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Konservatoriai nepritaria 
vyriausybės atsistatydinimui 

Vilnius, kovo 3 d. (Elta) — 
Valdančioji Seimo konservato
rių frakcija nepritaria vyriau
sybės atsistatydinimui ir ma
no, kad Gedimino Vagnoriaus 
vadovaujamas ministrų kabi
netas turėtų tęsti pradėtus 
darbus. Tokia nuostata buvo 
išsakyta Seimo konservatorių 
frakcijos pareiškime. 

Seimo konservatorių frakci
jos seniūno pavaduotojas Al
fonsas Bartkus sakė, kad pir
madienį Seimo konservatorių 
frakcijos posėdyje G. Vagno
riaus prašymu buvo pasikeis
ta nuomonėmis, ar jo vadovau
jamam ministrų kabinetui to
liau reikia dirbti. Frakcija 
nepritarė G. Vagnoriaus vado
vaujamos vyriausybės atsista
tydinimui, matyt, ji turės tęsti 
pradėtus darbus, aišku, jei jai 
nebus trukdoma, sakė A. 
Bartkus. Kai kurių opozicinių 
partijų pareiškimai, raginę at
statydinti dabartinę vyriausy
bę, nebetenka prasmės. 

Jo nuomone, konservato
riams būtų patogu, jeigu atsa
komybę už vyriausybės darbą 
šiuo metu prisiimtų kita poli
tinė jėga, ir konservatoriai ga
lėtų ramiau rengtis rinki
mams. „Tačiau Lietuvai, ko 
gero, teigiamų padarinių ne
būtų", sakė A. Bartkus. Pasak 
jo, vyriausybės atsistatydini

mas būtų nenaudingas ne tik 
Lietuvos žmonėms, bet ir su
mažintų užsienyje pasitikė
jimą Lietuva kaip pastovia 
valstybe. 

Pagal pareiškimo projektą, 
konservatoriai kreipsis į visas 
valstybės institucijas, politi
nes partijas nedidinti valsty
bėje politinės įtampos, kuri tik 
pablogintų Lietuvos ūkio pa
dėtį ir trukdytų susitelkti ben
dram darbui dabartiniame la
bai svarbiame Lietuvos val
stybės raidos tarpsnyje, kal
bėjo A. Bartkus. 

Jo vertinimu, vyriausybė 
šiuo metu dirba sunkiomis 
sąlygomis, nes tyčia sukelta 
politinė įtampa, raginimai at
šaukti ministrus, kalbos reng
ti anksčiau nei numatyta Sei
mo rinkimus tikrai netarnau
ja politinės padėties Lietuvoje 
pastovumui. Tačiau iš mini
stro pirmininko pasisakymo 
konservatorių frakcijos posė
dyje ir jo nusiteikimo matyti, 
kad ši vyriausybė turi ryžto ir 
lemiamu momentu gali dirbti. 

Konservatorių frakcijos se
niūno pavaduotojas priminė, 
kad jokių priekaištų ministrui 
pirmininkui G. Vagnoriui ne
buvo pareikšta ir pirmadienį 
per Valstybės gynimo tarybos 
posėdį. 

Punsko lietuvius užgavo 
kaltinimai kontrabanda 

Jungtinėse Valstijose sausio pabaigoje su oficialiu vizitu i i.ik^sis Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir jį lydinti delegacija nepamiršo ir lietuviškų U'kinių Amerikoje. 

Nuotrv Los Angeles Politinių studijų savaitėje jis susitik.) su visuomenes bei kultūros veikėjais, LF bičiuliais 
— (I eil. iš kaires) Bernardas Brazdžionis, Žibute Brinkiene ir Algirdas Saudargas, II eil — Lietuvos ambasa
dorius Pietų Amerikos valstybėse Vytautas Dambrava, Eleaa Vidugirienė, Birutė Varnienė, Lietuvos Seimo na
rys Algirdas Patackas, Rita Bureikienė ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas. 

Valstybės vadovams siūloma 
paankstinti Seimo rinkimus 

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Grupė įvairioms partijoms at
stovaujančių Seimo narių siū
lo Seimo ir savivaldybių rin
kimus surengti kartu kitą pa
vasarį- Su tuo būtų susijusios 
ir kai kurios Konstitucijos pa
taisos, trečiadienį spaudos 
konferencijoje pranešė Seimo 
nariai socialdemokratas Vyte
nis Andriukaitis, liberalas Al
vydas Medalinskas ir LDDP 
narys Petras Papovas. 

Jie pristatė kreipimąsi į 
valstybės prezidentą, Seimą, 
vyriausybę, politines partijas 
ir Lietuvos gyventojus, ku
riame nuogąstaujama, kad 
2000-ji Lietuvoje gali tapti 
„politinio nestabilumo ir su
siskaldymo" metais. 

Dokumentą taip pat pasira
šė Seimo nariai centristai Vy
tautas Čepas ir Arūnas Gru
madas, socialdemokratas Juo
zas Olekas, demokratas Sau
lius Pečeliūnas ir nacionalde-
mokratas Rimantas Smetona. 

Pasak V. Andriukaičio, 
2000 metų kovą numatyti 
savivaldybių ir spalį — Seimo 

* Žinoma ekonomistė 
Margarita Starkevičiūtė 
ironiškai vertina premjero 
mintis atsistatydinti. „Tokie 
politiniai įvykiai kaip rinki
mai, ministrų pasikeitimai ar 
net vyriausybės atsistatydini
mas destabilizuojančio povei
kio šalies ekonomikai neturi", 
sakė finansų žinovė. „Para
doksalu, bet analizuodami 
ekonominius procesus, vyks
tančius Lietuvoje, matome, 
kad būtent tais momentais 
Lietuvos ekonomikos vysty
masis paprastai paspartėja", 
tvirtino ji. Pasak jos, politikų 
gąsdinimai atsistatydinti te
reiškia tai, kad jie laiko perne
lyg reikšmingu savo vaidmenį 
valstybės gyvenime. „Lietuvos 
ūkio pasiekimai visada buvo 
pagrįsti kiekvieno jos piliečio 
savarankišku darbu", teigia 
ekonomistė. <BHSI 

sirengimo narystei Siaurės 
Atlanto sąjungoje klausimai. 
Aptarta, kaip įgyvendinami 
bendri dvišaliai projektai ir 
gynybos programa, taip pat 

rinkimai „gali tapti ilgalaikio 
politinio nestabilumo priežas
timi". Mes manome, kad rei
kėtų rengti savivaldybių ir 
Seimo rinkimus pavasarį vie
nu metu, kovo mėnesį", sakė 
V. Andriukaitis. Jo teigimu, 
tam yra pakankamai „ekono
minių, psichologinių, politi
nių ir socialinių argumentų". 

Konstitucija numato ketve
rių metų kadenciją Seimui ir 
trejų — savivaldybėms. 2000-
siais jų rinkimai sutampa. 

„Mūsų nuomone, 2000-ji 
metai gali būti Lietuvai ne
darbingi", sakė socialdemok
ratas. Jo teigimu, Seimas, 
politinės partijos ir, netiesio
giai, vyriausybė jau nuo sau
sio dalyvaus rinkimų kam
panijoje. Jo žodžiais, „gegužė 
bus naujų savivaldybių for
mavimosi metas, konfliktų 
tarp naujų savivaldybių ir se
nos Seimo daugumos metas", 
liepa ir rugpjūtis — „tradici
nė pertrauka", o rugsėjis — 
naujų Seimo rinkimų kampa
nijos pradžia. 

Pasak V. Andriukaičio, Sei
mo rinkimų perkėlimas ne
prieštarautų Konstitucijai, jei 
taip nuspręstų trys penktada
liai Seimo narių. Sis pasiū
lymas neturi nieko bendra su 
pirmalaikių rinkimų paskel
bimu šiemet ir politinio ne
pastovumo didinimu. 

* Neįtakinga Tautos pa-
žangos partija (TPP) parei
kalavo, kad Seimas dar šių 
metų rudenį paskelbtų pirma
laikius parlamento rinkimus. 
Pasak vasario 26 d. paskelbto 
TPP pareiškimo, per rinkimus 
paaiškėtų, ar „valdančioji kon
servatorių ir krikščionių de
mokratų partijos koalicija 
gautu rinkėjų patvirtinimą 
vykdomai Lietuvos ūkio grob
stymo ir žlugdymo veiklai tęs
ti". Pareiškime taip pat reika
laujama, kad nedelsiant atsi
statydintų oremjeras Gedimi
nas Vagnorius ir ūkio mini
stras Vincas Babilius. <BNS> 

Vašingtone pristatoma 
Lietuvos krašto apsauga 

Vašingtonas, kovo 3 d. 
(Elta) — Vašingtone netikėtai 
teko nutraukti konferenciją, 
kurioje krašto apsaugos mini
stras Česlovas Stankevičius 
drauge su kolegomis iš kitų 
valstybių svarstė, kaip padi
dinti Vakarų Europos Są
jungos vaidmenį stiprinant 
saugumą. 

Vakaru Europos Sąjungos 
transatlantinio forumo konfe
rencija pirmadienį prasidėjo 
susirinkimui pirmininkau
jančios Danijos ambasadoje, o 
antradienio rytą ji tęsėsi Ka
pitolijuje ir vėliau persikėlė į 
buvusio JAV prezidento Ro-
nald Reigan vardu pavadintą 
pastatą Vašingtono centre. 
Tačiau buvo paskelbtas gais
ro pavojaus signalas, ir konfe
rencija buvo nutraukta. 

Konferencijos dalyviai susi
tiko su JAV gynybos sekreto
riumi William Cohen, jo pa
vaduotojais Walter Slocombe 
ir Franklin Kramer, Kongre
so nariais, kitais aukšto ran
go JAV administracijos pa
reigūnais. 

Šeštadienį į Jungtines Vals
tijas atvykęs ministras Č. 
Stankevičius taip pat susitiko 
su dvišalės JAV ir Lietuvos 
karinio bendradarbiavimo 
grupės vadovu Frederick 
Smith, JAV gynybos sekreto
riaus pavaduotojo pavaduoto
ja NATO klausimais Lisa 
Bronson, Pentagono Europos 
ir NATO reikalų departamen
to direktoriumi generolu ma
joru Henry Kievenaar. Per 
pokalbius buvo apsvarstyti 
NATO plėtros ir Lietuvos pa-

tolesnė JAV pagalba Lietuvai. 
Apie dvišalį bendradarbia

vimą kalbėta Lietuvos krašto 
apsaugos ministro susitiki
muose su Slovakijos.. Lenkijos, 
Rumunijos, Čekijos, Vengrijos, 
Slovėnijos gynybos ministrais. 

Seimo vadovybė neišleido 
parlamentarų į Baltarusiją 

sadai Baltarusijoje buvo pra
nešta apie neigiamą Seimo 
valdybos sprendimą. 

Penktadienį oficialaus vizi
to į Baltarusiją vyks Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas. 

Vilnius, kovo (BNS) — 
Lietuvos Seimo i idyba ,,dėl 
politinių priežasrų" neišleido 
g.upės paiianieatdiu vykti į 
dabartinį Baltarusijos parla
mentą — Valstybinį susirinki
mą. 

Kaip žinoma, prieš porą me
tų paleidęs Aukščiausiąją ta
rybą, Valstybini susirinkimą 
surinko diktatorišku valdymu 
pasižymintis Baltarusijos pre
zidentas Aleksandr Lukašen
ka. 

Lietuvos Seimo vadovai Vil
niuje gana dažnai susitinka su 
paleistojo Baltarusijos parla
mento atstovais, savo valsty
bėje veikiančiais sunkiomis 
opozicijos sąlygomis. 

Seimo nariai Ramūnas Kar-
bauskis, Mykolas Pronskus, 
Kęstutis Vaitukaitis ir Albi
nas Vaižmužis buvo pateikę 
raštą parlamento vadovybei, 
prašydami pritarimo kelionei 
ir pranešdami, kad kovo 4-5 
dienomis planuotas vizitas yra 
„suderintas su Baltarusijos 
ambasadoriumi Lietuvoje". 

Grupę Seimo narių atvykti į 
Minską kvietė Baltarusijos 
Valstybinio susirinkimo agra
rinių klausimų komisijos ats
tovai. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijai ir Lietuvos amba-

Varsuva, kovo 3 d. (BNS) — 
Lenkijos spaudoje šalia vyriau
sybės pertvarkymo ir žemdir
bių streiko daug dėmesio ski
riama ir Punsko lietuvių gin
čui su pasieniečiais. 

Antrą kartą prie „Punsko te
mos" sugrįžo populiarus savai
traštis „Przegląd tygodniowy", 
teigiantis, jog įtampa Punske 
jau kelis mėnesius vis didėja, o 
„ugnį pakursto" vis nauji 
aukštų Varšuvos valdininkų 
pareiškimai. 

„Mažo Punsko gyventojai, 
kurie savo etnografiniais mu
ziejais ir keliolika saviveikli
nių meno kolektyvų pagarsėjo 
kaip Lenkijos lietuvių kultūros 
sostinė, savęs klausia: ar tai, 
kad atsidūrė pirmuosiuose 
laikraščių puslapiuose, prik
lauso nuo ypatingos pasienie
čių užimto sveikatos centro 
reikšmės, o gal kalbama vi
siškai apie kitą žaidimą, kurio 
aukomis tapo atsitiktinai", ra
šo savaitraštis ir užsimena 
apie sveikatos apsaugos krizę 
Punske: trūksta lėšų medici
nos darbuotojams, neaiškus 
vaistinės likimas. 

Savaitraštis pastebi, kad 
nors Punske gyvena tik 20 
proc. lenkų, jų tarpusavio san
tykiai su lietuviais yra geri, 
nekyla jokių tautinių konflik
tų, o mišrios šeimos gyvena 
santaikoje. 

„Vietos lietuvius labai už
gavo lenkų politikų mestas 
kaltinimas dėl kontrabandos". 
„Tai — įžeidžiantys žodžiai, 
sukuriantys naują stereotipą. 

Baltarusijai duotas mėnuo 
apsispręsti dėl skolų grąžinimo 

Sulaikytas atariamasis kunigo 
R. Mikutavičiaus dingimo byloje 

Kaunas, kovo 3 d. (BNS) — 
Po aštuonių kratų Vilniuje ir 
Kaune antradienio vakarą sa
vo dėdės Vlado Belecko na
muose buvo sulaikytas 26 me
tų Rolandas Beleckas, įtaria
masis kunigo Ričardo Mikuta
vičiaus ir jo vertingos antikva
rinės kolekcijos dingimo by
loje, pranešė bylą tirianti Kau
no apygardos prokuratūra. 

Kauno miesto apylinkės 
teismas trečiadienį leido suim
ti įtariamąjį vienam mėnesiui. 
Antikvaras V. Beleckas anks
čiau irgi buvo sulaikytas ka>p 
įtariamasis šioje' byloje. Jo 
sūnėnas bedarbis R. Beleckas 
anksčiau nebuvo teistas. 

Tiriant R Mikutavičiaus 
dingima, jau buvo sulaikyt: 
trys įtariamieji, bet vėliau pa

leisti dėl įkalčių stokos. Vie
nas jų vėliau mirė nuo širdies 
ligos. 

Valstybės saugumo depar
tamento ir Kauno apygardos 
prokuratūros pareigūnai, gavę 
naujos informacijos ir atlikę 
kratas, rado kelis ordinus ir 
medalius, priklausiusius per
nai dingusiam kun. R. Miku
tavičiui. Vieną jų — Gedimino 
III laipsnio ordn.ą — kunigui 
1993 metais įteikė prezidentas 
Algirdas Brazauskas. 

Lipdytojų f--"imu, rastieji 
ordinai ir Medaliai pernai lie
pos 1 dieną dingi iš kun. R. 
Mikutavičiaus buto kartu su 
kitais jo kolekci os daiktais. 

Paties kunigo pėdsakų iki 
>iol neaptikta. 

Vilnius, kovo 3 d. (Elta) — 
Vyriausybė nusprendė atidėti 
svarstymą klausimo, ar nu
traukti elektros tiekimą Bal
tarusijai dėl jos skolų. 

Ministrų kabinetas taip 
nusprendė, atsižvelgdamas į 
Valstybės gynimo tarybos siū
lymą kol kas nenutraukti 
elektros energijos tiekimo į 
Baltarusiją, taip pat išklausęs 
ūkio ministro informaciją apie 
kai kuriuos Baltarusijos vy
riausybės sprendimus, kurie 
gali sumažinti Baltarusijai 
įsiskolinimus ir užtikrinti at
siskaitymų pastovumą. 

Taip pat atsižvelgta į tai, 
kad elektros tiekimo apimtys į 
Baltarusiją, palyginti su 1998 
metais, šiuo metu sumažintos 
dvigubai. 

Nutarta diplomatiniais ka
nalais siūlyti Baltarusijai,ruo-
šiant naujus elektros energi-

* Vyriausybės kancleris 
Kęstutis Čilinskas paprašė 
Ekstremalių situacijų valdy
mo centrą (ESVC) kuo sku
biau imtis priemonių, kad ne
sutriktų transporto eismas ir 
gyventojų aprūpinimas medi
cinos pagalba, esant prastoms 
oro ir eismo sąlygoms Lietu
voje. Centras kartu su apsk
ričių bei savivaldybių admi
nistracijomis ir seniūnais turi 
pasidomėti, ar reikia pagalbos 
ligotiems bei neįgaliems asme
nims, gyvenantiems vienkie
miuose ar kitose nuo kelių ats
kirtose vietovėse ir neturin
tiems galimybių susisiekti su 
sveikatos apsaugos ar kitomis 
reikalingomis institucijomis. 
Kancleris paprašė iš anksto 
pasiruošti darbui Lietuvos vie
tovėse, kuriose paprastai kyla 
problemų dėl potvynių Teikti 
pagalbą pasitelkiami ir Lietu
vos kariai. (Elu> 

jos tiekimo 1999 m. dokumen
tus, numatyti tik dvišalę su
tartį tarp elektrą parduodan
čios „Lietuvos energijos" ben
drovės ir elektrą perkančio 
Baltarusijos valstybinio susi
vienijimo ,3elenergo". 

Ūkio ministerija įpareigota 
kiekviename vyriausybės po
sėdyje pranešti, kaip Baltaru
sija atsiskaito už elektrą, gau
tą iš Lietuvos. 

V. Babilius sakė, kad daly
vauti atsiskaitymuose ir pa
dėti „Lietuvos energijai" už 
elektrą iš baltarusių gautas 
prekes paversti pinigais norė
tų daugelis prekybinių organi
zacijų, kurios iki šiol impor
tuodavo iš Rytų įvairią pro
dukciją. 

* Naftos susivienijimas 
„Mažeikių nafta", kur yra 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamykla, Būtingės terminalas 
ir naftą gabenanti bendrovė 
„Naftotiekis", pernai patyrė 
98 mln. litų nuostolių, paskel
bė dienraštis „Lietuvos ry
tas". 

„Mažeikių naftos" generali
nis direktorius Gediminas 
Kiesus paneigė šią informaci
ją. Pasak jo, nuostoliai buvo 
„žymiai mažesni". „Tai netie
sa, kol rezultatų nepatvirtino 
akcininkai. Juos aš paskelb
siu tik per akcininkų susirin
kimą", pareiškė G. Kiesus. 

Tačiau, neoficialiomis BNS 
žiniomis, 98 mln. litų nuosto
lius patvirtino tarptautinis 
patikrinimas, kurį atliko ben
drovė ..Arthur Andersen". 

Manoma, kad susivienijimo 
nuostolius smarkiai padidino 
Rusijos krizė bei statomas 
Būtingės naftos terminalas 
Trečioji susivienijimo įmonė 
..Naftotiekis yra pelninga. 

:BNS' 

Iki šiol lietuvis buvo vaizduoja
mas kaip žmogus, kuris valgo 
lašinius su medumi. Dabar 
tvirtinama, kad lietuviai — tai 
nusikaltėlių ir kontrabandi
ninkų mišinys. O skaudžiau
sia, kad tai daro ne kas kitas. 
o vyriausybė. Iš viršaus pri
metamas toks stereotipas. Kai 
kas jau į mus pradeda žiūrėti 
kaip į nusikaltėlius", cituoja 
savaitraštis Lenkijos Lietuvių 
bendruomenės tarybos pirmi
ninkės Irenos Gasperavičiūtes 
žodžius. 

Išblėso ir pakilimas, kurį iš
šaukė Lenkijos prezidento 
Aleksander Kwasniewski žo
džiai Vilniuje apie tai, kad pa
sienio užkardą iš Punsko gali
ma iškelti. „Džiaugsmas truko 
neilgai. Punskiečiai ypač jau
dinasi, kad Lenkijoje valdan
čios koalicijos aukštų valdinin
kų pasisakymai, kurie buvo re
akcija į geranorišką Lenkijos 
prezidento požiūrį lietuvių atž
vilgiu, tapo vos ne 'karo pas
kelbimu' prieš A. Kwasniew-
ski", pastebi savaitraštis. 

Apibendrinant rašoma, kad 
„vyriausybei pavyko pasiekti 
'žymių' laimėjimų. Pokario 
Lenkijoje, kurioje nėra jokių 
objektyvių priežasčių tauti
niams kivirčams, pavyko su
kurti įtampą su beveik pačia 
mažiausia lietuvių bendrija. 
Lietuvos lenkai, kurių yra pen
kiolika kartų daugiau, tikriau
siai bus 'be galo dėkingi' Len
kijos vidaus reikalų ir admi
nistracijos ministrui už šį stra
teginį ėjimą". 

Rusakalbiai studentai 
Lietuvoje gaus 

stipendijas 
Maskva, kovo 3 d. (Inter-

faks-BNS) — Lietuvoje gyve
nantiems rusakalbiams stu
dentams įsteigta Maskvos 
mero stipendija. Tokį įsaką 
pasirašė Rusijos sostinės me
ras Jurij Lužkov. 

Maskvos merijos atstovų tei
gimu, šis sprendimas buvo 
priimtas „dėl diskriminacinių 
priemonių, kurių imasi Lietu
vos vyriausybė, siaurindama 
švietimo programas rusų kal
ba", taip pat atsakant į dauge
lį prašymų iš įvairių tėvynai
nių organizacijų Lietuvoje. 

Maskvos mero stipendijas 
numatoma skirti rusakal
biams studentams, besimo
kantiems Rusijos aukštųjų 
mokyklų padaliniuose arba 
Lietuvos aukštosiose mokyk
lose, kuriose dėstoma rusų 
kalba. 

Stipendijos gavėjai bus at
renkami iš gabesniųjų stu
dentų arba studentų, kilusių 
iš nepasiturinčių šeimų. 

Maskvos mero stipendija 
bus didžioji, įskaitant metų 
mokestį už mokslą ir pačią 
stipendiją, ir dalinė — arba 
stipendija, arba mokslo apmo
kėjimas. Didžiausia suma, ski
riama mokslui apmokėti, ne
viršys 900 JAV dolerių per 
metus vienam studentui, o pa
ti stipendija — 50 dolerių per 
mėnesį. 

Lietuvoje Maskvos mero sti
pendiją gaus ne daugiau kaip 
30 studentų. 

KALENDORIUS" 
Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras; Alici

ja, Vaclovą, Ginutis, Daina. 
Kovo 5 d. Liucijus. Adrijonas. 

Virgilijus. Vydotas. Oiodrt. 1992 m. 
Kopenhagoje- įkurtj. Baltijos jūros 
regiono valstybių taryba. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

DARIAUS IR GIRĖNO 
KLUBO SUSIRINKIMAS 
Sekmadieni, kovo 21 d., 12 

vai. Šv. Antano parapijos kla
sėje vyks Dariaus ir Girėno 
klubo visuotinis narių susirin
kimas. Bus valdybos ir revizi
jos komisijos pranešimai, nau
jos valdybos ir revizijos komi
sijos pranešimai. Po susirinki
mo vyks vaišės ir pietūs. Pra
neša Dariaus ir Girėno klubo 
pirmininkas Vitalis Seputa. 
Smulkesnes informacijas gali
ma gauti pas pirmininką, tel. 
248-641-8485. 

KAZIUKO MUGĖ 

Detroito skaučių ir skautų 
tradicinė Kaziuko mugė vyks 
sekmadienį, kovo 7 d. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntai ir 
tėvų komitetas kviečia visus 
kartu su „Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntų nariais praleisti sekma
dienio popietę. 

SUSITIKIMAS SU 
LAIMA ANDRIKIENE 

Detroito LB apylinkės valdy
ba praneša, kad sekmadienį, 
kovo 7 d., 6 vai. vakare, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre 
vyks susitikimas su LR Seimo 
nare ir Baltijos Kraštų asamb
lėjos pirmininke Laima Andri
kiene. Andrikienė yra atvyku
si į Washingtoną dalyvauti 
JBANC (Pabaltiecių) ruošia
mam seminare; kovo 7 dieną 
atskrenda į Detroito Kaziuko 
mugę, o vakare susitiks su De
troito lietuviais. 

KOVO 11-OSIOS 
MINĖJIMAI 

Sekmadienį, kovo 14 d., Šv. 
Antano parapijos patalpose 
Detroito Ramovėnai, talkina
mi St. Butkaus ir „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopų bei biru-
tiecių, rengia kovo 11-osios 
minėjimą. 10:30 v.r. šv. Mišios 
Šv. Antano bažnyčioje, kuriose 
organizacijos dalyvauja su sa
vo vėliavomis. Mišių metu gie
dos parapijos choras, kuriam 
vadovauja muz. Stasys Sližys. 
12:15 v. p.p. parapijos salėje 
akademija ir patriotinių dainų 
bendras dainavimas. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 

PALAIDOTAS 
WALTERJ.HOTRA 

Kovo 2 d., po provoslavų pa
maldų Šv. Mykolo rusų baž
nyčioje, Holy Sepulchre kapi
nėse buvo palaidotas a.a. Wal-
ter J. Hotra, 77 m. amžiaus, 
52 metus buvęs vaistininku. 
Giliam nuliūdime liko žmona 
Stella, dukra Valentina Bulo
tienė, vaikaitis Antanas Bulo
ta, sesutė Helen Harvey bei 
daug kitų giminių. Laidotuves 
tvarkė Stepanausko laidotu
vių namai. 

INŽINIERIŲ 
SUVAŽIAVIME 

1999 m. Tarptautinis auto
mobilių inžinierių visuotinas 
suvažiavimas ir paroda vyko 
Detroite š.m. kovo 1-4 d. Vie
nai suvažiavimo sesijai vado
vavo dr. Stasys Bačkaitis, iš 
Washingtono. 

KA TRANSLIAVO 
RADIJO VALANDĖLĖ 

ambasadoriaus dr. Oskaro Ju-
sio pasikalbėjimą, kuriame 
ambasadorius pasakojo apie 
Lietuvos diplomatijos atliktus 
svarbius darbus per Lietuvos 
okupaciją ir išeivijos ambasa
dorius Dambravą, Damušytę 
ir Misiūną. Pranešime taip 
pat perduotas buvusio detroi-
tiečio inž. Algio Bludžio pasi
kalbėjimas. 

Gavėnios metu „Lietuviškų 
melodijų" radijo antradienio 
laidose kalbama Gavėnios te
momis, kurias atlieka Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. 

Programos transliuojamos 
antradieniais nuo 4 vai. po 
pietų ir šeštadienio rytais nuo 
8 vai. iš WPON AM banga 
1460. 

S LIETUVA 

i 

St. Petersburgo „Saulės" lituanistinės mokyklos mokytojos. Iš k.: Vida Meiluvienė, Aida Smalinskaitė-Harris ir 
Dalia Adomaitienė. Nuotr. Gražinos Kamantienės 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė perdavė Los Ange
les lietuvių telkinio Vasario 
16-osios minėjime pasakytą 
LR garbės konsulo Vytauto 
Čekanausko kalbą ir.pagrindi-
nio kalbėtojo LR nuolatinės 
misijos prie Jungtinių Tautų 

VEDĖ 
REKOLEKCIJAS 

Šv. Antano parapijoje vasa
rio 26-28 d. rekolekcijas pra
vedė kun. Rimantas Gudelis iš 
Čikagos. 

„SVYTURIOw METINIS 
SUSIRINKIMAS 

„Švyturio" jūrų šaulių kuo
pos metinis narių susirinki
mas vasario 28 d. vyko Šv. An
tano parapijos patalpose. Da
lyvavo 39 nariai ir svečiai. Su
sirinkimą pradėjo ir jam vado
vavo kuopos vadas Mykolas 
Abarius. Vėliavas įnešė Vacys 
Slunšnys ir Balys Telyčėnas. 
Kuopos kapelionas kun. Alfon
sas Babonas sukalbėjo invoka-
ciją. Susikaupimo minute bu
vo prisimintos ir pagerbtos 
praėjusiais metais mirusios 
narės: Ona Vaitiekienė ir Ur
šulė Brokienė. 

Vadas M. Abarius pakvietė 
Albiną Grigaitį vadovauti su
sirinkimui ir Onutę Abarienę 
sekretoriauti. 

Sekretorė Onutė Abarienė 
perskaitė praėjusio metinio 
susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas be pataisų ir 
patvirtintas gausiais ploji
mais. 

Vadas M. Abarius, pradėda
mas savo pranešimą, padėkojo 
už gausų dalyvavimą susirin
kime, visiems už nuolatinę 
talką, o valdybai padėkojo už 
sklandų bendradarbiavimą. 
Jis sveikino svečią kunigą iš 
Panevėžio Rimantą Gudelį, 
dabar talkinantį Čikagoje, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marąuette 
Parke M. Abarius padėkojo 
kunigui Gudeliui už gilių min
čių pamokslus per praėjusių 
dviejų dienų rekolekcijas. To
liau vadas pranešė, kad 3 
rengtos gegužinės buvo pel
ningos. Padėkojo Stasio But
kaus šaulių kuopai už talką ir 
įsijungimą ruošiant gegužines. 

M. Abarius pareiškė, kad jo 
kadencija baigiasi ir pranešė 
apie praėjusius metus, kurie 
buvo vaisingi sąjungai. 1997 
m. jis net du kartus vyko Lie
tuvon. Šauliai Lietuvoje žen
gia naują žingsnį. Šaulių są
junga yra perorganizuota į 
dešimtį rinktinių. Lietuva pa
dalinta į dešimtį apskričių; 
kiekviena apskritis turės savo 
šaulių rinktinę. Mūsų gretos 
mažėja, tad turime bendradar
biauti ir sugyventi. Padėkojo 
sesėms už atliktus milžiniš
kus darbus ruošiant maistą 
gegužinėms; padėkojo bro
liams šauliams už visus atlik
tus darbus valant „Pilėnų" sto
vyklą; darbo tikrai nepritrūks
ta. Pranešė, kad „Pilėnų" sto
vyklos atidarymas vasaros se
zonui vyks sekmadienį, gegu
žės 30 d.; Oninės bus švenčia
mos liepos 26 d.; stovyklos 
uždarymas vyks rugsėjo 26 d. 
Iš anksto vadas M. Abarius 
pasveikino visus Albinus, Juo
zus ir Jonus vardinių proga. 

Pranešė, kad jis ir žmona, 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
ir LŠSI sekretorė, vyks į Lie
tuvą birželio 26 d. švęsti 80 
metų šaulių įkūrimo šventę 
Kaune. Jis pakvietė visus da
lyvauti šaulių, ramovėnų ir bi-
rutiečių ruošiamame Kovo 11 
d. minėjime, kuris vyks sek
madienį, kovo 14 d., Šv. Anta
no parapijos patalpose. 

Iždininkas Algis Macionis 
pranešė iždo stovį. Moterų va
dė Onutė Selenienė pranešė, 
kad gegužinės buvo pelningos, 
atsilankė daug svečių ir rėmė
jų. Ji pareiškė padėką visiems 
už nuolatinę pagalbą ruošiant 
gegužines; dėkojo už paauko
tus pyragus, sūrius, laimikius 
laimėjimams ir pinigines au
kas. Ji pabrėžė, kad visuomet 
reikia pagalbos; prašoma ne
atsisakyti atvažiuoti ir pri
sidėti prie įvairių darbų. 

Revizijos komisijos pirmi
ninkas Bronius Valiukėnas, 
nariai Alfonsas Gumbrys ir 
Vacys Jocys, patikrinę knygas 
rado jas vedamas tvarkingai. 
Visos gegužinės davė pelną. 

Po pranešimų vyko kuopos 
vado ir valdybos rinkimai. 
Prieš pradedant rinkimus, Al
binas Grigaitis paklausė vadą 
ir valdybos, ar visi sutiktų pa
silikti savo pareigose dar vie
nai kadencijai. Visi sutiko. 
Tad, naują 1999-2001 metų 
valdybą sudaro: kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas; vadas 
Mykolas Abarius; vado pava
duotojas Juozas Kinčius, sek
retorė Onutė Abarienė; iždi
ninkas Algis Macionis, narys 
— Vacys Slušnys; moterų va
dė — Onutė Selenienė; revizi
jos komisiją — pirmininkas 
Bronius Valiukėnas ir nariai 
— Alfonsas Gumbrys ir Vacys 
Jocys. Kultūros reikalams — 
muz. Stasys Sližys. 

Vadas Abarius pranešė, kad 
Dievo Apvaizdos parapija „Pi
lėnų" stovyklos naudojimui 
paaukojo 50 kėdžių ir stalų. 

Bronius Valiukėnas prane
šė, kad Dariaus ir Girėno klu
bo valdyba ir nariai turės 
svarbų susirinkimą sekmadie
nį, kovo 21 d., Šv. Antano pa
rapijos patalpose. Bus svarsto
mas klubo likimas ir ateitis. 
Dauguma šaulių yra Dariaus 
ir Girėno klubo nariai, tad, ra
gino visus susirinkime daly
vauti. 

Po to vyko vėliavos perdavi
mas naujam kuopos vadui My
kolui Abariui. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu. Po su
sirinkimo vyko sesės Onutės 
Selenienės parūpintos puikios 
vaišės. 

LIETUVOS VYČIŲ 
86-SIS SEIMAS 

Jau praėjo šeši mėnesiai nuo 
85-ojo Lietuvos Vyčių seimo, 
kai 3 kuopa, veikianti Phila-
delphia, Pennsylvania pasiūlė 
globoti 1999 m. vykstantį 86-
ąjį seimą. Pasiruošimai jau 
vykdomi. Metinis suvažiavi
mas/seimas vyks š.m. liepos 
29 - rugpčjūčio 1 d. Sheraton 
Society Hill viešbutyje, One 
Dock Street, Philadelphia, 
Pennsylvania, nemokamas tel. 
1-800-325-3535 arba (215) 

238-6000 Seimo komiteto ko-
pirmininkai yra Agutė ir Jo
nas Mickūnai. 

Prieš suvažiavimą, trečia
dienį, liepos 28 d. pageidau
jantiems numatyta ekskursija 
Atlantic City Casįno. Ekskur
sijos kaina, įskaitant trans-
portaciją, 25 dol. vienam as
meniui. 

Seime dalyvavimo išlaidos 
suaugusiems: 160 dol. asme
niui, užsiregistravusiems iki 
birželio 1 d. Po tos dienos, re
gistracijos mokestis 165 dol. 
asmeniui. Jaunimui iki 18 me
tų amžiaus — 80 dol. asme
niui. Į šią kainą įskaitoma su
sipažinimo vakaras — ketvir
tadienį; kultūros vakaras — 
penktadienį; pokylis — šešta
dienį; priešpiečiai — sekma
dienį bei autobuso transporta-
cijos išlaidos. 

Suvažiavimo dalyvių regis
traciją tvarko Lillian Grey-
mas, 2557 E. Ontario Street, 
Philadelphia, PA 19134, tel. 
(215) 426-6762. 

Laukiame visų gausaus atsi
lankymo ir dalyvavimo. Iki 
pasimatymo 86-ame seime! 

Regini Juška i t e 
Švobienė 

„SAULĖS" MOKYKLA 
FLORIDOJE 

Mano vyras ir aš ruošėmės 
važiuoti į Floridą aplankyti 
Mamą. Švietimo tarybos pir
mininkė Regina Kučienė pra
šė mus ta proga aplankyti 
„Saulės" šeštadieninę mokyklą 
ir jos globėją Vidą Meiluvienę. 
Sutikom ir tai padarėm šeš
tadienį, vasario 6 d. Diena bu
vo labai graži, linksma, šilta ir 
saulėta. 

Man pačiai, kaip mokytojai, 
buvo ypač įdomu pamatyti 
vaikus — ką jie mokosi ir ko
kias mokslo priemones turi. 
Mokykla kukli. Pamokos vyks
ta išnuomotose miesto savival
dybės patalpose. Nors kamba
riai ir baldai nelabai patogūs, 
netinkami vaikams ir moks
lui, bet mokytojos bei vaiku
čiai prisitaiko, kiek įmanoma. 
Tikėjausi rasti vyresnio am
žiaus mokinius, bet radom vi
sai mažutėlius, pipiriukus, 

maždaug nuo darželio iki 
penkto skyriaus. Jų yra apie 
20. 

Mokytojos Dalia Adomaitie
nė, Aida Smalinskaitė-Harris 
ir Vida Meiluvienė dirbo su 
vaikučiais. Kadangi rytojaus 
dieną turėjo būti Valentino 
diena, tai ta proga vyko šir-
dukių meno projektai. Vėliau 
vyresnieji atsiskyrė, išėjo į 
kitą kambarį, kur tęsė istori
jos, skaitymo, literatūros ir re
ligines pamokas. Keletas mo
kinių ruošiasi priimti Pirmą 
Komuniją lietuvių kalba. Kun. 
Matas Čyvas juos mokė ir 
ruošė šiam svarbiam sakra
mentui. Tuo tarpu mažieji 
pasiliko su Vida Meiluvienė ir 
turėjo skaitymo pamokas. Mu
du įsįjungėm, klausėmės skai
tymo ir pasikalbėjome su jais. 
Vėliau. Vida išsivedė juos į 
kiemą dainuoti ir žaisti ratelį 
„Tėvelis meistrelis", ir t.t. 
Kiekvienas jų buvo labai įsi
jungęs į šokį ir dainą. Taip pat 
stebėjom pamokas ir pasikal
bėjom su vyresniaisiais. Jie la
bai nuoširdžiai parodė savo 
darbo sąsiuvinėlius, vadovė
lius ir,gražiai lietuviškai pa
aiškino. 

Reikia pasakyti ir pagirti, 
kad mokytojos Adomaitienė, 
Smalinskaitė-Harris ir Vida 
Meiluvienė yra pasišventusios 
tam darbui, labai puikiai dir
ba ir sutvarkė klases, kiek 
įmanoma. Joms reikia dau
giau mokytojų, daugiau ran
kų! Iš patirties galiu pasaky
ti, kad" tokiems mažiems kiek
vienam atskirai reikia dau
giau pagalbos, ypač kai am
žius ir gabumai skiriasi. O čia 
yra ir keli, kurie nekalba, 
arba labai silpnai kalha, lietu
viškai. Trūksta daugiau moks
lo priemonių. Mums paaiški
no, kad kas metai nuperka 
truputį daugiau, kai Lietuvių 
fondas paskiria pinigų per 
Švietimo tarybą ir juos išda
lina mokykloms. Matėme ir 
jautėme, kad mokiniai tikrai 
domisi. 

Sveikiname „Saulės" mokyk
los mokinius ir mokytojas St. 
Petersburg, Floridoje! 

Gražina Kamantienė 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Hotiday*. the Tuasdays 
following Mooday observance of Issjsl Holidays as well as Dee 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, ChicafO, 
IL 60629-5589. 
Periodical dau postage paid at Chieago, IL and ti'M'ty«"f1 m«;iiny offices. 
Subecriptitra Ratea: $95.00. Foreign countries $110. 
Pottmaster Send address changes to Draugas - 4546 W. 63rd Street, 
Chieago, IL 60629-5589 
Malindami paito išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiuncjame.Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį palymime, iki kada prenumerata 
galioja 

DRAUGO prenumerata yra 
Metama 

JAV $95.00 
Kanadoje ir kitur (U JS.) $110.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV _ $55.00 
Kanadoje ir kitur (ŪJS.) $60.00 
Užsakant į Lietuvą; 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Uisakant į užsieni oro pastų $500.00 
Tik Šeštadienio laida $160.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokien* 
Administratorius - Vai—tina* Krumplis 
Moderatorius - kuo. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, Seatadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

i i i 
1/2 metų 

$55.00 
$60.00 
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PLB valdybos pirmininkas ir „Saules" lituanistinės mokyklos mokyt. Vi
da Meiluvienė klausomi, kaip skaito šios mokyklos mokinys Julius Lukas 

Nuotr. Gražinos Kamantienės 

CLEVELAND, O H 

„TAUPA" KLESTI 

Š.m. vasario 21 dieną, po pa
maldų, Dievo Motinos parapi
jos salėje vyko metinis lietu
vių kredito kooperatyvo „Tau
pa" susirinkimas. Prie įėjimo 
ant stalų buvo išdėstyti na
riams paruošti dokumentai: 
praėjusių metų metinio susi
rinkimo protokolas, metinė 
apyskaita bei susirinkimo dar
botvarkė. Susirinkus pasige
dome kooperatyvo ilgamečio ir 
populiaraus vedėjo Alekso Spi-
rikaičio. Deja, teko patirti, 
kad jis susirgęs gripu... 

Susirinkimą pradėjo direk
torių tarybos narys Algis Ruk
šėnas. Perskaitęs dienotvarkę 
ir „Taupos" tarnautojų pavar
des, jis pakvietė direktorių ta
rybos pirmininką advokatą 
Egidijų Marcinkevičių per
skaityti praėjusių metų susi
rinkimo protokolą, su tikslu jį 
patvirtinti. Kadangi visi daly
viai turėjo protokolo tekstą ir 
su turiniu buvo susipažinę, tai 
neradę netikslumų, protokolą 
be pataisų priėmė ir patvirti
no plojimais. ToKau darbo
tvarkėje buvo numatyti rinki
mai; juos pravesti buvo pa
kviestas Zenonas Obelenis. Ir 
vėl, kaip tai jau tapo ilgamete 
tradicija, joks direktorių tary
bos narys neatsistatydino ir 
nebuvo naujų kandidatų, tai 
plojimais buvo patvirtinta da
bartinė direktorių taryba. 

Toliau sekė bene pati įdo
miausia susirinkimo dalis — 
iždininko Riek Hallal finansi
nis pranešimas. Iš pranešimo 
buvo aišku, kad „Taupos" fi
nansinė padėtis yra labai tvir
ta, jos vertė siekia arti dvylika 
milijonų dolerių. Padidėjo pas
kolų išdavimas, kas yra bene 
didžiausias pajamų šaltinis. 
Sumažėjo bendros išlaidos, 
nors padidėjo tarnautojų al
gos. „Taupą" pozityviai ir 
aukštai įvertino^ net kelios 
profesinės ir valstybinės revi
zijos komisijos. 

Po jo Egidijus Marcinkevi
čius, pavaduodamas negaluo
jantį „Taupos" vedėją, dėkojo 
direktorių tarybos pirminin
kui ir visiems direktoriams už 
paaukotą laiką ir darbą, aukš
tai įvertino revizijos komisijų 
darbą ir skatino organizacijas 
kreiptis dėl finansinės para
mos. Jis pareiškė padėką ir 
parapijos klebonui kun. Gedi
minui Kįjauskui už leidimą 
naudotis parapijos patalpa 
sekmadieniais, tuo suteikiant 
patogų patarnavimą „Taupos" 
nariams. Marcinkevičius pa
sidžiaugęs, kad praėję metai 
buvo geri, uždarė susirinkimą, 
kuris buvo trumpas, santūrus 
ir turiningas. 

„Taupoje" visi tarnautojai 
puikiai kalba lietuviškai. Ša-

EUGB4EC. DECKER. DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oalc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hfckory Hito, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chieago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4085 * . 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą — 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba lietuviškai 

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

AKILj LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava.. Suite 310 

NapefvHta. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hightand Ava.. 
Tower1.Suite3C 

Downers Grova. IL 60515 
Tet (630) 436-0120 

LINAS SIDRYS. M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chieago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-736-7709 

lia vedėjo Alekso Spirikaičio, 
klientus aptarnauja Andrius 
Belzinskas, Rima Nasvytienė, 
Aldona Stungienė, Tadas 
Bartkus ir Vytas Apanavičius. 
Jie visi paslaugus ir malonūs. 
Direktorių tarybą sudaro: pir
mininkas Egidijus Marcinke
vičius, vicepirm. dr. Vytautas 
Maurutis, iždininkas Riek 
Hallal, sekretorius Vytautas 
Kliorys ir direktoriai — Mari
ja Mikonienė, Vincas Urbaitis 
ir Algis Rukšėnas. 

Clevelando lietuviai džiau
giasi turėdami tokią puikią 
lietuvišką finansinę institu
ciją. Jos paslaugomis dar nesi-
naudojantys turėtų tapti na
riais. Pravartu žinoti, kad in
dėliai yra saugūs, apdrausti 
federalinės valdžios. „Taupos" 
darbuotojams, direktorių tary
bai ir visiems nariams tenka 
sušukti džiaugsmingą „Valio"! 

Aurelija M. Bala ia i t ienė 



ŠV. KAZIMIERAS — VALSTYBINIS 
EKONOMISTAS 

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC 

Kun. Mykolas Urbanavičius, 
prieš keliolika metų miręs ma
rijonas, buvęs Lietuvos Istori
jos draugijos narys, yra iškė
lęs vieną vertingą šv. Kazi
miero bruožą, būtent, kad jis 
sutvarkė Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos finansus. Kro
kuvos sostas laikė jį blogu 
tarptautiniu politiku, nes ka
ralaitis Kazimieras, su kariuo
mene nuvykęs užimti Vengri
jos sosto, kuris jam einant pa
veldėjimo teise, priklausė, 
užuot kovojęs su faktiškuoju 
Vengrijos vadu, padarė su juo 
sutartį, pavesdamas jam 
Vengrijos valdymą iki gyvos 
galvos. Krokuvoje buvo į tai 
pažiūrėta, kaip į nevykusį 
žingsnį Jogailos dinastijos įta
kos plėtimo požiūriu. O ta įta
ka buvo sėkmingai iš Var
šuvos plečiama iki tokio laips
nio, kad ilgainiui beveik kiek
viename Vakarų Europos sos
te atsirado jogailaičių kraujo. 
Tas yra pasaulyje žinoma iki 
šios dienos. Net dabartinio 
Anglijos sosto įpėdinio vedybų 
proga spauda rado reikalą 
pastebėti, kad būsimo Anglijos 
karaliaus gyslose teka šv. 
Kazimierui giminingo kraujo. 

Kadangi Kazimieras šia 
kryptimi veikti, būtent, kurti 
dinastiją ar ją plėsti palinki
mo nerodė, tai Krokuva per 
daug nesigailėjo, kai karalai
tis persikėlė į Vilnių ir čia at
sidėjo biurokratiniam darbui, 
tvarkydamas Lietuvos Didžio
sios* Kunigaikštijos finansus. 
Šia proga man nėra galimybės 
pasinaudoti kun. M. Urbana
vičiaus duomenimis ir įrodyti, 
kad ta ekonominė veikla buvo 
sėkminga. Ji buvo ypač nau
dinga Vilniaus varguomenei. 

Bet palikime trumpam lai
kui šv. Kazimierą ir pasido
mėkime mūsų laikomomis są
vokomis, šiuo atveju — ekono
misto ir ūkinio gyvenimo tvar
kytojo bei ugdytojo sąvokomis. 
Šiandien šio tipo veikėjas yra 
laikomas kapitalistu, išnau
dotoju, gero vardo neturinčiu 
populiarioje visuomenėje. Be 
abejo, ir šiandien yra gerų bei 
labai kilnių ekonomistų, bet 
pasaulio nuomone jiems pa
garbos nejaučia, šią profesiją 
laikydama mažiau žmogiška, 
mažiau kilnia. 

Tai yra didelė ir verta dė
mesio mūsų viešosios opinijos, 
o kartu ir mūsų gyvenimo, 
klaida. Modernieji antropolo
gai, ypač vadinamosios Vienos 
etnologines mokyklos atstovai, 
po išsamių, beveik šimtą metų 
užtrukusių, studijų apie žmo
gaus praeitį, prieina nuomo
nės, kad tada, kai žmogus 
pradėjo sugebėti pats gamin
tis savo pragyvenimo priemo
nes, būtent, maistą ir butą, jis 
kaip tik pasireiškė aukštesniu 
žmogiškumu. 

Žmogus yra labiau žmogus, 
kai jis pradeda auginti savu 
maistą planingu darbu, jį telk
ti, jį taupyti, juo dalintis mai
nų būdu su kitais. Žmogus, 
kuris sugeba tik pasinaudoti 
gamtos dovanomis, be savo są
moningo ir planingo veikimo, 
yra šiuo atžvilgiu mažiau 
žmogus (palyginti: Schmidt — 
Koppers, „Voelker und Kul-
tūren", 1378, Regensburg). 

Šita išvada mums yra nau
dinga dviem atžvilgiais: ji pa
deda geriau įvertinti šv. Kazi
mierą ir skatina mus pasitik
rinti, ar mūsų kasdien varto
jamos sąvokos ir su jomis susi

jusios nuotaikos yra teisingos. 
Kaip tik šv. Kazimieras savo 
ekonominės veiklos pavyzdžiu 
galėtų būti akstinas lietuviš
kai visuomenei daugiau pras
mės rasti toje veikloje, kuri 
yra ekonominė savo prigimti
mi ir kuri užima daugelio 
žmonių visą gyvenimo laiką. 
Kazimieras galėtų būti glo
bėjas mūsų ekonominio gyve
nimo ir prisidėti prie jo dvasi
nio pakilimo. Tai būtų jam la
bai tinkamas titulas mūsų 
laikais, kada pasaulyje ekono
minės problemos darosi visų 
labai juntamos ir kada sun
kiai susigaudoma, kas šioje 
srityje yra svarbiausia. 

Yra spėliojama, ir galbūt tas 
spėliojimas turi pagrindo, kad 
šv. Kazimieras yra populiarios 
giesmės „Omni die dic Mariae" 
autorius. Bet šio klausimo 
nagrinėjimas yra mažesnės 
reikšmės, negu Kazimiero, 
kaip valstybinio ekonomisto, 
prasmės išsiaiškinimas. Reik
tų kviesti mūsų istorikus į šį 
uždavinį. Šiandien, kai mums 
yra prieinami viso pasaulio ar
chyvai, šis uždavinys galėtų 
visai gerai pasisekti. 

LIETUVIU SKULPTŪRŲ 
KATALOGAS 

Lietuvos Dailės muziejaus 
Vaizduojamojo skyriaus sau
gyklose vasario 10 d. pristaty
tas naujas katalogas „Lietuvių 
skulptūra 1940-1990 m. Lietu
vos dailės muziejaus rinki
niuose". Pristatyme dalyvavo 
menotyrininkai, leidinio rėmė
jai, skulptoriai. 

Leidinio sudarytoja Elona 
Lubytė sakė, kad tai ne pir
mas Dailės muziejaus išleistas 
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Danutė Bindckiėru 

Jis pasirinko kitokį 
kelią 

Šv. Kazimieras. Piešė Juozas Mačėnas 

Prie* lygiai 10 metų *v. Kazimiero palaikai ii šv. Petro ir Povilo bažnyčios buvo sugrąžinti į Vilniaus arkika
tedra. Nuotr. Eltos 

katalogas. 1996 m. pasirodė to 
paties laikotarpio Lietuvos ta
pybos katalogas. Abu leidiniai 
išleisti Soroso šiuolaikinio me
no centro Lietuvoje lėšomis. 
„Aidų" leidykla leido naudotis 
savo archyvine medžiaga, ka
talogą spausdino UAB JSapnų 
sala". 

Keliolika metų rengtame ka
taloge inventorizuota neleng
vo laikotarpio lietuvių skulp
tūra. Leidinyje pateikiama per 
pusantro tūkstančio darbų — 
visos skulptūros rūšys: apva
lioji, reljefai, bareljefai, horel
jefai, dekoratyviniai reljefiniai 
pano, medaliai ir medalionai, 
plaketės. Rinkinyje dominuoja 
oficialieji žanrai — portretas 
ir figūrinė kompozicija. Nedi
delę rinkinio dalį sudaro aso
ciatyvi mažoji plastika ir de
koratyvinė, t.y. lauko, skulp
tūra. 

Pasak sudarytojos, rengiant 
skulptūros katalogą, bandyta 
pateikti kuo daugiau informa
cijos. Trumpose dailininkų 
biografijose nurodoma narystė 
kūrybinėse sąjungose, apdo
vanojimai, įvardijamos pagrin
dinės menininkų kūrybos 
kryptys. 

Kūriniai surašyti chronolo
giškai pagal sukūrimo, o ne 
muziejaus įsigijimo datą. Taip 
pat žymimi darbų metmenys, 
skulptūrų medžiagos, invento
riniai numeriai. Leidinį papil
do Lietuvos Dailės muziejuje 
vykusių lietuvių ir užsienio 
šalių dailininkų skulptūros 
parodų bei užsienyje muzie
jaus rengtų parodų katalogų 
sąrašas. 

Svarbi vizualinė katalogo 
dalis — iliustracinė medžiaga. 
Nuotraukos leidiniui surink
tos iš įvairių archyvų. Katalo
go įvadas bei iliustracijų sąra
šas pateikiamas ir anglų kal
ba. (Elta) 

PERVERSMAS 
BIBLIOTEKOS 

GYVENIME 

Didžiausios Lietuvos biblio
tekos skaitytojai po Naujųjų 
metų galės nebevartyti korte-
linių katalogų. Pažangiausia 
kompiuterine techrtologija su
darytas Vaizdų katalogas 
gruodžio 10 d. pristatytas Lie
tuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos konferen
cijų salėje. 

Nors nuo 1991 m. sudaro
mas nacionalinės bibliotekos 
kompiuterinis katalogas Lie
tuvoje yra didžiausios apim
ties, jame atspindima tik 10 
proc. viso bibliotekos fondo. 
Iki šiol informacijos apie liku
sią fondo dalį skaitytojai bū
davo priversti ieškoti korteli-
niuose kataloguose, kuriais ga
lima naudotis tik pačioje bi
bliotekoje. 

1998 metais, vykdant Lietu
vos integralios bibliotekų in
formacijos sistemos (LIBIS) 
projektą, pradėta Lietuvos na
cionalinės bibliotekos korteli-
nių katalogų, kartotekų ir na
cionalinės bibliografijos leidi
nių perkėlimo į kompiuterinę 
formą programa. { kompiute
rines laikmenas per labai 
trumpą laiką numatyta per
kelti apie 4 mln. bibliografinių 
įrašų. 

Projektas pradėtas įgyven
dinti pernai gegužės mė
nesį. Jį vykdo Nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos Kataloga
vimo centras ir UAB „Info-
Tec". Dirbama dviem etapais: 
kortelės skanuojamos ir gauti 
vaizdai dedami į archyvus pasi
telkus specialią programą. 
Taip sudaromas Vaizdų kata
logas, kurį skaitytojas matys 
Jnternete". 

(Elta) 

Jis buvo mišrios šeimos vai
kas — trečiasis iš vyresniųjų 
vienuolikos vaikų toje šeimoje. 
Tėvas buvo lietuvis, kaip ir jo 
abu tėvai. Motina — austrė. 
Visa šeima pasižymėjo meile 
Dievui ir mokslui. Ypač tėvas 
stengėsi, kad vaikai gerai mo
kytųsi, parinkdavo jiems ge
riausius mokytojus. Daug dė
mesio skyrė užsienio kalbų 
mokėjimui. 

Užaugę vaikai daugiausia 
sekė tėvo pėdomis — turėjo 
panašų užsiėmimą, kaip tė
vas, kaip senelis. Išskyrus tre
čiąjį sūnų: jis pasirinko visiš
kai kitą savo gyvenimo kelią. 
Verta pažymėti, kad šiandien, 
kaip tik dėl tos skirtingos gy
venimo krypties, geriausiai iš 
visų vienuolikos vaikų yra 
žinomas trečiasis sūnus, kurio 
vardas — Kazimieras. Jis va
dinamas Šventuoju! 

Šv. Kazimieras, Lietuvos ir 
Lenkijos karaliaus Kazimie
ro Jogailaičio ir Elžbietos 
Habsburgaitės sūnus, mirė 
prieš daugiau kaip 500 metų 
kovo 4 d. Gardine. Tad 
šiandien švenčiame jam skirtą 
šventę, kuri lietuvių tautai 
yra labai reikšminga. Apie 
Kazimiero vaikystę ir jaunys
tę ne vienas žinome iš istori
jos, todėl pakartoti nebūtina. 
Galbūt verta tik dar kartą pri
minti, kad šv. Kazimieras tik
rai neturėjo lenkiško kraujo. 
Jo seneliai buvo: karalius Jo
gaila ir kunigaikštytė Sofija 
Alšioniškė, tad ir tėvas Kazi
mieras buvo grynai lietuvių 
kilmės. Jis vedė Albrechto II 
Habsburgo dukterį Elžbietą. 

Dėl ko jaunasis Kazimieras 
labiau žavėjosi Dangaus kara
lyste, o ne žemiškųjų blizge
siu? Kas jam įkvėpė pamal
dumą, ypač meilę Dievo Mo
tinai Marijai? Kodėl malda 
vienatvėje jo sielai buvo arti
mesnė už karališkajame dvare 
vykstančias puotas? Kodėl 
Lietuvos liaudis jautė ypa
tingą artumą šiam karalai
čiui, kai iš tikrųjų labai mažai 
pažino karališkųjų rūmų įna
mius ar turėjo su jais tiesiogių 
reikalų? 

Tai klausimai į kuriuos 
neatsakinėiama istorijos pus
lapiuose. Jiems atsakymus 
galima rasti kitais būdais — 
žvelgiant iš amžių perspekty
vos į tuometinę Lietuvos, Len
kijos bei kitų Europos valsty
bių vidaus ir užsienio politiką, 
gyvenimo būdą, religijos reikš
mę tiek anuometiniam eili
niam žmogui, tiek didikui. 
Tačiau to įžvalgumo nebūtinai 

reikia. Pakanka tikėjimo ir 
pasitikėjimo. Pakanka ž ' 
nio ne kūno. o dvasios akjri 

Kazimieras mirė 
Mirė tuberkuliozės paKir-
Ir anuomet, ir dar daug vė
lesnių šimtmečių laiko 
meje, tai buvo beveik ne: 
doma liga. Galima tikėli, kad 
karalius Kazimieras savo su 
nui sukvietė geriausius 
meto gydytojus, pana 
sas įmanomas prie r. 
išgelbėtų jaunj"ii n . 
Galbūt daugiau legenda, 
tikrovė, pasakoje, kad kai ku 
rie gydytojai patarė K 
rui labiau jur.et:- ; tu K>mu 
karaliaus dvaro gy\ 
taip pataisyti sveikatą, 
ma. kilnus jaunuoli- •• 
sake. 

Šiandien — dar vieną .su
kaktis, susijusi su s. Kazi
mieru. Prieš lygiai rie-. 
metų, 1989 m. kovo 4 d., jo pa
laikai iškilmigai gražinu . 
niaus arkikatedroje įsuos ta 
koplyčią, šventasis po Ištrė
mimo į Šv. Petro ir Pevil< 
bažnyčią 1953 m., vėl<*Jsisi 
savo mylimų lietuvių tarpe, o 
žmonės vėl gali suklupti prie 
jo karsto, sunešti jam ^ rvo 
vargus, rūpesčius, skausmą u 
tikėtis užtarimo pas r •:• . • 
Nors esame toli nuo -
arkikatedros ir šv. K 
koplyčios, bet mes JĮ prigimė-
name. branginame, i ji 
piame savo širdis. 

Tik ar to pakanka? , Ne 
šiandien. Juk ir pats Kristus 
yra pasakęs, kad žodžiai ne
daug reiškia, jeigu jie nepaly-
dimi ger-ų darbų. Tik pagalvo
kime: karalaitis Kazimieras 
sirgo tuberkulioze ffJU^ 
ligos mirė. Šiuo metu Lietu
voje, Antakalnio ligoninėje, ir 
kitose, tuberkuliozė kankina 
net mažus vaikučius. Tačiau 
nuo Kazimiero laikų medicina 
daug pažengusi — dabar tu
berkuliozę išgydyti nėra labai 
keblu. Reikia tik iėsų. Kaip ne 
kartą skaitėme savo spaudoje. 
Lithuanian Mercy Lift orga
nizacija deda daug pastangų, 
kad Lietuvoje ši baisi Jįg* 
būtų visai išnaikinta, ypač. ap
saugojant ir išgydant vaikus 
O jeigu kiekvienas pa? i ryž
tume paaukoti (sakykim. Ga
vėnios metu, atsisakant ko
kios pramogos ar kito nebū
tino dalyko i keletą do rii 
LML organizacijai, kad jai su
teiktume galimybę siusti 
brangius tuberkuliozės vais
tus į Lietuvą, tai būtų tikrai 
prasminga dovana i rš \ . Ku/ 
mierui, ir Lietuvai... 
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GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Tęsinys 

Tai važiuojame į 
rezervuotą stovyklavietę. Ke
lias buvo beveik tuščias, bet 
temsta. Romas skuba, o aš jo 
prašau, kad lėčiau važiuotų, 
nes čia briedžiai per kelią 
vaikščioja. Jis sako, kad va
žiuoja 50 km./val, taigi lėčiau 
nustatyto greičio. Aš aiškinu, 
kad nustatytas greitis gali bū
ti saugus tik dienos metu, kai 
geras matomumas. Bevažiuo
dami pasivijome mašiną, kuri 
važiavo 35 mTval. Romas ją 
aplenkė ir toliau skuba že
miau nustatyto greičio. Vėl 
pasivijom mašiną, kuri važia
vo 40 rnAal. Ją aplenkęs, Ro
mas irgi sulėtino iki 45 mJ 
vai., nors karts nuo karto mus 
kiti automobiliai lenkė (spėju, 
turistai). Taigi, dairomės brie
džių ir" po kiek laiko pakeles 
uolos ir kitoki šešėliai atrodo, 
kaip ten tykojantis briedis. 
Kol pasiekėme stovyklavietę 
apie 10 v. v., buvome tikrai iš

sekę. Kaip pažadėta, radome 
raščiuką ant durų ir mūsų vie
tos numerį- Sukant į paskirtą 
vietą, atvyko ir stovyklavietės 
šeimininkė. Nustebo, kad tik 
dabar atvykome. Paaiškinau, 
kad keltas daugiau kaip va
landą vėlavo, o kelias per 
tamsą iki čia pavojingas. Pasi
rodo, ji irgi ką tik grįžo iš ne
tolimo miestelio. Jaučiasi nu
vargus, nes čia tamsoje, besi
dairant briedžių, važiuoti bū
na labai įtempta. Reikia labai 
greitį sumažinti ir valiuoti 35 
mJval., niekad per 40 mylių. 

Šeštadienis saulėtas, o 
mums kelio apie 8 valandos 
iki Cheeseman parko. Valiuo
jant #430 keliu į pietus, į 
priešingą puse valiavo eilė 
motornamių su numeriais 
priekiniame lange. Susigau-
dėme, kad čia valiuoja orga
nizuotas karavanas. Prieš iš
vykstant ir mes buvome gavę 
pakvietimą prisidėti prie tokio 

karavano. Gal ir smagu būtų, 
nes iš anksto sutvarko marš
rutą, nakvynes, ekskursijas, 
bet kaina didžiausia: 2.5 sa
vaitės kainuoja 3,000 dol. 
dviems asmenims ir vis tiek 
pačiam reikia vairuoti. Aps
kaičiavau, kad mes pusę šios 
kainos neišleidome stovyklavi
mui; maistui, ekskursijoms 
bei keltams. 

Pavakaryje apsistojome 
Cheeseman parke #14 aikšte
lėje. Mums tai gražiausia vie
ta, nes prie upelio krioklio, o 
aplinkui medžiai, tankūs krū
mai, daug privatumo. Romas 
šia proga pasinaudojo ir pa
keitė variklio alyvą. Vadinasi, 
jau 3,000 mylių nuvažiuota 
nuo keliones pradžios. Vakare 
laimingas skaitė ir laužą kū
reno, o aš žiūrėjau filmą „Ka
ras ir taika". Vėl pastebėjau, 
kad labai greitai atsarginė 
baterija .pavargsta", tai, filmą 
žiūrėdama, buvau užvedus va
riklį. Pasitarėme bateriją iš
jungti, plaukiant į Nova Scty 
tia. Dujų tada negalima varto
ti, bet per tas kelias valandas 
maistas šaldytuve tikrai ne

suges. 
Sekmadienį anksti atsikė

lėme ir jau 7 vai., kaip nuro
dyta, buvome prie kelto. Tikri
nant bilietus, klausė ar tu
rime šviežių vietinių bulvių. 
Turėjau penkis svarus labai 
skanių šviežių bulvių. Atėmė, 
kitaip sakant, konfiskavo. Pa
aiškino, kad Newfoundland 
yra kažkoks bulvių vabalas, 
todėl jokių šviežių bulvių ne
galima išvežti. Gaila, kad 
anksčiau to nežinojau, būčiau 
bulves išvirus. 

Šį kartą išplaukėme laiku. 
Pradžioje daugumas minkšta
suoliuose miegojo. Patogiausia 
vieta, nebent užsisakai kajutę, 
tai miegoti aludėje. Čia pasie
nyje yra ilgas minkštasuolis, 
labai patogu išsitiesti, pas
tebėjau, kai kurie keleiviai 
nešėsi savo pagalves ir antk
lodes. Mes pasnaudę atlikom 
Scrabble: R. —361, G. — 298. 
Per garsiakalbį buvo pranešta 
koks filmas teatre bus rodo
mas, bet šį kartą re.kia bilietą 
pirkti. Taip pat aludėje apie 
11 vai. atėjo dainininkai ir ap
linkinius linksmino įvairiomis 

dainomis. Dalinamės kelionės 
įspūdžiais ir planuojame, kur 
dar užsukti. Abu sutarėme, 
kad būtų įdomu aplankyti 
Prince Edward Island provin
ciją ir pervažiuoti nauju, be
rods 8 mylių ilgio, tiltu. Toje 
provincijoje buvome prieš ke
letą metų, bet tada tik keltai 
buvo. Taip pat norėtume už
sukti į Fundy Bay. Prieš 
įplaukiant į Nova Scotia, iaive 
užkandome, tai mums susi
taupė valanda laiko. Suve
nyrų krautuvėlėje radau dar 
vieną jau minėto autoriaus 
anekdotų knygelę. 

Iš laivo išvažiavę ir suradę 
#104, spaudžiam į vakarus. 
Pakeliui įvairios patrauklios 
krautuvėlės. Sustojome vie
name ūkininko turguje bulvių 
nusipirkti. Tuo pačiu patikri
nau vandens atsargas ir bate
riją. Mat, plaukiant užmiršo
me bateriją išjungti ir ji visiš
kai išsieikvojo. Romas sako, 
nebus televizijos, o aš jam sa
kau, kad nebus ir vandens, 
nes pompa šia baterija varo
ma. 

(Bus daugiau) M'1«U pHriN'ĮTl' ata Cheesman parko, Ncnfcundland pt• 
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VARGINGIESIEMS PADEDA KETVIRTĮ 
AMŽIAUS 

Praėjusių metų pabaigoje 
Los Angeles Lietuvos Dukterų 
draugija atšventė savo veiklos 
25-etį. Prieš ketvirtį amžiaus, 
vėlų rudenį, a.a. prelatas Fe
liksas Gureckas, jau sunkiai 
sirgdamas, atvyko į mūsų 
miestą, kur susitiko su veik
liomis moterimis. Jis paragino 
čia, Ramiojo vandenyno pa
krantėje įkurti labdaros orga
nizaciją. Į pirmąjį susitikimą 
su prelatu atėjo keliolika mo
terų, iš jų — Leokadija Vili
mienė, Marija Pisarevienė, 
Ale Skirmantienė, Elena Gim
butienė, Irena Liuter, Marija 
Šeštokienė, Ona Mironienė, 
Halina Milakienė ir Aldona 
Gimbutaite-Činikienė. Po trijų 
mėnesių jų buvo jau trisde
šimt šešios. 

Pirmoji draugijos karta, už-
siimdama labdara, aktyviai 
dalyvavo ir BALFo, VLIKo, 
Jaunimo kongresų ir kitų poli
tinių organizacijų kovose dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Ir šian
dien gražiausiai tebesireiškia 
buvusios pirmininkės: Leoka
dija Vilimienė, Marija Kai
rienė, Aldona Audronienė, Va
lerija Baltušienė, Salomėja 
Šakienė ir Stasė Pautenienė. 
Kartoms, atėjusioms po jų, 
buvo paruošta gera dirva ir 
perduotas puikus patyrimas. 
Visų mūsų darnus darbas per 
paskutiniuosius dešimt metų 

'• leido išsilaisvinusios tėvynės 
vargingoms šeimoms nusiųsti 
labdaros už šimtus tūkstančių 
dolerių. Vien praeitais metais 
labdarai buvo suaukoti net 22 
tūkstančiai dolerių. Šiandien 
mūsų kartotekoje yra du šim
tai vargingų šeimų. Daugia
vaikėms šeimoms siunčiame 
suaukotus drabužius ir re-

teistų tėvų 9 vaikai Telšiuose; 
Zosės ir Aloyzo Kairių 9 

priimtų vaikų šeima Šiaulių 
raj., ĖgeUškių km.; 

Kun. J. Gumausko ir seselių 
Danutės Saboniūtės bei Elvy
ros Rupeikaitės globos namai 
Alytaus raj., Rumbonių km., 
kur glaudžiasi 12 vaikų ir 10 
senelių. 

Tai jų rankoms ir širdims 
sunkiausias darbas — išau
ginti vargo vaiką, duoti jam 
šeimos globą, paruošti sun
kiam gyvenimui, kuriame nuo 
pat gimimo vaikas atsidūrė ne 
dėl savo kaltės. 

Norėdamos kuo daugiau 
padėti tokioms šeimoms, mū
sų draugijos narės suruošė 
Rudens puotą. į kurią suėjo 
daug mūsų rėmėjų. Šv. Kazi
miero parapijos salė buvo iš
puošta nuostabiausiomis spal
vomis rudens gėlių, kurias pa
dovanojo Ema Dovydaitienė. 
Meninę programą atliko buvu
si mūsų narė, dabar Floridoje 
gyvenanti rašytoja-režisierė 
Dalilė Mackelienė. Skanias 
lietuviškas vaišes pagamino 
pačios draugijos narės, stro
piai vadovaujamos vyriausios 
šeimininkės Genovaitės Plu-
kienės. Rudens puota mums 
buvo labai sėkminga. Mūsų 
iškilūs svečiai-rėmėjai Helen 
ir Gintautas Kairiai tą dieną 
paaukojo 5 tūkstančius dole
rių. Puotos metu gautos dos
nios aukos kartu su atlygini
mu už įtemptą darbą papildė 
mūsų kasą net 8,5 tūks
tančiais dolerių. Nuolankiai 
dėkojame visiems mūsų darbų 
rėmėjams už jų paramą. Kar
tu džiaugiamės, kad šalia 
mūsų labdaros darbus dirba 
ne tik organizacijos kaip 

S K E L B I M A I 

miamef pinigais. Ypač pade- BALFas, Vyčiai, Šauliai, Biru-
dame t5ms, kurios paima sve- tietes, bet ir atskirų taurių 
t imus apleistus vaikus, o taip 
pat senelių ir našlaičių globos 
namams, kurie glaudžiasi prie 
parapijų. 

Viena "iš tokių šeimų yra 
Elenos Kubilienės „SOS vai-

žmonių sukurti labdaros fon
dai, iš kurių žymiausias yra 
Julijos ir Emilio Sinkių. Visi 
tie, kurie dirbame artimo pa
galbos darbus, turėtume prisi
minti pranašingus prel. Felik-

kai" Vilniuje, kur motinišką so Gurecko žodžius, įrašytus 
globą rado net 35 nuskriausti Jo knygoje „Esame Nemarūs": 
vaikai. Neseniai gautame laiš- „Dievas mūsų rankas panau-
ke ji rašo: „...Jūsų auka — na- doja palaimai kitų". Nepavar-
mas Valakampiuose — mūsų kime, nepailskime šioje taurio-
vaikams didžiulė dovana; gy- je veikloje. Gal mūsų darbas 
vename daug erdviau ir pato- padės išgyventi ir bent paken

čiamose sąlygose išaugti ki
tiems kūdikiams Tomams. Te
gul mus įkvepia ir tėvynės 
labai lėta, bet gerėjanti būklė. 
Be mūsų p?stangų ir geru 
darbų Lietuvos žmonėms būtų 
daug sunkiau. 

giau. daugiau vietos pamo
koms ruošti ir žaisti. Siun
čiame sąrašą vaikų, kur atsi
spindi mažos, tačiau sunkios 
ir graudžios mūsų vaikų isto
rijos. Šiuo metu dar prisidėjo 
mažas, tik 20 dienų išgyvenęs 
a.a. Tomas. Jį benamiai sura
do nužudytą, atnešė man kar
tu su rastu prie lavonėlio raš
teliu „mes nežinome, iš kur tu 
a tų ai". Palaidojome Tomą, da
bar turime kapelį Karveliškių 
kapinėse, pavasarį pastaty
sime paminklėlį. Tai, ką aš 
pamačiau, žinau viena, kad 
darau teisingai, ir kiek jėgos 
leis. gyvensiu dėl kitų. Tokia 
Dievo valia. Tomas mane dar 
labiau sustiprino. Su meile 
Jums visoms, mūsų gerada
rėms, visų vaikų vardu, — už
baigia laišką Elena Kubiliene. 

Tokių motinų, kaip Ele
na Kubilienė Lietuvoje yra ir 
daugiau. Našlaičius vaikus 
globoja: 

Elenos ir Aleksandro Ilgūnų 
Šv. Martyno sodyba Anykščių 
rajone, 15 vaikų, 

Aldonos ir Stanislovo Se
reikų globos namai „Likimas" 
Raseinių raj.. 22 vaikai; 

Jūratės ir Eugenijaus Kera-
minų Šv. Teresės šeima Ute
nos raj.. 12 vaikų; 

Albinos Katilienės šeima Jo
niškio, raj., Stupurų km., 10 
vaikų; 

Olgos ir Petro Sipavičių 
šeima Pakruojo raj., 9 vaikai; 

Kun. Donato Stulpino ir jo 
sesers Vilijos auginami nu-

•'.•...• -.,:,-. •*- i*-- ! .nniing','. I.KT'.VOS Du k t" rys fx> sėkmingi - Rudens puotu.s Iš kaires pirmoje eilėje sėdi Ona 
Končienė. Regina Gasparonienė ir iždininkė Ingrida Jode nė Siuvi: Salomėja Šakienė, vicepirmininkė Ema 

Nuotr A. Čepui io 

iš atminties. Tikriausiai dau
giau ar mažiau jie taps operų 
spektaklių lankytojais, o vie
nas ar kitas gal ir operos dai
nininku. 

Tebūna leista pakartoti Sha-
ren Pivarunas pasakytus žo
džius: „Opera yra vienintelė 
meno forma, kuri jungia mu
ziką, dainavimą, vaidybą, šokį, 

Gal nebus pro šalį pri-

Dovydaitiene, garbes pirmininke Marija Kairienė ir Laimu: Kairytė. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
„LA BOHEME" PRADŽIOS MOKYKLOJE 
Vieni vienaip, kiti ki taip ra

šo savo pavardes. Pavyzdžiui, 
Čikagoje ir kituose JAV mies
tuose gyvena Pivariūnai , Pi-
varunai, Pivarioniai, Piwaru-
nas ir net Pivar pavarde žmo-

buvo su t rumpinta iki 40 mi
nučių. Remtas i libretto (turi
niu), o ne muzika. Naudotasi 
garsiajuostėje įrašytu dainavi
mu ir muzika. O mažame
čiams operos atlikėjams, ati- dailę" 

nės. Kažin, ar jie tarpusavyje džiai sekant muzikinį įrašą, minus ir artėjantį Čikagos Lie-
giminiuojasi. Pivariūnai , a rba teko a t i t inkamai judinti lū- tuvių operos statomos George 
kaip jie besivadintų, kitados pas. Bizet operos „Carmen" spek-
dalyvavo Amerikos lietuvių Rudolfo vaidmenį atl ikęs, taklį, kuris vyks balandžio 18 
organizacinėje veikloje ir gy- vienuolikmetis pasakė, kad d. Čikagos Lietuvių opera, 
vai reiškėsi visuomeninėje šiuo atveju dainavimas būtų daugiau kaip 40 metų stato lie-
veikloje. Ilgainiui j ie prisi- pernelyg didelė užduotis. Vi- tuvių ir kitataučių kompozito-
glaudė vienose ar kitose ka- sas operos pastatymas, tiek vi- rių sukurtas operas. Operos 
pinėse. Beliko jų vaikai, vai- dine, tiek fizine prasme, buvo choro, eilėse sutar t inai dainuo-
kaičiai ir provaikaičiai. Štai , pritaikytas mažamečių pajė- j a tiek anksčiau, tiek ir vėliau 
VVaukegan, ne per toliausiai gumui. Pavyzdžiui, baigiamoji šiame krašte įsikūrę tautiečiai, 
nuo Čikagos, mokytojauja scena užtruko vos vieną minu- Operos vadovybė tikisi pelny-
Sharen Pivarunas. Atrodo, j i tę . Devynerių metų amžiaus tos paramos ir laukia gausaus 
didelė klasikinės muzikos, „Mimi" taikliai pasakė, kad, atsilankymo. 

Regina Gasparon ienė 

ypač operos, mėgėja. Jos žo- at l iekant mirštan&os merginos 
džiais: „Opera yra vienintelė vaidmenį, negalima išvengti 
meno forma, kuri jung ia mu- dramatiškumo. 
ziką, dainavimą, vaidybą, šo- Sharen Pivarunas pastangas 
kį, dailę". Jos pastangomis ir šiltai įvertino mokyklos vado-
jai režisuojant, buvo pas ta ty ta vybė, mokinių tėvai ir moki-
Giacomo Puccini „La Bo- niai . Ypač džiaugėsi mokiniai, 
heme". Atliko Waukegan pra- dalyvavę operos pastatyme. 
džios mokyklos mokiniai. J ų Džiaugėsi ir režisierė Sharen 
amžius 9-11 metų. Jos ypa- Pivarunas . Nemažiau džiaugė-
tingam užmojui savanoriškai si ir Lyric opera bei jos darbuo-
talkininkavo Čikagos Lyric tojai. Tenka manyti, kad dau-
operos švietimo depar tamen- geliui mokinių, dalyvavusių 
tas. arba tik stebėjusių pastatymą 

Pirmiausia buvo sudarytos „La Boheme", ilgai neišbluks 
sąlygos mokiniams atsi lankyti __________________________________ 
Lyric operos rūmuose . Moki
niai apžiūrėjo salę, sceną ir 
užkulisius. Taipgi pas iklausė 
vieno operos su t rumpin to atli
kimo. Paskui buvo nus ta ty ta 
premjeros data ir prasidėjo re
peticijos ir kiti pasiruošimai . 
Trijų valandų t rukmės opera 

P e t r a s P e t r u t i s 

* M i n i s t r a s p i r m i n i n k a s 
G e d i m i n a s V a g n o r i u s ir vy
riausybės nariai nutarė iš as
meninių lėšų skirti po 500 litų 
įkalintų tėvų vaikų rėmimo 
programai. Surinktos lėšos — 
7,500 litų — bus pervestos 
Vaikų globos centrui „AUKA", 
kuris daugiausia rūpinasi tų 
vaikų, kurių motinos įkalintos 
Panevėžio moterų kalėjime, 
globa. 

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI IŠ LEMONTO IR... 
„KOLDUNAF! 

Zurn. Antanas Juodvalkis Jaunimo centro kavinėje vasario 15 d. kalbasi 
su Lietuvos Genocido ir rezistencijos centro generaline direktore Dalia 
Kuodyte. Nuotr. Ed. Šulaičio' 

Laikas bėga. š ta i jau pusė 
metų, kai atsikėlėme į lietu
viškąjį Lemonta — į centrą. 
Atsiviliojo mu> rūpestingos 
dukros ir anūkai. J u k gal ir 
nedaug liko laiko mums ir 
švenčių, kuria? galėtume pra
leisti drauge su šeima. 

Pirmieji žingsniai naujoje 
vietovėje nedrąsūs; nežino
mos apylinke- nauja vieta, 
nauji veidai. Ir dar rusena 
širdy mintis: ir gaila, ir liūd
na, pal ikus mielu* draugus ir 
gražųjį Hot Springs, Ark. J u k 
ir ten palikome dalį širdies... 

Labai apsidžiaugėm, susi
pažinę su kaimynais. Visi 
mieli, nuoširdų-, siūlo savo 
pagalbą bei patarimus. Čia 
pat y ra bažnyčia, kur kas
dieną galime dalyvauti šv. 
Mišiose. O sekmadieniais po 
11 vai. r. pamaldų salėje bū
na kavutė . Man ypatingą dė
mesį padare vaikų Mišios. 
Kiekvieno mem-sio pirmą sek
madienį 9 vai. skiriama vai
kams. Koks išradingas ir kaip 
daug meilės kun. A. Paliokas, 
SJ, parodo vaikams. Susik
viečia juos prie altoriaus, ir 
jie j au žino tvarka, bėga prie 
al toriaus žibančiom akutėm, 
vesdami dar mažesnę sesutę 
ar broliuką. Jiems yra pritai
kytas pamokslas, sprendžia
mos jų „problemos". Tikrai 

esame laimingi, kad turime 
tokį darbštų ir mielą kapelio
ną ir jo padėjėją prelatą J. 
Urboną. 

O centras — kaip avilys. 
Kiek čia būna įvairių rengi
nių, minėjimų, paskaitų, kon
certų. Reikia tik sveikatos, 
jėgų ' ir pinigų!) visur daly
vauti. Ir dar penktadieniais 
G. Kazėnas Bočių menėje ro
do iš Lietuvos ,, 'Panoramą'. 
Lietuvos miestelius bei apy
linkes, ar kokį filmą. Žodžiu, 
nuobodžiauti netenka. 

Mano geroji kaimynė Aldo-

Ivairūs Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI _ PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTTJM0P«JO. NAMU. SVBKA.fr3£ 
IR GYV /BES DRAUDIMAS. 

Agentas Frai* Zapois ir 0«. Mgr. Auk** 
S. Kana ks-ba HatuvHk*. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 WMt95th8trMt 

Tai. C708) 424-8664 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)207 2748 

Reikalingos moterys 
valymo d a r b a m s . 
Skambinti vakarais, 
teL 630-435-9374 

Parduodami mieg. ir 
valg. kamb. baldai bei 
įvairūs namų reikmenys. 

TeL 708-656-1293 

60 metų moteris lietuvė ieško 
darbo prie vyresnio amžiaus 
žmonių, ligonio. Gali prižiūrėti 
vaikį turi geras rekomendacijas. 
Skambinti Julijai: 706.597-3047 

na pakvietė drauge į talką — 
gaminti „koldūnus"! (Taip jau 
mes juos įpratę vadinti). Vaje, 
vaje! Kiek čia susirenka pa
galbininkių. Tikras fabrikas. 
Yra mašinos tešlai minkyti. 
Vienos dirba prie mašinos, ki
tos kočioja, kitos skaičiuoja, 
deda t maišelius ir t.t. Aš dar 
naujokė, su kitom darau mė
sos kukuliukus. Čia ne juo
kas, reikia mokėti. Jei per di
deli, tai tešla neužsidaro (vis
kas mechanizuota), o jei per 
maži, tai vėl, sakys — šykš
čios tos moterys. Retkarčiais 
vis B. Nainienė patikrina. Be-
dirbdamos pasidalinam die
nos aktualijom, pasikeičiame 
receptais, patarimais. Būnam 
pavaišinamos priešpiečiais ir 
kavute. Švenčiame, jei būna 
kurios gimtadienis ar varda
dienis. O tradicinė daina — 
„Žemėj Lietuvos, ąžuolai ža
liuos". Ir vėl toliau tęsiame 
darbą — *u daina ir gera nuo
taika. 

Teko dalyvauti viename po
sėdyje, kur vyko pasitarimas 
dėl Užgavėnių vaišių. Vado
vavo Bronė Nainienė. Kiek 

GREIT PARDUODA 

$ 
RE/MAX 

REALT0RS 
(7n)5SM2K 
(JW) 45-71*0 

RIMAS LSTANKUS 
• Grotas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

/-____.._, — E I — a — 
K^^tyjt 7922 SPiiaskt Rd. 

— T - " - 4365 S^rcnar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
779-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
vetU. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

^s^fSRsmm. 
Parduodu Cadillac'87 m., 

4 durų, gerame stovyje. 
$3500. Kreipus: 

teL 708-656-2233 

rūpesčių: kur pigiau supirkti 
bulves, kas parveš, (viskas 
perkama dideliais kiekiais), 
kas keps bulvines dešras, kas 
keps blynus, spurgas ir t.t.. 
Varvinom seilę bešnekėda-
mos, atrodo, viskas bus ska
nu! 

Dar nežinau daugelio nei 
vardų nei pavardžių. Bet iš 
visų skiriu B. Nainiene. Ste
bėtina moteris! Kaip ji moka 
viską organizuoti, bendrauti 
su visais, savo energija, nuo
širdumu, gera nuotaika, šyps
niu, geru žodžiu, taktika. 

Jos motto: ranka-rankon, 
širdis prie širdies, su meile, 
būkim viena šeima! J i yra ry
šys tarp visų, turi sumanymų 
ir su talka sugeba juos įvyk
dyti Pasaulio lietuvių centro 
labui. 

Tie „koldūnai", bingo, ren
giniai — viskas yra daroma 
Pasaulio lietuvių centro iš
laikymui. Daug rankų kelia 
tą naštą, aukoja savo laika, 
darbą, bet B. Nainienė su ge
rosiomis talkininkėmis tikrai 
yra pagrindinė to centro širdis. 

R. S a b a l i ū n i e n ė 

Pasaulio lietuvių centro talkininkai. 



; mm UETUVIU FONDAS /rUTHUAMAN FOUMMTION, IK . 
i4*ii ro»»MfLMMi.im»*(ia) m-iui (M) MMM7 

JAV 

UTTUV1Ų F<MKX> I M t METV KINO MSRMSrrtUS 
tamtiAS 
1. JAVUfalatlJiioTaiyhal 

a. 

d. fcMljįrii i JtmmįmtSmm 
t. Kiygv (tsataaafjnul I L M M M 
t M ^ | fMHaj a » S — • aaSjMajĮtj 

2. JAV U RrtgMv nata* TatyM *attaaj Ir 
3. M iofattno Kanttą* 

a. Uaralnoįa Ir Maritvoja HuirfcifcHM a»oa> 
b. KaralauOMa ~ 
c Pundtt M N * J 
d. K n m » lltuanattml M O M U 

•mm* mm** * 
4. 
S. (. 
7. 
L 
t-

i a 

M. M 

u.m 
l . M 

M 

m* * 

i i . 

lakato UMMtŲ KLMOKN MuMK Muk) 
Maironis kuraktiral mokytu LtraaiNi 
•akvl ] r«»ao valdytai. m M V*a)aa Ir %•* 
Vaarto i i gmmMįt p — I 
fondui Šalna. Mnu abtoMmanv Kovo 11 gi 
Drauoffal įrttfTtfir ltajiaafla\ r#mti 
DnskHnkv Atghnino mokyklai. Dom> VUNa i 
n f*tio Vaiamo fondo 

tt V<M tbjardBMam MMimd 
Studentam jtiptndgot 
a. Studatitami 1 iMtuvat 
b. Lankyti Vasario 1t> į a M a Į l 
c lūnanm tajdantam 
d Uipnctondv MMta<111»VtaJMte (U»* ) i 

MarioUanaj ($3*0). aaaaaataj <W0|,1 
MaUaiaMV ($1.200). M*n <M.0O0» 

M.m 
• • • M 

U.m 
m 

lt.MM 
M . t N 
It.tOt 
1.4H 

t n . « M 

n . i 
<i.« 
t i . i 

u.an 

KULTOMMAIAS RŪKALAMS 
A MENAMS ' 

1 JAV LB KattOro* TaiyM 
a. H a f c n danh. turainito. •a^pafa 

prerrajotra Ir 
b. 
c Matu aayanMg buMIUrl 
d - - - - • -M M 
• A M *anu aMkafa 

2. Muztt)afm 
a. UWuwy Datai M a f Į j i — 
b Purtomo liUirlat OilM|«|i 
c 
d. Tauro Apyaąrdoi taSaSaĮ >Ti 

X Taatrana 
a. Chfcaoot LMunbj Optr*) 
b. Antnot LMUHU Klubo SI 
c Lot 

A Unu.au KatytoKi PrugĮil — M tmmĘt 
1 Dariaus Ir « • " ' 
A U*OM«U Kultūra 

• «•» 
I . MOKSLUI 

1. AJ>#Xi. mokyto* 
z mmm+*mM*mm*jm*mmBmmmm 
3. Kiraaauaaui, Su«a*u Ir ttaralna K. 
4. UnpMnKy of WtfNn0attn 
5 Galtrtal trt. knygomt ptaOnd JAV 
«. Lk*tt*tu Fondo MBBpM Datom aajlattaaaai 
7. Uoaaiontoi Tyrt— ir SbJdĮy om^mmmm 
a. Aatai MatafcaKal raotatnJara daraM *arpaaa 

10. Knygų lakamu! 
». UtuanbtftuM Tyrimo b 

S. I 
M 
4.1 

M. I 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 4 d„ ketvirtadienis 

I . P M 
t . tat 
l.ldt 

t . t 

ibJMlabi 

I " I I I l l 
a - tar tam 

d 

• 

hbonarofthaGutaf*. 
Or. Gbnbutlanet Tba " 
• U vaidybai 
lamino* kovu Ir kanHu 
• • U atarta* 
1 Labva Fondui 
•UBaiaida Agalnrt Sowat and Hart 

1.1 
M . l 

l t . M t 

t . M t 

MM 

%jm 
l .M t 

m 
ui.ni 

VISUOMUtMAMS KJKALAMS 
i. JAV U Kraite valdybai 

a. KordtranoU'j 
2000 amaV 

b. PrMpunalI pcla iaMc H*m Sarvko 
c įkurti JAV U Vrab ate* 
d. ApankraMo TĮrdaM1 

a. Laidodnukui aMuuaj 
f. UntsOnukui araju 

2. rauuto Urturfu Archyvo 
3. JAV U KuMurea Tarybai aaaodat ararn»naiaa> ataMaad 
4 JAV Ll Sodaanaj Rakalu Taryba) 

•V ratfSflfftt «*ylrMlaiVft||| 
b Stuo#rtby MnsMiv 
c VaAu Vlpat rtudanty 
d. Vafcy Vtate nrMndbdu lmmm»M • — mmmtt 

S. JAV U Latnoma ayanM. Sodabjda ratabj akyrba 
A Amtrkot Lietuviu JaunJmo Sajurajat SMOPibnuI 
7. PU Valdybai 

a »ytv kraltu ptnrėniršu, datyvavbnal U > »L« 
b. Ftetu Aimrkot 1*l« Jaunimo flovyklal 
c StudtntŲ tfftfaa«jMns 
d. PiM tVChyvv tvarttyniul 
•. Livtuvot faMtofOfio «vtf«yv# tvarti)firwl 
t Knyav 1 Llatuva, 

A Paiauao Ltatuvtu Jaunimo 
a. 11 
b. X 

I . •ataulo 
-10. n»d»W)oi Lt •ahas radbB laktai 

I I . LNuanbokot Tyrimo Ir Studfu Cantnd 
• ZaaVnnaMafHCnlMajarM 
D. CaMItfO 
c Studtfity 4aWbww 
Uttuvlg Fondo valdybai 
a. Studantv 
b. Uatuvly vsudafc Drauaaa. 

l.Mt 

MM 
t . M t 

i t . ta t 
l .M t 
t . M t 
1JM 

t .M t 
t .Mt 
l .Mt 
l .Mt 
l .Mt 
l .Mt 

t .Mt 
t . M t 

lt.i 
U.! 
t.i 

M.l 
t.l 
1.1 

11. 

1998 m. Lietuvių fondo pelno skirstymo komisija, iš kairės: Dalia PuSkorienė. Reda Pliūrienė, pirmininkas dr. 
Antaną* Razma, Ramoną Steponavičiūte, dr. Petras Kisielius, Kęstutis Jetius, dr. Vytas Narutis. 

LIETUVIU FONDO „NOBELIO 
PREMIJOS 

» 

1998 m. gruodžio 10 d. ir 
1999 m. vasario 4 d. Lietuvių 
fondo taryba turėjo svarbius 
posėdžius. Šalia nuolatinių 
reikalų, buvo: 1. nutarta steig
ti LF „Nobelio" premijas (tik
ras pavadinimas bus surastas 
vėliau); 2. patvirtinti LF pelno 
skirstymo nutarimai; 3. iš
rinkta/patvirtinta LF vadovy
bė; 4. nutarta papildyti LF 
įstatus; 5. peržiūrėti LF Pa
tikėtinių tarybos rūpesčius. 

Lietuvių fondui pasiekus 
kelių milijonų dydį, LF vado
vybė pasiruošusi naujiems 
planams. Šiuo metu LF pa
grindinis kapitalas artėja prie 
10 milijonų dolerių (ir dar 
priedo turi per 3 mln. dol. ne
realizuoto pelno — „capital 
gains"), įgalinęs paskirstyti 
lietuviškiems reikalams dau
giau kaip 7 mln. dol. Lietuvių 
fondas yra stipriausia finan
sinė jėgainė Lietuvybės dar
bams remti užsienyje ir, ma
žesne skale, Lietuvoje. Dr. An
tanas Razma pasiūlė LF „No
belio" premijų idėją LF Garbės 
komiteto ir po to LF tarybos 
posėdžiuose, kuri buvo su en
tuziazmu vienbalsiai priimta 
ir dr. Razma įgaliotas su ki
tais LF vadovybės nariais pa
rengti tam gaires ir pateikti 
diskusijoms būsimame LF ta
rybos posėdyje. 

Kiekvienos šių premijų dy
dis būtų 10-20 tūkstančių do
lerių ir jas galėtų laimėti Lie
tuvos ir už jos ribų kūrybingos 
asmenybės ar institucijos 
švietimo, mokslo, kūrybos 
veiklos srityse. Finansiškai 
LF yra pajėgus šią idėją įgy-

Kiliui baigus sėkmingą trejų 
metų kadenciją, valdybos pir
mininke išrinkta bankininkė 
Rūta Staniulienė. Tarybos 
sekretore perrinkta Alė Raz-
mienė, kuri tose pareigose dir
ba jau daug metų. Visiems LF 
vadovybės nariams taryba iš
reiškė padėką už sumanų ir 
sėkmingą vadovavimą. Buvo 
vienbalsiai patvirtinta LF val
dybos pirm. Rūtos Staniulie
nės pristatyta 1999 m. valdy
ba: Sigita Balzekienė, Stasys 
Baras, Povilas Kilius, Alė Raz-
mienė, Ramoną Steponavi
čiūtė, Vacys Šaulys, Arvydas 
Tamulis ir Lina Žliobienė. 

Atsižvelgiant j pereito narių 
suvažiavimo pageidavimą, 
planuojama LF įstatus papil
dyti taip, kad LF nariai galėtų 
tiesiogiai siūlyti kandidatus į 
tarybą ir tiesiogiai balsuoti. 
Visi įstatų pakeitimai turi bū
ti priimti kasmetiniame narių 
suvažiavime. 

Lietuvai atstačius neprik
lausomybę, Lietuvių fondas 
paskyrė Lietuvai daugiau kaip 
milijoną dol. kapitalo, kuris 
buvo paskirstytas įvairioms 
švietimo, mokslo, kultūros in
stitucijoms. Didžiausia suma 
— 300,000 dol. — buvo paskir
ta M. K. Čiurlionio Dailės mu
ziejui Kaune saugumo bei kli
mato kontrolei tobulinti. Ka
dangi vėliau į projektą buvo 
įjungtas pastato ir vidaus 
įrengimų atnaujinimas, iškilo 
daug didesnis finansų reika
lingumas. Tai tikimasi gauti 
iš LR Kultūros ministerijos. 
Jau keletas metų prabėgo, bet 
M. K. Čiurlionio Dailės muzie-

vendinti ir taip suteiktų ga- jaus atnaujinimas juda labai 
limybę kūrybingiems asme
nims pasišvęsti dirbti bei savo 
talentus plėtoti lietuvybės 
darbų baruose. Tuo pačiu tai 
būtų didelis lietuvių išeivijos 
įnašas į mūsų tautos ateities 
pažangą. 

1998 metais Lietuvių fondo 
taryba leido skirstyti 800,000 
dol. iš viso buvo paskirstyta 
per 666,000 dol., o likutis ati
dėtas nenumatytiems svar
biems reikalams. Daugiausia 
paramos skirta išeivijos .litua
nistiniam švietimui, Lietuvos 
ir išeivijos studentams, kul
tūrinei veiklai, visuomeni
niams reikalams ir kitiems 
projektams. Kaip praeityje, 
didžiausios sumos teko Lietu
vių Bendruomenei švietimo, 
kultūros bei socialinių reikalų 
srityse. Galima tikėtis, kad 
kasmet LF skirstomos sumos 
didės. 

Šiuose posėdžiuose buvo 
renkama LF vadovybė 1999 
metams. Kadangi LF įstatai 
leidžia tarybos ir valdybos pir
mininkams būti tose pareigose 
ne daugiau kaip 3 metus iš 
eilės, tarybos pirmininku buvo 
perrinktas adv. Algirdas Ostis 
(antri metai), o, valdybos 
pirm. finansininkui Povilui 

labai palengva. Dr. Antanas 
Razma, LF Patikėtinių tary
bos pirm., su patarėjo inž. Eu
genijaus Bartkaus pagalba, 
įvairiais būdais mėgina šio 
projekto įgyvendinimą pagrei
tinti. 

Buvęs Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius prof. Bro
nius Vaškelis labai daug rū
pinosi, kad LF paremtų besi
kuriančio Vytauto Didžiojo 
universiteto bibliotekos įren
gimą didesne pinigų suma. 
Pačioje pradžioje LF paskyrė 
100.000 dol. su pageidavimu, 
kad biblioteka būtų pavadinta 
Lietuvių fondo vardu. 
1994.09.19 raštu prof. Vaške
lis pranešė, kad .ADU rekto
ratas, norėdamas pažymėti LF 
tokią didelę finansinę paramą, 
nutarė VDU biblioteką pava
dinti Lietuvių fondo bibliote
ka". Iš spaudos LF sužinojus, 
kad tik viena VDU bibliotekos 
skaityklų pavadinta LF var
du, bet ne pati biblioteka, dr. 
Razma ne vieną kartą kreipėsi 
į dabartinį rektorių prof. Vy
tautą Kaminską, tačiau dar 
negavo atsakymo, kada ir 
kodėl buvo atšauktas anksty
vesnis rektorato nutarimas ir 
pakeistas nauju. Dėl atsaky

mo delsimo negalime kaltinti 
susižinojimo priemonių, nes 
tarp mūsų ir Lietuvos jos da
bar labai geros. 

Dr. Antanas Razma 

PAMINĖTOS JUOZO 
PAUKŠTELIO 100-OSIOS 

GIMIMO METINĖS 
Juozo Paukštelio gyvenimo 

ir kūrybos kelias apžvelgtas 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje Kaune rašytojo 
100-osioms gimimo metinėms 
paminėti skirtame vakare. 
Jubiliejiniame renginyje prisi
minimais dalijosi rašytojo 
dukra, žurnalistė Valentina 
Paukštelytė, literatūrologė 
profesorė Elena Bukelienė, 
Kėdainių krašto žmonės, arti
mai pažinoję Juozą Paukštelį. 

„Prie knygų, anot motinos, 
buvau lyg apžolėtas — skai
čiau žiemą, mokyklą lanky
damas, skaičiau ir vasarą, žą
sis pūdymuose ganydamas", 
— vakaro metu aktorių lūpo
se skambėjo rašytojo žodžiai 
apie save. Juozas Paukštelis 
(1899-1981) išgarsėjo 1939 m. 
parašytu romanų „Kaimy
nai". Pokario metais rašytojas 
išleido romaną trilogiją — 
„Jaunystė", „Netekėk, sau
lele" ir „Čia mūsų namai". Už 
šią trilogiją J. Paukšteliui bu
vo paskirta valstybinė premi
ja. Rašytojas nemažai vertė iš 
rusų kalbos, o gyvenimo sau
lėlydyje parašė memuarinę 
knygą „Dažnai atsimenu 
juos". Maironio namuose taip 
pat atidaryta J. Paukštelio gi
mimo 100-mečiui skirta paro
da. (Elta) 

FOTOMKTCNINKŲ 
DARBAI SVETUR 

Vasario 16-osios — Vals
tybės dienos proga kaimyni
nėse valstybėse eksponuojami 
Lietuvos fotomenininkų dar
bai. 

Kaip pranešė Užsienio rei
kalų ministerijos Informacijos 
ir spaudos skyrius, trečiadienį 
Minske, Baltarusijos valstybi
nės bibliotekos Baltojoje salė
je, atidaryta lietuvių fotomeni
ninko Antano Sutkaus fotog
rafijų paroda. Joje eksponuo
jami darbai iš fotoportretų 
ciklo „Lietuvos žmonės". 

Parodos atidaryme dalyvavo 
Lietuvos Respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Baltarusijoje Jonas 
Paslauskas, Baltarusijos Kul
tūros ministerijos, Nacionali
nės bibliotekos, Baltarusijoje 
akredituotų diplomatinių mi
sijų vadovai, kūrybinių sąjun
gų atstovai. 

Lietuvos valstybės dienai 
paminėti Rygoje, Latvijos fo
tografijos muziejuje, bus ek
sponuojama 70 nespalvotų A. 
Sutkaus rinktinių darbų iš 
ciklo „Basų kojų nostalgija". 

Maskvoje, Jurgio Baltrušai
čio namuose, ketinama atida
ryti Sąjūdžio fotografijų pa
rodą. Lietuvių fotografų 65 
nuotraukos atrinktos iš Lietu
vos fotomenininkų sąjungos 
fondų. (Elta) 

AatA. 
JANINA SKAMA Rojcevičiūtė 

Gyveno Cicero, DL, 40 metų. Mirė 1999 m. vasario 28 d. 
2:18 v.p.p., sulaukusi 80 metų. Gimė Lietuvoje, Dotnuvoje. 
Jos tėvai buvo Vytautas Rojcevičius ir Liudvika Kan-
tautaitė. 

Nuliūdę liko: duktė Janina Baldyga, žentas George, 
sūnus Kęstutis ir marti Tola Skama, trys anūkai bei du 
proanūkai bei kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Pijaus Skamaročiaus. 
Priklausė Jūrų šaulių kuopai „Klaipėda", ALTUI, 

BALFUI ir daugeliui kitų lietuviškų patriotinių orga
nizacijų. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 4 d. nuo 2:30 v.p.p. 
iki 9 v.v. Jean Vance laidojimo namuose, 1424 S. 50 th 
Ave., Cicero, EL. Atsisveikinimas 6:30 v.v. 

Laidotuvės penktadienį, kovo 5 d. Iš laidojimo namų 9 
vai. ryto velionė bus atlydėta į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 
9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai , proanūkai , mart i i r 
žentas. 

. Laidotuvių direkt. Jean Vance, tel. 708-652-5245. 

AafA. 
LAURETTA RASHINSKI-

RAŠINSKAITĖ 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 

1999 m. kovo 1 d., 1 vai. p.p. 
Nuliūdę liko: sūnėnas Ronald Topp ir artimos draugės 

Anelė Pocius ir Genevieve Fox. 
Velionė buvo rėmėja Lietuvių Šaulių organizacijos, 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus ir „Seklyčios". 
A.a. Lauretta pašarvota ketvirtadienį, kovo 4 d. nuo 2 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės penktadienį, kovo 5 d. Iš laidojimo namų 9 

vai. ryto a.a. Lauretta bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnėnas i r d raugės . 
Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

AatA. 
ROMUALDAS BURBA 

Mirė 

50 

Gyveno VVoodridge, IL, anksčiau Cicero, IL 
1999 m. kovo 2 d. 8 vai. vakaro sulaukęs 65 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 
metų. 

Nuliūdę liko: sūnus Ričardas, marti Linda, motina 
Stefanija, sesuo Kristina Burbaitė, dėdė Bronius, pus
seserės Vanda Passalano, vyras Jim ir Rita Mar-
tišiūnienė bei kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Mėtos, tėvas a.a. Adolfo, 
brolis a.a. Virgilijaus. 

A. a. Romualdas pašarvotas ketvirtadienį, kovo 4 d. 
nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Lai
dotuvės kovo 5 d., penktadienį. Iš laidojimo namų 9:30 
vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Romualdas bus palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy 
Lift. 

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

Nuliūdę: motina, sūnus , marti , sesuo ir kiti gi
minės. 

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

AutA. 
ARŪNUI VĖLAVIČIUI, 

42 metų jaunuoliui, 
m i r u s , tėvel iu i A L F O N S U I VĖLAVIČIUI -
buvusiam JAV LB Kraš to valdybos s t ropiam 
ižd in inkui , jo ž m o n a i D A N U T E I ir v i s iems 
giminėms reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Vytautas Kutkus 
buvęs JAV LB Kraito valdybos pirmininkas 

http://Unu.au


DRAUGAS, 1999 m. kovo 4 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

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

„Draugo" administracija 
maloniai prašo visų, nesusi
mokėjusių prenumeratos už 
1999 metus, tai nedelsiant 
padaryti. Paraginimai visiems 
jau prieš kiek laiko buvo 
išsiųsti, be to, prašome pa
sižiūrėti į adreso lipinukus 
ant gaunamo laikraščio — ten 
aiškiai pažymėta, iki kol pre
numerata užmokėta. 

ŠIURPI TRAGEDIJA 
CICERO 

MALONU PRISIMINTI 
Malonu prisiminti Amerikos Įdomi staigmena buvo dr. A. 

Lietuvių ir architektų sąjun- Adomavičiaus atliktas ir len-
gos (ALIAS) Čikagos skyriaus telių pagalba pateiktas Lietu-
tradicinį kalėdinį susirinki- vos bei JAV šeimų pajamų ba-

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje praneša, 
kad kovo 9 d., ryšium su Lie
tuvos Respublikos Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
vizitu, nebus lankytojų pri
ėmimo valandų. Atsiprašoma 
dėl nepatogumų. 

Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministrė dr. Gra
žina Paliokienė, lydima LB 
Švietimo tarybos pirm. Regi
nos Kučienės, kovo 6 d. lanky
sis Maironio lit. mokyklos 
„Geležinio Vilko" būrelyje. 
Būreliui priklauso ir nuolat 
lanko apie 60 moksleivių. 
Viešnios vėliau aplankys ir abu atominės energetikos spe-
Čikagos lit. mokyklą. cialistai stažuojasi Argon la

boratorijoje (Argon National 
Mokyt. Rita Venclovienė Laboratory). Jie atvyko susi-

šiuo metu daug dėmesio skiria pažinti ir išmokti naudotis, 
Lietuvos mokyklose iškylan- Sandijos laboratorijoje sukur-

mą, kuris gruodžio 11 d. vyko 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Patenkinti liko 
gausiai susirinkę svečiai, ir 
rengėjai. Buvo pakviesti du 
labai įdomūs pranešėjai iš 
Lietuvos, kurie tikrai turėjo 
daug žinių apie Ignalinos ato
minę elektrinę (IAE) ir mielai 
sutiko jomis pasidalinti. Tai 
Kauno Technologijos universi
teto šilumos ir atomo energe
tikos katedros (ŠAEK) dėsty
tojas dr. Arvydas Adomavičius 
bei tos pačios katedros dokto
rantas, IAE redaktoriaus blo
ko 

lanso palyginimas. Pavyzdyje 
kalbėta apie šeimą, kurios pa
jamos 3,5 karto viršija ofi
cialųjį skurdo lygį. 

Inž. Valdas Ledzinskas, dir
bantis IAE reaktoriaus bloko 
pamainos inžinieriumi, turėjo 
ką papasakoti apie kasdieni
nius elektrinės reikalus, tau
tines problemas bei darbo ir 
gyvenimo Ignalinoje sąlygas. 
Elektrinėje yra apie 5,000 
darbuotojų, iŠ kurių mažiau 
nei 15% yra lietuviai. Su 
aukštuoju išsilavinimu dirba 
apie 800 specialistų. Kasmet 

Vasario 16-tą „Seklyčioje* minint. 
Graužinis. 

binšteino, A. Raudonikio bei 

/ i i f 
Ii kairės: E. Juodvalkė, A. Juodvalkis, J. Žemaitis, G. Žukauskienė, J. 

Nuotr. B. Jasa i t i enės 

pamamos mžmienus Vai- ŠAE katedra paruošia 5-7 spe- ^ k o m p o z įtorių kūrinių, 
das Ledzinskas. Šiuo metu 

čioms problemoms, ypač ma
tant nepaprastai gausų skai
čių vaikų, kurie mokyklų ne
lanko. Tomis problemomis ji 
pradėjo domėtis po buv. 
Švietimo ir mokslo ministro 

ta, branduolinių reaktorių 
modeliavimo programa, kad 
grįžę galėtų panaudoti ją IAE. 

Dr. A. Adomavičius trumpai 
apžvelgė katedros istoriją. Ši 
katedra ruošia atominės ener-

cialistus, galinčius dirbti 
elektrinėje. Pranešėjo nuo
mone, IAE dirba kvalifikuotas 
personalas. 

Po pranešimų klausimų 
netrūko. Kiekvienas norėjo 
pasinaudoti proga ir kuo dau
giau sužinoti, apie taip pla
čiai Lietuvoje ir Europoje dis
kutuojamą objektą — Ignali
nos atominę elektrinę. 

Meninę programą atliko, 
vos prieš metus susikūręs 

Vasario 28 d., po pietų, po 
Cicero lietuvių telkinį paskli
do liūdna žinia, kad savo bute, 
Cicero lietuvių telkinio centre, 
savo namuose, rasta nužudy
ta veikli vietos lietuvė Janina 
Skamienė. 

Tos dienos ryte ji buvo nu
ėjusi į Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje vykusias lietuviš
kas pamaldas. Po jų J. Ska
mienė visada sustodavo tau
tiečių suėjime išgerti kavos 
bei pasižmonėti. Tačiau šį 
kartą ji to nedarė ir grįžo tie
siai į namus. 

Kaip atrodo, baisi nelaimė 
įvyko tuoj po sugrįžimo, nes ją 
po valandos rado negyvą, ka
vos išgerti parapijos salėje 
sustojęs, jos bute kambarį 
nuomavęs, mūsų tautietis Ka
rolis Lazinka. Jis ir paskambi
no policijai, kuri tuoj pat pra
dėjo tyrimus — kas yra šios 
šiurpios tragedijos kaltinin
kas. 

Pradžioje buvo net tardytas 
Karolis Lazinka, bet šis nieko 
apie nelaimę nežinojo ir ne
galėjo žinoti. Dabar yra dau
giau įtariamųjų, tačiau konk
rečiai policija dar nieko ne
pasako. 

J. Skamienė buvo sukapota 
aštriu daiktu net 30 kartų ir 
jau buvo rasta mirusi. Kovo 
28 d. jai būtų suėję 81 metai 
amžiaus. Nepaisant amžiaus, 
ji dar buvo labai veikli lietu
vių tarpe. Kaip ji teigdavo, 
priklausė net 18-ai lietuviškų 
klubų bei organizacijų. Kai 
kuriose iš jų buvo išrinkta ir į 
valdybas. 

Kuomet Cicero neseniai bu
vo surengtas Nepriklausomy
bės šventės minėjimas, J. Ska
mienė ėjo vaišių šeimininkės 
pareigas. Kiek vėliau ji buvo 
išvykusi paviešėti pas Dayto-
na. Floridoje gyvenančią savo 
dukrą Janiną Birutę Baldygą 
ir tik neseniai prieš tragediją 
gr;žo atgal į namus. 

J. Skamienė į Ameriką atvy
ko 1956 metais. Jos vaikai — 
Kęstutis ir Birutė buvo išvežti 
į Sibirą. Kuomet iš ten buvo 
paleisti 1956 m., apsigyveno 
Lenkijoje ir iš čia 1958 m. 
atvažiavo į JAV. Dukra dabar 
įsikūrusi Floridoje, o sūnus N. 
Riverside. IL. 

Velionė pašarvota kovo 11d. 
po pietų Vance koplyčioje, 
1424 So. 50 Ave., Cicero. 
Penktadienį po 9:30 vai. pa
maldų Šv. Antano parap. baž
nyčioje bus palaidota Šv Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

E. šulaitis 

prof. Z. Zinkevičiaus paskai- getikos specialistus, kurie yra Ričardo Šoko vadovaujamas, 
tos, skaitytos Mokslo ir pajėgūs pakeisti IAE dir- moterų vokalinis ansamblis, 
kūrybos simpoziume Čikagoje, bančius iš Rusijos atsiųstus, 1998 m. rugsėjo mėn. šis vie-
R. Venclovienė yra būrelio ten paruoštus, darbuotojus, netas sėkmingai koncertavo 
„Gatvės vaikas" pirmininkė. Pranešėjas išsamiai papasa- amerikiečių bažnyčioje, lietu-
Viceministrei dr. G. Paliokie- kojo apie Lietuvos energetinio viai jį galėjo išgirsti Švč. Mer-
nei lankantis Čikagoje, būre- ūkio raidą, atkūrus neprik- gėlės Marijos Gimimo parapi-
lio nariai susirinks pas Ritonę lausomybę. Faktais ir skai- joje Mišių, kuriose dalyvavo 

čiais jis pailiustravo susida- Lietuvos prezidentas, metu. 
riusią gilią ekonominę krizę Tada buvo atlikta Ričardo 
ir paskutiniu metu atsiran- Šoko sukurta giesmė „Atgai-
dančias teigiamas tendenci- la*. Bet pirmas didesnis pasi
jas. Jo pateikti energetiniai rodymas lietuviškoje visuome-
balansai akivaizdžiai rodo, nėję, galima sakyti premjera, 
kad IAE yra vienas svarbiau- įvyko ALIAS Čikagos skyriaus 
sių Lietuvos ekonomikos ob- kalėdinio susirinkimo metu ir 

zytės kampelyje" turės įvairių jektų. IAE pradėta eksplotuo- buvo labai sėkmingas. Devy-
namie gamintų skanumynų, ti 1983 m., o antrasis reakto- nios ansamblio moterys, 

rius paleistas 1987 m. Elek- akompanuojant pačiam vado-
trinės pagamintos energijos vui, atliko įdomiai parinktą, 
savikaina perpus mažesnė už tinkančią prieškalėdinei nuo-
kitų energijos šaltinių. IAE taikai, programą. Šalia A. Ru-

Rudaitienę ir svarstys būdus, 
kaip padėti tiems vaikams. 

Čikagos skautų ir skau
čių Kaziuko mugėje, šį sek
madienį vyksiančioje Jaunimo 
centre, „Aušros Vartų7„Ker-
navės" tunto sesės savo „Ka-

kuriais kviečia ne tik pasi
grožėti, bet ir namo parsinešti 
tuo pačių paskatinti skaučių 
darbštumą ir paremti jų vie
neto veiklą. Mugės iškilmin
gas atidarymas vyks 11 vai. r. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Mugė baigsis 3 vai. p.p. 

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

Kovo 7 d. į Čikagą atvyksta 
Lietuvos Seimo pirmininkas 

parduoda elektros energiją po 
8,9 cnt/kWh (centai už kilo
vatvalandę), kai organinį ku
rą deginančios elektrinės sa
vikaina — 10 cnt/kWh. IAE 
pagamina virš 80% visos Lie
tuvoje gaunamos elektros 
energijos. 

Dr. J. Adomavičius, panau
dodamas daug vaizdinės me
džiagos, labai aiškiai ir išsa
miai atskleidė visus IAE pri
valumus bei problemas. Jo 
nuomone, Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymas būtų la
bai neapgalvotas ir Lietuvos 
ekonomikai pavojingas žings
nis. 

Švietimo ir mokslo vice
ministre dr. G. Paliokienė 
šį sekmadienį, kovo 7 d., po 
Sumos, PL centre susitiks su 
lietuvių visuomene ir supažin
dins su savo darbais bei rū
pesčiais Švietimo ir mokslo 
ministerijoje, o taip pat atsa
kys ir į mus dominančius 

puikiai nuskamėjo ir dvi ori
ginalios, labai melodingos, 
harmonizuotos Ričardo Šoko 
giesmės „Kalėdų varpai'' ir 
„Kalėdų naktį". 

Po programos žmonės dar 
neskubėjo skirstytis. Praneši
mas davė daug temų pokal
biams. Ansamblio koncertas 
sukūrė šventinę nuotaiką, o 
valdybos moterų paruoštos 
vaišės • šeimyninį jaukumą. 

Smagu, kad ALIAS gretose, 
nors ir ne itin gausiai, atsi
randa naujų narių. Kviečia
me ir dar neapsisprendusius 
ar naujai atvykusius į JAV 
techninių profesijų atstovus 
prisijungti prie mūsų, kad 
ALIAS veikla taptų dar gy
vesnė, įdomesnė ir prasmin
gesnė. 

Valdybos vardu dėkojame 
Jurgiui Gimbutui iš Arling-
ton, MA. Jis atsiliepė į žur
nale „Technikos žodis" išs
pausdintą kreipimąsi ir at
siuntė ALIAS archyvui trūks
tamus šio leidinio numerius. 
Tikrai įdomu buvo gauti 
1951-1952 metais išleistus nu
merius, kai „Technikos žodis" 
dar buvo laikraščio formos. 

Aurelija Dobrovolakienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
VASARIO 16-OJI SVETUR 

Diplomatiniais priėmimais vyko ir Švedijos vicepremjere 
ir žinomų Lietuvos muzikų Lena Hjelm-Wallen, kiti Šve-
koncertais užsienyje paminėta dijos vyriausybės bei Užsienio 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena — Vasario 16-oji. Apie 
tai praneša Elta, remdamasi 
Užsienio reikalų ministerijos 
ir diplomatinių atstovybių pa
teikta informacija. 

Ambasada Suomijoje antra
dienį surengė koncertą ir pri
ėmimą, kuris vyko Riterių rū
muose Helsinkyje. Iškilmėse 
dalyvavo apie 200 svečių. 
Jiems koncertavo operos solis
tai Judita Leitaitė ir Eduar
das Kaniava. Pasak ambasa
dos pranešimo, „pasisekimas 
buvo stulbinantis, svečiai liko 
labai patenkinti koncertu". 

Lietuvos ambasada Helsin
kyje teigia pirmoji pradėjusi 

klausimus. Pokalbį praves ak- rengti šventinius priėmimus, 
prof. Vytautas Landsbergis ir tyvi visuomenininke gydytoja per kuriuos vyksta ir koncer-
dalyvaus Jaunimo centre, dr. O. Daugirdienė. Skirkime tai. Kitais metais ta pačia pro-

Kaziuko porą valandą šiam neeiliniam ga planuojama surengti „trijų skautų ruošiamos 
mugės iškilmingame 
ryme 11 vai. ryte. 

atida- pabendravimui su viceminist
re dr. G. Paliokienė. 

ALIAS Čikagos skyriaus kalbinio susirinkimo pranešėjai dr Arvyda* 
Adomavičius kairyje' ir \nl. Valdas I/edzinskaa 

tigrų" — Eduardo Kaniavos, 
Virgilijaus Noreikos ir Vladi
miro Prudnikovo — koncertą. 

Įsimintiną savo menine pro
grama priėmimą antradienį 
Londono Leighton House rū
muose surengė Lietuvos am
basada Didž. Britanijoje. Lie
tuvių ir užsienio kompozito
rių kūrinius šiame priėmime 
atliko žinomi muzikai — pia
nistas Petras Geniušas ir 
smuikininkas Raimundas Ka
tilius. Koncerto klausėsi į po
būvį atvykusi Didžiosios Bri
tanijos Europos reikalų mi
nistrė Joyce Quin, taip pat 
užsienio valstybių diplomatai, 
britų verslininkai, meninin
kai, žurnalistai, lietuvių 
bendruomenės nariai. 

Ambasadoje Stokholme su
rengtas priėmimas, į kurį at-

reikalų ministerijos pareigū
nai ir dauguma Stokholme re
ziduojančių užsienio valstybių 
ambasadorių. Per priėmimą 
vicepremjere patikino Lietu
vos diplomatus, kad Švedija 
palankiai vertina Lietuvos 
pastangas tapti Europos Są
jungos nare. 

Valstybės atkūrimo diena 
taip pat paminėta Atėnuose. 
Lietuvos ambasada viešbučio 
„Ledra Mariott" salėje suren
gė priėmimą, kuriame dalyva
vo diplomatinių atstovybių ir 
tarptautinių organizacijų va
dovai, Graikijos užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnai 
ir visuomenės veikėjai. 

Kiek neįprastą priėmimą 
surengė Lietuvos ambasados 
Vokietijoje Berlyno skyrius. Į 
priėmimą atvykusius svečius 
pasitiko ir Užgavėnių blynais 
vaišino Kanapinis ir Lašini
nis, Nuotaka ir Giltinė, Ark
lys ir kiti Užgavėnių persona
žai. Europos akademįjos Ber
lyne kieme sudeginę didžiulę 
More, svečiai vaišinosi tradi
ciniais lietuviškais Užgavėnių 
valgiais ir gėrimais, klausėsi 
etnomuzikos ansamblio „Ūla" 
koncerto. 

Kanados sostinėje Otavoje 
Lietuvių Bendruomenė suren
gė šventinį koncertą. Šventės 
dalyvius pasveikino Lietuvos 
ambasadorius Kanadoje Al
fonsas Eidintas. 

Jis, beje, taip pat surengė 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
Otavoje esantys užsienio vals
tybių ambasadoriai, Kanados 
užsienio reikalų ir tarptau
tinės prekybos ministerijų bei 

Gynybos departamento parei
gūnai, visuomenės organiza
cijų atstovai. 

Vasario 16-osios minėjimai 
surengti Toronte, Hamiltone, 
Montrealyje ir kituose Kana
dos miestuose, kur įsikūrusios 
gausesnės lietuvių bendruo
menės. 

Šveicarijos Lietuvių Bend
ruomenė Ciuriche taip pat pa
minėjo Lietuvos valstybės at
kūrimo dieną. Svečius pasvei
kino bendruomenės pirminin
kas Vaclovas Dargužas, Švei
carijos parlamento narių aso
ciacijos draugystei su Baltijos 
šalimis vadovas Hans Graf, 
Lietuvos nuolatinės misijos 
Jungtinių Tautų skyriuje Že
nevoje laikinasis vadovas 
Audrius Navikas. 

Diplomatas įteikė Vyčio 
Kryžiaus antrojo laipsnio or
diną Joanai* Pečiulionytei, ku
rios tėvą — ginkluoto pasi
priešinimo dalyvį Motiejų Pe-
čiulionį — po mirties šiuo ap
dovanojimu pagerbė Lietuvos 
prezidentas. 

(Elta) 

PLĖŠIKAS 
VIENUOLYNE 

Vasario 15 d. New Yorke gy
venantis vyskupas P. Balta
kis, išgirdęs vienuolyno skam
butį, įleido gražiai apsivilkusį 
juodaodį, kuris paprašė pagal
bos, nes sustojęs jo automobi
lis. Iš pradžių vyskupas nusi
vedė svečią į virtuvę ir pavai
šino kava bei sausainiais. Sve
čias paprašė pinigų ir gavo 12 
dol. Po valandos sugrįžo ir pa
prašė dar 80 dol., nes reikią 

pakeisti mašinos detalę. Ga
vęs iš vyskupo 60 dol., po po
ros valandų sugrįžo trečią 
kartą. Tada vyskupas, pasik
vietęs į pagalbą tėv. P. Gied-
gaudą ir br. P. Maluką, pravė
rė duris, bet tas pats juodao
dis įsiveržė į vidų, ir prasidėjo 
muštynės, nes jis užpuolė vys
kupą, norėdamas išplėšti iš ki
šenės piniginę. Nors kiti du 
vienuoliai šoko ginti, bet už
puolikas išplėšė vyskupo kel
nių kišenę ir, vietoj piniginės, 
pasigriebęs virtinėlę raktų, 
pabėgo. Policija apklausinėjo 
vyskupą ir kitus vienuolius, 
bet įsibrovėlio kol kas nesuė-
mė. Ir durų, ir automobilio 
raktus teko pakeisti. Brolis 
Pranciškus buvo lengvai su
žeistas, o vyskupui tik sulau
žyti akiniai ir suplėšytos kel
nės. Šį įvykį aprašė vasario 17 
d. „New York Post" laikraštis. 
5 ir 11 televizijos kanalai pasi
kalbėjimą su vyskupu P. Bal
takiu rodė savo žinių laidose. 

„Darbininkas" 

CLEVELANDAS LAUKIA 
TRIJŲ SOLISTŲ 

Virgilijaus Noreikos, Eduar
do Kaniavos ir Vladimiro 
Prudnikovo koncertas įvyks 
kovo 7 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Bilietų parduota 
daug, bet jų dar galima bus 
įsigyti koncerto dieną prieš 
pat koncertą. Po koncerto -
vaišės ir pabendravimas su so
listais Lietuvių namų „Ginta
ro" restorane. Iki malonaus 
pasimatymo! Rengia Ateities 
klubas. VJL 

• Namam* pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

• Baltia Ezpress pra
neša, kad velykiniai siuntiniai 
priimami „air cargo" Baltia 
Express įstaigoje, tel. 800-772-
7624, šiaurės Čikagoje — 
Amber Group, tel. 800-262-
3797 ir Jaunimo centre, teL 
773-778-7500. Siuntos laivu 
išvyksta kovo 16 d. (sk.) 

• Šv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena pra
sidės kovo 10 d. ir tesis iki 19 
d. (7 vai. rytais), Marijonų 
koplyčioje, prie „Draugo". 
Norintieji šioje novenoje da
lyvauti ir įsijungti su savomis 
intencijomis kviečiami nedel
siant kreiptis: Mariau Fa-
thers, 6336 So. Kilbourn 
Ave., Chicago, IL 60829. (sk) 

• Birutė Čyvienė, Cleve-
land, OH, siunčia $200, ku
riuos jai deimantinės sukak
ties ir vardinių proga jos vaikų 
slaptai surengtame pobūvyje 
šeimos draugai įteikė kaip do
vaną. Sveikiname ponią Birutę 
gražaus amžiaus sukaktuvių ir 
varduvių proga ir linkime dar 
daug sukaktuvių švęsti, o au
kotojams Lietuvos vaikų vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čiu globa", 2711 Weat 71«t 
St., Chicago IL 60629. (sk.) 

• Emile ir Claudia Lar-
ricq, Miami, FL, globoja Lie
tuvoje tris našlaičius, pratęs
dami globą kitiems metams 
atsiuntė $460. A.a. Feluna Sta-
nionis-CNeill, Philadelphia, 
PA, mirė; ji globojo du Lietuvos 
našlaičius. Jai mirus, našlaičių 
globą perėmė jos duktė Marie 
CNeill, kuri atsiuntė kitiems 
metams $300. Andrew A. Rač
kauskas, Brookfield, IL, glo
boja Lietuvoje 2 našlaičius. 
Pratęsdamas jų globą kitiems 
metams,at8iuntė $350 - kiek
vienam po $175. Dėkojame 
visiems rėmėjams už jų dos
numą! „Lietuvos Našlaičiu 
globa", 2711 West 71st St., 
Chicago IL 60629. (sk.) 

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

• U i a.a. Antaninos Mic
kienės sielą, trejų metų mir
ties sukaktyje, šv. Mišios bus 
aukojamos Sv. Antano bažny
čioje, Cicero, IL, sekmadienį, 
kovo 7d. 11 vai. ryto. Gimi
nes ir draugus prašome pasi
melsti už a.a. Antaniną. 


