
i..i.m...u t4.l.t..»W 

52 P2 3RATIS 
THE LIBRARS OF COKGRESS 
KiriMIICI © • » * * « « « 
SBRIALS DIVISIOH 

v », .-N*- O O rt O <S 

-MIXED ADC 60821 

WA3HIS3T0I 

PERIODICALS 
March 5, 1999 

VoLLXZXVII 

# 90th ANNIVERSARY # 

NEWSPAPER - P O N O T PELAY - Pate Maited 03/04/99 

U Ž S I E N I O L I E T U V I Ų D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TH„: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

THE LITHUANIAN VVORLP-VVIDE DAILY 

PENKTADIENIS -FRIDAY, KOVO - MARCH 5, 1999 
# 90-IE JI METAI V̂  Nr.45 

Kaina 50 c. 

Ministrų kabinetas pasitrauks, 
jei bus mažinamos jo teisės 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — rencijos taryba, 
„Mes jokių reikalavimų ne
keliame. Vienintelis prašy
mas — turėti normalias dar
bo sąlygas, turėti galimybę 
priimti sprendimus ir juos 
įgyvendinti", spaudos konfe
rencijoje ketvirtadieni sakė 
ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius. 

Premjeras pareiškė, kad ne
galėtų dirbti, jei „vyriausybės 
įstaigos palaipsniui batų per
vedamos kitoms instituci
joms, mums paliekant tas pa
čias pareigas". „Jei botų ma
žinamos teisės, bet paliekama 
atsakomybė, tai vyriausybė, 
beabejo, negalėtų dirbti", aiš
kino G. Vagnorius. 

Kaip pavyzdį jis minėjo 
„reikalavimą", kad Konku-

dabar vei
kianti prie vyriausybės, būtų 
pervesta Seimo arba prezi
dento žinion. 

Prezidentas Valdas Adam
kus penktadienį turi apsis
pręsti, ar pasirašys naująjį 
Konkurencijos įstatymą, pa
gal kurį, tarybos vadovą, 
premjero teikimu ir preziden
tui pritarus, skirtų ministras 
pirmininkas. 

G. Vagnorius neigiamai at
sakė į žurnalistų klausimą, 
ar jo pastaba vertintina kaip 
priekaištas prezidentūrai ar
ba Seimui. „Aš tikrai nekalti
nu nei Seimo, nei prezidento. 
Seimas ir prezidentas tikrai 
dirba puikiai", teigė premje
ras. 

Vyriausybės atsistatydinimas 
sustiprintų demokratinį įvaizdį 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) -
„Visiems aišku, kad konser
vatoriai šiandien nepajėgia 
kontroliuoti valstybės valdy
mo, ir todėl jų remiama vy-̂  
riausybė turi atsistatydinti. Ir 
kuo greičiau, tuo geriau Lietu
vai*", spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį sakė Krikščionių 
demokratų sąjungos vadovas, 
Seimo narys Kazys Bobelis, 
pridurdamas, jog tai — vienin
telė išeitis atkurti valstybės 
pastovumą ir pasitikėjimą val
džia. 

Pasak jo, pareiškimai, kad 
vyriausybės atsistatydinimas 
pakenks valstybės įvaizdžiui, 
yra visiškai nepagrįsti. „Prie
šingai, vyriausybės pakeiti
mas tik sustiprins mūsų de
mokratinį įvaizdį, ir dabartinį 
nestabilumą prezidentas ir 
Seimas greit įveiks", teigė K 
Bobelis. 

Jo nuomone, Konservatorių 
partijos atstovui turėtų būti 
pasiūlyta sudaryti naują vy
riausybę, gavus prezidento ir 
Seimo pritarimą. K Bobelis 
mano, kad jei Seimo dauguma 
vyriausybės atsistatydinimui 
nepritars, būtina surengti 
pirmalaikius Seimo rinkimus. 

Be kita ko, jis sakė: „aš dir
bu ir dirbsiu, kol Lietuvoje 
bus įkurta viceprezidento in
stitucija. Ypač šiandien mato
me, kaip tai aktualu". 

K. Bobelis mano, kad tik 
„simboliškai" kitos institucijos 
vadovas gali pavaduoti prezi
dentą, o viceprezidentas es
miniai galėtų padėti valstybes 
vadovui ir „visuomet žinotų, 
kas vyksta". 

Konstitucija dabar numato, 
kad prezidentui negalint eiti 
savo pareigų, jį pavaduoja Sei
mo pirmininkas. 

Trys Amerikos seržantai — Charles Crego, Robert Bastian ir Hor-ice Johnson — 1996 metais Bosnijoje, rizikuo
dami savo gyvybėmis, iš užminuoto lauko išnešė mirtinai sufcilot.i Lietuvos karininką leitenantą Normundą 
Valterį. Philadelphįjos Lietuvių bendruomenė į Lietuvos Valstylvs atkūrimo šventės — Vasario 16-osios — pa
minėjimą pakvietė netoliese esančioje Willow Grove karinėje baz> ;e tarnaujančius karius, kad išreikštų pagarbą 
ir dėkingumą už šį didvyrišką poelgį. 

Nuotr.: Philadelphįjos lietuvių surengtoje šventėje (iš kairės) seržantas Horace Johnson, generolas majoras 
Rodney Ruddock, Lietuvos gynybos atašė Vašingtone majoras Voldemaras Sarapinas, seržantas Robert Bastian 
ir seržantas Charles Crego. (Petro Vaikio nuotr.) 

Seimo pirmininkas Vašingtone 
kalbėjo apie NATO plėtrą 

Lietuvos ir Lenkijos vadovai turi 
pereiti nuo kalbų prie darbų 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) -
Seimo narys Janas Senke
vičius Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentus Valdą Adamkų ir 
Aleksander Kwasniewski pa
ragino nuo vietinės reikšmės 
problemų pereiti prie strategi
nio pobūdžio tarpvalstybinių 
problemų sprendimo. 

Ketvirtadienį išplatintame 
Seimo nario atvirame laiške 
Lietuvos ir Lenkijos vadovams 
apgailestaujama, kad „vieti
nės reikšmės klausimas" — 
Punsko užkardos problema — 
sprendžiama net abiejų vals
tybių prezidentų lygiu. 

Kaip žinoma, Lenkijos pasie
nio policijos posto įkūrimą 
Punsko sveikatos centre kriti
kuoja pačios Lenkijos žiniask-
laida, politikai ir visuomenės 
veikėjai. 

„Bet juk yra visa eilė stra
teginio pobūdžio tarpvalstybi
nių problemų, kurias spręsti 
yra būtent prezidentų kompe
tencija", rašo J. Senkevičius. 
Vieną tokių problemų jis nuro
do tai, kad Lietuvoje tarp 
užsienio investuotojų Lenkija 
užima tik 15 vietą, ir lenkų 
kapitalo Lietuvoje dalis suda
ro tik 1.6 proc. visų užsienio 
investicijų. Pasak atviro laiš
ko, Lenkija valstybių, į kurias 
eksportuoja .Lietuva, sąraše 
yra 11-ta (tik 2.6 proc. Lietu
vos eksporto). 

J . Senkevičius taip pat pri-
m«oa Lietuvos lenkams rūpi
mus reikalus: Vilniaus ribų 
išplėtimas ir savivaldybių re
forma, stringantis žemės grą
žinimas prie Vilniaus. Be to, 

• 

J. Senkevičius kalba apie 
„Lietuvos lenkų bendruo
menės, kaip kolektyvinio savi
ninko, nekilnojamoji turto Vil
niuje" atgavimą. 

„Daug kartų pastaruoju me
tu kartojamas draugiškų, tie
siog idealių Lenkijos ir Lietu
vos gerų kaimyninių santykių 
lozungas, neparemtas prakti
niais veiksmais ir tvirtąja va
lia tesėti priimtus įsipareigo
jimus, pradeda skambėti taip 
pat dirbtinai ir veidmainiškai, 
kaip dar nepasenusios broliš
kų tautų socialistinės drau
gystės frazės", rašo J. Senke
vičius. 

Lenkų pasieniečiai 
žada būti „maloniais 

kaimynais" 

Varšuva, kovo 4 d. (BNS) — 
Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausias komendantas Ma-
rek Bienkovvski pasiūlė Puns
ko valsčiaus vadovams susi
tikti ir „ramiai išspręsti" kon
fliktą dėl užkardos įkurdinimo 
miestelyje, kur dauguma gy
ventojų yra lietuviai. Pasak 
M. Bienkowski, „Punsko apy
linkėse greitai gali būti 'labai 
karšta', nes ten ,'aktyviai vei
kia nusikaltėlių grupės"'. 

Punsko gyventojai atviru 
laišku kreipėsi į Lenkijos ži-
niasklaidą, kuriame reiškia
mas pasipiktinimas Lenkijos 
Seimo deputato Jan Marija 
Rokita pareiškimu, esą „puns
kiečiai, reikalaudami iškelti 
užkardą iš Punsko, gina nusi-

Vašington&s, kovo 4 d. 
(BNS) — Pirmąją vizito JAV 
dieną Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pokal
biuose su JAV politikais dau
giausia dėmesio skyrė NATO 
plėtrai. 

Trečiadienį susitikime su 
JAV Senato daugumos vadovu 
Trent Lot daug dėmesio skirta 
artėjančiam NATO viršūnių 
susitikimui Vašingtone. Sena
torius ypač teigiamai įvertino 
Lietuvos Seimo priimtą įsta
tymą dėl karinio biudžeto di
dinimo, nes tai padės įvykdyti 
kariuomenei keliamus NATO 
reikalavimus. 

„Valstybės, atitinkančios 
NATO svertus, turi būti pri
imtos, sąjunga turi plėstis", 
sakė senatorius. 

Pasak Seimo pirmininko at
stovės spaudai Loretos Zaka
revičienės pranešimo, V. 
Landsbergis informavo apie 
geografiškai ir istoriškai ar
timų valstybių — Lietuvos ir 
Lenkijos — santykius, pasa
kojo apie aktyvų karinį ben
dradarbiavimą, bendrą oro 
erdvės kontrolę. 

„Atskirti mus kažkokia 
'raudona linija' būtų visiškai 
nesusipratimas", sakė Vytau
tas Landsbergis, paminėda
mas Rusijos dažnai naudoja
mą perspėjimą, kad buvusios 
SSRS valstybės negali boti 
pakviestos į NATO. 

V. Landsbergis išreiškė su
sirūpinimą dėl JAV adminis
tracijos sprendimo 1.5 mln. 
dolerių sumažinti finansinę 
paramą Lietuvos kariniam 
pasirengimui. 

Susitikime su politologu 
Zbigniew Brzezinski Seimo 
pirmininkas padėkojo jam už 
tvirtą nuostatą ir pasisaky
mus, remiant Lietuvos narys

tę NATO. Z. Brzezinki visiš
kai pritarė V. Landsbergio 
minčiai, kad Lietuvos priėmi
mas į NATO galutinai norma
lizuotų santykius su Rusija, 
nes tuomet būtų kalbama 
„bendradarbiavimo kalba". 

Susitikime su Amerikos 
Lenkų bendruomenės atstovu 

Jan Nowak pastarasis iš
reiškė įsitikinimą, kad Slovė
nija, Lietuva ir Slovakija yra 
pasirengusios narystei sąjun
goje, todėl turi būti kuo grei
čiau priimtos. Lietuvos priė
mimas, pasak lenkų bendruo
menės vado, būtų Vakarų 
patvirtinimas, jog jie Lietuvą 
laiko iš tikrųjų nepriklauso
ma valstybe, kuri laisvai ren
kasi savo kelią. 

Europog"Komisija dar kartą 
„spustelėjo" Lietuvą 

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) — 
Jei Lietuva iki metų vidurio 
neparuoš Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) uždarymo 
plano, Europos Sąjungos (ES) 
vadovai Helsinkio viršūnių su
sitikime gali pareikšti neigia
mą požiūrį dėl Lietuvos pa
kvietimo deryboms dėl ES na
rystės, pareiškė Europos Ko
misijos pareigūnai, su kuriais 
šią savaitę Briuselyje buvo su
sitikusi grupė Lietuvos Seimo 
narių. 

EK atstovai pabrėžė 
griežtas komisijos nuostatas, 
kad Lietuva turėtų įvykdyti 
branduolinės saugos planą, 
jog IAE pirmasis blokas turi 
būti uždarytas iki 2002 metų, 
antrasis — apie 2007 metus. 

Lietuva turėtų nedelsiant 
parengti tikrovišką planą, 
kaip šie tikslai turi būti įgy
vendinti. EK pasirengusi pri
sidėti rengiant tokių darbų 
įgyvendinimo bei finansavimo 
planų. Priešingu atveju, gali 
būti sumažinta ES finansinė 
parama dabar vykdomiems 
projektams Lietuvoje. 

Lietuvos delegacija paaiš
kino, kad IAE uždarymo data 
priklauso nuo to, kokią finan
sinę paramą Lietuva gaus iš 
ES bei kitų šaltinių. Be to, 
uždarymo planas turi numaty
ti ir tikrąją elektros energijos 
kainą, kurią Lietuvos vartoto
jai turės mokėti už elektros 
energiją, pertvarkius valsty
bės energetiką. 

kaltelių interesus". 
„XX amžiaus pabaigoje Eu

ropos demokratinės valstybės 
kovoja su negatyviais tauti
niais stereotipais, o Lenkijos policija kaltino „Žalgirio" ger-
Seimo deputatas formuoja bėjus turkų krepšininkų, tre 

Kauno „Žalgirio gerbėjai 
papiktino turkų diplomatus 

partijos vėliavomis, kurios 
ypač suerzino Turkijos diplo
matus. 

Teismas įvertino kaip bū
tinąją gintį prieš neteisėtus 
policijos veiksmus vieno iš 
„Žalgirio" aistruolių atsisaky
mą atiduoti policininkams jo 
pasidarytą Kurdistano vėlia
vą, nes Lietuvos įstatymai ne
draudžia mojuoti nesančių 
valstybių simbolika, ir teismo 
salėje grąžino savininkui poli
cijos atimtąją vėliavą. 

Žalgiriečių gerbėjas sakė, 
kad sąmoningai atsinešė Kur-

Kaunas-Vilnius, kovo 4 d. 
(BNS) — Kauno miesto apy
linkės teismas ketvirtadienį 
išteisino Kauno ..Žalgirio" 
krepšinio komandos aistruo
lius, kurie buvo kalt:narni vie
šosios tvarkos pažeidimu ir 
turkų krepšininkų bei diplo
matų įžeidinėjimu. 

Keturi 19-37 metu aistruo
liai buvo iškviesti į 'eismą po 
įvykio antradienio vakarą 
Kauno sporto halėje per ..Žal
girio" ir Istambulo „llker" ko
mandų varžybas, kurias kau
niečiai laimėjo 76:62 

Administracinės teisės pa
žeidimo protokolus surašiusi 

Būna ir taip... 
(iBformmcijm turinkta, remianti* Lietuvon limaaklaida. Statistikos departamento, 
Unln agentūrų BNS bei Elta pranešimąjį) 

i , • - — • 

* Nuo 1996 m e t u daugiausiai te ises aktų projektu Seime pa
rengė Seimo kancleris Jurgis Razma. Seimo spaudos tarnybos duomeni
mis, jis įregistravo 130 teisės aktų, iš jų buvo priimta 106. Nuo Seimo 
kanclerio truputį atsilieka Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkė Elvy
ra Kunevičiene, įregistravusi 93 teisės aktus, bei Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis (66). Aktyvus yra ir opozicinės LDDP vadas Česlovas 
Juršėnas (29), socialdemokratų vadas Aloyzas Sakalas (7). Centristų va
dovas Romualdas Ozolas įregistravo 1 teisės aktą. 

* „ *Žiaurios akcijos' tikrai biudžeto nepapildys. Biudžeto paja
mas reikia kruopščiai apskaičiuoti, o ne sudarinėti papildomas pajamų 
lenteles ar metodus. Jeigu niekas nenori pripažinti, kad nebėra eksporto, 
mažėja darbo vietų, o ekonomika merdi, naivu tikėtis surinkti daugiau 
mokesčių", „Respublikai" sake buvusi Valstybines mokesčių inspekcijos 
viršininkė Nijolė Petrėnienė, komentuodama premjero GediminoVagno-
riaus paskelbtą naują „žiaurią akciją". Jos nuomone, „trumpalaikes akci
jos paprastai efekto neduoda". „Manau, kad geriausias kovos su kontra
banda būdas yra gerai uždarytos ir kontroliuojamos sienos", sakė ji. 

* Prezidentas Valdas Adamkus, nuo pat savo kadencijos pra
džios pirmaujantis visuomenės nuomonių apklausose, neužleido savo vie
tos ir vasario mėnesį. Firmos „Baltijos tyrimai-Gallup" vasario 15-23 d. 
atliktos 1,014 Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, V. Adamkumi 
pasitiki 48.9 proc. apklaustųjų. Artimiausi „konkurentai" nuo valstybės 
vadovo smarkiai atsilieka. Antroje vietoje esančiu kadenciją baigusiu pre
zidentu Algirdu Brazausku pasitiki 11.4 proc., Naujosios sąjungos vadovu 
Artūru Paulausku — 9.6 proc., Seimo nariu Kaziu Bobeliu — 7.8 proc., 
Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu — 4.5 proc., premjeru Gediminu 
Vagnoriumi — 4.1 proc. apklaustųjų. 

* Ekonominė kr ize Rusijoje bei šventųjų tapybos populiarumas 
Vakarų valstybėse pavertė Lietuvą legalaus ir nelegalaus ikonų tranzito 
valstybe. Vien per praėjusius metus Kultūros vertybių apsaugos departa
mentas oficialiai leido išgabenti 2,033 slaviškas ikonas. Daug jų iškeliavo 
į Vokietiją, Olandiją, JAV. Lietuvos muitininkai bei pasieniečiai kone 
kiekvieną savaite sulaiko nelegaliai gabenamas ikonas. Pasak departa
mento Išvežamų į užsienį vertybių kontrolės skyriaus, žinovų- įvertinimo 
ir leidimų reikia visiems antikvariniams dirbimams. 

* Vyriausybės nutar imu, i i rezervo fondo 162,700 litų skirta 
Generalinei prokuratūrai atimto alkoholio sunaikinimo išlaidoms padeng
ti. Prieš mėnesį vyriausybes nutarimu už atimto alkoholio saugojimą ir 
sunaikinimą 536,000 litų buvo paskirta Vidaus reikalų ministerijai. Per 
praėjusius metus Lietuvoje buvo sunaikinta per 700,000 litrų įvairaus al
koholio. Pernai apie 100,000 litrų alkoholio buvo sudeginta Palemono ke
ramikos gamykloje, o per 600,000 litrų sunaikinta gamtosaugininkų nu
rodytose vietose. Tiek spirito gamintojai, tiek alkoholio importuotojai pri
taria tokiam naikinimui, nes, paleidus šiuos gėrimus į apyvartą, sumažė
tų jų pardavimas. 

* Vasario pabaigoje dėl savavališko prisijungimo prie naftotie
kio „Biržai-Mažeikiai" Joniškio rajone apie pusės hektaro plote išsiliejo 
maždaug 60-70 tonų naftos. Policija 10-ciai parų sulaikė buvusį naftotie
kio darbuotoją Petrą Benaitį, įtariamą savavališkai prisijungus prie naf
totiekio ir vogus naftą, kuri į aplinką pateko dėl vagišiaus neužsuktos 
sklendės. P. Benaičiui jau iškelta baudžiamoji byla dėl vagystės. 

* Per Lietuvos teritoriją pernai buvo pervežtas 10 mln. JAV do
lerių vertės kokaino krovinys. Pervežimą kontroliavo Lietuvos policija. 
Pernai rugsėjo-spalio mėnesiais 52 kg kokaino siunta buvo gabenama iš 
Pietų Amerikos per Lietuvą į Rusiją. Narkotikai buvo paslėpti motorinėje 
valtyje, ją dar tik surenkant gamykloje. Lietuvos policija, bendradarbiau
dama su Angluos, Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos pareigūnais, sekė krovi
nio judėjimą Lietuvos teritorija ir užtikrino jo saugumą. Pernai gegužį, 
policijai kontroliuojant, iš Panamos per Vokietiją į Lietuvą atsiųsta ir čia 
atimta 9.043 kg juodojo kokaino, ir tai buvo trečias atvejis pasaulyje, kai 
kokainas buvo gabenamas kaip kopijavimo aparato milteliai. 1998 m. Lie
tuvos policija išaiškino 96 organizuotas nusikaltėlių grupes, besiverčian
čias narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekyba. Dar apie 137 grupes 
pareigūnai turėjo informacijos, buvo žinomi ir 393 prekiautojai narkoti
kais. 

* Lietuva tapo moterų eksporto vartais iš senosios sovietų im
perijos į visos Europos Sąjungos viešnamius, rašo britų dienraštis 
„Evening Standard", apibendrindamas liudijimus, nugirstus Londono 
teisme, nagrinėjant Lietuvos piliečių bylą. Trys lietuviai šioje byloje buvo 
nuteisti už prostitucijos tinklo organizavimą Didžiojoje Britanijoje. „Mer
ginos — neretai pagrobtos sekso vergijon arba apmulkintos pažadais gau
ti darbo užsienyje — atvežamos Lietuvon, aprūpinamos suklastotais pa
sais ir kontrabanda išvežamos į turtingesnes Vakarų Europos valstybes 
Pasiekus darbo vietą, iš jų reikalaujama susimokėti išlaidas už kelionę ir 
padirbtus dokumentus", rašo laikraštis „Daugelis pagrobtų merginų ne
drįsta kelti triukšmą pervežamos per sieną, nes mano, kad pasieniečiai 
irgi įsivėlę į nusikalstamą sekso prekybą, ir hijo susidorojimo su artimai
siais", teigia laikraštis. 

* Speciali Sve ikatos apsaugos ministerijos komisija aiškinsis, 
kaip kūdikis užsikrėtė maliarija, nuo kurios praėjusios savaitės pabaigoje 
mirė. Maliarijos susirgimą 7 mėnesių berniukui nustatė Kauno medikai, 
kūdikis nuo šios ligos mirė Kauno klinikose Vasario pradžioje berniukas 
buvo gydomas Klaipėdos ligoninės infekciniu ligų skyriuje Čia jam buvo 

naują lietuvio kontrabandi
ninko stereotipą", rašoma laiš
ke. Punskiečiai reikalauja, 
kad J. M. Rokita savo žodžius 
paneigtų ir atsiprašytų. 

nerių ir rungtynes stebėjusių 
diplomatų įžeidinėjimu, pasi
priešinimu policijai Teismas 
atmetė visus kaltinimus, pa
žymėjęs, kad triukšmavę aist-

distano vėliavą, nes kurdų ko
va UŽ nepriklausomą valstybe gydomas ūmus infekcinis skrandžio ir žarnyno uždegimas, kuriuo jis su 
jam primena Lietuvos istoriją, sirgo dar gulėdamas vaikų ligoninėje. Tuo pačiu metu infekcinių ligų sky-
,,kai pasaulis neskubėjo pnpa- riuje buvo gydomas tropine maliarija sirgęs jūreivis. Klaipėdos miesto li-
žinti Lietuvos nepnklausomy- goninės vyr. gydytojas sako, kad nėra net teorinės galimybės vaikui užsi

krėsti maliarija, nes jūreivis buvo gydomas atskirtoje palatoje. Kauno me
dikai tvirtina, jog ši liga nustatyta ir per skrodimą. 

Populiarus lenkų savaitraš- moliai nesipriešino policinin-
tis „VVprost" tuo tarpu klau- kų išvesdinami iš salės. 
sia, ar „Lenkijai reikalingi Policija nerado pagrindo pa-
tautiniai konfliktai, ypač tuo teikti kaltinimų už mojavimą 
metu, kai prasideda integraci- per rungtynes pačių pasidary-
ja į NATO?". tomis Kurdistano darbininkų 

bės" 
Turkijos ambasados pirma

sis patarėjas Yasar Pinar tre
čiadienį apsilankė Lietuvos 
URM ir žodžiu pareiškė susi
rūpinimą dėl įvykio Kaune. 

Kurdistano darbininke par
tija Turkijoje kovoja už ne
priklausomos valstybės sukū
rimą ir Turkijos vyriausybės 

yra laikoma teroristine orga
nizacija. 

Triukšmadariai pasiaiški
nimuose teigė norėję „palaužti 
Turkijos komandos valią ir ga
lutinai juos morališkai sužlug
dyti". 

KALENDORIUS 
Kovo 6 d.: Liucijus, Adrijonas, 

Virgilįjus. Vydotas. Giedrė. 1992 m 
Kopenhagoje įkurta Baltijos jūros 
regiono valstybių taryba. 

Kovo 6 d.: Gerasimas. Kolete, 
Rote, Raminta. Norvilas 
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ATSISVEIKINTA SU LIETUVOS 
DAILIOJO ČIUOŽIMO 

PRADININKU VINCU IGNAIČIU 
Dažnai sutinkama žinia 

apie artimo, draugo, pažįsta
mo iškeliavimą amžinybėn. 
Daugiau vis paliečianti vyres
niąją kartą... Ir, štai. 1999 m. 
vasario 18 d. tokia žinia pa
siekė apie Vinco Ignaičio mir
tį. 

Vincas Ignaitis 

Šis. garbaus atminimo žmo
gus, gimė Suvalkijos ūkininkų 
šeimoje. Vilkaviškio apskri
tyje, Keturvalakių valsčiuje 
1912 m. kovo 12 d. Kaip dau
gelis kaimo vaikų, dirbo ir 
siekė mokslo. Baigės Rygiškių 
Jono gimnaziją Marijampo
lėje, Į93Ar3£ m- studijavo tei
sės mokslus Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Įgijęs dip
lomą, dirbo Kauno apygardos 
teisme, vėliau. 1943 m. Ašme
nos teisėjas ir po metų perkel
tas į Vilnių teisėjo pareigoms. 

Dar studijų metais Vincas 
Ignaitis dirbo visuomeninį 
darbą ir labai aktyviai reiš
kėsi sporte, ypač čiuožime. Jo 
sugebėjimas išvedė jį į pir
maujančius Lietuvos dailiojo 
čiuožimo sportininkus. Pirmo
sios dailiojo čiuožimo varžybos 
Lietuvoje buvo pravestos 
1922-23 m. žiemą, Kaune. 
Laimėtoju tada tapo Liudas 
Zeikus. 1931-32 sezono metu 
pradėjo reikštis nauja pajėga, 
tai Vincas Ignaitis, dąr jaunių 
klasėje. 1933 m. jis jau vyrų 
klasėje, pirmą kartą laimėjo 
Lietuvos dailiojo čiuožimo 
meistro titulą, kurį išlaikė iki 
1944 m., t.y. 12 metų iš eilės... 
1944 m. Vilniuje pirmą kartą 
pravestose Lietuvos dailiojo 
čiuožimo pirmenybėse, vyrų 
meistrų grupėje, iš penkių 
varžovų tapo taip pat pirmuo
ju 

1935 m. V. Ignaitis atstova
vo Lietuvai Pabaltijo ir Suomi
jos studentų SELL žiemos 
olimpiadoje Rygoje, laimėda
mas pirmą vietą. 1937 m. 
Austrijoje, Pasaulio dailiojo 
čiuožimo olimpiadoje jam teko 
5-oji vieta. 1938 m. Kūno kul
tūros rūmų pasiųstas, čiuoži
mo žinias gilino Berlyne. 
1937-38-39 m. su Latvija, 
1939-40 m. su Estija varžybo
se pirmųjų vietų laimėtojas — 
Pabaltijo dailiojo čiuožimo 

j meistras. 1937 m. Kaune V. 
Ignaitis buvo įsteigęs čiuožimo 
mokyklą. Pradėjo su 50 moki
nių o jau kitais metais ją 
lankė daugiau negu 300. 

Vinco Ignaičio, kaip sporti
ninko ir visuomenininko gyve
nimo darbų eiga buvo įdomi ir 
šakota. Įdomu tai, kad jis 
sportą laikė žmonių visuome
ninio, socialinio gyvenimo da
limi. Taigi, sportininkas tuo 
pačiu jau yra visuomeninin
kas plačia prasme. Lietuvos 
spaudoje V. Ignaitis daug rašė 
apie čiuožimą. 1939 m. buvo 
paruošęs išsamų vadovėlį, ku
ris karo metu nebuvo išleistas, 
tačiau, veik visa medžiaga po
kario Lietuvos spaudoje skelb
ta ne autoriaus vardu, bet 
slapyvardžiu. 

Atvykęs į Kanadą 1949 m. 
dirbo dailiojo čiuožimo profe-
sionalu-mokytoju Brantforde, 
Ontario provincijoje. Gyveni
mą šiame krašte pradėjo ūkio 
darbininku, o 1955 m. pats įsi
gijo tabako ūkį. Nuo atvykimo 
į Kanadą pradžios buvo įsijun
gęs į lietuvišką veiklą: Lietu
vių Bendruomenės krašto ta
rybos narys, lietuviškos šešta
dieninės mokyklos mokytojas, 
vienas iš JAV ir Kanados lie
tuvių fondų 1961-62 m. stei
gėjų. 1978 m. pirmųjų Pasau
lio lietuvių dienų ir sporto 
šventės rengimo komitetų na
rys. Velionis visą savo gyve
nimą domėjosi žmonių sociali
niu gyvenimui 1991 m. išleido 
šia tema knygą. Savo filosfine 
pažiūra sportą laikė socialinio 
gyvenimo apraiška. Knygoje 
iškelia šių laikų vyraujantį 
klaidingą socialinio gyvenimo 
aiškinimą ir pagrindžia tei
sinės, demokratinės valstybės 
santvarką. 

Amžiną atilsį Vincas Ignai
tis iškilmingai palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Anapi
lyje, Mississaugoje, Ontario. 

Sigitas Krasauskas 

Priešpaskutiniame Europos Vyrų krepšinioi čempionato atrankos turny
re, Kauno sporto halėje vykusiame š.m. vasario 24 d., Kroatijos krep
šininkai buvo nugalėti 64:72. Virgilijus Praškevičius Lietuvos komandai 
pelnė dešimtį taškų. į Eltos nuotr.) 

LIETUVOS „KILNAUS ŽAIDIMO* 
LAUREATAI 

-
Lietuvos „Fair Play" (Kil- generaliniam sekretoriui, 45 naus žaidimo) komiteto 1998 

metų pagrindiniai prizai pas
kirti profesoriui Stanislovui 
Stonkui ir treneriui Algiui Ja
nušauskui. 

Apdovanojimų iškilmės tre
čiadienį, kovo 3 d., buvo su
rengtos Vilniuje, „Lietuvos" 
viešbučio „Juodajame bare". 
Laureatus sveikino Lietuvos 
tautinio olimRinio komiteto 
(LTOK) prezidentas Artūras 
Poviliūnas, Lietuvos kilnaus 
žaidimo komiteto prezidentas 
prof. Kęstutis Miškinis, Kūno 
kultūros ir sporto departa
mento generalinis direktorius 
Rimas Kurtinaitis. 

Buvusiam Lietuvos kilnaus 
žaidimo komiteto prezidentui 
S. Stonkui Kilnaus žaidimo 
prizas įteiktas už ilgametę 
veiklą, diegiant Lietuvoje kil
naus žaidimo ir olimpizmo 
idėjas, už nuolatinį dėmesį 
auklėjant sportuojantį jauni
mą, rengiant kūno kultūros 
specialistus. 

A. Janušauskas Lietuvos 
plaukimo federacijos pernai 
buvo pateiktas apdovanoti 
Tarptautinio olimpinio komi
teto (IOC) prizu „Sportas ir 
etika", tačiau konkurso keliu 
šis prizas teko kitam preten
dentui. Lietuvos kilnaus žaidi
mo komitetas paskyrė jam pa
grindinį 1998 metų prizą, 
įvertinęs nuopelnus auklėjant 
jaunimą. 

Kilnaus žaidimo padėkos 
raštai įteikti šešiems kilnaus 
žaidimo idėjų puoselėtojams 
— įvairiapusiškam sportinin
kui, dėstytojui ir varžybų or
ganizatoriui Viktorui Severi
nui, žinomam jojimo sporto 
meistrui Zigmantui Šarkai, il
ga mečiui Plaukimo federacijos 

metus atidavusiam šiai sporto 
šakai, Vladui Kupsčiui, 
Kurčiųjų sporto federacijos ge
neralinei sekretorei, kantriai 
globojančiai neįgaliuosius 
sportininkus, Emilijai Pakal-
nienei, dviračių sporto vetera
nei ir vaikų varžybų organiza
torei Marijonai Obukienei bei 
LTOK Šiaulių apskrities tary
bos iždininkui, besirūpinan
čiam olimpizmo idėjų propaga
vimui Šiauliuose, Vytautui 
Jasnauskui. 

„Šie žmonės yra gyvas pa
vyzdys, rodantis kaip reikia 
elgtis sporte, — sveikindamas 
laureatus sakė 4TOK prezi
dentas A. Poviliūnas. — Jūsų 
kilnumas ypač vertas pagar
bos, nes šiandieninė sporto ko-
mercializacija dažnai užgožia 
kilnius poelgius'. 

Jis pažymėjo, kad iš Lietu
vos sportininkų niekada nerei
kalaujama pergalių bet kokia 
kaina, nes visi laimėjimai turi 
būti iškovoti garbingoje kovo
je. A. Poviliūnas laureatus 
sveikino ir kaip Europos olim
pinių komitetų Vykdomojo ko
miteto narys, nes būtent jam 
pavesta kuruoti „Fair Play" 
klausimus. (Elta ) 

OLIMPINIS 
MIESTELIS 
VILNIUJE 

Atsisakęs Juodkrantės ir 
Pabradės sporto centrų, LTOK 
puoselėja viltį pastatyti Vil
niuje Olimpinį miestelį. 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) Vykdomasis 
komitetas vasario 18 d. savo 
posėdyje nutarė atsisakyti tu
rimų sporto objektų Juodkran
tėje bei Pabradėje ir puoselėja 
planus Vilniaus Žirmūnų mik
rorajone pastatyti Olimpinį 
miestelį. 

Vykdant LTOK Generalinės 
asamblėjos pavedimą, LTOK 
VK nusprendė Pabradės spor
to centrą perduoti Vilniaus 
apskričiai, mainais gaunant 
10 ha žemės sklypą Žirmūnų 
mikrorajone Vilniuje. Nors 
sklypas yra pramoginėje mies
to zonoje, kur ribojamas sta
tybų pobūdis, tikimasi gauti 
atitinkamus leidimus iki 30 
proc. sklypo užstatyti gyvena
maisiais objektais, likusį plotą 
skiriant pramoginėms reik
mėms. Čia bus įrengtos sporto 
aikštelės, galbūt ir prieplau
ka. 

LTOK vadovai puoselėja vil
tį geriausius 2000 metų Sid
nėjaus olimpiados sportinin
kus apdovanoti būtent gyve
namuoju plotu būsimajame 
Olimpiniame miestelyje Žir
mūnuose, netoli Valakupių til
to. Kitus butus ir namelius 
planuojama parduoti lengva
tinėmis sąlygomis nusipelniu
siems šalies sportininkams, o 
likusi dalis bus parduodama 
rinkos kainomis, padengiant 
dalį išlaidų. 

„Manome, kad miesto val
džia teigiamai įvertins šią idė
ją, nes Olimpinis miestelis 
taptų prestižiniu objektu Lie
tuvos sostinėje", — sakė 
LTOK generalinis direktorius 
Vytautas Zubernis. „Panašūs 
miesteliai yra daugelyje pa
saulio šalių, jie tampa savo
tiškais sporto centrais dauge
liui miesto gyventojų". 

V. Zubernio teigimu, į Pab
radės sporto centrą olimpinis 
komitetas buvo investavęs ar
ti 1.85 mln. litų. 

LTOK VK taip pat nuspren
dė konkurso būdu parduoti 
Olimpinių rinktinių centro 
Juodkrantėje akcijų dalį, ku
rią sudaro atstatomas 48 vietų 
viešbutis ir kiti pagalbiniai ob
jektai. LTOK nuosavybe liks 
tik jau sutvarkytas 198 kv. m 
7-11 vietų viešbutis su žemės 
sklypu ir išėjimu prie jūros. 

Už parduotas akcijas gautas Futbolas Čikagoje 
„LITUANICA" - „KICKERS" 4 - 4 

Lietuvei vvru krepšim.i K nnanda. išsikovojusi dalyvavimą s.m.vasarą Prancūzijoje vyksiančiame Europos 
vmpi'inatn h -i ;:..• -:IIP UifByre 

Tik per pirmąsias šio sezono 
salės futbolo pirmenybių rung
tynes nuriję karčią pralaimė
jimo piliulę, jau penktą kartą 
iš eilės „Lituanicos" - „Liths" 
atstovai liko nenugalėti. 

Vasario 28 dienos susitiki
mas su Metropolitan lygos 
„major" divizijoje pirmaujan
čiais — vokiečių „Kickers" 
futbolininkais baigėsi lygiomis 
4-4. Tačiau, žinant, jog dabar 
už pergalę vietoje dviejų duo
dami trys taškai, o lygiosioms 
yra paliktas tik vienas, tai tai
kiai sužaidus, abi komandos 
pralaimi po 2 taškus; tad pra
ėjęs sekmadienis, nors ir iš
vengus pralaimėjimo, mūsiš
kiams buvo nuostolingas. 

Rungtynės su „Kickers" bu
vo įdomios ir permainingos. 
Įvartį pirmieji pelnė varžovai, 
o 10-oje minutėje Danas 
Smulkys išlygino. Tačiau po 
kelių mūsiškių klaidų varžo
vai pirmavo jau 3-1. Tik gra
žiu Gyčio Kavaliausko smū
giu, „Lituanica" priartėjo iki 
2-3. Bet prieš pat kėlinio pa
baigą vokiečių klubo komanda 
vėl atsiplėšė dviejų įvarčių 
skirtumu. 

Po pertraukos mūsiškiai at
rodė energingesni ir dažniau 
pradėjo grasinti varžovų var-
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tams. 6-je ir 7-je minutėje, į 
rungtynes atvykti pavėlavęs 
Aidas Grigaliūnas, atpirko sa
vo kaltę ir du kartus nugink
lavo „Kickers" vartininką, pa
sekmę išlygindamas 4-4. To
kia pasekme ši arši kova ir 
baigėsi, nepaisant, kad pasku
tinę minutę mūsiškiai pralei
do porą gražių progų. Pasiek
tas penktasis įvartis „Lituani
ca" būtų grąžinęs į „major" di
vizijoje pirmaujančių grupę. 

Dabar, netekę dviejų taškų, 
su. trimis pergalėmis, dvejomis 
lygiosiomis, uždirbę 11 taškų, 
mūsiškiai nukrito į penktąją 
vietą. Lentelės viršūnėje su 14 
taškų yra „Pegasus", o su 13 
taškų po jos rikiuojasi „Ma-
roons" ir „Kickers". 

Iškritimui iš „major" divizi
jos jau yra pasmerkti ukrai
niečių „Lions" futbolininkai, 
po 6 susitikimų dar nepelnę 
nė vieno taško. Šalia jų — kita 
iškrentančia komanda gali 
būti „G'reen-White" arba „Pan-
thers", savo sąskaitoje įsirašę 
tik po 4 taškus. 

Kovo 7 d. 3 vai. p.p. „Litua
nica" kovos prieš pirmoje vie
toje esančius „Pegasus" vyrus. 
Prieš juos išspausta pergalė, 
„Lituanica" grąžintų į prizinių 
vietų pretendentų tarpą. 

lėšas planuojama skirti žemės 
sklypo Žirmūnuose įsisavini
mui ir Sidnėjaus olimpiados 
pasirengimo programos įgy
vendinimui. Parduodamų ob
jektų vertė sudaro arti 2 mln. 
litų, o LTOK liksiančio jau 
perstatyto viešbučio — arti 1.5 
mln. 

Sprendimas atsisakyti Pab
radės ir Juodkrantės sporto 
objektų buvo priimtas dėl to, 
kad visiškas jų sutvarkymas 
reikalauja pernelyg didelių lė
šų ir nėra perspektyvų jas at
gauti. „Negalime rizikuoti im
ti paskolas ir vėliau ilgam lai
kui tapti skolininkais", — 
teigė V. Zubernis. 

(Elta) 

„MARČIULIONTUKŲ" 
BELAUKIANT 

Per praėjusį dešimtmetį Či
kagoje yrą viešėję arti dešim
ties vyrų ir moterų krepšinio 
komandų iš Lietuvos, jų tarpe 
net Lietuvos olimpinė rink
tinė. Tačiau vaikų ir jaunimo 
penketukų čia dar nebuvo. 
Todėl Čikagos ir apylinkių lie
tuviai daug dėmesio rodo 
„marčiulioniukams", kurie ko
vo 6 dieną atskris į Čikagą. 
Sekmadienį, kovo 7 d. 5:30 
v.v. jaunieji svečiai iš Vil
niaus išmėgins jėgas su ASK 
„Lituanicos" klubo bendra
amžiais Pasaulio lietuvių cen
tro sporto salėje. Nuo kovo 9 
dienos Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos keturiolik
mečių komanda kasdien turės 
treniruotes ir rungtynes su 
amerikiečių komandomis. Ko
vo 13 d. vakare ASK „Litua
nica" rengia pokylį-susitikimą 
su „marčiulioniukais" ir jų 
vadovais PLC naujoje salėje. J 
šį pokylį vietos sparčiai ma
žėja. Norintieji užsitikrinti da
lyvavimą šioje puotoje turi 
skambinti Dainai Siliūnienei, 
tel. 630-852-3204. E.Š. 

TRUMPAI IŠ PASAULIO 

Po Vokietijos aukštosios 
futbolo lygos pirmenybių 
rungtynių, šeštadienio vakarą 
vienas televizijos kanalas rodo 
susitikimų ištraukas.. Stebė-

„LTrUANICOS" 
FUTBOLO KLUBO 

NARTŲ SUSIRINKIMAS 

„Lituanicos" futbolininkai 
pirmenybių rungtynes baigia 
kovo 21 dieną, o jau kitą sek
madienį, kovo 28-ją, 1 vai. p.p. 
šaukiamas metinis šio klubo 
narių ir rėmėjų susirinkimas 
Pasaulio lietuvių centro po
sėdžių kambaryje. Čia bus ga
limybė išspręsti daug klubo 
veiklą liečiančių klausimų, 
ypač artėjant klubo 50 metų 
gyvavimo sukakčiai. Visi fut
bolo mėgėjai ir gerbėjai kvie
čiami dalyvauti! 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 SL.Oak.t_awn.IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys danas 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 70*422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hato, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

V7DAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. .., 
Chicago, IL 60652 *. 

Kab. tel.773-471-3300 

DR L PETREIKJS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 i i 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Auson) 

Tai. 773-585-7756 
vatarttto pegel suattarimą - • 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogden Ave., SuM 310 

Naperville. lt 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 HigrUand Ave., 
Tower1,Suite3C 

Dowrws Grove. IL 60515 
TeL (630) 436-0120 

jau D,uisburgo ir daugkartinio 
Vokietijos meistro FC Bayern 
rungtynes, kadangi Duisburgo 
klube žaidžia Lietuvos rink
tinės vartininkas Gintaras 
Staučė. Deja, mūsiškis pralei
do tris nesulaikomus įvarčius. 
Spauda pažymėjo, kad įvarčių 
kaltininkų reikia ieškoti silp
noje gynyboje. Kitas lietuvių 
kilmės vartininkas E. Brazas 
žaidžia Bremeno klube. 

Vokietijos uždarų pa
talpų lengvosios atletikos pir
menybėse gautos geresnės pa
sekmės: šuolis su kartim — 
5.90 m, rutulio stūmimas — 
19.29 m, 60 m — 6.54 sek., 
400 m — 46.58 sek., 1,500 m 
— 3:38.42 min. (vyrų pa
sekmės). Moterys: 60 m — 
7.21 sek , 400 m — 51.77 sek. 

Australijos Sidnio mieste 
lengvosios atletikos varžybų 
pasekmės: 100 m — 9.94 sek., 
400 m — 45.67 sek., 3,000 m 
— 7:39.22 min., 1,500 m — 
3:35.74 min. Moterys: 100 m 
— 11.4 sek., šuolis su kartim 
— 4.60 m (naujas pasaulio re
kordas), kūjis — 67.99 m. 

fLB. 

http://SL.Oak.t_awn.IL
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NESIVARŽYKITE KREIPTIS 
Į LIETUVOS KONSULATĄ 

Pernai vasario pradžioje . Giedrius Apuokas apsilankė 
„Draugo" redakcijoje, kur su juo buvo padarytas trumpas pasi
kalbėjimas. Metams praslinkus ir konsulato įsikūrimo dar
bams kiek aprimus, Lietuvos generalinis konsulas Apuokas 
maloniai sutiko atsakyti i keletą klausimų apie savo veiklą, 
planus ir ateities perspektyvas. 

svarbios sritys, kuriose dar
bas iš esmės tiktai prasideda. 
Tai ekonominis, politinis ir 
kultūrinis darbas. 

Kalbant apie ekonominį 
darbą, galima būtų pasakyti, 
kad mes jau dabar atsa-
kinėjam į Amerikos verslinin
kų paklausimus dėl investici
nio klimato Lietuvoje, dėl 
muitų sąlygų, konsultuojam 
apie Lietuvos įstatymus, mo
kesčių klausimais. Kol kas tų 
klausimų nėra labai daug, ta
čiau jų po truputį gausėja ir, 
pradėjus mums patiems akty
vesnę veiklą, be abejo, dar pa
daugės. 

Kita vertus, pernai Čikagoje 
lankėsi bent dvi Lietuvos ver
slininkų delegacijos. Viena ly
dėjo prezidentą Valdą Adam
kų, o kiek vėliau b', -o atvyku
si verslininkų delegacija ii 
vakarų Lietuvos, iš Klaipėdos 
krašto. 

Dirbti su šiomis delegacijo
mis mums labai padėjo vietos 
lietuviai, kurie yra vienokiu 
ar kitokiu būdu įsitraukę į 
verslą. Nors susitikimus Ame
rikos valdžios įstaigose orga-
nizavom mes patys, bet kon
krečių kontaktų su Illinois ir 
kitų valstijų verslininkais ieš
kojo mūsų pagalbininkai iš 
Čikagos lietuvių, ir, turiu pa
sakyti, darė tai labai profesio
naliai.Buvau net nustebęs to
kiu jų susidomėjimu. 

Priimant tas delegacijas, 
kilo mintis, kad galbūt ver
tėtų turėti daugiau ar mažiau 
formalią organizaciją, kuri 
skatintų JAV ir Lietuvos vers
lo ryšius. Ta mintis jau įgy
vendinta: sausio pradžioje bu
vo įsteigta Lietuvių verslo ta
ryba. Pirmasis posėdis vyko 
konsulate, o platesnė veikla 
turėtų prasidėti pavasarį. Jau 
dabar formuojama Verslo ta
rybos delegacija, kuri vyks į 
Lietuvą ir susitiks su prez. 
Adamkum, JAV ambasado
rium Vilniuje Keith Smith ir 
turės nemažai kontaktų su 
verslininkais įvairiose Lietu
vos vietose. 

—Suminėjote daug pa
ruošiamųjų darbų, bet ar 
buvo pasiekta kokių kon
krečių rezultatų? 

—Iš tikrųjų daugiau galima 
kalbėti tik apie paruošia
muosius darbus. Aš žinau 
apie konkrečius JAV ir Lietu
vos verslininkų kontaktus, 
buvo kalbama ir apie kon
traktų pasirašymus. Galimas 
dalykas, kad šiuo metu jie jau 

—Jau praėjo šiek tiek 
daugiau kaip metai, nuo 
Jūsų at ' vkimo į Čikagą. 
Užuot teralinio garbės 
konsul: , vėl čia veikia 
tikrasis Lietuvos Respubli
kos konsulatas. Malonėkite 
papasakoti apie dabartinį 
konsulato darbą. 

—Visą darbą būtų galima 
suskirstyti į kelias dalis. Visų 
pirma rūpinamės, kad pradė
tume teikti plačios rpimties 
konsulines paslaugas savo 
konsulinei apygardai: užsi
imti pilietybės dokumentų 
tvarkymu, notarinių veiksmų 
atlikimu ir tiesiog sutvarkyti 
pilnavertį karjeros konsulato 
paslaugų spektrą. Man atro
do, kad tas jau yra padaryta, 
daugiau ar mažiau sklandžiai 
vyksta. Galbūt ne visados 
kiekvienas noras išsipildo ir 
kiekvienas prašymas paten
kinamas, tačiau stengiamės tą 
daryti kuo geriau. 

Antras darbas J buvo susijęs 
su pastangomis įsteigti veiks
mingą konsulato įstaigą, kuri 
būtų ir tir varnoje vietoje, ir 
tinkamai reprezentuotų Lie
tuvos Respubliką. Šitas dar
bas irgi yra iš esmės padary
tas: jau dirbame naujose pa
talpose, kartu priimdami lan
kytojus ir buvusioje vietoje. 
Naujos patalpos yra beveik 
įrengtos. Tiesa, reprezentaci
nė dalis ne iki galo įrengta, 
generalinio konsulo kabinetas 

dar laukia baldų, paveikslus 
ant sienų reikėtų pakabinti. 
Manau, kad iki metų vidurio 
mes ir šį darbą suspėsime pa
daryti. Juo labiau, kad metų 
viduryje turėtų atvažiuoti dar 
vienas darbuotojas, kuris 
tvarkys ekonominius reikalus 
ir administracinį darbą įstai
goje. 

Dabar lieka dar trys, labai 

pasirašyti, tačiau standartinė 
konsulato paskirtis nėra galu
tinis kontraktų sudarymas, o 
greičiau suvedimas potencia
lių partnerių. Vienas sunku
mų, dirbant ekonominį darbą 
diplomatinėse įstaigose yra 
nuolatinio grįžtamojo ryšio 
neturėjimas. Po to, kai duodi 
pirminius kontaktus, pagrin
dinę informaciją ir suvedi 
partnerius, labai dažnai jie, 
pradėję dirbti tarpusavyje, 
praranda interesą informuoti, 
kas vyksta toliau. 

Aš manau, kad tiksliau bus 
galima vertinti, kiek tas dar
bas naudingas, kai praeis tru
putį daugiau laiko. Dabartinis 
mano optimizmas kyla iš to, 
kad tie organizaciniai pagrin
dai gana sklandžiai eina ir 
dabar jau prasidės realus dar
bas, kurį galima bus vertinti, 
ypač kai atvažiuos į konsulatą 
dar vienas darbuotojas. 

—O kaip Jūs vertintu
mėte bendravimą su lietu
viška visuomene? 

—Per šiuos metus, praleis
tus Čikagoje, sutikau be galo 
daug malonių ir įdomių žmo
nių, susilaukiau nepaprastai 
daug pagalbos. Daug iš jų iš
mokau, sužinojau. Įgijau labai 
vertingos patirties. Man buvo 
labai įdomu ir malonu ben
drauti su vietiniais lietuviais. 
Mano supratimu, požiūris į 
konsulatą tikrai yra gerano
riškas. Aišku, pasitaiko ir tam 
tikrų bandravimo, sakyčiau, 
nelygumų, jeigu nesugebi pa
tenkinti žmogaus reikalavi
mų, tačiau visados, ilgiau pa
sišnekėjus ir parodžius dė
mesį, beužsimezgančius kon
fliktus pavyksta išspręsti. 

—Kai mes kalbėjomės 
prieš metus, Jūs sakėte — 
čia beveik Jūsų žodžius ci
tuoju — k a d Jūsų darbas ir 
konsulato vieta turi taiky
tis prie bendrų diplomati
nių atstovavimo papročių 
ir standartų. Kaip šis tiks
las vykdomas? 

—Mes dabar turime konsu
linę įstaigą, kuri savo struk
tūra ir patalpų vieta, ir atlie
kama veikla yra panaši į ana
logiško dydžio kitos valstybės 
atstovybes čia Čikagoje. Gal
būt, kaip minėjau, reikėtų 
galutinai įrengti mūsų konsu
lato patalpas, bet šiuo metu 
tikrai negėda pasikviesti pas 
save bet ką ir negėda pasakyti 
konsulato adresą. Tuo repre
zentaciniu požiūriu mes atro
dome tikrai standartiškai. 

—Ar buvo padarytas bent 
vienas oficialus priėmimas 
konsulate, kaip čia įprasta, 
pakviečiant kitų valstybių 
konsulus? 

—Iš tikrųjų į konsulatą kiti 
konsulai nebuvo kviečiami. 
Mums to neleidžia padaryti ir 
mūsų patalpos... 

Vienas tokių priėmimo at
vejų buvo prez. Adamkaus vi
zito metu, kai buvo suorgani

zuoti pietus. Tuomet konsula
tas savo ruožtu pakvietė visus 
konsulas dalyvauti pietuose 
ir tuo pakvietimu pasinaudojo 
apie 40 konsulinio korpuso at
stovų. 

—Čikagoje generalinis 
konsulatas buvo atidarytas 
prieš 76 metus. Tai, bent 
mums, gyvenantiems Čika
goje, yra labai svarbi su
kaktis. Ar žadate paminėti 
šią sukaktį? 

—Tokių planų būta, tačiau 
šiemet yra gana įtemptas fi
nansavimas, todėl mes sten
giamės būti truputėlį kukles
ni ir, žinant, kad bus mūsų 
vyriausybės aukščiausių pa
reigūnų vizitai Čikagoje, tau
pom lėšas tiems tikslams. 

—Dabar, jau metams pra
ėjus, ar ruosėte oficialų 
konsulato atidarymą? 

—Kol kas dar neruošėme. 
—Vasario 16-osios proga 

dažniausiai konsulatai ir 
ambasados ruošia priėmi
mus, pobūvius, ar kitaip tą 
svarbią švente pamini. Jūs 
turbūt panašaus paminėji
mo neruošėte? 

—Šiemet mes to nedarėme. 
Tikiuosi, kad būsime pajėgūs 
tai daryti ateityje. 

—Jūs esate minėjęs, kad 
čia gyvenančių lietuvių pa
galba tikrai pasinaudosite, 
jeigu tik jie sutiks bendra
darbiauti. Kaip sekasi šio
je srityje? 

—Aš ta pagalba nuolat nau
dojuosi. Jau minėjau tuos eko
nominius reikalus... 

—Taip, bet aš turiu min
tyje suartėjimą su žmonė
mis. Čikagos lietuviai į sa
vo konsulatą žiūri kiek ki
tomis akimis. Okupacijos 
metais tai buvo lyg laisvos 
tėvynės simbolis, bet ir 
prieš II pasaulinį karą Lie
tuvos konsulatas labai arti
mai bendravo su vietiniais 
lietuviai* 

—Labai svarbus bendradar
biavimas buvo, ruošiant prezi
dento Adamkaus vizitą. Ly
giai taip pat bendradarbiau
jama kultūriniais reikalais. 
Konsulatas bendradarbiauja 
su Balzeko muziejumi, ruo
šiant parodas. Dirbama su 
įvairiais žmonėmis, net jau
nesnės kartos, bus ruošiami 
koncertai. Numatomas „Ąžuo
liuko" choro atvažiavimas. Ki
taip sakant, planai kuriami... 

—Kiek žmonių dirba kon
sulate? 

—Be manęs šiuo metu dirba 
vicekonsule Renata Darulie-
nė, kuri atlieka visų doku
mentų tvarkymą. Dar kance
liarijoje dirba Rūta Mocku-
vienė, kuri užsiima ūkiniais 
įstaigos reikalais. Nuo birže
lio vidurio turėtų pradėti 
dirbti naujas darbuotojas, ku
rio pareigos visų pirma bus 
ekonominėje srityje. Daugiau 
šiemet naujų darbuotojų ne-
surėsime. 

Mano nuomone, konsulate 
dar reikalingas žmogus su tei
siniu išsilavinimu, kadangi 
kyla daug klausimų. Lietuvių 
yra labai daug — ir seniai čia 
įsikūrusių, ir neseniai atvy
kusių. Jų problemos dažnai 
būna labai skaudžios. 

—Ar nebūtų įmanoma pa
sikviesti žmonių, kurie yra 
dirbę šį darbą, prieš Jums 
atvykstant ir neblogai susi
pažinę su problemomis* ku
rias dabar turite spręsti? 

—Mes tai tam tikra prasme 
ir darome. Neretai tariamės 
su Birute Jasaitiene ir Socia
linių reikalų raštinės vedėja 
Birute Podiene, ir su lietu
viais teisininkais. Nuolat pa
sikalbame su gen. garbės kon
sulu Vaclovu Kleiza, kuris 
turi didelę darbo patirtį. Ne
teko dar susidurti su nenoru 
padėti ar atsakyti mums į 
klausimus. 

—Pokalbį baigiant, a r 
norėtumėte ką pasakyti 
mūsų plačiajai visuome
nei? 

—Aš norėčiau pakviesti vi
sus, kas turi kokių klausimų, 
rūpesčių, kreiptis tiesiai į 
mus. Pavyzdžiui, žmogus 
klausia: jeigu priimsiu Lietu
vos pilietybę, ar aš prarasiu 
Amerikos pilietybę? Atrodytų, 
kad tokių klausimų jau seniai 
neturėtų kilti, bet vis dar yra 
žmonių, kurie to tvirtai ne
žino. 

Jeigu dėl ko suabejojate, 
kur yra kažkoks santykis su 
Lietuvos įstatymais, Lietuvos 
valdžia, mes su malonumu vi
suomet atsakysime. O šiaip 
norėčiau dar kartą pasi
džiaugti, kad man pavyko su
tikti tiek daug įdomių ir malo
nių žmonių, ir padėkoti vi
siems, kurie taip noriai ir 
nuoširdžiai mums padėjo. 

—Konsule, ačiū už pokal
bį. 

Kalbėjosi Leonas Narbutis 

KALĖDINIŲ ATVIRUKŲ 
PARODOJE 

Gruodžio 20 — sausio 16 d. 
Perkūno name Kaune buvo 
surengta kalėdinių ir nauja
metinių atvirukų paroda, ku
rioje buvo eksponuojami Vil
niaus universiteto Kauno hu
manitarinio fakulteto anglų 
kalbos dėstytojo S. Triponio 
šeimos narių, jėzuitų gimnazi
jos moksleivių ir šią mokyklą 
baigusiųjų sukurti atvirukai. 
Pasak S. Triponio, atvirukai 
sukurti taikant įvairią tech
niką, netradicinius būdus ir 
metodus. Tai džiovintų gėlių, 
žolynų kompozicijos, akvarelė, 
siuvinėtos, mozaikinės minia
tiūros, aplikacijos bei labai 
šiuolaikiškos kompiuterinės 
grafikos pavyzdžiai. Parodoje 
savo atvirukus eksponavo ir 
profesionalūs menininkai — 

. S. Prikockis, A. Karalevičiūtė, 
G. Astrauskaitė ir kiti. 

Danutė Bindokiene 

Skylėto skėčio politika 
Jau seniai pasibaigė laikai, 

kai kiekviena valstybė rūpi
nosi tik savo reikalais ir nesi
kišo, nebent grobuoniškais 
tikslais, į kito krašto politiką. 
Atrodo, kad šią tvarką suardė 
pastarieji du pasauliniai, gal
būt daugiausia — antrasis. 

Jam pasibaigus buvo su
kurtos tarptautinės organiza
cijos (Jungtinės Tautos, NA
TO ir kt.), kurių paskirtis: vi
sais įmanomais būdais steng
tis, kad planeta vėl nebūtų 
(traukta į naują pragaištingą 
karą. Ir iš tikrųjų, nors ne 
kartą atsidurta prie pat tre
čiojo pasaulinio karo slenks
čio, vis tik jo neperžengta. 

Tai nereiškia, kad mūsų 
planetoje viešpatauja pastovi 
taika. Vienoje ar kitoje jos vie
toje įsiplieskia kruvini nera
mumai, tarytum, užgesinus 
didelį gaisrą, vis atsigaunanti 
ugnis. Daugelyje vietų, kad 
tas gaisras neišsiplėstų, pa
naudojamos bendros, tarptau
tinės pastangos, siunčiant 
ginkluotę ar net kariuomenę. 
Daugiausia čia pasireiškia 
Amerika: jos koja įkelta visuo
se žemynuose, tad nuolat atsi
randa pavojus prarasti savo 
žmones, budinčius taikos sar
gyboje. Ieškoma priemonių 
savo karinį personalą apsau
goti nuo agresyvių kaimynų ir 
net vietinių teroristų puolimų. 
O, tų priemonių ieškant, pas
taruoju metu vėl prisimintas 
„apsaugos skėtis", šaltojo karo 
su Sovietų Sąjunga laikais 
mėgintas ištiesti virš JAV, 
kad apsaugotų nuo galimo 
ilgų skrydžių raketų puolimo. 

Pavadinta „Missile Defen-
se" programa, ši apsaugos sis
tema planuojama ne tik Ame
rikai, kur galbūt nedaug pavo
jaus, nebent Rusijos puolimo 
atveju, bet Tolimuosiuose Ry-

| tuose esančiai JAV kariuome
nei. O jos vis dėlto nemažai: 
Pietų Korėjoje apie 37,000, Ja
ponijoje — daugiau kaip 
40,000, be to, laivyno daliniuo
se Ramiajame vandenyje dar 
apie 18,000. 

Kadangi komunistinė Kinija 
godžiai dairosi į Taivaną, va
dindama jį „atskilusia savo 
provincija, kurią būtinai rei
kia susigrąžinti", Vašingtonas 
išsitarė, kad būtų naudinga 
tokiu „apsaugos skėčiu" ap
gaubti ir Taivaną, apsaugant 
nuo Beidžingo pasikėsinimų 
apšaudyti jį tolimų skrydžių 
raketomis. Kinija netruko pa
reikšti protestus, kad JAV 
nori grįžti į šaltojo karo laikus 
ir stengiasi nustatinėti Bei-
džingui, kaip jis turi vesti sa
vo krašte vidaus politiką. 

Šios savaitės pradžioje Kini
joje lankėsi JAV Valstybės 
sekretorė Madeleine Albright, 

kurios vizito tikslas buvo 
galbūt trejopas: įtikinti Bei-
džingą. kad Amerika tikrai 
neturi jokių agresyvių kėslu 
Kinijos atžvilgiu; patikrinti, 
jeigu taip galima išsireikšti. 
Kinijos tinkamumą įsijungti į 
Pasaulinę prekybos organiza
ciją (World Trade Organiza-
tion) ir taip pat pareikšti 
protestą dėl pastaruoju metu 
vėl sustiprinto disidentų per
sekiojimo. 

Po prezidento Clinton vizito 
ir Kinijos prez. Jiang Zemin 
„pabarimo" (tiesa, labai švel
naus) dėl žmogaus teisių 
pažeidimų, vėl labiau pradėjo 
knibždėti demokratinių pažiū
rų grupuotės ir net norėjo su
kurti savo partiją. Zemin 
išsigando demokratijos vejų ir 
pasistengė užkamšyti visus 
pavojingus laisves pasireiš
kimų plyšelius. 

Amerikos prekybiniai santy
kiai su Kinija jau seniai neša 
nuostolius. Deficitas siekia 
apie 59 milijardus dolerių. 
Todėl tikimasi, kad, įstojusi į 
Pasaulinę prekybos organiza
ciją, Kinija turės laikytis jos 
taisyklių — vadinasi, ir Ame
rikai iš to bus naudos. 

Tos naudos siekiant, ypač 
patiriant spaudimą iš verslo 
organizacijų ir įvairių ekspor
to bendrovių, tiek prez. Clin
ton, tiek Valstybės sekretorė, 
nors padarė pastabų dėl žmo
gaus teisių pažeidimų, bet 
stengėsi neperžengti atsargu
mo ribos. Nepaisant nusižen
gimų toje srityje, Kinijai vis 
tiek buvo suteiktas pageidau
jamo ir pirmaujančio prekybos 
partnerio vardas... 

Antra vertus, iki šiol dar ne
pasitaikė, kad kuris diktato
rius paklausytų užsienio per
spėjimų ir liautųsi persekioti 
savuosius arba okupuotų 
kraštų disidentus. Nepaklausė 
Jugoslavijos Milosevic, ne
klausys ir Kinijos Zemin. Gali
ma užtikrinti, kad Kinija vis 
tik bus priimta į VVorld Trade 
organizaciją, su ja bus pre
kiaujama, sudaromos sutar
tys — tik ne Amerikos ar ku
rios kitos užsienio valstybės 
taisyklėmis, o Beidžingo. Ga
lime taip pat būti tikri, kad 
bus atrastas kompromisas dėl 
„apsaugos skėčio" Taivanui. 
Juk Kinijos protestai jau da
bar tame skėtyje pribadė sky
lių... Vašingtonas ir save, ir 
kitus stengiasi raminti teigi
mu, kad Kinijai ryšiai su 
užsieniu yra reikalingi: komu
nizmas geriausiai klesti tik 
visiškai uždaroje erdvėje. Ben
dravimas su kapitalistiniais 
kraštais jam pražūtingas, nes 
kapitalizmo bakterijos ilgai
niui visas diktatūras paverčia 
demokratijomis. 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr. 17 Tęsinys 

Lietuvon Nepriklausomybės atkūrimo minėjime vasario 14 d., PLC, Le 
mont* Sėdi: JAV LB Lemonto apylinkes valdybos pirm. Gediminar 
Kazėnas Stovi buvę valdybų pirmininkai: Kazys I-aukaitis (kairėje) u 
Liudas Slėnys. 

Sutarėme toliau stovyk
lauti tik, kur gausime elektros 
prijungimą. Pervažiavę visą 
Cape Breton salą, stovykla
vome prie Antigonish, jau 
New Brunswick provincijoje, 
privačioje stovyklavietėje ant 
upelio kranto. Vėl graži, sau
lėta diena, vakaras be uodų. 

Pirmadienio rytą pabudus, 
girdžiu lyja. Pagalvojau, jau 
lygiai keturios savaitės, kaip 
keliaujame. Namų pasiilgau. 
Romui pabudus sakau, kad 
sutinku atsisakyti Prince Ed-
ward Island ir važiuoti tiesiai 
namo. Jis pritarė ir iki vakaro 
pasiekėme St. John, N.B. Ke
lionė buvo baisi. Pradžioj lijo, 
tamsu, paskui migla, kelio 
nematyti, šiaip taip suradome 
stovyklavietę, nes nurodymai 
nebuvo tikslūs. Čia žvyro lau

kas, su elektros ir vandens 
kuoliukais. Po truputį temsta 
ir migla tirštėja. Prie mūsų 
apsistoję kanadiečiai priėjo 
paklausti, kiek dabar laiko. 
Nežinome, kuri čia laiko zona. 
Romas, paėmęs žemėlapį, ban
do nustatyti, ar čia rytų pak
raščio laiko zona, ar dar vis 
Atlanto. Sakau, rytoj būsime 
Maine, laikas bus aiškus. Dar 
kiek pasikalbėjome apie patir
tus nuotykius stovyklaujant. 
Scrabble: R. — 212, G. — 253. 
Nelabai smagu rūke sėdėti — 
kol baigėm Scrabble, lenta jau 
buvo drėgna. Tad susėdome 
žiūrėti filmą „Sleeping with 
the enemy". 

Antradienį pasitaikė gražus 
oras. Smagu važiuoti. Pakeliui 
nusipirkome mėlynių, mėly
nių ledų ir mėlynių pyragą. 

Čia matėme ir laukinėms mė
lynėms rinkti grėblį. Daug kur 
skelbimai, ieškantys mėlynių 
rinkėjų/grėbėjų. 

{važiavus į Maine, kelias va
landas važiavome labai vin
giuotu siauru keliu, kol pa
siekėme Maine Interstate #95. 
Po tiek laiko vėl matome daug 
automobilių ant kelio. Vakare 
pasiekėme Kennebunkport ir 
sekame nurodymus į stovykla
vietę. Nejuokas, nes viskas 
myliomis, tai važiuojame ir at
stumus stebime. Pervažiavo
me ir Kennebunkport mies
telį, kur planavome pietauti, 
bet žmonių minios, nėra kur 
.Avino" pasistatyti. Stovykla
vietės neradome, tai susto
jome pasiklausti prie kelio 
esančioje žuvų parduotuvėje. 
Parodė netoliese esamą kelią. 
Tuo tarpu aš nusipirkau du 
vėžius pietums ir čia pat juos 
išvirė. Pagaliau! Tą vakarą 
ypač skaniai valgėme. 

Trečiadienio ryte užsukau į 
jau minėtą parduotuvę žuvies 

ir vėžienos. Privažiavus New 
Hampshire valstiją, papildė
me maisto atsargas ir prisi-
stūmėme iki Herkimer, N.Y. 
Apsistojome KOA stovykla
vietėje prie upės, prie dei
mantų kasyklos. Pavargę ne
skubame nei į baseiną, nei į 
kasyklas. Jaučiamės įspūdžių 
perkrauti, laikas atsikvėpti. 
Vakarienei iškepiau ryte pirk
tą žuvį. Tai buvo beveik ska
niausia žuvis, kur bet kada 
teko valgyti. Gailėjausi, dau
giau nenusipirkus. Scrabble: 
R. — 241, G. — 255. 

Ketvirtadienį, prieš išvyks
tant apžiūrėjau kasyklų mu
ziejų — parduotuvę. Pasirodo 
čia ne deimantai, o kristalai 
buvo kasami. Į kasyklas gali
ma eiti ir pačiai laimę bandy
ti. Muziejuje įvairių akmenų, 
puošmenų. Buvo ir gintaro 
dirbinių. Bet bendras įspūdis 
liko negatyvus — per daug ak
menų, per mažai tvarkos. 

Ketvirtadienio vakare baigė
me stovyklavimą, kur pradėjo

me — Geneva, Ohio valstybi
niame parke. Baigiasi kelionė. 
Paskutinis stovyklavimo va
karas. Scrabble: R. — 217, G. 
— 296. 

Penktadienį nedelsdami 
skubėjome į Lansing, kur mus 
pasitiko mėnesį nematyti na
mai, penkiasdešimt svarų nor
malaus pašto, penki telefono 
paskambinimai ir 56 elektro
ninio pašto laiškai. 

Per šią kelionę mūsų „Bal
tasis Avinas" patikimai susu
ko 6,700 mylių. Kitais metais 
jo laukia Yellowknife, North-
west Territories, Kanadoje. 

Pabaiga. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
IR TOLIAU RYŽTAMASI SIETI 

LIKIMUS IR GODAS SU 
LIETUVA 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

Kai spaudoje užtinku nekro
logui apie JAV-se uždaromas 
lietuvių katalikų parapijas, 
šviesiu kontrastu mintin stoja 
manoji Šv. Andriejaus lietuvių 
parapija Phiiadelphijoje. Ma
no parapija gyva, auganti, nes 
Dievo rankai padedant, jos pa
rapijiečiai buvo savo laimės 
kalviai. Tiesa, būta ir debe
suotų dienų. Prieš šešerius 
metus Philadelphijos arkivys
kupija ir mano parapiją buvo 
nutarusi uždaryti. Atsiuntė 
pareigūnus parapijiečiams už
darymo motyvus išdėstyti, lie
tuvius apraminti, kad į žinia-
>kiaidą nesikreiptume. Surė-
mėme tada pečius, „išsireika
lavome" Vatikano suvažiavi
mo nutarimu katalikams su
teiktą teisę turėti parapijos 
komitetą, išsirinkome „dery
bininkus'" tartis su arkivysku
pija ir... laimėjome. Ta pati 
Die\. ranka parapiją adminis
truoti atvedė pas lenkus tėvus 
Paulinus iki tol besidarbavusį 
vienuolį kunigą Petrą Bur-
Kauską, panorusį darbuotis 
savo tautiečių sielovadoje. 

Šiandieną Šv. Andriejaus 
parapijoje pulsuoja viltis il
gam laikui išlikti lietuviška. 
Nors parapijos esama Phila-
deiphijos miesto centre, baž
nyčioje tikinčiųjų kur kas dau
giau, nepaisant, jog keliauti 
tenka pusvalandį ar daugiau. 
Sekmadieniais parapijoje gau
siai buriasi senosios emigraci
jos atžalos, žilstelėję pokario 
ateiviai, jų vaikai ir vaikaičiai, 
jaunyste dvelkiantys naujieji 
emigrantai iš Lietuvos. Prie 
Šv. Andriejaus parapijos glau
džiasi lituanistinė mokykla, 
ateitininkai, skautai, prie ka
vos puoduko parapijos salėje 
Lietuvos „problemas" spren
džia ir negalias aptarinėja lie
tuviškų šv. Mišių lankytojai. 
Taigi, esame viena glaudi ti
kinčiųjų šeima! 

Parapijos norą išlikti lietu
viška liudija palaipsniui atlie
kamas bažnyčios remontas, 
prie pagrindinio altoriaus bu
vusias freskas uždengusios 
drobes su Šiluvos Manjos, šv. 
Kazimiero ir palaimintojo Jur
gio Matulaičio atvaizdais. 
Kun. Burkausko pastangomis 
parapijos kieme pastatytas 
Lietuvoje pagamintas medinis 
kryžius. skirtas padėkoti 
Aukščiausiajam už atgautą 
nepriklausomybę. Bažnyčios 
šone įrengta koplyčia į Sibirą 
išvežtųjų ir Sausio 13-osios 
aukoms prisiminti. Čia prie
globsti rado Aušros Vartų „of 

Wilna" Marijos paveikslas, 
šimtmečio pradžioje puošęs 
tuo vardu Chester, PA, buvu
sią lietuvių parapiją, uždarytą 
prieš daugiau kaip 30 metų. 
Naujai remontuotos klebonijos 
patalpos atviros organizacijų 
posėdžiams, susirinkimams, 
suaugusiųjų lietuvių kalbos 
klasei. Kun. Burkauskas turi 
silpnybę vėliavoms. Tautinių 
ir religinių švenčių metu, o 
taip pat ir kasmetinių tauty
bių šv. Mišių Philadelphijos 
arkikatedroje, pamatysi Aly
tuje pasiūtas Šv. Andriejaus 
parapijos vėliavas. 

Šie metai Šv. Andriejaus pa
rapijai — jubiliejiniai. Mini
mos dvi reikšmingos sukaktys 
— 75-oji sukaktis nuo parapi
jos įkūrimo ir 20-oji sukaktis 
nuo kun. Burkausko įšventi
nimo kunigu. Į jubiliejinius 
metus įžengta 1998 m. gruo
džio 27 dienos kalėdinės muzi
kos koncertu, gausiai dalyvau
jant lietuviams ir amerikie
čiams svečiams. Jubiliejinių 
metų renginiams sudarytas 
per 35 asmenų komitetas, ku
riam pirmininkauja Algiman
tas S. Gečys. Specialiems už
daviniams vykdyti sudarytos 
penkios komisijos, kurioms 
vadovauja Rimas Gedeika, 
Angelė Puodžiūnienė, Linas 
Kučas, Roma Krušinskienė ir 
Teresė Gečienė. Artimai ben
dradarbiaujama su parapijos 
komitetu, kurio pirmininku 
yra Jonas Puodžiūnas. Jubilie
jinių metų proga sudarytas 
garbės komitetas, į kurio su
dėtį pakviesti vysk. P. Balta
kis, OFM, ambasadorius St. 
Sakalauskas, Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke dr. Pet
ras Anusas, monsinjr. Leonas 
J. Peck (Peciukevicius), 
monsjr. dr. Francis J. Statkus, 
monsjr dr. Juozas Anderlonis, 
ir monsinjr. Thomas J. Hilfer-

ty. 
Jubiliejiniai metai bus pažy

mėti šiais renginiais: 
vasario 17 d. — Šv. Mišios 

prisiminti prieš 75-ius metus 
parapijos steigėjo kun. Juozo 
Čepukaičio „Machinist Tem
ple" svetainėje 1924 m. atlai
kytas pirmąsias Mišias arki
vyskupijos naujai įsteigtos Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
ribose; 

kovo 13-14 d. — Dvasinis 
atsinaujinimas — rekolekcijos 
lietuviškai kalbantiesiems. 
Rekolekcijų vadovas — kun 
Antanas Lape, Telšių vyskupi
jos kunigas, dabartiniu metu 
gilinąs studijas Katalikų ur.i-

S K E L B I M A I 
Įvairūs Nekilnojamo turto 

Per Vasario 16-osios minėjimą maj. Voldemaras Sarapinas Pbiladephijo6 miesto merui E Rendell įteikė dova
ną. Buvusios pirmininkės Teresė Gečienė ir Roma Krušinskienė (nuotraukos kairejei miesto merui padovanojo 
ir savo dovanų krepšelį. E. Rendell lietuviškoje šventėje dalyvauja aštuntą ir paskutinį kartą, nes jau baigia 

PhiI.ic!e!phijos miesto meras Edward Rendell LB pirmininkui Vytautui 
Bagdonavičiui iteike proklamaciją. Joje Philadelphijos miesto meras ragi
na .JAV vyriausybe stengtis, kad Lietuva būtų priimta į NATO. 

Nuotr Petro Vaikio 

darbo kadenciją. 

versitete, Washington, D.C.j 
kovo 28 d. — "Verbų sekma-

dienio šv. Mišiose prieimena-
mi parapijoje darbavęsi miru
sieji kunigai. Klebonijos patal
pose dedikuojami lietuviškais 
motyvais dekoruoti kambariai 
a.a. klebonui kun. Jurgiui De
gučiui ir parapiją nuo užda
rymo išgelbėjusiam, buvusiam 
Arkivyskupijos vikariato na
riui, msgr. Thomas J. Hilferty, 
vienam iš didžiųjų Lietuvos ir 
lietuvių tautos draugų; 

balandžio 24 d. — Lietuvos 
Dailės muziejaus ansamblio 
„Kanklės" koncertas Philadel
phijos Lietuvių namų (Lithua-
nian Music Hali) Čiurlionio 
vardo salėje. Specialiai jubilie
jinėms iškilmėms iš Vilniaus 
atsikviestas ansamblis su kon
certais taip pat lankysis kai 
kuriuose lietuvių telkiniuose; 

balandžio 25 d. — Iškil
mingos koncelebruotos šv. Mi
šios Šv. Andriejaus parapijoje 
paminėti 75-tą parapijos įkū
rimo ir 20-tą kun. P. Burkaus
ko įšventinimo jubiliejus. Da
lyvauja Philadelphijos vysk. 
augziliaras Robert P. Magin-
nis, vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Lietuvos Vyskupų Kon
ferencijos sekretorius vysk. 
Jonas Boruta, SJ, Lietuvos 
valstybės atstovai. 

Popiety jubiliejinė puota 
Lietuvių namuose (Lithua-
nian Music Hali), dalywujant 
gausiems svečiams, parapijie
čiams, kun. P. Burkausko bi
čiuliams; 

birželio 23 d. — Maldos 
kelionė į Lietuvos šventoves 
Aukščiausiajam padėkoti už 
suteiktą lietuvišką paveldą ir 
Lietuvai grąžintą nepriklau
somybę: 

rugsėjo 8 d. — Šiluvos Ma
rijos šventės proga išvyka į 
Šiluvos Marijos koplyčią, 
esančią Marijos šventovėje 
Vvashington, D.C.; 

lapkričio 6-7 d. — Dviejų 
dienų Philadelphijos arkivys
kupo kardinolo Anthony J. 
Bevelaąua ganytojiškas vizi
tas Šv. Andriejaus parapijai, 
iškilmingos šv. Mišios, susiti
kimas su parapijiečiais; 

gruodžio 26 d. — Jubilieji
nių metų užbaigimas — ka
lėdinės muzikos koncertas. 

Šv. Andriejaus parapijos ir 
kun. P. Burkausko sukakčių 
proga spaudai ruošiamas jubi
liejinis parapijos leidinys. 
Straipsniais leidinyje bendra
darbiauja rašytojai Vyt. Voler-
tas. Balys Raugas, žurnalistė 
Jeannie Dorr. Leidinio redak
torė — Angelė Puodžiūnienė, 
meninis apipavidalinimas — 
Gemos Kreivėnaitės. 

Kaip matome, užsimota pla
čiai, ištesėti skatina nuošir
dūs paskatos žodžiai, ateinan* 
tys iš čia ir Lietuvos. Maloniai 
nuteikė Vilniaus arkivyskupo 
kino svečius ir visus daly
vius, kurių buvo pilna salė. 
Jis pareiškė, kad šiais metais 
švenčiame 748 metus nuo Lie
tuvos valstybės įkūrimo, 81 
metus nuo Lietuvos Neprik
lausomybes atkūrimo ir 9 me-

• 
metropolito Audrio J. Bačkio 
laiškas: „Džiaugiuosi, kad Šv. 
Andriejaus lietuvių parapija 
Phiiadelphijoje ruošiasi minėti 
garbingą 75 metų įkūrimo su
kaktį. ...Mielai sutinku, kad 
vysk. J. Boruta atstovaus 
mums š'o Jubiliejaus šventi
me. Tikiu, kad jis suras gra
žius žodžius pasveikinti ir 
pradžiuginti visus Jūsų para
pijiečius". Lietuvos ambasa
dorius St. Sakalauskas, laiške 
kun. P. Burkauskui rašo: „Šie 
metai Šv. Andriejaus lietu
viškai parapijai išties ypatingi 
— parapija švenčia savo įkū
rimo 75-ąją sukaktį, o Jūs, 
gerbiamas Kunige, atžymite 
20-ąjį kunigystės įšventinimo 
jubiliejų. Nueitas prasmingas 
kėlias, išlaikant širdyse meilę 
tėvynei, puoselėjant tautinę 
savimonę. Nuostabu, kad lai
kas ir išbandymai tik dar la
biau sutvirtino Jūsų tikėjimą 
bei pasiryžimą ir toliau sieti 
savo likimus ir godas su Lietu
va, jos žmonių siekiais, o kar
tu ir rūpesčiais » ^ t 

W O R C E S T E R , MA 

ŠVENTĖME 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTE 

Lietuvių organizacijų tary
bos ruoštas Lietuvos Neprik
lausomybės atkūrimo 81 me
tų sukakties minėjimas įvyko 
vasario 14 dieną. 

10 vai. ryte Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje šv. Mi
šias už Lietuvą aukojo parapi
jos asistentas kun. Jonas Pe
trauskas, MIC, ir -parapijos 
administratorius kun. Anta
nas Nockūnas, MIC, kuris lie
tuvių ir anglų kalbomis pa
sakė pamokslą pareikšda
mas, kad turime dėkoti Dievui 
už stebuklingai atgautą lais
vę. 

Eisenai į bažnyčią vadovavo 
dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis, o jų nariai uni
formuoti. Moterys pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. Au
kojimo dovanas prie altoriaus 
nešė Aldona Shumway ir Liu
cija Savickaitė. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Onos Valins
kienės. Po Mišių sugiedoti 
JAV, Lietuvos himnai ir „Lie
tuva brangi". Nepaisant šalto 
oro, organizacijos su vėliavo
mis ir pamaldų dalyviai išsiri
kiavo šventoriuje prie pamink
lo trumpoms žuvusių pagerbi
mo iškilmėms. Žodį tarė Orga
nizacijų tarybos pirm. Petras 
Molis. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Petrauskas, MIC. Žu
vusius pagerbiant, liūdnai 
gaudžiant bažnyčios varpams, 
šaulės Izabelė Parulienė ir 
Vanda Ramonienė padėjo vai
niką. 

Grįžome atgal į parapijos sa
lę, kurioje vyko tolimesnė 
šventės dalis. Organizacijų ta
rybos pirm. Petras Molis lietu
vių ir anglų kalbomis pasvei-

Nuotr. Petro Vaikio 

tus nuo Lietuvos laisvės atga
vimo. 

Lietuva laisva, bet politinis 
ir ekonominis spaudimas iš 
Rusijos yra labai didelis, to
dėl mūsų darbas nėra baigtas. 
Turime padėti, kad Lietuva 
pajėgtų atsilaikyti prieš visus 
jai daromus spaudimus. Mes 
esame jos vaikai. Padėkime. 

Programai vadovavo orga
nizacijų tarybos vicepirminin
kas Romas Jakubauskas. In
vokaciją sukalbėjo kun. Jonas 
Petrauskas, MIC. Programos 
vedėjas išvardino garbės sve
čius. Miesto valdžios atstovas 
Paul Pezzella sveikino ir pers
kaitė burmistro Raymond 
Mariano (jam pačiam negalint 
dalyvauti) išleistą proklama
ciją, kad Vasario 16-oji yra 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena Worcesteryje. Prie 
miesto rotušės visą savaitę, 
kuri vadinosi Lietuvos savai
te, plevėsavo Lietuvos tauti
nė vėliava. 

Massachusetts valstijos gu
bernatoriaus Argeo Paul Cel-
lucci atsiųstą proklamaciją 
perskaitė organizacijų tarybos 
sekr. Danutė Marcinkevičiū
tė. Proklamacija skelbė, kad 
Vasario 16-oji skelbiama Lie
tuvos Nepriklausomybės die
na Massachusetts valstyoje. 

Petronėlė Antakauskienė, 
vyresnės kartos moteris, labai 
gražiai padeklamavo ilgoką 
eilėraštį „Sibiro tremtinė". 
Daug ir entuziastingai jai plo
jome. 

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
Egida Matulionienė iš Lietu
vos. Baigusi Vytauto Didžiojo 
universitetą Vilniuje. Dirbo 
kultūros ir švietimo ministe
rijoje, mokyklose bei kitose 
srityse. Kalbėjo apie Vasario 
16-tos šventės prasmę pries
paudos metais. Darbas buvo 
gana sunkus, bet prasmingas. 
Daug skaudžių smūgių per il
gus okupacijos metus teko pa
tirti ir slaptai dirbti. Priminė 
Lietuvos partizanų vado Juozo 
Lukšos — Daumanto laišką, 
rašytą 1949 m. savo žmonai 
Nijolei Vasario 16-tos proga. 
Priminė septynerių metukų 
amžiaus ištremtą berniuką į 
Sibirą, kuris tik iš senelių pa
sakojimų sužinojo, kas ta Va
sario 16-toji. Dirbdama mo
kykloje .perskaičiusi vaikams 
poeto Marcinkevičiaus eilė
raščio posmelį, kuris komunis
tinei valdžiai nebuvo priimti
nas ir greitai buvo iškviesta 
pasiaiškinti. Tai keli pavyzdė
liai. Vasario 16-tos šventė bu
vo labai gili ir skaudi, bet po 
daugelio metų atvedė į 1990 
metus, kai buvo atverstas 
naujas, baltas istorijos lapas 
ir Kovo 11-oji tapo Laisvės at
gavimo diena. Tegul Vasario 
16-tos šventė mūsų širdyse 
būna ne vieną dieną, bet išti
sus metus. 

Meninę programos dalį atli
ko parapijos choras, vadovau
jamas vargonininkės Onos Va
linskienės. 

Aukas rinko organizacijų ta
rybos ižd. Algis Glodas ir vai-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMoeuoJO 

IR GYVYBĖS I 
AosnlM Frark Zapcts v OH. Mgr. Auka* 

S. Kamkafcaattjvttkat 
FBANKZAP0U8 

32081/2 Weat 99h Straet 
T « t f / 0 « 4244864 

(773)881-8864 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
įtikote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tcL 773-205-7702. 

GREIT PARDUODA 

?* RE/MAX 
REALTORS 

(773)5*4215 
(711)425-7111 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimą* vaitui 
• Parkams ir parduodama namus 
• Pensininkams nuotakia 

* • * _ * , . _ , KMBK3K REALT0R6 
v £ r i l W j | 7922 S.Putaefcj Rd. 

•" r~H- 4365 S.Aieher Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773*84-1900 

Jeincrteparo\jc«arpt1dinamuB 
kreipkitės į Danutą Mayor. Ji 
proleskjnaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
vefci. 

Reikalingos moterys 
valymo dar ' ns. 
Skambinti v- ais, 
tel. 630-435 j74 

Parduodu CadUlac'87 nu, 
4 durų, gerame stovyje. 
Už geriausią pasiūlymą. 

Kreiptis: teL 708-656-2233 

Pa rduodami mieg. i r 
valg. kamb . baldai bei 

įvairūs namų reikmenys. 
TeL 708-656-1293 
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ninkė Aldona Shumway. Pro-| 
gramos vedėjas padėkojo yi-i 
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kė yra Vivian Rodgers. Šventę' 
rengė Worcesterio Lietuvių J 
organizacijų taryba. Didžiau-, 
sią renginio darbų dalį atliko i 
tarybos valdyba: pirmininkas' 
Petras Molis, vicepirmininkas J 
Romas Jakubauskas, sekre-1 
tore Danutė Marcinkevičiūtė, • 
iždininkas Algis Glodas, tary- J 
bos narys Arvydas Klimas. 

Šventėje labai pasigedome i 
neseniai iš Lietuvos atvyku-' 
sių naujųjų brolių ir sesių lie--| 
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Amerikos lietuvių tarybos H 
skyriaus kviečiami, Kenoshos-
Racino apylinkių lietuviai šv. 
Mišioms susirinko sekmadie
nį, vasario 14 d. Šv. Ričardo 
bažnyčioje. Mišias aukojo ma
rijonas kun. Petras Cibulskis 
iš kaimyninės Šv. Petro para
pijos mūsų tėvynės Lietuvos 
intencija. Muziko Juozo 
Grimskio vadovaujamų choris
tų bei bažnyčioje susirinku
siųjų giedojimo dėka pamal
dos tapo dar iškilmingesnės. 
„Pulkim ant kelių" ir „šven
tas, šventas" skambėjo pirmą 
kartą šioje šventovėje, o sesės 
Juzė Pivoriūnienė ir Bronė 
Nekrošienė atliko giesmę 
„Kaip vakaro tamsūs šešėliai". 
Kita giesmė-malda .Apsaugok 
Aukščiausias" užbaigė mūsų 
valandą bažnyčioje. 

Minėjimą pradėjo skyriaus 
pirmininkas Juozas Plečkai
tis, primindamas Vasario 16-
osios bei Kovo 11-osios reikš
mę. Po invokacijes bei himnų 
Vytautas Kapočius perskaitė 
Wisconsino gubernatoriaus 
Tommy Thompson proklama-

SISKORTHiVBTUI 
•88KANT UŽ »1tt SUM* 

TEL 7 7 3 - 2 5 1 5 8 2 2 
I i 

ciją, skelbiančią Vasario 16-
ąją — JLithuanian Indepen-
dence Day". V. Kapočius parū
pina šią svarbią proklamaciją 
jau nuo 1956 metų. 

Dr. Virginia Burlingame, 
Wisconsino Universiteto Park-
side profesorė, praėjusiais me
tais lankiusis Lietuvoje, pasi
dalino mintimis apie savo ke
lionę, kuri jai paliko labai 
gerą įspūdį. Ji neužmirš die
nų, praleistų Vilniuje, Trakuo
se ir kitur. 

Po oficialiosios dalies Elzbie
ta Verikienė ir Lionginas Pliu-
ra visus pavaišino skaniais 
užkandžiais ir šiltais bei šal
tais gėrimais. ALTo reikalams 
buvo surinkta 700 dol. 

Išsiskirstėme po kelių malo
nių valandų prisimindami, 
kad šis mūsų susiėjimas pir
mą kartą įvyko nelietuviškoje 
šv. Kazimiero parapijoje, bet 
buvusioje Šv. Rožės, o dabar 
Šv. Ričardo bažnyčioje bei sa
lėje. 

S. B. Kybar tas 

http://ChkafO.IL


1 
RENGINIAI ČIKAGOJE 

1999 METAI 

KOVO MĖN. 
7 d., sekmadieni — Skau

tų ir skaučių tradicinė Kaziu
ko mugė Jaunimo centre. 

— PLC, Lemonte, tuoj po 
šv. Mišių bus dr. Gr. Paliokie-
nės, Lietuvos Respublikos 
Švietimo ministro pavaduoto
jos ir Katalikių moterų pirmi
ninkės pranešimas apie švie
timą Lietuvoje. 

— Vlado Putvio, Šaulių 8-
gos įkūrėjo, minėjimas Šaulių 
namuose. 

13 d„ šeštadieni — Tradi
cinės meno darbų varžytinės 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Pradžia 5 v.v. Rengia 
Algimanto Kezio „Galerija" 

14 d., sekmadieni — 
„Margučio ET renginys Jauni
mo centre — Los Angeles Dra
mos sambūrio spektaklis. 

— Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo — Kovo 11-
tosios minėjimas Lemonte: 11 
v. r. šv. Mišios Pal. J. Matulai
čio misijoje: 12:30 v.p.p. minė
jimas PLC salėje. Ruošia A.L. 
Tautinė sąjunga. 

20 d., šeštadieni — Dail. 
Vytauto Kašubos parodos ati
darymas Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte. 

21 d., sekmadieni — Lie
tuvos Karo aviacijos įkūrimo 
sukakties ir gen. inž. Antano 
Gustaičio 100 m. gimimo su
kakties minėjimą Jaunimo 
centre ruošia Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų s-
ga (ALIAS). 9:45 v.r. Karo 
aviacijos vėliavos pakėlimas 
prie Laisvės kovų paminklo; 
10 v.r. šv. Mišios už žuvusius 
ir mirusius lietuvius karo la
kūnus. Po Mišių Čiurlionio ga
lerijoje gen. A. Gustaičio sgy-
venimo ir;darbų parodos ati
darymas. Po minėjimo JC ka
vinėje filmo ^NBO" rody
mas. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolijos rėmėjų iškilminga 
vakarienė 3:30 val.p.p. Šaulių 
namuose. Meninę programą 
atliks Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras 
ir sol. Algimantas Barniškis. 

27 d., šeštadieni — Šv. 
Rašto knygos sutiktuvės 7 v.v. 
Lietuvių dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Le
monte. Ruošia „Draugas". 

28 d., Verbų sekmadieni 
— Religinis koncertas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke, 
3v.p.p. Koncertą atliks para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino. 

— „Lituanico8" futbolo klu
bo narių ir rėmėjų metinis su
sirinkimas 1 val.p.p. PLC, Le
monte. 

BALANDŽIO MĖN. 

8 d., ketvirtadieni — Za
rasų klubo narių pusmetinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 

11 d., sekmadieni — Či
kagos Venesuelos" Lietuvių dr-
jos narių metinis susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre. 
Pradžia 12 vai. 

17 d.t šeštadieni — Mar
ąuette Parko Lietuvių namų 
savininkų draugijos 60 metų 
veiklos sukakties minėjimas ir 
vakarienė Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. 

— Dail. Irenos Raulinaitie-
nės (Iš Kalifornijos) parodos 
atidarymas Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. 

18 d., sekmadieni — Bizet 
„CARMEN" opera Morton au
ditorijoje, Cicero, IL. 3 vai. 
p.p. Stato Lietuvių opera. 

24 d., šeštadieni — Žur
nalo „Pensininkas" 15 m. su
kaktuvinė šventė 6 v.v. „Sek
lyčioje". Rengia JAV LB Soc. 

reikalų taryba. 
28 d\, sekmadieni — Ope

ros koncertas (pooperinis) 3 v. 
p.p. Jaunimo centre, Čikagoje. 

GEGUŽĖS MĖN. 

2 d., sekmadieni — ..Laiš
kai lietuviams" žurnalo meti
nė šventė Jaunimo centre. 

— Ketvirtoji muzikos po
pietė — „Fortepuoniniai due
tai" 1 val.p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, Lemonte. 

— Vytauto Didžiojo saulių 
rinktinės gegužinė Šaulių 
namuose. 

8 d , sestadienj — Ansam
blio „Kankles" koncertas 6:30 
v.v. Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

— JAV Vidurio Vakarų apy
gardos rajoninis suvažiavimas 
9 v.r. „Bočių" menėje, Lemon
te. 

9 d., sekmadieni — „Ma
ma, Tau" pietus 12 vai. PLC 
salėje, Lemonte, rengia Pal. J. 
Matulaičio misija. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

15 d., šeštadieni — „Gran
dies" jaunimo tautinio ansam
blio 40 metų veiklos sukaktu
vinis pokylis Willowbrook po
kylių salėje, Willow Springs, 
IL. Pradžia 6 v.v. 

16 du, sekmadieni — Lie
tuvos Dukterų dr-jos 40 metų 
veiklos sukakties minėjimas: 
3v.p.p. šv. Mišios Tėvų Jėzui
tų koplyčioje; 4 v.p.p. akade
mija ir meninė programa Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Čikagos Venezuelos lietu
vių dr-jos gegužinė Šaulių na
muose. Pradžia 12 vai. dieną. 

21 du, penktadieni — Poe
zijos diena Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

~- 22d^ šeštadieni--Poezi
jos diena Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

23 d„ sekmadieni — JAV 
LB Brighton Parko v-bos 
11:30 v.r. ruošiami pietūs Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield Ave. 

— Zarasų klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

BIRŽELIO MĖN. 

5d., šeštadieni — Muzikos 
vakaras Jaunimo centre, ren
gia LB Kultūros taryba. 

6 d., sekmadieni —Atei
tininkų Šeimos Šventė ir ge
gužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Maruos 
seselių vienuolijos rėmėjų me
tinis narių susirinkimas bus 
pradėtas 8 vai. r. šv. Mišio-
mis Švč. M. Marįjos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuet
te Parke. Po Mišių susirinki
mas parapijos salėje. 

20 dL, sekmadieni — Tau
ragės Lietuvių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

26 dL, šeštadieni — Tradi
cinės Joninės V.D. Šaulių 
rinktinės namuose. 

27 du, sekmadieni — Pen
sininkų s-gos gegužinė Saulių 
namuose. 

LIEPOS MĖN. 

RUGPJŪČIO MĖN. 

3 d^ antradieni — Suval
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

8 d* sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktinės administraci
jos gegužinė Šaulių namuose. 

15 dn sekmadieni — Su
valkiečių klubo gegužinė Šau
lių namuose. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

22 d., sekmadieni — 
„Draugo" metinė gegužinė 

Marijonų vienuolyno sodelyje. 
29 d^ sekmadieni — Illi

nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC, Le
monte. Pradžia 12 vai. 

RUGSĖJO MĖN. 

5 d^ sekmadieni — Tautos 
šventės minėjimas V.D. Šau
lių rinktinės namuose. 

12 d* sekmadieni — V.D. 
šaulių rinktinės gegužinė 
Šauliųnamuose. 

— Čikagos Lietuvių teatro 
spektaklis Jaunimo centre. 
Režisuoja Audrė Budrytė. Glo
boja JAV LB Kultūros taryba. 

19 d., sekmadieni — Vil
helmo Čepinskio ir jo tėvų 
koncertas Jaunimo centre. 

21 d., antradieni — ša
kiečių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

25 d., šeštadieni — Lithu-
anian Mercy Lift metinė lėšų 
telkimo vakarienė „Stebuklų 
kelionė" ruošiama „Yvette 
Wintergarden", 311 S. Walker 
Drive, Čikagoje. 

26 d., sekmadieni — 
„Draugo" jubiliejinis pokylis 
Martiniąue salėje. 

SPALIO MĖN. 

2 d., šeštadieni — Lietu
vos Dukterų dr-jos metinis 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lituanicos" skautų tun
to 50 metų veiklos sukaktuvi
nis pokylis Willowbrook poky
lių salėje Willow Springs, IL. 

3 du, sekmadieni — Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose. 

9 d., šeštadieni — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke. 

10 d., sekmadieni — Či
kagos ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Pabendravimo pietūs 12 
vai. PLC salėje, Lemonte, ren
gia Pal. J. Matulaičio misija. 

10 d., sekmadieni — Ad
ministracijos gegužinė Šaulių 
namuose. 

17 d., sekmadieni — LB 
Kultūros tarybos prenujų 
šventė Jaunimo centre. 

21 d., ketvirtadieni — Či
kagos Venezuelos lietuvių dr-
jos pusmetinis narių susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

24 d* sekmadieni — Za
rasų klubo „Krintančių lapų" 
gegužinė Šaulių namuose. 

LAIŠKAI m NUOMONĖS 
DRAUGAS, 1999 m. kovo 5 d., penktadienis 

VERTINANT PASTANGAS 

Dėl Zubavičiaus filmo .Ka
ras po karo" rodyto JC vasario 
28 d. Mano nuomone, tai atlik
tas didelis tokios rūšies dar
bas, taip seniai reikalingas, su 
nuogais faktais, istorinis, be 
jokių emocijų, tarsi visiškai 
nešališkas. Jo vertė didelė, tu
rint galvoje ateityje statomus 
filmus. 

Stebina jaunesnės lietuvių 
kartos drąsa ir užsimojimai 
moksliniu istoriniu būdu pa
žvelgti į Lietuvos pasiprieši
nimo kovą šaltu analitiniu 
protu. Juk nei vienas iš tos 
kartos tuo laiku net nebuvo gi
męs. 

Labai vertingi ir sveikintini 
trijų istorikų — D. Kuodytės, 
A. Anusausko ir A. Kašėtos — 
tyrimais apibendrinti pasisa
kymai. 

Bendras pradinis darbas, at
rodo, neblogai pavykęs, įspū
dingas, nors toli gražu iki to
bulumo. Jis turi trūkumų, bet 
aplamai teigiamas ir vertin-

D. Kuodytės kai kurios pa
reikštos mintys ir pasisaky
mai turi gilią prasmę, dauge
liui gali būti suprantami kont
roversiškai, bet visa tai pri
klauso, iš kokio taško į tai 
žvelgsime, todėl josios pasisa
kymuose ieškoti poezijos nelo
giška. 

Iš tikrųjų, kažin ar tą įvykį, 
apie kurį susuktas filmas, ga
lima būtų pavadinti karu, nes 
tikrojo karo sąvokai daug ko 
trūktų. 

Prie trūkumų, mano nuo
mone, galėtų būti nebuvimas 
komentarų prie kai kurių 
vaizdų, aiškių tik specialistui. 
Pavyzdžiui — kur partizanai? 
Kur kariuomenė? Kur stribai? 
Ko tie pavieniai, per mišką ei
nantys, kariškiai lyg su kaž
kuo bado žemę? Neaišku, kas 
ginasi ir kas puola? Eilinei au
ditorijai būtų daug panašių 
klausimų. 

Kalbama apie genocidą, bet 
niekur filme nebuvo parodyta 
nuotraukų su išdarkytais par
tizanų kūnais miestelių, baž
nytkaimių aikštėse, nukankin
tų žmonių, sudegintų sodybų 
ir t.t. 

Silpnokai paaiškinta išda
vysčių problema, jos šėtoniš
ka, nežmogiška esmė. Juk ga
lima buvo, pavyzdžiui, pami
nėti, kad buvo surengta ir su
režisuota tūkstančiai čekisti
nių „spektaklių" ir, patekus 
aukai į tokį „spektaklį", prak
tiškai beveik neįmanoma iš
vengti išdavystės. 

Reikia pažymėti, kad ne vi
sai atskleistas Molotovo-Ri-

4 du, sekmadieni — Lietu
vos Vyčių Vidurio Vakarų apy
gardos metinė gegužinė PLC, 
Lemonte. Pradžia 12 vai. 

11d . , sekmadieni — An
glijos Lietuvių klubo gegužinė 
Saulių namuose. 

25 du, sekmadieni — Tau
ragės Lietuvių klubo pusmeti
nis narių susirinkimas Šaulių 
namuose. 

— Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų s-gos (AL
IAS) Čikagos skyriaus gegu
žinė Michiana, IN. 

LAPKRIČIO MĖN. 

4 d„ ketvirtadieni — Za
rasų klubo metinis narių susi
rinkimas šaulių namuose. 

7 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 v.p.p. Šaulių na
muose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant Mažosios Lietu
vos lietuvių draugįjai, šau
liams, ramovėnams ir visuo
menei. 

— Arvydo ir Nelės Paltinų 

koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Ruošia Amerikos Lie
tuvių radįjas. 

14 d., sekmadieni — Ang
lijos Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

— Čikagos Lietuvių teatro 
spektaklis Jaunimo centre. 
Režisuoja Irena Leonavičiūtė. 
Globoja JAV LB Kultūros ta
ryba. 

20 d., šeštadieni — LFK 
„Lituanicos" futbolo klubo me
tinis pokylis PLC, Lemonte. 

28 d., sekmadieni — 
„Draugo" didysis koncertas 
Maria mokyklos auditorijoje. 

bentroppo pakto vaidmuo ir 
esmė, iššaukusi gyvosios tau
tos pasipriešinimo kovą, to 
pasipriešinimo iššauktus žiau
rumus. Kas gi vis dėlto labiau
siai ui tai kaltas? Okupantas, 
stribai ar partizanai? 

Manau, kad filmo vertės 
nebūtų sumažinę gyvųjų išli
kusių to karo liudytojų paro
dymai, o dabar atrodo, kad 
visi partizanai išmirę ir žuvę; 
atrodo, kad visai Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdis ir jo na
riai bebalsiai; atrodo, kad tik
rieji partizanai tik tie, kurie 
rodomi nuotraukose. Filmo 
kadruose nieko nepaaiškinta, 
kas čia tokie per žmonės su 
trispalvėmis vėliavomis, kas 
čia meldžiasi ir kur? 

Labai peršasi įspūdis, kad 
filmas pagrįstas išlikusiais so
vietiniais archyvais, sovieti
niais dokumentais, bet ne ge
nocido aukų gyvais liudiji
mais. Tokio paliudijimo iš viso 
filme nėra. 

Tačiau, nepaisant visų su
minėtų minusų, šiuo darbu 
galima tik džiaugtis, didžiuo
tis, o ne vien tik jį koneveikti 
ir menkinti. Kritikuoti visada 
lengviau, nei ką konkrečiai su
organizuoti ar padaryti. 

Būdamas Lietuvos partiza
ninio pasipriešinimo dalyviu, 
ypatingai pirmajame laikotar
pyje, ištisus metus jame bu
vau ir aktyviai dalyvavau, 
norėčiau pareikšti nuomonę, 
kad ir kiti Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžio dalyviai ir na
riai, pamatę ir peržiūrėję šį 
pirmąjį tcuoe rūšies filmą, la
bai neįsižeis, nepasipiktins, 
supras autoriaus ir kitų su
manytojų geranorišką valią ir 
kad daugiau džiaugsis negu 
liūdės. O tikrosios teisybės iš
ryškintus kadrus-ištr aukas, 
galbūt, pamatysime tik Pas
kutinio teismo dieną. 

Povilas Vaičekauskas 
Chicago, EL 

IŠ LAISVOS UETUVOS 
TELIKO GALVUTĖ 

Greta Danutės Bindokienės 
reikšmingo vedamojo „Drau
go" 1999 m. vasario 16 d., per 
dvi skiltis spausdintas įdomus 
dail. Jadvygos Paukštienės 
piešinys su ryškia lietuvaitės 
galvute, kurios kūno nematy
ti, liemuo ar likusi kūno dalis 
dingsta kietame medyje ar 
dumbliname metale. Paveiks
lą aiškina įrašas, greitomis 
skaitant norėtųsi tarti „Laisva 
Lietuva". 

Rašantieji užsienio lietuvių 
spaudai, daugelį kartų pagei
davo, beveik meldė Lietuvai 
lietuviškumo, tokio stebuklo 
tebelaukia. Dailininkai, jau-
čiantieji lietuviška širdimi, ta
tai pergyvena, manau, irgi 
skausmingai. Dailininkė Jad
vyga Paukštienė žinoma savo 
turininga lietuviška tematika. 
Lietuvių enciklopedija (Bos
tone) XXII 179 psl. pažymėjo, 
kad jos kūrinių dramatinės jė
gos teikia daug ekspresyvios 
išraiškos. „Gilių, sodrių, 
skambių varsų gama palenkta 
vidinei paveikslų nuotaikai 
išreikšti". 

Tame paveiksle įžiūrėjau, 
kas enciklopedijoj parašyta. 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, CA 

A.tA. 
FELICIJA JASINSKIENĖ-

GUREVIČIENĖ Rinkevičiūtė 
Gimė 1908 m. lapkričio 29 d. Vilniuje. Lietuvoje dirbo 

mokytoja. Mirė 1999 m. kovo 4 d. 5 vai. ryto, sulaukusi 91 
metų. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: vyras Juozas, dukros Aldona Palukaitienė, 
Birutė Albert ir sūnus Benediktas Jasinskas, anūkai, 
proanūkai, giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė priklausė Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei, 
Lietuvių namų savininkų organizacijai. 

Velionė pašarvota penktadienį, kovo 5 d Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės šeštadienį, kovo 6 d. Iš laidojimo namų a.a. 
Felicija 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos 
„Vaikų Vilčiai" 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, dukros, sūnus, anūkai ir proanūkai 

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

Jaunystės draugui 

A.tA. 
architektui ALGIRDUI 

BRAŽINSKUI 
vasario 22-ąją iškel iavus Amžinybėn, gi l ią 
užuojautą re i šk iame jo myl imai m a m y t e i 
JANINAI BRAZINSKIENEI, dukrai REGINAI 
su šeima, sūnui ALGIRDUI su šeima ir vis iems 
kitiems jo artimiesiems. 

Ilsėkis ramybėje, mielas Algi. 

Jonas ir Gražina Urbonai 

A.tA. 
VALENTINUI UORENTUI 

mirus, reiškiame užuojautą žmonai STEFAI, 
seseriai ANASTAZIJAI, jos dukrai BIRUTEI ir 
visiems artimiesiems. 

Gaile ir Robertas Vitai 

PARTIZANŲ ŠALPOS FONDUI AUKOJO: 

$000 atsiuntė žmona Donata Karuža atminimui savo vyro 
a.a. Jono-Romo Karužos. Pagerbdami jo atminimą, aukojo: 
O. St. Budiejai, S. A. Jelioniai, A. I. Rimavičiai, L. P. Aleksai, 
J. A. Janoniai, L. Karužienė. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba reiškia 
širdingą užuojautą poniai Donatai Karužienei, giminėms ir 
velionio draugams. Ramybės angelas tebūna su visais. 

PARTIZANŲ ŠALPOS FONDUI AUKOJO: 

$800 Aldona ir Mindaugas Klygiai; Vai ir Lili Ramoniai. 
$130 Vasario 16-tosios proga Waterburio Lietuvių 

bendruomenė. Aukojo: Am.Liet.R.C.Mot. Sąjunga; Vytas ir 
Elena Norkai; Juzė Šatkauskas; Romas, Teresė Igauniai; 
Julija Puodžiukaitienė; Jonas Paliulis ir Eleonor Engrett. 

$100 Pranas, Viktorija Adomaičiai; Tauragės klubas 
Čikagoje. 

$60 Aldona, Arvydas Vasoniai, atminimui brolio a.a. 
Antano Rakausko. 

$30 Gražina, Gediminas Sakevičiai. 
$25 B. R. Trinka, mamos a.a. Stasės Vosylienės 

atminimui. 
$20 Bernadette Harris. 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdyba reiškia 
nuoširdžią užuojautą mirusių artimiesiems ir giminėms. Taip 
pat tariame ačiū visiems kitiems aukotojams. Dievo palaima 
telydi Jus. 

Aukas siųsti: LJ\G. Fund, 2711 W. 71 St. 
Chicago, IL 60629 

i 

GRUODŽIO MĖN. i 

S d., sekmadieni — Tau
ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Saulių 
namuose. 

12 d„ sekmadieni — V.D. 
Šaulių rinktines Kūčios Sau* 
lių namuose. 

31 d., penktadieni — 
Naujųjų metų sutikimas Sau
lių rinktinės namuose. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Association of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, President 

Patarnautam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus. 



DRAUGAS, 1999 m. kovo 5 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Švietimo i r mokslo vice
ministre dr. Gražina Palio-
kienė į Čikagą atskrido ket
virtadienį, kovo 4 d., apsistojo 
Jono ir Niutos Vaznelių na
muose, Beverly Shores, Ind. 
Tel. (219) 879-7086. Šeštadie
nio ryte viceministre susitiks 
su lituanistinių klasių moki
niais bei švietimo darbuotojais 
Lemonte ir Jaunimo centre, 
Čikagoje, o popiet ji kalbės 
Beverly Shores LB Tautos 
šventės minėjime. Sekmadie
nį, kovo 7 d., tuoj po Sumos, 
viceministre susitiks su visuo
mene PL centro didžiojoje sa
lėje, Lemonte. Pirmadienį ir 
antradienį, mokyt. Ritonės 
Rudaitienės lydima, ji lanky
sis Oak Lawn, IL, rajono mo
kyklų mokinių su negalia kla
sėse ir susipažins su Amerikos 
mokyklų darbu bei problemo
mis. Mokyklų lankymo dieno
mis viceministre svečiuosis 
inž. Teodoro ir mok. Ritonės 
Rudaičių namuose. Tel. (630) 
257-6451. 

Dėmesio teatro entuzias
tams. Antras susirinkimas 
bus kovo 11 d., ketvirtadienį, 
7 vai. vakaro, Jaunimo centro 
kavinėje. Kviečiami visi užsi
registravę ir kiti, norintys 
teatre dalyvauti. Bus skaito
ma pjesė, o netrukus prasidės 
repeticijos. 

Tėvynės sąjungos (LJL) 
rėmėjų Čikagos skyrius atei
nantį sekmadieni, kovo 7 d., 
1:30 vai. p.p. Dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre ruošia 
pabendravimą su Lietuvos 
Seimo pirmininku prof. Vy
tautu Landsbergiu. Svečias 
skaitys pranešimą apie buvusį 
Tėvynės sąjungos suvažiavi
mą Vilniuje, apie ateinančius 
rinkimus ir mūsų dalyvavimą 
juose. Kviečiami dalyvauti na
riai ir svečiai. 

Marija Vilutis, 5t. Peters-
burg, FL, kartu su prenume
ratos mokesčiu, pridėjo dosnią 
105 dol. auką „Draugui". Ta
riame nuoširdų ačiū! 

Cicero LB apylinkės val
dyba pr imena ciceriečiams ir 
apylinkių lietuviams, kad šį 
sekmadienį, kovo 7 d., Šv. An
tano parapijos salėje, tuoj po 
11 vai. r. Mišių, vyks metinis 
susirinkimas. Pasivaišinę ka
vute, išgirsite valdybos me
tinės veiklos apžvalgą, iš
rinksim naują valdybą, nes 
kai kurių jos narių kadencija 
baigėsi. Gausiai dalyvaudami, 
bendromis jėgomis įnešime 
naujų idėjų į lietuvišką veiklą. 

Midway oro uosto šešerių 
metu ilgumo statybos pro
jektas yra didžiausias valdžios 
projektas visoje valstijoje, pa
rūpindamas maždaug 94.000 
naujų darbų. 

Norėtume informuoti, 
kad, ryšium su LR Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
vizitu Čikagoje, LR generali
niame konsulate nebus pri
ėmimo valandų kovo 9 dieną, 
antradienį. Tuo pačiu malo
niai primename, kad kovo 11 
ir 12 d., Lietuvos Respublikos 
-Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos proga, konsulatas ne
dirbs. Maloniai lauksime jūsų 
kovo 16 d., antradienį. 

Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis, jo žmona 
Gražina Landsbergienė, Lietu
vos ambasadorius VVashing-
tone Stasys Sakalauskas, Lie
tuvos konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas ir jų palydovai 
dalyvaus Čikagos skautų ir 
skaučių 41-os Kaziuko mugės 
atidaryme, Jaunimo centre. 
Mugės atidarymas bus 11 vai. 
r. Mugėje laukiami ir šį sa
vaitgalį atvykstantys Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los jaunieji krepšininkai. Či
kagos skautija kviečia Kaziu
ko mugėn atsilankyti visuo
menę ir kartu su jaunimu pa
sidžiaugti šiuo visų mėgstamu 
metiniu renginiu. 

Kovo 7 d. į Čikagą atvyksta 
Lietuvos Seimo pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis ir 
dalyvaus Jaunimo centre, 
skautų ruošiamos Kaziuko 
mugės iškilmingame atida
ryme 11 vai. ryte. 

Čikagos skautų ir skau
čių Kaziuko mugėje, šį sek
madienį vyksiančioje Jaunimo 
centre, .Aušros Vartų7„Ker-
navės" tunto sesės savo „Ka
zytės kampelyje" turės įvairių 
namie gamintų skanumynų, 
kuriais kviečia ne tik pasi
grožėti, bet ir namo parsinešti 
tuo pačiu paskatinti skaučių 
darbštumą ir paremti jų vie
neto veiklą. Mugės iškilmin
gas atidarymas vyks 11 vai. r. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Mugė baigsis 3 vai. p.p. 

Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti Mi
šiose jų vienuolyno motiniš
kojo namo koplyčioje šį 
šeštadienį, kovo 6 d., 9:30 vai. 
r., meldžiant Viešpatį, kad 
vienuolyno įsteigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų pas
kelbta palaimintąja. Mišias 
aukos kun. Patrick Pollard, 
Čikagos arkivyskupijos Kapi
nių vadovas. 

„Margutis U" kviečia 
įsigyti bilietus „Seklyčioje" į 
Kazio Sajos komediją Savait
galio romanas". Komediją į 
Čikagą atveža Los Angeles 
Dramos vaidintojų sambūris. 
Spektaklis vyks kovo 14 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. 

Religinį koncertą Verbų 
sekmadieni, kovo 28 d., 3 
vai. p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke rengia tos para-
pįjos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino. Dalyvauja 
vargonų specialistas ir solis
tas Ričardas Šokas, solistai : 
smuikininkė Linda Veleckytė, 
Margarita Momkienė - sopra
nas, Julius Savrimas - teno
ras, Vaclovas Momkus - bari
tonas. Įėjimo auka 5 dol. as
meniui. Negalintieji prisidėti 
prie aukos, taip pat maloniai 
kviečiami dalyvauti ir religine 
nuotaika kartu praleisti pas
kutinį Gavėnios sekmadienį. 

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos i r tarybos posėdis 
šaukiamas kovo 11 d., ketvir
tadienį, 12:00 vai., ALTo cen
tro patalpose Jaunimo centre. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

Prof. Vytautas Landsber
gis, Lietuvos Seimo pirminin
kas, dalyvaus Tėvynės sąjun
gos rėmėjų Čikagos skyriaus 
rengiamame pabendravime šį 
sekmadienį, kovo 7 d., 1:30 
vai. p.p., Dailės muziejuje Le
monte. Kviečiami dalyvauti 
nariai ir svečiai. 

SPORTO ŽINIOS PER 
„MARGUTĮ H" 

APIE VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMUI SKIRTA 

KONCERTĄ 

Antri metai iš eilės teko or
ganizuoti — režisuoti šiai ne
eilinei datai pažymėti skirtą 
koncertą. Antri metai iš eilės 
tie patys sunkumai. Nėra jo
kio radiofikacijos mazgo, tiks
liau, garso. Mikrofonai, kurie 
reikalingi dainininkams, ypač 
jei dainuoja ansamblis ir dar 
vaikų, yra būtini — salė di
delė, silpni vaikiški balsai vi
sai pradingtų be jų. Koncerto 
įvairovei, kartais meninio 
vaizdo įtaigumui, reikia ir ge
ro apšvietimo. Negali koncer
tas vykti prieblandoje, tai su
kelia slogų įspūdį. Ypač šo
kant vaikams, reikia kartais 
šviesų žaismės. Viso šito ne
buvo galima gauti Maria gim
nazijoje. Reikia tik padėkoti J . 
Bagdžiui, kad sugebėjo iš kaž
kur suieškoti papildomą mik
rofoną. Bet jo nepakako. 

Puiki salė ir patogios sėdė
jimui kėdės, tai tik viena me
dalio pusė, o koncertas sce
noje — kita. Iki paskutinio 
momento nebuvau tikra, ar 
galės kankliuoti Meno mo
kyklėlės kanklininkės — ar 
jos bus girdimos salėje, ar dai
nuos vaikų ansamblis „Lakš
tutė", nes tie keli mikrofonai 
netenkino vadovės. Kiekvie
nas specialistas, išleisdamas 

Neseniai Čikagoje viešėjo ži- žiūrovų teismui parengtą cho-

Vnsano 14 d . Lemonte. Pasaulio lietuvių centre įvykusiame Lietuva* Ne-
pnkl.iusomvt*'M atkūrimo paminėjime dalį menines programos atliko Pal. 
.I'irKi" Matulaičio Misijos choras. Choro vadove Birute Mockiene (kairėje) 
ir chormeisterė Rasa Poskocimien* džiaugiasi choro pasirodymu. 

nomas televizijos, radijo u* 
spaudos žurnalistas, kaunietis 
Vladas Janiūnas. Išvykdamas 
iš Čikagos, jis pažadėjo talkin
ti „Margučio" radijo programai 
kiekvieną pirmadienį — pa
teikti sporto žinių iš Lietuvos. 

Grįžęs į namus, jis savo pa
žadą laiko ir dabar jau beveik 
mėnuo laiko pirmadienių va
karais girdime jo balsą iš tė
vynės su įdomiomis sporto ži
niomis. 

Vlado Janiūno pastangas 
reikia sveikinti, kartu prita
riant ir dabartinių „Margučio" 
radijo programos vadovų pa
siryžimui mūsų visuomenę 
daugiau informuoti ir spor
tinėje plotmėje. 

Smagu, kad „Margučio" ra
dijo programose atsiranda 
daugiau vietos ir informacijai 
apie Čikagos lietuvių sportinį 
gyvenimą, o taip pat ir kitoms 
sportą liečiančioms žinioms. 
Sporto mėgėjai kiekvieną pir
madienio vakarą turėtų nepa
miršti atsisukti savus radijo 
imtuvus nuo 8 vai. vakaro ir 
1450 AM bangų skalėje pasi
klausyti sporto žurnalisto iŠ 
Lietuvos tiesioginių praneši
mų ir vietinių sporto žinių. 

Iki šiol sporto mėgėjai antra
dieniais „Studijos R" prog
ramoje girdėdavo sporto žinias 
iš Lietuvos, gana mėgėjiškai 
paruoštas, jas telefonu per
skaitant iš tenykštės spaudos. 
Dabar čikagiečiai susilaukė 
profesionalo sporto žurnalisto 
pranešimų, kuris už savo dar
bą nieko negauna. Jam ir 
„Margučiui" reikia padėkoti 
už šias pastangas! 

E.Š. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

„Trimite"(1999 m. Nr. 2), 
Lietuvos šaulių žurnale, išsa
miai aprašoma skautų, ateiti
ninkų atsiradimo istorija, ka
ro Čečėnijoje detalės, diskusi
jos apie šaulių himną ir kt. 
Norėdami užsisakyti šį žurna
lą, rašykite: „Trimitas", Lais
vės ai. 34, 3000 Kaunas, Lie
tuva. 

Vasario mėn. „Laiškai lie
tuviams" spausdina kun. A. 
Saulaičio trijų dešimtmečių įs
pūdžius iš Pietų Amerikos, 
kun. A. Palioko apmąstymus 
apie laisvę, N. Jankutės apo
kalipsinius spėliojimus ir ki
tus įdomius straipsnelius bei 
žinias. „Laiškų lietuviams" 
metinė prenumerata - 20 dol. 
Redakcijos adresas: 2346 W. 
56th St., Chicago, IL 60636. 

rą, šokių grupę ar vokalinį 
ansamblį, siekia geriausio re
zultato. Didesnę dalį progra
mos atliko vaikai ir jų jaudi
nimasis, scenos patirties sto
ka, savaime didino įtampą 
užkulisiuose. O čia dar reikė
jo laikyti mikrofoną prispau
dus prie magnetofono, kad 
girdėtųsi salėje muzika ir t.t. 

Salėje buvo pakankamai 
daug laisvų kėdžių. Pagalvo
jau, kad daug ramiau būtų 
buvę koncertinės programos 
dalyviams, jei visos šios iškil
mės vyktų namuose — Jau
nimo centre. Ko gero tai tik 
viena belikusi lietuviškos sa
lelės scena ir salė, kurioje bū
tų tilpę visi svečiai. Žinoma, 
Jaunimo centre aparatūra ge
rokai senstelėjusi, nėra jokio 
valdymo pulto, nesutvarkytas 
apšvietimas. Tačiau, parem
dami Jaunimo centrą, padėtu-
mėme įsigyti ateityje visą rei
kalingą atnaujinimui techni
ką bei scenos „drabužius" — 
kulisas, kurios jau apiplyšu
sios. 

Ir dar vienas pastebėjimas. 
Ar bereikia tokios ilgos oficia
liosios dalies? Ar negalėtų bū
ti surengti iškilmingas poky
lis, su vaišėmis. Juk tiek ne
daug progų žmones turi su
sieiti, pabendrauti, pasi
džiaugti. Sėdint prie stalų ir 

Evelina Oželienė, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje prezidentas Stanley Balzekas, jaunesnysis, ir 
Leonardas Šimutis kalbasi apie paskutiniuoju metu išleistas L Šimučio knygas. 

laikas neprailgtų. Juk Vasario 
16-oji — tai šventė, kuri yra 
visada su mumis. Ir ją reikia 
švęsti! 

Ta pačia proga noriu pasi
džiaugti įvykusia Meno mo
kyklėlės moksleivių koncer
tine premjera — mes pirmą 
kartą išėjome į rampos šviesą; 
kankliavo kanklininkės (dėst. 
Daiva Kimtytė), šoko mažo
sios balerinos (dėst. Angelė 
Paulaitienė) ir pramoginių 
šokių šokėjėliai (dėst. Ligija 
Tautkuvienė), beje dėl korek
torių kaltės praleisti progra
mos leidinuke. 

O pabaigoje visi suėjome į 
sceną ir kartu su žiūrovais 
užtraukėme „Žemė Lietu
vos"... 

Ligija Tautkuvienė 

PELENU DIENA 
„SEKLYČIOJE* 

Vasario 17 d., trečiadienį, 
gausus būrys vyresniųjų lietu
vių susirinko „Seklyčioje", kad 
susikaupę pradėtų Gavėnios 
laikotarpį. 

Renginių vadovė E. Sirutie
nė pakvietė kunigą Joną Duo
bą, MIC, mums pakalbėti apie 
pasiruošimą Velykoms — 
Kristaus ir kiekvieno mūsų 
Prisikėlimą. Vadovė papasa
kojo, kad kun. J. Duoba mokė
si Marijampolėje, bet 1941 m. 
baigė Vytauto Didžiojo gimna
ziją Vilniuje. Teologiją studija
vo Kauno, Vytauto Didžiojo 
universitete, Eichstatto (Ba
varijoje) teologijos mokykloje 
ir Romos Angelicum universi
tete, kurį baigė 1946 m. Ket
vertą metų būsimasis kunigas 
studijavo Bibliniame institute 
Romoje, ten jam buvo suteik
tas šv. Rašto licenciato laips
nis. 1950 m. kun. J. Duoba iš
vyko { Argentiną ir dėstė Ro-
sario kunigų seminarijoje. 
Šiuo metu kunigas gyvena 

Čikagoje ir yra tėvų marijonų 
provinciolo sekretorius bei vie
nuolyno ūkvedys, taip pat 
reiškiasi marijonų spaudoje. 
Savo kalbą kun. J. Duoba pra
dėjo sakydamas, kad šiuo me
tu supuolė daug švenčių: Pre
zidento diena, Lietuvos Ne
priklausomybės šventė, Užga
vėnės, prasidėjo Gavėnia, ku
rios pirmąją dieną vadiname 
Pelenų diena. 

Visi žinome, kad kam nors 
sudegus lieka tik pelenai. Per
keltine prasme ir gyvenime 
„sudega* viskas... Net ir pago
nys tą suprato ir pelenus laikė 
žmogaus menkystės simboliu. 
Ilgainiui pelenai ir Katalikų 
Bažnyčioje įgijo religinę pras
mę — tapo liūdesio simboliu 
(ypač, kai jie siejami su mirti
mi). Lietuvoje Pelenų dieną 
pelenai buvo užbarstomi ant 
galvos ir primenama, kad 
„dulkė esi ir į dulkę pavirsi". 
Amerikoje pelenais paženkli
nama kakta, ir šiais laikais 
sakoma: „Atsiverskite ir tikė
kite Evangelija". Susimąstę 
visi sustojome į eilę ir artino-
mės prie kun. J. Duobos, o jis 
pelenais pažymėjo mūsų kak
tas kryžiaus ženklu. Savotiš
kai pasijutome esą kartu: ir 
„Seklyčioje" gyvenantys iŠ Lie
tuvos gydymui atvežti vaiku
čiai ir mes, per daugelį metų 
pelenais barstyti ir puikiai ži
nantys, kad tik dulkės esa
me... 

Po tos įdomios ir senos ce
remonijos, buvome supažin
dinti su mielu svečiu iš Lietu
vos kunigu Rolandu Karpavi
čiumi, kuris yra Žygaičių pa
rapijos klebonas (Žygaičiai 
randasi Tauragės apskrityje). 
Kun. R. Karpavičius, gimimu 
klaipėdiškis yra vienas iš jau
niausių kunigų ne tik Žemai
tijoj, bet ir visoje Lietuvoje. 
Svečias sakėsi esąs laimingas, 
galėdamas paboti su vyres

niaisiais lietuviais. Palinkėjo 
tikėti, išpažinti savo tikėjimą 
ir laukti savo paties prisikė
limo ir kiekvieną savo žingsnį 
atiduoti Viešpačiui. Sėdęs prie 
pianino sodriu ir dailiu balsu 
pagiedojo „Karaliau, sėdintis 
soste per amžius". 

Mielojo mūsų maestro F. 
Strolios vadovaujami ir mes 
pagiedojome trejetą Gavėnios 
giesmių: „Alyvų daržely", 
„Kryžiau Šventas" ir „Jėzau 
Kristau maloniausias". Po to 
dainavome dainas, kurios kar
tais jau baigia pavirsti į gies
mes, nes vienas jų dainuoda
mi braukiame ašaras, o kitos 
suteikia daug vilčių ateičiai. 
Pirmąją dainavome „Lietuvą" 
ir tuos neužmirštamus žo
džius „tai gražiai, gražiai ma
ne augino, tai gražiai, gražiai 
už rankos vedė vienas žodis 
Lietuva". Trėmimus priminė 
daina „Ir tas dulkėtas trauki
nys". Maestro F. Strolia sako, 
kad tą dainą turime dainuoti 
ir dainuoti, nes (taip psicholo
gai aiškina) tada suprasime, 
ką jautė tremtiniai. Sekė 
liūdnoji „Partizano mirtis" ir 
jos žodžiai „Jei negrįšiu, grįš 
paukšteliai į pavasario šilus". 

Prieš dainuodami tą visų 
mėgstamą „Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos", sužinojome, 
kad muziką šiai dainai sukūrė 
jurbarkietis K. Vasiliauskas, 
„Seklyčios" talkininkės G. 
Giedraitytės pusbrolis. 

Ši Pelenų diena paliko gilų 
ir dvasingą įspūdį mūsų šir
dyse. Pasisotinę labai skaniais 
„Seklyčios" talkininkių pa
ruoštais sumuštiniais ir suži
noję, kad J. Ramanauskienė 
švenčia 91 gimtadienį, visi 
griausmingai sugiedojome „Il
giausių metų" ir palinkėjome 
jai geros sveikatos. 

Kaip gera, kad turim „Sek
lyčią"! 

Emilija J. Valantinienė 
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• Šv. Juozapo garbei šv. 

Mišių ir maldų novena pra
sidės kovo 10 d ir tesis iki 19 
d. (7 vai. rytais), Marijonų 
koplyčioje, prie „Draugo". 
Norintieji šioje novenoje da
lyvauti ir įsijungti su savomis • 
intencijomis kviečiami nedel
siant kreiptis: Marian Fa* 
thers, 6386 So. Kilbourn 
Ave, Chicago, IL 60639. (sk.) 

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoiirdtiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, teL 
312-879-7760 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, teL 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Ii JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

Meno mokyklėles baleto skyriaus moksleives su savo mokytoja per Vasa
rio 16-osios minėjimą, kurį vasario 14 d. surengė ALTas. Ii kairės: Eva, 
Simona, Inga, Vaiva, Dalia, Deimantė ir Aldona su mokytoja Angele Pau
laitienė. 

• Amerikos Lietuvių 
dijas, vad. Anatohjus siutas -
kiekvieną sekmadieni 7 v.r. 
per WCEV 14,60 AM. TeL 
773-847-4903, adresas. 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632. ' (ak.) 

V,//,///////,,// 
• Daug Amerikos lie-

•tuviu padeda Lietuvos žmo
gui • vaikui - našlaičiui. Lie
tuvos našlaičių globėjai, at
siuntę po $160 metinį vaiko 
paramos mokestį: Albertas ir 
Grasina Karveliai, Naperville, 
IL, Vytautas ir Wanda Jankai, 
Delran, NJ, Daiva Paulis, 
Chicago, IL, Dona Maaiokaitė, 
Justice, IL, Baltimorės pen
sininkų klubas, Josephine 
Lapinskas, Chicago, IL, dr. 
Jonas ir Virginija Damauskai, 
Woodridge, IL, Rimantas ir 
Aldona Vaitkai, Paradise 
VaDey, AZ, Alezander Danta, 
Oreland, PA Anthony ir Helen 
Yakaitis, Franklin Sąuaire, 
NY, dr. Julius ir Lydia Ringai, 
Lemont, IL. Lietuvos vaikų var
du dėkojame dosniems rėmė
jams ui aukas! „Lietuvos Naš
laičiu globa", 2711 Weet 71st 
St^ Chicago IL 60629. (sk.) 

• Pinigai, siuntiniai, persi
kraustymas į Lietuvą per 
TRANSPAK. TeL 1-773-838-
1060. Lemont, IL, sekmadie
niais, (sk.) 

• 


