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Ministras pirmininkas 
metė iššūki prezidentui 

Vilnius , vasario 24 d. (BNS) 
— Premjeras Gediminas Vag
norius pareiškė, kad prezi
dentūra įsitraukė į jo vado
vaujamos vyriausybės diskre
ditavimo kampaniją. 

Tai G. Vagnorius pareiškė 
trečiadienį, vyriausybės narių 
posėdyje pranešęs, kad į vy
riausybės posėdį po savaitės 
bus kviečiamas prezidentas 
Valdas Adamkus. 

Kovo 3 dieną numatoma 
priimti galutinį sprendimą dėl 
elektros energijos tiekimo į 
Baltarusiją. G. Vagnorius sa
kė, kad būsimasis sprendimas 
bus ne tik ūkinis-«nergetinis, 
bet ir susijęs su tarptauti
niais santykiais, todėl bus sie
kiama išklausyti ir prezidento 
nuomonės. 

Prezidentas V. Adamkus jau 
buvo kviestas į praėjusį trečia
dienį vykusį vyriausybes posė
dį, kur buvo nagrinėjamos 
Baltarusijos skolos Lietuvai, 
tačiau valstybės vadovas neat
vyko. Tuomet jo atstovė spau
dai teigė, kad prezidentas ne
privalo dalyvauti bendro po
būdžio diskusijose, kur neprii
mami konkretūs sprendimai, 
be to, tai esanti vykdomosios 

valdžios kompetencija. 
G. Vagnorius posėdyje tre

čiadienį teigė, kad „vyriausy
bės diskreditavimo politika, 
pasitelkiant ne tik Valstybės 
kontrolę, bet ir prezidento in-
situciją, trikdo normalų jos 
darbą ir efektyvų ūkio vykdy
mą". „Vyriausybė negali pri
siimti atsakomybės už kursto
mos politinės įtampos galimas 
ilgalaikes pasekmes", kalbėjo 
G. Vagnorius. 

Jis pabrėžė, kad nei vyriau
sybė, nei Ūkio ministerija ne
ketina ginti „Lietuvos energi
jos" ir kitų įmonių vadovų, jei 
jie padarė pažeidimų. Minis-
ro pirmininko teigimu, „triu
kšmingas bylos iškėlimas" 
dėl negautų 50 mln. litų iš
švaistymo, yra valstybės tiks
lams pavojingas politinis žai
dimas su valstybės kontrolie
riumi ir vidaus padėties grio
vimas Rusijos krizės akivaiz
doje. 

G.Vagnorius pripažino, kad 
„Lietuva turi problemų dėl 
Baltarusijos nemokumo", bet 
pridūrė, jog tai „jieturėtų bū
ti pateikta kaip Ūkio ministe
rijos korupcija". 

Vasario 24 dieną į Vilnių 4 dienų vizitui atvyko Kanados pareigūnų delegacija, vadovaujama Pataisos tarnybos 
komisaro Ole Ingstrup. Lietuvos Teisingumo ministerijoje Surengtame susitikime su įstaigos pareigūnais kana
diečiai buvo supažindinti su teisėsaugos sistema, įstatymų pertvarkos klausimais, finansinėmis bei moralinėmis 
dabartinės Lietuvos teisėsaugos problemomis. 

Nuotr.: Kanados Pataisos tarnybos komisaras Ole Ingstrup (kairėje'' apsilankė Lukiškių tardymo izoliato-
riuje-kalėjime, kur, lydimas kalėjimo direktoriaus Nikolaj IUS Matvejevo, susipažino su kalinių gyvenimo sąly
gomis. 'Eltai 

Sutartis su Kuwaitu dėl naftos 
sumažintų Rusijos pasipūtimą 

Centro sąjungos vadovas prabilo 
apie premjero atsistatydinimą 

ninkas Česlovas Juršėnas 
ėmėsi telkti visas kairiąsias 

Vi lnius , vasario 24 d. 
(BNS-Elta) — „Kaltinimai, 
kad visi šneka • politikuoja, o 
dirba tik premjeras ir vyriau
sybė, pagaliau parode kelią, 
kuriuo apsisprendė eiti prem
jeras. Tiesą sakant, tas kelias 
seniai buvo aiškus, premjeras 
seniai buvo apsisprendęs. Da
bar juo žengtas pirmas žings
nis. Žingsnis į atsistatydini
mą, kuris dabar jam dar leis
tų išlikti teisuoliu ir preten
duoti į pakankamai svarią po
litinę ateitį", spaudos kon
ferencijoje trečiadienį teigė 
Centro sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas, priminda
mas pastarąsias energetikos 
projektų nesėkmes ir prastą 
Lietuvos ūkio padėtį. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas R. Ozolas numato, kad 
pasitraukus Gediminui Vag
noriui, tektų formuoti mažu
mos vyriausybę. Tačiau, jo 
nuomone, mažumos vyriausy
bės suformavimas tik dar pab
logintų politinę padėtį valsty
bėje. „Mažumos vyriausybė 
reikštų, kad ja Seimo daugu
ma manipuliuoja kaip žaisliu
ku, dar labiau gilindama vi
daus krizę", sakė jis. 

Todėl parlamento narys 
spėja, kad, matydamas tokią 
padėtį, prezidentas turėtų ieš
koti būdų paleisti Seimą ir 
rengti pirmalaikius rinkimus. 
R. Ozolas įsitikinęs, kad būtų 
nesunku surinkti reikiamą 
skaičių parašų dėl pirmalai
kių rinkimų šią vasarą. 

R. Ozolo spėliones kol kas 
toli pralenkia politinės padė
ties vertinimus, kuriuos skel
bia Seimo kairioji opozicija. 

Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis, komentuoda
mas R. Ozolo pareikštus sam
protavimus sakė, negirdėjęs 
tokių svarstybų ir abejojąs, 
kad jos vyktų, tačiau užtikri
no, kad konservatoriai yra pa
siryžę atlikti savo pareigas iki 
kadencijos pabaigos. 
Priešlaikius rinkimus jis ver

tina kaip kai kurių jėgų sku
bėjimą paseikti valdžios vairą. 

Seimo pirmininkui atrodo, 
kad pirmiausia LDDP pirmi-

jėgas tam tikslui, ir tai yra la
bai pažįstama iš 1992 m., kai 
Aukščiausiojoje taryboje — 
Atkuriamajame Seime prii
mant valdžią naujajai kairia
jai daugumai, buvo paankstin
ti rinkimai. 

„Apie pirmalaikius rinki
mus ir dabar kai kas svajoja, 
kad taip kokiu nors pavidalu į 
valdžią vėl sugrįžtų buvusių 
komunistų reguliuojama kai
rioji dauguma", sakė V. Lan
dsbergis trečiadienį spaudos 
konferencijoje. 

Roma-Vilnius, vasario 24 
d. Italijoje oficialų vizitą tę
siantis prezidentas Valdas 
Adamkus atmetė kalbas neva 
prezidentūroje rengiami pir
malaikių Seimo rinkimų pa
skelbimo scenarijai. 

„V. Adamkus mano, kad pa
reiškimas esą 'prezidentas ieš
kotų būdų paleisti Seimą' yra 
neatsakingas. Tokios spėlio
nės yra nepagrįstos", pareiškė 
valstybės vadovo atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė. 

Vilnius , vasario 24 d. (BNS) 
— Galimybė gauti naftos iš 
Kuwaito yra politiškai nau
dinga, tačiau už ją gali tekti 
sumokėti papildomą kainą, 
teigia Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį j is komentavo savo 
oficialaus vizito į Kuwaitą re
zultatus. V. Landsbergio teigi
mu, ten vyko „dalykiški po
kalbiai" su Kuwaito naftos mi
nistru ir valstybės naftos ben
drovės atstovais, kuriuos tęs 
Ūkio ministerija arba ..Mažei
kių naftos" vadovybė. 

Pasak V. Landsbergio, 1995 
metais LDDP vyriausybė siūlė 
Kuvvaitui investuoti į Būtin
gės terminalo statybą, „tačiau 
susirašinėjimas nut rūko be re
zultatų". Dabar terminalas 
jau pasta tytas , ir „Kuwaitas 
galėtų susidomėti kitais šio 
verslo aspektais , jeigu matys 
pakankamą pelną". 

V. Landsbergio teigimu, 
„politiškai labai būtų naudin
ga ir parodyti, kad tur ime al
ternatyvą, ir turėti al terna
tyvą, bet kiek už tą politiką 
gali tekti sumokėti papildo
mos kainos — tai čia antroji 
medalio pusė". 

Rusija dabar turi naftos tie
kimo į Lietuvą išimtinę teisę. 

Pasak Seimo pirmininko, 
esama papildon u techninių 
kliūčių, susijusių su naftos ga
benimu jūros kelio. Didieji 
tanklaiviai negali .veikti var
tų į Baltijos jūra — Kategato 
ir Skagerako sąsiauriu, todėl 
reikalingi papil< omi darbai, 
perpilant naftą Ą magesnius 
laivus. 

Pažadai uždaryti Ignalinos 
elektrinę turi būti įvykdomi 

Kita vertus, pasak V. Lands
bergio, „yra ne vien Kuvvaitas, 
ir turint Būtingės terminalą, 
yra galimybė nesušalti, jeigu 
Rusija dar kartą panaudotų 
tokio pobūdžio politines prie
mones prieš Lietuvą, kaip du 
kartus yra panaudojusi" (jis 
turėjo galvoje 1990 ra. SSRS 
įvestą Lietuvos kur;; blokadą 
ir nutrauktą Rusijos naftos 
tiekimą „Mažeikų; naftai" 
šių metų pradžioje). 

Baltarusija pasiruošusi 
atiduoti skolas Lietuvai 

Vilnius, vasario 24 d. (Elta) 
— Ūkio ministras Vincas Ba
bilius informavo, kad „Lietu
vos energijos" atstovai lankėsi 
Baltarusijoje ir įsitikino, jog 
Baltarusijos vyriausybės vado
vas pasirašė nutarimą dėl at
siskaitymo už Lietuvos tiekia-

susi tar tus produkcijos kie
kius, t e rminus bei kainas", 
teigė V. Babilius. 

Kitą trečiadienį, kai bus 
aišku, ar įgyvendinami Balta
rusijos vyriausybės nutar imai , 
t.y. ar grąžinamos skolos, G. 
Vagnoriaus vadovaujama vy-

mą elektros energiją. Baltam- riausybė spręs, ar tiekti toliau 
sija nustatė vienodą mokėjimo elektrą Baltarusijai, 
vertę ir Lietuvos tiekiamai Jeigu bus nuspręsta ekspor-
elektros energijai, ir Baltaru- tą nut raukt i , Ūkio ministerija 

siūlys 4-5 centais padidinti 
elektros kainą vartotojams. 
Ignalinai tuomet tektų vieną 
reaktorių išjungti, pabrėžė V. 
Babilius. 

sijos produkcijai, kuria bus at
siskaitoma už elektrą. 

Nutarime, pasak V. Babi
liaus, numatyta, kad energeti
kos skoloms apmokėti skirta 
produkcija bus laikoma valsty
biniu užsakymu, kai valstybė 
įpareigoja įmones patiekti pro
dukciją jos reikmėms. 

„Šiandien sunku komentuo
ti konkrečius dalykus. Manau, 
kitą savaitę vyksiančiame vy
riausybės posėdyje 'Lietuvos 
energija' galės informuoti apie 

* V a s a r i o 24-osios v i d u 
d i en i , grojant k a r i n i a m 
pučiamųjų orkestrui, prie Lie
tuvos Seimo rūmų buvo pa
keltos trijų Baltijos valstybių 
vėliavos. Pagal susiklosčiusią 
tradiciją, Baltijos valstybių 
sostinėse iškeliamos, vėliavos, 
kai viena iš jų Švenčia Ne-

L u x e m b u r g a s - V i l n i u s , va
sario 23 d. (Elta) — Europos 
Sąjungos ir Lietuvos asociaci
jos taryba pažymėjo, kad vals
tybinėje plėtroje reikia numa
tyti „realistinius įsipareigoji
mus dėl Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo". Tačiau 
Eltai atsiųstame Užsienio rei
kalų ministerijos pranešime 
spaudai nenurodoma, kokie 
konkrečiai turėtų būti šie įsi
pareigojimai. 

Pirmadienio vakarą Luxem-
burge vykusiame tarybos po
sėdyje kalbėta apie tai, kad 
„Lietuva kuria ilgalaikę, vi-
saapimančią energetikos stra
tegiją". Pasak pranešimo 
spaudai , taryba pabrėžė, jog 
daug dėmesio dokumente tu
rėtų būti skiriama branduoli
nės saugos svertams. 

Seimo dar nepatvirt inta val
stybinė energetikos strategija 
numato du būdus: Ignalinos 
atominę elektrinę uždaryti 
anksčiau nei numatyta tech
niniame projekte — iki 2005 
metų, arba, išnaudojus visas 
galimybes, — iki 2015 metų. 

Remiantis ligšioliniais skai
čiavimais, norint uždaryti Ig
nalinos atominę elektrinę, 
reikėtų 8 milijardų litų, o dar 
15 mlrd. litų sudarytų sociali
niai ekonominiai padariniai. 
Lietuva tikisi š:am tikslui su
laukti finansinės paramos iš 
Europos Kor. sijos ir kitų 
tarptaut inių institucijų. 

Kaip praneša Lietuvos ir 
užsienio žinias-<laida, Europos 
Komisija yra | t e i k u s i Lietu
vai griežtą n• kalavimą, jog 
Seimas turi kuo skubiau pat-

priklausomyb' s dieną. Vasa
rio 24-oji — £.-tijos Neprik
lausomybės diena. Tai — to
kia pat švente Estijos vals-
tvbėje kaip T w> '••• rio 

6 >j'.. O'Lal 
18-oji. 

virtinti planas, numatančius 
iki 2005 metu uždaryti Ignali
nos atominę elektrinę. 

Iš aukšto rango pareigūnų ir 
diplomatų sudarytai Lietuvos 
delegacijai antrajame tarybos 
posėdyje vadovavo užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, kuris buvo ir pa
ties posėdžio pirmininkas. 

Asociacijos taryba teigiamai 
įvertino Lietuvos sprendimą 
panaikinti mirties bausmę bei 
prisijungti prie Europos žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių apsaugos konvencijos Šeš
tojo protokolo, kuriuo drau
džiama mirties bausmė. Be to, 
taryba sveikino Lietuvos pa
žangą stiprinti rinkos ekono
miką bei ragino Lietuvą tęsti 
privatizaciją. 

Čikagos meras pe r r i nk t a s 
trečiajai kadencijai 

Čikaga, vasario 24 d. (AP- kritikos, neva Daiey tesirūpi-
CT) — Čikagos meras Richard 
M. Daley antradienį pratęsė 
savo šeimos politinę tradiciją 
ir, lengvai įveikęs savo varžo
vą, buvo perrinktas trečiajai 
kadencijai. 

Šią pergalę R. Daley pasie
kė dėl klestinčios vietos eko
nomikos ir plačiai išrekla
muotos mokyklų reformos pro
gramos bei dėl pastangų iš pa
grindų pagerinti trečiojo pagal 
dydį Amerikos miesto išvaiz-
dą. 

Jo varžovas Bobby Rush per 
visą rinkimų kampaniją žy
miai atsiliko. Tokia lengva R. 
Daley pergalė rodo, kad jam 
pavyko rasti kelią į „Čikagos 
širdį", kaip anksčiau buvo pa
vykę jo tėvui. 

Suskaičiavus per 80 proc. 
rinkiminių apylinkių rezulta
tus, R. Daley turėjo apie 73 
proc, B. Rush — 27 proc. bal
sų. Gavęs daugiau negu pusę 
balsų, R. Daley išvengė antro 
rinkimų rato. 

Dabartinį merą rėmė kai 
kurie įtakingiausieji juodųjų 
politikai, nepaisant B. Rush 

na papuošti miesto centrų 
gėlių vazonais ir įrengti „vel
nio ratą", užmiršdamas netur-
tingesnius rajonus. 

56 metų R. Daley pirmą 
kartą buvo išrinktas 1959 me
tais. Jo tėvas Richard J. Daley 
Čikagos meru buvo net 21 me
tus. 

Richard M. D.i 

Lenkijos žiniasklaidoje 
svarbiausia — Punsko tema 

Vokietijos 
ambasada primena 

bevizių kelionių tvarką 
Viln ius , vasario 24 d. (BNS) 

— Vokietijos ambasada Vil
niuje pažymi, jog Lietuvos ir 
Vokietijos piliečiai be vizų ga
lės keliauti nuo kito pirmadie
nio. Be vizų į Vokietiją galima 
bus atvykti ne ilgiau kaip 90 
dienų per pusmetį (skaičiuo
jant nuo pirmojo įvažiavimo 
dienos1, ir ne dirbti. 

Pasak pranešimo, norintieji 
vykti per sieną be vizos turi 
užtikrinti, kad piliečio paso 
galiojimo laikas yra ilgesnis, 
nei 3 mėnesiai po kelionės pa
baigos, ir jame yra tuščių pus
lapių. Asmenys turi pateikti 
dokumentus. įrodančius buvi
mo Vokietijoje tikslą, o jei to
kių dokumentu nėrp — turi 
pakankamai lesų (50 Vokieti
jos markių dienai). 

Pasienio pareu'ūraį gali 
kiekvienu konkrečiu atveju 

Varšuva, vasario 24 d. 
i.BN'S: — Trečiadieni beveik 
visi centriniai Lenkijos laik
raščiai :n,'T K - • • "' 
s\ sdino raį < • ' 
ko lietuvių ir pasieniečiu k 
fliktą. Lenkijos prezidento ir 
vidaus reikalų ir administraci 
jos ministro tarpusavio prie
kaištus. 

l'žkardos įkūrimas Punske 
iššaukė dideli ne tik politini, 
bet ir visuomenės atgarsį. 

„Su dideliu susirūpinimu ir 
kartėliu stebiu ginčą, susijusį 
su užkardos kūrimu Punske", 
laikraštyje „Gazeta Wyborc-
za" rašo Europos Tarybos Ko
misijos prieš rasizmą ir neto
leranciją narys profesorius 
Andrzej Sicinski. Pasak jo, 
nors užkarda tikrai reikalin
ga, „imtis tokių veiksmų, ne
paisant vietos visuomenes 
protestų ir argumentų tuo mo
mentu, kai vis gerėja santy
kiai su Lietuva, yra ypač 
kenksminga", nes „tai kenkia 
ir pilietinės visuomenės Len
kijoje, santykių su kaimynais 
formavimuisi, Lenkijos įvaiz
džiui Europoje". 

Tas pats laikraštis cituoja 
Lenkijos Seimo Kairiųjų de
mokratų frakcijos deputatą 

* P r e z i d e n t u i Valdui 
Adamkui a n t r a d i e n i vaka
rienes, surengtos jo garbei, 
metu Italijos vadovas Luigi 
Scalfaro įteikė aukščiausią 
Italijos apdovanojimą — Di
džiojo Kryžiaus Riterio ordiną. 
1997 m. Lietuvoje viešėjusiam 
L. Scalfaro tuometinis valsty
bės vadovas Algirdas Brazaus
kas' įteikė aukščiausią Lietu
vos apdovanojimą — Vytauto 
Didžiojo I laipsnio odina 

• BNS 

* Vyriausybė p r i t a r ė , kad 
i Bosniją pusės metų už
duočiai būtų siunčiamas 16° 
— didžiausias iki šiol — Lie
tuvos taikdarių dalinys. Da
bar 156 kariai savo žinias gili
na Danijoje, kurios batalionui 
lietuviai priklausys ir tarny 
bos Bosnijoje dienomis. Atlik
dami užduot). Lietuvos kariš
kis' sudarv5 jungtinio Baltijos 

pag 

Jerzy Sztelig. kuris priekaiš-
: Lenkijos Vidaus reikalų 
dministracijos ministerijai 

neįsiklausė į vietos 
visi • balsą". 

Lenkijos Pasienio apsaugos 
vyriausiosios komendantūros 

• stovas spaudai Miros!aw 
Szacillo „Gazeta VVyborcza" 
nesugebėjo atsakyti i klausi
mą, kode! Punske įkurta pa-

žkarda, nes ..negali iš
duoti su tuo susijusių pas
lapčių". M. Szacillo sutiko tik 
su tuo, kad ji „nebūtinai turi 
būti sveikatingumo centro 
pastate". 

„Zycie" tvirtina, kad nėra 
jokių rimtų priežasčių užkar
dai iš Punsko iškelti. Laik
raštis rašo, kad „Lenkijos Vi
daus reikalų ir administraci
jos ministerijos nuomone, tik 
užkardos įkūrimas Punske 
gali užkirsti kelią tokiai si
tuacijai, kai ilgas Lietuvos ir 
Lenkijos pasienio ruožas ne
bus saugomas". Pasak laik
raščio. „Punsko apylinkėse 
klesti nelegalių imigrantų iš 
Azijos valstybių kontraban
da". 1998 metais netoli Puns
ko gyvenvietės pasieniečiai 
sulaikė rekordinę 113 nelega
lių imigrantų grupę. 

Lenkijos Lietuvių bend
ruomenes tarybos pirmininke 
Irena Gasperavičiūtė tvirtina, 
jog „lietuvio kontrabandinin
ko įvaizdžio kūrimas — tai vi
sų karčiausias užkardos kū
rimo problemos vaisius". 

„Rzeczpospolita" cituoja 
Lenkijos prezidento patarėjo 
teisės klausimais Ryszard 
Kalisz žodžius, pasak kurio. 
„Aleksander Kuasnievvski. 
kalbėdamas Vilniuje, nepa
žeidė Lenkijos Vidaus reikalu 
ir administracijos ministerijos 
kompetencijos, kadangi i 
sirašė jokio dokumento ciel 
užkardos dislokacijos pal 
mo". 
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Vasario 2."> d V ktor is. Te re 

• lantas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

METINIS „ŠVYTURIO" 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, vasario 28 d., 
12:30 v. p.p. Šv. Antano para
pijos klasėje šaukiamas „Švy
turio" jūrų šaulių kuopos vi
suotinis susirinkimas. Bus 
renkamas kuopos vadas ir 
kuopos valdyba. Taip pat bus 
svarstoma „Pilėnų" stovyklos 
išlaikymas, priežiūra ir dar
bai, reikalingi atlikti šiais 
metais. Bus pristatyti kuopos 
veiklos planai. Visi nariai 
prašomi susirinkime dalyvau
ti. Kuopai vadovauja kuopos 
vadas Mykolas Abarius. 

- • 

KAZIUKO MUGĖ 

Detroito skaučių ir skautų 
Kaziuko mugė vyks sekmadie
nį, kovo 7 d. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. „Gabijos" ir 
„Baltijos" tuntai ir tėvų komi
tetas yra pasiruošęs visus pri
imti, pavaišinti, ir užimti. 
Veiks lietuviško maisto virtu
vė. Skautės ir skautai parda
vinės savo rankdarbius. Ga
lėsite išbandyti laimę Velyki
nio stalo laimėjimuose, pa
žaisti žaidimų kambaryje ir 
parodyti savo „golfo" smūgių 
sugebėjimus. Rengėjai žada 
visiems smagią ir įdomią sek
madienio popietę. Smulkesnę 
informaciją apie mugę galima 
sužinoti pas „Gabijos" tunto 
tuntininkę Rasą Karvelienę, 
tel. 248-380-1363. 

Detroito LB apylinkės val
dyba praneša, kad sekma
dienį, kovo 7 d., 6 vai. vaka
re, Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre vyks susitikimas su LR 
Seimo nare ir Baltijos kraštų 
asamblėjos pirmininke Laima 
Andrikiene. Andrikienė at
vyksta į VVashingtoną daly
vauti JBANC (pabaltiečių) 
ruošiamam seminare, o po to 
atskris į Detroitą su Detroito 
lietuviais pasidalinti žiniomis 
apie pabaltiečių pastangas sie
kiant narystės į Vakarų ir Eu
ropos sąjungas. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

GAVĖNIOS 
REKOLEKCIJOS 

Šv. Antano parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas 
praneša, kad š.m. vasario 26-
28 d. vyks Gavėnios susikau
pimas. Rekolekcijas praves 
kun. Rimantas Gudelis iš Či
kagos, kuris šiuo metu talkina 
Marųuette Parko Švč. M. Ma
rijos Gimimo lietuvių parapi
joje. Rekolekcijos prasidės 
penktadienį, vasario 26 d. 12 
vai. šv. Mišiomis; prieš ir po 
Mišių bus klausomos išpažin
tys. Šeštadienį, vasario 27 d. 

- šv. Mišios 12 vai. ir sekmadie
nį, vasario 28 d., Mišios ir re
kolekcijų užbaigimas 10:30 

" -~*i.r. Parapijiečiai ir Detroito 
telkinio lietuvija kviečiama 

* pasinaudoti svečio kunigo pa
tarnavimu ir prieš Velykas at
likti išpažintį. 

KVIEČIA KELIAUTI f 
LIETUVĄ 

Lietuvos Vyčių padalinio 
„Pagalba Lietuvai" valdyba 
praneša, k.id kartu su G.T. In
ternational kelionės agentūra, 
ruošia ekskursiją Lietuvon. 
Kelionė vyks š. m. rugpjūčio 
42-22 d. Kaina asmeniui ke
liaujant iš N'evv Yorko — 1,983 
dol., ir iš Čikagos arba iš De-
troit — 2,083 dol. I tą kainą 
įskaityta skrydis lėktuvu, 
transportacija iš oro uosto į 
viešbučius ir autobuso trans
portacija per visą ekskursiją, 
viešbučių mokestis gidams ir 
maistas. 

Programa bus įdomi. Aplan
kysime visas istorines, kultū
rines ir religines vietoves. Da
lyvausime Pažaislio festivaly
je, Pažaislio vienuolyne išgir

sime koncertą, Berlio?. „Req-
ueim" Mišias. Juodkrantėje 
matysime ir išgirsime vaid;-
nimą „Orleano mergelė". 

Lietuvos Vyčiai, jų draugai, 
rėmėjai ir visuomenė kviečia
mi dalyvauti ir kartu su „Pa
galba Lietuvai" valdyba ke
liauti ir aplankyti Lietuvą. Ši 
ekskursija jau ketvirtoji, koor
dinuojama su G.T. Interna
tional kelionės agentūra. 1993 
m. daugiau negu 120 dalyvių 
keliavo, kai popiežius Jonas 
Paulius II lankėsi Lietuvoje. 
1994 m. arti 100 asmenų daly
vavo Dainų ir šokių šventėje. 
1996 m. daugiau negu 50 da
lyvavo Baltijos kraštų ekskur
sijoje. Atrodė, kad visi keliau
tojai buvo patenkinti ir džiau
gėsi aplankę Lietuvą ir agen
tūros puikiais patarnavimais. 
Asmenys, keliavusieji kartu 
su Vyčiais, turėjo gerą prisi
mintiną kelionę ir gražius 
prisiminimus. Ir šiais metais 
kviečiame visus keliauti su 
Vyčiais. 

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į G.T. Inter
national kelionės agentūros 
pirmininką Algį Grigą, tel. 1-
800-462-2584 darbo valando
mis, arba į „Pagalba Lietuvai" 
valdybos pirmininkę Reginą 
Juškaitę-Švobienę, tel. 248-
547-2859 vakarais. 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

1999 METU STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Birželio 26 d. — Liepos 3 d. 
— Moksleivių ateitininkų sto
vykla (gali prasidėti ir anks
čiau). 

Liepos 5 d. — 17 d. — Jau
nučių ateitininkų stovykla. 

Liepos 18 d. — 25 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla. 

Liepos 25 d. — Rugpjūčio 1 
d. — „Heritage" — angliškai 
kalbančio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 1 d. — 8d. — 
Mokytojų studijų savaitė. 

Rugpjūčio 8 d. — 15 d. — 
Lietuvių fronto bičiulių sto
vykla. 

Rugpjūčio 15 d. — 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Liepos 25 d. — Dainavos 
metinė šventė ir rėmėjų suva
žiavimas. 

Dėl stovyklų informacijos 
prašom kreiptis į atskirų sto
vyklų vadovus. 

DAYTONA BEACH, FL 

LAUKIAME VYSKUPO 
P. BALTAKIO 

Jau porą metų, artėjant Ve
lykų šventėms, mūsų telkinį 
aplanko garbingasis Ganyto
jas vyskupas Paulius Balta
kis. Jį globoja Danutė ir Algir
das Šilbajoriai. Jis mūsų tel
kinyje lankysis kovo 5-6 d. 
Klausys išpažinčių, aukos šv. 
Mišias, po pamaldų salėje 
skaitys savo veiklos prane
šimą ir pabendraus su telkinio 
lietuviais. J. Janusaitis 

Philadelphijos lietuviškos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Iš kaires: V Maci 
ne, D. Surdenienė, V. Razgaitiene. A. Kaulinytė, D. Mironaitė. 

PHILADELPHLA, PA 

LANKĖSI VYTAUTAS 
CINAUSKAS 

Š.m. sausio 24 d. lankėsi, 
net dviem atvejais Sibiro kan
čias pakėlęs, Lietuvos Respu
blikos Seimo narys Vytautas 
Cinauskas. Tai asmuo, visapu
siškai atsidavęs rūpintis poli
tiniais kaliniais ir tremtiniais, 
Lietuvoje vadovaująs Tremti
nių grįžimo fondui (TGF), Lie
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių bendrijos etikos komi
sijai, taip pat yra Vyriausy
binės tremtinių grįžimo komi
sijos vicepirmininkas. V. Ci
nauskas. Lietuvos Rašytojų 
sąjungos narys, yra išleidęs 
keletą poezijos knygų. Po Šv. 
Andriejaus parapijoje aukotų 
Mišių, kurių metu atvykusį 
svečią adm. kun. Petras Bur-
kauskas jausmingai paveiki-
no, JAV LB Philadelphijos 
apylinkės valdyba suruošė su
sitikimą su V. Cinausku. - • 

Susirinkimą atidarė nauja
sis LB apylinkės valdybos 
pirm. Vytautas Bagdonavi
čius, vadovavimą susirinkimui 
perleisdamas kultūros sekci
jos pirm. Teresei Gečienei. 
Tautiečių šimtinei dalyvau
jant, svečias paaiškino 1992 
metais įkurto TGF tikslą — 
padėti į atkurtą Lietuvą 
sugrįžti visiems ištremtiems, 
kalintiems ir kitaip nu
skriaustiems Lietuvos pilie
čiams. Papasakojo apie Vala
kampiuose, prie Vilniaus, 
įkurtuosius „Tremtinių globos 
namus" ir Vilniuje esančią 
mokyklą, kur mokosi iš trem
ties atvykusių per 300 vaikų. 
Atvyksta nemokėdami lietu
vių kalbos, o po metų kitų, ją 
išmokė, išauga geri lietuviai 
patriotai, stoja t į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas. Susirin
kimo dalyviai buvo sužavėti V. 
Cinausko nuoširdžiu kalbė
jimo būdu. vengimu savo nuo
pelnus kelti, savuosius aukš
tinti, o kitaip mąstančius — 
peikti. Jis konkrečiai atsakė į 
pateiktus klausimus. TGF LB 
iždininkas Karolis Kazakaus-
kas, per V. Cinauską įteikė 

490 dol. sumą. 
Paprašytas V. Cinauskas 

paskaitė keletą eilėraščių iš 
savo naujai išleistos knygos 
„Ir atmintis, ir dabartis..." 
Dalis eilėraščių su sarkazmo 
doze, nusivylimu dabartimi. 
Per 30 knygų įsigiję klausyto
jai, stojo į eilutę gauti auto
riaus autografą. 

Nuoširdi padėka JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Mari
jai Remienei už V. Cinausko 
viešnagės JAV lietuvių telki
niuose suorganizavimą. Užsie
nio lietuviams V. Cinausko 
apsilankymą; pasitarnavo ir 
kultūriniu, ir patriotiniu po
žiūriu. 

REKOLEKCIJOS ŠV. 
ANDRIEJAUS 
PARAPIJOJE 

Priešvelykinis dvasinis atsi
naujinimas — rekolekcijos Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijoje 
vyks kovo J.3 ir 14 d. (šešta
dienį ir sekmadienį). Rekolek
cijoms vadovauti pakviestas 
kun. Antanas Lapė iš Lietuvos 
(Telšių vyskupijos), šiuo metu 
begilinantis studijas Katalikų 
universitete, Washington, D.C. 
Rekolekcijų pradžia 4 vai. 
p.p., kovo 13 d., su pertrauka 
užkandžiui — pabendravimui. 
Bus galima atlikti išpažintį 
lietuvių kalba. Rekolekcijos 
bus baigiamos sekmadienio 
10:30 vai. lietuviškomis šv. 
Mišiomis. Jų metu bus pamini
ma ir Kovo 11-osios Lietuvos 
atkūrimo sukaktis. Po Mišių 
tradicinė kavutė parapijos 
salėje. Jos metu kun. Lapė 
supažindins su šių dienų Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios pa
dėtimi ir atsakinės į klausi
mus. 

Šiais metais, Šv. Andriejaus 
parapijai švenčiant 75-tą įkū-
rirru, sukaktį, adm. kun. P. 
Burkauskas mato svarbą pa
rapijiečiams dvasiniai atsi
naujinti prieš balandžio 24-25 
d. įvyksiančias jubiliejines iš
kilmes. Rekolekcijų ruoša rū
pinasi Rimo Gedeikos vado
vaujama „Dvasinio atsinauji
nimo" komisija, esanti jubilie
jinio komiteto sudėtyje. Reko-

Clevelando Sv. Kazimiero lituanistines mokyklos mokiniai laukia atidarymo ju meno parodos „Kaip mano 
Seimą atvyko į Ameriką*, sukurtos š.m Vasario 16-sios proga Iš k pirmoje eilėje: Kristina Paškonyte, Petrikas 
Žebrauskas. Kostas Urniežius. Tadas Taraškevičius. Matas Hallal ir tėvų komiteto atstovas Kęstutis Civinskas 

Nuotr Vi l i jos N a s v y t y t ė s - K l i m i e n e s 

unas, L. Bagdonavičienė, J. Stirbie-
Nuotr. P e t r o V a i k o 

lekcijų vadovui esant prieš 
septynerius metus įšventin
tam Lietuvos kunigu, ypač 
laukiami neseniai į šį kraštą 
atvykę asmenys iš Lietuvos. 

PAMINĖTI SAUSIO 
13-OSIOS rVYKIAI 

Sausio 13-osios tragiškieji 
įvykiai buvo prisiminti Šv. An
driejaus parapijos lietuviškų 
šv. Mišių metu. Philadelphijos 
LB apylinkės valdybai talkino 
V. Krėvės lituanistinės mo
kyklos mokiniai, vadovaujant 
naujajai vedėjai Danutei Sur-
dėnienei. Mokiniai atliko šv. 
Mišių skaitinius, specialias 
maldas sukakčiai paminėti, 
nešė aukas, padėjo vainiką 
prie Aušros Vartų Kankinių 
koplytėlės. Po Mišių parapijos 
salėje vyko tradicinė lituanis
tinės mokyklos „Eglutė". Mo
kyklos tėvų komitetui vado
vauja Virgus Volertas. 

RADIJO PROGRAMA 
GIRDIMA NAUJOMIS 

BANGOMIS 

Nuo Naujųjų metų „Ben
druomenės balso" radijo laidos 
transliuojamos nauju laiku — 
sekmadienio rytais, nuo 9 iki 
9:30 valandos iš naujos radijo 
stoties — WNWR, 1540 AM. 
Laidas veda, iš eilės pasikeis
dami, 11 skirtingo amžiaus re
daktorių. Vieneto koordina
tore yra Julija Dantienė, pa
siekiama telefonu 610-280-
6024. „Bendruomenės balsas" 
išsilaiko iš klausytojų aukų, 
kasmetinės Lietuvių fondo tei
kiamos paramos ir kelių ver
slininkų nuolatinių skelbimų. 
Visi redaktoriai ir koordina
torė dirba be atlyginimų, net 
ir savo išlaidas padengdami iš 
asmeninių lėšų. Džiaugiama
si, kad senosios radijo stoties 
naujiesiems savininkams „iš
metus" visas etnines progra
mas, pavyko gauti patogų 
laiką sekmadienio ryte, kad ir 
kiek brangesnėje stotyje. Phila
delphijos lietuviai yra kvie
čiami kas savaitę klausytis 
„Bendruomenės balso", kur 
sužinosite naujausią informa
ciją apie gyvą bei įvairią lietu
vių telkinio veiklą. AGč. 

D E N V E R , C O 

COLORADO 
LIETUVIAMS- 100 METŲ 

Pirmoji žinutė apie Colorado 
lietuvius, rodos, buvo išspaus
dinta 1899 m. spalio mėn. 
„Tėvynės" laikraštyje. Ji tei
gė: „Kolorado mieste Denver 
yra lietuvių nedaugiausiai. 
Yra apie 13 lietuvių. Raplande 
yra keletas lietuvių, daugiau
siai iš Prūsų Lietuvos. Dirba 
pas farmerius, gauna ant die
nos už valgį 1.50 dol., be val
gio 2.50 iki 3.50. Tikiuosi, kad 
ir Rocky kalnynuose yra keli 
ar keletas mūsiškių laimės 
ieškotojų, apie juos vienok lie
tuviai neturi žinios". 

Jungtiniu Amerikos Valstijų 
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statistika sako, kad tarp 1899 
m. ir 1914 m. į Colorado vals
tiją atvyko 280 lietuvių. 

K V. Račkausko knygoje 
„Vadovėlis naujiems atei
viams", išleistoje 1914 metais, 
pateikiama papildomų žinių: 
„Cameo, CO, - 12 lietuvių už
kliuvo. Jie dirba prie tunelio 
kasimo. Šiaip nieko nežinia 
nei apie jų gyvenimo sąlygas. 
Lafayette, CO, - yra tiktai 13 
lietuvių šeimų. Šiek tiek lietu
vių yra ir šitose apylinkėse: 
Marshall, Superior, Louisville, 
Erie, Purtian, Fredrick". 

Bruno Zaweckio, persikėlu-
sio iš Čikagos į Denverį 1924 
metais, žiniomis Denveryje 
tuo metu gyveno apie 70 lietu
vių šeimų Globville, lOth Ave. 
ir Sheridan Blvd. apylinkėje. 

1959 metais Denveryje iš 
ankstyvesniųjų lietuvių buvo 
belikusios tik kelios šeimos. 
Jų vaikai, daugiausiai sukūrę 
mišrias šeimas, išskyrus tik 
vieną kitą, lietuviškame gyve
nime nebedalyvavo. Tuo metu 
Denverio apylinkėje pradėjo 
apsigyventi „antroji" lietuvių 
ateivių banga, - lietuviai, ku
rie apleido Lietuvą dėl Sovietų 
Sąjungos okupacijos. Jų skai
čius pamažu didėjo ir vienu 
metu buvo pasiekęs apie 100 
šeimų. Lietuviškasis judėji
mas pagyvėjo, buvo įkurta 
JAV Lietuvių bendruomenės 
apylinkė, vėliau įsteigta „Rū
tos" tautinių šokių grupė, ak
tyviai pasireikšta dėl Lietuvos 
nepriklausomybes atgavimo 
Colorado ir Vašingtono val
džios įstaigose. 

Dabar istorija vėl kartojasi. 
„Antrosios" ateivių bangos at
stovai dėl amžiaus pamažu iš 
veiklos dingsta, savo vietoje 
palikdami tik vieną kitą lietu
viškoje veikloje pasireiškiantį 
jaunesnės kartos atstovą. Ta
čiau padėtis gerėja, nes per 
kelerius metus čia atvyko ir 
apsigyveno „trečioji" ateivių 
banga. Tai lietuviai iš neprik
lausomos Lietuvos. Naujieji 
ateiviai kol kas dar pamažu, 
bet aktyviai pradeda įsijungti 
į vietinę lietuvišką veiklą. Tu
rime jų LB valdyboje ir tauti
nių šokių grupėje. Net „Žynio" 
redaktorė yra viena iš jų. Jų 
rankose ir liks Colorado lietu
vių veikla. JAV Colorado apy
linkės valdyba turėtų kreipti 
daugiau dėmesio į naujai at
vykstančius, juos informuoti ir 
įtikinti, kad atvykėliai yra la
bai reikalingi ir laukiami, taip 
pamažu įtraukiant juos į 
bendruomenės veiklą. Atro
dytų, jog LB nenukentėtų, jei 
naujiems atvykėliams „Žynys" 
kurį laiką būtų siuntinėja
mas nemokamai. 

KUGELIO PUOTA 

Kugelio puota įvyks balan
džio 10 d. 5 vai. Washington 
Park bendruomenės centre 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyt su Northwestem urt-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

T«i 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite. IL 
Tel. (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie-Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNĄS, UD.. &C. 
Specialybe - Vidaus Hgų gydytojas 

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

Tat 773-586-7756 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvievv 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 LK30S - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Suite 310 

Napervitle. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Higrtland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tai (630) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

(809 S. Washington). Įėjimo 
mokestis - 10 dol. Tai - už ku
gelį ir už alų, kiek tik pajėg
site suvalgyti ir išgerti, o taip 
pat ir už smagią lietuvišką 
nuotaiką. Tai bus pirmasis lė
šų rinkimo renginys, padė
siantis nusiųsti mūsų šokėjus 
į Toronto šokių šventę 2000 
metais. Atvykite pasmagu
riauti geriausiais lietuviškais 
patiekalais! 

MOTINOS DIENOS 
ARBATĖLĖ 

Motinos dienos arbatėlė 
įvyks gegužės 2 d. 2 vai. 
Knolls Club House salėje 
(6999 S. Knolls Way). Kaip ir 
pernai, vaikučiai paruoš įdo
mią programėlę mamoms. 
Prašome atsinešti deserto, o 
gėrimais bus pasirūpinta. Da
lyvavimo auka - 5 dol. 

„Žynys" 



LIETUVOS KONSULATO 
ČIKAGOJE SUKAKTIS 

VACLOVAS KLEIZA 

Tęsinys 

Konsulato vietos situacija 
patogi privažiuoti kaip čika-
giečiams, taip ir iš tolo atvyks
tantiems, netoli gelež. stotis 
'La Salle', 'Dearborn Station*. 
'Illinois Central', Grand Cent
ral' ir kitos geležk. stotys, nuo 
miesto centro 'Loop\ kur Van 
Buren St. and So. Dearborn 
St. persikerta, tik vienas tar
pas į pietus. 

Konsulato adresas laiškams 
ir telegramoms: 

Lithuanian Consulate, 608 
S. Dearborn St., Chicago, m. 
Konsulato telefonas: Harrison 
8803. 

Konsulatas atidarytas (va
landos) išimant sekmadienius 
ir Lietuvos bei Amerikos 
šventes, kasdien nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. 
Šeštadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. 

Paprastas konsularinis dar
bas konsulate bus toks: 

a) Registravimas Lietuvos 
piliečių ir išdavinėjimas regis
tracijos liudijimų. 

b) Lietuvos ir Amerikos val
stijų pasų vizavimas vykstan
tiems į Lietuvą (vizos papras
tos vienkartinės, daugkartinės 
ir tranzito). 

c) Įvairių liudijimų išdavinė
jimas asmens ir turto reika
lais. 

d) Legalizavimas {vairių do
kumentų kaip mat: liudyimų 
gimimo, mirties, vedimo, per
siskyrimo, įgaliojimų teisme 
byloms vesti, prekyba užsi
imti, nekilnojamą turtą įsigyti 
ir jį valdyti, testamentų, pirki
mo ir pardavimo aktų ir kitų 
sutartiH. 

_;̂ r,"T c) TH^rtinįinas faktorių (in-
voice) ir kitų prekybinių doku
mentų. 

f) Afidavitų žymėjimas, par-
sikvieciant gimines. 

g) Ištraukų, nuorašų ir do
kumentų v rtimų gaminimas. 

h) Palikimų ieškojimai, įpė
dinių ir abelnai Lietuvos pi-

— : liečiu teisių užtariavimas. 

L Priėmimas vertybių sau
goti ir jų (brangenybių ir pi
nigų) persiuntimas. Konsulato 
svarbesnieji uždaviniai ir pa
reigos: 

1) Rūpintis apie prekybos 
patogumus tarp Lietuvos ir 
S.V., nes neabejotinomis pre
kybinėmis galimybėmis visai 
mažai dar pasinaudota. Tam 
tikslui konsulate bus įrengta 
nuolatinė paroda Lietuvos ga
mybos pavyzdžių. 

2) Abipusiai teikti tikslių in
formacijų iŠ prekybos, pra
monės ir abelnai ekonominio 

vystymosi srities, kad suda
rius tą pasitikėjimą, be kurio 
finansinis ir prekybinis ben
dravimas nėra galimas. 

3) Ruošti čionai medžiagą 
įvairiais Lietuvos interesus 
liečiančiais klausimais, kaip 
tai .skolų, paskolų, užsakymų, 
ateivystės tvarkymo, Lietu
viško elemento skaitliaus ir jo 
ekonominio stovio ir p. 

4) Pagaliaus, Lietuvos pi
liečių reikalui esant, eiti pa
reigas globėjo, tarpininko tei
sių užtarytojo ir patarėjo vi
suose turto ir asmens daly
kuose". (Draugas, 1924.3.6.) 

Šiuo pranešimu Lietuvos 
konsulatas Čikagoje pradėjo 
savo darbą, kuris tebesitęsia 
ir šiandien. 

Kokie buvo atgarsiai apie 
naujo konsulato atidarymą ir 
naująjį konsulą Amerikos lie
tuvių spaudoje? Skaitytojas 
jau to laiko nuotaikas bus pa
jutęs iš konsulato atidarymo 
vakarienes aprašymų. Turime 
atsiminti, jog to laikotarpio 
Amerikos lietuvių visuomenės 
pasaulėžiūriniai nesutarimai 
bei aštrios nesantaikos buvo 
plačiai žinomos ir jaučiamos 
tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje. 
Tik pavartykime tų metų 
spaudą, kuri irgi labai buvo 
ryškiai susiskirsčiusi pasau
lėžiūriniais pagrindais, ir pa
matysime, kad labai dažnai 
ginčai ir nesutarimai išsi
liedavo iš krantų, pamiršdami 
pačius paprasčiausius spau
dos etikos dėsnius. „Tuo metu 
lietuvių išeivių politinis ir pa
saulėžiūrinis susiskaldymas, 
pradedant kraštutiniais kai
riaisiais (komunistais ir sočiai 
revoliucionieriais) ir baigiant 
kraštutiniais dešiniaisiais, 
buvo pasiekęs bene aukš
čiausią laipsnį, o sykiu su tuo 
ir tarpusavio nesutarimai, in
trigos, vyliai, šmeižtai ir riete
nos" (P. Zunde, Kazys Bizaus
kas, II toma3, 82 p.). 

{domiai įvairias to meto su
siskaldžiusias grupes išvar
dija paskelbtas Amerikos Lie
tuvių Rymo Katalikų fedaraci-
jos atsišaukimas, kviečiantis 
visus į bendrą pasitarimą dėl 
artėjančios Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo rengi
mo: „...Tautininkai, laisva
maniai, sandariečiai, Naujie-
niškiai socialdemokratai, so-
cialrevolucionieriai, biblistai, 
liuteronai, nezaliežninkai, ko
munistai ir šiaip sau žmonės 
— aukso veršio garbintojai" 
(Draugas, 1924 sausio 4 d.). 

Pirmąją užuominą apie nau
jai steigiamą konsulatą atran
dame ne Čikagos lietuvių 
spaudoje, o Lietuvių R. K. Su-

Danutė Bindokienė 

Ar tautžudystė 
išvengiama? 

Vasario 14 d. Seinuose buvo iškilmingai atidarytas lietuvių kultūros centras, „Lietuvių namai*. Nuotr. Eltos 

sivienijimo organe Garse (Nr. 
50,1923.12.13.), kur, komen
tuojant naujojo Lietuvos atsto
vo Vašingtone paskyrimą, ra
šoma: 

„Prie progos neiškenčiame 
netarę žodį kitą ir dėl konsu
latų Amerikoje. Ir čia elgiama
si ne taip, kaip reikia, be at-
siklausimo. Užsinorėjo p. 
Žadeikis Amerikon važiuoti, 
gražiai paprašė ministerijos, 
na, ir gauna šiltą vietelę Chi-
cagoje konsulu, nežiūrint ant 
to, kad jis ton vieton netinka, 
kad pačioje Chicagoje yra lie
tuvių daugiau už jį pasitarna
vusių Lietuvai ir daug kompe
tentingesnių. 

Pagaliau reikia pasakyti, 
kad Lietuvai konsulas Chica
goje visai nėra reikalingas, 
nes ten jam nebus kas veikti; 
pats iš savęs neužsilaikys, tai 
aišku, tokiu būdu konsulato 
užlaikymui reikės siuntinėti iš 
Kauno". 

Pagaliau, praėjus beveik 
mėnesiui, Naujienose pasirodo 
neilgas komentaras, pavadin
tas „Grūmojimas 'nusidėjėliui' 
Žadeikiui": 

„Belaukiant, kol į Chicagą 
atvyks Lietuvos konsulas p. 
Žadeikis, Draugas užgiedojo 
veka: 

P. Žadeikis Vileišio laikais 
pasižymėjo, kaip 'pažangus' 
katalikų ėdikas. New Yorke 
Lietuvos konsulatas sunkiai 
išsimaitina. Vargiai Chicagoje 
konsulatas apsimokės laikyti. 
Bet tai jau ne mūsų, tik Lietu
vos valdžios reikalas. Laukda
mi p. Žadeikio, mes atsime
name taisyklę, kad Dievas ne
nori nusidėjėlio mirties, bet 
kad pasitaisytų ir gyventų. 
Tad ir mes žiūrėsime ir lauk
sime. Jeigu nemėgins katalikų 
darbo ardyti ir ne į savo darbą 
nesikiš, dirbsime kartu. 

Visgi Draugas yra mielašir-

dingas: bedievio, o nenori kar
ti. Tiktai yra ne krikščioniška, 
kad jisai tuo giriasi". (Naujie
nos, 1924.1.9). 

(Šio straipsnio autorius aukš
čiau duotos Draugo ištraukos 
niekur nerado, o kaip paste
bite, nėra pažymėta nei dien
raščio numerio, nei datos. 
V.K.) 

Po dešimties dienų, kai jau 
į Čikagą atvyko P. Žadeikis, 
skyrelyje „Dienų Pastabos" 
Naujienų dienraštyje skaito
me: „Taigi turime jau Lietuvos 
konsulą. Čikagiečiai džiau
giasi, kad juo yra senas pa
žįstamas, visų maloniai atsi
menamas p. P. Žadeikis. Kur 
bus įsteigtas konsulatas, dar 
nežinia. Bričporto patrijotai 
prapertininkai tvirtina, kad 
Bričportas būtų tinkamiausia 
vieta; bet kiti pritaria Daun-
tauną. 

Nežinia dar nė kas bus Lie
tuvos konsulato sekretoriumi. 
Vietos tautininkų laikraštis 
buvo paskyrę gabų ir ener
gingą žmogų dr. K Drangelį, 
bet p. Drangelis to paskyrimo 
nepriima. Varpas gi kito tokio 
gabaus ir energingo žmogaus 
konsulato sekretoriaus vietai 
kol kas nesuranda" (Naujie
nos, 1924.1.19). 

Į pasisakymus apie naująjį 
konsulą įsijungia ir Draugo 
dienraštis 1924 m. sausio 25 
d. vedamuoju: 

„Laisvamanių, 'Vienybė' ra
šo, kad 'Draugas' pareikalavęs 
iš p. Žadeikio katalikams nu
silenkti. Bai Gaili! Mes tokio 
sakinio 'Drauge' nepastebėjo
me. Mes sakėme ir sakysime, 
ir to laikysimės, kad su p. 
Žadeikių dirbsime Tėvynės 
darbą kartu, jeigu jis dirbs tik 
Tėvynės darbą. Mes tikimės, 
kad taip bus. Tad pasi
tikėdami jo taktu ir ramybe, 
sveikiname. 

Mes negeidžiame, kad mums 
jis padėtų, sakysim, Kultūros 
Vajų varyti (vajus neturtin
giems moksleiviams paremti, 
V.KJ. Mes neprašysime, kad 
mūsų moksleivių reikalams 
važiuotų su pakalbomis. Bet 
nepatiktų, jeigu valstybės 
žmogus imtų tą darbą peikti. 
Mes žinome, kad p. Žadeikis 
yra gudresnis už laisvamanių 
redaktorius ir nemėgins kata
likų darbo ardyti, arba silp
ninti. Argi tai būtų 'griekas', 
jei mes taip manome?" 

Tai tiktai vienas kitas 
žvilgsnis į tuometinę Ameri
kos lietuvių spaudą ir jos ko
mentarus apie naujai atida
romą konsulatą Čikagoje bei 
jo vadovą. Kai pažiūrime į da
bartį, peršasi noras sutikti su 
populiariu amerikiečių pasa
kymu: „Juo daugiau dalykai 
keičiasi, tuo labiau jie pasilie
ka tokie patys". 

KONCERTE — 
VYSKUPAS 

Sausio 10 d. Marijampolės 
dramos teatre įvyko jau penk
tasis Marijampolės mokslei
vių kalėdinis koncertas, kurio 
organizatorė — ses. Dalia Vič
kačkaitė. Apie 220 moksleivių 
iš visų Marijampolės bendrojo 
lavinimo ir papildomo ugdymo 
mokyklų šoko ir dainavo dau
giau kaip dvi valandas. Visus 
šventės dalyvius pasveikino į 
koncertą atvykęs Vilkaviškio 
vyskupas J. Žemaitis, MIC. Po 
koncerto visi pakilo į sceną 
kartu padainuoti ir už gražų 
renginį padėkoti ses. D. Vič
kačkaitei, jai talkinusioms 
mokytojoms D. Klevienei ir S. 
Malžinskienei bei koncertą rė
musioms Vilkaviškio kateche
tikos centro vadovei ses. L. 
Rimkevičiūtei ir Šeimos cen
tro direktorei L. Braukylienei. 

Tautžudystė, arba genocidas 
— pastarasis dabar jau plačiai 
pasaulyje įsipilietinęs žodis — 
tai pastangos sunaikinti visą 
tautą ar tautinę grupę, įskai
tant nekaltus gyventojus, ne
paisant jų amžiaus, lyties, vi
suomenėje užimamų pareigų. 
Tokių beatodairiškų žmonijos 
naikinimo periodų pasaulio 
istorijoje gausu — visais am
žiais, visose kultūrose. 

Kai kalbama apie genocidą 
mūsų gyvenamame šimtme
tyje, bematant prisimenami 
du didieji jo vykdytojai: So
vietų Sąjunga ir Tretysis Rei
chas. Tačiau visuomet tvirti
nama, kad prieš hitlerinio 
holokausto siaubą, kuris ap
gaubė Vokietijos ir nacių oku
puotų kraštų žydus, bet koks 
kitas genocido pasireiškimas 
žymiai nublunka. 

Su tuo galima sutikti, gali
ma nesutikti, bet šia tema ilgą 
ir išsamų straipsnį „Com-
mentary" žurnale (February 
1999) parašė Gary Rosen, pa
vadindamas „Can We Prevent 
Genocide?" Straipsnio auto
rius yra vienas „Commen-
tary" žurnalo redaktorių, pa
rašęs ir stambią knygą, kuri 
turėtų pasirodyti šį pavasarį-
O „Commentary" yra mėne
sinis žurnalas, • leidžiamas 
Amerikos Žydų komiteto, New 
Yorke. Straipsnyje autorius 
Rosen recenzuoja, galbūt tiks
liau sakyti — komentuoja, dvi 
neseniai pasirodžiusias kny
gas apie mūsų dienų genoci
dą: vienoje aprašomos Ruan
doje įvykusios žudynės, kurių 
aukos maždaug 100 dienų lai
kotarpyje pasiekė apie 
800,000 nužudytųjų (Philip 
Gourevitch. „We Wish to In-
form You That Tomorrow We 
Will Be Killed With our Fami-
lies: Stories from Rwanda"); 
antroje — apie Balkanų pu
siasalio Bosnijoje serbų vyk
dytą „etninį valymą", kurio 
metu apie milijonas Bosnijos 
musulmonų neteko savo na
mų, sveikatos arba gyvybės 
(Roger Cohen. „Hearts Grown 
Brutai: Sagas of Sarajevo"). 

Visų pirma straipsnio auto
rius primena JAV prezidento 
Ronald Reagan pasirašytą ir 
įstatymu tapusią „Genocide 
Convention", Jungtinių Tautų 
propaguotą sutartį, kuriai pri
tarė kone visos pasaulio val
stybės. Tuo metu sutartis 
buvo taikyta daugiau komu
nistiniam režimui dėl jo vyk
domos priespaudos okupuo
tuose kraštuose (verta paste
bėti, kad šią sutartį pasirašė 
ir Sovietų Sąjunga). Iš tikrųjų 
sutartis buvo simbolinė, pa

brėžianti žmogaus teisių ger
bimo būtinumą, bet iš esmės 
nesiruošianti bausti tas teises 
pažeidžiančiuosius. 

Po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo ir pavergtųjų kraštų 
išsilaisvinimo buvo drįstama 
manyti, kad sutarties punktai 
pasiliks tik archyvuose — jų 
taikyti naujiems atvejams ne
beteks. Tačiau genocido veik
smai pasaulyje nesiliauja 
(vargiai jie kada pasibaigs), o 
kaskart pasireiškia vis baises
niais būdais, platesniu mastu. 
Ne vien Ruandoje, kur hutu 
giminė išskerdė beveik de
šimtadalį valstybės gyventojų 
— tutsi gentį. Ne vien Bosni
joje, bet Kambodijoje, Gvata-
maloje ir kitur, o dabar tai 
sistematiškai vykdoma Jugo
slavijos Kosovo provincijoje, 
kur serbai yra pasiryžę sunai
kinti arba iš savo namų iš
varyti visus albanų kilmės gy
ventojus. 

Gary Rosen, pripažindamas. 
jog vien Ruandoje nužudy
tųjų skaičius triskart pralen
kia žydus, sunaikintus holo
kausto, vis dėlto tiki, kad tiek 
Ruandoje, tiek Bosnijoje, iš 
tikrųjų kaimynas žudė kai
myną, ramūs gyventojai, tai
kiai tarp savęs gyvenę, buvo 
subtiliai indoktrinuojami ir 
paverčiami žiauriais žudikais. 
Nors genocido aukų skaičiuje 
buvo vaikai, ligoniai, moterys, 
seneliai, bet vis tik jie turėjo 
galimybių apsiginti (!), kai tuo 
tarpu žydai jokio pasirinkimo 
ar apsigynimo neturėjo. Antra 
vertus, tiek tutsi, tiek Bosni
jos musulmonai, tiek holo
kausto sunaikintieji žydai, 
tiek komunistinio genocido 
aukos turi vien'ą bendrą var
diklį — niekas iš šalies ne
atėjo jiems į pagalbą. Genoci
du apkaltintiems teismai, jei
gu apskritai tokie buvo, ruo
šiami tik po jau įvykusio fakto 
— jie žudomiems ir kankina
miems teikia nedaug paguo
dos. 

Ar galima tikėtis, kad atei
tyje genocido bus galima 
išvengti? (Galbūt tiksliau sa
kyti — ar bus norima ir deda
ma pastangų jo išvengti.) Au
torius mano, kad vis dėlto tam 
yra vilčių, kurias teikia Ame
rikos nuolatinis užsiangaža
vimas saugoti pagrindines 
žmogaus teises ir laisves ne 
tik savo krašte, bet visame pa
saulyje. Tačiau, kaip istorinė 
ir šių laikų patirtis rodo, ideo
logijos ir gerų norų nepakaks 
sustabdyti kraugeriškus tiro
nų siekius — pavergti ir su
naikinti. 

SU PALAPINE Į LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENE 

Nr . l l Tęsinys 

Romas su 
šiuo veikalu nesusipažinęs, o 
man patinka, nes pagaliau fil
mas PBS susuktas pagal Jo-
hanna Spyri knygą, be jokių 
sachariniškų priedų. Po 
Scrabble (R. — 214, G. — 290) 
laikas miegoti. 

Sekmadienį per tris valan
das privažiavome St. John's 
miestą — provincijos sostinę. 
Be klaidžiojimų suradome 
Pippy parką, kuris yra miesto 
ribose, turi pasivaikščiojimo 
takelių, golfo aikštę ir privačią 
stovyklavietę. Čia gavome vie
tą su elektros prijungimu. 
Nors, palyginti su kitomis vie
tovėmis, gan mažai vietos, bet 
aplinkui medžiai, krūmai su
teikia privatumo. 

Užkandę, gavę miesto žemė
lapį stovyklavietės raštinėje, 
išvykome į Signal Hill. Kalnas 
tuo žymus, kad nuo čia vėlia

vėlių signalais pranešdavo 
uostui, kokie laivai atplaukia. 
Taip pat čia Marconi gavo pir
mąją transliaciją per Atlantą. 
Kelias į kalną status, o viršuje 
yra Cabot bokštas, pastatytas 
1897 m., švenčiant Cabot 400 
m. atvykimą ir karalienės Vik
torijos 60 m. karaliavimą. Pa
stebėtina, kad Newfoundland 
ir Labrador tik 1948 m. nubal
savo prisijungti prie Kanados. 
Iki tol buvo Anglijos kolonija. 
Pats miestas senas, gatvės 
klaidžios, stačios. Vienulaiku 
žiūrime, kad važiuojame vie
nos krypties gatve į priešingą 
pusę, tad greit išsukome. Na, 
Šiek tiek paklaidžioję, arba po
zityviai sakant, miestą apžiū-
rtję, grįžome į stovyklavietę, 
pakelėje papildę maisto atsar
gas. Čia vėl keliai per stovyk
lavietes — žvyras, tačiau pir
mą kartą matau pakelės elek

tros šviesas. Galima visą sto
vyklavietę vakare apeiti be 
lemputės, viskas gerai ap
šviesta. 

Norėdama artimiau susipa
žinti su šios salos gyvenimu 
bei istorija, nusipirkau Jack 
Fitzgerald's JStrange but True 
Nevvfoundland Stories". Šioje 
knygutėje labai daug nuosta
bių legendų, biografijų, ant
gamtinių įvykių, istorijų apie 
indėnus, karus, herojus. 

Pirmadienį iš miesto #10 ke
liu pasukome į Witless Bay, 
laivo ekskursijai į jūros 
paukščių draustinį. Ten nu
vykus, sužinojome, kad kita 
ekskursija bus tik 2 vai. Tad 
turime 2*/2 vai. laiko. Nusipir
kę bilietus Captain Murphy's 
Bird Island Boat Tours (20 
dol. suaugusiems), traukėme 
toliau į pietus, į Ferryland 
miestelio archeologinius ka
sinėjimus. Sir George Calvert 
įsteigė šią gyvenvietę 17-to 
amžiaus pradžioje, bet šaltos 
žiemos jį atbaidė ir jis vėliau 
apsigyveno Maryland valsti
joje, Amerikoje. Sir David Kir

ke perėmė vietovę ir apsaugai 
ant aukštų uolų įtaisė patran
kas. Tačiau su laiku patran
kos buvo nuimtos. 1763 m. 
olandai vietovę užėmė ir su
naikino. 

Archeologiniame muziejuje 
daug eksponatų: indų, butelių, 
buitinių dalykų. Už muzie
jaus, kiek paėjus, matėme be
sidarbuojančius archeologus 
su talka. Buvo įdomu stebėti, 
kaip jie su mažomis šluote
lėmis kiekvieną radinį nuvalo, 
sunumeruoja, sudeda į bute
liukus. Iškasto smėlio kibirus 
sieteliuose perskalauja, kad 
nieko vertingo nepražiopsotų. 
Prie atrastų pastato pamatų, 
žaliuoja daržas, kuriame augi
namos tik tos daržovės, kurios 
čia augo prieš 300 metų. 

Netoli muziejaus prie pag
rindinio kelio yra sena katali
kų bažnyčia, dabar remontuo
jama. Pravažiuojant bažnyčios 
kieme mačiau tris dideles 
bronzines statulas. Jos čia at
sirado 1926 m. Pagal Fitzge-
rald pasakojimą, tų metų ru
duo buvo ypač vargingas, tai 

vaikučiai meldėsi palengvėji
mo. Paskutinę novenos dieną 
vienas vaikutis nekantriai vie
nuolės paklausė, kodėl nieko 
neatsitiko. Ji jam atsakė, kad 
diena dar nepasibaigė. Tą pa
vakarį, „Torhamvan" laivas 
migloje užkliuvo už netoliese 
esančių uolų. Visi išsigelbėjo. 
Nors valdžia laivo krovinį 
konfiskavo, tačiau daug krovi
nio gėrybių, kaip uogienės, 
taukų, makaronų, muilo ir da
žų atsirado vietiniuose na
muose. Sakoma, kad Ferry
land pliažas net kelias savai
tes baltavo nuo makaronų. 
Šiomis dienomis tik šios trys 
statulos liko nuo laivo sudu
žimo. Gaila, čia kelias siauras, 
vyksta statyba, nebuvo įmano
ma nufotografuoti. Laikas 
skubėti atgal į VVitless Bay. 
Kelias per kalnus, vėjuota, net 
kelis kartus nuo kelio truputį 
nuvažiavome. 

Laiveliu „Nevvfie Puffin" 
plaukiame į jūros paukščių 
draustinį, kuris susideda iš 
trijų salų. 

(Bus daugiau) Cabot hokatM Sijrnal Hill virAunėje 
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PASIDŽIAUKIME KARTU 
Pernai metų pabaigoje ir 

šių pradžioje buvo daug įvai
rių renginių, nestokojo daly
vių. Apie JUOS visus girdėjome, 
skaitėme, džiaugėmės. 

Dar ne vėlu pasidžiaugti ir 
tais. apie kuriuos nebuvo nei 
rašyta, nei skelbta. Sugrįž
kime į netolimą praeitį. Prisi
minkime bažnytinį muzikos 
koncertą, skirtą Lietuvos pre
zidento viešnagei. Giedojo Mar-
ąuette parko parapijos choras, 
solistai. Tarp choro giedojimo, 
klausytojų ausis pasiekė ne
girdėta melodinga giesmė. 
Daugelio akys nukrypo į var
gonų pusę. Giesmė buvo at
likta labai profesionaliai. 
Giesmės autorius ir atlikėjai 
liko nežinomi, neskelbti. Tai 
buvo muziko Ričardo Šoko su
kurta giesme .Atgaila", kurią 
atliko ir jo vadovaujamas mo
terų vokalinis ansamblis, pri
tariant vargonais pačiam au
toriui. Pasidžiaukime ir pasi
didžiuokime, kad mes savo 
tarpe turime naują kompozito
rių Ričardą Šoką. Tauta yra 
juo turtingesnė, kuo turi dau
giau talentingų žmonių. 

Ričardas gimė būti muziku. 
Būdamas tik ketverių metų. 
jis grojo akordeonu visas gir
dėtas melodija:?. Jo tada dar 
niekas nemokė groti, jis tary
tum gimė. mokėdamas groti. 
Tai gali paliudyti ir jo sesuo 
Zita. Tėvai, pastebėję jo ne
paprastus gabumus muzikai, 
nupirko pianiną. Nuo tada jis 
nesiskiria su muzika. Studijų 
metai Vilniaus konservatori
joje va rgau ; klasėje pas piofe-
sorių Leopoldą Digrį. pasauli
nio garso vargonininką, aktyvi 
koncertinė veikla Lietuvoje ir 
užsienyje subrandino jį kaip 
muziką, savo profesijos ži
novą. Būti muziku — amati
ninku galima išmokti, bet mu
ziku — menininku reikia 
gimti. Ričardo kūrybinėje bio
grafijoje jau yra keletas 
kūrinių, kuriuos atlieka jo 
vadovaujamas moterų vokali
nis ansamblis. Ansamblis su
sikūrė tik prieš metus, bet j au 
pradėjo savo koncertinę veik
lą. Pirmasis koncertas įvyko 
Monument Of Faith Chun-h 
rugsėjo mėnesį. Tai buvo 
draugystės koncertas, kuria
me dainininkės pakviestos at
stovauti lietuviams. Koncertas 
buvo labai sėkmingas. Gausūs 
plojimai lydėjo kiekvieną at
liktą kūrinį. Po pagiedotos A. 
Caccini „Ave Maria", visi klau
sytojai plojo atsistoję. 

Pirmas platesnis ansamblio 
koncertas lietuviškoje visuo
menėje įvyko gruodžio mėn. 
Amerikos Lietuvių inžinierių 
sąjungos metiniame posėdyje 
Balzeko muziejuje. Koncerto 
programa buvo įdomi ir įvairi. 
Skambėjo lietuvių liaudies 
dainos. Pietų Amerikos liau
dies dainos, lietuvių kompozi
torių ir klasikos kūriniai. Kon
certe pirmą kartą buvo at

liktos dvi kalėdinės, Ričardo 
Šoko sukurtos, giesmės. Pir
moji giesmė „Kalėdų naktį" 
poeto Vaičiūno žodžiais, antro
ji — „Kalėdų varpai", muziką 
ir žodžius sukūrė ansamblio 
vadovas Ričardas Šokas. Kon
certas buvo sėkmingas, daini
ninkes šiltai priimtos. 

Ansamblio repertuaras pla
tus, įvairus ir įdomus kiekvie
nai klausytojų auditorijai. An
samblį sudaro dešimt daini
ninkių, visų profesija — muzi
ka. Štai jos visos: 

Ilona Deksnienė, baigusi 
Lietuvos Muzikos akademiją, 
chorinio dirigavimo klasę pas 
prof. L. Abarių, turi vaikų cho
ro ir vokalo specializacijas. 

Virginija Savrimienė, baigu
si Lietuvos muzikos akade
miją, dainavimo klasę. Pen
kiolika metų buvo Lietuvos 
operos ir baleto teatro choro 
artistė. Šiuo metu dainuoja ir 
Čikagos Lietuvių operos cho
re, yra choro valdybos sekre
torė. 

Giedrė Nedveckienė, baigusi 
Lietuvos Muzikos akademiją, 
chorinio dirigavimo ir vokalo 
klases. Aktyviai dalyvavo kon
certinėje veikloje. Talkina 
kaip vargonininke ir chorvede 
Šv. Antano parapijos chore. 
Cicero. 

Marija Juškienė, baigusi 
Lietuvos muzikos akademiją, 
chorinio dirigavimo klasę pas 
profesorių K. Kavecką. Daina
vo Vilniaus Radio ir televizijos 
valstybiniame chore, dėstė mu
zikos mokykloje. 

Dalia Gedvilienė, baigusi 
Lietuvos Muzikos akademiją, 
chorinio dirigavimo specialybę 
pas prof. A. Arminą. Vaikų 
muzikos mokykloje dėstė dai
navimą, chorinį dirigavimą. 

Roma Tamašauskienė, bai
gusi Vilniaus konservatoriją, 
vokalo klasę. Aštuoniolika 
metų dainavo valstybiniame 
dainų ir šokių ansamblyje 
„Lietuva". 

Rima Urbonavičienė, baigus 
vaikų muzikos mokyklą, for
tepijono klasę. Muzikos moky
toja. 

Laima Žukienė. baigusi 
Kauno Juozo Gruodžio muzi
kos mokyklą, dainavimo kla
sę. Muzikos mokytoja. Dainuo
ja Čikagos Lietuvių operos 
chore. 

Jūra tė Čechavičiūtė, baigusi 
Vilniaus muzikos akademijos 
Klaipėdos fakultetą, chorinio 
dirigavimo klasę. Vadovavo 
chorams. 

Jūra tė Lukminienė baigus 
Vilniaus konservatoriją, cho
rinį dirigavimą. 

Dainininkes jungia meilė 
dainai. įtemptas darbas repe
ticijose, neskaičiuojant laiko ir 
naudos sau. Tikir .ės, ansam
blis dar ne kartą pradžiugins 
klausytojus savo gražia, skam
bia daina įvairiuose lietu
viškuose renginiuose. 

Alina Bičkienė 

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

Ričardo Šoko vadovaujama- moterų vokalinis ansamblis pc koncerto Balzeko muziejuje Iš kairės: Ričardas Šo
kas. Ilona. Roma, Virginija, Giedrė, Rima. Jūrate. Dalia. Marija. Trūksta Laimos ir kitos Jūratės. 

M !/• :kiu Berželio" lopšelio-darželio Montesson grupe švenčia Kalėdas 
r.i'ik^s kairėje su vienu is jauniausiųjų dalyvių. 

JUBILIEJINIAI VAIKŲ DARŽELIU 
METAI LIETUVOJE 

STASĖ VAIŠVILIENĖ 

metodas, jo idėjos tuo laiku 
buvo plačiai paplitusios. 

Apie lietuviško darželio pra
džią žurnale „Žemaičių žemė" 
buvau radusi žinutę, ją patvir
tino lankstinukas, išleistas 
Kretingoje. 1898 metais gra
faitė Maria Tiškevičiūtė, su
rinkusi kumečių vaikus, pati 
su jais dirbo dvaro ligoninės 
pastate. Pradinė mokykla, su
organizuota jos tėvo, jau veikė 
anksčiau. 

Montessori darželis „Eglutė" 
yra įsikūręs Tiškevičių parko 
pašonėje, tai ideali vieta ma
žam, 3 klasių darželiui. 

Šiuo metu Kretingoje veikia 
5 lopšeliai — darželiai, 5 dar
želiai, 2 darželiai — mokyklos. 
Įstaigas lanko 1,148 vaikai, 
jose dirba 140 pedagogų. 

Klaipėdoje veikia 54 ikimo
kyklinės įstaigos, jų tarpe: 14 
darželių-mokyklų, 29 lopše-
liai-darželiai, 7 specializuoti 
l/d, 3 specializuoti darželiai. 
Įstaigas lanko 9,000 vaikų, 
jose dirba 1,234 pedagogai bei 
kvalifikuoti specialistai. 

Ikimokyklinio ugdymo auk
lėtojus ir specialistus rengia: 
Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos 
universitetai, Vilniaus ir Ma
rijampolės aukštesniosios pe
dagogikos mokyklos. 

Auklėj imo k r y p t y s 
Lietuvoje 

Komunistų valdymo metais 
darželiai, lopšeliai kaip ir vi
sos švietimo įstaigos dirbo „iš 
aukšto" nustatyta tvarka. Lie
tuva, išsivadavusi iš kietos ko
munistinės rankos, turėjo sa
vęs klausti: kaip mes norime 
auklėti savo vaikus, kokią 
darbo kryptį, filosofiją pasi
rinks i m? 

Visi gerai prisimename, 
kaip Maskvoje atimdavo veža
mas knygas, užsienio auklė
tojų idėjos nebuvo nei žino
mos, nei prieinamos. Atkūrus 
nepriklausomybę, demokra
tiškai buvo leista pasirinkti 
darbo kryptį ir ikimokyklinėse 
įstaigose, ir mokyklose. Se
kant pedagoginę spaudą iš 
Lietuvos ir lankant darželius, 
susidarė įspūdis, kad buvo 
griebtasi to, kas buvo pristaty
ta iš užsienio, kas kam tiko 
prie širdies, todėl darželių 
darbas buvo margumynas — 
kaip lietuviškas gėlių darželis. 
Tuo tenka džiaugtis, o, laikui 
bėgant darželyje liks tai, kas 
lietuviškai dvasiai artimiau
sia. 

Kadangi auklėtoja, direkto
rei pritariant, gali pasirinkti 
savo darbo kryptį, tai tame 
pačiame darželyje galima ras
ti klases, kuriose bandomos 
skirtingos idėjos. 

Paminėsiu kai kurias ugdy
mo kryptis, sistemas, projek
tus, dabar naudojamus ikimo
kyklinėse įstaigose: 

• kūrybinis kompleksinis, 

Lankstinukas, išleistas Kretingoje, 
skirtas vaikų darželio Lietuvoje ju
biliejui 

Ne ta ;p seniai. 1987 metais, 
atšvęsta Lietuvos 600 metų 
Lietuvos mokyklos sukaktis, o 
1998 metais darželiui suėjo 
150 metų ir 100 meti; — lie
tuviškam darželiui. 

Darželiai Klaipėdoje 
ir Kretingoje 

Esu dėkinga Klaipėdos 
„Montessori-Pabiručiar d/m 
direktorei A. Šakienei ir Kre
tingos Montesson darželio di
rt ktorei V. Šimaitienei už at
siusta medžiagą apie minėji
mus Klaipėdoje ir Kretingoje. 
Ta proga paruošti leidiniai su 
emblemomis ..Vaiku darželiui 
Lietuvoje 150 m., lietuviškam 
darželiui 100 metų". Gaila, 
niekur neradau medžiagos 
apie darželi prieš 150 metų. 
bet reikia manyti, kad tai bu
vo vokiškas darželis, kuriame 
buvo pritaikytas Fr. Froebed 

įSnspte auklėtoja N" ^!i(čiene - nuot-

• integruotas, 
• Egmonto projektas, 
• gera pradžia (step by 

step), 
• humanistinis, 
• „vėrinėlis", 
• holistinis, 
• meninės krypties, 
• etnokultūrinės krypties, 
• Šteinerio, 
• Montessori. 

V a i k ų auklėj imo svarba 

Darželių veikla Lietuvoje la
bai mažai tyrinėta, šių su
kakčių proga Švietimo dak
tarė Vitalija Gražienė paruošė 
knygą „Lietuvos Vaikų darže
lio pedagogikos bruožai iki 
1940 metų". Viena iš „Dialogo" 
redaktorių B. Petrauskaitė 
apie šią knygą rašo: „Išnagri
nėjusi visais aspektais Lietu
vos darželio kūrimosi istoriją, 
knygos autorė prieina išvados, 
kad tarpukario Lietuvoje ap
tinkami beveik visi ugdymo 
sričių metodikų pradmenys". 

Šio šimtmečio pradžioje dr. 
Maria Montessori pranašavo, 
kad tai būsiąs vaiko šimtme- # 
tis. 

Jos pranašavimas iš dalies 
pildosi, ypač antro''> šimtme
čio pusėje susidomėjimas vai
kais suaktyvėjo. Dr. M. Mon
tessori vaiko viziją kūrė, ste
bėdama mažus vaikus tam 
tikroje, jau paruoštoje aplin
koje. Dabar technikai pade
dant yra galima gimdoje 
įžvelgti besivystanti kūdikį, 
vėliau ir jo reakcijas. Todėl 
smarkiai keičiasi pažiūra į 
pirmųjų žmogaus gyvenimo 
dienų svarbą. Tomis temomis 
prirašyta begalės knygų, o 
dažnai ir televizija transliuoja 
trumpas valandėles apie iki
mokyklinio amžiaus svarbą vi
sam žmogaus gyvenimui. 

Džiaugiamės visi, kad ir Lie
tuvos auklėjimas demokratė-
ja, kad daugiau dėmesio krei
piama į kiekvieno vaiko po
reikius, į jo pasirinkimo lais
vę, kuri susijusi su atsako
mybe, kada plėtojami artimi 
ryšiai su pirmaisiais vaiko 
auklėtojais — tėvais. 

„SNORO" BANKE — 
STEBUKLAI 

Banko „Snoras" vadovai įsi
tikinę, jog' per praėjusius me
tus bankas uždirbo 15,7 mln. 
litų neauditinio grynojo pelno. 
Taip „Snoras" aplenkė visus 
mažuosius Lietuvos bankus, 
„Hermį" ir pagal pelną yra 
antras valstybėje po Vilniaus 
banko. 

„Lietuvos rytas" primena, 
kad Lietuvos bankams pernai 
paskelbus 9 mėnesių finansi
nius rezultatus, bankas „Sno
ras" buvo tarp mažiausių ko
mercinių bankų, uždirbęs vos 
1 mln. litų. Pirmąjį pusmetį 
„Snoras" patyrė 4,1 mln. litų 
nuostolių, o rudenį įkliuvo į 
Rusijos krizės spąstus. Buvo 
prognozuota kad „Snorui" ne
pavyks nei toliau dirbti Rusi-

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu grettai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOeuo.N/g^SVBKATOŠ! 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks v Ott. Mgr. Auksą 
S. Kart* kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 VVattf »5th StnMt 

Tai. (708) 424-6654 
(773)681-6654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

* (773)804205 
(708)425-7186 

RIMAS L STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Perkate automobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

(630)207 2748 

f * ^ KMtEOK REALTORS 
SJBT&Kyi 7922 S.Puaski Rd. 

4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jet norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Moteris 
norėtų patobulinti anglų 

šnekamąją kalbą, 
ieškome mokytojo. 

815-886-0763 

Statybos kompaiujai 
reikalingas darbininkas. 
Turi turėti savo transportą. 

Tel. 630-435-1967 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Alūnas, teL 773-205-7702. 

^ft^*^Mi 
Ieškome aukles prižiūrėti 2 m. švel
nią ir linksm* mergyte Waltham, MA, 
Bostono priemiestyje, netoli gero 
susisiekimo. Darbas 5 dienos į ssv. 
Galima gyventi karta. Kreiptis teL 781-
SS4-3063 nuo 7 r.r. iki 10 v.v. savai-
tesbėgyj Savaitgaliais bet kuriuo laiku. 

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

TeL: 773-434-6298. 

SAVINGS COUNSELOR 
A full time position for an individual oriented to 
čustomer service — opening savings accounts. 

Mušt speak English & Lithuanian. 
Excellent vvorking conditions and benefits. 

Apply Monday at 

Prospect Federal Savings Bank 
11139 S. Harlem 

Worttt.IL 
Tel 708-361-8000 

joje, nei įsitvirtinti vietinėje 
rinkoje. 

Rusijoje kilus finansų kri
zei, „Snoras" buvo įsigijęs Ru
sijos vyriausybės obligacijų ir 
kitų vertybinių popierių už 80 
mln. litų. Bankas karštligiš
kai ieškojo, kaip parduoti be
viltiškus vertybinius popie
rius. Pats banko tarybos pir
mininko pavaduotojas prisi
pažino, kad „Snoras" laviravo 
ant bankroto slenksčio. 

Vos iš krizės išsikapstes, 
„Snoras" per 3 paskutiniuo
sius mėnesius skelbiasi uždir
bęs 14,7 mln. litų grynojo pel
no. 

Lietuvos bankų sąjungos 
prezidentas Eduardas Vilkelis 
stebėjosi, kokiu būdu „Sno
rui" pavyko užsidirbti tiek pi
nigų, kai rinka, į kurią orien
tavosi bankas, buvo sukausty
ta finansų krizės. 

„Snoro" Planavimo departa
mento direktorius Naglis 
Stancikas tikino, jog bankas 
milijonus uždirbo iš valiutos 
keitimo operacijų ir skolos 
vertybinių popierių. Banko at
stovai prisipažįsta, jog tei
giamą balansą lėmė tai, kad 
metų pabaigoje buvo išduota 
daug paskolų įmonėms, tarp 
kurių didelį kreditą gavo ben

drovė „Klaipėdos nafta". 
Banko vadovai teigia, kad 

bankas dirbs su Lietuvos 
smulkiuoju ir vidutiniuoju 
verslu, ir dabar tam yra ruo
šiami paslaugų paketai. 

TaCiau tuo „Snoro" stebuk
lai nesibaigia. Vasario pirmo
mis dienomis Valstybinio so
cialinio draudimo fondas („So
dra") pasirašė su „Snoru" ben
dradarbiavimo sutartį dėl pen
sijų išmokėjimo. Iki šiol „So
dra" bendradarbiavo tik su 
valstybiniais bankais — Tau
pomuoju ir Žemės ūkio. Pasak 
„Sodros" vadovo Vinco Kun-
cos, „Snoro" filialų ir skyrių 
tinklas labai patogus atsiimti 
pensijas bei pašalpas. Be to, 
nė vienas bankas, su kuriais 
iki šiol dirbo „Sodra", nėra 
pasiūlęs tokių didelių — 5,11 
proc. — metų palūkanų, mo
kamų už sąskaitos likučius. 

R. Jakutytė 

• Sunku pasakyti, ar viltis 
egzistuoja. Viltis yra kaip ta
kelis laukuose. Prieš tai ten 
kelio nebuvo, bet kai daug kas 
pradėjo ta vieta eiti, atsirado 
ir takelis. 

Lusin Kinietis 

http://Worttt.IL


JAUNŲJŲ KREPŠININKŲ IŠ LIETUVOS 
BELAUKIANT 

Šarūno Marčiuliono krepšinio mokykla Vilniuje 

Septynerius metus gyvuo
janti privati Šarūno Marčiu
lionio krepšinio mokykla uni
kali tuo, kad joje be krepšinio 
dar vyksta ir kiti papildomi 
užsiėmimai. Po pamokų pa
grindinėje mokykloje, Š. Mar
čiulionio krepšinio mokyklos 
vaikinai be krepšinio treni
ruočių dar lanko ir etikos-
estetikos paskaitėles, kurių 
metu kalbama apie charakte
rio ugdymą, žmogaus galimy
bes, keliones, draugiškumą, 
etiketą ir kt. Taip pat mokslei
viai lanko ir anglų kalbos pa
mokėles, kur jie mokomi ne 
tik krepšinio terminų, bet ir 
šnekamosios kalbos įgūdžių, 
labai reikalingų kelionėse ir 
bendraujant su bendraamžiais 
iš užsienio. Kompiuterių pa
mokėlėse jie išmokomi ne tik 
dirbti su APPLE kompiute
riais, maketuoti, bet ir kurti, 
panaudojant kompiuterinės 
grafikos elementus. Vyresnieji 
„landžioja" po „Internet'ą". 

Šiuo metu Š. Marčiulionio 
krepšinio mokyklos 26 gru
pėse krepšinio paslapčių mo
kosi 650 vaikinų nuo 8 iki 17 
metų. Su jais dirba 8 trene
riai. 4 dėstytojai. Kasmet į 
mokyklą priimamos 3 naujos 
(apie 100 berniukų) aštuon
mečių grupės. Stojant tikrina
mas jų fizinis pasirengimas. 
Tai tik bazė, nes vėliau svar
biau krepšinio technika, o, 

svarbiausia, charakteris. Šiais 
metais Lietuvos čempiona
tuose dalyvauja 14 Š. Marčiu
lionio krepšinio mokyklos 11-
17 metų amžiaus komandų. 

Š. Marčiulionio krepšinio 
mokyklos komandos yra ap
lankiusios 22 pasaulio šalis: 
tai Prancūzija, Olandija, Bel
gija, Austrija, Anglija, Vokieti
ja, Danija, Graikija, Ispanija, 
Italija, Čekija, Slovakija, 
Kroatija, Latvija, Estija, Rusi
ja, Baltarusija, Suomija, JAV, 
Kanada, Australija ir Japoni
ja. Dažniausiai lankoma Euro
pos šalis — Prancūzija, nes 
ten rengiama daugiausia tra
dicinių kasmetinių turnyrų 
vaikams. Š.m. kovo mėn. Aus
tralijoje viešės jau trečia Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los komanda. 

Amerikoje (New Hampshire 
valstijoje) jau lankėsi viena Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los komanda. Amerikoniukai 
taip pat viešėjo Lietuvoje, ta
čiau su Amerikos lietuviais Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los auklėtiniai susitiks pirmą 
kartą kovo mėn. pradžioje Či
kagoje. 

1995-1998 metais Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyk
la suorganizavo 35 krepšinio 
turnyrus, iš kurių 16 — tarp
tautiniai profesionalieji, skirti 
įvairių amžiaus grupių krep
šininkams. I kiekvieną tur-

Banking 
the vvay 

it should be! 

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — Jūsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

į$ mklkind ftzdcrcil 
^ ^ ^ ^ Savinos and Loan Association 

DRAUGAS, 1999 m. vasario 25 d., ketvirtadienis 

Taip atrodo Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos pastatas Vilniuje. 

J Čikagą atvykstanti Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos vaikinų komanda su mokyklos direktore Zita 
Marčiulionyte (kairėje), administratore Aldona Nausėdiene ir treneriu Gediminu Ulių. Pirmoje eilėje matomi: 
A. Naujikas, A. Žilinskas, P. Lenkšas, J. Petravičius, A Survutas, K. Rimkevičius. 

nyrą susirenka 8 to paties am
žiaus stipriausios komandos iš 
Lietuvos ir užsienio. Š. Mar
čiulionio krepšinio mokyklos 
organizuojamus turnyrus re
mia rėmėjai, todėl atvyku
sioms komandoms nakvynė, 
maitinimas ir prizai nekainuo
ja. Nėra jokio pradinio mokes
čio. Tokiu būdu, mainais Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los komandos kviečiamos at
vykti į įvairius Europos tur
nyrus. I tolimesnes keliones 
(pvz. JAV, Kanada, Australija, 
Japonija) kartu vyksta ir rė
mėjai, apmokantys didžiąsias 
išlaidas lėktuvų bilietams. 

Kiti Š. Marčiulionio krepši
nio mokyklos organizuojami 
turnyrai — masiniai ir specia
lieji. Masiniuose turnyruose 
žaidžiama pagal 3 x 3 (trys 
prieš tris į vieną krepšį) tai
sykles. Tai labai didelio populia
rumo susilaukę pavasarinis 
Hall-Ball turnyras (400 ko
mandų iš daugiau kaip 30 Lie
tuvos miestų) ir rudeniniai 
„Šeimų turnyrai" (200 ko
mandų, pradžioje žaidžiama 
pogrupiuose, vėliau — atkren
tamosios varžybos, yra ko
mandų reitingų sistema). Šie
met šie turnyrai vyks penktą 
kartą. Čia būna pravedami ir 
kiti specialūs turnyrai. 

Šios Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos 14-mečių 
komanda kovo 6 dieną atvyks
ta į Čikagą parungtyniauti ir 
čia pasižmonėti. Pirmąsias 
rungtynes jaunieji vilniečiai 
krepšininkai žais kovo 7 d. 
(sekmadienį) Pasaulio lietuvių 
centro sporto salėje Lemonte 
5:30 vai. vakaro ir susitiks su 
„Lituanicos" klubo ben
draamžiais. Kovo 9 d. mū
siškiai rungtyniaus prieš Ja
mes Jordan klubo jaunuosius 
jų salėje 2102 W. Montrose St., 
Čikagoje. 

Po to kiekvieną dieną jie 
varžysis įvairiose Čikagos 
apylinkių salėse prieš ameri
kiečių penketukus. Kovo 13 d. 
vakare rengiama puota — pa
bendravimas su svečiais iš 
Vilniaus. Jis įvyks naujai at
remontuotoje Pasaulio lietu
vių centro salėje Lemonte. Čia 
bus vakarienė, programa, šo
kiai ir kita. Meninę dalį iš
pildys Stasės Jagminienės va
dovaujama liaudiškos muzikos 
kapela „Tėviškė". Dėl bilietų 
reikia skambinti Dainai Siliū-
nienei, tel. 630-852-3204. 

Į Čikagą atvyksta šie žmo
nės: Zita Marčiulionytė (mo
kyklos direktorė), Aldona 
Nausėdienė (administratorė), 
Gediminas Ulys (treneris) bei 
12 žaidėjų — Ignas Bakėjus, 
Laimonas Kisielius, Povilas 
Lenkšas, Saulius Nakutis, 
Ąžuolas Naujikas, Jonas Pet
ravičius, Arnas Repečka, Ka
rolis Rimkevičius, Vladimiras 
Severovas, Aleksandras Sur
vutas, Gediminas Šumyla, Au
gustinas Žilinskas. Taip pat 
atvyksta ir trys rėmėjai, kurie 
padėjo padengti kelionės išlai
das į Čikagą: Ana Sirienė, Vy
tautas Būdvytis, Aidas Kali
nauskas. 

Mokyklos direktorės Z. Mar
čiulionytės atsiųstame laiške 
apie šią įstaigą dar ir taip kal
bama: 

„Praėję mokslo metai (1997-
1998) buvo labai sėkmingi Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los auklėtiniams: jie iškovojo 
21 taurę ir dar 4 prizus, todėl 
reikėjo pastatyti dar vieną tro
fėjų spintą. Dabar mokykloje 
eksponuojama apie 100 įvai
riuose turnyruose ir varžybose 
iškovotų taurių. Mokyklos 
auklėtiniai ir svečiai gali pasi
grožėti įvairių šalių suveny
rais. 

Mokyklos sporto salėje yra 
'Čempionų galerija' — paka
bintos vėliavėlės-gairelės, ku

riose parašyta kokia komanda 
ir kokiais metais tapo Lietu
vos čempione. 1985 m. gimimo 
komanda (kuri atvažiuoja į 
Čikagą; laimėjo abu 'Karū
nos' — Lietuvos čempionatus. 

Bet, kaip sakoma, geriau 
vieną kartą pamatyti, nei de
šimtį kartų išgirsti. Tad, kai 
būsite Lietuvoje, užsukite į Š. 
Marčiulionio krepšinio mo
kyklą, įsikūrusią Raitininkų 
g. 4a, Vilniuje, visai šalia „Ša
rūno" viešbučio", — taip 
kviečia Zita Marčiulionytė. 

Iš tiesų, tai įdomi vieta net 
ir turistams. Aš ten praėjusią 
vasarą buvau. Ir man labai 
patiko. Šią vasarą užsukite ir 

Edvardas Šulai tis 

A.tA. 
JULIJA PAŠKEVIČIENĖ 

Grybauskaitė 
Gyveno Bridgeview, IL, anksčiau Čikagoje, Brigh-

ton Parko apylinkėje. 
Mirė 1999 m. vasario 24 d. 12:25 vai. ryto sulaukusi 

92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Balninkų 

valsčiuje, Kibildžių kaime. Amerikoje išgyveno 50 me
tų. 

Nuliūdę liko: dukterys Danguolė Vanagūnienė, žen
tas Ramūnas, Janina Holle, sūnus Vylius, marti Eliza-
beth; penki anūkai, penki proanūkai ir kiti giminės Lie
tuvoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Stepono. 
Priklausė Lietuvių šaulių organizacijai ir Švč. M. 

Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos chorui. Choruo
se dainavo Lietuvoje ir Vokietijoje. Taip pat buvo sa-
vanorė-padėjėja laikraščio „Laisvoji Lietuva". 

Velionė pašarvota vasario 28 d., sekmadienį nuo 3 
iki 9 v.v. Petkus-Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. Atsisveikinimas 6:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės pirmadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų 
9:15 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai ryto bus au
kojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių 
prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, sūnus , anūkai ir kiti gimi
nės . 

Laid. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

8929 S. Hartam Av«., Bridgflvta* 90455 • (709) 5994400 
4040 S. Archflr Ava., Chicago 90932 • (773) 2544470 

2857 W. 69th St, Chicago 60929 • (773) 925-7400 
www.inldlflndtadcrfll.com 

FDIC Insured 
t£> 
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A.tA. 
STEFANIJA GIRDVAINIENĖ-
TARASEVIČIENĖ Tolautaitė 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1999 m. vasario 24 d. 1:20 vai. ryto, sulaukusi 85 
metų. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: sesuo Eugenija Ruikienė su šeima, 
dukterėčia Stefa Pekarskienė su šeima Lietuvoje, 
dukterėčia Judita, vyras Gediminas Slušnai, gyv. Oak 
Lawn, IL, ir kiti giminės bei draugai. 

Velionė buvo žmona a a. Napoleono Girdvainio ir a.a. 
Juozo Tarasevičiaus. 

A.a. Stefanija pašarvota penktadienį, vasario 26 d. nuo 
4 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette laidojimo namuose 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės šeštadienį, vasario 27 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto velionė 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. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sesuo, dukterėčios ir kiti giminės 

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

A.tA. 
AGR. ANTANAS ZUBRYS 
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Mirė 

1999 m. vasario 23 d. sulaukęs 96 metų. 
Gimė Lietuvoje, Meškuičiuose. Amerikoje išgyveno 

50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Franciška. dukros, anūkai ir 

proanūkai. 
Priklausė Lietuvių Agronomų sąjungai. 
Velionis pašarvotas vasario 25 d., ketvirtadienį nuo 

3 iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. 
Southvvest Hwy., Palos Hills, IL. 

Laidotuvės penktadienį, vasario 26 d. Po religinių 
apeigų 11 ryto, kurias atliks kun. John K izinskas lai
dojimo namuose, a.a. Antanas bus palaidotas Tautinėse 
lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti Alzhei-
mer Association. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros, anūkai ir proanūkai . 
Laidotuvių direkt. Palos-Gaidas Funeral Home. Tel. 

708-974-4410. 

A.fA. 
STASYS POŠKUS 

Gyveno Rochester, N.Y. Mirė 1999 m. vasario 4 d. 
sulaukęs 82 metų. 

Gimė Vilniuje. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Nuliūdę liko: dukterys Regina Donaldson, žentas 

John, gyv. Des Moines, IA. Laima Galio, sūnus Vyto, 
marti Linda; aštuoni anūkai, viena proanūkė; Lietuvoje 
brolis Kazys, sesuo Bronė Lapinskienė. Taip pat daug 
sūnėnų ir dukterėčių Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Elzbietos ir uošvis a.a. Vic-
tor Galio. 

Laidotuvės įvyko vasario 8 d. po šv. Mišių St. 
George bažnyčioje, Rochester. N.Y. 

Velionis Stasys buvo palaidotas Holy Sepulchre ka
pinėse, Rochester, N.Y. 

Nuliūdusi šeima. Tel. 515-276-6263. 

A.fA. 
Architektas 

ALGIRDAS BRAŽINSKAS 
Pranešam giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

kad š. m. vasario 22 d., po sunkios ligos, mirė architek
tas Algirdas Bražinskas. 

Gimė Lietuvoj ir ilgus metus gyveno South Orange, 
New Jersey. Velionis buvo architektų sąjungos narys ir 
veiklus Lietuvių Bendruomenės narys. 

Nuliūdę liko: motina Janina, duktė Regina, 
žentas Harry, sūnus Algirdas, marti Diane ir anū
kai. Taip pat daug giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 

Vėliakos peizažą ūkana apvilko, 
O norėjau, troškau visą jį apimt. 

Aistis 

Š.m. vasario 23 d. mirė skautas 

A.tA. 
JUOZAS TOLIUŠIS 

Gimė 1923 m. rugsėjo 22 d. Kaune, Lietuvoje. 
Gimnaziją baigė Tauragėje, studijavo mediciną 

Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Karui ir tremčiai 
sutrukdžius studijas, vėliau Čikagoje studijavo inžine
riją. Iki pensijos dirbo Danley korporacijoje. 

Juozas nuo pat vaikystės buvo skautas, ir visą gyve
nimą palaikė ryšius su skautų organizacija. Buvo ra
šytojas, žurnalistas. Keletą metų redagavo ..Skautų ai
dą" ir akademikų skautų žurnalą „Vytį". 

Velionis buvo a.a. Almanto tėvas ir a.a. Sofijos ir 
Juozo Toliušių sūnus. 

Liūdesyje liko žmona Ona Tamošaityte-Toliušienė, 
dukra Indrė su vyru Steven Thomas, sesuo Aldona ir 
Vytas Markevičiai, sesuo Danute ir Jurgis Bendikai, 
brolis Zigmas su žmona Vivienne, su šeimomis ir kiti gi
minės Lietuvoje, Australijoje. Kanadoje ir JAV. 

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 26 d. 
nuo 2-9 v.v Petkaus Marąuette laidotuvių koplyčioje. 
2533 W. 71 St. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro. 

Šeštadienį 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į .Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčią, kurioje bus aukojamos šv. Mi
šios už velionio sielą . Po Mišių a.a. Juozas bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus daly
vauti mūsų brangaus Vyro, Tėvo. Brolio laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

http://www.inldlflndtadcrfll.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Genutė Jakubaityte. 

VILNIETE GENUTE 
JAKL .AITYTĖ 
DARBUOJASI 

ČIKAGOJE 
Jaunimo centro rūmuose 

veikiančio Lituanistikos ty
rimų ir studijų centro ''LTSO 
darbuotojų eiles vis papildo 
jauni mokslo žmones, kurie 
čia atvyksta šios įstaigos di
rektoriaus dr. Jono Račkausko 
kvietimu. 

Nuo praėjusio rudens (spalio 
mėnesio) čia jau antrą kartą 
darbuojasi (pirmą kartą buvo 
atvykusi 1997 m.) Mažvydo 
bibliotekos Vilniuje tarnautoja 
Genulė Jakubaityte. Tai paty
rusi ir energinga mergina, 
kuri minėtoje bibliotekoje eina 
filologijos literatūros skyriaus 
katalogavimo vedėjos parei
gas. 

G. Jakubaityte kataloguo
ja Jaunimo centro rūmuose 
esančių archyvų knygas, do
kumentus ir kitus eksponatus. 
Ypač darbuojasi prie asmeni
nių archyvų, kurie vis pasie
kia LTSC. 

Vasario mėnesio pirmoje 
pusėje G. Jakubaityte buvo 
nuvykusi į Vašingtoną, kur 
turėjo galimybę susipažinti su 
Kongreso ir Valstybinėje Me
dicinos bibliotekoje esančia 
medžiaga. Šiose bibliotekose ji 
praleido po vieną dieną, tačiau 
Vašingtone ir apylinkėse iš
buvo 5 dienas, susipažindama 
su JAV sostine, kurią aplankė 
pirmą kartą. Ji dėkinga tų 
bibliotekų darbuotojoms — 
Daivai Barzdukienei ir Daliai 
Lukienei — už jų talką ir pa
stangas, susipažįstant su to
mis įstaigomis. 

Atrodo, kad užmegztas ryšys 
bus naudingas LSTC, žinant 
kas tose bibliotekose yra ir ką 
ten. reikalui esant, galima 
rasti. Tas padės ir šių įstaigų 
bendradarbiavimui, ypač me
džiagos pasikeitimo reikalais. 

E.Š. 

„Židinio" pamaldos bus 
šeštadienį, kovo 6 d.. 4 vai. 
p.p.. jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Visi nuoširdžiai kviečia
mi jose dalyvauti. Per šv. Ka
zimierą prašysime Dievo pa
laimos tėvynei ir jaunimui. 

REŽ. ALGIMANTAS 
ŽEMAITAITIS IR 

TEATRAS 
Režisierius Algimantas Že

maitaitis, pradėjęs savo teatro 
„karjerą"' dar Lietuvoje savo 
vaikystėje Kudirkos Naumies
tyje, tęsė ją pabėgėlių stovyk
loje Vokietijoje, jam belankant 
Lubecke lietuvių gimnaziją. 
Tačiau, tik atvykęs į JAV ir 
paskatintas rašytojo Stasio 
Santvaro bei akt. Henriko Ka
činsko, rinkosi teatrą savo gy
venimo karjera. Connecticut 
universitete studijavo dramą. 
Ten atliko nemažai pagrindi
nių vaidmenų universiteto pa
statymuose. Tuo pačiu laiku 
lankė rytinio JAV pakraščio 
lietuvių telkinius Bostono apy
linkėje, New Yorke, Baltimo-
rėje ir kitur su VVaterbury, 
Ct., mėgėjais teatralais ir su 
savo „one man shows". Baigęs 
studijas, New Yorke vaidino 
„Off Broadway" pastatymuose 
„Evening with Chekov", 
„Dream Play", „Shadovv of He-
roes", „Snow Maiden" ir kituo
se. Kaip režisierius, jis reži
savo JBummer Stock" ir „Com-
munity Theater" pastatymuo
se Connecticut valstijoje. 

Persikėlęs gyventi į Los An
geles, daug metų dirbo filmų 
pastatymuose. Tuo pačiu me
tu režisavo „Opera VVest' ope
ras. Kartu su vengru dirigen
tu Nandor Domokos, pastatė 
„Madam Butterfly", JLa Bo-
heme" ir kt. operas. Su lietu
vių muzikine grupe „Vakarų 
aidai" — operetes „Valsų ka
ralius", „Čigonų baronas", 
„Kartą gintaro pakrantėje". 

Los Angeles Dramos sam
būriui per paskutiniuosius 
metus surežisavo keletą vei
kalų, jų tarpe A. Landsbergio 
„Vėjas gluosniuose", I. Luko
šienės „Karalius vagis" ir kt. 
Paskutinieji jo režisuoti veika
lai, tai Kazio Sajos „Pasima
tymas šaltame vasarnamyje" 
ir „Savaitgalio romanas", kurį 
atveža į Čikagą. Šią įdomią ir 
meistriškai paruoštą komediją 
čikagiečiai matys kovo 14 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. Bilietus prašoma 
įsigyti „Seklyčioje". Kviečia 
„Margutis II". 

Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai Raiša Urbanienė (Magda) ir 
Amandas Ragauskas Rapolas) raSyt. Kazio Sajos komedijoje ..Savaitgalio 
romanas", kuris statomas Jaunimo centre kovo 14 d 

Jaunimo cent ras visus 
kviečia į kavinę vasario 28 
d., sekmadienį, po Mišių t. 
jėzuitų koplyčioje. Svečiai bus 
pavaišinti cepelinais ir galės 
pasižiūrėti Ed. Zubavičiaus 
video filmo „Karas po karo". 
Filmo pastatymui naudota 
Lietuvos kino foto-fono ar
chyvų bei Lietuvos genocido 
centro archyvų medžiaga su 
istorikų A. Anusausko, A. 
Kašėtos ir D. Kuodytės ko
mentarais. 

Dar niekad lietuviai to
kio tur to neturėjo — dau
giau kaip 2,000 puslapių Šv. 
Rašto knygos, kurioje yra ir 
Senasis ir Naujasis Testamen
tas. Knyga nepaprastai gra
žiai išleista ir tiesiog būtina 
kiekvienai krikščioniškai šei
mai. ,,Šv. Rašto" sutiktuves 
ruošia „Draugas" kovo 27 d., 
šeštadienį, Lietuvių dailės 
muziejuje Pasaulio liet. cen
tre, Lemonte. Bus prasmingas 
įvadas ir rimtimi dvelkianti 
meninė programa. Kviečiame 
visus dalyvauti (sutiktuvėse 
bus galima įsigyti ir knygą). 

LB Brighton Parko apy
linkės valdyba ruošia pie
tus šį sekmadienį, vasario 28 
d., Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 10:30 vai. r. lietuviškų 
Mišių. Bus cepelinų, kugelio, 
virtinukų ir kitų skanių pa
tiekalų — galėsite ne tik vie
toje pavalgyti, bet ir 
namiškiams parnešti. Virtuvė 
veiks iki 1 vai. po pietų, o pel
nas skiriamas LB Krašto val
dybos būstinei Washington, 
DC, paremti. 

Šeštadienį, vasario 27 d., 
6 vai. vak., Jaunimo centre 
kviečiame į Šeimos klubo 
vakaronę. Dr. Laima Lukaus-
kienė iš Panevėžio kalbės apie 
sveiko maisto svarbą. Pamo
kys, kaip tokį maistą pasiga
minti. Dailės mokytojas-me
todininkas iš Kauno Eugeni
jus Rupšys atkeliaus su savo 
karpiniais ir mokys, kaip iš
karpyti gražius velykinius 
sveikinimus. Reikia, kad kiek
vienas atsineštų mažas ašt
rias žirklutes, balto popie
riaus, nelabai aštrų peilį. 
Buvę kuršėniškiai, Stasė ir 
Vytautas Jagminai iš Lemon-
to atvyks su akordeonu ir 
dainų skrynele. O kad ne-
praalktume, atsineškime po 
lėktštelę sumuštinių ar kita 
ko — patys pasivaišinsime, 
vaikus pamaitinsime ir ki
tiems pasiūlysime. 

Konstancija Markauskie
nė, Cicero, IL, Draugo fondo 
narė, a.a. inž. Juozo Mar
kausko ketverių metų mirties 
sukaktuvių prisiminimui 
(1999.04.19) atsiuntė 500 dol. 
Draugo fondui. Jos duktė Joli
ta pridėtam laiške rašo: 
„'Draugas' yra mamytės 'ka
lendorius', kurio ji nekantriai 
laukia kiekvieną dieną ir išti
kimai perskaito nuo pradžios 
iki galo kiekvieną straipsnelį. 
Šiais metais jai sukaks 93 
metai amžiaus". Nuoširdžiai 
dėkojame už stambią paramą 
Draugo fondui ir sveikiname 
su garbingu amžium. 

PLB Švietimo komisija 
skelbia trečiąjį rašinių kon
kursą už Lietuvos ribų vei
kiančioms mokykloms. Tretįjį 
kartą konkurso mecenatas yra 
Raimundas Grigaliūnas. Raši
nių konkurso taisyklės išsiun
tinėtos lietuviškų mokyklų ve
dėjams. Konkursui skirti raši
niai siunčiami PLB Švietimo 
komisijos adresu: 13648 Kic-
kapoo Trail, Lockport, IL 
60441-8680 ne vėliau gegužės 
1 d. Rašinių vertinimo komi
siją sudaro: Juozas Žygas, 
Bronė Nainienė, Alicija Bra-
zaitienė, Regina ir Viktoras 
Kučai. 

VYSK. JONAS KALVANAS, N. LANKĖSI 
AMERIKOJE 

Lietuvos evangelikų-liute
ronų bažnyčios vyskupas Jo
nas Kalvanas, jn. neseniai 
lankydamasis Amerikoje, po
rai dienų buvo sustojęs Či
kagoje ir sausio 24 d. pasakė 
pamokslą lietuvių evangelikų-
liuteronų Tėviškės parapijos 
bažnyčioje, šių iškilmingųjų 
pamaldų metu vietinis Tėviš
kės parapijos klebonas vysk. 
Hansas Dumpys pravedė li
turgiją, o Šv. Rašto ištraukas 
skaitė kun. Saulius Juozaitis 
iš Kauno. Parapijos choras, 
vadovaujamas Arūno Kamins
ko, atliko du Valterio Banaičio 
ir Josef Haydn kūrinius. 

Vysk. Jono Kalvano, jn. pa
mokslas buvo pagrįstas tema 
apie Jėzaus visokiomis ligomis 
ir negalėmis sergančių žmonių 
gydymą, kuris jam gal arčiau
siai širdies, ėjus kurį laiką gy
dytojo pareigas savo žmonių 
tarpe. Žmogaus dvasia ir kū
nas priklausantys vienas ki
tam, dvasiniai pergyvenimai 
dažnai atsiliepiantys į kūno 
pakitimus, kūniški skausmai 
sulėtinantys dvasinę veiklą. 
Bet ir iš daugiau panašių iš
vedžiojimų neteko sužinoti, 
kodėl pamokslininkas apsi
sprendė sekti dvasininko pa
šaukimą, vietoje iki šiol vyg-
dytų gydytojo pareigų. Gal jį 
įtakojo Albert Schweitzer 
gyvenimo kryptis? Albert 
Schweitzer, garsusis vargonų 
virtuozas ir žymus teologas, 
buvo pasirinkęs mediciną kaip 
trečią profesiją, kad palikęs 
prabangų gyvenimą Europoje, 
galėtų Afrikoje gydyti įvairio
mis ligomis ir negalėmis ser
gančiuosius. Vysk. Jonas Kal
vanas, jn. liko Lietuvoje dvasi
niu ramsčiu, kuris daugeliui 
šiandien reikalingas. 

Tėviškės parapijos klebo
nas vysk. Hansas Dumpys 
vėliau salėje išreiškė savo 
džiaugsmą, kad garbingasis 
svečias nepasididžiuodamas 
priėmęs pakvietimą pasakyti 
pamokslą, kartu paprašyda
mas vysk. Joną Kalvaną jn. 
papasakoti parapijiečiams ir 
jų svečiams apie jo apsilanky
mo tikslą Amerikoje ir apie 
evangelikų-liuteronų Bažny
čios padėtį laisvojoje Lietu
voje. 

Vysk. Jonas Kalvanas, jn. 

LB Švietimo tarybos ruo
šiama mokytojų darbo konfe
rencija įvyks vasario 28 d. PL 
centro Bočių menėje. Konfe
rencija prasidės šv. Mišiomis 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijoje. Konferencijoje su 
prelegentėmis Rima Kašubai-
te Binder, ses. Aušra ir ses. 
Laima ir Danguole Varniene 
dalyvius supažindins Vida 
Brazaitytė. Konferencijos me
tu bus gvildenami lituanisti
nių mokyklų reikalai ir vyks 
bendravimas su kolegomis 
mokytojais. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia Saulių są
jungos įkūrėjo Vlado Pūtvio 
70 metų paminėjimą: kovo 7 
d., 10:30 vai. r. bus Mišios Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje Brighton Parke, 12 
vai. Saulių namuose, 2417 W. 
43rd. Str., Povilo Vaičekausko 
paskaita ir meninė dalis, ku
rią atliks Kostas Ramanaus
kas. Po to kavutė. Šauliai, ra-
movėnai ir visuomenė prašo
ma dalyvauti. 

JAV LB lituanistinėms 
mokykloms skelbto piešinių 
konkurso vertinimo komisiją 
sudaro: Rima Polikaitytė, Vi
da Brazaitytė, dr. Romas Povi
laitis ir Sigita Balzekienė 

„Pasaulio lietuvio" sausio 
mėn. žurnalas paruoštas ir 
atiduotas į „Draugo" spaustu
vę. 

džiaugėsi turėjęs progą atvyk
ti į Tėviškės parapiją, galėjęs 
kartu su visais melstis ir 
prašyti Dievo stiprybės bei pa
laimos mūsų visų gyvenimui. 
Jis sveikino Lietuvos evange
likų-liuteronų Bažnyčios var
du visus tėvynainius, radusius 
Amerikoje antrąją tėviškę. Jis 
teigė, kad: „Dievo Žodis, Vieš
pats Jėzus Kristus, jungia 
mus visus, kur mes bebūtume, 
einant keliu pas Jį į amžiną 
tėviškę". 

Jis, atvykęs į Amerikos 
Jungtines Valstijas, — sakė 
aukštasis Lietuvos evange
likų-liuteronų Bažnyčios dva
sininkas, — kviečiamas Fort 
Wayne, Indianoje esančios 
Concordia seminarijos prezi
dento dr. Wendt, dalyvauti 
kunigų simpoziume. Šia proga 
turėjęs galimybę susitikti ir 
su kai kuriais čia iš Lietuvos 
atvykusiais ir studijuojančiais 
studentais. 

Lietuvos evangelikų-liute
ronų Bažnyčia tvarkosi pagal 
griežtą sinodo nustatytą tvar
ką. Po jo tėvo (vysk. Jono Kal
vano, sr.) mirties, jis buvęs 
išrinktas šios Bažnyčios vys
kupo pareigoms. Lietuvoje da
bartiniu metu jau esančios 54 
didesnės ar mažesnės parapi
jos. Prie Klaipėdos universi
teto humanitarinio skyriaus 
esąs prijungtas nedidelis evan
gelikų teologijos skyrius, ku
riame paruošiami bažnyčios 
darbuotojai ir vėliau siunčia
mi pasitobulinimui į užsie
nius. Šiuo metu keletas stu
dentų studijuoja Amerikoje, 

Švedijoje ir Vokietijoje. Išsi-
vystanti taip pat ir bažnytinė 
spauda, išleidžiamos kai ku
rios knygos, išsivystanti ir 
diakoninė veikla. Malda ir 
Dievo Žodis esantys stipriausi 
ginklai, kurie juos tėvynėje 
išlaikę ir ateityje išlaikys. 

Jis dėkojo visiems už ži
nutes ir laiškelius, kurie juos 
pasiekę sovietmečiu kaip pa
drąsinimas, kad jie ne vieni, 
kad ten toli esanti kita mūsų 
dalis. Jis dėkojo už visą pa
galbą, gautą per atskirus pa
rapijiečius ir per vysk. Hansą 
Dumpį. Ypatingą padėką 
skyrė dr. h.c. Alfredui Vėliui 
už padovanotą jo verstos Bibli
jos 3-ją laidą, kurios 8,000 ek-
zempliorių pernai buvo iš
spausdinti Minske ir kurie da
bar platinami parapijiečių bei 
tarpe kitų lietuvių, norinčių 
susipažinti su Dievo Žodžiu. 
Vysk. Jonas Kalvanas, jn., 
baigdamas savo informacinę 
apžvalgą, linkėjo visiems Die
vo palaimos, tikėdamasis vėl 
susitikti čia ar Lietuvoje. Prie 
šio linkėjimo prisijungė visi 
popietės dalyviai, sugiedodami 
„Su Dievu, kol susitiksime". 

Valteris Bendikas 

41-JI KAZIUKO MUGĖ 
ČIKAGOJE 

Čikagos skautų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė, šįmet 
jau 41-ji, vyks sekmadienį, 
kovo 7 d., Jaunimo centre. 
Mugę ruošia „Aušros Vartų"/ 
„Kernavės" skaučių tuntas, 
„Lituanicos" skautų tuntas, 
„Nerijos"įūrų skaučių tuntas, 
„Sietuvos" skautininkių ir vyr. 
skaučių draugovė, Akademi
nio Skautų sąjūdžio Čikagos 
skyrius. Mugės komendantas 
v.s. Gediminas Deveikis. 

Kaziuko mugės įruošimo 
darbai vyks Šeštadienį, kovo 6 
d. Paviljonų įruošimas didž. 
salėje prasidės nuo pat ryto, o 
mugei pasiruošimo darbai kla
sėse ir kitose patalpose — pa
sibaigus pamokoms lituanis
tinėje mokykloje. Visuomenė 
paviljonus didž. salėje galės 
apžiūrėti nuo 3 v. p.p. iki 5:30 
v.v.; 6 vai. visi Jaunimo centrą 
turės apleisti. 

Sekmadienį, skautai ir 

Kaziuko mugės atidarymo nekantriai belaukiant... Nuotr. J. Tamulaičio 

skautės dalyvauja 10 vai. r. 
šv. Mišiose Tėvų jėzuitų kop
lyčioje. 

Iškilmingas atidarymas, da
lyvaujant LSS vadovybei ir 
kviestiems garbės svečiams, 
tėvams ir visuomenei vyks 11 
vai. ryto Jaunimo centro didž. 
salėje. Atidarymą praves Aka
deminis Skautų sąjūdis; atida
rymo komendantas — fil. ps. 
Jonas Variakojis. Mugę atida
rys skautiškas jaunimas — 
tuntams atstovaujantys skau
tai ir skautės. 

Garbės svečiams apžiūrėjus 
paviljonus ir apleidus salę, 
visi skautai ir skautės skuba 
įsijungti į jiems paskirtus dar
bus. Mugė prasideda! 

Didžiojoje salėje visų tuntų 
paviljonuose bus gausu įvairių 
skautų, skaučių ir jų tėvų su
kurtų rankdarbių, medžio dro
žinių — koplytėlių, dekoraty
vinių lėkščių, žvakidžių, rank
šluostinių, juostinių, margu
čių ir daug kitų skautiško na-
gingumo darbų. Paviljonuose 
bus ir laimėjimų lentynos su 
gausa vertingų ir įdomių lai
mikių. Veiks ir Akademikų 
knygynas, kuriame bus daug 
naujų ir senesnių lietuviškų 
knygų suaugusiems, gražių 
knygučių vaikams, muzikinių 
kasečių ir vaizdajuosčių. 

Pirmo aukšto klasėse bus 
įrengtos atskirų vienetų ka
vinės su gardžiais namie kep

tais tortais, pyragais, kava ir 
vaisvandeniais vaikams. 

Antrame aukšte — žaidimų 
kambariai vaikams ir jauni
mui. 

Didžioji kavinė bus tvarko
ma „Aušros Vartų"/„Kernavės" 
tunto sesių, žadančių visus 
maloniai ir gardžiai pavaišinti 
įvairiais skanumynais. 

Valgyklą mažojoje salėje šį
met turės „Nerijos" ir „Litua
nicos" tuntai. Čia visi kvie
čiami papietauti gardžiais, na
mie gamintais cepelinais, vir-
tinukais, kugeliu, dešromis su 
kopūstais ir kitais lietuviškais 
patiekalais. 

Visi kviečiami sekmadienį 
skirti apsilankymui Kaziuko 
mugėje, ten susitikimui su 
draugais ir pažįstamais ir pa
rėmimui lietuviškos jaunimo 
auklėjimo organizacijos. Visas 
mugės pelnas skiriamas skau
tiškai veiklai ir stovyklinio in
ventoriaus įsigijimui. Šis vie
nintelis metinis skautiškas 
renginys visuomenei, turi di
delės auklėjamos reikšmės 
jaunimui, kuris mokomas savo 
darbu ir pastangomis užsi
dirbti pinigų savo organizaci
jos veiklai. Neapvilkime jauni
mo pastangų. Gausus visuo
menės atsilankymas bus di
delis paskatinimas jaunimo 
pozityviai veiklai. Visi kvie
čiami ir laukiami! 

Mugė baigsis 3 vai. p.p. 
IR 
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• Namams pirkti pasko

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

• Patricia Billingworth, 
New Haven, CT, savo globo
jamos našlaitės Lietuvoje 
paramai atsiuntė $325. Jonas 
ir Diana Savickai, Carson City, 
NV, globoja du Lietuvos vai
kus. Pratęsdami jiems paramą, 
atsiuntė $360. Dėkojame rė
mėjams! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (ak.) 

• „BALTIJA" KVIEČIA! 
Kiekvieną penktadienį ir šeš
tadienį 9 vai. v. vyksta poilsio 
vakarai „Kviečiame pašokti!". 
Jums groja ir dainuoja Arūnas 
ir Artūras. Kovo 6 d. 6 vai. 
tradicinė vakaronė „Kaziu
ko pastogėje". Liaudies muzi
kos koncertas, mugė, pra
mogos. Adresas: Škulių na
mai, 2417 W. 43 SL, (Western 
Ave. ir 43 SU, tel. 847-342-
1512. (ak.) 

• Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $200 - Leokadija Juš-
kėnas, a.a. Otono Serapino 
atminimui. $100 - Pranas ir 
Viktorija Adomavičiai. Po $ 50 
- Alfonsas Lukas; Kristina 
Švarcas. $25 - Aleksandras 
Petrauskis Dėkodami gerbia
miems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje, aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011. (ak.) 

• Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos keturiolik
mečių komandos pristatymas 
lietuvių visuomenei bus sek
madieni, kovo 7 d., 5 v.v. Pa
saulio lietuvių centro apa
tinėje sporto salėje, o 5:30 
v.v. vyks svečių rungtynės 
prieš vietinę „Lituanicos" ko
mandą. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti ir savo entu
ziazmu drąsinti jaunuosius žai
dėjus. 


