsime. 
Jeigu jūs imsitės rusų ir rusiš
kų mokyklų. Tai aš pažadu. Yra ir 
pinigų, ir žmonių. Mirtininkų 
yra. Nieko nebeliks", sakė 
skandalingas Rusijos politikas. 

TALINAS. 
Estijos parlamentas pirminin
ke antrajai vienų metų kaden
cijai ketvirtadienį perrinko par
tijos „Res Publica" deputatę 
Ene Ergma. Per slaptą balsavi
mą ji gavo 54 balsus, o opo
zicinės Tėvynės sąjungos va
dovas Tunne Kelama — 25 bal
sus. E. Ergma, tuomet — dar 
parlamento naujokė, prieš me
tus tapo pirmąja 101 vietos par
lamento pirmininke moterimi. 
Tada ji buvo vienintelė kandi
datė ir už ją balsavo 66 depu
tatai. Be partijos „Res Publica". 
E. Ergma kandidatūrai taip pat 
pritarė valdančiosios Reformų 
partija ir Liaudies sąjunga. 60 
metų astrofizikos profesorė E. 
Ergma pernai pirmą kartą da
lyvavo visuotiniuose rinkimuo
se, o kovo 31 dieną buvo išrink
ta parlamento vadove. 

VATIKANAS. 
Trečiadienį popiežiui Jonui 
Pauliui II už veiklą puoselėjant 
Europos vienybę buvo įteiktas 
Karolio Didžiojo apdovanoji
mas. Taip pagerbtas Katalikų 

Bažnyčios vadovas pa rag ino 
senojo žemyno valstybes už
gniaužti savo „valstybinį egoiz
mą", dėl kurio praeityje kilo ne 
vienas karas. Šis apdovanojimas, 
kurį nuo 1950 m. už „ypat ingus 
nuopelnus vienijant Europą" 
teikia Vokietijos Achen miestas , 
popiežiui buvo įteiktas per iš
kilmingą ceremoniją salėje Va
tikano Apaštalų rūmuose. Atsi
imdamas apdovanojimą Jonas 
Paulius II vokiečių kalba sakė 
svajojąs apie „Europą, kurioje 
nebūtų valstybinio egoizmo ir 
kurioje valstybės taptų saugo
mų ir visų labui puoselėjamų 
kultūrinių vertybių centrais". 
„Tegu Europa, per savo istoriją 
išgyvenusi tiek daug kruvinų 
karų , aktyvia i p r i s ideda prie 
pasaulio taikos", pridūrė j is . 

L JAV 

VVASHINGTON, DC. 
Buvęs JAV kovos su terorizmu 
pareigūnas Richard Clarke rug
sėjo 11-osios atakas tiriančiai 
komisijai trečiadienį sakė, kad 
prezidentas George W. Bush 
nepakankamai rimtai vert ino 
terorizmo keliamą grėsmę. R. 
Clarke, kuris dirbo ketur iems 
paskut iniams JAV preziden
tams, sakė, kad Bill Clinton 
administracija aktyviai stebėjo 
Osama bin Laden tinklą „ai 
Qaeda", bet G. W. Bush adminis
tracija, kuri savo darbą pradėjo 
2001 m. sausį, nelaikė šio klau
simo svarbiu. R. Clarke komisi
jai sakė, kad G.W. Bush pernai 
įsiverždamas į Iraką ..labai 
pakenkė karui su terorizmu", 
kuris buvo pradėtas po 2001-
ųjų rugsėjo 11-osios atakų New 
York ir Washington. DC. Norė
dami sukompromituoti R. Clar
ke, Baltieji rūmai paskelbė trum
pos spaudos konferencijos, ku
rią jis surengė 2002 m. rugpjū
tį, iššifruotą įrašą, kuris rodo, 
kad jis gyrė G. W. Bush koman
dos darbą del karo su „ai Qaeda". 
Tuo metu R. Clarke buvo vadi
namas tik „aukšto rango pa
reigūnu", bet dabar Baltieji 
"rūmai paskelbė jo pavardę. 

J. Borisov skirtas namų areštas 
Atkel ta iš 1 psl. 
Generalinės prokuratūros pro
kuroro Mindaugo Dūdos pra
šymą dėl namų arešto išnagri
nėjęs teisėjas nusprendė su
griežtinti kardomąją priemonę, 
siekiant užtikrinti įtariamojo 
dalyvavimą procese bei užkirsti 
kelią naujoms nusikalstamoms 
veikoms. 

„Tai dėl to susitikimo, kuris 
su prezidentu Rolandu Paksu 
vakar dieną vyko. dėl to yra 
pakeista kardomoji priemonė, 
tik dėl to", žurnalistams aiškino 
advokatas A. Liutvinskas. 

Rolandui Paksui pareiškus, 
kad J. Borisov ketina skirti 
patarėju, prokuratūra nus
prendė sugriežtinti kardomąją 
priemonę ir paprašė teismo 
skirti jam namų areštą. 

Prokuratūra tebemano, kad 
įtariamasis negali bendrauti su 

R. Paksu. kuris ketvirtadienį 
pareiškė, jog neskirs J. Borisov 
patarėju. 

Advokato manymu, prezi
dento kviečiamas J. Borisov tu
rėjo atsiklausti prokuroro, ar 
gali bendrauti su R. Paksu. 

Dėl kaltinimų šiurkščiai pa
žeidus Konstituciją ir sulaužius 
duotą priesaiką Seimas yra pra
dėjęs apkaltos prezidentui pro
cesą. Prezidentas, be kita ko, 
yra kaltinamas tuo. jog suteik
damas J. Borisov Lietuvos pilie
tybę, veikė ne valstybės, o savo 
rėmėjo J. Borisov naudai. Ofi
cialiai skelbiama, kad J Borisov 
R. Pakso rinkiminei kampanijai 
skyrė 1,200.000 litų. 

Po Konstitucinio Teismo nu
tarimo, kad R. Pakso sprendi
mas suteikti J. Borisov Lietuvos 
pilietybe prieštarauja Konsti
tucijai, jis jos neteko šių metų 

pradžioje. Dabar J. Borisov by
linėjasi dėl teisės gyventi Lie
tuvoje, nes Valstybės saugumo 
departamentas pasiūlė paskelb
ti jį nepageidaujamu asmeniu. 

J . Borisov sako. kad dabar 
jau nebeduotų milijono R. Pak
sui ir savo draugams pa ta r tų 
taip nesielgti. 

„Jeigu atsistatydins ir jeigu 
įvyks apkalta... aš jau a t sak iau 
į šį klausimą — pinigų aš nie
kam nebeduosiu, ir d r augams 
visiems pasakysiu — tokio pre
zidento rinkti dar kartą negali
ma. 

Jis metus buvo valdžioje ir 
valstybę privedė prie to, kad 
šiandien vyksta apkalta. Kam 
dar kartą rizikuoti? Jeigu įvyks 
apkalta, jį nušalins, tada — vis
kas", rusiškai kalbėjo buvęs Ro
lando Pakso rėmėjas Jur i j Bo
risov. 

Seimas pasiruošęs priimti prezidento atsistatydinimą 
Atke l ta iš 1 psl. 
Gintaras Steponavičius. 

Č. Juršėnas nesiryžo pro
gnozuoti, ar R. Paksas gali žen
gti tokį žingsnį jau ketvirtadie
nį. • 

„Negirk dienos be vakaro", 
sakė jis žurnalistams. 

Socialdemokratinės koalici
jos frakcijos seniūno pavaduoto^ 
jas Vasilijus Popovas pritarė, 
jog būtų valstybei naudingiau, 
jeigu „šioje istorijoje butų grei
čiau padėtas taškas". 

Socialliberalų frakcijos se
niūno pavaduotojas Gintautas 
Šivickas abejojo, ar prezidento 
atsistatydinimas turi prasmę, 
nes „apkaltos laikas atėjo į pa
baigą". 

Ne tik R. Pakso oponentus, 
bet ir jo rėmėjus pribloškė prezi
dento sprendimas priimti visuo

meniniu patarėju savo dosniau
sią rinkimų kampanijos rėmėją 
— prieštaringos reputacijos ver
slininką Rusijos pilietį. 

Buvęs R. Pakso rėmėjas 
parlamentaras P. Gražulis ke
tvirtadienį parengė pareiškimo 
projektą, kurį Seimas priėmė 
ypatingos skubos tvarka. 

Jame prezidentas ragina
mas kuo skubiau atsistatydinti 
ir savo neprognozuojamu elge
siu nebekelti sumaišties valsty
bėje. 

Prezidentui atsistatydinus. 
Seimas ne vėliau kaip per 10 
dienų privalo paskirti pirma
laikius prezidento rinkimus, ku
rie turi būti surengti ne vėliau 
kaip per du mėnesius. 

Ketvirtadienį opozicinės Li
beralų ir centro frakcijos atsto
vai pasiūlė Seimo sprendimu 

patikrinti, ar prezidentas dėl 
savo sveikatos būklės gali toliau 
eiti pareigas. 

Šį pasiūlymą ket inama ap
svarstyti pirmadienį n u m a 
tomame sušaukti Seimo valdy
bos posėdyje. 

„Šis klausimas bus svars
tomas visu rimtumu", žurnalis
tams teigė Liberalų ir centro 
frakcijos seniūnas Eligijus Ma
siulis. 

„Jei prezidentas ats isakytų 
būti patikrinamas, tai ta ip pat 
būtų mums atitinkama infor
macija", pažymėjo jis. 

Prezidentas gali atsisakyti 
tikrintis sveikatą. 

Seimas trijų penk tada l ių 
balsų dauguma, gavęs Konsti
tucinio Teismo išvadą, gali nu
traukti prezidento įgaliojimus 
dėl sveikatos būklės. 

Staigi ir skaudi 
netektis 
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Dr. Vytautas Gavelis. 

S a v a i t e i 
praėjus nuo LB-
nės suruoštos Lie
tuvos neprik-
l a u s o m y b ė s 
šventės , rodos, 
ne į ta ip didelę 
automobilių ne
laimę buvo įvel
t a s apyl inkės 
valdybos iždi
n inkas , dr. Vy
t a u t a s Gavelis. 
M a l ū n s p a r n i u 
n u s k r a i d i n t a s 
St. Louis uni 
vers i te to ligo
n inėn , operuo
tas , dėl didelių 
vidinių sužalo
j imų ir bega
linio kraujavimo, po septynių 
valandų kančios mirė. 

Vytautas Gavelis gimė nuo 
Pirmojo pasaul in io karo pa
s i t raukusios Rusijon Simo ir 
Antan inos Gavelių šeimoje, 
Tūlos vietovėje, 1916 metais 
sausio 1 dieną. Po karo grįžę 
Lietuvon, Gaveliai toliau ūki
ninkavo prie Ūdrijos bažnyt
kaimio nuosavame ūkyje, netoli 
Alytaus. Tai jausmingoji, dai
ningoji, giliai t au t i ška Dzūkija, 
išugdžiusi Vytautą ir suforma
vusi jo charakterį 

Tėvui Simui mirus, Vytau
tas paveldėjo ūkį, vedė mokyto
ją Albiną Dumbl iauska i t ę ir 
sumania i tvarkėsi . Lietuvą oku
pavę, Rusijos bolševikai ukį 
nusavino ir savo areštais bei 
t r ėmima i s S ib i ran įgąsdino 
daugelį lietuvių, todėl 1944 m. 
grįžtančios Lietuvon Raudono
sios armijos Gaveliai nebe
laukė. Pasikinkęs vežiman porą 
arklių, įsodinęs mamą, nėščią 
žmoną, m a ž u t ę dukrytę ir 
jaunesnį brolį Mykolą, Vytautas 
pasuko Vokietijos link. 

Pabėgėlių kelias nuvingiavo 
per Vokietiją, g ras indamas lais
vės bei gyvybės netekimu, 
įvairiausiais nuotykiais. O vis 
dėlto tik, sukorę savais arkliais 
apie 1,500 kilometrų, Gaveliai 
pasiekė Žemut inę Saksoniją. 
Vokietis ūkininkas , priėmęs sa
vo darbininkais Gavelių šeimą, 
džiaugėsi ne t ik t r ūks t ama 
darbo jėga. bet ir dviem stam
biais belgų veislės arkliais. Šei
ma tame ūkyje dirbo iki karo 
pabaigos. 

į s ikūręs D.P. stovykloje. 
Vytautas neleido laiko tuščiai, 
stengėsi pasinaudoti ten rengia
mais automechanikų, elektrikų 
ir anglų kalbos kursais . J is nuo
latos gyrėsi tų kursų nauda. 

Atėjus la ikui emigruoti . 
Gaveliai pasir inko JAV. Visa 
šeima la imingai perėjo per 
visus pat ikr inimus, bet užkliu
vo Vytauto žmona Albina. Ji 
sirgo tuberkulioze, jai reikėjo 
likti Vokietijoje ir gydytis. Vy
tau tas su dviem dukrelėm. Ma
ryte ir Ramune, su mama. iške
liavo į East St . Louis. Illinois. 

Tik po ketverių 
metų prie jų 
prisijungė žmo
na. 

D i r b d a m a s 
nelengvą fizinį 
darbą, iš pra
džių geležinke
ly, o vėliau 
maisto sandėly
je, V. Gavelis 
pamažu krovė 
savo šeimai liz
dą East St. 
Louis mieste, 
priklausė Lie
tuvių Nekalto 
Prasidėjimo pa
rapijai, Lietuvių 
Bendruomenei . 
N e p a s i t e n k i n o 

Vytautas vien darbu, jis troško 
mokslo. Įstojo į St. Louis uni
versitetą studijuoti finansų ir 
prekybos naktimis. Šias pastan
gas apvainikavo bakalauro 
laipsniu, bet čia nesustojo, o 
Pietinio Illinois universitete 
pasiekė magistro, specialisto ir 
PhD laipsnius. Tuo pačiu metu 
studijavo vokiečių ir rusų kal
bas. Savo akademines studijas 
panaudojo tame pačiame mieste 
esančioje Lincoln HS dirbdamas 
įvairių disciplinų mokytoju iki 
nat .išėjimo pensijon. 

įsigijęs jį patenkinusį iš
silavinimą, Gavelis savo energi
ją nukreipė į visuomeninį dar
bą. Iki šiol leidęs sau būti tik 

^Rinkimų komisijos nariu, dabar 
jau galėjo kibti į svarbesnius 
organizacinius darbus. Vieti
nėje apylinkės valdyboje yra 
buvęs sekretoriumi, pirmininku 
ir kasininku. Savo darbą sten
gėsi atlikti kruopščiai ir 
sąžiningai. 

Nusipirkęs Collinsville 
miesto pakrašty gražų sklypą 
žemes prie mažučio upelio Vy
tau tas panaudojo pabėgėlių sto
vykloje išmoktus amatus. Savo 
rankomis pasistatė namą, jį 
įrengė, o dideliame sode įruošė 
paukšteliams ir žvėreliams bu
veines. Jaunystėje pamėgęs 
Dzūkijos gamtos grožį, Vytau
tas troško jį atkurti ir svečioje 
šalyje sukurtoje Gavelių 
aplinkoje. 

Nelaimingasis įvykis nu
sinešė Vytauto Gavelio gyvybę, 
nutraukė kūrybingą gyvenimą, 
paliko žmoną Albiną našle, o 
dukras Ramunę ir Marytę su 
šeimomis našlaičiais. Neseniai 
palaidojusi brolį Mykolą, Ma
ryte Kriščiunienė dabar neteko 
paskutiniojo savo brolio Vy
tauto. 

Lietuvių Bendruomenės 
East St. Louis apylinkės ne
gausi lietuvių šeima neteko są
žiningo ir darbštaus veikėjo, 
draugo, tautiečio. Liūdime ir 
reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą Vytauto netekusioms 
Gavelių ir Krikščiūnų šeimoms. 

Zigmas G r y b i n a s 

RADO LOBI 
Ken Allen, gyvenantis pietvakariu 
Anglijos Thornbury mieste, nu
tarė savo kieme išsikasti tvenkinį ir 
užveisti žuvy. Bekasdamas jis 
aptiko molinę puodynę su tūks
tančiais senoviškų bronzos mo
netų. Archeologai tvirtina, kad tai 
romėniškos monetos iš 4 šimt
mečio po Kristaus. Manoma, kad 
(spėjant pagal svori) puodynėje, 
gali būti iki 20,000 monetų, bet 
dar jas tiria muziejininkai ir arche-, 
ologai. Ar tai reiškia, kad radėjas 
bus labai turtingas? Ne, nes pagal 
1996 m. Didžiojoje Britanijoje pri- : 
imtą įstatymą, vadinamą „Trea- i 
sure Act", rasti senovės lobiai pri
klauso valstybei ir yra patalpinami 
muziejuose. Žinoma, žmogus i 
gaus tam tikrą sumą pinigų — j 
radybų. ChrScM 

i 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

A f A 
ALFONSUI LILEIKAI 

mirus, žmoną LAIMĄ MINKŪNAITĘ-
LILEIKIENĘ, Tautos Fondo Revizijos komisijos 
pirmininkę, sūnus ANDRIŲ ir ALEKSĄ su 
šeimomis, tėvus GENĘ ir VINCĄ LILEIKAS bei 
visą plačią giminę ir artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Tautos fondas 

Neteko uolaus 
sielovados darbuotojo 

Kun. Petras Rukšys, SDB 
(1938 — 2004) 

Brazilijos San 
Paulo lietuvių para
pijos klebonas sale
zietis kun. Petras 
Rukšys mirė 2004 
kovo 5 d., neatsiga-
vęs po stuburą 
pažeidusios nelai
mės. Vila Zelinos 
Šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčia buvo pilna 
lankytojų per šer
menis nuo 2 vai. 
ryto iki Mišių 11 
vai. 

Kovo 16 d. mili
joninio miesto rytinės srities 
vyskupas Pedro Luiz Stringuili. 
saleziečių vyresnysis ir daugiau 
nei 20 kunigų koncelebravo 
Mišias, giedojo Angelinos Tata-
rūnienės vadovaujamas cho
ras, patarnavo 14 vaikų bei jau
nimo, įskaitant ir „Palangos" 
vieneto skautus. Po „Viešpaties 
angelo" parapijiečiai velionį 
lydėjo pėsti ir automobiliais 
iki Vila Alpinos kapų kremato
riumo. Pakeliui parduotuvės ir 
įstaigos iš pagarbos nuleido 
durų bei langų užuolaidas. Ka
puose maldoms vadovavo buvęs 
klebonas, kun. Juozas Šeške
vičius. Laidotuvėse dalyvavo 
kun. Petro sesuo Veronika iš 
Kanados. 

Parapija atšaukė savo glo
bėjo Šv. Juozapo šventės iškil
mes — kaip jie rašo, šventė jau 
nuplaukė, — ribodamasi tik Mi-
šiomis. Pagal brazilų paprotį, 
septintos dienos Mišios kovo 23 
d 

Kun. Petras Rukšys gimė 
1938.05.01 prie Oršos, Baltaru
sijoje, Stasio ir Kotrynos (Žiau-
nerytės) Rukšių šeimoje, vie
nuoliktas iš dvylikos vaikų. Še
ši broliai ir seserys mirė nuo 
bado ir ligų. 1944 m. vokiečių 
kariuomenė visą kaimą išvežė 
darbams Vokietijoje. Čia išgy
veno bombardavimus ir alkį. Po 
karo gyveno pabėgėlių stovyk
loje ir lankė lietuvišką pradžios 
mokyklą. 1948 m. šeima išvyko 
Anglijon, kur Petras baigė vi
durinę mokyklą. Nuo 1952 
m , mokėsi lietuvių saleziečių 
gimnazijoje Torine. Italijoje I 
saleziečių kongregaciją įstojo 
1955. Italijoje mokėsi filosofijos. 
Vokietijoje — teologijos. Kunigu 

įšventintas savo 
vardadienį, 1967 
m. Vokietijoje. Dar 
trejus metus stu
dijavo pedagogiką 
Romoje ir iki 1977 
m. dirbo lietuvių 
saleziečių centre 
Fraskatyje, netoli 
Romos. 

1977.05.24 at
vyko Brazilijon 
dirbti Šv. Kazi
miero lietuvių pa
rapijoje su sa
leziečiais kun. 

Pranu Gavėnu, kun. Petru Ur-
baičiu (abu mirę) ir kun. Stasiu 
Šileika (dabar Kaune). Išvykus 
kitiems saleziečiams, 1994 m. 
persikėlė talkinti Vila Zelinoje 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
klebonui kun. Juozui Šeškevi
čiui, o vėliau tapo lietuvių kle
bonu greta visos parapijos kle
bono brazilo. 

Kaip jo pirmtakai, kun. P. 
Rukšys laikydavo pamaldas 
lietuvių bendruomenėms įvai
riose San Paulo miesto vietose, 
lankydavo šeimas, kapelionavo 
skautams ir stovyklose. Rūpes
tingai redagavo savaitraštį 
..Mūsų Lietuva", pats maketuo
damas ir neretai spausdinda
mas, rūpindamasis išsiuntinėji
mu. Puoselėjo lietuvišką dvasią 
tautiniais lipdukais, vytukėmis. 
įvairiais suvenyrais, paveikslė
liais. Išvystė lietuvių kalbos 
mokymą paštu, magnetiniais 
įrašais, vėliau diskeliais. Su 
talka rengė ir leido portugalų 
— lietuvių kalbos žodynus 
Platino lietuviškas knygas ir 
spaudą. 

Žmonių vadinamas „Petriu
ku" (portugališkai Pedrinhoi. 
veikliai reiškėsi Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės ir kito
je veikloje. Parapijiečių labai 
mėgstamas dėl paslaugaus ir 
draugiško būdo. Jo darbo kam
barys — kaip dirbtuvė su kom
piuteriu, grotuvais, perrašinė
jimo prietaisais, redakcijos me
džiaga, knygomis ir spauda. 

Netekus savo klebono, lietu
vių parapija ir bendruomenė 
ima ieškoti kunigo, galinčio ir 
norinčio jų tarpe gyventi ir 
sielovadoje tarnauti. 

A.S. 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE UTHUAMAN VVORID WIDE DAILY 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CH1CAGO 

t=* 2212 Wcst Cctmak Road. CMcųp, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpben M Oksas, Presidcnt 

Patarnauj<tm Čikago* ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 9.5 Metus. 



6 D R A U G A S , 2004 m. kovo 26 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ČIKAGOS LITUANISTINĖJE mo
kykloje. J a u n i m o centre , ba
landžio 3 d., šeštadienį, vyks 
dabar mokyklą lankančių mo
kinių, jų brolių, seserų registra
cija 2004-2005 m. Registracija 
vyks nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p. Nauji 
mokiniai bus registruojami 
balandžio 24 d. 

KVIEČIAMA TALKA. Balandžio 3 
d., šeštadienį, 8:30 v;r. į talpin-
tuvus bus k r a u n a m a „Saulu
tės" s iunta į Lietuvą. Kaip ir 
anksčiau, PLC rūsyje yra apie 
650 siuntinių. Renkamės Pa
saulio lietuvių centro, Lemonte, 
žemutinėje mašinų pastatymo 
aikštelėje. „Saulutė" dėkoja PLC, 
„Lithuanian Mercy Lift" bei ge
riems savanoriams už galimybę 
padėti Lietuvoje vargingai gy
venant iems . Dėl informacijos 
skambinti Ramin ta i Marcher-
tienei, tel. 630-243-9488. Į talką 
kviečiame ir tėvelius, kurie šeš
tadienio ryte atveža vaikus į li
tuanist inę mokyklą. „Saulutė" 
iš anksto dėkoja visiems, galin
tiems padėti . 

BALANDŽIO 7 D. PAŽAISLIO vaiz
do juosta „Pažaislio vienuolyno 
idilės" bus pr is ta toma spaudos 
konferencijoje Šv. Kazimiero 
bažnyčios parapi jos kul tūros 
salėje Vilniuje, po vakarinių 
Mišių 6 v.v. Per Didįjį penktadienį, 
balandžio 9 d., ši vaizdo juosta 
bus t ransl iuojama per Nacio
nalinę televizijos stotį Vilniuje. 

KOVO 28 D., SEKMADIENI, po 8 
v.r. ir 10:30 v.r. šv. Mišių, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijoje, visi kviečiami į parapijos 
salę pasivaišinti mieliniais bly
nais su namuose virta obuolių 
uogiene. Visi nuoširdžiai kviečiami. 

BEVERLY SHORES, IN, lietuvių 
klubas praneša , kad kovo 28 d., 
sekmadienį, po 1 v. šv. Mišių 
Šv. Onos bažnyčioje (Beverly 
Shores. IN) įvyks Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pami
nėjimas. Kviečiame visus dalyvauti. 

KVIEČIAME VISUS Į YPATINGĄ 
susitikimą su kunigu Farrell 
Peternal, kovo 28 d., sekmadie
nį, tuoj po 11 v.r. šv. Mišių, nuo 
12:15 iki 1:30 v.p.p., didžiojoje 

salėje, Pasaulio lietuvių centre. 
Kun. Farrell yra amerikietis iš 
Wyoming, kuris uoliai dirba 
dvylika metų Lietuvoje su 
šeimom ir jaunimu. Kun. Far
rell pristatys programą su skaid
rėm apie „Strevadvario projek
tą" - katalikiškas konferencijos 
centras t a rp Vilniaus ir Kauno, 
kuriame bus teikiamas kultūri
nis ir dvasinis ugdymas. 

KOVO 28 D., SEKMADIENI, tuoj 
po 9 v.r. šv. Mišių, Šv. Antano 
parapijos patalpose, kavutės 
kambaryje vyks LB Cicero sky
r iaus metinis susirinkimas, 
kurio metu bus aptarta praeitų 
metų valdybos veikla, iždo atas
kaita, naujos valdybos rinki
mai. Valdyba kviečia gausiai 
dalyvauti, pateikti savo pasiū
lymus ir pageidavimus. Ta pa
čia proga bus renkamas solida
rumo įnašas, vyks pasivaišini-
mas kugeliu. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3 
kuopa, kviečia nares į šių metų 
pirmąjį susirinkimą, kuris 
įvyks kovo 27 d., šeštadienį, 3 
v.p.p.. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, Marąuette 
Parke. Dienotvarkėje, tarp kitų 
reikalų, ALRK Moterų sąjungos 
90 metų jubiliejus. Bus kavutė. 

PUTNAME, CT, KOVO 28 D., 
sekmadienį, 2 v.p.p. MVS - Ma
rijos. Vargdienių Seserų vie
nuolyno auditorijoje įvyks kon-
certas-vajus seserų globojamai 
..Neringos" stovyklai pagelbėti. 
Koncerto programą atliks Aidas 
ir Dainius Puodžiukai. „Ne
ringai" šie metai labai sunkus. 
Stovyklautojų visada daug, 
puikūs vadovai, programa reli
giniu ir tautiniu atžvilgiu be 
priekaištų. Tatiau pastatai sensta. 
Pavasarį reikia dengti stovyk
lautojų namelių stogus ir įvesti 
naują kanalizaciją. Tai kapita
linės išlaidos! Prieš porą 
savaičių rengėjai - MVS Rė
mėjų valdyba išsiuntė kvieti
mus atvykti į koncertą ir 
prašymą, kad tie, kurie negalės 
jame dalyvauti, atsiųstų dosnią 
auką pridėtame vokelyje. Rė
mėjai - MVS Rėmėjų valdyba 
jau iš anksto nuoširdžiai dėko
ja, kad ir už nedidelę auką. 

>l DRAUGUI" - 9 5 
KOVO 28 D., SEKMADIENI, prieš „Kariūno" koncertą. Maria gimnazi
jos salė ir bilietų kasa bus uždarytos iki 3 v.p.p. Kad nebūtų susi
grūdimo, bilietus prašome įsigyti iš anksto. 

DĖMESIO! BILIETUS Į ,.Draugo" jubiliejinį koncertą, kuriame kon
certuos Lietuvos Karo akademijos vyrų vokalinė grupė „Kariūnas" 
galima įsigyti Lemonte iki šio sekmadienio, 1 v.p.p. ir „Seklyčioje" 
iki šio penktadienio. Pasirūpinki te bilietais iš anksto, kad 
nereikėtų stovėti eilėje. 

KOVO 2 8 D. „KARIŪNAS" giedos Marąuette Parko Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 10:30 v.r. šv. Mišių metu. 
Norintieji pasimatyti su kariūnais, prašomi ateiti į parapijos salę 
po pamaldų. 

Čiurlionio galerijoje 

Plastiškų potėpių, spalvų gausa ir sodrumu pasižymi 
da i l i n inkės Rūtos Ostrovskajos tapybos darbai. 

Šių me tų balandžio 2 d., Čikagoje, Jaunimo centro 
Č i u r l i o n i o galerijoje, 7:30 v.v. at idaroma Rūtos 
Ostrovskajos fotografijos ir t apybos darbų paroda ,,...ir 
ž i ema tu r i spalvas". 

,I.ake Geneva", 2003 m. 

PROJEKTAS „STRĖVADVARIS" 
- konferencijų centras ir integralaus moters ugdymo mokykla 

Trečiadienį „Draugo" dien
raščio redakcijoje apsi
lankė Lietuvoje dirban

tys kun. J . Farrell Peternal ir 
Kultūros vystymo bei švietimo 
viešosios įstaigos darbuotojas 
Artūro Soto G. 

Amerikietis kun. J. Farrell 
Peternal dirba Lietuvoje jau 
beveik 12 metų. Dirba jaunimui 
ir visiems tiems, kurie kuria 
Lietuvos ateitį. Kultūros vysty
mo ir švietimo viešosios įstaigos 
iniciatyva šiuo metu yra ruošia
mas projektas „Strėvadvaris". 
Pagal „Srėvadvario" projektą 
planuojama įrengti patalpas, 
t i nkamas organizuoti semi
narams, konferencijoms, reko
lekcijoms, jaunimo stovykloms 
bendradarbiavimo ir sąlyčio su 
gamta aplinkoje. 

Kultūros vysty
mo ir švietimo viešo
ji įstaiga - tai pelno 
nesiekianti organi
zacija, kurios projek
tų tikslas - teikti 
galimybę ir jaunuo
liams, ir suaugu
siems vystyti savo 
sugebėjimus, tau
tinę savimonę ir pi
lietiškumą krikščio
niškoje aplinkoje. 
Doktrinos mokymo 

ir dvasinio ugdymo renginiai 
„Strevadvario" konferencijų 
centre bus patikėti Opus Dei, 
asmeninei Katalikų Bažnyčios 
prelatūrai . 

Šis projektas taip pat skir
tas Lietuvos moterims ir šei
moms. Lietuvai įstojus į Eu
ropos Sąjungą, turizmas žymiai 
išaugs. Bus reikalingi kvali
fikuoti šios srities specialistai, 
gal intys teikti t a rp tau t in ius 
s t anda r tus atitinkančias pas
laugas. Bus įsteigta integralaus 
moters ugdymo mokykla, orien
tuota į viešbučių administra
vimą ir kaimo turizmą, ypa
tingą dėmesį skiriant gamtos 
saugojimui ir puoselėjimui. 

Numatoma bendradarbiau
ti su tarptaut inėmis mokyk-

Arturo Soto G., kun. J. Farrell Peternal, 

lomis „Europrof" Olandija. 
„Lakefield" Didžioji Britanija, 
„Dosnon" Prancūzija ir ..Le-
xington" Cellege, Čikaga. JAV. 

.Draugo" vyr. redaktore Danute Bindokienė ir dr. Linas Sidrys. 
Vitalijos Pulok ienės nuotr. 

DĖKOJAME ŠIEMS SAVO SKAITYTOJAMS, PAAUKOJUSIEMS „DRAUGUI" PO 50 DOL. TIK TOKIU 
NUOŠIRDŽIU LIETUVIŲ DOSNUMU LAiKOSl LIETUVIŠKA SPAUDA IR VEIKLA. 

BEN DUNDA, Cicero, 1L; CASIMtR OKSAS iš Oak Lavvn, iL; DANUTĖ JANUTA, gyv. Berkeley, CA; DR. 
A GARŪNAS, Lemont, iL; SOF1A PUMPUTIS, gyv. Dovvners Grove,lL; ViKTORIjA ADOMAITIENĖ, gyv. 
Crestvvood, IL; AURIS JARAŠIŪNAS iš Santa Monica, CA; TONY DAMEIKA, Rockford, IL; MONIKA 
VOSYLIUS iš Rochester, NY; P. IR R. DOMANSK1S, VVestern Springs, IL; VACLOVAS KUZMICKAS, 
Chesshire, CT; JURGIS SAVICKAS, Chicago, IL 

R. VEITAS, gyv. Mi i ton , MA, kartu su „ D r a u g o " prenumerata atsiuntė 100 DOL. auką. Tai puiki 
dovana mūsų dienraščio 95-ojo g imtadienio proga. Ačiū! 

MARIJA ViLUTIS, St. Petersburg, FL, „ D r a u g o " gimtadieni pradžiugino 100 DOL. dovana. Dėkui! 

AUSTĖ VYGANTIENĖ, gyv. VVinnetka, IL, atsiuntė „Draugu i " 100 DOL. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

„VAIKO VARTAI l MOKSLĄ" (R. VAiTYS), Lake Bluff, IL, įvertino nuolatinę „D raugo " paramą, spaus
dinant šios svarbios organizacijos straipsnius, renginiu reklamas ir savo dėkingumą parodė 100 
DOL. atska. Linkime sėkmės ar t imo meilės darbuose ir dėkojame. 

ANELĖ APEIK1ENĖ, sveikindama „Draugą" 95 metų sukakties proga, atsiuntė 95 DOL. dovaną! Koks 
tai gražus simboliškas jos užmojis, kaip būtų puiku, kad ir kiti skaitytojai tokiu pavyzdžiu pasektu... 
Labai ačiū! 

ALGIRDAS SUVAIZDIS apdovanojo „Draugą" 100 DOL. auka. Širdingai dėkojame! 

Vyksta statyk" -

Balzeko muziejuje 
VERBŲ KŪRIMO PAMOKOS VYKS BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejuje kovo 28 d., sekmadienį, nuo 11 v.r. iki 1 v.p.p. Verbas 
kurti mokys dailininkės Virginija Morrison ir Rasa Ibianskienė. 
Atsineškite žirkles, džiovintų augalų ir gelių, kurių galima įsigyti 
parduotuvėje Hobby Lobby Pamokos dalyviai gaus medinę 
lazdelę, kuri yra verbos pagrindas ir keletą džiovintų augalų. 
Daugiau informacijos ir užsiregistruoti galite tel. 773-582-6500. 

1S ART! IR TOLI 

LR AMBASADA VAŠINGTONE 
2622 16 St., AfVV. VVashington D.C. 

Tel. 202 234S860, ext. 119; 
fax: 202-328-0466; e-mail: jurgtta'eHtembassyus-org 

Iš arti ir toli 

KVIEČIA „VAIKO VARTAI J MOKSLĄ" 

SUSIPAŽINO SU LIETUVOS 
PASTANGOMIS KOVOJE 

PRIEŠ KORUPCIJĄ 
Lietuvos Respublikos amba

sadoje kovo 23 d. lankėsi Ru
sijos verslininkų ir teisininkų 
delegacija, kuri susipažino su 
Lietuvos pastangomis kovojant 
prieš korupciją. 

Pranešimą apie kovą prieš 
korupciją Lietuvoje skaitė 
ambasados ministrė — patarėja 
Jolanda Kriškoviecienė. J. Kriš-
koviecienė Rusijos delegaciją 
supažindino su Lietuvoje priim
tais antikorupcijos ir su tuo su
sijusiais įstatymais, su nacio
naline antikorupcijos programa 
bei Lietuvoje vykdomais antiko
rupciniais projektais. 

Ambasadoje Rusijos dele
gaciją pasveikinęs, LR amb. 
JAV Vygaudas Ušackas pažy
mėjo, kad š.m. kovo 29 d. Va
šingtone JAV prezidentas Geor
ge W Bush ir LR ministras pir
mininkas A. Brazauskas, 
drauge su 6 kitų Vidurio ir Rytų 
Europos šalių vyriausybių va
dovais, atvers naują puslapį Eu
ropos istorijoje. Tą dieną Lietu
va, Bulgarija, Estija, Latvija, 

Slovakija, Slovėnija ir 
Rumunija taps lygiateisėmis 
NATO narėmis. 

„NATO narystė Lietuvai ir 
kitoms Baltijoms šalims reikš 
naujų, pasitikėjimu bei abipuse 
pagarba ir nauda pagrįstų, san
tykių su Rusija vystymą", kal
bėjo ambasadorius V. Ušackas. 

Rusijos delegacijos apsi
lankymas Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone yra dalis JAV Pilie
čių iniciatyvų centro (Center for 
Citizen Initiatives) programos 
„Pasaulio patir t is maž inan t 
korupciją" (World's Experience 
in Corruption Reduction). Rusi
jos verslininkai ir teisininkai, 
kurie dirba įvairiuose Rusijos 
regionuose — Sankt Peter
burge, Krasnodare, Vladivosto
ke. Tiumenėje, Jekaterinburge 
ir kt.., — grįžę iš antikorupcinio 
simpoziumo Vašingtone, pa
teiks pasiūlymus Rusijos Vy
riausybei, kaip geriau kovoti su 
korupcija šalyje. 

K. Vaške lev ič ius 

Verbų sekmadienį, balan 
džio 4 d., šalpos organizacija 
„Vaiko vartai į mokslą" Cleve-
land skyrius ruošia pietus su
rinkti pinigų paremti beglobius 
vaikus Lietuvoje. Kviečiame 
pietauti Verbų sekmadienį po 
šv. Mišių, 11 vai. r. Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos svetainėje, 18022 Neff 
Road. Cleveland, OH 44119. 

Cleveland skyrius globoja 
Obelių miestelio beglobius 
vaikus. J iems reikia maisto, 
mokyklinių priemonių, rūbų. 
žaislų, tėvų globos ir meilės. 
Vaikų tėvai nėra pajėgus savo 

vaikus aprūpinti buitiniais reik 
menimis ir suteikti vaikams 
reikiamos namų šilumos. Jie 
yra paveikti gyvenimo naštos, 
skandina savo nevilties skaus
mą įvairiais būdais ir nebepajė
gia prižiūrėti savo vaikų. Tų 
vaikų centru rūpinasi Dijana 
Kančienė ir jos talkininkai. Jie 
turi patalpą, kur vaikai renkasi 
po pamokų, gauna valgyti, jiems 
padeda su pamokų ruoša, moko 
tvarkingo elgesio, mandagumo, 
teisingumo, draugiškumo, atsa
komybės. Dedama daug pas 
tangų, kad tie vaikai išaugtu 
gerais žmonėmis. Tam cen

t ru i išlaikyti r e ika l i nga pa
ša lpa . 

Kviečiu jungtis į „Vaiko var
tai į mokslą" šalpos organizaci
jos Cleveland skyrių. Nario 
mokestis metams 10 dol. Mūsų 
visų tikslas yra padėti vargo 
vaikams išbristi iš sunkios 
aplinkos ir tapti a tsakingais , 
tėvynę mylinčiais žmonėmis. 
Mes galime palengvinti jų kas
dieninius nepri tekl ius. Prisi
dėkime prie šio gražaus darbo ir 
Lietuvos vaikai išaugs tvirti 
tėvynės „ąžuolai". 

S tasė K a z l a u s k i e n ė 

SKELBIMAI 
Sagil's restoranas, 6814 W. 
87 St., Burbank, I L 60459, 
t e l . 708-598-0685. SVEIKI
NAME visus savo esamus ir 
būsimus klientus su artėjančio
mis šv. Velykomis. Linkime 
Jums viso gero ir laukiame jūsų 
atsilankančių pas mus. Esame 
šventiškai pasipuošę. 
Barbara i r I r m a . 

• Amer ikos l ie tuvių radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. FrancLsco, Chicago, IL 60632. 

i • J o s e p h Panavas , MI atsiuntė $30 auką, kurią paskyrė 
j ŽIV/AIDS ir Narkotikų prevencijos programai Lietuvoje. Dė-
; kojame už auką' L i thuanian Mercy Lift, P . O. Box 88, P a l o s 
Heights . IL 60463. Tel. 708-952-0781. Tax ID #36-3810893. 

! • L i t huan i an Mercy Lift dėkoja už aukas, kurias paskyrė a.a. 
Onos Kutkaitės-Durbin fondui — Jurbarko ligoninės vaikų 
skyriui. Aukojo $25 — Edward ir Tammy Durbin ir $15 — Joseph 
Pctuska. CT Dėkojamo už aukas' L i t h u a n i a n Mercy Lift, P. O. 
Box 88, Palos Heights , IL 60463. Tel. 708-952-0781. T a x ID 
#36-3810893. w\vw.l i thuanianrnercylif t<e\ahoo.com 

DĖMESIO* Df.MESIO«Neseniai atvykote, ieškote darbo ar b u t o , t ač iau 
skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS jūsų ske lb imą 
išspausdins nemokamai. Tereikia paskambint i tel . 77? S85 -9500 ar užsuk

t i Į DRAUGO administracija adresu 4545 W 63 St.. Chkago. N. 60629. 




