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Kairiųjų perga lė r inkimuose 
n e d a r o garbės Lietuvai 

Vi ln ius , kovo 22 d. (BNS) 
— Kairiųjų pergalė savivaldos 
r inkimuose „nepuošia Lietu
vos tarptaut inėje demokrat i
nėje opinijoje", pareiškė Seimo 
pi rmininkas Vytautas Lands
bergis. 

Spaudos konferencijoje t re
čiadienį V. Landsbergis teigė, 
kad r inkimų rezultatuose gali
ma įžvelgti švytuoklės princi
pą, suveikusį Lietuvoje ir 
1992 meta is , kuomet „buvo 
smarkus kryptelėjimas į kai
rę". „Ati t inkamai buvo išrink
tas Seimas, o paskui ir prezi
dentas" , sakė Seimo pirminin
kas . 

J o nuomone, dabartiniai sa
vivaldybių rinkimai vyko val
džios žmonėms ir partijoms 
nepalankioje ekonominėje bei 
socialinėje aplinkoje. 

P a s a k V. Landsbergio, Va
k a r ų politologai sukūrė termi
ną „an t ras i s ešelonas", kuo
met komunist inės jėgos poko
munist inėje visuomenėje grįž
ta į valdžią pakeistais pavadi
nimais , o numatan t , jog gali 
tekt i pasi t raukt i , kur iamas ir 
„trečiasis ešelonas — tos pat 
par t inės šeimos dukter inės 
•partijos ki tais pavadinimais". 

Seimo pirmininko teigimu, 
nors Lietuvoje ir buvo įkur ta 
dukter in ių partijų, jos pasise
kimo neturėjo, nes „kaip žmo
nės kalbėjo, ta pati panelė, ki
t a suknelė". 

P a s a k jo, 1996 metais Mo
terų, Ūkio, Valstiečių partijos 
buvo „paleistos surinkti t am 
t ikrą elektoratą, o paskui su
nešt i į bendrą krepšį Seime ir 
susivienyti". 

Dabar , V. Landsbergio nuo
mone, viena iš jų sėkmingai 
iššoko į priekį ir turėjo pasise
kimą „dėl energingo, populis
tiško ir tur t ingo lyderio veik
los". 

Kaip žinia, savivaldybių 
r inkimuose daugiausia įgalio
j imų gavo Artūro Paulausko 
vadovaujama Naujoji sąjunga, 
a n t r a buvo Valstiečių partija. 
Abiejų vadovai yra jauni , o 
Valstiečių partijos vadovas 

Ramūnas Karbauskis oficia
liai deklaruoja turįs milijonų 
vertą turtą. 

Paklaustas , ar neprisiima 
dalies kaltės už sumažėjusią 
konservatorių įtaka vietos sa
vivaldoje, V. Landsbergis sa
kė, kad iš „dirbančių" partijų 
Tėvynės sąjunga yra pirmoji. 
„Tos, kurios pasirodė geriau, 
kol kas yra kalbančios parti
jos. Jos garbina Lukašenką, 
sako, kad Lietuvai nereikia 
nei Europos, nei kariuome
nės", kalbėjo konservatorių' 
vadovas. 

J i s pripažino, kad praėju
siais metais konservatorių 
veikla nebuvo tobula, partija 
turėjo dvi „nemalonias ir sun
kias krizes — dviejų ministrų 
pirmininkų pabėgimas nuo at
sakomybės nepuošia partijos". 

Rinkimuose 
nugalėjo „daug 

* žadantys" 
Vi ln iu s , kovo 22 d. (BNS) 

— Seimo Moderniųjų krikščio
nių demokratų frakcijos narys 
Feliksas Palubinskas apgai
lestauja, kad Lietuvos rinkėjai 
pasirinko „daug žadančius", 
tačiau nepaaiškinančius, „kaip 
jie tai duos". 

F. Palubinsko nuomone, 
kar tu tai rodo rinkėjų nepasi
tenkinimą dabartine padėti
mi. 

„Jie balsavo už naujas poli
tines jėgas, tikėdamiesi, jog 
jos geriau spręs jų problemas", 
spaudos konferencijoje trečia
dienį sakė Seimo vicepirmi
ninkas. 

J i s pats tikėjosi, kad šalies 
piliečiai sustos „vidury" — ties 
centro politinėmis jėgomis. 

Praėjusių metų gruodį 
Seime įkūrę atskirą frakciją, 
modernieji krikščionys demo
kratai savivaldybių rinki
muose nedalyvavo. 

Per 1997 m. rinkimus Lietu
vos krikščionių demokratų 
partija buvo trečia, gavusi 180 
įgaliojimų, o dabar — tik 
aš tunta su 98 įgaliojimais. 

Seimo vadovas atvirai cituoja 
Rusijos ministro laišką 

Vi ln ius , kovo 22 d. (BNS) — 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis sako iš Rusijos 
neišgirdęs aiškaus paneigimo 
to, ką j is išdėstė savo kalboje 
Seime per Kovo 11-sios mi
nėjimą. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį V. Landsbergis citavo 
Rusijos užsienio reikalų mi
nis tro Igor Ivanov laišką JAV 
Valstybės sekretorei Made-
leine Albright ir kitiems Va
karų valstybių diplomatijos 
vadovams. 

Remdamasis šiuo dokumen
tu, Lietuvos nepriklausomy
bės a tkūr imo 10-mečio minė
j ime V. Landsbergis sakė, kad 
Rusijos radikalieji populisti
niai politikai tebetrokšta su
kur t i Naująją Sovietų Sąjungą 
ir rengia propagandinį puo
limą prieš Baltijos valstybes. 

Da r prieš savaitę Seimo va
dovas ats isakė komentuoti šio 
laiško turinį, tačiau trečia
dienį jį išsamiai citavo. 

„Brangioji Madlena, nepa
pras ta i aliarmuojančios žinios 
a te ina iš Baltijos valstybių. 
Likus keliems mėnesiams iki 
to, kai visa civilizuota žmonija 
minės Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos 55-ąsias metines, 
Europoje vis aiškiau girdimas 

L~J Tėvynėje pasižvalgius 

Adamkų- kalba knygos Nuotr.: Prezidentą 
ziejuje. 

Prezidentas išaukštino 
kardinolą Vincentą Sladkevičių 

Ksrtinoi&s " pristatyme Vilniuje, Taikomosios dailės mu-
Vladiniiro Gulevidaus I Elta t nuotr. 

fašistų bumas. Baltijos val
stybėse jis (fašistinis bumas 
— BNS) imasi tikros kampa
nijos persekioti karo vetera
nus, kurie kovojo kare", I. Iva
nov laišką citavo V. 
Landsbergis. 

Laiške teigiama, kad Latvi
joje neseniai už 9 gyventojų 
nužudymą 1944-siais nuteis
tas Vasilij Kononov, kurį Rusi
ja laiko antifašistu, ir panaši 
raganų medžioklė pradėta Es
tijoje ir Lietuvoje. 

„Mes norėtume gauti atsa
kymą, kodėl JAV tyli, kai Bal
tijos valstybių vadovai tyčio
jasi iš milijono aukų atmini
mo. Aš tikiuosi, kad jūsų val
stybė t inkamai atsakys į šią 
pavojingą raidą. Savo ruožtu, 
aš pasirengęs apsvarstyti vi
sas galimas jungtines prie
mones neutralizuoti kylančią 
fašizmo ir revanšizmo grėsmę 
Europai", sakoma Rusijos UR 
ministro I. Ivanov laiške. 

Spaudos konferencijoje V. 
Landsbergis pažymėjo, kad jo 
teiginiai nebuvo paneigti, o 
Rusijos URM patvirtino, jog 
tokie laiškai buvo išsiuntinėti. 

„Vakarai atakuojami suvie
nyti jėgas prieš Baltijos val
stybes. Teismų nuteisti karo 
nusikaltėliai iš anos puses 

Vilnius* kovo 21 d. (BNS) 
— Antradienį Taikomosios 
dailės muziejuje Vilniuje vei
kiančioje parodoje „Krikščio
nybė Lietuvos mene" įvyko 
kultūros vakaras „Kardinolas 
Vincentas Sladkevičius". 

Pirmajame ciklo „Lietuvos 
kardinolai" kultūros vakare, 
kurį rengia Lietuvos dailės 
muziejus ir kultūros leidykla 
„Santara", pristatyta žurna
listės Irenos Petraitienės kny
ga „Kardinolas" apie Vincentą 
Sladkevičių. 

Prezidentas Valdas Adam
kus vakaro dalyviams sakė, 
kad kardinolo asmenybę „ne
dvejodami galime pavadinti 
dvidešimtojo amžiaus mora
lės, tarnystės Dievui, tiesai 
bei žmogiškumui ženklu". 
„Būti šalia tokios asmenybės, 
turėti tokį žmogų savo ben
druomenėje — didelė likimo 
dovana kiekvienam asmeniui, 
tautai ir valstybei", sakė V. 
Adamkus. 

Prezidentas išreiškė viltį, 
kad knyga „Kardinolas" dau
geliui #žmonių „leis dar kartą 
priartėti prie didžiųjų verty
bių, kurios kiekvieno iš mūsų 
gyvenimui teikia dvasingu
mo". 

Vakare taip pat dalyvavo 
Kaišiadorių vyskupas Juoza
pas Matulaitis, literatūros 
profesorė Viktorija Daujotytė, 
poetas Justinas Marcinke
vičius, leidyklos „Santara" va-
vadinami herojais", sakė Sei
mo pirmininkas. Jo nuomone, 
jei Rusija iš tikrųjų yra su
planavusi ir intensyvins pro
pagandinę politinę kampaniją 
prieš Baltijos valstybes, pasta
rosios turi dvi alternatyvas. 
Pirmoji — „atsiklaupti ant 
kelių ir eiti ta kryptimi, kur 
galbūt jų pasigailės", kita — 
„kalbėti oriai ir atvirai". 

,Aš niekada nebuvau antiru
siškas, bet tikrai esu antistali-
niškas", pabrėžė V. Landsber
gis ir pridūrė esąs už de
mokratų Andrėj Sacharov, 
Sergej Kovaliov bei Grigorij 
Javlinskij Rusiją. Seimo pir
mininkas teigė pritariąs pa
starojo nuomonei, kad Rusija 
turi tapti Europos dalimi, o ne 
atvirkščiai — Europa Rusijos 
dalimi. 

Jis taip pat citavo G. Jav
linskij posakį, kad „Genadijus 
Ziuganovas yra atviras komu
nistas, o Vladimiras Putinas 
— slaptas komunistas". 

„Mano Kovo 11-sios pasisa
kymo prasmė — perspėjimas. 
Ne ką nors pulti, bet per
spėti", pabrėžė V. Landsber
gis. 

dovas Romualda- Norkus bei 
knygos autorė I. Petraitienė. 
Grigališkąsias giesmes vakaro 
metu giedojo choro „Aidija" so
listų grupė. 

Kardinolas V. Sladkevičius 
yra apdovanota? Vytauto 

Didžiojo I laipsnio ordinu bei 
„Santarvės" premija už ypa
tingus nuopelnus Lietuvos 
dvasinio gyvenimo taurinimui. 
V. Sladkevičius yra antrasis 
Lietuvos kardinolas. Prieš 400 
metų Vilniaus vyskupas kuni
gaikštis Jurgis Radvila buvo 
pakeltas primuoju Lietuvos 
kardinolu. 

Vyriausybė siekia supaprastinti 
emigraciją iš Lietuvos 

Vilnius, kovo 22 d. (BNS) 
— Trečiadienį vyriausybė nu
tarė, kad turi būti visiškai pa
naikintas Emigracijos įsta
tymas bei pataisyti Valstybės 
ir tarnybos paslapčių įsta
tymo straipsniai, varžantys 
išvykimo laisvę asmenims, ku
rie yra dirbę su valstybes pa
slaptimis. 

Pasak Vidaus reikalų minis
terijos, dabartinis Emigraci
jos įstatymas netiesiogiai 
varžo teisę išvykti iš Lietuvos, 
nes Lietuvos pilietis, pagei
daujantis išvykti nuolat gy
venti j užsienio valstybę, turi 
kreiptis į Vidaus reikalų mi 
nisterija ir gauti jos leidimą. 
Leidimas išvykti išduodamas 
tik atlikus Emigracijos įstaty
mo numatyta procedūrą. 

Tai Betiesi giai varžo val-

Latvija perspėja 
Baltijos valstybes 

dėl Būtingės 
Ventspilis, kovo 22 d. 

(BNS) — V atspilio miesto 
dūmą parenk Latvijos Kur
žemės krašto ietos savivaldy
bių laišką Ba įjos jūros regio
no valstybi.: vyriausybėms 
apie pavojins. padėtį Lietuvo
je, Būtingės r ftos terminale. 

Kaip pi iešė dūmos Ap
linkos priežii os skyriaus va
dovė Ilga Z. .iece. laiške iš
dėstyti faktą, patvirtinantys 
nesaugią pa: tį terminale, ir 
priežastys, xlėl Kuržemės 
pajūrio saviv Idybės nerimau
ja dėl jos. 

Dokumr to autoriai ragi
na Baltijos j . ' o s valstybių vy
riausybes p aipsniui spręsti 
Būtingės pro' iemą ir stiprinti 
terminalo s: ;gumą. Jie taip 
pat nurodo, g būtina pasira
šyti žalos, k iri gali būti pada
ryta Būtin. S terminale iš
siliejus naft. . atlyginimo su
tartį. 

„Mes a tkop iame kitų vals
tybių dėmes nes esant dide
lei taršai, j gali pasiekti ne 
tik Latviją, e t ir Estiją. Suo
miją bei Švediją, faktiškai 
grėsmė iškiio visoms aplink 
Baltijos jūr. esančioms vals
tybėms", sake I. Zilniecė. 

stybės ar privačių interesų 
nepažeidusių piliečių teisę 
laisvai išvykti iš valstybės ir 
iš dalies prieštarauja Konsti
tucijos 32 straipsnyje dekla
ruojamai išvykimo teisei, kuri 
nepriklauso nuo išvykimo 
pobūdžio — laikinai viešėti a r 
nuolat gyventi. 

Laikinas piliečių išvykimas 
iš valstybės iš esmės nėra ri
bojamas ir kontroliuojamas. 

Galiojanti emigravimo tvar
ka pastaruoju metu lyg ir ne
tenka prasmės, nes Lietuvos 
piliečiai, siekiantys išvengti 
emigravimo procedūros, pasi
naudoja laikino išvykimo 
teise. Atsakomybė už emigra
vimo tvarkos pažeidimą nėra 
nustatyta. 

1991-1999 m. iš Lietuvos lei
dimą emigruoti gavo apie 
10.000 piliečių arba viduti
niškai 1,200 piliečiu per me
tus. 

Lietuvos emigracijos įsta
tymą pripažinus netekusiu ga
lios, būtina keisti Valstybes ir 
tanybos paslapčių įstatymą, 
kadangi netenka prasmės šie 
įstatymo 14 straipsnio 2 da
lyje numatyti apribojimai emi
gruoti asmeniui, dirbusiam su 
valstybės paslaptimis. 

* Pagal social inės a p s a u 
gos i r d a r b o min i s t r ės Ire
nos Degutienės ir Baltarusijos 
socialinės apsaugos ministrės 
Olgos Dargel kovo 17 d. pasi
rašytą susitarimą dėl pensijų 
ir pašalpų skyrimo, pervedimo 
ir mokėjimo tvarkos, abiejų 
valstybių gyventojai galės tap
ti dviejų valstybių pensinin
kais. 'Elta) 

* Se imo r ū m ų bei k i tų 
pa s t a tų r e m o n t o ir pertvar
kos konkursą laimėjo UAB 
„Alsa". Konkurse dalyvavo 13 
bendrovių, kurios buvo verti
namos pagal pasiūlytą pa
slaugų atlikimo kainą, jau re
montuotų objektų sąrašą, gy
vavimo laikotarpį, darbuotojų 
kvalifikaciją, atliktų darbų 
apimtis. Seimo kanceliarija 
skelbė konkursą, nurodyda
ma, kad planuojamų pirkti 
darbų apimtys (iki 900.000 
litų) gali būti keičiamos pagal 
tai, kiek turės lėšų. 

* Daugel i s r i nkė jų p e r 
L i e tuvos sav iva ldyb ių rin
kimus nebalsavo už kandida
tus su miglota praeitimi, tei
gia Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) pirmininkas Ze
nonas Vaigauskas. Pasak jo, į 
naująsias miestų ir rajonų sa
vivaldybių tarybas nepateko 
ne vienas iš kandidatų, iki ne
priklausomybės atkūrimo 
1990 m. teistų už sunkius nu
sikaltimus, pvz., išžaginimus 
ar kūno sužalojimus. Anot Z. 
Vaigausko, tokių asmenų par
tijų rinkimų sąrašuose buvo 
keliolika. SNS) 

* Buvęs p r e z i d e n t a s Al
g i r d a s B r a z a u s k a s paten
kintas savivaldybių rinkimų 
rezultatais, tačiau savo apsi
sprendimą dėl grįžimo į akty
viąją politiką jis kuriam laikui 
atideda. ..Turiu kruopščiau iš
analizuoti rinkimų rezultatus, 
pasižiūrėti, kaip partijos tar
sis tarpusavyje dėl bendradar
biavimo, tiesiog pagalvoti ir 
tik tuomet apsispręsti", „Kau
no dienai" (03.22) sakė A. Bra
zauskas. Jis atsisakė detali
zuoti, su kuo tarsis del savo 
galimo apsisprendimo, tačiau 
jis nei patvirtino, nei paneigė 
galimybę, kad savo sugrįžimo 
į aktyviąją politiką atveju va
dovautų suvienytam kairiųjų 
politinių jėgų blokui. „Nesvar
bu , kas kairėje ir kas dešinėje, 
svarbu, kas gali duoti naudos 
Lietuvai", taip į tokius klausi
mus atsako A. Brazauskas. 

* „Į Tėvynę m a s i n a i r 
t r o šk imas pas ipe lnyt i " , ra
šo „Lietuvos rytas" (03.20). 
Prieš kelerius metus politikų 
išreklamuota ir brangiai kai
navusi tremtinių grįžimo į Tė
vynę programa tremtinių var
du prisidengusiems žmonėms 
tapo greito praturtėjimo šalti
niu, nes butus iš Lietuvos val
džios gavę tremtiniai ar jų šei
mos nariai per kelis mėnesius 
sugebėjo juos privatizuoti ir 
tuoj pat parduoti bei išvykti 
gyventi atgal į Rusiją. Butais 
aprūpintiems tremtinių vai
kams dažniausiai nepavyksta 
pritapti Lietuvoje ir jie grįžta 
atgal į Rusiją, pastebi laikraš
tis. Vilniaus miesto valdyba 
šiemet vėl patvirtino beveik 
400 tremtinių šeimų, norinčių 
gauti butus sostinėje, sąrašą. 

* Iš J u n g t i n i ų Arabų 
Emyra tų sugr įžo Mažeikių 
rajono savivaldybės delegaci
ja, ieškojusi Dubajuje pinigų 
bažnyčiai, invalidams bei rajo
no atliekų tvarkymo progra
mai. Savivaldybė kelionės iš
laidoms dengti skyrė 38.000 
Lt iš rajono gamtos apsaugos 
fondo. Delegacijai vadovavęs 
Mažeikių rajono savivaldybes 
administratorius Petras Rube-
žius sakė, kad kelionės tikslas 
buvo pasiektas, nes amerikie
čių kilmės Dubajaus verslinin
kas Campton de Barros paža
dėjo paramą bažnyčiai iš savo 
kompiuterių verslo Indijoje. 
Pinigai Mažeikius turėtų pa
siekti jau po 5-6 savaičių. Tai 
butų trečdalis verslininko 
įmones mėnesio pelno — apie 
100.000 litų. DM 

* Lie tuvos ir Rusi jos san
tyk ius daugiau nei puse ap
klaustų Lietuvos gyventojų 
(96L7 proc.) vertina kaip pa
tenkinamus. 26 proc. mano, 
kad dvišaliai santykiai yra 
greičiau geri arba labai geri. o 
kiek daugiau nei 11 proc. — 
priešingai. BNS> 

* Valst iečių partįjos va 
das , Se imo narys Ramūnas 
Karbauskis užtikrino prezi
dentą Valdą Adamkų, kad jo 
vadovaujama politinė jėga re
mia Lietuvos įsijungimą į Eu
ropos Sąjungą (ES) ir NATO, 
tačiau mano, kad tam būtini 
pakankamai ilgi pereinamieji 
laikotarpiai. Sekmadienį vy
kusiuose rinkimuose Valstie
čių partija gavo 213 įgalioji
mų ir tikisi, kad jos atstovai 
vadovaus 20-čiai Lietuvos sa
vivaldybių iš 60-ties, daugiau
sia rajonuose. 

* Vyriausybė patvirt ino 
d a r keturias Lietuvos de
rybų dėl narystės Europos 
Sąjungoje (ES) nuostatas: dėl 
Konkurencijos politiko?, Išori
nių santykių, Mažų ir viduti
nių įmonių, Kultūros ir audio
vizualinės politikos skyrių. 
Šių nuostatų projektams 
anksčiau pritarė Vyriausybinė 
Europos integracijos komisija. 

* Kandidatas \ Rusijos 
p r e z i d e n t u s Vladimir Žiri-
novskij Ispanijos laikraščio 
„EI Pais" korespondento pa
klaustas, kokiomis sąlygomis 
jis pritartų, kad Maskva pa
naudotų branduolinį ginklą, 
atsakė: „Jeigu NATO plėsis į 
Rytus ir įeis į Baltijos valsty
bes bei Ukrainą". Be to, Rusi
jos liberalų demokratų vadas 
neatmetė branduolinio spren
dimo galimybės, jeigu prasidė
tų islamo valstybių ir Kinįjos 
karinis įsivežimas į Rusiją. 

* A l e k s a n d r a s Lileikis , 
k u r i s n e t r u k u s vėl gali būti 
teisiamas žydų genocido by
loje, savo prisiminimų knygoje 
pasakoja slapta kovojęs prieš 
nacius ir užjautęs jų pasmerk
tus žydus. A. Lileikio knyga 
knygynuose pasirodė netru
kus po to, kai Lietuvoje įsiga
liojo Baudžiamojo proceso ko
dekso pataisos, leidžiančios 
įtariamuosius karo ir genocido 
nusikaltimais teisti už akių, 
jei dėl blogos sveikatos jie ne
gali dalyvauti teismo posė
džiuose. 92 metų A. Lileikis 
karo metu buvo naciams pa
valdžios lietuvių saugumo po
licijos Vilniaus apygardos vir
šininkas. Tačiau knygoje „Pa
žadinto laiko pėdsakais" A. Li
leikis teigia per II pasaulinį 
karą dirbęs Lietuvos antinaci-
niam judėjimui. 

* Nepriteklių ir skolų 
s l eg i amas Klaipėdos univer
sitetas nuo pirmadienio pusei 
mėnesio nutraukia darbą. 
Universiteto rektoratas nu
sprendė darbuotojus dviem 
savaitėm išleisti nemokamų 
atostogų ir taip išvengti darbo 
nešildomose patalpose bei grą
žinti dalį skolų už šildymą. 
Nuo praėjusio penktadienio 
dėl skolų universitete išjung
tas šildymas. Nutraukdama 
darbą pusei mėnesio, universi
teto vadovybė siekia sutaupyti 
dėstytojų dviejų savaičių atly
ginimus ir išvengti s tudentų 
bei dėstytojų peršalimo ligų 
dėl darbo nešildomose patal
pose. Universiteto bendruome
nei neišėjus nemokamų atos
togų ir nesumokėjus skolų, 
griežtų priemonių prieš uni
versitetą žadėjo imtis Finansų 
ministerija. >BNSI 

KALENDORIUS " 
Kovo 23 d Turbijus, Domas, Ak

vile, Galigintas. Vismantas. 
Kovo 24 d Liucija, Gabrielius. 

HiMn. D.inmantas. Niką. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

DEŠIMTMETI PAMINĖJO PUIKIU 
KONCERTU 

Lincoln centras New Yorke. 
tai muzikos ir meno šventove. 
Tame centre yra Metropolitan 
ir New York City operos, NY 
filharmonijos ir Alice Tully 
Hali. V. Beaumont ir \V. Rea-
de teatrai , didžiule muzikos 
biblioteka, garsioji Juiliard 
muzikos mokykla ir kt. Čia 
galima pamatyti ir išgirsti į 
dideles aukštumas iškilusius 
dainininkus, pianistus, smui
kininkus, geriausius simfoni
nius ir kamerinius orkestrus 
ir pan. 

J tą muzikos ir meno šven
tovę, Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas ir LB 
NY apygardos valdyba, minint 
Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymo dešimtmetį, pa
kvietė į vargonų muzikos kon
certą, įvykusį Alice Tully Hali, 
kovo 12 d.. 6 v.v. 

Salėje, kurioje yra trijų ma
nualų su pedalais, 62 registrų 
ir i.224 vamzdžiais vargonai, 
koncertą atliko vargonininkas, 
vargonų solistas Virginijus 
Barkauskas. 

Virgilijus Barkauskas. 

Prieš koncertą įvadinį žodį 
tarė LB apygardos pirm. Kęs
tutis Bileris. Toliau angliškai 
ir lietuviškai šio renginio 
prasmę glaustai paaiškino LR 
gen. konsulas dr. Rimantas 
Morkvėnas. 

Kadangi šie metai žymi komp. 
J. S. Bach. kuris yra vadina
mas vargonų muzikos karaliu
mi. 250-tą mirties sukaktį 
'mirė 1750 m.:, kaip ir dera, 
tą sukaktį pagerbiant. V. Bar
kauskas koncertą pradėjo su 
Bach — ..Prelude and Fugue 
in E-flat major". Po to skam
bėjo J. Juzeliūno „Concerto for 
Organ" ;New York premjera). 

Po trumpos pertraukos buvo 
išgirsta VVidor — „Symphony 
No. 6 in G minor". Vierne — 
JPieces de Fantaisie" ir Guil-
lou — ..Toccata". 

Koncerto dalyviai kiekvieną 
atliktą kurinį šiltai priėmė, o, 
koncertą užbaigus, visiems 
pakilus nuo kėdžių ir audrin
gai plojant, buvo susilaukta 
vieno Jbiso". Koncertą atliku
siam Virginijui Barkauskui 
atsidėkojant, buvo įteiktos 
puokštes gelių. 

Koncerte dalyvavo apie 600 
žmonių A. Tully salėje yra 
1.100 vietų . Nekune nusiste
bėjo, jog. nepaisant, kad to
kiam svarbiam Lietuvos gyve
nimo įvykiui pažymėti koncer
tą ruošė konsulatas, bet is jo 
tarnautojų koncerte dalyvavo 
tik vienas kitas, o iš LR misi
jos prie Jungtinių Tautų tar
nautojų nebuvo nei vieno. 

įprastoje Lincoln centro pro
gramos knygelėje 'Stagebill), 
šalia V. Barkausko nuotrau
kos ir muzikines jo veiklos 

apžvalgos, išspausdinta glaus
ta Lietuvos istorijos eiga. Ne
pamirštas ir komp. Julius Ju
zeliūnas. Jam ten skirtos 29 
eilutės. 

Koncertas buvo plačiai iš
reklamuotas. J koncertą, kad 
vyresnio amžiaus žmonėms 
nereikėtų vargti važinėjant 
požeminiais traukiniais, buvo 
pasamdyti autobusai, kurie 
dosnių geradarių dėka, vežė 
veltui. Du autobusai vežė iš 
Atsimainymo parapijos bažny
čios. Maspeth, NY, vienas nuo 
M. Šalins laidojimo namų ir 
dar vienas iš New Jersey. 

Šio koncerto, susijusio su 
didelėmis išlaidomis, jų suma
žinimui prisidėjo Cultural 
Council of the Lithuanian-
American Community, Atsi
mainymo parapija. Maspeth 
NY> Lietuvos Vyčių 110 kuo
pa, kun. Jonas Pakalniškis, 
dr. Sophie Oželis-Blumenfeld, 
Aleksandra Kašubą ir Mary 
Shalins. 

P . P a l y s 

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

ĮSPŪDINGAI 
PAMINĖJOME KOVO 

VIENUOLIKTĄJĄ 
Šių metų kovo mėn. 12 d. 

palyginti negausus mūsų lie
tuvių telkinys labai gražiai 
paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 10 metų 
sukaktį. Minėjimą ruošė Day-
tona Beach klubo valdyba, 
vadovaujama Jono Daugėlos. 
Minėjimas vyko Prince of 
Peace parapijos bažnyčioje ir 
salėje. Pamaldose, skirtose 
lietuviams ir minėjime daly
vavo arti šimtas asmenų. 

Šv. Mišias už Lietuvą auko
jo kun. Ričardas Grasso, kuris 
savo pamoksle labai jautriai 
prisiminė šią nepriklauso
mybės atstatymo dešimtmečio 
sukaktį, Lietuvos išgyventas 
okupacijas ir ryžtą siekiant 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Pasigerėjo ir šio telkinio lietu
vių darna, kultūringumu. 

Pamaldose šventišką nuotai
ką kėlė muz. Antano Skridu
lio vadovaujamo choro „Siety
no" giedamos dienai parinktos 
giesmes. Šv. Mišių skaitymus 
atliko Kazimieras Barūnas, o 
savo paruošta tikinčiųjų mal
da prašė Aukščiausiojo palai
mos Lietuvai, jos žmonėms ir 
vyriausybei. 

Aukas nešė Marija Varnie
ne. Aldona Sodaitienė, Celes-
tina Šiulcienė. 

Gražų įspūdį ir iškilmingu
mą teikė procesijoje nešamos 
JAV ir Lietuvos vėliavos. JAV 
vėliavą nešė Pranas Domijo-
naitis. o Lietuvos Donatas 
Stukas. Vėliavas lydėjo tauti
niais drabužiais pasipuošu
sios Ada Monkienė ir Elena 
Ambrozaitienė. 

Daytona Beach, FL, Lietuvių Bendruomenės ruoštame Vasario 16-tos minėj ime susit ikę visuomenininkai Iš k.: 
žurnalistas Jurgis Janušaitis, JAV LB Krašto tarybos pirmininkas Donatas Skučas , buv. LB apylinkės pirm. Bi
rute Kožicienė, dabartinis LB apyl. pirm. Stasys J. L'šackas, programos atl ikėjas Kazimieras Baronas ir Lietu
vių klubo pirm. Jonas Daugėla. 

Po dvasinės atgaivos, paki
lia nuotaika rinkomės į salę 
tęsti minėjimo. įnešus vėlia
vas klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pasveikino susirin
kusius ir tarė trumpą įvadinį 
žodį. Prisiminė Lietuvos oku
pacijas, ryžtą 1918 m. vasario 
16 d. skelbiant Nepriklauso
mybę, vėliau pergyventas bol
ševikų, vokiečių okupacijas, 
baisias tautos niekinimo sąly
gas, partizanų kovas, ir visos 
tautos amžių tėkmėje išlaiky
tą meilę Lietuvai, patriotizmą 
ir pagaliau didžiąją drąsą — 
„Sąjūdį" ir Kovo 11 Aktą. 

Pagrindinio kalbėtojo šį kar
tą nebuvo. Išskirtinai įdomią 
programą — dailiojo žodžio 
pynę, paruošė Jonas Daugėla 
talkinant Algirdui Šilbajoriui 
ir muz. Antanui Skriduliui. 

Programą atliko Algirdas 
Šilbajoris, Aniceta Mažeikie
nė, Juozas Baltrušaitis, ir 
Narcizas Kreivėnas. Kiekvie
nam atlikėjui programos ruo
šėjai paruošė tekstus. Jie apė
mė Lietuvos istorinę įvykių 
raidą, atspindinčią amžių 
slinktyje Lietuvos kovas dėl 
laisvės. Vasario 16-oji, neprik
lausoma Lietuva, okupacijos 
ir okupantai, laisvės kovos, 
partizanų laikotarpis, tautos 
atgimimas, Sąjūdis — drąsa, 
pagaliau Nepriklausomybės 
aktas. Šiuose tekstuose atsis
pindėjo Lietuvos istorijos 
kančios, džiaugsmai, tautos 
sūnų ir dukrų meilė Lietuvai. 
Visa tai atliko skaitytojai su 
giliu išgyvenimu, paliekančiu 
kiekvienam neužmirštamą įs
pūdį. Juk ir išeivija visą laiką 
jungėsi su kovojančia tauta ir 
daug prisidėjo prie laisvės at
gavimo. Narcizui perskaičius 
Kovo 11-osios Aktą, buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos him
nai. 

Programą pradedant iš 
juostos įrašų skambėjo choro 
daina „Lietuva brangi", o kal
bant apie tautos sudėtas au
kas ir žuvusių už tautos lais
vę šviesų atminimą pagerbė
me tylos susikaupimo minute. 

Dailiojo žodžio pynė paliko 
gilų įspūdį ir drauge išgyve
nome, tautos kančias ir 
džiaugsmus. Minėjimo pro-

Daytona Beach. FL. Vasario lfi-sic 
ninkai. Is k paskaitą minėjime ska 
mo pirmininkas Donatas Skučas ir 
Baras 

minėjime susitiko žymus visuomeni
nes JAV I.B Krašto tarybos prezidm-
I.ieluviy fondo tarybos narys Stasys 

gramą trumpa ir įspūdinga. 
Klubo pirmininkas Jonas 

Daugėla padėkojo programos 
ruošėjams, atlikėjams ir vi
siems prie minėjimo prisidė
jusiems. Narimantas Karaša 
salėje išstatė gražią parodą, 
vaizduojančią Kovo 11-tosios 
Aktą, signatarus, Baltijos ke
lią, kur is programoje buvo 
gražiai prisimintas. 

Po programos pasivaišinta. 
Vaišių metu klubo pirminin
kas Jonas Daugėla atliko atei
ties veiklos pranešimą. Arti
miausias renginys — balan
džio 9 d. metinis choro „Siety
no" koncertas, kuriam spar
čiai ruošiamasi. 

Jurgis J a n u š a i t i s 

PUTNAW,CT 
N . PR, SESERŲ 

VYRIAUSIA VADOVĖ 
JJL VALSTIJOSE 

Ses. dr. Albina Pajarskaitė, 
N. Pr. Seserų vienuolijos vy
riausia vadovė, š.m. sausio 
mėn. lankėsi Š. Amerikoje. 
Vizitavo Toronto, Montrealio, 
Putnamo, Lemonto ir Matu
laičio namų seserų bendruo
m e n e s — skyrius. Vieną pa
vakarę ji dalinosi savo įspū
džiais su Matulaičio slaugos 
namuose gyvenančiomis sese
rimis ir talkininkėmis. Papa
sakojo apie seselių konkrečius 
darbus Lietuvoje: jų rūpestį ir 
pagalbą Vilniaus gatvėse besi-
bastantiemš mažamečiams, jų 
šeimoms, paliegusiems sene
liams; naujus projektus prie 
Bonifratrų bažnyčios atsista
tančiam jų skyriui. Darbo dir
va plati... Kaunas, Marijam
polė, Alytus, Vilnius, Utena. 
Klausėmės ir klausėme, ne tik 
apie Lietuvą, bet ir ką ji ga
lėtų papasakoti apie mūsų že
myno seseris, ką ji matė ir 
girdėjo lankydama čia esan
čius skyrius. Stebėjosi, nepai
sant seserų amžiaus naštos, jų 
darbštumu, išmintingai spren
džiamomis problemomis, ne
paliekant visko tik Dievo va
liai, o pačioms su malda ir 
pasitikėjimu Viešpačiu, svar
stant ir sprendžiant kur di
desnė garbė Dievui ir besibu-
riantiems lietuviams, ypač 
jaunimui ir vyresniesiems ga
lima geriausiai* patarnauti . 

Jai buvo malonu, kad Čika
goje, Lemonte, Putname atsi
randa jaunesnės kartos rėmė
jų. Ses. Albina turėjo progos 
su jais susitikti, pajusti jų 
nuoširdumą, rėmėjų rūpestį, 
kaip šiuo metu besikeičian
čioje aplinkoje, Lietuvoje ir 
Amerikoje, prasmingiau joms 
padėti, o taip pat išgirsti žo
džius: „Nepalikit mūsų. Pasi-
likit su mumis!" 

Įdomų pokalbį turėjo Le
monte su Rita Vensloviene ir 
Aldona Kamantiene, kurios 
š.m. didelę dalį (viena visus, o 
kita pusei praleis pas seseles 
Vilniuje Jos supažindins su 
„Vaiko vartų į mokslą" progra
ma ir pačios patirs tos progra
mos tinkamumą Lietuvos svei

k a m ir nuskr iaus tam vaikui. 
Pu tname ses. Albina dalyva

vo Rėmėjų valdybos posėdyje. 
Įdomu, kad, mažėjant pašau
kimams, ji yra atvira svarstyti 
pasauliečių įsijungimą į vie
nuolijos apaštalavimo misiją 
ir JAV, ir Lietuvoje. Palaimin
tojo Jurgio tes tamento vykdy
mas turi būti tęsiamas. Džiau
gėsi valdybos veiklumu, noru 
apjungti buvusias bendrabu-
tietes, stovyklautojas ir jų at
žalas — atjauninti rėmėjų vei
dą... ir ieškoti būdų patraukti 
naujai atvykusius iš Lietuvos, 
kad jie nedingtų konsumeriz-
mo tvaike. Palinkėjo sėkmės 
ruošiamam koncertui „Nerin
gos" naudai š.m. balandžio 2 
d. seselių vienuolyno koply
čioje. Išreiškė rėmėjams dė
kingumą už moralinę, dvasinę 
ir material inę paramą, Putna
mo seserims, o per j a s Lietu
vos provincijai. 

Savo susitikimu su rėmėjų 
valdyba ji sustiprino jų ryžtą 
malda, meile ir darbais lydėti 
jų apaštalavimą čia ir Lietu
voje. Seselė išskrido į Lietuvą 
sausio 26 d. 

IŠVYKO SES. VERUTĖ 

Vasario 9 d. Matulaičio slau
gos namus paliko seselė Ve
rutė Beišytė. Pusę metų sėk
mingai slaugė Matulaičio na
mų lietuvius gyventojus. 
Linksma, greita, visiems nuo
lankiausiai patarnaujanti , at
simenanti šimtus anekdotų, ji 
užkariavo seselių ir namų gy
ventojų širdis. Seselė Verutė 
per tą laiką aplankė ir kitus 
skyrius, susitiko su lietuviais, 
j iems pasakojo apie vienuolės 
išgyvenimus komunistinėje 
Lietuvoje ir Sibire. Matulaičio 
slaugos namų seselių bendru
omenė spėjo jos pasigesti. 

Aldona Prapuolenytė 

P H I L A D E L P H I A , P A 

UŽGAVĖNĖS V. KRĖVĖS 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Norisi pasidžiaugti, kad Vin
co Krėvės lituanistinės mo-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidays. the Tueaday* 
fouowing Monday observaoce of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jau. 
2nd by the Lithuanian CathoUc Press Soriety, 4646 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-6589. 
Periodical daaa postage paid at Chicago, IL and additional mpiling offices. 
SubtcriptioD Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster. Send addreas chaoges to Draugas - 4645 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-6589. 
Malindami palto išlaidas, pakvitavimų u i prenumeratą neaiuBCiame Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumeratai yra w ¥ « - — ii anksto. 
Melams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje ir kitur (U.Š.) $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (U S.) $65.00 $50.00 $38.00 
Ulaakant į Lietuvą: 
Oro paltu _ $500.00 $250.00 
Reguliariu pastų $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras ssMHssl 

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

kyklos veikla Philadelphijoje 
pastaraisiais metais labai su
aktyvėjo. 

Didžia dalimi tai atsitiko su
manaus mokyklos vedėjos Da
nutės Surdėnienės vadovavi
mo dėka. Mokyklos vedėja su
būrė darnų, norintį rimtai ir 
{domiai dirbti mokytojų kolek
tyvą. Mokinių tėveliai taip pat 
su entuziazmu visur priside
da. Taigi, bendro triūso dėka, 
rezultatai tikrai labai džiugi
nantys. 

Kovo mėn. pirmą savaitgalį 
mokykloje šventėme Užgavė
nes. Pirmo skyriaus mokytojos 
Raimondos Rukšienės režisuo
ta šventė praėjo labai smagiai! 

Pradžioje klasėse mokytojos 
vaikus supažindino su lietuvių 
nuo seno švenčiama žiemos 
išlydėjimo švente — Užgavė
nėmis. 

Po pamokų mokinukai susi
rinko Šv. Andriejaus parapijos 
salėje, kur visi išradingai da
rėsi Užgavėnių kaukes. Kaukė 
turėjo išeiti kuo baisesnė. 

Žiemą gąsdinome ir iš kiemo 
varėme didžiai triukšmauda
mi, žaisdami žaidimus ir iškil
mingai tikros ugnies liepsnose 
sudegindami Didžiąją More. 

Na, o kokios gi Užgavėnės 
be blynų? 

Taip, taip, ir jų turėjome — 
labai daug ir labai skanių. 
Valgėme apsilaižydami. 

Didelė padėka Raimondai 
Rukšienei už šios Užgavėnių 
šventės suruošimą ir įdomų 
pravedimą, o mamoms — šei
mininkėms: Laimai Bagdona
vičienei, Vidai Šalčiūnienei, 
Renatai Kučienei — už ska
niuosius blynus. 

Žiemą mes tikrai išvarėme, 
nes dienos jau labai pakvipo 
pavasariu. 

Violeta Razga i t i enė 

• Piktų žodžių kulkomis su
trumpinama ir meilės žvaigž
dė. 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC. 
4647 VV. 103 S t . Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem urt-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
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Tel. 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA,M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

NapervHle. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Towerl,Sotte3C 

Downers Orove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2600 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fettow: American Academy of 

Family Practico 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61st Ave. (219) 947-6379 
Hofeft, IN 46342 F«x (219) 947-6236 
^REWKAWWSKASJ^ 

Vaikų gydytoja 
900 Ravinia PI., Orland Pa* , IL 

Tel. 708-349-0887. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

Nuolaida naujai atvykusiems. 

ASYASEGALENE.M.D. 
Rush University Consultants in 

Aflergy and Immunotogy 
Konsultacijos suaugusiems ir 
vaikams, sergantiems astma, 

sinusitu, kvėpavimo takų ir 
imunologinėmis ligomis, 

alergiškiems maistui, vaistams, 
vabzdžių įkandimui bei įvairioms 
aplinkos sukeltoms alergijoms. 

Dr Segalene sėkmingai suderina 
medicininį išsilavinimą JAV su 

dideliu patyrimu Europoje ir JAV. 
Kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 

1725 VV.Hamson St-207 
Chicago, IL 80812 
Tel. 312-942-8208. 

Po nutarimo Putnamo seselių vienuolijos koplyčioje S m balandžio 2 <i 
ruošti religinį koncertą „Neringos" jaunimo stovyklavietei paremti, pa 
tankintos Sypeosi ruošos pirmininkė Gitą Kupčinskiene ir korespondente 
Aldona Prapuolenytė. 

LINAS SIDRYŠ, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 80415 

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

Tel. 773-735-7709 
T*l • |0m i>ikr*itts 
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Buvęs Pasaulio Darbo konfederacijos gen. sekretorius Piett Nillsen 
(kairėje) ir Kazimieras Kuzminskas 1997 m. Nuotr. A. Tumėno 

KATALIKIŠKOS 
PROFSĄJUNGOS IEŠKO 

SUTARIMO 
Šiuo metu prie politinės įtampos Lietuvoje didinimo 

frakcijos narys), Profesinių są
jungų centras, kuriai vadovau
ja J. Olekas Uaip pat socialde
mokratų frakcijos Seime na
rys) ir Lietuvos darbininkų 
sąjunga, kuriai vadovauja Al
dona Balsiene. Pastarosios 
profsąjungos veikla šiuo metu 
ypač kelia nuostabą: artėjant 
savivaldybių rinkimams, Dar
bininkų sąjunga sudarė koali
ciją su Ūkio partija, kuri fak
tiškai yra darbdavių organi
zacija. Kaip derinasi darbi
ninkų ir pramonės magnatų 
interesai, sunku suprasti. 
Mums, kurie norėtume darbo 
santykius gristi krikščioniš
kais principais, yra labai sun
ku dirbti. 

— Ką vis dėlto pasisekė 
nuveikti? 

— Šiuo metu palaikome ge
rus ir intensyvius ryšius su 
Belgijos, Olandijos krikščio
niškomis profsąjungomis, Kip
ro profsąjunga. Mes rengiame 

ir pristatyti krikščioniškąsias profsąjungas — Lietuvos 
darbo federaciją — paprašėme šios federacijos pirmi
ninką Seimo narą Kazimierą Kuzminską. 

— Prašytume priminti dinės nuostatos yra ne kon-
Darbo federacijos istoriją, frontuoti su darbdaviais, bet 

— Lietuvos Darbo federacija sutartinai ieškoti išeities, kad 
atsirado, atkūrus Lietuvoje pagerėtų darbo sąlygos darbi-
valstybę 1918 m. Darbo fede- ninkui ir stiprėtų tas ūkinis 
racijos tikslas buvo jungti vienetas, kuriame darbinin-
krikščionis darbininkus. Tai kas dirba, o tuo pačiu ir vals-
buvo krikščionių profesinė są- tybė. 
junga, kuri prisiėmė ir politi- Šiuo metu turime daugiau 
nę misiją, dalyvavo pirmuo- kaip 14,000 narių, skyriai su-
siuose Seimo rinkimuose, kar- kurti 15 rajonų. Veikiame ir 
tu su Ūkininkų sąjunga bei teritoriniu, ir šakiniu princi-
Krikščionių demokratų partija pu: pvz., veikia Mokytojų ka-
laimėjo daugumą ir valdė Lie
tuvą iki 1926 m. Tautinin
kams užėmus valdžią, visos 
profsąjungos buvo uždraustos, 
taip pat ir Darbo federacija. 
Tačiau darbo federantai buvo 
aktyvūs antikomunistai ir, pa-

talikų sąjunga, Krikščioniška 
ūkininkų sąjunga, Metalo ap
dirbimo profsąjunga, Susisie
kimo, Vandens tiekėjų federa
cija (pastaroji labai stipri) ir 
t.t. Darbo federacija sustiprėjo 
ir 1997 m. buvo priimta į Pa

sivadinę Krikščionių darbinin- šaulio Darbo konfederaciją, 
kų sąjunga, veikė toliau. Oku- kurios centras yra Briuselyje, 
pavus Lietuvą, kartu su kito- Darbo federacija tampa įtakin-
mis organizacijomis Darbo fe- ga ir Lietuvoje, 
deracija buvo uždrausta ir nu- Malonu, kad gerai veikia 
stojo egzistuoti. Toliau fede- mūsų struktūros. Darbo fede
rantai dirbo užsienyje. Įdomu racijos pirmininko pavaduoto-
būtų, jeigu i šį straipsnį atsi- jas Vidas Puskepalis yra mi-
lieptų Darbo federacijos išeivi- nėtos Vandens tiekėjų federa-

mus finansuoja. Remiamės 
krikščionišku socialiniu moky
mu. Užsiimame darbininkų 
perkvalifikavimu, mokomės 
dirbti naujomis gyvenimo są
lygomis. 

— Kaip pakomentuotu
mėte pastarųjų mėnesių 
profsąjungų keliamą 
triukšmą, nuolatinius mi
tingus? 

— Mitingavo socialdemokra
tinės profsąjungos, nes artėjo 
rinkimai. Mitingavo tam, kad 
išsakytų savo politines nuos
tatas įvairiais klausimais. 
Štai Seime buvo kalbama apie 
Marijampolės rajono savival
dybės perorganizavimą. Čia J. 
Olekas kalbėjo viena, — jis 
pasisakė už perorganizaciją, 
— o mitinge dalyvavo kartu 
su žmonėmis, kurie priešinosi 
Marijampolės rajono perorga
nizavimui. 

— Spauda ir televizijos 
atkreipė dėmesį į tai, kad siskirdavo darbdavys, matyt, 
Jūsų paminėtos profsąjun- jiems neparanku, kad būtų 
gos labai aštriai sureagavo priimtas toks darbo ginčų nag-

BRITAI DALYVAUS KONFERENCIJOJE 
DĖL IAE UŽDARYMO 

Didžioji Britanija pakviesta Pažymėta apie Lietuvos w-
dalyvauti 8.m. birželio mėnesį riausybės paramą Didžiosios 
vyksiančioje remejų konferen- Britanijos premjero idėjai stip-
cijoje dėl fc^nos atominės ^ ^ k o v ą s u n a r k o t i kų kon-
elektnnės (lA^ fondo ir fi- trabanda ir su tuo susijusiu 
nansiškai prisidėti prie elek- nusikalstamumu. (Elta) 
trinės uldaryn-io. 

Apie tai kaibeta Lietuvos 
užsienio reikalų viceministro, 
vyriausiojo derybininko su Eu
ropos Sąjunga ES) Vygaudo 
Ušacko susitikimuose su Di
džiosios Britanijos ministru 
Europai Keith Vaz, D. Britani
jos premjero specialiuoju pa
tarėju Roger Liddle, Užsienio 
reikalų, Pramones ir preky
bos, Finansų, Žemės ūkio, žu
vininkystės ir maisto ministe
rijos, Aplinkos, transporto ir 
regionų ministerijų pareigū
nais, kuruojančiais Europos 
Sąjungos ir jos plėtros klausi
mus. 

Susitikimų metu V. Ušackas 
pristatė Lietuvos pasirengimo 
deryboms dėl stojimo į ES 
eigą. 

Ministras K. Vazas (K. Vaz) 
pažymėjo, kad D. Britanija 
išlieka aktyvi ES plėtros 
rėmėja. Todėl valstybė sieks, 
kad vasario mėnesį prasi
dėjusi ES tarpvyriausybinė 
konferencija būtų užbaigta iki 
šių metų pabaigos. D. Britani
jos ministras Europai pas
tebėjo, kad britai ketina dau
giau dėmesio skirti ES „Šiau
rės dimensijos'' iniciatyvai. 

V. Ušackas pabrėžė Lietuvos 
norą perimti britų patirtį elek
troninės prekybos srityje, deri
nant atitinkamus teisės ak
tus, mokesčių sistemą. Iš 
principo susitarta šiais metais 
surengti Lietuvos ir D. Brita
nijos specialistų seminarą 
elektroninės prekybos klausi
mais. 

joje nariai ir papasakotų apie 
savo veiklą po 1940 m. 

— Kada Darbo federacija 
buvo atkurta Lietuvoje? 

— Iniciatyvinė grupė susi
kūrė 1992 m. Vienas iš inicia
torių buvo Lionginas Radze
vičius. Kurį laiką Federacija 
nebuvo aktyvi, veikė tik Vil
niuje. 1995 m. Lietuvos darbo 
federacija susijungė su Lietu
vos profesinių sąjungų bendri
ja, kur kas didesne organizaci
ja, į kurią įėjo mokytojų ir gy
dytojų (jai priklausiau ir aš) 
profsąjungos. Susijungimo 
konferencijoje 1995 m. buvau 
išrinktas Darbo federacijos 
pirmininku. Veikla sustiprėjo, 
įsikūrė skyriai. Mūsų pagrin-

cijos pirmininkas ir gyvena 
Panevėžyje. Generalinė sekre
torė, o tuo pačiu ir valdybos 
pirmininkė, yra Regina Reke-
šienė, ji faktiškai dirba pag
rindinį vykdomąjį darbą. 

Kartais išgirstu pastabas: 
kaip tu suspėji vadovauti ir 
Lietuvos Krikščionių demok
ratų partijos valdybai, ir Dar
bo federacijai. Man tai nesun
ku, nes Darbo federacijoje dir
ba labai iniciatyvūs žmonės, 
man tenka net kartais juos 
pristabdyti. O veikti akstinas 
yra, nes tebeveikia buvusios 
komunistinės profsąjungos: 
Profesinių sąjungų susivieniji
mas, kuriam vadovauja A. Sy
sas (Seimo socialdemokratų 

\ keletos nedidelių profsą 
jungų apsisprendimą nepa
klusti didžiųjų diktatui ir 
eiti savarankiškai tartis su 
vyriausybe dėl konstrukty
vaus bendradarbiavimo. 

— Tai buvo pokalbis dėl dar
bo ginčų nagrinėjimo įstaty
mo. Mūsų Darbo federacija 
kartu su Klaipėdos Darbi
ninkų sąjunga rengė Darbo 
ginčų nagrinėjimo įstatymo 
projektą. Mes siekėme, kad 
būtų išvengta teismų, kad 
lengviau būtų galima išspręsti 
ginčus tarp darbdavio ir darbi
ninko, aišku, dalyvaujant 
profsąjungoms. Kadangi so
cialdemokratai ir toliau dirba 
su darbdaviais, kaip ir buvu
sios komunistinės profsąjun
gos, kurios buvo popierinės ir 
kurių vadovus paprastai pa-

rinėjimo būdas, kuris leistų 
apsieiti be teismo ir triukšmo. 
Teismai jiems parankūs, nes 
teismuose dažniausiai laimi 
darbdavys. 

— Ar jau veikia Trišalė 
taryba, dėl kurios darbo 
sustabdymo taip pat buvo 
kilęs profsąjungų šurmu
lys? 

— Tuo metu, kai nutrūko 
darbas Trišalėje taryboje, jai 
vadovavo Profesinių sąjungų 
susivienijimo pirmininkas A. 
Sysas. Jis Trišalėje taryboje 
vesdavo politines diskusijas ir 
bandydavo daryti spaudimą 
vyriausybei, matyt, dėl to ke
letas susitikimų ir neįvyko. 
Dabar Trišalė taryba vėl vei
kia. 

Kalbėjosi Audronė 
Viktorija Skiudaitė 

NAUJAS LAIVAS 
Kovo 3 d., penktadienį, stip

rus vėjas ir lietus nesu
trikdė naujo bendrovės „Lie
tuvos jūrų laivininkystė" ben
drosios paskirties laivo „Kęs
tutis" vėliavos įšventinimo ce
remonijos. 

Pliaupiant lietui ir pučiant 
stipriam vėjui, prie Tarptau
tinės jūrų perkėlos krantinės 
pririšto laivo vėliavą pa
šventino kunigas, prie laivo 
įsigijimo prisidėjusiems dar
buotojams buvo įteikti padė
kos raštai. 

Pavadintas laivas tapo 
35-uoju didžiausios Lietuvoje 
jūrinės verslovės „Lisco" laivu. 

Anksčiau Italijos laivybos fir
mai priklausęs laivas buvo 
pavadintas JSider Trader", o 
dabar perkrikštytas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
vardu. 

Laive „Kęstutis" dirbs 12 
jūrininkų lietuvių įgula. Mo
torlaivio ilgis apie 100 metrų, 
plotis — apie 20 m., bendroji 
talpa — 4 mln. 160,000 tonų. 
greitis — 12.5 mazgų. Laivas, 
prieš 10 metų pastatytas Tur
kijoje, yra automatizuotas, 
aprūpintas šiuolaikine ryšių 
įranga. Laivas gali gabenti ge
neralinius bei biriuosius kro
vinius, jame telpa ir daugiau 
nei 200 krovadėžių. 

Bendrovė jau turi panašius 
4 šios laidos laivus, turi jų val
dymo patirtį, žinomi laivų dar
bo ypatumai. Naująjį laivą 
bendrovė teigia įsigijusi už pa
lankią kainą, tačiau jos ne
skelbia. 

Įgyvendindama laivyno nau-
jinimo programą, „Lisco" pir
mąjį šių metų pusmetį planuo
ja įsigyti dar vieną šios laidos 
laivą bei krovinių ir keleivių 
keltą. (BNS! 

* Dauguma naujienų 
agentūros BNS ir ryšių ben
drovės „Omnitel" tinklapio In-
terne'te lankytojų teigiamai 
vertina prezidento Valdo 
Adamkaus darbą. Prie klausi
mo „Kaip vertinate prezidento 
veiklą?" buvo pateikti trys at
sakymų variantai — palan
kiai, neturiu nuomonės ir ne
palankiai. 178 tinklapio „Om
nitel laikas" lankytojų pareiš
kė palankiai vertiną V. Adam
kaus veiklą. 89 lankytojai pre
zidento darbą įvertino nepa
lankiai, o 16 pareiškė neturin
tys nuomonės. BNS-

DRAUGAS, 2000 m. kovo 23 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Knygos saulėlydis? 
Vargiai! 

Šiomis dienomis kompiute
rinės komunikacijos propaguo
tojai džiaugiasi nauju „laimė
jimu": į apyvartą paleistas (ki
taip to veiksmo nelabai gali
ma pavadinti) naujas rašytojo 
Stephen King kūrinys, pirmą 
kartą randamas tik kompiute
rio ekranuose. Pavadintas „e-
book" '„Riding the Bullet"), 
šis kūrinys susilaukė netikėto 
pasisekimo — per kelias die
nas daugiau kaip 500,000 var
totojų įsijungė savo kompiute
rius ir įniko skaityti 66 pusla
pių ilgio tekstą. „E-knyga" 
buvo sutikta skambiais epite
tais ir tvirtinimais, kad tai 
tikrasis progresas, tvirtas 
žingsnis į ateitį, į modernią 
komunikaciją, kad dabar jau 
galas ne tik „popierinėms 
knygoms", bet ir jų leidėjams. 

Kaip paprastai reklamų at
veju, čia galbūt garsiau kalba 
tai, kas nutylėta, ne kas pasa
kyta. Visų pirma rašytojas 
Stephen King yra gerai ži
nomas, jo knygos („popieri
nės") leidžiamos didžiausiais 
tiražais, kai kurios susilaukia 
kelių laidų. Daug jo kūrinių 
jau yra filmai, kurie pripildo 
kino teatrus ir žiūrovų vaiz
duotes „baisiais vaizdais", nes 
King yra vienas geriausių 
bauginančio siužeto, vaiduok-
liško-makabriško scenarijaus 
kūrėjų. Jo naujausia knyga, 
būtų perkama ir skaitoma, 
nors ir kažin kaip neįprastai 
išleista. Antra vertus, 400,000 
interneto vartotojų „Riding 
the Bullet" galėjo įsijungti 
nemokamai (čia irgi gudri re
klama). Padėjo ir tai, kad 
„knyga" teturi 66 psl. Tiesa, ji 
nėra pirmoji, leista tik per 
kompiuterį, bet ankstesnės 
dvi (o gal ir daugiau) nesusi
laukė ypatingo dėmesio, ne
paisant pranašysčių apie grei
tą knygų leidyklų galą. 

Reklamose ir gražiuose atsi
liepimuose nepaminima, kad 
ne visoms kompiuterinėms 
sistemoms ,,e-knyga" prieina
ma (net pats King savo „Mac" 
kompiuteriu negalėjo jos pa
siekti), kad susidaro nemažai 
sunkumų skaitytojams, o, be 
to, „nepasiekiama plati rinka, 
kol kas dar neįsijungusių į 
kompiuterinį tinklą". Ką pats 
autorius apie visą šį šurmulį 
sako? „Man atrodo, kad čia 
kur kas daugiau čirškinimo, 
negu kepsnio..." 

Nėra abejonės, kad ši nau
jovė netrukus įsisenės ir pasi
liks, kaip dar viena mo
dernios komunikacijos neiš
vengiamybė. Internetas jau ne 

tik įkėlęs koją pro duris, bet 
tvirtai atsistojęs kitapus 
slenksčio. Šiandieninis žmo
gus nuolat skuba, vis nusi-
skųsdamas laiko stoka, tad 
kompiuteris suteikia daug ga
limybių kažką greitai atlikti, 
pasiekti. „E-knygų" leidėjai 
tiki, kad kur kas lengviau į 
kompiuterį „supilti"' tekstą, 
negu jį išspausdinti popie
riaus puslapiuose, knygą įrišti 
į viršelius ir išsiuntinėti skai
tytojams. O visi kiti kompiu
terinio teksto paskleidimo 
darbai paliekami rėkiamų kū
rėjams, kurie už tai gauna 
milžiniškas sumas dolerių. 
Antra vertus, nesunku žmo
nes įtikinti, kad tik paskutinis 
atsilikėlis šiandien neturi 
kompiuterio, nerašo laiškų 
elektroniniu paštu, tebeskaito 
„tikrus" laikraščius, tebeper
ka knygas, jas skaito ir pas
kui mylinčia ranka išrikiuoja 
savo lentynose. 

Ar, kaip dabar garsiai šau
kiama, jau tikrai atėjo knygų 
leidybos saulėlydis? Vargiai! 
Žmonijos meilė rašytam-
spausdintam žodžiui tęsiasi 
jau šimtmečių šimtmečiais. 
Daug seniau, negu V a., kuo
met vokietis Johann Guten-
berg (1400-1468) išradęs kny
gų spausdinimą kilnojamais 
spaudmenimis ir knygą pada
ręs prieinamą platesniam 
skaitytojų sluoksniui (kinie
čiai mechaninį knygų spausdi
nimą žinojo gerokai anksčiau;. 
Knyga yra daug daugiau, 
negu žodžiai, išrikiuoti popie
riaus lapuose. Ji lengvai, be 
jokių ypatingų pagalbinių 
priemonių, prieinama; ją gali
ma skaityti bet kur_ ir bet 
kada; dovanoti, kafp""brangų 
atminimą; džiaugtis ne tik jos 
turiniu, bet ir apipavidalini
mu; laikyti savo namuose, 
kaip artimą draugę, kuri pra
džiugina, guodžia, ramina, tei
kia poilsį. Greitam „pasiten
kinimui", ar susipažinimui su 
turiniu, kompiuterio ekranas 
yra nepamainomas, bet nėra 
pavojaus, kad knyga —jau tik 
atgyvenusi seniena. 

Kiekvienas žmonijos istori
jos laikotarpis turi savo ..pa
mėgtuosius žaisliukus" — da
bar tai yra kompiuteriai, ku
riems daugelis suteikia kaž
kokiu, tiesog mistiškų galių ir 
savybių. Tad kartais nesunku 
pamiršti, kad kompiuteris yra 
tik įrankis — tiesa, labai nau
dingas ir net kai kuriais atve
jais nepamainomas, bet jis 
priklauso nuo žmogaus, o ne 
žmogus nuo kompiuterio! 

KETVERI BAIMES IR 
PASIAUKOJIMO METAI 

BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMINIENĖ 
Nr.l 

Prologas 
Šiuos vaikystes prisiminimus skiriu savo tėvo Juozo 

Straupio, vokiečių okupacijos metais išgelbėjusio 9 
seimas — is viso 26 žydus, šviesiam atminimui. 

2000-ųjų metų vasario 21 dieną tėvui būtų 100 me
tų, bet jo nebėra tarp mūsų. Liko prisiminimai, ku
riais noriu papildyti skurdžias statistikos žinias, kart
kartėmis pasirodarčias spaudoje apie tėvo humaniš
kumą ir drąsą, bet niekas niekad nežinos to, kas sle
piasi po tų dviejų žodžių skraiste. 

Noriu praskleisti užmaršties šydą, kad žmonės ga
lėtų pamatyti tai, kas vadinama „kasdieniu gyveni
mu", kuo ketverius metus gyveno mūsų šeima ir dau
gelis Lietuvos žmonių... 

Dar mane paskatino rašyti nuolatiniai Vizentalio 
išpuoliai prieš Lietuvą ir jos žmones. Perskaitę nu
spręsite, ar teisus Vizentalis, ar tikrai mes „žyd
šaudžių tauta"? 

Pabėgimas i i geto 

Sekmadieni po mišių šventoriuje būriavosi žmonės, 
pasakojo šiurpias istorįjas apie tai, kad vokiečiai pra
dėjo šaudyti žydus, kuriuos laikė uždarytus getuose. 
Nebebuvo ir kalvariškio kromelninko Berelio, jo par-

dutuvėlės langai išdaužyti, užkalti keliais lentgaliais, 
durys išlaužtos, praviros, užrištos virvagaliu. Gyveno 
ir daugiau žydelių Žemaičių Kalvarijoje, jų namai, irgi 
nusiaubti, žvelgė į miestelį juodomis, išdaužytų langų 
vaiduokliškomis akiduobėmis... 

Nejauku eiti per miestelį, nebėra įprasto sekmadie
ninio šurmulio, žmonės lyg išbaidyti paukščiai — greit 
išsislapstė savo šiltose gūžtose. 

Parvažiavę iš bažnyčios, radome tetą Emiliją. Ji pa
pasakojo, kad Alsėdžiuose sušaudė daug žydų: senių, 
moterų ir vaikų, kad ruošiamasi naikinti Telšių getą 
Ilgai tarėsi, kaip padėti žmonėms, gal neilgai truks tos 
skerdynės... 

— Aš josiu į Telšius, savom akim noriu pamatyti, 
kas ten darosi, negaliu patikėti, kad taip, be jokios 
kaltės, žmones galabytų, — pasakė tėvelis. 

Teta ir mama mėgino atkalbėti tėvelį nuo šios kelio
nės, bet veltui. Tik praaušus — sėdo ant Širmio ir 
išjojo. Kelias tolimas — dvidešimt penki kilometrai. 

Getas buvo netoli Masčio ežero, nvc-nj pakraštyje 
Šalo, bet nesnigo. Tėvas vaikštinėjo paežere, iš tolo 
stebėdamas geto „gyvenimą". Aptiko kanalizacijos šu
linį. Įsidrąsino prieiti prie tvoros. Už spygliuotos vie
los aptvaro buvo matyti žmonės. Dvi merginos ir vaiki
nas buvo arčiau ir tėvas juos tyliai pašaukė. Apsidairę 
ar niekas nemato, nedrąsiai priėjo. Buvo labai nusimi
nę, sakė, kad jų artimuosius sušaudė, už kelių dienų ir 
juos nuvarys prie duobės.. Pradėjo prašyti, kad kaip 
nors padėtų išsigelbėti. 

Tėvas paprašė pažiūrėti, ar gete nėra kanalizacijos 
šulinių. Mergaitės nuėjo į vieną pusę — vyrukas į ki
tą. Tėvelis iš tolo stebėjo getą. Pamatęs grįžtantį vy

ruką, ir jis grįžo prie tvoros. Iš jo sužinojo, kad nelabai 
toli nuo šios vietos gete yra kanalizacijos šulinys. Su
tarė naktį susitikti. Vyrukas turėjo su „šviesele" eiti 
prie šulinio — tėvas pamėgins rasti kelią į getą kana
lizacijos vamzdžiais. Jei pasisektų — būtų galima pa
mėginti organizuoti pabėgimą. Kitos išeities nebuvo. 

Išsiskyrė. Sutemus, pasiėmęs žiebtuvėlį, tėvelis nu
ėjo į paežerę, susirado kanalizacijos šulinį ir tris kar
tus „mirktelėjo" žiebtuvėliu. Gete pamatė vieną „mirks
nį". Tai reiškė, kad aplink ramu — visi miega. 

Atidaręs dangtį, įlindo į kanalizacijos šulinį. Reikėjo 
rasti kelią į getą. Jei pasisektų — galėtų išgelbėti 
žmones. 

Pasišviesdamas žiebtuvėliu, ropojo dvokiančiu 
vamzdžiu, kol pamatė švieselę. Ji reiškė — čia geto te
ritorija. Tėvo laukė tas pats vyrukas, su kuriuo dieną 
kalbėjosi prie tvoros. Įkišęs ranką į kanalizacijos šu
linį švitino žiebtuvėliu — tai buvo jų sutartas ženklas, 
susitikimo vieta. 

Iš šulinio tėvas neišlipo, susitarė, kad rytojaus naktį 
atvažiuos jų išsivežti, kad pasiruošę lauktų signalo. 
Svarbiausia —niekam neprasitarti. 

Paskubom išsiskyrė: vyrukas su viltimi nuskubėjo 
pas seserį ir draugę, tėvas dvokiančiu vamzdžiu sku
bėjo palikti geto teritoriją. 

Namus pasiekė auštant, papasakojo mamai, kaip pa
teko į getą, kad surado „gyvybes kelią", kuriuo, jei pa
siseks, galima bus gelbėti žmones. Mama ir babūnelė 
neprieštaravo. Visi sutarė — reikia padėti žmonėms. 
atsidūrusiems ant mirties slenksčio... 

Įdienojus tėvas pasiskinkė porinį vežimą. įdėjo 
šieno, pripylė kelis maišus spalių — tai „miltai". Tel

šius pasiekė temstant. Sutartą valandą nuėjo į paeže
rę, nukėlė kanalizacijos šulinio dangtį ir tris kartus 
„mirktelėjo"'. Gete irgi žybtelėjo šviesele — tai reiškė 
— jie leidžiasi į šulinį. 

Praėjo kelios neramaus laukimo akimirkos. Pirma
sis pasirodė vyrukas, po jo sesuo ir drauge. Jau norėjo 
užstumti dangtį — iš šulinio pasigirdo maldaujantis 
balsas. 

— Dėl Dievo meilės, nepalikite mūsų... 
Iš šulinio išlindo dar trys žmones: vyras ir dvi mote

rys. Tėvas sutriko, namiškiams sako. kad parveš tris. 
o dabar štai jau šeši. 

— Ką padarysi, kaip jau bus taip, gal pasiseks? 
Užstūmė kanalizacijos šulinio dangtį, trumpai pasi

tarę skirtingais keliais nuskubėjo į sutartą vietą, neto
li geležinkelio pervažos. 

Tėvas jau sedejo vežime. Suguldė visus į šieną kaip 
„silkes bačkoje", iš viršaus užmetė maišus su spaliais. 
Niekieno nepastebėti, paliko Telšius ir siaubingąjį ge
tą — mirties stovykla. 

Tai buvo pirmasis tėvo mestas iššūkis sužvėrėju
siems naciams. Jis surado „gyvybes kelią''. Paprastas 
kaimietis išdrįso pasakyti „Ne" mirčiai... Šiuo ..gy
vybes keliu" dar ne kartą vedė žmones iš baisiojo mir
ties prieangio i gyvenimą... 

Mama ir babūnelė. pamačiusios ne tris. o šešis išsi
gandusius pabėgėlius, ne juokais sunerimo, kaip rei
kės išslapstyti, kad niekas nepamatytu ir nesužinotų? 

Nuo šios akimirkos jie tapo mūsų šeimos nariais. 
Mama ir tėvas jiems buvo „mamyte 
sake. kas jie. 

ir ..tėvelis". Pasi-

'Bus daugiau i 
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Gyvenimo kelią prisimenant 
Kun. V. Rimšelis, MIC 

B r a n d o s e g z a m i n a i i r 
a m ž i n i e j i į ž a d a i 

1937 m., kai m u m s artinosi 
brandos egzaminai , per Vely
kų atostogas n u v y k a u į Pata
šinę, kur buvo marijonų ūkis 
ir didelė koplyčia. Tena i ruo
šiausi brandos egzaminams, 
nes žinojau, kad prieš egzami
nus tą sekmadienį bus Vilka
višky gimnazijų rungtynės . 
Prie koplyčios kambaryje buvo 
senas pianinas . Aš prie jo pri-
sėsdavau šiek t iek paskambin
ti. Pianinu skambin t i mane 
mokė Petras Steponavičius. 
Prie manęs pr i s ia r t indavo bro
liukas Antanas Bakšys ir vis 
sakydavo, kad ga l ima vargo
nais pagroti. Gi rdėdavau , kai 
jis juokais kunigui J . Gutura-
vičiui sakydavo, kad j i s geriau 
bus vargonininkas ir j a u da
bar pradės pe r Mišias vargo
nuoti. Per Atvelykį A. Bakšys, 
kai jau koplyčia buvo pilna 
žmonių, man pasakė , kad aš 
turiu vargonais pagroti , o jis 
dumples pamindžios . Pradė
jau groti p u l k i m a n t kelių". 
Visa bažnyčia nepagavo var
gonų tono. Žmonės giedojo 
sau, o vargonai grojo sau. 
Kun. Gaturavičius nuo alto
riaus pradėjo šauk t i : „Bakšy 
nustok, Bakšy nustok", o mu
du per vargonų ba lsus to ne
girdėjom. Kun. Guturavičius, 
atsisukęs į mūsų pusę , pradė
jo kumščiu gras in t i . Kažkas 
atėjęs mums liepė grojimą 
sustabdyti. Per p ie tus visą 
kaltę A. Bakšys a n t savęs pri
siėmė. Nuo tos dienos j au dau
giau nesimokiau pianinu 
skambinti. 

Po rungtynių Vilkaviškyje 
pirmadienį mūsų gimnazijoje 
prasidėjo brandos egzaminai. 
Per septynias d ienas buvo ra
šomieji egzaminai. Lietuvių 
kalbos ir l i teratūros egzami
nams buvo skirtos penkios va
landos, o kitiems dalykams po 
tris valandas. Mūsų klasėje 
buvo antriems m e t a m s palik
tas Antanas Vaičiulis. J i s bu
vo labai susirūpinęs tais eg
zaminais. J is m a n e prašė per 
egzaminus j am padėt i . Tos pa
galbos jis prašė ir Pe t ro Kisie
liaus. Tie egzaminai buvo j a m 
viso gyvenimo lemtis. Graudu 
buvo į jį pažiūrėti. Kai mes eg
zaminų metu sode vaikščioda
vom ir dainuodavom, tai Anta
nas jau stovėdavo prie klasės 
durų. apsirišęs galvą šlapiu 
rankšluosčiu. Beveik visą nak
tį jis praleisdavo, ruošdama
sis egzaminams. 

Klasėje suolus ta ip susta-
tėm. kad A. Vaičiulis būtų arti 
manės ir Petro Kisieliaus. 
Graikų kalbos buvo duotas iš 
Kntono raštų vienas puslapis 
išversti į lietuvių kalbą. Pana
šų vertimą turėjom padaryti ir 
iš senovės lotynų rašytojų. 
Mudu su P. Kisielium išver
tėm po pusę puslapio ir per
davėm Antanui nusirašyti. 
Prancūzų ir vokiečių kalbų 
viską jam spėjau parašyti. 
Trigonometrijos sprendimą 
perdaviau nusirašyt i . Nusira
šydamas jis praleido vieną 
punktelj. Kitą dieną Liudas 
Čepulis pasikvietė Antaną pas 
save. L. Čepulis buvo mums 
kaip tikras tėvas. J i s suprato 
ir mate. kas darosi klasėje. 
Per egzaminus pas mus bū
davo ir iš švietimo ministeri
jos atstovas, kur is ramiai vis
ką stebėdavo.. Mokytojas L 
Čepulis Antanui padarė tokį 
sprendimą — už rašomąjį 
parašys dvejetuką, o už atsa
komąjį žodžiu duos ketvertu
ką, kad galėtų iš t r ignometn-
jos sudaryti trejetuką. 

Egzaminai baigėsi laimin
gai. Mudu su P. Kisielium už 
septynis rašomuosius gavom 

visus penketukus. Atsakomie
ji egzaminai baigėsi taip pat 
labai gerai. Antanas Vaičiulis 
buvo labai laimingas ir links
mas. Paklausiau, ką jis studi
juos. J i s atsakė, kad veterina
riją. Paklausiau, kodėl ne me
diciną. Jis atsakė, kad ne jam 
būti žmonių gydytoju. Esą, jei 
arklys ar karvė pastips, tai 
maža beda, o jei žmogus dėl 
gydytojo kaltės numirs, tai 
j a m būtų didelė nelaimė. Po 
karo A. Vaičiulis buvo geras 
gyvulių gydytojas ir universi
tete veterinarijos profesorius. 

Tą vasarą padaviau prašy
mą amžiniems įžadams priim
ti. Šiuo kartu vyresnieji jau 
neturėjo įtarimo, kad po bran
dos egzaminų paliksiu vienuo
lyną. Gavau teigiamą atsaky
mą. Prieš Žolinę buvo aštuo
nių dienų rekolekcijos. Priva
žiavo daug vienuolių iš kitų 
namų. Atvažiavo ir Jonas 
Kruopis, jau turėdamas sub-
diakono šventimus. Jam 
mokslas labai sunkiai sekėsi. 
Pakriko nervai, ir turėjo ku
nigų seminarijos mokslus lai
kinai nut raukt i . Jis buvo iš
studijavęs Kneipo sistemą. J is 
mane prisiprašė ryte ir vakare 
pečius, nugarą ir krūtinę su 
šaltu vandeniu apšvirkšti. 
Tuose susitikimuose pradėjo 
kalbėti ir apie mano įžadus. 
J i s man prisipažino, kad jis 
dabar jaučiasi labai nelaimin
gas, kad per atostogas namie 
matęs , kaip laimingi visi ūki
ninkai, j ie dirba visus darbus 
su malonumu. „O mane sunai
kino vienuoliškas režimas ir 
visi t ie mokslai. Nedaryk tu tų 
amžinų įžadų. Nemanyk, kad 
važinėsi ir toliau po visą Lie
tuvą. Aš tau tai sakau, kaip 
mano geriausiam draugui. 
Amžini įžadai — tai ne vieni 
a r treji metai". Aš jam tada 
pasakiau, kad mūsų amžinybė 
šiame pasaulyje gali būti dar 
mažesnė kaip vieneri ar treji 
metai. 

M o k s l a m s \ R o m ą 
Rugsėjo mėnesį pradėjau 

tęsti filosofijos mokslus nese
niai įsteigtame marijonų insti
tute . Prieš Visų Šventę atva
žiavo iš Romos generolas A. 
Cikoto daryti mūsų name vizi
taciją. J i s man daug nekalbė
jo, tik įsakė, kad tuojau pasi
ruoščiau ir po trijų dienų bū
čiau Romoje. Tai pirma man 
tokia kelionė. Paklausiau kun. 
P. Malinauską, kuris su kitais 
buvo atvažiavęs iš Amerikos 
atostogoms į Lietuvą, kaip 
man apsirengti . J i s pasakė. 
kad ta ip . kaip dabar esu apsi
rengęs, su sutana, nes ir jis 
važiuos apsirengęs sutana. Su 
manimi važiavo dar kun. Nor
ber tas Skurkis ir kun. Juozas 
Vaškas . Juodu buvo apsirengę 
j au pusiau civiliškai, bet su 
koloratkėm. Iš Kauno išvažia
vom j a u visai vakare ir Miun
chene ats i radom po pietų. Su
žinojom, kad mūsų traukinys 
išvažiuos į Romą tik po dviejų 
valandų. Kun. J. Vaškas ir 
kun. N. Skurkis nutarė aplan
kyti kažkokį garsų restoraną. 
Jau po kelių metų sužinojau, 
kad to restorano salėje buvo 
suruoštas Hitleriui pučas. 
Kun. Vaškas ir kun. Skurkis 
visai negalėjo vokiškai susi
kalbėti. Jie mane pasiuntė į 
virtuvę užsakyti dešrelių, nes 
mažai turėjom laiko. Virtuvėj 
mane apspito visos mergaitės. 
Jos turbūt niekad nebuvo ma
čiusios tokio jauno vaikino su 
su tana . Visos jos man norėjo 
patarnaut i . Salėje buvo susė
dę daug senyvų žmonių. Jie 
ramiai gurkšnojo alų ir stebėjo 
mane, kaip aš į virtuvę ir iš 
virtuvės greitai lakstau. Tada 
nutar iau su sutana po svetimą 

S K E L B I M A I 

Kun. Viktoras Rimšelis, ĮCC (antrasis ii kaires) Lenkijoje 

kraštą nevažinėti. Tik į Len
kiją kartą važiavau su sutana. 

Įstojau į Angelicum univer
sitetą. Man užskaitė Lietuvoje 
dvejų filosofijos metų studijas 
vienus metus. Marijonų filoso
fijos institutas buvo afilijuotas 
su Angelicum, bet praktiškai 
reikėjo išeiti visą kursą, reika
laujamą įsigyti licencijato 
laipsniui. Per Kalėdų atosto
gas vieną dieną bibliotekoj bu
vau įnikęs studijuoti metafizi
kos tezę apie būties esmę ir 
egzistenciją. Kai buvau labai 
įsigilinęs į būties sąvokas, 
staiga atsivėrė durys. Įbėgo 
kun. P. Malinauskas ir prane
šė, kad mano draugas Jonas 
Kruopis mirė. Rado jį nukri
tusį Žemaičių Kalvarijos baž
nyčioje nuo atbrailos, kuri yra 
aukštai prie vargonų. Kažko
dėl tame susijaudinime atėjo 
lyg nauja šviesa suprasti bū
ties esmę ir egzistenciją. At
siminiau, kad aš jam dar taip 
neseniai buvau sakęs, kad 
mūsų amžinybė šioje žemėje 
yra labai trumpa. 

Studentams, kurie ruošiasi 
egzaminams laipsniui įsigyti, 
buvo daug paskaitų. Ypač 
man buvo labai daug darbo, 
nes man buvo įskaityti vieneri 
metai. Į universitetą reikėjo 
eiti kasdien du kartus — 
priešpiet ir po pietų paskai
toms. Namie buvau aš tik vie
nas nekunigas. Tai mane pa
skyrė būti zakristijonu. Po 
dviejų mėnesių pramokau jau 
ir itališkai susikalbėti. Uni
versiteto filosofijos fakultete 
aš buvau tik vienas lietuvis. 
Visi kiti studentai buvo italai, 
prancūzai, olandai ir vokie
čiai. Todėl gal greitai ir italų 
kalbą pramokau. Atsirado 
man naujas darbas — supir
kinėti studentams mūsų name 
visokius reikmenis. Ketvirta
dieniais buvo laisva diena. Ir 
tada negalėjau atsigauti. Su 
kitais ir aš eidavau lankyti 
katakombas bei muziejus. To
kioje darbų ir užsiėmimų 
spūstyje greitai prabėgo moks
lo metai. Pačiame liepos mė
nesio viduryje prasidėjo egza
minai. Liepos mėnesį Romoje 
yra patys didieji karščiai. Dėl 
karščių ir uodų naktį negali 
miegoti. Nors ir su dideliu 
nuovargiu, egzaminus baka
lauro laipsniui išlaikiau gerai. 
Visiems prasidėjo atostogos 
iki Visų Šventės. 

Tada Lietuvoje, kun. A. Pet
rauskui atsisakius provincijo
lo pareigų, jo vietoje buvo pa
skirtas, dar tik keletą metų 
įšventintas, kun. Juozas Vaiš
nora. Dar tik prieš pusę metų 
jis buvo mūsų prefektas ir 
mus prižiūrėjo kaip mažus 
vaikus. Kun. N. Skurkis dėl jo 
keisto režimo sakydavo, kad 
jis netinka valdyti gyvus žmo
nes. Paprašiau jo, kad man 
leistų pasilikti Romoje iki kitų 
mokslo metų, nes žinojau, ko
kie darbai manęs laukia Lie
tuvoje. Gavau neigiamą atsa-

PRASMINGA MIAMI LIETUVIŲ 
KLUBO AUKA 

Lietuviai pracejo apsigyven
ti Floridos Miami apylinkėse 
pasibaigus Pirmajam pasau
liniam karui. Gai pirmuoju čia 
pastoviai įsikūrusiu lietuviu 
laikomas Pranai Mockus, at
vykęs 1921 me.ais. Būdamas 
darbštus žemai: s jis jau 1924 
metais įsigijo dabartinėje Co-
ral Gables apylinkėje nemažą 
žemės plotą, pasistatė namus, 
užvedė sodą ir pradėjo verstis 
vaisių prekyba. 

Tuo laiku Miami miestas ir 
apylinkės, dėl malonaus žie
mos klimato ir patogumo susi
siekti su Kuba .bei Pietų Ame
rika, pradėjo labai plėstis ir 
prasidėjo spekuliacijos žeme 
banga. Pietinėje miesto dalyje 
prisiglaudęs Coral Gables 
miestelis pritraukė daug nau
ji} gyventojų, kurie pradėjo 
statytis prabangius įdomios 
architektūros namus. Moc
kaus žemė pradėjo smarkiai 
brangti. J i s eraė pardavinėti 
atskirus sklypus naujoms 
statyboms i r tapo pasiturintis. 

Tarp naujai atvykstančių vis 
daugėjo ir lietuvių. Atradę čia 
svetingą žemaitį su gražiu 
namu ir sodu. jie pradėjo pas 
jį rinktis įvainų švenčių ir ki
tomis progomis pabendrauti ir 
pasilinksminti. Netrukus, jau 
nebesutilpdami Mockaus sode, 
jis savo suėjimams didesnėmis 
progomis prac-jo samdyti mo
kyklų ar ugniagesių sales. Ki
lo mintis apie nuosavų patal
pų įsigijimą. Veiklesniųjų ini
ciatyva, 1946 m. lietuviai įsi
registravo Floridos valdžioje 
kaip pelno nesiekianti (non-
proFit) organizacija, pagrindi
niu tikslu pasistačiusi nuo
savų patalpų įsigijimą kultū
rinei bei savšalpos veiklai. 
Pradėtos lėšų telkimo pastan
gos šiam užmojui. Keletai ge
raširdžių narių paskolinus pi
nigų nupirkta nemažas skly
pas ir pradėta -tatyba. Dauge
lis narių prisidėjo asmeniškai, 
nemokamai atlikdami įvairius 
darbus. Bendrų pastangų dė
ka 1953 m. pavasarį Miami 
lietuviai susirinko pirmą kar
tą jau po nuosavu stogu. Tuo 
laiku klubas turėjo jau arti 
300 narių. Jų skaitius netru
kus išaugo iki daugiau 400, 
neskaitant čia laikinai atvyks
tančių žiemos sezono laiku. 
Pietus jau tekdavo ruošti dve
jom pamainom Klubas išvystė 
ir .kultūrinę veiklą. Čia kas
met su programom buvo kvie-

kymą. Turiu jrrįžti į Lietuvą. 
Prašiau leidimo pasilikti Len
kijoje pas marijonus visą mė
nesį. Gavau atsakymą, kad jis 
leidžia keturias dienas paboti 
tėviškėje. Tada buvo jau po 
lenkų ultimatumo Lietuvai. 
Galėjome važiuoti ir į Lenkiją. 
Kelionė ilga ir varginga. 

(Bus daugiau) 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJTr335BE0"NAMTT3v3<ATO 
IR GYVYBES DRAUOMA& 

Agentas Frank Zapoto ir Otl Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wmt 98h Street 

Tai. (708) 424-8854 
(773)581-8654 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
kūdily ir atlikti lengvą namų ruošą 
3-5 dienas savaitėje Midway oro 
uosto apylinkėje. $100-150 į sav. 
Reikia kalbėti angliškai arba truput) 
vokiškai TeJ. 773-434-2736. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0R5 

OTU773I Ht - MM 
MK(7M|4S-71M 

t(7M)a« 4*1« 

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

Dirbantis vaikinas nori 
išsinuomoti nebrangų 

kambarį Lockport 
arba Lemont, IL. 

TeJ. 630-257-8346. 

čiami tiek vietoje apsigyvenę, 
tiek iš toliau pasikviesti meni
ninkai. Klubo renginiuose pa
sirodė A. Dambrauskaitė, G. 
Čapkauskienė, J. KriŠtolaity-
tė, R. Mastienė, D. Stankaity-
tė, A. Brazis, S. Baras, H. Ka
činskas, E. Dauguvietytė-Ku-
dabienė, D. Liaugminienė, N. 
Ščiukaitė, Paltinai ir kiti. 

Deja, laiko slinktyje dauge
lis Amerikoje ilgus metus dir
busių lietuvių, sulaukę bran
daus amžiaus, pasitraukdami 
pensijon pradėjo pasirinkti ki
tas Floridos vietoves. Lietuvių 
telkiniai įsikūrė St. Peters-
burg, Daytona Beach, Juno, 
Pompano Beach ir kitur. Nau
jų lietuvių srautas į Miami la
bai sumažėjo. Tai labai atsi
liepė kadaise aktyviai Miami 
klubo veiklai. Susirinkimus ir 
renginius pradėjo rinktis vis 
mažiau žmonių. Greitai tapo 
nebeįmanoma iš gaunamų pa
jamų išlaikyti klubo pastatą. 
Per daugelį metų sukauptos 
santaupos banke pradėjo iš
sekti. Teko ryštis nuosavybę 
parduoti. Laimingai, jos kaina 
dėl plečiamo Miami oro uosto 
patarnavimų centro pakilo, to
dėl pavyko gauti nemažą su
mą. 

Kadangi Miami lietuvių klu
bas yra registruotas kaip pel
no nesiekianti organizacija, 
JAV įstatymai ir klubo įstatai 
reikalauja, kad jo turtas pri
valo būti naudojamas tik kul
tūrinei veiklai arba labdarybei 
JAV, arba turi būti atiduotas 
kitai non-profit statusą tu
rinčiai panašių tikslų organi
zacijai. Klubo narių skaičiui 
greitai artėjant prie įstatymo 
reikalaujamo 25 narių mini
mumo, 1999 m. lapkričio 11 
dieną visuotiniame narių susi
rinkime dar aktyvūs nariai, 
siekdami kiek galint ilgiau 
išlaikyti Miami lietuvių klubo 
atminimą, vienbalsiai priėmė 
nutarimą pavesti sukauptą 
kapitalą Lietuvių fondui Le-
monte, pasirašant su juo su
tartį, nurodančią kaip ir ko
kiems reikalams šie Miami 
lietuvių pinigai turi būti nau
dojami. Tokiu būdu Lietuvių 
fondo apimtyje buvo įsteigtas 
pagalbinis Miami lietuvių klu
bo fondas į kurį buvo pervesta 
225,000 dolerių. Dar už pro
centus gautų 10,000 dol. nu
spręsta per vyskupą Baltakį 
įteikti Religinės šalpos fondui. 
Sumažėjusiai klubo veiklai 
tęsti palikta tik nedidelė su
ma. 

Pagal sutartį su Lietuvių 
fondu Miami lietuvių klubo 
įnašas ir gauti investavimo 
pelnai turi būti naudojami, 
kiekvienu atveju nurodant, 
kad tai Miami lietuvių klubo 
auka: 

1. Našlaičių ir benamių vai
kų globai 50.000 dol., išmo
kant kasmet tik gautus pel-

Galiu prižiūrėti 
lietuvių vaikus. 

Skambint! 
tel. 630-739-0144. 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KątikatvykotįJAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630)207 2748 J 

Window Washers Necded! 
40,000 per year. We need 100 ctews. 
No exp necessary Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fhient in English. 
LJL McMahon Wlndow VVasUng. 
Tel. 800-820-6155. 

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
pagyvenusius žmones, atlikti namų 
mošos darbus, prižiūrėti gyvuliukus. 
Kalba rusiškai, vokiškai, vairuoja 
automobilį. Gali gyventi kartu. 
Aldona, tel 773-476-1898. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6824 

Ieškome biznio partnerių gyv. 
namų statybai Lietuvoje, 
Klaipėdoje. Žemė patogioje 
susisiekimui vietoje — tik 10 
min. nuo jūros. Puikios galimybės 
plėtrai. Tel. JAV: 614-882-7922 
Darius, arba Lietuvoje 011-370-
89-65-354 Andrius. 

FLORIDOJE ATIDARYTI LIETUVOS 
GARBĖS KONSULATAI 

Š.m. kovo 17 ir 18 d. Flori
dos valstijoje įvyko dviejų Lie
tuvos garbės konsulatų oficia
lios atidarymo iškilmės. Kaip 
jau anksčiau informuota, va
karinėje Floridos dalyje, St. 
Petersburge, Lietuvos garbės 
konsulu buvo paskirtas Algi
mantas Albinas Karnavičius, 
o vakarinėje, Palm Beach — 
Stanley Balzekas. Konsulatų 
atidarymo iškilmės sutapo su 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dešimtmečio pami
nėjimais. Iškilmėse dalyvavęs, 
Lietuvos ambasadorius Stasys 
Sakalauskas perdavė naujie
siems garbės konsulams prezi
dento V. Adamkaus sveikini
mus bei pažymėjo, kad konsu
latų at idarymas prisidės prie 
ekonominio bei kultūrinio 
bendradarbiavimo tarp Lietu
vos ir Floridos valstijos skati
nimo. 

St. Petersburge ir Palm 
Beach įvykusiose iškilmėse 
dalyvavo vietinės administra
cijos pareigūnai, Amerikos lie
tuvių organizacijų atstovai, 
verslo ir kultūros žmones. St. 

Petersburge Lietuvių klube 
įvykusiame renginyje dalyva
vo per 300 svečių, tarp jų St. 
Petersburgo ir Reding on Sho-
res miestų merai, St. P-Beath 
miesto vicemeras, Lietuvos 
prezidento patarėjas R. Mieže
lis, garbės konsulas Čikagoje 
V. Kleiza, ambasados II sekre
torius R. Kačinskas. Sveikini
mo laišką garbės konsulato 
atidarymo St. Petersburge ir 
kovo 11-osios iškilmių proga 
atsiuntė Kongreso narys Bill 
Young. Abu konsulatai atida
ryti miestų centre. Palm 
Beach konsulatas įsteigtas 
vienoje pagrindinių rytinių 
Floridos valstijos pakrantės 
gatvių — Royal Palm Way, 
Garbės konsulatai iš valstybės 
biudžeto nefinansuojami: kon
sulatus išlaiko ir jų veiklą fi
nansuoja patys garbės konsu
lai. Pagal 1990 m. visuotinio 
JAV gyventojų surašymo duo
menis, Floridos valstijoje gy
vena 41,713 lietuvių kilmės 
amerikiečių. 

R. K a č i n s k a s 

nus, paliekant kapitalą su 
Miami lietuvių klubo vardu 
neribotam laikui. 

2. Lietuvos universitetų, pe
dagoginių institutų ir muzikos 
akademijos gabių, bet netur
tingų studentų stipendijoms 
— 50,000 dol. Taip pat neribo
tam laikui. 

3. Naujų vadovėlių paruo
šimui Lietuvos mokykloms, 
pakeitimui dar vis tebevarto
jamus sovietinius — 40,000 
dol. Išmokėti pagal reikalą. 

4. Sergančių nepasiturinčių 
vaikų gydymui ir globai — 
35,000 dol. 

5. Grįžtančių Sibiro tremti
nių pagalba — 25,000 dol. 

6. Išeivijos lietuviškai spau
dai paremti — 10,000 dol. 

7. Šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje — 10,000 dol. 

8. TelSių kunigų seminari
jai, atminimui nuoširdžiausio 
klubo rėmėjo Prano Mockaus, 
kuris buvo gimęs Telšiuose — 
5,000 dol. A i g j 8 š i m k u 9 

Miami bietuvių klubo 
direktorių pirmininkas 

APDOVANOJIMAI 
VASARIO 16-OSIOS 

PROGA 

Vasario 16 d. Lietuvos pre
zidentas V. Adamkus Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no 2-ojo laipsnio ordinu apdo
vanojo Vilniaus arkivyskupą 
metropolitą A. J. Bačkį. o 
3-iojo laipsnio ordinu — Vilka
viškio vyskupą J. Žemaitį, 
MIC. 

• V iekšn ia i . Minint Lietu
vos valstybės atkūrimo dieną 
Šv. Jono Krikštytojo baž
nyčioje šv. Mišias aukojo kle
bonas M. Petrauskas ir Telšių 
kunigų seminarijos dvasios 
tėvas mons. J . Kauneckas. Šv. 
Mišių metu į parapijos ateiti
ninkų kuopą buvo priimti 
nauji nariai, iškilmingai davė 
įžod) v ' s s atnaujinti Kristuje. 
Pasibaigus'Mišioms, klebonas 
pakvietė visus į kultūros na
mus tęsti šventinį Vasario 
16-osios minėjimą. 

» 



TARP MŪSŲ KALBANT ATGIMS A. G. CASPARINIO VARGONAI 

ANAIS SENAIS LAIKAIS 
•KieA. Čikagoje gyvena lietu- daugiausiai žemdirbių sūnūs 

vių? Šis klausimas buvo ir te
bėra nelengvai atsakomas. 

„Spėjama, kad Chicagoje gy
vena 100,000 lietuvių. Taigi, 
ar nebūtų įdomu tikrai suži
noti kiek mūsų yra Chicagoje 
ir jos apylinkėse". Taip rašo
ma Lithuanian-American 
Chamber of Commerce (Lietu
vių Vaizbos Buto) „raporte" už 
1927 metus. Neatrodo, kad 
mūsiškiams būtų pavykę nus- jo tiesiogine prekyba, bet ska-
tatyti tikslesnį Čikagos lietu- tino Amerikos lietuvius domė 
vių skaičių. Vis dėlto J. P. tis savarankišku verslu. Taip-
Varkalai pavyko sudaryti lie- gi mezgė prekybinius ryšius 
tuvių prekybininkų ir profe
sionalų sąrašą. Jo žodžiais: 
„1925 metais mano raštinės 
pastangomis buvo surinkta pavadinimu) ir šiandien- tebė-
statistika biznierių ir profe- ra viena Čikagoje veikiančių 
sionalų, turinčių ofisus vien lietuvių organizacijų, 
tik prie Halsted gatvės tarp 
31-mos ir 35-tos gatvių. Šiame 
kvartale, imant tik vieną 
Halsted gatvę (be šalutinių 
gatvių) randasi 92 lietuvių 
biznio įstaigos ir 23 lietuvių 
profesionalų ofisai". 

Ko gi tuo metu nebuvo toje pora lietuvių profesionalų. 
Bridgeporto apylinkės dalyje! Kadaise, Lithuanian-Ameri-
J. P. Varkalos teigimu, veikė can Chamber of Commerce sa
l i nekilnojamo turto (Real Es- vo veikimą aprašydavo kas-

ir dukros, buvo pamėgę sava
rankišką verslą. Jų pastango
mis 1922 m. buvo Čikagoje 
įteisinta lietuvių verslininkų 
organizacija. Tai yra „Lithua
nian-American Chamber of 
Commerce (Lietuvos Vaizbos 
Butas). Pirmuoju organizaci
jos pirmininku buvo išrinktas 
J. J. Elias (Elijošius). 

Ši organizacija neužsiiminė-

su Lietuvos respublika. Lithu
anian-American Chamber of 
Commerce (truputį pakitusiu 

Tenka apgailestauti, kad Či
kagoje ir aplamai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose nedaug 
beliko lietuvių prekybininkų 
— verslininkų. Pavyzdžiui, se
najame Bridgeporte yra vos 
pora lietuvių verslininkų, vos 

tate) pardavimo įstaigų, 8 dra
bužių parduotuvės, 7 valgyk
los, 6 vaistinės, 2 spaustuvės, 
1 bankas, 1 kepykla, 1 knygų 
ir laikraščių parduotuvė, 1 lai
dotuvių namai, 1 muzikos 
konservatorija ir kt. Taipgi 
veikė 7 advokatų įstaigos, 7 
medicinos gydytojų kabinetai, 
7 dantų gydymo kabinetai ir 
t.t. Toje pačioje vietoje dar 
veikė 4 salyklos ir apynių par
duotuvės. Matyt, kad tų laikų 
Amerikos lietuviai mėgavosi 
namų darbo alučiu. 

J . P. Varkala tame pačiame 
leithrtfje rašo: „Reikia atminti, 
kad Chicagoje yra dar vienas 
sluoksnis, gal skaitlingesnis 
negu profesionalų, kurio na
riais yra baigę aukštesnes ar
ba savo profesijos mokyklas, 
bet.neturi savo ofisų ir tar
nauja įvairiose firmose". 

O V. M. Stulpinas taip rašo: 
„Lietuvos balanso aktyvumas 
priklauso nuo to, kiek daugiau 
Lietuva gali parduoti, o ma
žiau pirkti prekių svetur. To
dėl nuo to laiko, kai Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma, vi
sos valdžios rūpinosi kaip ge
riau išvystyti savo eksportą į 
kitas šalis, ir taip pat į Jung
tines Amerikos Valstijas. Im
portas iš Lietuvos gerai apsi
mokėtų, ne tik saldainių, bet 
ir kitokių dalykų, kurie Ame
rikoje yra labai plačiai varto
jami, kaip tai džiovinti grybai, 
dešros ir rūkyti lašiniai. Bet 
tam tikslui yra reikalinga 
bent 10,000 dolerių kapitalo. 
Nes tik su panašia suma pra
dėjus galima padaryti pelno, 
ir nesulaukti nuostolio". 

įdomu, kad 
Amerikos lietuviai, 

metiniuose „Raportuose". Čia 
rašančiajam teko pasinaudoti 
1927 metų „Raportu". Cituoja
ma kalba netaisyta. Lithuani
an-American of Commerce 
1927 metų „Raportas" saugo
mas Pasaulio lietuvių archy
ve. 

Petras Petrutis 

Gruodžio 3-5 d. Vilniaus Šv. 
Dvasios bažnyčios klebono, 
mons. J. Kasiukevičiaus ir 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento kvietimu Lietu
voje viešėjo grupė Švedijos 
vargonų paminklosaugos spe
cialistų, kurių atvykimo tiks
las — aptarti Vilniaus Šv. 
Dvasios bažnyčios A. G. Cas-
parinio vargonų restauravimo 
programą. Tai: Švedijos val
stybinės paminklosaugos in
stitucijos Rūmų ir bažnyčių 
skyriaus vadovas bei vargonų 
paminklosaugininkas ir res
tauravimo ekspertas Axelis 
Unerbackas, vargonų eksper
tas Carlas Gustafas Lewen-
hauptas (Kultūros vertybių 
apsaugos departamento kvie
timu jau lankėsi Lietuvoje 
1993 m. ir dalyvavo sudarant 
Vilniaus A. G. Casparinio var
gonų restauravimo programą, 
pagal kurią iki šiol ir buvo 
vykdomi darbai), vargoninin
kas ir vargonų restauravimo 
ekspertas, Stokholmo muzikos 
muziejaus direktorius, ISO 
(International Society of Or-
ganbuilders — Tarptautinės 
vargonų statytojų asociacijos) 
sekretorius Goranas Grahnas 
(1993 m. dalyvavo sudarant 
Casparinio vargonų restaura
vimo programą), Geteborgo 
vargonų centro (Goteborg Or-
gan Art Center — GO Art), 
veikiančio prie Geteborgo uni
versiteto ir Technikos univer
siteto, vadovas Henrikas Tobi-
nas. Svečių tarpe buvo ir 
Europos Sąjungos fondų eks
pertas Claes Stahle. 

Svečiai susitiko su Lietuvos 
paminklosaugos sistemos va
dovais bei vargon„ specialis
tais, vargonim nka;s. susipa
žino su vargonų ^rotuvemis, 
užsiimančiomis restauravimu. 

Susitikime su kultūros minis
tru A. Bėkšta, viceministre L 
Marčiulionyte, monsinjoru J. 
Kasiukevičiumi, paminklosau
gininkais, vargonų meistrais, 
vargonininkais aptarti įvai
rūs vargonų paminklosaugos 
klausimai, pristatyta GOArt'o 
veikla, jos tikslai. P0 to ap
žiūrėti Sv. Jono ir Šv. Kazi
miero bažnyčių vargonų dar
bai. Apžiūrėjus restauruotas 
dumples, ortakių sistemą, ki
tus darbus, kuriuos A. G. Cas
parinio vargonuose atliko 
UAB „Vilniaus vargonų dirb

tuvės", pripažinta, kad jie 
padaryti laikantis patvirtintos 
programos ir pagal teisingą 
metodiką. 

Gruodžio 3 d. Geteborgo var
gonų meno centras, atstovau
jamas vadovo H. Tobino, LR 
kultūros ministerijos Kultūros 
vertybių apsaugos departa
mentas, atstovaujamas direk
torės D. Varnaitės, ir Vilniaus 
Šv. Dvasios bažnyčios klebo
nas J. Kasiukevičius pasirašė 
trišalį ketinimų protokolą dėl 
bendradarbiavimo vykdant 
Vilniaus Šv. Dvasios bažny
čios A. G. Casparinio vargonų, 
europinės reikšmės kultūros 
paveldo objekto, tyrimo pro
jektą ir rengiant dokumenta
ciją. 

„Kultūros gyvenimas", 
1999 m. guodis 

DRAUGAS, 2000 m. kovo 23 d., ketvirtadienis 

IRAMARKS 
į Amžinybę iškeliavus, žmonai 
JANINAI MONKUTEI — MARKS ir 
sūnums — DANIELIUI, PETRUI, 
POVILUI, posūniui SIGITUI NAGIUI 
ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

Zuzana Juškevičienė 
Jūratė ir Jonas Variakojai 

Jonas Mindaugas Variakojis 
dr. Renata ir dr. Vincas Staniškiai 

KARALIAUJA 
RAGANĖS 

Raganių karaliene būtų gali
ma pavadinti šiaulietę gėli
ninkę selekcininke Janiną 
Vestartienę. Šių egzotiškų, 
gausiai žydinčių gėlių ji augi
na apie penkiasdešimt veislių. 
Pasak selekcininkės, save va
dinančios gėlininkystės aist
ruole, raganės jau nebemaiti
na šeimynos, jos nebėra verslo 
objektas. 

Finansininkės specialybę tu
rinti J. Vestartienė sakė, kad 
anksčiau pardavusi vieną ra
ganės (ąngl. Clematis) sodi
nuką nusipirkdavusi du kilo
gramus geros mėsos ir du ke
paliukus duonos, o dabar tur
būt tik duonos benusipirktų. 

Žavėjimosi ir mokslo objektu 
tapusios raganės — vienos iš 
nedaugelio žydinčių vijoklinių 
augalų pasaulyje. Jos reika
lauja atidžios priežiūros — ra
ganės turi būti retų naujų 
gražių veislių, atsparios li
goms, klimato negandoms. 
Prie jaukios sodybos namo sie
nos, per visą tvoros ilgį žydin
čios raganės — įvairiausių 
žiedų formų ir spalvų — nuo 
visiškai baltos iki beveik juo-

jų žinių. 
J. Verstartienė yra išvedusi 

ne vieną naują raganių veislę, 
galėtų dalyvauti tarptautinėse 
parodose, deramai atstovauti 
Lietuvai kitose šalyse, jeigu 
mūsų šalyje būtų sureguliuoti 
šios veiklos įstatymai, o Lietu
vos mokslininkai selekcinin
kai finansiškai būtų pajėgūs 
įregistruoti savo išvestas veis
les ir rodyti jas prestižinėse 
parodose. Naujų veislių regist
ro įstatymų siūlymus turėtų 
parengti Lietuvos selekcinin
kų sąjunga, veikianti jau 17 
metų. 

Vasarą J. Vestartdenės sody
ba Šiaulių centre tampa tie
siog botanikos sodu. Jame au-

. ga, dauginasi ne tik raganės, 
bet ir nematytos egzotiškos 
dekoratyvinės gėlės, krūmai. 
(Žymantienė) (Elta) 

A. t A. 
Mokyt. ZENONAS PAŠKUS 

Gyveno Oak Lawn, IL. Mirė 2000 m. kovo 20 d. 6:45 
vai. ryto, sataukęs 77 metų. 

Gimė Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko. sesuo Janina Paškus, broliai—Henrikas 

Paškevičius Kanadoje, Vladas Paškevičius Lietuvoje; taip 
pat kiti giminės. 

Aa. Zenonas baigė mokytojų seminariją Šiauliuose, 
žaidė to miesto krepšinio rinktinėje „Gubernija"; 
Čikagoje priklausė Lietuvių Operai; mėgo žvejojimo, 
meškeriojimo sportą. 

Aa. Zenono laidotuvės privačios. Šv. Mišios už jo sielą 
bus aukojamos kovo 25 d., šeštadienį, Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 11 vai. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: sesuo, broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

dos. Pasak gėlininkės, ji iš bet 
anuometiniai kurios pasaulio šalies parsi-

būdami vežanti seklų, sodinukų, nau-
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A. t A. 
KONSTANCIJA 

MARKAUSKIENĖ DIRŽYTĖ 
Gyveno Cicero, IL. Mirė 2000 m. kovo 19 d. 11:30 vai. 

vakaro, sulaukusi 93 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų. 
Nuliūdę liko: dukterys — Irena Mazurkiewicz ir 

Theresa Fett, žentas Herbert; keturi anūkai ir dešimt 
proanūkų. 

Velionė buvo žmona a.a. Joseph Markausko ir uošvė 
a.a. Marian Mazurkiewicz. 

Velionė buvo pašarvota kovo 22 d. nuo 8:30 v.r. iki 9:30 
v.r. Kuratko laidojimo namuose, 2500 S. Des Plaines Ave., 
N. Riverside, IL. Po 10 vai. šv. Mišių už jos sielą Mater 
Christi bažnyčioje, 2401 S. 10 Ave., N. Riverside, a.a. 
Konstancija buvo palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Velionės prisiminimui prašoma aukas siųsti American 
Cancer Society. 

Nuliūdę: dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Kuratko Funeral Home. 

Tel. 708-447-2500. 

A. t A. 
WALTER J. KLEMKA 

Gyveno Peoria, AZ, anksčiau Oak Lawn, IL. Mirė 
2000 m. kovo 18 d. Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 
50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Aldona Mažeikytė, dukros — 
Angelą Jerrick, žentas Michael, Linda Klemka-VValden, 
žentas David; anūkas Andrevv Gerald; brolis Vytautas 
Klemka; svainis John Mažeikis, jo a.a. žmona Dolores; 
taip pat daug sūnėnų ir dukterėčių Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

Velionis buvo Antrojo pasaulinio karo veteranas; 
priklausė Lietuvių katalikų misijai Arizonoje, Lietuvių 
Bendruomenei, Arizonos apylinkei, Amerikos lietuvių 
klubui, Cardinal Mundelein Knights of Columbus, 
Lietuvos Vyčiams, Lietuvių prekybos rūmams. Moose 
Lodge #44. 

Velionis Walter pašarvotas penktadienį, kovo 24 d. 
nuo 2 iki 9 v.v. Thompson & Kuenster laidojimo 
namuose, 5570 W. 95 St., Oak Lawn, IL. 

Laidotuvės šeštadienį, kovo 25 d. Iš laidojimo nanvų 
8:45 vai. ryto a.a. Walter bus atlydėtas į St. Gerakl 
bažnyčią, 9349 S. Central Ave., Oak Lawn, IL, kurioje 
9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros, anūkas, brolis ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Robert B. Kuenster. Tel. 708-425-0500. 

PADĖKA 
A. t A. 

JURGIS POVILAITIS 
mirė 2000 m. vasario 26 d. Palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame klebonui J. Kuzinskui už šv. 
Mišias bažnyčioje, už maldas koplyčioje ir palydėjimą 
į kapines. Taip pat dėkojame kun. Mykolaičiui už 
maldas koplyčioje ir karsto nešėjams. 
Ypatingai dėkojame atvykusiems iš toliau — Kanados 
ir Floridos, dėkojame ir visiems kitiems už prisidėjimą 
prie palaidojimo. Dėkojame už šv. Mišias, gėles ir 
aukas Lietuvos našlaičiams, už užuojautas žodžiu, 
spaudoje ir laiškais. Tai yra nepamirštama paguoda 
mums, netekus mylimo Jurgelio. 

Nuliūdę likome: žmona Elena; seserys 
Marta, Marytė, Emilija, Birutė ir brolis 
Augustinas bei kiti giminės Lietuvoje, 
Kanadoje, Vokietijoje ir Amerikoje. 

A. t A. 
WALTER KLEMKAI, 

ilgamečiui LB Arizonos apylinkės nariui mirus, jo 
žmonai ALDONAI, dukroms su šeimomis bei kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LB Arizonos apylinkės valdyba 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
.DRAUGĄ atminkime savo tes tamente . 

J 
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DRAUGAS. 2000 m. kovo 23 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Du fotomenininkai - Algimantas Kezys (kairėje) ir Mindaugas Kava
liauskas. M. Kavaliausko parodos atidarymas vyks šį penktadienį, kovo 
24 d.. 7:30 vai.v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. 

N'uotr. E. Šulaičio 

Svarbiausia Operos solis
to Vladimiro Prudnikovo 
kūrybinio braižo savybė — 
universalumas. Jis gerai atlie
ka ir tragiškus, ir komiškus 
vaidmenis, stambias operos 
partijas ir koncertines dainas. 
Jis kartu su soliste mezzosop-
ranu Judita Leitaite kovo 26 
d. koncertuos Clevelande. ko
vo 26 d. Čikagoje, kovo 29 d. ir 
31 d. Vašingtone, balandžio 1 
d. Hartforde ir balandžio 2 d. 
New Yorke. Tai ypač gera pro
ga išgirsti šiuos solistus. 
Jiems akompanuoja pianistė 
Nyoiė Ralytė. 

Kun. Algirdas Olšauskas, 
gyvenatis Los Angeles. CA, 
Draugo fondo garbės narys, 
pavasario vajaus proga at
siuntė 300 dolerių. Draugo 
fonde pakeldamas įnašus iki 
2.100 doleriu- Labai dėkojame 
už paramą ^piramidės" užbai
gimui. 

"The Life" laikraštis, kuris 
rašo apie vakarinių Čikagos 
priemiesčių - Cicero, Bervvyn, 
Stickney ir Forest View gyve
nimą, savo kovo 19 d. numery
je spausdina lietuviams palan
kų straipsnį (autorius - redak
cijos narys Jim N'orris). kuria
me iškeliamos lietuvių proble
mos, atsiradusios dėl lietuviš
kų Mišių laiko pakeitimo Cice
ro šv. Antano parapijoje. 

Du mokslininkai iš Lietu
vos - Algirdas Stepaitis ir 
Kęstutis Jarašiūnas pasakos 
apie Lietuvos naftos pramone 
ir lazeriu pasiekimus kovo 24 
d., penktadienį, 7:30 vai.v. 
Balzeko muziejuje įvyksian
čiame susirinkime. Susirinki
mą ruošia Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos Čikagos skyrius. 

Marija ir Pranas Radis, 
gyvenantys Hot Springs. AR. 
Draugo fondui pavasario va
jaus proga atsiuntė labai ma
lonų laišką ir 400 dolerių, pa
siekdami tūkstantinę ir tap
dami garbės nariais. Labai 
dėkojame už gausią paramą 
milijonui užbaigti, už kvieti
mą visiems prisidėti prie mili
jono užbaigimo šiais metais ir 
sveikinama naujus Draugo 
fondo garbes narius. 

Vyskupas Eugeni jus 
Bartulis iš Šiaulių ves reko
lekcijas Švč. M. Marijos Ne
kaito Prasidėjimo bažnyčioje. 
Kovo 31 d., penktadienį. 5 
val.p.p. vyks šv. Mišios ir pa
mokslas. Šeštadienį, balan
džio 1 d., šv. Mišios ir pamoks
las vyks 8 val.r. Po to mokyk
los salėje rengiamas pabend
ravimas prie kavutės. Sekma
dienį, balandžio 2 d., šv. Mi
šios ir pamokslas vyks 10:30 
val.r., o po jų - numatoma 
skautų ruošiama kavutė, kur 
ir vel bus galima pasikalbėti 
su Jo Ekselencija. Mes prašo
me Lietuvos vyskupų, kad į 
šią parapiją būtų paskirtas 
kunigas, taigi savo gausiu da
lyvavimu rekolekcijose paro
dykime, kiek daug mūsų čia 
yra ir kad mums iš tikrųjų la
bai reikalingas kunigas. Be to, 
siūlytume, kad penktadienį 
automobilius paliktumėte baž
nyčios kieme arba gatvėje, ne*s 
7 val.v. %-yks rekolekcijos ispa
nų kalba ir į jas atvažiavusieji 
gali užstatyti automobilius. 

Gavėnios susikaupimo 
dienoms kovo 24, 25, 26 d. 
Švč. Mergelės Marijos parapi
joje vadovaus Šiaulių vysku
pas Eugenijus Bartulis. Kovo 
24 d., penktadienį, šv. Mišios 
vyks 9 val.r. ir 5 val.p.p. Išpa
žinčių klausoma pusvalandį 
prieš šv. Mišias. Sekmadienį -
pamaldos įprasta tavrka, o po 
10:30 val.r. Mišių rengiamas 
susitikimas su vyskupu prie 
kavos ir blynų parapijos salė
je. 

Vladas ir Raminta Sin-
kai, gyvenantys Lemonte. IL. 
Draugo fonde; pavasario va
jaus proga užbaigė tūkstan
tine ir tapo Draugo fondo gar
bės nariais. Sveikiname nau
jus garbės narius ir dėkojame 
už 250 dolerių paramą Draugo 
fondo milijonui užbaigti. 

Julius Karsas, gyvenantis 
Oak Lavvn. IL. pavasario va
jaus proga Draugo fondui at
siuntė 200 dolerių, pasiekda
mas tūkstantine, ir tapo gar
bės nariu. Sveikiname naują 
garbės narį ' r kviečiame vi
sus pasekti šiuo gražiu pa
vyzdžiu ..piramidės" užbaigi
mui. 

Šiaulių vyskupas Eugeni
jus Bartulis ves rekolekcijas 
kovo 26-28 d. Cicero Šv. Anta
no parapijoje. Sekmadienį 
vyks: 4 val.p.p. išpažintys, 
4:30 val.p.p. bus skaitomi 
Mišparai, konferencija, palai
minimas Švč. Sakrementu. 
Pirmadienį: 6 val.v. išpažin
tys, 6:30 val.v. giedami grau
dūs verksmai, konferencija. 
Mišios. Antradienį: 6 val.p.p. 
išpažintys, 6:30 val.p.p. kry
žiaus kelias, konferencija. Mi
šios. Visi apylinkių lietuviai 
kviečiami. 

Svečiai solistai Judita 
Leitaite ir Vladimiras 
Prudnikovas giedos Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje šį sekma
dienį, kovo 26 d.. 11 val.r. šv. 
Mišių metu. Po šv. Mišių bus 
šventinami nauji vargonai. 

Danutė ir Kazys Paško-
niai, gyvenantys Eastlake. 
OH, labai aktyvūs Draugo fon
do garbės nariai, milijono 
užbaigimui vėl atsiuntė 200 
dolerių, pasiekdami 2,800 dol. 
sumą Draugo fonde. Už nuo
latinę, gausią paramą labai 
dėkojame. 

„Židinio" pamaldos, ku
riose dalyvaus ir Šiaulių vys
kupas Eugenijus Bartulis, 
įvyks šeštadienį, balandžio 1 
d., 4 val.p.p. tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Čikagoje. Visi nuošir
džiai kviečiami šiose pamaldo
se dalyvauti. 

„Draugo" laikraštį įsigyti 
galite ir ..Ahvays With Flo-
wers" parduotuvėje! Parduo
tuve įsikūrusi šiuo adresu: 
8015 W. 79th Street. Justice. 
IL 60458; ji veikia pirmadienį-
šeštadienį nuo 9 iki 6 val.v., 
sekmadienį - nuo 10 iki 2 vai. 
p.p. ..Draugo" kaina - 50 cen
tų, šeštadieninis numeris - 75 
centai. 

Jaunimo grupės „Laiškų 
lietuviams" konkurso pirmąją 
premiją pelnė Robertas Urbo
navičius iš Kauno. Antrąją 
vietą laimėjo Laura Čyžiūtė iš 
Biržų, trečiąją - Marija Balke-
vičiūtė iš Telšių, ketvirtąją -
Antanas Meškauskas iš Kau
no, penktąją pasidalino Edga
ras Staškauskas iš Sasnavos. 
Marijampole? raj-, bei Domas 
Mačiūnas iš Klaipėdos. Oficia
lusis premijų paskelbimas ir 
50 metų ..Laiškų lietuviams" 
jubiliejinė šventė įvyks balan
džio 2 d., sekmadienį, Jauni
mo centre. Bilietus užsisaky
kite, kreipdamiesi į tėvus jė
zuitus tel. 773-737-8400. 

Teresė ir Faustas Stro-
lios. atsiųsdami 50 dol. auką, 
ištiesė pagalbos ranką Lietu
voje skurdžiausiai gyvenan
tiems. Lietuvos benamiams. 
Dieviško kryžiaus fondą Lietu
voje administruoja arkivysku
pas Audrys Bačkis su komite
tu, o JAV — anoniminio me
cenato steigėjo įgaliota Indre 
Tijūnėlienė su komitetu. Die
viško kryžiaus fondas veikia 
per Pasaulio lietuvių bendruo
menės fondą. Nuoširdžiai dė
kojame. Dievo kryžiaus fondas 
•..Divine Cross Fund") 419 
VV'eidner Rd.. Buffalo Grove. 
IL 60089. Aukos nurašomos 
nuo mokesčių — Tax ID #36-
3097269. 

Vasario 16-osios minėjimo metu I,emonte. Pa-aulio lietuvių centre, buvo giedama ..Lietuva brangi" 
\ uo t r Baniirt«'s Kroni'-ni" 
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„KITAM LITERATŪRINIAM KONKURSUI 
SIŪLYČIAU PANAŠIĄ TEMĄ" 

Taip po „Lietuvių balso" literatūrinio konkurso sakė 
konkurso vertinimo komisijos narys, Lietuvos Rašytoju 
sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas, dalyvavęs 
kovo 11 d. Čikagoje vykusioje literatūrinio konkurso 
premijų įteikimo šventėje ir Kovo 11-osios, Lietuvos ne
priklausomybės dešimtmečio sukakties minėjime. Va
lentinas Sventickas sutiko pasidalinti ne tik šventės įs
pūdžiais, bet ir literatūrinėmis naujienomis iš Lietuvos. 

Savo iškilmingoje kalbo- Kokie šie reikalavimai už
sienio lietuvių rašytojams? 

Ko gero, lengviausiai į Lie
tuvos rašytojų sąjungą įstoti 
yra Lietuvių rašytojų draugi
jos nariams ir tiems, kurie gy
vena Amerikoje, Vokietijoje, 
Australijoje. Įstojimas - labai 
paprastas, parašomas prašy
mas, kurį mūsų valdyba gra
žiai pasitinka ir atviru balsa
vimu naują narį nusprendžia 
įrašyti į sąrašą. Tai jau seno
kai daroma, ir mūsų sąraše, 
atrodo, jau yra daugiau kaip 
20 Lietuvių rašytojų draugijos 
narių arba svetur gyvenančių 
lietuvių rašytojų. O bandyda
mas prisiminti praėjusį de
šimtmetį, teigčiau, kad didžio
sios permainos vis dėlto įvy
ko ties 1989 ir 1991 metų riba. 
Tai buvo posūkis į profesinio 
pamato susitelkusios bendri
jos veiklą, vis.iškai atsisakant 
kažkokio organizacinio ko
mandavimo arba aiškinimo iš 
suvažiavimų tribūnų, kas rašo 
gerai, kas blogai. Stengėmės 
žvelgti į kiekvieną organizaci
jos narį profesiniu, socialiniu 
žvilgsniu, ir tokiu būdu mūsų 
organizacija sugebėjo išlikti 
kaip vientisas, nesusiskaldęs, 
nesusipykęs darinys. Įvairių 
pažiūrų rašytojai gali rinktis, 
bendrauti diskusijose, suva
žiavimuose, rašytojų klubo po
kalbiuose. Tai tokia buvo pro
fesinės bendrijos kryptis, kuri 
stiprėjo per pastarąjį dešimt
metį. Galima būtų pridurti, 
kad pastaruoju dešimtmečiu 
yra patirta ir smagaus jaus
mo, kad į mūsų organizaciją 
ateina jaunų žmonių. Pami
nėčiau ir per pastarąjį dešimt
metį labai išsiplėtusius mūsų 
organizacijos tarptautinius ry
šius, dvišales bendradarbiavi
mo sutartis su dešimties pa
saulio šalių rašytojų organiza
cijomis, įsiliejimą į tarptauti
nę Europos rašytojų organiza
cijų konfederaciją, nuolatinį 
kitų kraštų rašytojų dalyva
vimą svarbiausioje mūsų kas
metinėje šventėje „Poezijos 
pavasaris". 

Ar rašytojų sąjunga išlai
kė savo turtą? 

Taip, mums pavyko išlaikyti 
savo turtą ir gal net, galima 
būtų sakyti, šiek tiek pra
turtėti. Tai, ką turėjome, juri
diškai sutvarkėme, ir mūsų 
būstinė Vilniuje, Sirvydo gat
vėje yra Rašytojų sąjungos ko
lektyvinė nuosavybė. Kūrybos 
ir poilsio namai Nidoje irgi 
yra išsaugoti, Palangoje taip 
pat. Vieną knygyną Vilniuje 
turime kaip nuosavybę, dar 
du knygynus kuriam laikui 
esame gavę, kad padėtume 
mūsų knygų prekybai ir lite
ratūros propagavimui. Nuo 
1990 m. turime ir savą lei
dyklą. Išsaugojome ir visus 
keturis savo periodinius leidi
nius. Visa tai reikalinga, kad 
būtų sąlygos plisti kūrybai, 
kad būtų išleidžiama tai, kas 
dabar parašoma, ir kas buvo 
parašyta anksčiau, bet soviet
mečiu dėl įvairių priežasčių 
nebuvo išleista. Tokiu būdu 
mūsų Rašytojų organizacija 
garsina parašomus kūrinius, 
stengiasi, kad būtų kur juos 
pardavinėti, kad būtų spaudos 
leidiniai, kur apie juos būtų 
rašoma, kad rašytojų klubo 
salėje galėtų vykti literatūros 
vakaras arba diskusija. Ši
tiems dalykams ir reikalinga 
ta mūsų kukli bazė, dėl to no
risi ją puoselėti ir visa tai iš
laikyti literatūros labui, o ne 
pačiam turėjimui. 

Minėjote, kad daug jaunų 
žmonių ateina į jūsų orga-

je, pasakytoje premijų tei
kimo vakare, sakėte, kad 
perskaičius konkurso dar
bus, kurie buvo rašyti Lie
tuvos partizanų kovų ir 
tremties karčių tema, jūsų 
laukė du netikėtumai. Pir
mas - kad beveik visi kū
riniai buvo iš Lietuvos (iš
skyrus vieną), antras, kad 
tarp kūrėjų nebuvo vi
siems gerai žinomų rašyto
jų. Kodėl, jūsų manymu, 
nesulaukėme išeivijos ra
šytojų kūrinių? 

Tiesą sakant, buvo ir tre
čias, labai malonus netikėtu
mas, - tarp konkursui pateik
tų kūrinių buvo tikrai mažai 
grafomanijos. Kodėl nebuvo 
išeivijos rašytojų kūrinių, gali
ma tik spėliot:. Manyčiau, kad 
išeivijos rašytojai lyg ir pravė
rė duris tiem? autoriams Lie
tuvoje, kurie rašo šia tema ir 
kuri sovietmečiu Lietuvoje bu
vo visiškai užginta arba para
šyti kūriniai guldavo tik „į 
stalčių". 

Sakėte, kad konkursas 
pasisekė, jis paakino rašy
ti reikšmingomis temomis. 
Kokią temą, jei galėtumėte, 
pasiūlytumėte ateinančiam 
konkursui, jei jis įvyktų? 

Manyčiau, -:ad ta problema
tika, kuri šįkart buvo pasiūly
ta, konkurso dalyviams pasi
rodė ganėtrrai patraukli, ir 
dalyvių skai.ius parodė, kad 
tai yra tema kuri rūpi rašan
tiems žmonėms. Ko gero, arti
miausiam k> nkursui, jei jis iš 
tiesų įvyktų, galėtų būti siūlo
ma kokia nors artima tema, 
ypač todėl, kad buvo visiškai 
naujo bandymo pažvelgti į po
kario kovas, partizanų judėji
mus, gal ne tiek naujo požiū
rio, kiek naujo stiliaus, naujo 
vaizdavimo, o kartais ir sruo-
giškos ironijos kūrinių, auto
riai bandė kalbėti apie sen
kantį, jau besibaigiantį parti
zaninį judėjimą ir dramatiš
kus žmonių išgyvenimus dėl 
to. 

Galbūt galėtumėte išsi
tarti apie kokius nors nau
jus, bendrus projektus, ku
riuos čia viešėdamas apta
rėte su Amerikos lietuvių 
rašytojais? 

Pokalbiu buvo, ir daugiau
siai tai buvo pokalbiai apie ga
limas išlei»:i knygas. Išdrįsiu 
prasitarti r.pie Lietuvių rašy
tojų draugijos pirmininkės S. 
Petersonier.es pasiryžimą Lie
tuvių fondui pateikti paraiš
ką, kad draugija galbūt su
lauktų finansinės fondo pagal
bos išeivij(, e gyvenančių rašy
tojų knygų leidimui Lietuvoje. 
Čia yra labai svarbus, man at
rodytų, kelias. Kitas rūpestis, 
kurį čia patyriau ir kurio dar 
iki galo nesupratau, yra rū
pestis dėl Lietuvoje išleidžia
mų knygų atkeliavimo į Ame
riką ir pakliuvimo į skaityto
jų, kurien.s dar rūpi ta išei
nanti knyga, rankas, tvarkos. 
Bandau suprasti, ar jau yra 
Lietuvoje išleidžiamų knygų 
atkeliavinio į čia sistema ir vi
siems žinoma tvarka, kaip ga
lima gyvonant čia, Čikagoje, 
ar Los Angeles įsigyti Lietuvo
je išeinar.o ą knygą? Kitas da
lykas - manau, kad mums 
Lietuvoje reikės labai rimtai 
rūpintis, kad knygų atsiunti
mas nebūtų toks brangus, 
koks jis yra dabar. 

įdomu, kaip prabėgus ne
priklausomybės dešimtme
čiui pasikeitė Lietuvos ra
šytojų sąjunga kaip organi
zacija? Ar pasikeitė stoji
mo į sąjungą reikalavimai? 

Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas Valentinas Sventickas. 
nizaciją. Apie ką ir kokio 
žanro kūrinius jie rašo? 

Dramaturgija, deja, apskri
tai Lietuvoje yra apmirusi. 
Tai, matyt, nepakankamas 
Lietuvos teatro dėmesys lietu
vių autorių pjesėms. Vaikams, 
jaunimui, rodos, jauni rašyto
jai taip pat ne per daugiausiai 
parašo. Vyrauja poezija ir pro
za rašantys žmonės, ko gero, 
poetų būtų šiek tiek daugiau. 
Temų ir problemų ratas - be
galinis. Poeziją rašantys gal
būt šiek tiek linkę į estetiza-
vimą, na, o proza rašantys 
žvelgia ir į praeitį, ir į dabartį, 
gabesni jauni rašytojai mėgsta 
viename kūrinyje tartum ma
tyti tų laikų gretybes, kaimi-
nystę, pamaišyti realybę ir 
fantaziją ir čia įskelti kokią 
nors kibirkštį. Man atrodo, 
kad stilistiniu požiūriu, yra 
polinkio į ironiškesnį kalbėji
mą, jauni žmonės savo rašy
muose ypač nepakenčia pasi
pūtimo, patetikos, retorikos, 
mat sovietmečiu mūsų litera
tūra atsikando tų dalykų. Jau
nesni žmonės nori saikingo, 
pasverto žodžio. Bet bendras, 
ypač šviesus įspūdis man yra 
ir todėl, kad jauni žmonės, ku
rie dabar Lietuvoje jau tikrai 
gali domėtis begale patrauklių 
dalykų - kompiuteriais, kelio
nėmis, verslu, vis dėlto neap
leidžia literatūros, ateina į ją, 
stovi prieš publiką, virpina 
kinką ir skaito savo naujausią 
eilėraštį. 

Įdomu, kiek rašytojų Lie
tuvoje gali pragyventi iš 
kūrybos? 

Jei greitosiomis permesčiau 
atmintyje, man rodos, gal ko
kie 5-7 literatūros žmonės gy
vena iš rašymo, ir tai jie rašo 
ne tik, kas jiems Dievo duota, 
bet ir turi dar kokią sutartį su 
kokiu nors dienraščiu, rašo 
nuolatinę skiltį arba bendra
darbiauja su televizija, su ra-
dijumi ir pan. Dar neblogai 
užsidirba verčiantys žmonės, 
verčiantys iš tokių populiarių 
kalbų kaip anglų, vokiečių. 

prancūzų, klasikinių kalbų. 
Už vertimus kartais atlygina
ma kur kas geriau negu lietu
viškai rašomą literatūrą. 

Daug mūsų tautiečių šią 
vasarą ruošiasi aplankyti 
gimtinę. Kokių naujų kny
gų jie galėtų ieškoti knygy
nuose? 

Bandyčiau paminėti tai, kas 
pastaraisiais mėnesiais yra 
pasirodę Lietuvoje, arba užsi
minti apie naujus rankraš
čius, kurie netrukus taps kny
gomis. Žinau, kad Romualdas 
Granauskas yra parašęs dvi 
naujas apysakas po gana ilgo
ko laiko tarpo, ir jos jau turė
tų pasirodyti kaip knyga šią 
vasarą. Žinau, kad Rimantas 
Šavelis yra sutelkęs nemažą 
prozos knygą, kuri taip pat 
turėtų pasirodyti. Visai nese
niai pasirodė pirmasis Eugeni
jaus Ignatavičiaus romanas, 
Algimantas Zurba išleido nau
ją romaną, kuriame tęsia ank
stesnio romano siužetus, gyve
nimų keliones. Neblogai ap
žiūrėta ir skaitoma yra Justi
no Marcinkevičiaus miniatiū
rinių eilėraščių poema „Car-
mina minorą", kurią poeto su
kakties dienomis spauda pas
tebėjo ir įvertino. Be to, visų 
skaitoma dabar yra ir Edvar
do Gudavičiaus „Lietuvos isto
rija". 

Į kokius literatūrinius 
renginius Amerikos lietu
viai galėtų pakliūti, atvykę 
šį pavasarį ir vasarą? 

Visų pirma, gegužės pasku
tinę savaitę kaip paprastai 
vyks tarptautinis „Poezijos 
pavasario" festivalis. Jei kas 
iš mūsų rašytojų, gyvenančių 
toliau nuo tėvynės, atsidurtų 
Lietuvoje tą savaitę, mes vi
sus mielai „įlietume" į tą dide
lį poezijos siautulį, kuris aprė
pia daug Lietuvos vietų, kur 
per savaitę įvyksta mažiausia 
pusšimtis įvairių rimtų, hu
moristinių susitikimų, disku
sijų, nukeliaujame iki Lenki
jos lietuvių, sulaukiame poetų 
iš kitų pasaulio šalių. Šis lite
ratūrinis įvykis, žvelgiant į ar
timiausius mėnesius, yra pats 
svarbiausias. Na, dar reikėtų 
paminėti, kad birželio mėnesį 
į Lietuvą turėtų atvažiuoti 
ypatingas traukinys, - „Lite
ratūros ekspresas". Rengia
mas didžiulis tarptautinis 
projektas, kuomet per beveik 
visas Europos šalis važiuos ir į 
Lietuvą užsuks traukinys, ku
riame bus sutelkta apie 200 
rašytojų iš įvairių pasaulio 
šalių, tarp jų ir 3 lietuvių ra
šytojai, jie keliaus per tuos 
kraštus, sustos miestuose, 
skaitys savo kūrybą, ji bus 
verčiama. Tai štai su kokiu di
deliu tarptautiniu projektu 
susitiksime Šią vasarą. 

Kalbėjosi 
Emilija Andrulytė 

Ir vėl gedima uisiprenumeruoti 
„DRAUGĄ" 

papiginta kaina: tikuž65dol. metams, 
tik gyvenantiems JAV-se. 

JAV naujiems skaitytojams — pirmas 
mėnuo siunčiamas nemokamai. 

Mecenatas prašo ,PRAUGO" 
skaitytojus užprenumeruoti savo vaikams, 

vaikaičiams, 
naujai atvykusiems tautiečiams iš Lietuvos. 
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Tai — Jūsų laikraštis! 
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