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Seimo pirmininkas: Įstatymus 
reikia „versti į žmonių kalbą" 
Vilnius, balandžio 8 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, trečia
dienį pasveikinęs parlamen
tarus su artėjančiomis šv. Ve
lykomis, pasiūlė keletą suma
nymų parlamento darbui to
bulinti ir parlamentarų darbo 
sąlygoms gerinti. 

Seimo pirmininkas išreiškė 
susirūpinimą, kaip pagerinti 
įstatymų kalbą, kad ji būtų 
suprantamesnė visuomenei. 
„Mes visai neseniai matėme, 
kas yra teorinių, teisinių 
struktūrų kalba ir nemažo 
darbo rezultate atsirandantis 
tekstas, kuris teisininkams 
atrodo gal ir pakankamai ge
ras, o visuomenės perskaito
mas kitaip. Žinoma, Seimas 
turi skaitytis su tokia gali
mybe", sakė V. Landsbergis. 

Jo nuomone, Seimas galėtų 
pasitelkti pagalbon kalbinin
kus, kad įstatymų kalba taptų 
ne tik taisyklinga, bet ir kuo 
suprantamesnė žmonėms. 
„Man buvo atėję į galvą paimti 
kokį nors įstatymą ir per
rašyti jį kiekvienam žmogui 
suprantamais žodžiais", sakė 
Seimo pirmininkas. 

Jis taip pat pasiūlė pertvar

kyti Seimo juridinį skyrių į 
Teisės ir įstatymų rengimo de
partamentą. V. Landsbergio 
nuomone, Si Seimo institucija 
galėtų parlamentarų idėjas, 
pastebėjimus, „kurių visi daug 
turime iš kontaktų su rin
kėjais", greičiau paversti įs
tatyminėmis iniciatyvomis. 
„Kad tai butų gyvesnis proce
sas, atspindintis ryšį tarp par
lamento ir visuomenės", sakė 
V. Landsbergis. 

Parlamento pirmininkas pri
minė kelerių metų senumo 
savo idėją įrengti Seime ko
plyčią susikaupimui ir maldai. 
Pagrindinėje laukimo salėje 
„didelę ir tuščią sieną" V. 
Landsbergis pasiūlė papuošti 
Jono Basanavičiaus žodžiais 
„Jei per mūsų darbus Lietuvos 
dvasia atsikvošės...". Tačiau 
parlamento pirmininkas siūlė 
neužbaigti šios frazės, kurios 
antroji dalis skelbia — „... gal 
tada mums ir kapuose bus 
lengviau ir smagiau ilsėtis". 

„Mes galbūt taip pat turė
tumėme mintyse uždavinį, 
vardan kurio čia esame atėję", 
sakė V. Landsbergis, pagrįs
damas šios J. Basanavičiaus 
frazės prasmingumą. 

Auga sėkminga jaunųjų 
Lietuvos politikų karta 

Kas taps švietimo ir mokslo 
ministru? 

Nuotr.: Balandžio 7 dieną Lietuvos Seimo pirmininkas Vytaute- l^andsbergis susitiko su Pasaulio studentų val
dytojų sąjungos „Aisec" atstovais Pauliumi Lukausku ir Vytautu Gaidamavičiumi, dalyvavusiais Europos Jau
nimo forumo vykdomajame suvažiavime, ir aptarė jaunimo proUemas bei rūpesčius. (Elta) 

Lietuva pakviesta dalyvauti 
trijuose rugpjūčio mėnesį Por
tugalijoje vyksiančiuose rengi
niuose — Pasaulio jaunimo 
festivalyje, Pasaulio jaunimo 
forume ir Pasaulio jaunimo 
ministrų konferencijoje. 

EJF yra valstybinių jaunimo 
tarybų ir tarptautinių jauni
mo organizacijų sąjunga. Lie
tuvos jaunimo organizacijų ta
ryba į šį forumą priimta 
pernai. 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(BNS) — Valdančiosios poli
tinės partijos, premjeras Gedi
minas Vagnorius ir preziden
tas Valdas Adamkus toliau 
ieško kompromisinio sprendi
mo, ką paskirti į vis dar laisvą 
švietimo ir mokslo ministro 
postą. 

Premjeras prezidentui nepa
teikė skirti ministru krikš
čionių demokratų pasiūlyto 
kandidato politologo Egidijaus 
Vareikio, o Prezidentūroje mi
nima ir daugiau kandidatų. 
BNS žiniomis, vadovauti šiai 
ministerijai kandidatuoja ir 
pirmojoje po Nepriklausomy
bės atkūrimo vyriausybėje bu
vęs kultūros ir švietimo mi
nistras Darius Kuolys. 

Tuo tarpu Lietuvos krikš
čionys demokratai, siekdami 

Parlamentarų 
vizitas JAV — 

turistinė kelionė 
Vilnius, balandžio 7 d. 

(Elta) — Seimo narys Kazys 
Bobelis antradienį Seime su
rengtoje spaudos konferenci
joje pareiškė, kad neseniai 
įvykęs Seimo delegacijos vizi
tas į JAV buvo prastai pareng
tas, todėl tapo turistine ke
lione. 

K. Bobelis mano, jog blogą 
vizito organizavimą rodo tai, 
kad Lietuvos delegatų ne
priėmė JAV Senato Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Jessie Helms bei Atstovų 
Rūmų Užsienio reikalų komi
teto pirmininkas Benjamin 
Gillman. 

„Gyvenau Amerikoje ir ži
nau, kad pagrindiniai JAV 
užsienio politikos sprendimai 
priimami užsienio reikalų ko
mitetuose, todėl pirmiausia 
reikia susitikti su žmonėmis. 
kurie turi įtakos", mano parla
mentaras. 

Kaip jau skelbta, Seimo de
legacija susitiko su keliais lie
tuvių kilmės JAV Kongreso 
nariais, JAV prezidento spe
cialiuoju padėjėju, Pentagono 
ir Valstybės departamento pa
reigūnais. 

sutarimo su politinėmis jė
gomis, ketina svarstyti ir ki
tas kandidatūras vadovauti 
Švietimo ir mokslo ministeri
jai, jeigu nebūtų pasirinktas 
E. Vareikis. Artimiausiu metu 
jie planuoja susitikti konsul
tacijoms su G. Vagnoriumi. 
Pagal valdančiosios koalicijos 
su konservatoriais sutartį, 
krikščionys demokratai siūlo 
savo atstovus vadovauti Švie
timo ir mokslo, Užsienio rei
kalų bei Krašto apsaugos mi
nisterijoms. 

„Politika yra kompromisų 
menas", sakė trečiadienį spau
dos konferencijoje Seimo 
krikščionių demokratų frakci
jos atstovas Vytautas Bogušis. 

Kartu krikščionys demokra
tai toliau nepritaria Europos 
reikalų ministerijos išsau
gojimui, net jeigu ji būtų per
vadinta į Europos reikalų ir 
ekonominės plėtros ministe
riją. 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(BNS) — Lietuva pripažinta 
esanti tarp 60 valstybių pa
saulyje, kuriose sėkmingiau
siai vystoma jaunimo politika. 

Tai pažymėta Vilniuje ba
landžio 2-5 dienomis vyku
siame Europos Jaunimo foru
mo (EJF) suvažiavime, kuria
me dalyvavo apie 140 dele
gatų iš beveik 40 Europos val
stybių. 

Pasak Vilniaus forumo orga
nizatorių, suvažiavime buvo 
pristatyti pasauliniai jaunimo 
renginiai, diskutuota apie ne
formalaus švietimo pripaži-

* Vidaus reikalų ministe
rija pranešė nuo šių metų 
nebevykdys sutarčių pasi
rašymo su Vilniaus universite
to studentais, pagal kurias 
ministerija įsipareigodavo stu
dentams apmokėti studijų 
išlaidas, o studentai — po stu
dijų 5 metus dirbti VR siste
moje arba grąžinti jų studi
joms išleistas lėšas. jSi 
praktika nepasitvirtino, nes 
didesnė dalis absolventų ne
vykdė sutarties sąlygų", pir
madienį pranešė VRM spau
dos tarnyba. VRM duomeni
mis, iš visų 1996-97 m. Bai
gusių Vilniaus universiteto 
teisės fukultetą absolventų, 
pasirašiusių sutartis su mini
sterija, vidaus reikalų siste
moje dirba tik 22 procentai. 

Prezidento rinkimų kampanijos 
vyko sąžiningai 

Vilnius, balandžio 8 d. 
(BNS) — Valstybinė mokesčių 
inspekcija trečiadienį paskel
bė neradusi esminių pažei
dimų finansuojant kandidatų į 
prezidentus politines kampa
nijas. 

Inspekcija patikrino finan
savimo ataskaitas, gautų au
kų ir padarytų išlaidų doku
mentus, duomenis apie auko
tojus. 

Kaip žinoma, septyni dėl 
Lietuvos prezidento posto var-
žęsi kandidatai viso rinkimų 
kampanijai išleido daugiau 
kaip 6 mln. 385,000 litų. 

Daugiausiai lėšų savo rinki
minei kampanijai skyrė Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, šiam tikslui panaudo
jęs apie 2.4 mln. litų. Mažiau
siai rinkimams išleido Seimo 
narys Rimantas Smetona — 
apie 14,000 litų. 

Prezidento rinkimus lai
mėjęs Valdas Adamkus rin
kimų kampanijai išleido 1.4 
mln. litų, o tik antrajame rin
kimų rate jam nusileidęs teisi

ninkas Artūras Paulauskas — 
daugiau nei 1.9 mln. litų. 

Kuklesnes rinkimų kampa
nijas surengė socialdemokra
tas Vytenis Andriukaitis, jai 
išleidęs 102,000 litų, Seimo 
narys Kazys Bobelis, išleidęs 
kiek daugiau nei 400,000 litų, 
ir Vilniaus universiteto rek
torius Rolandas Pavilionis, 
išleidęs mažiau nei 30,000 
litų. 

Dosniausi kandidatams bu
vo užsienio lietuviai, jie buvo 
didžiausi rinkimų kampanijų 
rėmėjai. JAV lietuvių komite
tas V. Adamkui paaukojo apie 
380,000 litų, Tėvynės sąjun
gos skyriai JAV V. Landsber
giui — 420,000 litų. 

Lietuvoje daugiausia paau
kojo susivienijimas „ALGA" ir 
kailių salono „Nijolė" savi
ninkė Nijolė Veličkienė — jie 
V. Landsbergiui skyrė po 
200,000 litų. 

Kandidatai į prezidentu? 
didžiąją dalį lėšų paskyrė re
klamai televizijoje, radijuje ir 
spaudoje. Pinigai taip pat 

nimą valstybių lygiu. 
Delegatai dirbo šešiose dar

bo grupėse ir diskutavo apie 
jaunimui skirtas programas, 
globalines jaunimo problemas. 

Paskutinę forumo darbo 
dieną buvo priimti nutarimai 
prieš narkotikus, smerkiant 
žmogaus teisių pažeidimus 
Rusijos ginkluotose pajėgose 
bei siūlant jaunimo organiza
cijoms aktyviau prisijungti ne
palankiomis tobulėjimui są
lygomis gyvenantį jaunimą. 

* Vyriausybė pritarė Už
sienio reikalu ministro teiki
mui skirti Lietuvos misijos 
prie NATO ambasadorių Liną 
Linkevičių taip pat nepapras
tuoju ir įgaliotuoju ambasado
riumi Vakarų Europos Sąjun
gai. 37-rių metų diplomatas L. 
Linkevičius nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi 
misijoje prie NATO buvo pas
kirtas pernai. 

* Lietuvos Policijos de
partamento Generalinis ko
misaras Kęstutis Šalkauskas 
įteikė premjerui Gediminui 
Vagnoriui prašymą atleisti jį 
iš pareigų „pablogėjus sveika
tai". 47-erių metų K. Šalkaus
kas Generalinio komisaro pa
reigas ėjo nuo 1997-ųjų pra
džios. Pastaruoju metu K. 
Šalkauskas pelnė daug kriti
kos dėl septynių SKAT kari
ninkų sulaikymo pernai rug
sėjį, įtarus juos rengiant tero
ro aktą prieš Baltarusijos 
prezidentą Aleksandr Luka-
šenko per Vidurio Europos 
prezidentų konferenciją Vil
niuje. Vėliau byla buvo nu
traukta, o Vidaus reikalų mi
nisterijos vadovybe pripažino, 
kad sulaikyti savanorius ne
buvo pagrindo. 

* Vyriausybė trečiadienio 
posėdyje nutarė paremti vie
sulo nuniokotą Tirkšlių gyven
vietę ir vaikus globojančias or
ganizacijas bei seimas. Iš 
vyriausybės rezervo fondo nu
tarta skirti 120,000 litų Ma
žeikių rajone esančiai Tirkšlių 
gyvenvietei, kurią pirmadienį 
popiet nusiaubė viesulas. Vie
sulas apgriovė keletą pastatų, 
palikdamas žmones be pa
stogės. Žmonės nenukentėjo. 
Iš to paties fonde Socialines 
apsaugos ir darbo ministerija! 
nutarta skirti 300,000 litų, 
kuriuos ji šv. Velykų proga 
išdalins įstaigoms, organizaci
joms ir $<,im':"'" globojar-

V. Adamkui — JAV 
gamtosaugos 

apdovanojimas 
Vilnius, balandžio 8 d. 

(BNS) — Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui trečiadienį 
buvo perduotas JAV Valsty
binės gamtos federacijos ap
dovanojimas „Už nuopelnus 
saugant gamtą". 

Šis garbingas apdovanoji
mas V. Adamkui buvo paskir
tas kovo 22 dieną, pranešė 
prezidentūra. 

V. Adamkus ketvirtį am
žiaus dirbo gamtosauginį dar
bą JAV ir baigė karjerą aukš
tose regiono administrato
riaus pareigose. Apdovanojimo 
proga Lietuvos prezidentas 
paragino visus pasaulio val
stybių vadovus „skirti didesnį 
dėmesį mūsų trapios ekosiste
mos likimui". 

1936 metais įkurtai JAV 
Valstybinei gamtos federacijai 
dabar priklauso per 4 milijo
nus narių ir rėmėjų bei 46 
mažesnės organizacijos. 

Federacija skiria apdovano
jimus privatiems asmenims ir 
organizacijoms už nuopelnus 
ekologinio švietimo srityje bei 
gamtos išteklių saugojimą. 

Neramumai Rygoje: Latvijos ir 
Rusijos vadovu reakcija 

čioms vaikus. t BNS i 

buvo leidžiami agi'icines me
džiagos gamybai, koncertams 

JAV Natio ..: 
aĮidovanojimas „Už nuopelnus sau-
g:iTil i»:imt:f. -kirt.-iy I,i.'nv<i« pre
zidentui Valdui Adamkui F.lt«' 

Ryga-Maskva, balandžio 8 
d. (BNS) — Antradienį Latvi
jos prezidentas Guntis Ulma
nis atsisakė pasmerkti lat
vius, kurie per II pasaulinį ka
rą stojo tarnauti į nacių SS le
gioną, teigdamas, kad tai buvo 
jauni idealistai, kurie manė 
padėsią savo valstybei, sakė 
jis per Latvijos radiją. 

Pasak jo, šiuos jaunuolius į 
SS šaukė nacistinė Vokietija. 

Praėjusį mėnesį buvę Lat
vijos legionieriai surengė eity
nes Rygoje, išprovokavusias 
tarptautinius protesto pareiš
kimus, kaip ir neseniai įvykęs 
vienintelės Rygos sinagogos 
sprogdinimas. 

Antradienį kariuomenės vy
riausiasis vadas generolas Ju-
ris Dalbinis, kuris dalyvavo 
minėtame buvusių SS legio
nierių mitinge, paprašė prezi
dento pirma laiko išleisti jį į 
atsargą. „Man nedera likti 
Valstybinių ginkluotųjų pajė
gų vado poste. Tai tarnauja 
mūsų oponentų, kurie nori pa
daryti Latvijos valstybę nepri
imtiną Vakarų demokratinei 
visuomenei, tikslams", sakė J. 
Dalbinis. 

Per II pasaulinį karą Vokie
tijos kariuomenė verbavo Bal
tijos valstybių vyrus į nacių 
SS dalinius kovoti prieš So
vietų Sąjungą. Latvijos istori
joje SS legionas vertinamas 
prieštaringai. Nacionalistinės 
pakraipos atstovai laiko šiuos 
karius gynėjais nuo įsibrovu
sių sovietų pajėgų, tuo tarpu 
vietos rusai juos kaltina karo 
nusikaltimais prieš rusus ir 
žydus. 

„SS yra organizacija, visa
me pasaulyje pasmerkta, kaip 
fašistinė, nežmoniška ir prie
šiška. Mes negalime pakeisti 
šios nuomonės. Mes turime 
gerbti šią nuomonę ir gyventi 
su ja", sakė G. Ulmanis savo 
kalboje. 

Jis pažymėjo, kad artėdama 
prie Europos, Latvija tolsta 
nuo Rusijos. „Mūsų didžioji 
kaimynė nepalankiai žiūri į 
faktą, kad mes tampame de-
mokratiškesni, europietiškes-
ni, ir kad mes grįžtame į ap
linką, kurią turėjome prieš 
1940-uosius", sakė preziden
tas. 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin trečiadienį iš esmes nu
rodė vyriausybei imtis eko
nominio poveikio priemonių 
Latvijai, pranešė jo sekretorius 
spaudai Sergej Jastržembskij. 

.Atsižvelgdamas į tai, jog 
nesibaigia 700,000 rusakalbių 
Latvijos gyventojų diskrimina
vimo politika, Rusijos prezi
dentas atkreipė kuo rimčiau
sią vyriausybės dėmesį į tai, 
kad būtina išplėsti ir įvairinti 
Rusijos naftos eksporto į už
sienį kryptis", pabrėžė jis. 

Pasak S. Jastržembskij, 
prezidentas mano, kad ekono
minio poveikio priemonės Lat
vijos vadovybei, kurias pasiūlė 
kai kurių Rusijos įmonių va
dovai, tarp jų — Maskvos me
ras Jurij Lužkov, Jaroslavlio 
ir Saratovo srities gubernato
riai, ,.bus labai veiksmingos". 

S. Jastržembskij pažymėjo, 
jog minėtų priemonių negali
ma pavadinti „sankcijomis". 

Trečiadienį didžiausia Lat
vijos valdančiosios koalicijos 
bendrininkė, viena iš keturių 
partijų, sudariusiu Latvijos 
TŪnistrų kabinetą — Demok
ratine partija ..Šeimininkas 
iDPS) — pareiškė pasitrau
kianti iš dabartinės vyriausy

bės, sakoma partijos valdybos 
ir frakcijos parlamente vadovų 
pareiškime. 

Šis žingsnis aiškinamas 
„nesutikimu" su politika, ku
rią vykdo ministras pirminin
kas Guntaras Kraštas ir jo 
partija „Tėvynei ir Laisvei". 
Dėl jų politikos pablogėjo Lat
vijos santykiai su Rusija ir 
kitomis valstybėmis. 

Šią savaitę G. Kraštas atlei
do DPŠ atstovą Atį Sausnytį 
iš Latvijos ekonomikos minis
tro pareigų. Viena iš atleidimo 
priežasčių — A. Sausnyčio įs
pėjimai, kad Rusijos ekonomi
nio poveikio Latvijai priemo
nės turi neigiamų padarinių. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Vilnius. Lietuvos Užsienio 

reikalų ministerija trečiadienį 
atsargiai reagavo į Rusijos 
prezidento duotą nurodymą 
vyriausybei imtis prieš Latviją 
ekonominio poveikio priemo
nių. 

„Mes nemanome, jog gali
mos ekonominio poveikio prie
monės yra tinkamos spren
džiant klausimus, kuriuos de
rėtų spręsti dvišalio dialogo 
keliu", sakė aukštas URM pa
reigūnas. „Mes taip pat teigia
mai vertiname Latvijos teisė
saugos institucijų pastangas 
išsiaiškinti pastarųjų teroro 
aktų Latvijoje vykdytojus ir 
organizatorius", pridūrė dip
lomatas. 

Lietuvos Prezidentūros ats
tovas pareiškė, kad jokios 
„sankcijos" negali būti nau
dingos Rusijos ir Latvijos san
tykių plėtojimui. 

* Lietuvos prezidento 
patarėjas tautinių mažumų 
klausimais Česlavas Okinčy-
cas pabrėžė, kad Lietuva akty
viai ruošiasi stojimui į NATO 
ir integracijai į Europos Są
jungą. Antradienį lankydama
sis Vroclave (Lenkija) jis pa
žymėjo, kad Lietuva moderni
zuoja savo karines pajėgas, 
mezga ryšius su NATO narė
mis, reguliuoja teisinę sistemą 
ir imasi kitų veiksmų. Jo nuo
mone, Rusija nesutrukdys Lie
tuvai integruotis į Vakarų 
struktūras. Kalbėdamas apie 
dvišalį bendradarbiavimą, Č. 
Okinčycas prezidento Valdo 
Adamkaus vardu paragino 
plėtoti ne tik oficialų bendra
darbiavimą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos miestų ir rajonų ver
slininkų, kultūros ir mokslo 
bendruomenių. Prezidento pa
tarėjas pažymėjo, kad len
kams Lietuvoje yra sudarytos 
visos sąlygos išsaugoti savo 
tautinį tapatumą, kultūrą, 
kalbą ir kitas vertybes. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį susiti
kęs su aukštųjų žemės ūkio 
mokyklų vadovais sutarė, jog 
reikia užtikrinti tvirtą moky
mo įstaigų materialinę bazę ir 
parengti atitinkamas įstaty
mų pataisas, sutvarkysiančias 
joms priklausančios žemės iš
pirkimą iš savininkų. <EIU> 

KALENDORIUS " 
Balandžio 9 d.: Didysis 

ketvirtadienis. Marija Kleo-
pienė, Akacijus, Kleopas. Au
rimas, Dalia. 

Balandžio 10 d.: Didysis 
penktadienis. Apolonijus, Eze-
kielis, Mintautas, Kilnutė. 
1869 m. gimė kompozitorius 
Juozas Naujalis. 1911 m. mirė 
muzikas, dailininkas M. K. 
Čiurlionis. 
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LIETUVIU TELKINIAI 1 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
MAIRONIO (NY) 

MOKYKLOJE 

Kiekvieną šeštadienį vyksta 
pamokos Maironio lit. mokyk
loje New Yorke. 1998 m vasa
rio 14-sios šeštadienis buvo 
šventinis; mokytojos, mokiniai 
ir jų tėveliai susirinko pa
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventę — 
Vasario 16-ją. Mokiniai pa
ruošė programėlę — skaitė 
eilėraščius, dainavo daineles 
apie Lietuvą. Klasė buvo pa
puošta mokinių piešiniais, vė
liavėlėm ir balionais. Tėveliai 
ir svečiai galėjo pasižiūrėti 
nuotraukas iš mokyklos šešta
dienių: kaip vaikai mokosi ra
šyti, skaityti, sportuoti, repe
tuoja pasirodymams. Po pro
gramos visi pasivaišino su
muštiniais, pyragu ir kava. 
Mokiniai piešė Gedimino pilį, 
iš spalvoto popieriaus klijavo 
Lietuvos trispalvę. 

Taip prabėgo šventė, o mok
slo metai tęsiasi. Mokykla pa
sipildė 3 naujais mokiniais, 
neseniai atvykusiais iš Lietu
vos. Jurgis, Fedoras ir Marija 
lankys darželį. Jie apsidžiau
gė naujom knygutėm ir tuoj 
ėmėsi darbo. 

šiuo metu po pietų pertrau
kos ir po pamokų vaikai su 
muzikos mokytoja Gintare Bu
kauskiene repetuoja daineles: 
„Traukinukas'', „Išėjo tėvelis į 
mišką", „Išbėgo pelė..." Dvi 
dainas vaikai atliks su vaidi
nimu mokyklos ruošiamuose 
pietuose, kurių pelnas skiria
mas mokyklos išlaikymui. 

Ramunė Pliūrienė 
CLEVELAND, OH 

KOVO 
VIENUOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS LIETUVIU 
SODYBOJE 

Kovo Vienuoliktoji labai 
branginama šventė, kuri 
mums sugrąžino visas kitas 
šventes. Tai su dideliu džiaugs
mu prisimintina šventė, bei 
žmonės, kurie savo narsumu 
vėl iškovojo mūsų brangiai 
Tėvynei Lietuvai nepriklauso
mybę. 

Dievo Motinos parapijos kle
bonas Gediminas Kijauskas, 
SJ, minėjimą pradėjo dėkoda
mas Dievui už šią brangią 
šventę. Meldė Viešpatį palai
mos Lietuvos valdžiai ir žmo
nėms, Lietuvių sodybos dar
buotojams, gyventojams, bei 
visiems šio minėjimo daly
viams. Laimino Sodybos gy
ventojo Henriko Kripavičiaus 
skaniai pagamintus valgius. 

Lietuvių sodyba buvo pa
gerbta tuo, kad Clevelande be
rods pirmą kartą savo paskai
tą skaitė tų įvykių dalyvis, 
stebėtojas bei liudininkas 
„Dirvos" redaktorius dr. Jonas 
Jasaitis. Sodybos pilnutėlė 
svetainė atidžiai klausėsi ir 
mintimis sekė įvykius, prade
dant 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
masiniu susirinkimu Vilniuje 
ir baigiant naujojo Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
inauguracija. Redaktoriaus 
kalbos trumpą santrauką So
dybos patikėtinė Violeta Žilio-
nytė Leger, pravedusi šį minė
jimą, perdavė amerikiečiams 
klausytojams, kurie stebėjosi 
ir po minėjimo ilgai kalbėjo 
apie lietuvių narsumą bei drą
są. 

Minėjime dalyvavo, be čia 
jau paminėtų: Sodybos pa
tikėtinis Algis Žukauskas, 
poetas Balys Auginąs, Lietu
vos Respublikos garbės kon
sule Ingrida Bublienė, BALFo 
pirmininkas Vincas Apanius, 
valdybos nariai Irena ir Hen
rikas Johansonai, Religinės 

Šalpos darbuotoja Irena Su-
šinskienė, Dievo Motinos pa
rapijos sekretorė Nijolė Kers-
nauskaitė bei kiti Clevelando 
visuomenininkai. 

Baigiant oficialiąją progra
mos dalį, Lietuvių sodybos ad
ministratorė Dana Čipkienė 
padėkojo Sodybos patikėtinei 
Violetai Žilionytei Leger už 
gražiai pravestą minėjimą ir 
visiems minėjimo dalyviams 
už atsilankymą. 

Po to ilgai žiūrėjome įvairias 
vaizdajuostes iš Lietuvos. Visi 
labai laimingi skirstėsi po to
kios gražios mūsų tautos 
šventės. 

d.č. 

ISTORIŠKA 
VAIZDAJUOSTĖ 

Š.m. vasario 26 dieną Vil
niuje įvykusios naujai išrinkto 
prezidento Valdo Adamkaus 
inauguracijos iškilmės yra vie
nas reikšmingiausių, dar taip 
neseniai iš sovietinės vergijos 
išsilaisvinusios Lietuvos įvy
kių. Ne vien Lietuva, bet ir 
užsienio lietuviai džiūgavo, 
kad valstybės vairą į savo ran
kas perėmė asmuo, per dau
gelį metų Amerikoje įgijęs ad
ministracinę patirtį ir susigy
venęs su demokratijos sąvoka 
bei jos reikšme valstybės gyve
nime. Abejonės nėra, kad 
toms iškilmėms buvo ilgai ir 
rūpestingai ruoštasi. Deja, 
dauguma užsienio lietuvių ne
galėjo nuvykti į inauguraciją, 
tačiau ja labai domėjosi ir, 
užtikę progą, su dideliu pa
sigėrėjimu stebėjo Lietuvos te
levizijos pagamintą vaizda
juostę, kuri buvo rodoma Cle
velando visuomenei Dievo Mo
tinos parapijos didžiojoje salė
je. Netrukus teko patirti, kad 
Lietuvos garbės konsulatas 
gavo didoką vaizdajuosčių 

siuntą iš Lietuvos. Nors jau 
turėjau progą iškilmes stebėti 
salės milžiniškame ekrane, 
tačiau už keletos dienų vaiz
dajuostę parsinešusi į namus 
nutariau ją iš naujo stebėti. 
Negalėjau atsigėrėti jos profe
sionaliu technikiniu apipavi
dalinimu, nufilmavus Seimo 
rūmų iškilmingą posėdį, pir
mininkaujant Vytautui Lands
bergiui, buvusio ir naujai iš
rinkto prezidento kalbas bei 
Valdo Adamkaus priesaiką, 
kas yra labai įspūdinga. Nau
jasis prezidentas, lydimas po
licijos, vykstant arkikatedros 
link, sustojo ties rezistencijoje 
žuvusių aukų paminklu, pa
minklo papėdėje padėdamas 
gėlių puokštę. Iškilmingos pa
maldos arkikatedroje, nuosta
biai gražiai giedant chorui ir 
su įspūdingais pamokslais, 
vėliau Valdo Adamkaus kalba 
tautai prieš aikštėje išsirikia
vusius Lietuvos kariuomenės 
dalinius ir džiugina, ir jaudi
na. 

Artėjant mokslo metų pabai
gai, būtų labai tikslu mokslus 
baigiančiam jaunimui padova
noti tą vaizdajuostę, jos dėka 
sustiprinant užsienio lietu
viško jaunimo patriotinius 
jausmus, įkvepiant pasididžia
vimą savo tėvų žeme, ir taip 
pat skatinti savo draugus ir 
pažįstamus ją įsigyti. Jie to 
tikrai neapgailestaus. Vaizda
juostė kainuoja 25 JAV dole
rius, dar pridedant 4 dolerius 
persiuntimo išlaidoms. Čekius 
rašyti Lithuanian Consulate 
vardu ir siųsti šiuo adresu: 
10821 Marcella Rd., Cleve-
land, OH 44119. Tai ir puiki 
dovana, ir džiaugsmo šaltinis. 

Aurelija M. Balašaitienė 

DAYTONA BEACH, FL 

LANKĖSI VYSKUPAS 
PAULIUS BALTAKIS 

Jau ketvirtą kartą, artėjant 

Maironio lit. mokyklos mokiniai Vasario 16-osios šventėje. Iš kaires: Tomas Dicpinigaitis, Emilija Bitinaitytė, 
Gintas Norvilą, Ingis Keleras, Emilija Gaubaitė ir Gabija Blaudžiūnaitė. Nuotr. A. Norvilo 

šv. Velykom Daytona Beach 
lietuvių telkinį aplanko gar
bingasis ganytojas vyskupas 
Paulius Baltakis. Jo pakvieti
mu ir nuoširdžia globa rū
pinasi šio telkinio uolūs visuo
menininkai, lietuvių klubo 
valdybos nariai Danutė ir Al
girdas Šilbajoriai. 

Klubo valdyba pasirūpino 
lietuviškomis pamaldomis, 
kurias vysk. P. Baltakis auko
jo š.m. kovo 23 d., pirmadienį, 
Prince of Peace bažnyčioje, 
Ormond Beach. Prieš pamal
das vysk. P. Baltakis klausė 
išpažinčių, o po to aukojo šv. 
Mišias. 

Prieš pradėdamas šv. Mišių 
auką, vysk. Baltakis pasveiki
no Daytona Beach lietuvius, 
pasigėrėjo našia šio telkinio 
lietuvių veikla, dėkojo Danu
tei ir Algirdui Šilbajoriams už 
sudarymą progos čia paviešėti 
ir prieš Velykas išgyventi 
drauge kilnų dvasinį susikau
pimą. Pamoksle vysk. Balta
kis giliomis religinėmis minti
mis išsakė žmogaus gyvenimo 
prasmę, tikėjimą ir pasi
ruošimą sutikti Kristaus pri
sikėlimą — Velykų šventes. 

Pamaldų metu šiai progai 
parinktas giesmes giedojo cho
ras „Sietynas", vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio. Aukas 
nešė Aldona Sodaitienė, Rima 
Gudaitienė ir Danutė Petri-
kienė. Šv. Mišių skaitinius 
skaitė Kazimieras Barūnas. 

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko susitikimas ir paben
dravimas su garbinguoju sve
čiu vysk. Paulium Baltakiu. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pasveikino svečią, 
pažymėjo, kad mūsų telkinį 
vysk. P. Baltakis, dėka Da
nutės ir Algirdo Šilbajorių, 
lanko nebe pirmą kartą. Tuo 
džiaugiamės ir esame vysku
pui nuoširdžiai dėkingi. 

Vysk. Baltakis dėkojo vi
siems už nuoširdų priėmimą, 
ilgamečiams draugams Danu
tei ir Algirdui Šilbajoriams už 
pakvietimą, malonią globą. 
Dėkojo visiems savo aukomis 
rėmusiems LKR Šalpą. Prisi
minė jaunystės laikus ir drau
gystę su dabartiniu Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkum, 
ypač sporto srityje. Reiškė 
viltį, kad jis Lietuvą ves san
tarvės, kilnių darbų keliais. 

Gerai paruoštoje kalboje 
vysk. Paulius Baltakis įdomiai 
apžvelgė Katalikų Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje. Lietuvoje 
veikia kunigų seminarijos, 
studijuoja daugiau negu 200 
klierikų, veikia jėzuitų gimna
zijos, jose mokosi gana daug 
mokinių. 

Veikia vienuolynai, seselės 
kruopščiai talkina parapijoms, 
pagalbos reikalingiesiems. Ke
letas kunigų studijuoja JAV ir 
kitose valstybėse; baigę mok
slus jie grįš į Lietuvą pastora
ciniams darbams. Šiuo metu 
Lietuvoje veikia net 26 seselių 

LIETUVIŠKŲ VIENUOLIJŲ ATSTOVIŲ 
SUVAŽIAVIME 

Jau septyneri metai, kaip 
RSRL — Lietuvių kilmės vie
nuolijų Amerikoje atstovės 
suvažiuoja kartą metuose pa
sidalinti mintimis apie para
mą ir savo veiklą dėl Lietuvos 
vienuolijų ir vargšų. 

Šiemet, suvažiavimas kovo 
21d. vyko Nekalto Pr. Marijos 
Seserų vienuolyne, Putnam, 
CT. Jame dalyvavo: pranciš-
kietė sesuo Marian Blodis, 
Jėzaus Nukryžiuoto seserys 
Mary Valliere, vyr. vadovė ir 
Eugenia; Glineckis, kazimie-
riečių vyr. vadovė Marilyn 
Kuzmickus ir sesuo Teresita 
Miksas, ir Nek. Pr. Marijos 
Šiaurės Amerikos provincijole 
sesuo M. Paulė Savickaitė, 
seserys Bernadeta Matukaitė, 
Teresė Mieczkowski, Eugenija 
Lukošiūtė ir benediktiečių vy
resnioji sesuo Gertrūda Milda 
Lukšaite. Dalyvavo ir viešnios 
iš Lietuvos: sesuo Albina Pa
jarskaitė, Nek. Pr. Marijos se
serų vyr.. vadovė, sesuo Ada 
Petraškaitė ir ses. Ramutė 
Budvytytė. Be to, dalyvavo 
Amerikos Vyskupų konferen
cijos atstovė — sesuo Lucian-
ne Siers, OP. 

Per praeitus metus: seserys 
kazimierietės JAV rėmė finan
siškai ir prisidėjo organizaci-
kongregacijos. Įdomių žinių 
papasakojo apie Punsko lietu
viu gyvenimą, jų pastangas 
lietuvybei išlaikyti. Sibire yra 
daug likusių lietuvių. Jie ten 
sukūrę mišrias šeimas, turi 
darbus, sodybas gražiau tvar
ko negu vietiniai gyventojai. 
Nelengva padėtis lietuvybės 
išlaikymo atžvilgiu yra ir Ka
raliaučiaus srityje, bet rūpina
masi lietuviškomis pamaldo
mis, lietuviška veikla. 

Vysk. Paulius Baltakis — 
amžinai keliaujantis ir lan
kantis už Lietuvos ribų gyve
nančius lietuvius įvairiuose 
pasaulio kraštuose. 

Svečio išsamus pranešimas 
išklausytas su dideliu dėme
siu ir jam už tai liekame 
dėkingi. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla padėkojo vysk. Pau
liui Baltakiui pažymėdamas, 
kad svečias bus mielai lau
kiamas ir ateityje. 

Ta proga supažindino su 
viešinčiais svečiais, jų tarpe 
Lietuvių fondo žymų veikėją 
ir komiteto už Valdą Adamkų 
pirmininką Stasį Barą. 

Pirmininkas pranešė, kad 
sekančios lietuviams pamal
dos įvyks balandžio 5 d. Kvie
tė gausiai dalyvauti. 

Programos pabaigoje visi 
dalyviai vaišinosi sumuš
tiniais, kavute ir turėjo progos 
kiekvienas asmeniškai pasi
kalbėti su garbinguoju svečiu 
vysk. Baltakiu. 

Jurgig Janu la i t i s 

niai prie kazimieriečių vienuo
lijos atsikūrimo Lietuvoje, bei 
leido į teologijos studijas ses. 
Ramutę B. Seserys pranciš-
kietės rėmė tris savo seseris 
Utenoje, kur viena dėsto reli
giją „Saulės" gimnazijoje, o ki
tos padėjo pastoraciniam dar
be, ypač slaugos namuose. 
Jėzaus Nukryžiuoto vienuolija 
organizavo dideles siuntas 
(20) talpintuvų vargstantiems. 
Nek. Pr. Marijos seserys siun
tė į Lietuvą vieną seserį pa
dėti organizuoti vienuolių Vi
suotinio suvažiavimo ir pri
sidėti prie parapijų atsinauji
nimo programos, kitos vyko 
mokyti noviciate ir padėti sa
vo seserims įvairiuose dar
buose. Taip pat JAV rėmė dvi 
seseris, studijuojančias teolo
giją, vieną sociologiją ir vieną 
— besiruošiančią slaugos na
mų administravimui. Be to, 
padėjo dviem seserims Eucha-
ristietėms, studijuojančioms 
teologiją JAV ir Kanadoje. 

Po praeitų metų apžvalgos 
buvo pakviestos pasisakyti se
serys iš Lietuvos, kur joms 
atrodo labiausiai reikia pagal
bos. Tada buvo svarstoma, 
kaip bendrai ir specifiškai ir 
toliau teikti paramą Lietuvoje 
seserims ir vargstantiems bei 
katekistams. 

Visa diena praėjo seseriška 
pakilia nuotaika ir glaudžiu 
bendradarbiavimu. 

AJA. 

V. LANDSBERGIUI 
ĮTEIKTA LIUDIJIMO 

PREMIJA 

Vasario 28 d. Lietuvos Sei
mo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui Pietų Italijos Vi-
bo Valentia mieste buvo įteik
ta tarptautinė Liudijimo pre
mija. Šią premiją prieš 25-
erius metus įsteigė Vibo Va
lentia katedros klebonas 
mons. Onofrio Brindisi ir ka
talikų bendruomenė. Liudiji-
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1/2 metu 
$55.00 
$60 00 
$86 00 

$40.00 
$45.00 
$65.00 

$55.00 

$250.00 
$85.00 

3 men 
$35.00 
$40 00 
$58.00 

$30.00 
$35.00 
$50.00 

mo premija kasmet skiriama 
už pasaulio žmogiškųjų ir 
krikščioniškųjų vertybių puo
selėjimą, žmogaus teisių bei 
laisvės gynimą, solidarumą, 
brolybę, pasaulio žmoginimą. 

Grįžęs iš Italijos Seimo pir
mininkas V. Landsbergis pa
sakojo, kad šiemet ši premija 
buvo įteikta ir Rytų Timoro 
vyskupui Bello, garsiam žmo
gaus teisių gynėjui šalyje, kur 
vyksta pilietinio išsivadavimo 
kova. Ši premija taip pat pa
skirta ugniagesių komandos, 
kuri gesino Turino katedros 
gaisrą, vadui, iš gaisro išgel
bėjusiam garsiąją Kristaus 
įkapių drobulę. Seimo pirmi
ninkui nepaprastą įspūdį pa
daręs žmonių nuoširdumas ir 
tai, kad daugelis Italijos gy
ventojų nemažai žino apie Lie
tuvą, prisimena lietuvių tau
tos išsivadavimo laikus. Prieš 
premijos įteikimą Vibo Valen
tia miesto mokyklose buvo 
rengiami rašinių apie Lietuvą 
konkursai, kurių nugalėtojai 
taip pat apdovanoti Vibo Va
lentia katedroje. 
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• Kaunas. Vasario 27-28 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre parapijų sielovados 
darbuotojams buvo surengtas 
seminaras tema „Gavėnia — 
Velykos". Seminaro dalyviai 
aptarė parapijose per adventą, 
šv. Kalėdas ir po Naujųjų 
metų vykusius renginius, dali
josi patirtimi ir apžvelgė pro
blemas, iškilusias rengiant 
įvairias šventes. Sielovados 
darbuotojai ypač pabrėžė dva
sininkų dėmesio stoką jauni
mui. Seminaro dalyviai bandė 
pažvelgti į savo gyvenimą Ve
lykų šventės šviesoje, stengda
miesi suvokti, kas juos kausto 
ir įkalina, kas trukdo tapti 
laisviems. Seminare, kuriam 
vadovavo Kauno arkivyskupi
jos Jaunimo centro referentai, 
dalyvavo per 30 žmonių. 
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Kalbame lietuviškai 
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DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 
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PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LIUDA RUGIENIENE 

LR Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės 

atstovų komisijos 
posėdžiai 

Pirmadienį, kovo antrą die
ną, buvo tęsiami posėdžiai 
kultūros reikalais. Vos tik 
pradėjus Komisijai veikti, 
buvo įsteigta darbo grupė tarp 
JAV LB Kultūros tarybos ir 
LR Kultūros ministerijos. Da
lia Puškorienė, šiuo metu at
stovė komisijoje, buvo sutikusi 
į kultūrinių reikalų darbo gru
pę įeiti ir pradėti gvildenti 
JAV lietuvių kultūrinio paliki
mo — archyvų problemą. Jos 
iniciatyva Clevelande buvo su
organizuota grupė asmenų: 
dr. Rimantas Augis, garbės 
konsule Ingrida Bublienė, Au
gustinas Idzelis, dr. Viktoras 
Stankus. Jie diskutavo archy
vų apsaugojimo galimybes ma
žesnėse lietuvių apylinkėse 
kaip Čikagoje, kurioje jau yra 
muziejai ir yra suorganizuoti 
archyvai. 

Pati pirmoji pašnekovė ko
misijos posėdyje kaip tik ir 
buvo Dalia Puškorienė. „Mes 
nežinom kur daugiau tos ar
chyvinės medžiagos ar tų kul
tūros lobių yra — ar pas pa
vienius asmenis, ar galbūt pas 
organizacijų vadovus, ar gal 
parapijose". Dabar daug para
pijų užsidaro, žūsta pavienių 
asmenų rinkiniai, žūsta ir or
ganizacijų knygos, kurios yra 
privačiose rankose. 

Clevelando apylinkės grupė 
šį jautrų reikalą nuosekliai ap
tarė ir mato kelias archyvų or
ganizavimo fazes. Pirmoji fazė 
būtų naikinimo sustabdymas. 
„Turime įspėti visus lietuvius 
Amerikoje, kad tai yra vertin
ga medžiaga, apibūdinti, iš
vardinti, kas turi būti laiko
ma, kas yra mums Amerikoje, 
taip pat ir Lietuvoje, vertinga 
ir ką norime išsaugoti". Antro
ji fazė prasMės tuomet, kai ar
chyvai pereis į prižiūrėtojų 
rankas. Tuomet iškils klausi
mai — kur laikyti, kaip kata
loguoti, kas archyvus prižiū
rės? Taip pat bus labai svarbu 
atrinkti, kas priklauso Lietu
vai ir kas turi pasilikti JAV. 
Iškils ir finansavimo proble
mos. Greta savanorių, kurie 
galėtų padėti šį darbą vykdyti, 
reikia kreiptis į fondus, ypač 
amerikiečių fondus, kurie to
kius darbus remia. 

„Norime pasinaudoti univer
sitetų jėgomis. Aš manau, kad 
interesas būtų abiejų pusių — 
Amerikos ir Lietuvos universi
tetų žmonių, kurie mokosi gal
būt specialiose institucijose, 
— ar migracijos, ar antropolo
gijos specialistai, kuriem šitas 

darbas būtų labai vertingas ir 
norėtų tą mokslinį darbą tęsti 
toliau. Turiu minty taip pat 
universitetų brolijas, kurios 
jau yra dabar susidariusios. 
Galbūt galima panaudoti tas 
brolijas tokiam darbui. Mes 
taip pat siūlytume įkurti Lie
tuvos universitetuose migraci
jos studijų institutą. Atkrei
piame dėmesį, kad iš Lietuvos 
per daugelį metų emigravo lie
tuvių. Žinoma, jų gyvena vi
same pasaulyje. Toks institu
tas gali būti labai reikšmin
gas. Jeigu tai įmanoma, mes 
tikrai patartume įkurti". 

Toliau kalbėjo valstybinės 
M. Mažvydo bibliotekos litua
nistikos skyriaus vedėja Silvi
ja Vėlavičienė. J i archyvus iš
skirstė į dvi pagrindines dalis 
— spausdinti dalykai ir 
nespausdinti. Intelektualinio 
turto sugrįžimas į Lietuvą jau 
vyksta apie dešimtį metų. Pir
mieji talpintuvai atkeliavo 
1990 metais ir šiandien M. 
Mažvydo biblioteka turi be
veik visas išeivijoje leistas 
knygas, rengia tų knygų bib
liografiją, o „dabar nepapras
tai gražiai yra užsimoję žmo
nės gražinti savo asmenines 
bibliotekas į tas vietas iš 
kurių jie yra kilę, į provincijos 
gimnazijas ir bibliotekas, ir 
tai yra labai gražu, bet kny
goms, kurios liekasi be prie
žiūros, reikia surasti būdų jas 
apsaugoti". 

Nespausdinti dalykai, ypač 
organizacijų knygos, kai kur 
yra labai gerai tvarkomos, pa
vyzdžiui, skautų archyvas Le-
monte. „Tik žmonės, užsi-
iminėję 50 metų skautiška 
veikla, gali gerai tą archyvą 
sutvarkyti. Kas atsitiktų, jei
gu tą archyvą imam ir 
parvežam į Lietuvą? Juk jam 
sutvarkyti, kai yra visiškai 
nežinomos pavardės, būtų 
daug sunkumų. Šitokiam ben
dradarbiavimui nėra ribų". 

S. Vėlavičienė galvoja, kad 
visų pirmiausia reikia susižiū-
rėjimo, kur kas yra, reikėtų 
kokios knygelės, leidinio pavi
dalu visa tai įvardinti. Ji pri
minė kitą labai svarbų dalyką, 
tai visų apylinkių smulkiuo
sius leidinius ir siūlė sudaryti 
šių smulkiųjų leidinių rinkinį. 

Lietuvos archyvų departa
mento direktorius Vidas Gri
goraitis supažindino su šios 
institucijos sistema. Lietuvos 
archyvų departamentas valdo 
aštuonis valstybinius archy
vus ir dešimt apskričių ar
chyvų. Šioje sistemoje dirba 
apie 600 žmonių. 1998 m. Ar
chyvų departamento biudže
tas yra apie 10,5 mln. lt. Ar
chyvų saugojimo objektas yra 

Vyriausias Valdo Adamkaus rinkimų štabas su prezidentu ir jo žmona Alma prezidento inauguracijos iškilmėse. 
Iš kairės — žvaigždute pažymėti užsienio lietuviai Kgidijus Bičkauskas, Arūnas Pemkus*. Vladas Bartuse
vičius, Janina Šarkuviene, Saulius Žukas, Aistė Sto.-.yte, Vytas Jauuškis*, Remigijus Gaška*, Alma Adamkie
ne*, Raimundas Mieželis*, Viktoras Balmušas, prez. Valdas Adamkus*, Aldona Gaškienė*, Ignas Stankovičius, 
Dainė Jablonskytė, Stasys Baras*, Vidmantas Staniulis, Arturas Zuokas, Regimantas Čiupaila, Algis Čaplikas. 

rašytiniai dokumentai, taigi 
didžiausia saugojimo grupė 
būtų dokumentai popieriuje, 
jau sukaupta 10,322,662 sau
gojimo vienetai. Taip pat Lie
tuvos archyvai saugo kino 
dokumentiką, 25,000 saugoji
mo vienetų. Foto dokumentų 
turi apie 11,000, video — 495. 
Dokumentai užima devynias
dešimt vieną kilometrą len
tynų. 

Lietuvos archyvai turi ry
šius su užsienio lietuviais, 
„na, gal sakykime, ne įpatin-
gus, tačiau jie yra pastovūs". 
Trys pagrindiniai archyvai, 
Literatūros ir meno, Lietuvos 
vaizdo ir garso ir Lietuvos cen
trinis archyvas, yra sulaukę 
dokumentų iš JAV. J Lite
ratūros ir meno archyvą nuo 
1990 m. yra sugrįžę kompozi
torių V. Bacevičiaus, B. Jo
nušo, dailininko A. Varno, Ž. 
Mikšio, V. K Jonyno, kompo
zitoriaus F. Strolios, rašytojų 
K Jurgelionio, B. Gražulio, 
aktorių I. Svirbuto, V. Žu
kausko dokumentai. Susira
šinėjamą su muziku S. Sližiu, 

kuris po truputį siunčia savo 
dokumentus. „Iš karto turė
čiau nuraminti, nes ir nese
niai gavau tokį paklausimą, 
ar galimas koks nors apriboji
mas, kad, sakysim, privatų as
mens gyvenimą pažymintys 
dokumentai nebūtų skelbiami 
plačiai visuomenei. Iš karto 
pasakau, kad taip. Kiekvie
nas, kuris saugo šiame fonde 
dienoraštį arba dokumentus ir 
kuris mano, kad jam kurį 
laiką nesinorėtų, jog jie būtų 
viešinami, t.y. skelbiami ar ty
rinėjami, galima tą apribojimą 
iš karto nustatyti ir jo archy
vai šventai laikosi". 

Vaizdo ir garso archyve yra 
saugomi kino dokumentai, 

foto dokumentai, garso ir vi
deo dokumentai. Perduotas iš 
JAV prezidento K. Griniaus 
archyvų dokumentų fondas — 
292 nuotraukos. Baltimorės 
radijo laidų redaktorius dova
nojo 31 nuotrauką apie vaikų 
prieglaudas Lietuvoje. Kino 
dokumentų tyrinėtojas R. La
pas atsiuntė 63 nuotraukas 
apie aktorių H. Kačinską. Lie
tuvių visuomenės veikėjas Be
leckas dovanojo nuotraukų 
apie lietuviškojo kino pradi
ninkus brolius Motuzus. Ka
nados lietuvių muziejus dova
nojo Toronto lietuvių choro 
nuotraukų ir t.t. Taip pat 
šiame archyve yra saugomos 
magnetinės juostos su įrašais, 
pavyzdžiui,- radijo laidų. 

Centriniame valstybės ar
chyve būtų galima laikyti 
išeivijos visuomeninių orga
nizacijų, visuomenės veikėjų 
fondus. „Siūlyčiau pirmiausia 
intelektualinę pagalbą apra
šant ir tvarkant šį palikimą. 
Galbūt siūlyčiau pamąstyti 
Seimo ir Bendruomenės atsto
vams apie analogiškos grupės 
kultūros reikalams tvarkyti 
sukūrimą. Ta grupė leistų 
mums vieną kartą pradėti 
šiuos darbus ir ateityje, tai il
gas ir kruopštus darbas, jį 
baigti. Aš dar siūlyčiau Lietu
vos televizijai parengti laidų 
apie sugrįžusius iš išeivijos 
ciklą. Tai būtų parama ne tik 
mums, ne visiems žinantiems, 
kas sugrįžo, bet ir Bendruo
menės žmonėms galėtų paro
dyti kaip yra saugoma, kas 
yra sugrįžę, kokios tos sąly
gos, ir kalbėti apie tai būtų 
lengviau. Geriau vieną kartą 
pamatyti, negu dešimt kartų* 
papasakoti". 

Klausimų ir atsakymų metu 
Romualdas Ozolas iškėlė dar 
vieną labai svarbią mintį, tai 

kad turi būti apsaugotas Lie
tuvoje sukurtas turtas. „Gyve
nam ant Vakarų ir Rytų ribos. 
Visi žinom mūsų geopolitines 
sąlygas ir Lietuvos pažeidžia
mumą. Yra tokių vertybių, ku
rios turėtų būti dublikuotos 
arba kitaip multiplikuotos ir 
saugomos patikimose pasaulio 
vietose". 

Komisija, apsvarsčiusi JAV 
esančių lietuviškųjų archyvų 
ir lituanistikos lobyno padėtį, 
priėmė šią rezoliuciją: 

„Siūlo sudaryti prie Komisi
jos bendrą Lietuvos Respubli
kos Seimo, vyriausybės bei 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
darbo grupę archyvų JAV 
klausimams spręsti; 

Lietuvos Respublikos vyri
ausybei kartu su JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovais 
parengti Lietuvos istorijai ir 
kultūrai svarbių archyvų są
rašus; 

sukurti JAV archyvuose su
kaupto paveldo išsaugojimo, jo 
papildymo ir panaudojimo 
programą; 

kreiptis į Lietuvos televiziją 
siūlant sukurti ciklą informa
cinių laidų visais pasaulio lie
tuvių kultūros paveldo išsau
gojimo, kaupimo ir panaudoji
mo klausimais; 

darbo grupei parengti visai 
tautai reikšmingą Lietuvos is
torijos ir kultūros paveldo du
blikatų saugojimo JAV archy
vuose programą; 

Lietuvos Respublikos vy
riausybei numatyti lėšas ar
chyvų pervežimo ir restauravi
mo išlaidoms padengti; 

darbo grupei, kad parengtų 
ilgalaikę intelektualinio veiki
mo programą lietuviško pavel
do išsaugojimo ir panaudojimo 
problemoms spręsti, taip pat 
steigti Lietuvių migracijos 
procesų tyrimo institutą". 

Danutė Bindokienė 

Jiems nėra vietos 
užeigoje 

Atrodo, kad pastaruoju me
tu pasaulį nusiaubė kažkokio 
savanaudiškumo manija: vals
tybės labai sunkiai įsileidžia 
svetimšalius, net bėgančius 
nuo persekiojimų ar mirties. 
Dar neseniai vyravo nuomone, 
kad imigrantai, atsinešdami 
savo kultūrą, papročius ir ki
tokį gyvenimo būdą (jau ne
kalbant apie darbo jėgą) pra
turtina bet kurį kraštą. Dabar 
vis garsiau tvirtinama, kad 
imigrantai „atima darbus, net 
paskutinį duonos kąsnį iš vie
tinių gyventojų", tad jie nepa
geidaujami. 

Pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui, kuris iš savo 
gimtinių išvietino nesuskai
čiuojamas minias pabėgėlių, 
buvo naiviai tikima, kad gy
venimas grįš į ramias vėžes, o 
žmonės pasiliks savo gimtojo 
krašto teritorijoje. Ilgainiui 
karo pabėgėliai emigravo iš 
Vokietijos, išsiskirstė po visus 
planetos žemynus ir įsiliejo į 
„naujos tėvynės" kasdienybę. 
Tai nebuvo sunku ir dėl to, 
kad karas gerokai išskabė 
darbingų žmonių skaičių, tad 
imigrantų darbo rankos buvo 
labai reikalingos. 

Ilgainiui pasikeitusios eko
nominės sąlygos ir gausėjant 
savų gyventojų prieaugliui, at
sirado darbo jėgos perteklius, 
deja, kitos patogaus gyvenimo 
būtinybės proporcingai nepa
gausėjo. Nors didieji pasaulio 
vadai giriasi penkiasdešimt 
metų viešpatavusia taika, 
tačiau negali paneigti fakto, 
kad kone kiekviename žemyne 
nuolat įsiliepsnoja didesni ar 
mažesni ginkluoti konfliktai, 
tad ir pabėgėlių netrūksta. 
Antra vertus, ne vien nuo 
karo siaubo ar teroro žmonės 
bėga iš savo gimtojo krašto, 
kartais juos išveja sunkus gy
venimas, noras sau ir savo 
šeimai sukurti sotesnį, leng
vesnį rytojų. Jeigu tie politi
niai ar ekonominiai pabėgėliai 
į norimą valstybę neįsilei-
džiami pro didžiąsias duris, jie 
suranda slaptas landas ir savo 
tikslą pasiekia. 

Į JAV daugiausia plūsta 
meksikiečiai, o pastaruoju me
tu — ir Rytų bei Vidurio Euro
pos gyventojai, kurie savo 
kilmės kraštuose neranda dar
bo, skursta, arba ieško naujų 
patirčių, naujų horizontų. Tuo 
tarpu Vakarų Europon ver
žiasi kurdai, turkai, rusai, len
kai ir kiti, ypač neseniai iš so
vietų imperijos išsilaisvinusių 
tautų žmonės. Viena patrauk
liausių valstybių yra Vokieti
ja, kasmet sulaukianti — le
galiais ir nelegaliais keliais — 
ateivių antplūdžio. Imigrantai 
iš Vidurio ir Rytų Europos 

• • • 
dažniausiai pasirenka vals
tybes, kuriose galima susi
kalbėti vokiškai, o Viduržemio 
jūros pakraščių šalys daugiau
sia susilaukia ateivių iš Moro-
ko, Alžirijos, Turkijos ir kt. 

Jau 1991 m. Tarptautinis 
darbo informacijos centras 
Genevoje buvo apskaičiavęs, 
kad Vakarų Europoje gyveno 
kone 3 milijonai nelegalių imi
grantų; manoma, kad dabar 
tas skaičius bus net padvi-
gubėjęs. Kadangi Europos Są
jungos kraštuose daugiau kaip 
18 milijonų gyventojų yra be
darbiai, imigrantų gausėjimo 
problema pasidaro dar opesnė. 
Europos Sąjungos valstybės 
jau ieško legalių būdų, kaip 
suvaržyti šią gyvą potvynį, ap
saugant ir vietinius gyvento
jus, ir pačius imigrantus, ku
rie pastaruoju metu vis daž
niau tampa smurto aukomis. 

Ypač tie konfliktai pasi
reiškia Vokietijoje, kuri, ne
paisant ekonominio klestėjimo 
ir teigiamo tarptautinio įvaiz
džio, vis dėlto turi problemų, 
kai į vakarietišką gyvenimo 
būdą dar vis negali visapu
siškai įsijungti buvusioji Rytų 
Vokietija. Nors Berlyno siena 
jau seniai sugriuvo, nors jos 
pėdomis pasekė ir Sovietų Są
junga, užtruks nemažai laiko, 
kol abi, dirbtiniu būdu per
skeltos, Vokietijos pusės su
augs į vienalytę valstybę. 

Buvusioje sovietų valdžioje 
Vokietijos dalyje vis labiau 
reiškiasi jaunų chuliganų gau
jos, užpuldinėdamos svetim
taučius, o kartais juos ir nužu-
dydamos. Užpuldinėtojai savo 
smurto veiksmus grindžia tuo, 
kad ateiviai užpildo darbo vie
tas, todėl jie patys ir jų tėvai 
yra bedarbiai. „Vokietija — 
tik vokiečiams!" — lyg aidas iš 
Hitlerio laikų skamba „nau
jųjų nacių" (taip jie save vadi
na) šūkis. 

Nors Vokietijos teisėtvarka 
stengiasi su tomis gaujomis 
kovoti, bet jos turi tam tikrą 
vietinių gyventojų užnugarį ir 
yra sunkiai kontroliuojamos. 
Vakarų Vokietijos sociologai ir 
auklėtojai tvirtina, kad toks 
jaunuolių elgesys yra komu
nistinės sistemos liekana: lais
voje visuomenėje vokietukams 
buvo skiepijamas pasibaisėji
mas nacių darbais ir ideologi
ja, tad per 50 metų išaugo 
naujos kartos, išmokusios to
leruoti žmones, kurie Hitlerio 
Vokietijoje buvo nepriimtini. 
Rytinėje Vokietijos dalyje bu
vo skiepijamas nepasitikėji
mas užsienio politika ir žmo
nėmis, gyvenančiais Vakaruo
se. Todėl to nepasitikėjimo 
sėklos dabar duoda tokius 
kruvinus vaisius. 

LAIŠKAI IŠ NAGANO 
Amerikos Olimpinio komiteto trenerių paruošimo skyriaus 

vicedirektorius ir olimpiniams treneriams skirto „Olympic 
Coach" žurnalo vyriausias redaktorius Audrias Barzdukas 
keturias savaites, JAV delegacijos sudėty praleido Nagano, Ja
ponijoje, žiemos olimpinėse žaidynėse. Iš ten beveik kasdien 
elektroniniu paštu rašė savo aštuonių mėnesių dukrelei. Ma
mytė, tai žmona Rose. Ištraukos: 

7 (Tęsinys) 

• vasario 17 
Šiandien mačiau Šuoliavimą su slidėmis. Praeity 

aš šio sporto nelaikiau rimtu. Šiandien tapau tikinčiu. 
Prie slidžių tramplyno susirinko per 75,000 žiūro

vų. Japonai šuolius su slidėmis yra stačiai įsimylėję, 
nes sportininkai yra drąsūs, ilgai skrenda oru, žiū
rovams atrodo, kad tai pavojinga. (Iš tikro, taip tik at
rodo; mūsų treneriai sako, kad tam sporte rizikos ne
daug.) Bet japonai į tą šokinėjimą žiūri tarsi į „kami-
kazi" lakūnus, kurie skuba rizikingai gyventi. Japonai 
Šuolininkai iš visų daugiausia geria ir bando būti di
deliais donžuanais, tačiau jie taip prastai kalba sveti
mom kalbom, kad vos gali pirštais susirodyti, nekal
bant jau apie kokį produktyvų flirtavimą. 

Japonai nepaprastai garbina savo geriausią šuo
lininką Harada. 
• vasario 18 

Šiandien buvo įdomi diena. Besikalbėdamas su 

viena mūsų japonių vertėjų, jai pasakiau, kad man 
būtų įdomu pamatyti japonų menininkų kūrybos. 
Vertėjos vardas yra Mijašoji Šin, bet visi mūsų koman
dos žmonės ją vadina Charlie Sheen. Jinai mane nu
sivedė į Šinano meno muziejų, kuris yra netoli Zenkoji 
šventovės. Ten buvo nepaprastai graži tapybos paro
da, pavadinta „Žmogus, gamta ir malda": impresionis
tiniai gamtos vaizdai, kuriuose tikrai buvo galima ma
tyti, kaip japonai yra prisirišę prie gamtos. 

Aplankę muziejų, nuėjom į kitą mažą galeriją, kur 
buvo eksponuojamos vietinių Nagano ūkininkų rankų 
darbo skulptūros, vaizduojančios daugiausia kaimo 
gyvenimą. Tos skuptūros man net geriau pati

ko, nei ana tapyba. Jos labai paprastos ir puikiai at
vaizduoja, kaip to meno autoriai paprastai, kukliai gy
vena. 

Galerijoj prie sienos ant kėdės sėdėjo matomai la
bai senas žmogus. Jo veidas buvo išvagotas už kalnų 
tarpeklius gilesnėm raukšlėm. Vertėja „Charlie 
Sheen" to žmogaus paklausė, ar jis pažįsta ką nors, 
kas tas skulptūras sukūrė. „Jas sukūriau aš", jis at
sakė pasididžiuodamas. Jis mums paaiškino, kad vie
tiniai ryžių augintojai jau daugelį šimtmečių tokias 
skulptūras daro ir tie įgūdžiai yra paveldimi iš kartos 
įkartą. 

Kol su tuo žmogum kalbėjomės, į galeriją įėjo pa
gyvenusi moteris. Pasirodė, kad ji priklauso karališ
kajai šeimai. Tai buvo Jasuko Konoe, olimpinio sporti

nio miestelio garbės mere. Spėju, kad ją galima laikyti 
kokia japoniška kunigaikštyte, hercogiene. 

Užsimezgė kalba ir su ja, ir ji mus pakvietė kar
tu pavakarieniauti. Restoranas, į kurį mus nusivedė 
buvo daug geresnis ir gražesnis, nei bet kuris kitas, 
kuriame lig šiol buvo tekę valgyti. Suvalgiau tikrai 
puikų dubenį „ramen" makaronų. 

Pietų metu kunigaikštytė papasakojo „Kanzan Ju-
toku" legendą. Sakė, kad tas Jutoku gyveno devinta
me šimtmetyje ir visą gyvenimą paaukojo kovai prieš 
blogį bei gyvenimui harmonijoje su gamta. Jam tai 
sunkiai sekėsi, kol nesulaukė senyvo amžiaus, kada 
toks jo dvasingas gyvenimas jam vis tiek padėjo pa
siekti „Zen" tikybos aukštumas. Blogio išvengti leng
va, — sakė japonė kunigaikštytė. — Ko sunku iš
vengti, tai į blogį traukiančių norų". Su ta mintim ku
nigaikštytė savo „ramen" makaronus baigė valgyti 
garsiu siurbtelėjimu, kas Japonijoj laikoma dideliu 
mandagumo ženklu. 

Skaičiuoju dienas. Už savaitės būsiu namuose, ne
galiu sulaukti, kol galėsiu Tave ir mamytę apkabinti. 

•vasario 22 
Vakar Japonija pasakė sudiev ją aplankiusiam pa

sauliui. Olimpiados uždarymas buvo nepaprastai įspū
dingas. Kada į stadioną įjojo kaubojai iš Utah (kur bus 
ateinanti žiemos olimpiada), publikos entuziazmui ne
buvo ribų. Man labiausiai patiko daina, kurią, kaip ir 
visada, visi žiūrovai visomis gerklėmis kuo garsiausiai 

traukė. Daina, apie „žuvavimą upeliuose", mano gal
va, yra OK. 

Be abejo, pats gražiausias momentas buvo, kada 
mes žygiavom iš stadiono. Kai uždarymo ceremonijos 
pasibaigė, kaip ir po kiekvienų varžybų, stadiono pra
nešėja paprašė žiūrovų pasilikti savo vietose, kol spor
tininkai išeis ir jiems padėkoti už dalyvavimą. Nei vie
nas žiūrovas nepakilo išeiti, bet visas pilnas stadionas 
plojo ir šaukė. Kažkaip sunku patikėti, kad taip atsi
tiktų po kokių rungtynių Amerikoj. 

Po to sulipome j autobusus grįžti atgal į olimpinį 
miestelį. Kai važiavome per miestą, visi gatvių pak
raščiai buvo sausakimšai pilni japonų šeimų, mojuo
jančių sudiev. Ir taip mylia po mylios. Maži vaikučiai 
stovėjo prie kelio ir iš visų jėgų mojavo. Seni ir jauni, 
atrodė, kad visi Nagano gyventojai atėjo atsisveikinti. 
Ir visi mojavo tiek, kiek tik jie pajėgė. Tikrai nemoku 
aprašyti to, ką tada galvojau ir jaučiau, bet, prieš 
įvažiuojant į sportininkų kaimelį, man iš akių riedėjo 
ašaros. 

Šį rytą, paskutinį kartą Nagano išėjau bėgti. Kada 
bėgau iš sportininkų miestelio, prie vartų mane susis
tabdė japonė moteris. Nelabai sklandžia anglų kalba ji 
pasakė: „Ačiū. Pasaulis prisilietė prie Nagano. Ačiū". 
Tada ji. japonišku papročiu, man nusilenkė ir paprašė, 
kad jai pasirašyčiau autografą. 

Arrigato Nagano. 
Pabaiga 
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PASITINKANT PRANO JURKONIO 
60-TĄJĮ PAVASARI 

Dirigentas ir pedagogas 
Pranas Jurkonis gimė 1938 
m. balandžio 12 d. Lazdijų ra
jone, Mizarų kaime, žemdir
bių Šeimoje. 1957 m. įstojo į 
Vilniaus pedagoginio instituto 
muzikos katedrą ir baigė ją 
1961 m. įgydamas muzikos 
mokytojo kvalifikaciją, o 1976 
m. neakivaizdžiai baigė Lietu
vos konservatoriją, įsigyda
mas choro dirigento bei dės
tytojo specialybes. Pranas 
Jurkonis, turėdamas potraukį 
dainai ir muzikai, gilinosi į 
liaudies muzikos instrumentų 
pažinimą, režisūrą, choreogra
fijos, folkloro sritis. 

Išplečiant profesinio pasi
rengimo diapazonus, reikėjo 
turėti jautrią širdį muzikai. Ir 
tai gavo savo šeimoje: tėvas 
turėjo gražų tenorą ir gerą 
klausą, motina — širdimi ir 
siela mylėjo liaudies dainas. 
Kalbininkas Juozas Balčiko
nis kartu su muziku Broniumi 
Uginčiumi per keliolika metų 
užrašė 670 Jurkonienės pa
dainuotų dainų ir pasektų pa
sakų. Iš šio didelio glėbio me
ninės medžiagos 1988 m. 
išleista 267 dzūkiškų dainų 
rinktinė, pavadinta „Druski
ninkų dainos". 

Prano Jurkonio pirmieji 
veiklos žingsniai prasidėjo 
1961-1971 m. Jis dėstė Anykš
čių vaikų muzikos mokykloje, 
buvo paskirtas rajono muzi
kos mokymo metodinės komi
sijos pirmininku. Tuo laiko
tarpiu Anykščiuose subūrė 
tris chorus: vaikų muzikos 
mokyklos, rajono profsąjungų 
(vėliau tapęs liaudies choras 
„Šilas") ir „Anykščių vyno" 
mišrųjį chorą. Jo vadovauja
mas choras „Šilas" buvo tris 
kartus apdovanotas respubli
kinių konkursų diplomu. 

Pr. Jurkonis pakviečiamas 
dirbti chormeisteriu į Kauno 
valstybinį chorą, kur dirba iki 
1975 m. Be to, nuo 1972-1979 
m. vadovauja Kauno respubli
kinės ligoninės moterų liau
dies chorui „Kanklės". Choras 
yra surengęs apie 100 kon
certų. 

1971 m. P. Jurkonis pa
kviečiamas dėstyti į Kauno 
Politechnikos instituto peda
gogikos ir estetinio lavinimo 
katedrą. 1975 m. jis tampa šio 
instituto dainų ir šokių an
samblio „Nemunas" chormeis
teriu, vėliau 1979 m. meno va
dovu ir dirigentu. 

Vėl prasidėjo naujų pro
gramų kūrimas, jų režisa
vimas, kontaktai su kompozi
toriais, choreografais, folklo
ristais. Paminėtinos jo progra
mos — „Jaunystės daina tė
vynei" (1985) ir „Atgims
tančiai Lietuvai" (1989). Pr. 
Jurkonis okupacijos metais 
savo širdyje išlaikė lietuvio 
tautinį troškimą laisvei ir ne
priklausomybei. Panaudoda
mas tautinių operų ir baletų 
fragmentus, sukuria savo ant
rąją programą „Atgimstančiai 
Lietuvai" ir skiria ją pirmie
siems sąjūdžio spinduliams. Ši 
programa keliavo po visus 
didžiuosius Lietuvos miestus 
ir kvietė žmones pasiklausyti 
„ką pabudę paukščiai pagiry 
šneka..." 

Jo vadovaujamas „Nemuno" 
ansamblis įvairiuose konkur-i 
suose užima pirmaujančias 
vietas. Šiam ansambliui yra 
aranžavęs dešimtis įvairių kū
rinių. Per 20 m. bendro darbo 
su „Nemunu" yra ruošęs dau
giau kaip 500 koncertų, o per 
30 savo kūrybinio darbo metų 
— daugiau kaip tūkstantį. 

Koncertavo Jugoslavijoje, 
Rumunijoje, Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Danijoje. Yra para
šęs 12 probleminių straipsnių 
muzikinės kultūros ugdymo 
klausimais. Jo veiklą koncerti
nio darbo kontekste daug 

kartų yra vertinusi Lietuvos ir 
užsienio spauda. 

1991 m. Pr. Jurkonis buvo 
pakviestas dirbti Kauno vyrų 
choro „Perkūnas* chormeiste
riu. Buvęs garsus „Perkūno" 
choras teturėjo 25 vyrus. 
1993 m. lieka vieninteliu šio 
choro vadovu ir dirigentu. Da
lyvių skaičius auga ir netru
kus sudaro per 40 žmonių. 
„Perkūno" choras pabunda. 
Kauniečiai vėl džiaugiasi, 
klausydamiesi „Perkūno" pa
triotinių dainų. Keliose apžiū
rose laimi aukštus ir aukš
čiausius taškus, pinigines pre
mijas. Per 6-rius metus choras 
bažnytinėse pamaldose ir 
bažnyčiose koncertavo dau
giau kaip 40 kartų. Giedota 
Vilniaus ir Kauno katedroje, 
Šilutės ir kitose Lietuvos 
bažnyčiose. Dalyvauja žymių
jų Lietuvos kovotojų ir veikėjų 
paminklų šventinimo iškilmė
se. 

Vasario 16-ji LDDP valdymo 
laikotarpiu buvo minima šaltu 
veidu ir širdimi, nesuteikiant 
jai reikiamos prasmės. Buvo 
sumanyta paruošti vasario 16-
jai radijo valandėlę „Lietuva 
— savanorių ir didvyrių že
mė". Po ilgų ieškojimų archy
vuose „atkastas" palaidotas 
„Malda už žuvusius 1918-1920 
m. savanorius" maršas. „Per
kūno" choras, vadovaujamas 
Pr. Jurkonio, per trumpą 
laiką pasiruošė ir pirmą kartą 
po okupacijos radijo laidoje 
nuskambėjo „Savanorių mar
šas" ir dar apie 20 patriotinių 
dainų, taip pat Vydūno, Ku
dirkos kūriniai, jo paties har
monizuotos partizanų dainos. 
Po to Pr. Jurkonis nesudeda 
rankų poilsiui ir suranda 
naują veiklos barą JDruski-
ninkai-Mizarai". 

CLASSIFIED GUIDE 

Kauno Technologijos instituto choras „Nemunas", vadovaujamas Prane 

KLASINIU POŽIŪRIU 
Lietuvos nepriklausomybės 

80-čio proga LTV parodė filmą 
„Lietuvos Respublikos prezi
dentai". Scenarijaus autorius 
ir režisierius R. Šilinis. Kon
sultantai — istorikas L. Trus
ka, G. Ilgūnas ir kt. 

Pažiūrėjus filmą, kyla klau
simas: koks jo tikslas? Ar nori
ma padėti vidurinių mokyklų 
moksleiviams suprasti Lietu
vos kovas dėl nepriklauso
mybės ir prieškario valstybės 
gyvenimą, ar filmas sukurtas 
visuomenei, norint parodyti ir 
išryškinti kiekvieno preziden
to teigiamas bei neigiamas as

mens savybes bei prezidentų 
įtaką Lietuvos vidaus ir už
sienio politikai? 

Manyčiau, kad 65 minučių 
trukmės filme objektyviai 
įvertinti visų trijų prieškario 
Lietuvos prezidentų asmeni
nes savybes ir jų veiklos 
reikšmę valstybei būtų per 
sunku. Tikriausiai dėl trumpo 
filmo metražo daug archy
vinės medžiagos filmuota, fo
to, literatūriniai baltiniai) liko 
nepanaudota, o atsirinkta tik 
tai, kas, matyt, scenarijaus 
autoriaus ir istorikų konsul
tantu nuomone, vra svarbiau-

Nuoširdžiai savo vadovą re
mia „Perkūno" choras, Druski
ninkų mokyklų etnografinių 
ansamblių „Volungėlė" ir „Ra-
cilukai" vadovai. Su šiais an
sambliais jau dirba 3 metus, 
išmoko apie 40 šokių, groda
mas armonika. Grįžęs jaučiasi 
laimingas, palikęs gimtosios 

apylinkės žmonėms naujų dai
nų, naujų šokių. Bet įžiebtas 
troškimas prisiminti Lietuvos 
nepriklausomybės laikus, iš
girsti šienapjūtės metu sau
lėlydžio spinduliuose, kažkur 
toli skambančią dainą, vėl 
kviečia gimtinės žmonės Pr. 
Jurkonį į tajfcą. O jis neatsisa
ko ir organizuoja paeiliui pla
tesnio mąsto dainų šventes. 
Pirmoji šventė buvo Miza-
ruose. Susirinko didelė minia 
žmonių iš tolimesnių kaimų ir 
vienkiemių. Dain 4 šventės pa
sisekimas gimtinės laukuose 
— įspūdingas, todėl kitais 
metais Pr. Jurkonis vėl orga
nizuoja dainų šventę 1996 m. 
birželio mėn. 10 d. ir 1997 m. 
birželio 1 d. Čia jau dalyvauja 
rimti chorai ir solidžios asme
nybės. 

Nors į Pr. Jurkonio gyveni
mo duris beldžiasi 60-tis, jis 
nori savo motinai, garsiai liau
dies dainininkei, išreikšti pa
dėką. Stengiasi, kad Mizarai 
būtų kultūros ir patriotizmo 
židinys šalia Druskininkų. 

A. Stankevičius 

Du amatu kartu varysi, nei 
vieno gerai nepadarysi. 

Ar 
nenusibodo 
ir vėl 
ieškoti 
geriausių 
procentinių 
uždarbių? 

Skubėkite į 
Midland Federal 

Savings 
kur kasdien 

pelnysite 
geriausius 
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Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus. 

urkonio (1981 m.). 

sia. Čia kyla dar vienas klau
simas: kokiais kriterijais buvo 
atrinkta archyvinė medžiaga 
ir pateikta žiūrovui? Jeigu tai 
yra tik filmo statytojų nuosta
ta, tai ji gali ir neatspindėti 
objektyvios tikrovės. Saky
čiau, kad prezidentų asmeny
bių ir jų veiklos įvertinimui 
buvo panaudotas „klasinio 
požiūrio" metodas, labai pla
čiai taikytas tarybinių isto
rikų darbe. 

Plačiau nesusipažinus su 
Lietuvos istorija ir tik pažiū
rėjus minėtą filmą, būtų sun
koka suvokti jo turinį, nes 
jame pateikiami tik atskiri 
faktai, istoriniai įvykiai, datos 
be platesnio jų komentaro to 
laikmečio istoriniame fone. 
Tai reiškia, kad vidurinių mo
kyklų moksleiviams vargu ar 
ši medžiaga leis susidaryti ob
jektyvų prieškario prezidentų 
veiklos vaizdą. Geriau susi-
pažinusio su Lietuvos istorija 
ir valstybės gyvenimu žiūrovo 
fragmentinė filmo medžiaga 
netenkina. 

Šviesiausiomis spalvomis 
parodytas liaudininkų partijos 
atstovas K. Grinius, kuris, 
būdamas prezidentu, paskelbė 
amnestiją politiniams kali
niams ir suteikė daug laisvių 
gyventojams. Kaip teigia A. 
Eidintas, „dr. K. Grinius sim
bolizuoja demokratinės san
tvarkos suklestėjimą ir parla
mentarizmo viršūnę". 

Kiek mažiau įsimena filme 
parodyto prezidento A. Stul
ginskio asmenybė, kuri, A. 
Eidinto nuomone, siejama su 
atgimusios valstybės įsitvir
tinimo pasaulyje laikotarpiu. 

Kaip ir kiekvienas politinis 
veikėjas, taip ir A. Smetona 
turėjo teigiamų bei neigiamų 
asmens bruožų, tačiau filme 
daugiausia akcentuojama nei
giami. Nepaisant didelių nuo
pelnų, kovojant dėl Lietuvos 
nepriklausomybės (Vasario 16 
d. Akto signataras, pirmasis 
Lietuvos prezidentas), A. Sme
tona labiausia smerkiamas už 
veiklą po 1926 m. gruodžio 17 
d. perversmo. Filmo autoriai 
stebisi, kaip politinis veikėjas, 
kurio Tautos pažangos partija 
neturėjo nė vieno mandato, 
galėjo būti Lietuvos preziden
tu? Pabrėžiamas karo cenzū
ros įvedimas, spaudos suvar
žymas, Lietuvos kariuomenės 
stiprinimas, savo asmens iškė
limas virš tautos. Filme for
muojama nuomonė, kad A. 
Smetona kaltas dėl Klaipėdos 
krašto hitlerinės okupacijos, 
rusų kariuomenės įvedimo į 
Lietuvą 1940 m. 

Kažkodėl filmo statytojai už
miršo aiškiai pabrėžti, kad po 
1926 m. perversmo, nepaisant 
opozicijos kritikos, labai kilo 
kultūrinis ir ekonominis gy
venimas. Žinoma, yra parodyti 
keli kadrai apie kultūrinį 
gyvenimą ir Lietuvos produk
cijos eksportą į užsienį, tačiau 
visa tai užgožia neigiamų A. 
Smetonos savybių išryškini
mas, ypač jo pasiskelbimas 
„tautos vadu" ir pasitrauki-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Washington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tol. (202) 244-2373. 

ALTTrjM0eiX>.NAMU,Sv3CAT08̂  
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Oft. Mgr Auksė 
S. Karve kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTOHS 

* (773)588-5859 
(708)425-7168 

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

M t V O * * * 

KMIECIK REALTORS 

2 1 . 4365 S Archer Ava 
7922 S.PulasM Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Tur iu pa t y r imą valyt i 
namus ir apartamentus. 
Kalbu angliškai. 

Kreiptis 773-395-0270, 
kviesti Mariją. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
• automobilių draudimas, geriausios kainos ir servisą; 
• automob'lių paskolos ir mažiausi procentai 

Tel 773-205-7702 
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TRANSPAK 
Siuntiniai i Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai Velykoms pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais Ha 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel.: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27,26-28-27. 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTI! 

Kiekvieną ketvirtadienį Jums, "Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mošų knygų katalogo. Įsigykite! 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
7. 
8 
9. 
10 

Autorius (v.pav.) 
Iron Peter 
V.Liulevičius 
Vaclovas Biržiška 
L.Simutis 
J. Danielius 
A.Vilainis 
Pranciška Matulytė 
V.Alisas 
V.Baravykas 

. P.Gaucys 

Pavaojnffnas 
American Nationality & ANO 
Amerikos lietuvių ekonominė veikla 
Amerikos lietuvių spauda 1874-1910 
Amerikos lietuvių taryba 
Amžinas gyvenimas 
Amžini šešėliai 
Anapus Atlanto 
Anapus marių 
Anglų-lietuvių klb. žodynas 
Anglų novelė 

Kaina 
$15.00 

$8.00 
$10.00 

$3.00 
$1.50 
$1.00 
$6.00 
$7.00 

$20.00 
$1.00 

Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500, faksu 773-565-8284 
arba paštu Mūsų adresas: 

"Draugas" administracija, 4545 W. 63nJ Street, Chicago, IL 60629. 
"Draugo" administracija 

mas nuo bolševikų teroro į 
užsienį. 

Filmas baigiasi tragiškais 
Lietuvai 1940 m. įvykiais, kai 
prasidėjo 50 metų trukusi so
vietinė okupacija. Matyt, jos 
pergalę filmo autoriai įpras
mina audringu sovietų armi
jos karių šokiu. 

Pasibaigus filmui, kyla tre
čias klausimas: koks gi galėtų 
būti jo tęsinys? Ar filmo, staty
tojai sugebėtų įžvelgti, kad 
pokario rezistencijos pagrin
dai buvo padėti, prezidentau
jant A. Smetonai? Lietuvos 
kareiviai, kariūnai, baigę karo 
mokyklas, buvo stiprūs, ne tik 
savo profesionalumu, fiziniu 
pasiruošimu, bet ypač savo 
moralinėmis savybėmis, meile 
tėvynei. Lietuvos kariuomenės 
elitą sušaudė KGB, tačiau 
pokario metais dešimtys tūks
tančių buvusių karių — jaunų 
žmonių — stojo į mirtiną kovą 
su bolševikiniais okupantais ir 
paaukojo savo gyvybę. Tai 
buvo garantas Kovo 11-osios 
Aktui. 

Filmo komentaruose dau
giausia cituojamos A. J. Grei
mo mintys, tačiau citatos: „O 
kam iš viso Lietuvoje buvo rei
kalingas A. Smetona? Tam, 
kad visi dar net iki Šiol galėtų 
jį neigti ir kad jisai savo pa
stovumu galėtu teigti Lie
tuvos nepriklausomybę" (pa
braukta mano J. T.) nėra. 

Dr. doc. Juozapas 
Tomkus 

Vilnius 

• Kaišiadorys. Kovo 8 d. 
Lietuvos katalikių moterų 
draugijos Kaišiadorių sky
riaus narės drauge su Lietu
vos krikščionių demokratų 
partijos Kaišiadorių skyriaus 
atstovais surengė Gavėnios 
susikaupimo popietę. Po šv. 
Mišių vyskupijos sielovados 
centro salėje buvo pagerbtos 
aktyvios draugijos narės. At
velykio metu numatyta orga
nizuoti rajono pradinių klasių 
moksleivių viktoriną „Ar pa
žįstu savo parapiją". 

( 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
KIEKVIENAM VALIA PASISAKYTI* 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. balandžio 9 d 

VISI PASAULIO VYTAUTAI 
VIENYKITĖS! 

Naujas Lietuvos avialinijos bendrovės lėktuvas, pavadintas Stepono Dariaus vardu. 
Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

IŠ ARTI IR TOLI 
JAV LB VAKARŲ 

APYGARDOS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

JAV LB Vakarų apygarda 
apjungia visas LB apylinkes 
nuo Havajų salų iki Aliaskos. 
Kiekviena šių apylinkių turi 
savo ypatingus bruožus ir sa
vitą veiklos būdą. Jose, daž
niau negu vidurio Amerikos 
arba rytų pakraščio vietovėse, 
pastebima daug išradingumo, 
kuris reikalauja veiklos pritai
kymą prie vietinių sąlygų: di
deli nuotoliai nuo kitų lietuvių 
centrų, neturėjimas savo para
pijų, salių, daug lietuviškai 
nekalbančių narių. Dėl šių 
priežasčių metiniai apygardos 
suvažiavimai yra labai nau
dingi ir svarbūs: tai proga su
sipažinti su bendradarbiais, 
kurjuos gal pažįstame tik iš 
susirašinėjimų, arba bent at
siųsti veiklos pranešimus, ku
rie dažnai nustebina ir teikia 
įkvėpimo. Gaila, kad niekad 
nepasisekė sukviesti visų apy
linkių atstovų, tad tie prane
šimai yra itin svarbūs. 

Todėl šiemet gerokai iš ank
sto skelbiame metinį Vakarų 
apygardos suvažiavimą, kuris 
vyks gegužės 17 dieną, sekma
dienį, 12:15 vai. p.p. Šv. Kazi
miero parapijos didžiojoje sa
lėje. Valdyba pakvietė JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirminin
ką pulkininką Donatą Skučą 
paskaitai — pokalbiui apie LB 
ateitį — tos ateities viziją 
dvidešimt pirmajame šimtme
tyje. Besikeičiant sąlygoms ir 
politikai, laikas pergalvoti ir 
apsvarstyti mūsų planus bei 
veiklą, kuri įgalins LB išlikti 
svarbiu ir reikalingu lietuvių 
junginiu. Pasibaigus progra
mai bus vaišės ir pabendravi
mas. Šalia apylinkių atstovų 
kviečiame dalyvauti ir visus 
lietuvius, kuriems lietuvišku
mo išlaikymas yra svarbus. 

Daugiau informacijų suteiks 
Apygardos pirmininkas Zig
mas Viskanta, tel. 310-541-
5825. 

PAMINĖTA KOVO 11-oji 

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena JAV buvo pa
žymėta reikšmingais rengi
niais ir pasisakymais. 

Kovo 11-osios išvakarėse 
Lietuvai svarbią datą JAV po
litikams ir visuomenei pri
minė JAV-Baltijos fondo ir 
Ward Televizijos surengtas 
dokumentinio filmo „Vienas 
pasaulis: Baltijos valstybės" 
pristatymas JAV Kongrese. 
Kongreso pareigūnai ir svečiai 
turėjo progos dar kartą prisi
minti Lietuvos ir kitų dviejų 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybės atkūrimo istoriją, o 
kartu sužinoti apie permai
nas, įvykusias nuo nepriklau
somybės atkūrimo. Šiame ren
ginyje Lietuvos pasiekimus, 
gerinant santykius su kaimy
ninėmis šalimis ir strateginę 
partnerystę su Lenkija, simbo

liškai atspindėjo Vašingtone 
viešinčio Lenkijos Seimo dau
gumos vado Marian Krzaklevv-
ski sveikinimo žodis Lietuvai 
Kovo 11-osios proga. 

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo istoriją primenan
čias ir dabartinius Lietuvos 
siekius paremti raginančias 
kalbas JAV Kongreso Atstovų 
Rūmuose pasakė Kongreso na
riai John Shimkus ir Joe 
Knollenberg, o JAV Senate — 
Senatorius Spencer Abraham. 
Jų kalbose buvo prisimintas 
Lietuvos žmonių didvyrišku
mas ir narsa, taikiomis prie
monėmis kovojant už savo 
šalies nepriklausomybę, taip 
pat buvo pabrėžta gilėjančių 
Lietuvos-JAV ryšių ir bendrų 
interesų reikšmė abiems val
stybėms. 

„Amerikos balso" radijo pro
grama Kovo 11-osios progai 
paskyrė JAV vyriausybės nuo
monę išreiškiantį vedamąjį, 
kuriame buvo išsakytas Jung
tinių Valstijų tikslas padėti 
Lietuvos ekonomikos vysty
muisi ir pasiruošimui narystei 
NATO, kuris buvo apibrėžtas 
JAV-Baltijos Valstybių charti
joje. 

Lietuvos ambasadoje Va
šingtone Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dieną įvyko 
minėjimas, kuriame dalyva
vo ambasados darbuotojai ir 
Vašingtono lietuviai. Kovo 11-
osios Akto signataras Pran
ciškus Tupikas susirinku
siems papasakojo apie prieš 8-
nerius metus įvykusį istorinį 
aktą, visiems laikams įrašytą 
į Lietuvos istoriją. 

LR ambasada Vašingtone 

KOVO 11-tos 
MINĖJIMAS 

Toronto Tėvynės sąjungos 
židinys surengė Kovo 11-sios 
šventės, Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo paminė
jimą. Atidarymą pravedė K 
Manglicas. įžanginį žodį tarė 
dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė, 
Tėvynės sąjungos pirmininkė; 
Invokacijai pakviestas kun. A. 
Baniulis, SJ, Klaipėdos para
pijos klebonas. Meninę dalį 
pirmą kartą atliko sukurtas 
kamerinis orkestras, vadovau
jamas žymios muzikės Au
dronės Šarpytės, kuri, grįžusi 
iš Meksikos, išbuvusi muzikos 
mokytoja apie 5 metus ir da
bar apsigyvenusi Kanadoje. 
Tai puiki dovana Torontui ir 
Kanadai. 

Atliko šiuos kūrinius: Nau
jalio „Lietuva brangi", Sas
nausko „Kur bėga Šešupė", 
Čiurlionio, „Bėkit bareliai", 
Albinonio „Adagio", (kūrinys 
skirtas žuvusiems už Lietuvos 
nepriklausomybę 1991 sausio 
13 dieną). Taip pat ir kiti 
kūriniai. Prisirinkusi pil
nutėlė salė šį pirmą kartą pa
sirodžiusį orkestrą sutiko ova
cijomis. 

Pagrindinę kalbą pasakė, iš 
Lietuvos atvykęs į teisingumo 

ministrų konferenciją Kana
doje (ta proga ir atvyko į To
rontą) Teisingumo ministras 
ir Ministerijų pirm. pavaduo
tojas dr. Vytautas Pakal
niškis, kuris papasakojo apie 
Kovo 11-sios minėjimo prasmę 
ir dabartinį gyvenimą Lietu
voje. 

Stasys Prakapas 

SMAGUS SUSITIKIMAS 
MALIBU PAJŪRYJE 

JAV valdžios centras yra 
YVashington, DC, tad tikslu ir 
reikalinga, kad ir lietuviai tu
rėtų ten savo įstaigą. Tai pa
lengvina greitesnį priėjimą 
prie valdžios pareigūnų, kuris 
reikalingas ginant JAV ir Lie
tuvos lietuvių interesus. Šią 
įstaigą išlaikyti labai trūksta 
lėšų. Tuo tikslu šeštadienį 
prieš Apygardos suvažiavimą, 
gegužės 16 dieną, nuo 3:30 iki 
7:30 vai. p.p. ruošiamas sma
gus pabuvojimas prie jūros, 
gražioje viloje, kurią savinin
kai Jack ir Nijolė Singletons 
užleidžia Apygardos svečiams. 
Čia dalyvaus ir LB Tarybos 
prezidiumo pirm. pulk. Dona
tas Skučas su kuriuo, prie 
vyno ir vaišių, bus proga ar
čiau susipažinti. Kadangi šis 
pobūvis vyksta privačiuose 
namuose, vietų skaičius ribo
tas. Raginame nedelsiant už
sisakyti vietas, skambinant 
Montei Sodeikai, 310-326-
9219. Dalyvavimas asmeniui 
35 dol. Tikimės, kad įvertin
dami LB įstaigos svarbą JAV 
sostinėje, būsite dosnūs ir di
desne parama. 

Violeta Gedgaudienė 

GORDON TYRIMU 
KONFERENCIJOS 

VASARINĖS SESIJOS 

Tarptautinio garso Gordon 
tyrimų vasaros konferencijas 
apie klijavimą suorganizavo 
A. V. Pocius, rugp. 2-7 d. Til-
ton, NH, ir apie žalią chemiją 
W. Tumas — rugp. 16-21 d., 
Meriden, NH. 

Saulius Šimoliūnas 

PAMINĖTAS LIETUVOS 
PERSITVARKYMO 

SĄJŪDŽIO 
DEŠIMTMETIS 

Reikėtų prisipažinti, kad 
palyginus skaitymą ir rašy
mą, dažnu atveju skaitymas 
sudaro didesnį malonumą. 
Tokia yra rašančiojo nuo
monė. Tik kartkarčiais be
skaitant susidaro keistoka 
nuomonė ir stačiai užgula 
slogutis. Va, pastaruoju metu 
pasirodę atsiliepimai yra ne 
apie varžybas, bet daugiau
sia žaidynių atidarymo pa
radą. Piktinamasi, kad CBS 
televizijos tinklo transliacijoje 
nebuvo parodyti Lietuvos at
stovai. Taipgi reiškiamas ne
pasitenkinimas komercinių 
skelbimų gausa. Ką gi, šventa 
teisybė! Tik kažin, ar ne
reikėtų truputį rimčiau pa
galvoti ir blaiviau atsiliepti. 
Neneigiant skriaudos, vis dėl
to reikėtų pasakyti, kad šiuo 
atveju buvo ne vieni lietuviai, 
bet ir latviai, ir estai, ir daug 
kitų tautų atstovų. Žygiuo
jant jų sportininkams, televi
zorių ekranuose mirgėjo ko
merciniai skelbimai. 

Skelbimai nėra jokia naujie
na. Tik gal jų buvo pernelyg 
apstu ir, kaip sakoma, ne tuo 
laiku ir ne toje vietoje. Betgi 
reikėtų nepamiršti, kad mūsų 
gyvenamojo krašto televizi
joje ir kitoje žiniasklaidoje 
skelbimai jau yra neišven
giama tikrovė. Žinia, galima 
vienaip ar kitaip vertinti, ir 
vienais ar kitais žodžiais 
reikšti savo nuomonę. Vienok 
šauktis visuomenės, advo
katų, Lietuvos olimpinio ko
miteto ir net Lietuvos diplo
matinės tarnybos talkos, atro
do, lyg ir būtų netikslu, nerei-

Atvykusieji į š.m. kovo 14 d. 
JAV LB Vašingtono apylinkės 
susirinkimą tikrai nesigailėjo. 

Daugeliui įdomu buvo iš
girsti ir pakalbinti Seimo narę 
Viliją Aleknaitę-Abramikienę, 
sklandžiai ir greitai įvyko ofi
cialioji susirinkimo dalis. Me
tų ataskaitą susirinkusiems 
pateikė apylinkės pirmininkas 
Algis Lukas, finansų tvarkyto
jas Kazys Vasaitis, revizijos 
komisija. Ir pats pirmininkas, 
ir vėliau kalbėjęs JAV LB pre
zidiumo pirmininkas Donatas 
Skučas neabejojo, kad viskas 
Vašingtono apylinkėje yra ge
rai. Dar kartą buvo maloniai 
prisiminti reikšmingiausi pra

ėjusių metų darbai ir rengi
niai. Dviejų jaunų ir veiklių 
narių išrinkimas į naująją ta
rybą suteikė vilčių, kad atsi
naujinusi ir pajaunėjusi tary
ba bus dfcr aktyvesnė. O rū
pesčių ir šiais metais, atrodo, 
bus nemaža. Dalia Lukienė 
pristatė keletą: padėti Smith-
sonian Institution šių metų 
vasarą Vašingtone rengiamo 
Baltų dienų festivalio organi
zatoriams ir dalyviams, orga
nizuoti atvykstančio „Daina
vos" ansamblio koncertą ir t.t. 
Visi kalbėję dėkojo kadenciją 
baigiančiam apylinkės pirmi
ninkui Algiui Lukui, o Anta
nas Dundzila pastarajam įtei
kė neįprastą ir simbolinę pa
dėkos dovaną: Lietuvos fotog
rafiją, padarytą iš satelito. 

Vakaro metu taip pat įvyko 
JAV LB Vašingtono apylinkės 
įsigyto naujo Lietuvos TV fil
mų studijos filmo „Atgimimo 
kronika" pristatymas. Kaip 
sakė prieš filmo demonstra
vimą kalbėjęs dr. Ramūnas 
Kondratas, sunku patikėti, 
kad jau net 10 metų praėjo 
nuo to atmintino laiko, kai 
minios susijaudinusių žmonių 
Lietuvoje ir Užsienyje, ir čia, 
Vašingtone — prie Lincolno 
paminklo ir prie buvusios so
vietų ambasados — skandavo 
tą patį brangų žodį „Lietuva". 
Pranešėjas kvietė dar kartą 
prisiminti ir permąstyti pag
rindinius, filme užfiksuotus, 
atgimimo įvykius: Sąjūdžio 
kūrimąsi ir veiklą, rugpjūčio 
23-iosios. Ribbentropo-Molo-
tovo pakto dienos, minėjimus 
1989-ųjų Vasario 16-osios 
šventimą, Baltijos kelią, at
mintiną Kovo 11-ąją, kai nau
jai išrinkta Aukščiausioji Ta
ryba atkūrė Nepriklausomą 
Lietuvą 

Po filmo peržiūros svečiai ir 
susirinkusieji išklausė Sąjū
džio dalyvio Pranciškaus Tu-
piko įspūdžius, ilgai diskuta
vo, prisimindami to meto įvy
kius. 

kalinga. Taipgi labai abejoti
nas pasiūlymas kelti teismo 
bylą CBS bendrovei. 

'Gana keistokai skamba 
užuomina surasti advokatą, 
kuris be pradinio atlyginimo 
pradėtų teismo procesą ir 
paskui (laimėjimo atveju) su
tiktų pasidalinti milijonine do
lerių suma. Šiame krašte ke
liamos teismo bylos dėl men
kiausių priežasčių, tačiau var
gu, ar bent vienas advokatų 
susidomėtų tokiu pasiūlymu. 
Čia rašančiojo nuomone, nėra 
jokio teisinio pagrindo teismo 
keliu ieškoti teisybės ir juo la
biau tikėtis milijoninio atlygi
nimo. Norėtųsi pridurti, kad 
teismo bylos jau ir taip žlugdo 
mūsų bendruomenę, plačiau
sia to žodžio prasme. Kelti 
teismo bylą CBS televizijos 
tinklui? Šiuo atveju, rimčiau 
pagalvojus, siūlymas kelti 
teismo bylą ir tikėtis laimė
jimo, švelniai tariant, reikėtų 
laikyti savotišku nesusiprati
mu. Neatrodo, kad tokį 
pasiūlymą būtų galima pa
grįsti tėvynės meile, Lietuvos 
teisių gynimu ar pagaliau lie
tuvybės išlaikymu. Šiuo atve
ju nėra pagrindo teismo keliu 
plaukti „į tarptautinius vande
nis". 

Taipgi sunku iškęsti nepa
sakius, kad olimpinių žaidy
nių paradai nėra reikšmin
giausia žaidynių dalis. Žai
dynių dalyviams privalu siekti 
laimėjimo, nors ir laimėjimo 
negalima laikyti idealu ir 
olimpinių žaidynių pagrindu. 

Nebe už kalnų ir vasaros 
olimpinės žaidynės. Jos ren
giamos 2000 m. Sydney, Aus
tralijoje. Žiemos olimpinės 
žaidynės bus 2002 m. Salt 
Lake City, JAV. Ar nebūtų lai
kas išeivijoje (ypatingai sporto 
mėgėjams) pagalvoti apie Lie
tuvai atstovaujantį jaunimą, 
užuot piktinantis tvarka (ypač 
paradais) ir CBS „nusikalti
mais". Dabar labai išpopu
liarėjo fondų ir fondelių steigi
mas. Gal, ko gero, kam nors 
kils sumanymas įsteigti fondą, 
sutelkti lėšų ir jas panaudoti 
Lietuvai atstovaujantiems spor
tininkams. Sydney ir Salt 
Lake City labai toli nuo Lietu
vos. Atvykusiems sportinin
kams teks aklimatizuotis, tre
niruotis ir, kaip sakoma, 
įsisavinti neįprastas sąlygas. 
Tam tikslui neišvengiamos 
piniginės išlaidos. Anot lietu
viško posakio: „Grūdas prie 
grūdo sutelkia aruodą, centas 
prie centro suteikia paguodą". 
Tokios išeivijoje sutelktos lė
šos prisidėtų ir prie geresnių 
mūsiškių pasekmių. O CBS 
padarytą netaktą galima ati
taisyti ir kitais būdais, ne
būtinai teismo keliu. 

Ach, sakau, kokia laimė gy
venti krašte, kuriame kiekvie
nas nesivaržydamas gali 
išreikšti savo nuomonę. Šia
me krašte net laukiama skir
tingų pasisakymų. 

Petras Petrutis 

Tokia mintis man kilo, be
siklausant iš Kauno atvykusio 
Vytauto Janilionio, kuris yra 
Lietuvos Vytautų klubų sekre
torius. Šis vyras yra matema
tikos specialistas. Kauno 
Technikos universiteto docen
tas, 10 savaičių stažavęsis 
California State University of 
Mominąuez Hills, Los Angeles 
mieste. 

Tačiau daug savo laisvalai
kio jis pašvenčia Vytautų or
ganizavimo reikalams. Pirma
sis Vytautų klubas Kaune 
buvo įsteigtas 1992 m. sausio 
5 d. Tų pačių metų vasario 15 
d. panašus vienetas buvo suor
ganizuotas ir Vilniuje. J šiuos 
klubus susibūrė žmones, ku
riuos sieja ne tik Vytauto var
das, bet ir bendra pasau
lėjauta. Tai lyg ta dvasinė 
gelmė, kuri sruveno iš lietuvių 
tautos istorijos glūdumos ir 
kuri yra susijusi, ne tik su Vy
tauto Didžiojo nuveiktais dar
bais, bet ir kitomis žymiomis 
istorinėmis lietuvių tautos as
menybėmis. 

Dabar, po šešerių gyvavimo 
metų, Lietuvos Vytautų klubų 
veikla gerokai išsiplėtė ir jų 
skaičius išaugo iki dešimties 
su daugiau negu 500 narių. 
Visos Lietuvos Vytautų klubo 
prezidentu yra Vytautas Juod
ka, kuris šių metų sausio 4 d. 
atšventė savo 50-ji gimtadienį. 
Klubai įvairiose vietovėse šau
kia narių susirinkimus, mini 
istorines bei kitokias šventes. 
Didžiausią veiklą yra išvystę 
Kauno ir Vilniaus klubai, ku
rie tarpusavyje net varžosi dei 
pirmavimo. 

Didžiausia Vytautų klubų 
šventė yra liepos 15 d. Ji 
pažymi 1410 m. įvykusį Žal
girio mūšio minėjimą. Jau 
buvo suaranžuota masiškų ren
ginių šia proga, o šią vasarą 
visi kviečiami į didžiulį ren
ginį Trakų pilyje ir aplink ją 
liepos viduryje. 

Tarpusavio ryšiui palaikyti 
Vilniaus Vytautų klubas pra
dėjo leisti leidinį „Vytautas", 

kuris dabar jau yra Lietuvos 
Vytautų kiubų organas. Iki 
šioliai yra išėję 14 numerių. 
Naujausiąjį, išėjusį 1997 m. 
gruodžio data, turintį 4 pusla
pius numerį redagavo Vytau
tas P. Būda ir Vytautė Eidu-
kaitiene, apipavidalino Vy
tautas Gudelis. 

Kalbantis su V. Janilioniu. 
paaiškėjo, kad klubui priklau
so ne tik Vytautai, bet ir Vy
tautės, tačiau šių procentas 
yra mažas. Tad jis ragino dau
giau susidomėti ir moterims, 
kurios turi šį vardą. Klubas 
ieško taikos ir iš ne Vytautų, 
kurie gali veikloje dalyvauti 
kaip rėmėjai. 

Gyvendamas ir studijuoda
mas Los Angeles mieste. V. 
Janilionis susisiekė su ten 
įsikūrusiu Vytautu Vidugiriu, 
kuris apsiėmė suorganizuoti ' 
Vytautų klubą toje vietovėje. 

Atvykęs į Čikagą, jis buvo 
užsukęs pas Vytautą Zalato
rių, prašydamas jį burti ben
dravardžius šiame mieste. Ta
čiau V. Zalatorius pareiškė, 
kad jis dabar daugiau laiko 
praleidžia Lietuvoje ir jau ne , 
pirmi metai priklauso Vii-' 
niaus Vytautų klubui. 

Tačiau Lietuvos Vytautų 
klubų sekretorius V. Janilio
nis, prieš apleisdamas Čikagą, 
paragino burtis ir Čikagos bei 
kitų vietovių Vytautus į savo 
klubus. Tie, kurie norėtų, ga
lėtų įstoti tiesiai į Lietuvos 
Vytautų klubą ir tuomet 
gautų laikraštėlį bei kitas in
formacijas apie klubų veiklą 
Lietuvoje, pranešimus apie di
desniuosius renginius, lei
džiamas knygas. Metinis na
rio mokestis yra labai mažas 
— tik 10 litų. 

Dėl Vytautų klubo reikalų 
galima kreiptis šiuo sekreto
riaus adresu: Vytautas Jani
lionis, Topolių 2-72, Kaunas 
tel. 79-25-90. Jis skatina visus 
Lietuvos, Amerikos ir kitų vai- • 
stybių Vytautus vienytis į šią 
svarbią organizaciją! 

Ed. Šulaitis 

A.tA. 
WILLIAM S. JOSEPHS 

JUOZAPAVIČUS 
Gyveno Chicagoje Gage Parke, anksčiau Marąuette 

Parke. 
Mirė balandžio 7 dieną, 8 vai. ryto, sulaukęs 87 

metų. Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Nuliūdę liko sūnus Kenneth C.P.D., marti Andrea, 

anūkai Jennifer Vinck, Brian, Scott ir David Josephs, 
proanūkė Brianą Duerling, dukterėčia LaVern Kans-
chat su vyru Edward ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Ann Saratovich. 
Pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 9 d. ir penkta

dienį, balandžio 10 d. nuo 3 iki 9 vai. vak. Petkus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St., Chicago, Illinois. 

Laidotuvės šeštadienį balandžio 11 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią (69th ir Washtenaw 
gatvė), kur 10 vai. ryto bus jam suteiktas iškilmingas 
palaiminimas. 

Po pamaldų, velionis bus palaidotas Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus. Tel. 800-
994-4600. 

Auira Semaškienė 
Vytautų klubo sekretorius Vytau
tas Janilionis 

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad Lietuvoje, 
Vilniuje 1998 m. kovo 27 d. mirė 

A.A. 
STEFANIJA UMBRASIENĖ, 

sulaukusi 92 m. amžiaus, paskutinioji iš Andriaus ir 
Marijos Serbentų šeimos vaikų. 

Palaidota Vilniuje 1998 m. kovo 29 d. 
Nuliūdę liko sūnus Vitalis Umbrasas, marti Modes

ta, anūkai Silvija. Edmundas ir Regina bei 7 proanūkai. 
Lietuvoje liko duktė Silvija Veversevičienė, anūkė Vio
leta Veversevičiūte. 

Velionė buvo žmona a.a. savanorio-kūrėjo. atsargos 
majoro Valerijono Umbraso. 

Nuoširdžiai prašomo pasimelsti už velionės sielą. 

Nuliūdęs sūnus Vitalis Umbrasas. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Juozas Dudėnas, Mar-
ąuette Parko apylinkės gyven
tojas, žuvo automobilio avari
joje antradienį, balandžio 7 d. 
Jis buvo sulaukęs 73 m. 
amžiaus. Policija spėja, kad J. 
Dudėnas prieš avariją turėjo 
širdies smūgį. 

Torontiškis Jonas Nešu-
kait is ne tik savo balsu pra
turtino vyrų choro „Aras" dai
nas, bet viešnagės Čikagoje 
proga apdovanojo „Draugą" 
100 dol. auka. Nuoširdus ačiū! 

Našlių, našliukų ir pavie
nių klubo susirinkimas šau
kiamas balandžio 17 d., 1 va
landą popiet, Vytauto Di
džiojo šaulių salėje, 2417 VV. 
43rd. Str. Po susirinkimo bus 
kavutė. 

Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje, Lemonte. 
Didįjį ketvirtadieni: 6 vai. 
vak. išpažintys, 7 vai. vak. šv. 
Mišios, Švč. Sakramento iš
statymas; adoracija iki 10 vai. 
vak.; Didįjį penktadieni: 
adoracija bažnyčioje nuo 8 vai. 
r. iki 2 vai.; 2:30 vai. p.p. 
Kryžiaus keliai, o 3 vai. litur
ginės apeigos ir Komunija, po 
apeigų — išpažintys; Didįjį 
šeštadienį: 3-4:30 vai. p.p. 
išpažintys, 8 vai. vak. Velykų 
vigilija; Velykų sekmadienį 
7 vai. r. Prisikėlimo Mišios, po 
to dar bus Mišios 9 ir 11 vai. r. 

„Tėviškės" ev. liuteronų 
parapija švęs Kristaus Pri
sikėlimo šventę sekmadienį, 
balandžio 12 d., 10:30 vai. r. 
šventiškomis pamaldomis su 
šventa vakariene. Parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Arūno Kaminsko, giedos Maž
vydo velykines giesmes. Prieš 
pamaldas Velykų rytą parapi
jos jaunos šeimos ir jaunimas 
nuo 8:30 iki 10 vai. ruošia ve
lykinius pusryčius. Visi daly
vaukime. 

Didžiosios savaitės apei
gos ir pamaldos Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke. Didysis 
ketvir tadienis , balandžio 9 
d.. 7 vai. vak. Mišios lietu
viškai su procesija ir Švč. Sak
ramento garbinimas (iki 10 
vai vak.); Didysis penkta
dienis: 3 vai. p.p. Kristaus 
kančios apeigos anglų kalba 
— Kryžiaus pagarbinimas ir 
Komunija; 7 vai. vak. pamal
dos lietuviškai; Didysis šeš
tadienis, bal. 11 d., 12:30 vai. 
p.p. velykinių valgių palaimi
nimas, 5 vai. p.p. ugnies ir van
dens palaiminimas, Vigilijos 
Mišios lietuvių kalba; Velykų 
sekmadienis, bal. 12 d., Pri
sikėlimo Mišios 6 vai. r. lietu
viškai. Visos kitos Mišios sek
madienine tvarka. Išpažin
tys: ketivrtadienį nuo 8:30 iki 
9 vai. r., 5:45-6:45 vai. vak.; 
penktadienį nuo 9-9:30 vai. r., 
5:45-6:45 vai. vak.; šeštadienį 
nuo 9-9:30 vai. r., 3-4:30 vai. 
p.p. Sekmadienį, Velykų die
ną, išpažinčių nebus klauso
ma. 

Zarasiškių klubo Čikago
je narių met inis susirinki
mas su svarbiais nutarimas ir 
dviejų kadencijų valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimais, 
šaukiamas balandžio 16 d., 1 
vai p.p., Vytauto Didžiojo 
sai.iiu rinktinės namuose, 
2417 \V 43rd. Str., Chicago. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 

Kokios Velykos būtų be 
margučių 0 O jeigu tie „mar
gučiai" magnetukai, papuošti 
iiv.w.\\i lietuviškų margučių 
raštu, tai jais galima pasi
džiaugti kur kas ilgiau negu 
tik Velykų laikotarpiu. Tokių 

margučių" galima įsigyti 
Draugo" administracijoje. 
Kama — 3 dol. 

JAV LB Detroito apylin
kė, per pirmininkę Nijolę Zel-
winder, Draugo fondui at
siuntė 200 dol. prie anksty
vesnių 200 dol. įnašų, pa
vasario vajaus proga, norint 
užbaigti milijono kapitalą. Jei 
visos JAV LB apylinkės pasek
tų šiuo gražiu pavyzdžiu, dar 
šiais metais būtų užbaigtas 
milijonas Draugo fonde. Labai 
dėkojame. 

Gyvenantiems šiauri
niuose priemiesčiuose bus 
gera proga pasigėrėti „Klum
pės" kapelos muzika ir daino
mis McHenry County kolegi
jos salėje balandžio 18 d., 3 
vai. p.p. Bilietus bus galima 
įsigyti prie įėjimo. Po koncerto 
bus vaišės visiems. Nuošir
džiai kviečia LB sekretorė ir 
reikalų vedėja Kristina Men-
geling. 

„Velykų stalas", ruošiamas 
balandžio 19 d. (Atvelykio sek
madienį), 12 vai., Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje. 
Kviečiame užsisakyti stalus 
pas Aldoną Palekienę tel. 708-
448-7436. Laikas bėga grei
čiau, negu mes norime. 

Pranešama, kad BALFo 
įstaiga, veikianti,/Draugo" pa
talpose, bus uždaryta Didįjį 
penktadienį, balandžio 10 d. 
Pradės dirbti pirmadienį po 
Velykų, balandžio 13 d. 

Didįjį penktadienį, ba
landžio 10 d., „Draugo" redak
cija, administracija ir spaus
tuvė nedirbs. „Draugas" su 
šeštadieniniu priedu (šešta
dienio data) bus išleistas 
Didįjį ketvirtadienį. 

Nuo balandžio pirmosios 
dienos Čikagos mieste panai
kinamas mašinų prie kai 
kurių pagrindinių gatvių sta
tymo draudimas, įvestas 
žiemes metu, kai iškrinta 
daug sniego. 

FOTO ALBUMO 
„AMATAI" PRISTATYMAS 

1997 m. spalio 24 d. — lap
kričio 2 d. „Čiurlionio galeri
joje Čikagoje vyko 26-ji lietu
vių fotografijų paroda.Tik da
bar pasirodė tos parodos 
katalogas, kurį sudarė Algi
mantas Kezys, o išleido Bu
drio Lietuvių foto archyvas (jo 
steigėja ir pirmininkė yra dr. 
Milda Budrienė). 

ši 180 psl. didoko formato 
knyga, pavadinta katalogu, 
tačiau jį reikėtų vadinti foto 
albumu. Toje parodoje, kurios 
tema buvo „Amatai", dalyvavo 
85 fotografai. Knygoje jų 
darbų randame bent po vieną, 
o kitų — užtinkame septynis 
arba net daugiau. 

Čia pagrindinę vietą užima 
Balio Buračo (1897-1972) fo
tografijos. Pernai buvo pa
minėta šio žmogaus (jis buvo 
ne tik fotografas, bet ir tauto
dailininkas, etnografas, publi
cistas, muziejininkas), šimto 
metų gimimo sukaktis. Jo 
nuotraukose įamžinti seno
sios kartos mūsų amatininkai 
ir senasis Lietuvos kaimas 
apskritai. Apie šį žymų as
menį knygoje rašo Eglė Jaš-
kūnienė, Algimantas Kezys 
(angliškai) ir Skirmantas Va
liulis. B. Buračo darbų kny
goje randame daugiausia. 

Kovo 22 d. vakare „Ga
lerijos" patalpose Stickney, 
IL, vykusiame šios knygos 
pristatyme apie patį leidinį 
kalbėjo jos sudarytojas A. 
Kezys, supažindindamas su 
leidinio atsiradimo istorija. 
Jis dėkojo ir visiems, pri
sidėjusiems prie knygos iš
leidimo: šiuo metu Floridoje 
besišildančiai dr. Mildai Bu
drienei, spaustuvininkui Ri
čardui Spitriui, fotografui Jo
nui Tamulaičiui (jo darbus 
randame ir knygoje) bei ki

tiems. Jiems čia (išskyrus dr. 
Budrienę) buvo įteikti pirmie
ji knygos egzemplioriai. Kiti 
už šį leidinį turėjo mokėti po 
10 dol. 

Kalbėtojas susirinkusius (bu
vo apie 60 asmenų) pakvietė 
dalyvauti „Galerijos" rengia
mose meno darbų varžytinėse, 
kurios įvyks kovo 29 d. 7 vai. 
vak. „Čiurlionio" galerijoje (tai 
bus kaip tik po „Draugo" dien
raščio koncerto tame pačiame 
Jaunimo centro pastate). Me
no varžytinių pelnas skiria
mas dail. Viktoro Petravičiaus 
monografijos antrojo tomo iš
leidimui. Beje, čia bus galima 
įsigyti ir vieną dail. V. Petra
vičiaus triptiką. 

Knygos pristatyme taip pat 
kalbėjo daug kur Čikagoje 
matoma ir girdima (jos ra
šinius skaitome ir lietuviškoje 
spaudoje) Aldona Jurkutė. Ji 
čia įdomiai pristatė „Lietuvių 
kalbos linksnių pakartojimą", 
kas buvo asmeniška dedikaci
ja knygos sudarytojui bei 
„Galerijos" šeimininkui A. Ke-
ziui. Iš jos žodžių buvo galima 
išskaityti ne tik jos vienos 
jausmus šiam lietuvių 
kultūrinės veiklos milžinui. 

A Jurkutė taip pat jautriai 
paskaitė Ričardo Spitrio 
eilėraštį apie gyvenimą. Prieš 
tai pirmą kartą „Galerijoje" 
viešintys tautiečiai (o jų dau
guma — neseniai iš tėvynės 
atvykusieji) turėjo save prista
tyti. Čia prisistatė ir Čikagoje 
gimęs Illinois valstijos proku
roras Linas Kelečius. 

Po oficialių kalbų čia buvo 
vaišinamasi suneštine vaka
riene ir dar ilgai tarpusavyje 
bendraujama. O pats „Gale
rijos" šeimininkas visiems 
buvo dėmesingas ir labai sten
gėsi, kad svečiai išsiskirstytų 
su kiek galima geresne nuotai
ka. 

Ed. Šulaitis 

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Gausus Lietuvos Dukterų 
draugijos narių būrys, gyv. 
Čikagoje ir apylinkėse, susi
rinko vasario 22 d. į tėvų 
jėzuitų koplyčią pasimelsti už 
draugijos įsteigėją a.a. kun. 
dr. Feliksą Gurecką, mirusias 
draugijos nares ir geradarius. 
Šv. Mišias aukojo kun. J. 
Vaišnys, SJ, ir pasakė pa
mokslą apie gerų darbų da
rymą. Pamokslas priminė 
kun. Felikso pamokslo žo
džius, pasakytus kadaise 
BALFo 25-mečio sukaktuvių 
proga: „Žmogus pats sau yra 
didžiausias priešas, labai ne
gailestingas. Meilė išveda jį iš 
savo rūpesčių, meilė artimui 
duoda progos augti žmogaus 
sielai. Nelaimingas žmogus, 
kuris nieko nemyli, nelaimin
gas — kurio niekas nemyli. 
Bet kaip lengva būti laimin
gam! Padėk mylėti tuos, kurių 
niekas nemyli — jie bus lai
mingi, būsi ir Tu". 

Po pamaldų visos susirin
kom į Jaunimo centro mažąją 
salę, kur buvo gražiai pa
dengti, gėlėmis papuošti ir 
Ankų kepyklos dovanotais py
ragais dosniai apkrauti stalai. 
Visa tai sutvarkė ir paruošė 
Em. Kantienė su padėjėjomis. 
Susėdus prie stalų, draugijos 
pirm. J. Krutulienė pasveiki
no visas susirinkusias ir \ pre

zidiumą pakvietė kun. J. Vaiš-
nį, SJ, buvusias draugijos pir
mininkes — Birutę Briedienę 
ir Juliją Smilgienę. Pirminin
kė apgailestavo,kad kitos buv. 
pirmininkės negalėjo dalyvau
ti. Ypač gaila, kad dėl ligos į 
susirinkimą negalėjo atvykti 
Marija Noreikienė. Susirinki
mui pirmininkauti buvo pak
viesta Birutė Prapuolenienė. 

Kun. J. Vaišnys, SJ, savo in-
vokacijoj prašė Dievo laiminti 
Liet. Dukterų draugiją ir kiek
vieną jos narę, nes draugija 
(gyvuojanti beveik 40 metų) 
atliko ir atlieka daug šalpos 
darbų, tiek šiame krašte, tiek 
Lietuvoje. J. Mikutaitienė pa
kvietė draugijos pirm. uždegti 
žvakę įsteigėjo kun. dr. F. Gu-
recko ir visų mirusių narių 
prisiminimui. Perskaičius pra
ėjusiais metais mirusiųjų se
sių pavardes, paprašė jas pa
gerbti atsistojimu. Susikau
pimą baigė kun. F. Gurecko 
žodžiais, kad „Mirusieji gyve
na tol.kol juos gyvieji prisime
na". 

Praėjusio susirinkimo proto
kolą, parašytą E. Daugir
dienės, perskaitė B. Prapuo
lenienė. Jis buvo priimtas be 
jokių pastabų. Po to vyko sky
rių pranešimai. Apie draugijos 
nares pranešimą padarė Irena 
Vėbrienė. Paaiškino, kad sąra
šuose yra apie 600 narių pa
vardžių, bet dalis tų narių 
„neatsiliepia". Šiais metais ne
buvo didelio adresų keitimo, 
bet įvairių kortelių (užuojau
tos ir sergančioms) išsiųsta 
48. Per praėjusius metus į 
Anapus iškeliavo 19 narių, o 
naujų įstojo tik 9. Senelių glo
bos būrelio pranešimą padarė 
Lilė Kizlaitienė. Būrelyje yra 
9 narės, jos lanko 32 asmenis, 
esančius 10-tyje prieglaudų, ir 
tai padaro bent kartą per 
mėnesį. Šalpos Lietuvai rei
kalų vedėjai M. Noreikienei 
susirgus, jos pranešimą per
skaitė pirm. J. Krutulienė. Pa
rama siunčiama daugiausia į 
kaimus, nes žmonės ten 
skurdžiai verčiasi, trūksta 
darbų, šalpa buvo siunčiama 
pinigais, taip pat'pasiųsta 62 
siuntiniai. 

Apie finansinius reikalus 
kalbėjo J. Mikutaitienė — per
skaitė Soc. skyriaus iždo apys
kaitą, o G. Maldėnienė per
skaitė metinę iždo apyskaitą. 
Revizijos komisijos narės J. 
Ivašauskienė ir Ad. Lietuv-
ninkienė prieš šį susirinkimą 
padarė reviziją — peržiūrėjo 
visas knygas, dokumentus ir 
rado viską labai pavyzdingai, 
gerai tvarkoma. 

Po to buvo draugijos pirm. 
metinė apžvalga. Ji sakė, kad 
„gauname ir turime duoti". 
Dėkojo visiems geradariams, 
džiaugėsi kiekviena dovana. 
Papasakojo, kad Tautinėse ka
pinėse buvo palaidotas a.a. 
Raimundas Jonušas iš Wis-
consin (religines apeigas atli
ko tėvas A. Saulaitis, SJ), kad 
draugija prisidėjo prie buvusio 
disidento Vaclovo Sevruko pa
laikų išvežimo ir perlaidojimo 
Lietuvoje, kad kuklia auka 
prisidėta prie poeto Vlado 
Šlaito pervežimo iš Anglijos į 
Lietuvą. Sesės palydėjo į am
žinybę Holy Family Vilos gy
ventoją B. Mikėnienę, kurią 
lankydavo L. Kizlaitienė ir V. 
Plepienė. Per Lietuvos Duk
terų Detroito skyrių su 5,000 
dol. auka parėmė 5 gydytojų ir 
5 med. seserų ( vykstančių į 
Lietuvą operuoti sunkiai ser
gančių vaikų) kelionės išlaidų 
padengimą. „Mercy Lift" irgi 
buvo paremtas 5,000 dol. 
auka. Paskui įvairiausios au
kos į begales ištiestų rankų ir 
čia, ir tėvynėje. 

Pasidžiaugė G. Maldėnienės 
L.D. Namelių administracija. 
Nameliai puikiai tvarkomi, 
rūpestingai ir taupiai prižiū
rimi. Ji pati atlieka daug dar
bų ir, reikalui esant, ją visad 
galima prisišaukti. Namelių 
durys atviros 6 dienas sa-

T 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Moterų gildijos nares, įsipareigojusios rengti madų parodą. Iž kairės: E. 
Norbutienė, M. Stibio, P. Simonomenė, S. Bersenaite-Balzekiene, E. Katauskienė, E. Petraitienė, M. Mankienė, 
O. Landon, I. Norbutienė. 

vaitėje, nuo 10 vai ryto iki 2 
vai. po pietų. Čia visad budi 
viena sesių budėtojų. Tai: E. 
Daugirdienė, D. Gierštikienė, 
R. Jautokaitė, V. Prunskienė 
(kuri yra ir raštinės vedėja), 
S. Vakselienė, J. Vėbrienė, J. 
Zalagėnienė ir G. Kiudulienė. 

Pirmininkė dėkojo visiems ir 
visoms už širdies gerumą ir 
dosnumą, o J. Mikutaitienė ir 
kelios kitos narės įteikė pir
mininkei gėlių, gražiai visų 
vardu padėkojo už uolų, 
rūpestingą darbą. 

Programoje buvo numatyti 
naujos valdybos rinkimai, nes 
pasibaigė kadencija (mūsų 
draugijos valdyba renkama 
dvejiem metam). Rinkimus 
pravesti buvo pakviesta J. 
Smilgienė. Ji pagyrė buvusią 
valdybą, primindama išsa
mius pranešimus apie praėju
sių metų darbus ir pasiūlė, 
kad senoji valdyba pasiliktų 
dar dvejų metų kadencijai. Vi
sos susirinkusios pritarė ilgais 
ir karštais plojimais. Tada J. 
Krutulienė padėkojo visoms 
už pasitikėjimą ir visų valdy
bos narių vardu prižadėjo to
liau dirbti šalpos darbą taip, 
kad draugijos įsteigėjas kun. 
F. Gureckas džiaugtųsi dan
guje. 

Draugijos pirmininkė J. 
Krutulienė, ta nepailstanti ad
ministratorė ir „dėkotoja", pa
dėkojo B. Prapuolenienei už 
susirinkimo pravedimą, J. 
Smilgienei už greitą naujos 
valdybos rinkimo išsprendi
mą. Padėkojo visoms į susirin
kimą atsilankiusioms. Ir tuo 
baigėsi visuotinis Lietuvos 
Dukterų draugijos susirinki
mas. Einam darbelių dirbti! 

Emilija J. Valantinienė 

PAGRAŽINTAS 
PAVASARIS? 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų gildijos na
rės kasmet sutinka gražųjį pa
vasario laiką su madų paroda. 
Šįmet, gildijai pradedant 30-
tuosius veiklos metus, yra 
kviečiami lietuvių kilmės ap
rangos ir puošmenų kūrėjai iš 
Kanados, Lietuvos ir JAV, jų 
tarpe Vita Reinytė, Virginija 
Kliknienė, Laura Vaičekaus
kaitė, Jūratė Kaknevičienė, 
Margi Mankienė, Veronika 
Švabas, Laura Pepol, Pam Ig-
nacio, Laima Petrulis, Ramo
ną Kavėza, Ramunė Stravins
kas, Debra Lazar ir dar ke
letas. 

Nemaža dalis paminėtų dai
liosios srities kūrėjų dalyvaus 
madų parodoje su daugiau 
darbų, negu bus matoma ant 
modeliuotojų. Tas vyks dviejuo
se muziejaus aukštuose. Visą 
programą koordinuoja Carole 
Balzekaitė ir Sigita Barsėnai-
tė-Balzekienė, žinoma, su 
energingų gildijos narių pagal
ba. Aprangos, puošmenų ir 
medžiagų apžiūrėjimas prasi
deda 10:30 vai.; pietūs 12 vai.; 
1:15 vai. modeliuojama apran
ga. Viešnios ir svečiai kvie
čiami atsilankyti. Rezervaci
jas priima Pranė Simano-
nienė, tel. 708-422-5937. Ren
ginio data — gegužės 2 d. 

M.K. 

L I E T U V I Ų 
O P E R A 

42-asis sezonas 

JOHANN STRAUSS 

1996 m. balandžio 26 dM sekmadieni, 3 vaL p.p. 
Morton auditorijoje, 2423 S. Austin BlvdL, Cicero, IL 

BAIGIAMASIS K O N C E R T A S 
1996 m. gegužės 3 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 

Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 

Bilietai: Seklyčioje, 2711W. 71 St., Chicago, IL; 
šiokiadieniais 9 v J . - 4 v.p.p.; 
šeštadieniais 10 v.r. - 2 v.p.p. 

sekmadieniais uždaryta. 
Pasaulio lietuviu centre, Lemont, IL, 
sekmadieni, kovo 29 d. 9 v.r. - 1 v.p.p. 

Autobusų bilietai, į abi puses $4, gaunami Seklyčioje. 
Užsakymus paštu priima: Lithuanian Opera Co., 3222 
W. 66 PI., Chicago, IL 60629. Tel. 773-925-6193. 

• Nuomoja sezonui va
sarviete, prie pat ežero, Union 
Pier, MI. Tel. 773-776-4755. 

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

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

(sk.) 
• Tik 46 centai už minute, 

skambinant i Lietuvą; 9,9 
cento - JAV! Negi atsispirsite 
tokiam RSL/CYBERLINK pa
siūlymui? Lietuvius aptarnauja 
nuo 1986 m. Nemokėsite nei 
mėnesinių, nei registracijos 
mokesčių. Jokio papildomo 
kodo. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

(sk.) 
• Akcijų, bonų bei kitų 

vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 

paštu. Ed .Šumanas , 5701 
Linden, La Grange, DL, 60525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Aldona Kamant ienė , 

Downers Grove, IL, atsiuntė 
$25, Margaret ir Ernest To-
wers Wilmington, DE, atsiuntė 
$40, Gloria Douchess, Pott-
sville, PA - $10, P a t r i c i a 
niingworth, New Haven, CT, 
$20 ir dr. Albina Prunskienė, 
Indian Head Park, IL - $100. 
Tai aukos Lietuvos našlaičiams 
- palengvinti jų sunkų gyve
nimą. Jų vardu dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago DL 60629. 

(sk.) 
• Karaliaučiaus srit ies 

l ietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Valteris Beržins-
kas. Po $50 - Maria Zygaitis-
Gelažius; Grožvyda Giedrai
tytė. Po $25 - Genoveva Kauf-
manas; A.Garuolis; Raimundas 
ir Danutė Korzonai; Ada Juš
kienė; Juozas Gailevieius; Leo 
Bagdonas. Po $20 - Balys Mi-
laknis; Snieguolė Jurskytė ; 
Agota Tiškus; Karolis Milko-
vaitis; Maria Valukevičius. $15 
- Eduardas Jokūbauskas. $10 
- Antanas Vosylius; Marija 
Boreišis; Ted Navickas. $5 -
Peter Narutis . $3 - Pe t ras 
Bernotavičius. Dėkodami vi
siems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei", 1394 Midd-
leburg Ct., Napervil le , IL. 
60540-7011. 

(sk.) 

i • 


