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Prez iden tūra nor i žinoti, a r 
premjeras nor i to l iau dirbt i 
Vilnius, kovo 24 d. (BNS) 

— Lietuvos prezidentūra rei
kalauja, kad vyriausybė at
šauktų savo teiginius, esą pa
tvirtinus prezidento pasiūly
tas Konkurencijos įstatymo 
pataisas, ji netenka didelės 
dalies pareigų ir tuomet bū
tina taisyti vyriausybės prog
ramą. 

BNS duomenimis, tokią 
nuostatą prezidentas išdėstė 
trečiadienį vykusiame susiti
kime su premjeru Gediminu 
Vagnoriumi. Pokalbis nebuvo 
iš anksto planuotas. Jis įvyko 
prezidento pasiūlymu. 

Antradienį Seimas patvirti
no prezidento dekretu siūlytą 
pataisą, kad Konkurencijos ta
rybą premjero teikimu skirs 
prezidentas. Netrukus po bal
savimo Seime vyriausybės 
spaudos tarnyba išplatino 
pranešimą, kuriame reiškia
ma viltis, kad „precedento ne
turintis vyriausybinės įstaigos 
perėmimas nepablogins žmo
nių interesų gynimo bei vyk
domųjų institucijų koordinavi
mo". 

Pasak pranešimo, vyriausy
bė mano, jog siekiant, kad dėl 
institucijų pavaldumo kaita
liojimo politiniais motyvais 
kuo mažiau nukentėtų žem
dirbiai bei prekių vartotojai, 
šioje srityje turėtų būti patvir
tinta prezidento veiklos prog
rama, atitinkamai mažinant 
patvirtintoje vyriausybės pro
gramoje prisiimtus įsipareigo
jimus. 

BNS žiniomis, prezidentū
roje šis pareiškimas vertina
mas kaip galimas premjero at
sisakymas vadovauti vyriau
sybei, todėl prezidentas pa
geidavo išgirsti aiškią premje
ro nuostatą šiuo klausimu. 

Pasak šaltinių prezidentū
roje, valstybės vadovas papra
šė, kad būtų viešai atšauktas 
vyriausybės pareiškimas, kitu 
atveju bus manoma, kad yra 
problemiška dirbti kartu. 

Susitikime sutarta, kad vy
riausybės kancleris Kęstutis 
Čilinskas ir prezidento pa
tarėjas Raimundas Mieželis 
toliau apsvarstys „pareiškimo 
atšaukimo klausimą". 

Pats premjeras žurnalis
tams tvirtino, kad susitikime 
su prezidentu apsvarstęs Pri
vatizavimo fondo lėšų skirsty
mą. 

Kovo pradžioje apie galimą 
atsistatydinimą prakalbęs 
premjeras G. Vagnorius teigė, 
kad jo galutinis apsisprendi
mas priklausys nuo to, ar jo 
vyriausybė turės „normalias 
sąlygas" dirbti. Tuomet prem
jeras pareiškė, kad negalėtų 
dirbti, jei „vyriausybinės įstai
gos palaipsniui būtų perveda
mos kitoms institucijoms, vy
riausybei paliekant tas pačias 
pareigas". Nors ministras pir
mininkas dėl savo galimo atsi
statydinimo žadėjo apsispręsti 
iki kovo 10 dienos, nei tada, 
nei vėliau jokio aiškaus pa
reiškimo jis nepadarė. 

Tabako kontrolės įstatymas 
iššaukė karštas diskusijas 

Vilnius, kovo 24 d. (Elta) — 
Tabako kontrolės įstatymo pa
taisų projekto priėmimas ati
dėtas savaitei. Bendra Seimo 
sveikatos reikalų komiteto ir 
žiniasklaidos atstovų darbo 
grupė dar tobulins šio doku
mento nuostatas, sutarta tre
čiadienį Seime įvykusiame 
Seimo valdybos. Sveikatos rei
kalų komiteto narių ir žinia-
sklaidos atstovų pasitarime 
dėl šio dokumento nuostatų, 
susijusių su tabako reklamos 
draudimu. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius sakė tikįs, kad pavyks su
rasti tokį variantą, kuris ne
būtų skausmingas žiniasklai-
dai. Jo nuomone, įstatymo 
nuostatų dėl tabako reklamos 
draudimo įsigaliojimą būtų 
galima atidėti iki Naujųjų me-

* Tam, kad būtu iki galo 
išaiškinta žinomo kunigo bei 
kolekcininko Ričardo Mikuta
vičiaus nužudymo byla, dar 
reikia atlikti ilgą virtinę dar
bų, trečiadienį Lietuvos radi
jui sakė generalinis prokuro
ras Kazys Pėdnyčia. Jo teigi
mu, net ir suradus praėjusią 
liepą nužudyto kunigo palai
kus bei išgavus keletą įtaria
mųjų prisipažinimų, tebėra 
neaiškios kai kurios šio nusi
kaltimo aplinkybes ir detalės, 
neįvardyti visų nusikaltimo 
dalyvių vaidmenys. K. Pėdny
čia nepaneigė, kad pagrindinis 
šios bylos įtariamasis— meno 
vertybių perpardavinėtojas 
Vladas Beleckas — prisipaži
no organizavęs kunigo nužu
dymą. Tačiau prokuroras pa
brėžė, kad prisipažinusiųju 
yra ne vienas, nors iš esmes 
šio nusikaltimo užsakovai ir 
vykdytojai jau žinomi. MM 

M. 
Kovo 8 dieną Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, E aropos Tarybos informacijos ir dokumen
tacijos centre, buvo pristatytas retų lituanistinių leidinių katalogas „Newberry Lituanica". 

Nuotr . : Katalogo pristatyme dalyvavo (iš kairės) Seimo vicepirmininkas Feliksas Palubinskas, Vilniaus uni
versiteto profesorius Domas Kaunas ir JAV LB atstovė Liuda Rugienienė. i Elta J 

Prez iden ta s privatizavimo 
lėšas nori pa t ikė t i Seimui 

tų. Jis pabrėžė, kad įstatyme 
turi būti aiškiai apibrėžti rek
lamos reikalavimai, galbūt ir 
rūkymo antireklamos prievo
lė. 

Seimo Sveikatos reikalų ko
miteto pirmininkas Antanas 
Matulas priminė, kad tabako 
reklama Lietuvoje yra drau
džiama nuo 1995 m. gruodžio, 
kai dar LDDP valdymo laikais 
buvo priimtas Tabako kon
trolės įstatymas. Tačiau šiame 
dokumente, pasak jo, nebuvo 
tų instrumentų, kurie leistų 
bausti už tabako reklamos 
draudimo pažeidimus. Dabar 
Seimas Tabako kontrolės įsta
tymo pataisomis nusprendė iš
taisyti jame esančias spragas, 
taip pat atsižvelgti į Konstitu
cinio teismo pastabas. 

A. Matulas pabrėžė žalingą 
tabako reklamos poveikį, on
kologinių ir kitų susirgimų 
padidėjimą. Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto nariai teigė, 
kad išlaidos gydymui viršija 
tas, kurios yra surenkamos už 
tabako reklamą. 

Kritiškai Tabako kontrolės 
įstatymo pataisų projektą ver
tino žiniasklaidos atstovai, sa
vo susirūpinimą išdėstę laiš
ke, adresuotame Seimo vado
vybei. Jie stebėjosi, kodėl Lie
tuvoje turi būti pats griežčiau
sias tabako draudimo įsta
tymas, bei pabrėžė ekonominę 
tabako reklamos naudą. 

* Vyriausybės sprendimu 
įsteigtas Lietuvos kultū
ros ir sporto rėmimo fondas, į 
kurį kasmet bus pervedami du 
procentai praėjusių metų įp
laukų ir mokesčio už alkoho
linius gėrimus ir tabako gami
nius. Fondas rems literatū
ros, dailės, teatro, kino, šokio, 
liaudies meno. cirko ir kitas 

Vilnius, kovo 24 d. (Elta) — 
Prezidento Valdo Adamkaus 
pasiūlymams dėl Privatizavi
mo fondo lėšų trečiadienį vy
kusiame posėdyje pritarė dau
guma Seimo frakcijų atstovų, 
tačiau konkrečios paramos 
šiam projektui nepareiškė 
valdančios konservatorių fra
kcijos narė. 

Kaip po susitikimo sakė 
prezidentūros pareigūnai, į 
pokalbį Seimo sąjungos Tė
vynės frakcijos deleguota par
lamentarė Joana Danguolė 
Sadeikienė pareiškė, jog kon
servatoriai pasisako už „Pri
vatizavimo fondo lėšų panau
dos skaidrumą ir aiškumą", 
tačiau prezidento pasiūlymą 
gali vertinti kaip nepasitikė
jimą vyriausybe. 

Prezidentas šią savaitę tu
rėtų pateikti Seimui Valsty
bės ir savivaldybių turto pri
vatizavimo įstatymo pataisų 
projektą, pagal kurį, Seimas 
iš vyriausybės perimtų teisę 
skirstyti Privatizavimo fondo 
lėšas. 

Priėmus šias pataisas, Pri
vatizavimo fondo lėšos būtų 
naudojamos pagal sąmatą, 

kurią vyriausybės teikimu 
kas pusmetį atskiru įstatymu 
tvirtintų Seimas, o vyriausy
bė nustatytų Pri, atizavimo 
fondo lėšų apskaito? ir naudo
jimo tvarką bei nl'ormuotų 
Seimą apie tai, kaip naudoja
mos lėšos. 

Taigi, skirstant lėšas daly
vautų visos aukščiausios val
džios institucijos, vyriausybė 
kreiptųsi į Scimk o parla
mento priimtą įstatymą pasi
rašytų arba sustabdytu prezi
dentas. 

Dabar galioja Valstybes ir 
savivaldybių turto privatizavi
mo įstatymo nuostata, pagal 
kurią du trečdaliai Privatiza
vimo fondo lėšų turi būti skir
ti nuvertėjusiems indėliams 
kompensuoti, o vienas trečda
lis — įvairioms vyriausybės 

programoms. Finansų mini
sterijai pavaldaus Privatizavi
mo fondo lėšas iki šiol skirsto 
vyriausybė. 

Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas krikščionis de
mokratas Albertas Šimėnas 
teigė nemanąs, jog pateikda
mas pataisas prezidentas mė
gina mažinti vyriausybes ga
lią. Jo nuomone. į šią \ciklą 
įjungus Seimą būtų sumažin
ta „ta atsakomybė ir tas įta
rumas, kad galbūt negerai vy
riausybė ką nor^ daro" 

Kiek kitokią nuomone žur
nalistams dėstė prezidento pa
tarėja ekonomikos klausimais 
Elena Leontjeva. Jos many
mu, kai lėšas skirstys Seimas. 
..visuomenei nereikės kelti 
kalbų po to. kai lėšos panau
dotos". E. Leontjeva priminė, 
kad ir Lietuvos Konstitucijoje 
nustatyta, jog visas valstybės 
pajamas turi skirstyti Seimas. 

D. Britanija paskelbė 
nukentėjusių nacių aukų 

pavardes 
Londonas, kovo 24 d. (AP-

BNS) — Bidžiosios Britanijos 
vyriausybė trečiadienį paskel
bė vardus dar 5,000 nacių 

Karo nusikaltimams 
senaties nėra 

Kaunas, kovo 24 d. (Elta) 
— Karo nusikaltimų teisinė 
problematika trečiadienį nag
rinėta Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teisės katedros bei 
Lietuvos Respublikos genera
linės prokuratūros bendrame 
seminare Kaune. 

„Kariniai nusikaltimai nuo 
kitų nusikaltimų skiriasi tuo, 
kad yra vykdomi tada, kai ša
lyje nėra valdžios, arba jie 
tampa valstybės politikos dali
mi", buvo teigiama seminaro 
įžangoje. 

Lietuvoje besilankantis 
VDU dėstytojas. JAV advoka
tas dr. Povilas Žumbakis kal
bėjo apie tai, kuo kaltinama 
Lietuva ir ko nemini tie, kurie 

kultūros programas. Taip pat 
bus remiamos kūno kultūros 
ir sporto programos „Sportas 
visiems", sportinio meistrišku
mo, sporto mokslo ir sporto 
specialistų rengimo bei jų to
bulinimo, sporto bazių priežiū
ros ir statybos srityse. IOMI 

ją kaltina. 
„Amerikos laikraščiai kalti

na Lietuvą karo nusikalti
mais, kad ši pamiršo savo pra
eitį, kad nepradeda nagrinėti 
karo nusikaltimų bylų, tačiau 
tuose straipsniuose neteko 
matyti informacijos apie mili
joną lietuvių, nukentėjusių 
trijų okupacijų metu. Tarpu
karyje per dvidešimt neprik
lausomybes metų Lietuvoje 
nebuvo jokio genocido. Vėliau 
su okupantais kolaboravo tik 
pavieniai žmones, dėl kurių 
mums geda. Pasaulyje nėra nė 
vienos tautos, kuri turėtų 
švarias rankas. Priešiškai lie
tuviams nusiteikusi spauda 
dėl to nuolat kaltina visą 
tautą ir reikalauja atsi
prašyti", kalbėjo P. Žumbakis. 

Pranešimą apie Kanados 
patirtį įgyvendinant teisin
gumą karo nusikaltimų bylose 
skaitė Kanados Karališkosios 
karo kolegijos Politikos ir 
ekonomikos fakulteto profe
sorius daktaras Lubomyr Lu-
cink. 

Rusijos kr izė privertė 
Lietuvą įsteigti užimtumo 

komitetą 
Vilnius, kovo 24 d. (BNS) — 

Išklausiusi Ūkio, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų 
bei kitų žinybų ataskaitą apie 
Rusijos krizės įtakos sušvel
ninimo ir Lietuvos rinkos ap
saugos priemones, vyriausybė 
nusprendė įsteigti gyventojų 
užimtumo komitetą, kurio na
riais bus socialinės apsaugos 
ir darbo, ūkio, žemės ūkio, val
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų bei finansų ministrai. 

Rusijos krizės įtaką Lietu
vos darbo rinka, specialistų 
nuomone, jaus ilgokai. Krizė 
turėjo neigiamos įtakos apie 
100 Lietuvos įmonių, kuriose 
dirbo apie 25,000 žmonių. Dėl 
krizės įmonės patyrė apie 150 
mln. litų nuostolių. Nuo krizės 
pradžios dėl jos įtakos iš darbo 
atleista 3,500 darbuotojų. 

Statistikos departamento 

duomenimis, nedarbo lygis 
pernai sumažėjo nuo 14.3 iki 
12.6 proc. Dėl krizės Rusijoje 
įtakos nedarbas išaugo apie 
0.2-0.4 proc. 

Bedarbių gretas papildė 
„laikinieji" ir potencialūs be
darbiai, ypač pirmaisiais kri
zės mėnesiais, kai daugelis 
maisto, tekstilės, kailių, far
macijos, statybos ir kitų įmo
nių nutraukė produkcijos tie
kimą Rusijai ir laikinai sus
tabdė arba sumažino gamybą. 

Dėl Rusijos krizės Lietuvos 
žemės ūkio produkcijos perdir
bimo įmonių nuostoliai gali 
sudaryti apie 40 mln. litų. 
Ypač nukentėjo mėsos perdir
bėjai. 

Mėsos produktų eksportas į 
Rusiją pernai, palyginti su 
1997 metais, sumažėjo dau
giau kaip 100 mln. litų. 

Lietuva pritarė oro smūgiams 
prieš Jugoslaviją 

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) — ginkluoto konflikto plėtimuisi 
Lietuva pritarė galimiems 
NATO oro smūgiams prieš Ju
goslavija, pareiškusi apgailes
tavimą dėl žlugusių mėgini
mų taikiai išspręsti konfliktą 
Kosovt;. 

„Lietuva apgailestauja, kad 
Jugoslavijos Federacinei Res
publikai atsisakius pasirašyti 
Kontaktinės grupės pasiūlytą 
Kosovo politinį taikos susita
rimą ir toliau tęsiant karinius 
veiksmus Kosovo regione, žlu
go tarptautinės bendruomenės 
pastangos išspręsti konfliktą 
diplomatinėmis priemonėmis", 
sakoma trečiadienį paskelbta
me URM pareiškime. 

Pasak dokumento, „Lietuva 
supranta NATO sprendimą 
dėl oro antpuolių prieš Jugos
lavijos Federacinę Respubliką 
kaip priemonę užkirsti kelią 

ir humanitarinei katastrofai 
Balkanų regione". 

Lietuvos URM Politikos de
partamento direktorius Vy-
gaudas Ušackas sakė, kad Lie
tuva remia Kontaktinės gru
pės pasiūlytą politinį Kosovo 
taikos susitarimą, kurį jau pa
sirašė Kosovo albanai, ir tiki
si, kad Jugoslavija tai pat pri
sijungs prie šio susitarimo. 

Šeši Lietuvos atstovai daly
vavo ESBO tikrintojų misijoje 
Kosove, kuri šeštadienį saugu
mo sumetimais buvo evakuota 
j kaimyninę Makedoniją. 

Be to, Lietuva yra pareiš
kusi, kad pasiruošusi prak
tiškai prisidėti prie galimos 
NATO karinės sausumos ope
racijos Kosovo taikos susitari
mui įgyvendinti, jei jis bus pa
sirašytas. 

persekiojimo aukų, kurių tur
tą ši valstybė konfiskavo per 
II pasaulinį karą. Tarp jų yra 
ir nukentėjusiųjų iš Lietuvos. 

Asmenų, kurių turtas kon
fiskuotas, sąrašus galima ras
ti „Internet'e" adresu: 

www.enemyproperty.gov.uk 
Didžioji Britanija yra įstei

gusi 40 mln. dolerių kompen
sacijų fondą persekiojimų au
koms. Ji jau buvo paskelbusi 
vardus 25,000 vokiečių, ru
munų, bulgarų ir vengrų, ku
rių turtas buvo konfiskuotas. 

Dabar skelbiami vardai nu
kentėjusiųjų iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, taip pat buvu
sios Čekoslovakijos, Lenkijos 
ir Jugoslavijos. 

1939 metais D. Britanija 
priėmė Prekybos su priešu 
aktą, kuriuo siekta neleisti 
„kariaujančioms valstybėms" 
panaudoti jų piliečiams prik
lausantį turtą Adolfo Hitlerio 
karo veiksmams finansuoti. 

Tačiau pagal šį aktą buvo 
konfiskuotas ir rekaltų aukų 
turtas. įskaitant daugeli žy
du, kurie buvo nusiuntę pini
gus ir vertybes saugoti i Di
džiąja Britaniją. 

„Tai buvo gėdingas Britani-
jos istorijos epizodas »oks, 
kad mes džiaugiamės, jog ši 
vyi tusybe nutiko įj atitaisy 
ti ' . pareiškė Holoksusto švieti-

Lietuvių konfliktas su lenkų mažuma yra 
išgalvotas 

Varšuva, kovo 24 d. (BNS) Pasak Lietuvos parlamento 
vadovo, „kartais kyla nesusi
pratimai, neretai specialiai 
skatinami, kad egzistuotų 
skriaudžiamųjų lenkų stereo
tipas, kuriuos gina seni lyde
riai, grasinę Lietuvą paversti 
Karabachur. 

V. Landsbergis mano, kad 
„Lietuvos lenkų situacija yra 
normali, o visi mažumų ir 
kultūriniai poreikiai garan
tuojami įstatymų ir realizuo
jami". 

Kalbėdamas apie Lietuvoje 
vykdomą administracinę re
formą, kuri, kai kurių lenkų 
vadovų teigimu, neigiamai 
veikia Vilnijos etninę sudėtį. 
Seimo pirmininkas pastebė
jo, kad „reformos vyksta viso
je Lietuvoje, o kai kurie lenkų 
lyderiai yra arba perdaug 
jautrūs šiuo atžvilgiu, arba 
nori susikrauti politinį kapi
talą, pasirodydami Lietuvos 
skriaudžiamu lenkų gynė
jais". 

V. Landsbergis lėtą žemes 
grąžinimą Vilnijoje aiškina 
sunkumais, siekiant įrodyti 
nuosavybes teisę. 

KALENDORIUS * 
Kovo 25 d.: Apsireiškimas Šve 

Mergelei Marijai; Haroldas. Vaiš
vilas. K M M 

Kovo 26 d : Feliksas. Kasijonas. 
!VkW>, Vygandas. Gėla, Liudgaras 

— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis in
terviu populiariam lenkų sa
vaitraščiui „YVprost" pareiš
kė, kad Lietuvoje valdžios ir 
lenkų mažumos nesutarimų 
nėra. 

* Vyriausybė įpareigojo 
„Sodrą" užtikrinti, kad pen
sijos būtų mokamos laiku. Vy
riausybės spaudos tarnybos 
teigimu, „Sodra", kaip ir bet 
kuri kita valstybės institucija, 
gali prireikus imti kreditus. 
Vyriausybė įsipareigojo to
kiems atvejams suteikti ga
rantijas. Pensijas vėluojama 
išmokėti šiemet jau trečią mė
nesį. 

* Vyrų krepšinio Euro-
lygos ketvirtfinalio pirmo
siose rungtynėse Kauno „Žal
girio" krepšininkai antradienį 
namuose nugalėjo Istambulo 
„Efes PUsen" (Turkija) ko
mandą 69:68 ir žengė pirmąjį 
žingsnį į finalinį ketvertą 
Kauniečiams pavyko išpiešti 
pergalę paskutinėmis rungty
nių sekundomis. Atsakomo
sios rungtynės įvyks ketvirta
dieni lstatnbule. jei prireiktų 
trečiųjų v.iržybų, jos bus žai
džiamos balandžio 1 d. Kau
ne, a . 

mo fondo pii m įinka i h i 
Jann i 

http://EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

PRIEŠVELYKINIS 
PYRAGŲ IŠPARDAVIMAS 

Šv. Antano parapijos mote
rys Verbų sekmadienį, kovo 
28 d., tuoj po 9 ir 10:30 v.r. šv. 
Mišių, ruošia priešvelykinį py
ragų ir tortų išpardavimą. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
apsipirkti, tuomi paremsite 
savo parapiją. Pakvieskite ir 
draugus ateiti ir nusipirkti 
įvairių skanumynų Velykų 
stalui. Visi kviečiami ir lau
kiami. Pelnas bus skiriamas 
parapijos išlaikymui. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
KLUBO SUSIRINKIMAS 

Dariaus ir Girėno klubo vi
suotinis narių susirinkimas 
kovo 21 d. vyko Šv. Antano 
parapijos patalpose. Dalyvavo 
34 nariai ir svečiai. Susirin
kimą pradėjo ir jam vadovavo 
klubo pirmininkas Vitalis Še-
puta. Susikaupimo minute bu
vo prisiminti mirusieji nariai: 
Adolfas Armalis, Stasys Pe
trauskas, Stasys Geldauskas, 
Kostas Čiuželis ir Rimgaudas 
Švoba. 

Pirmininkas Šeputa pakvie
tė Reginą Juškaitę-Švobienę 
sekretoriauti. Revizijos komi
sijos narys Bronius Valiukė
nas perskaitė praėjusių metų 
protokolą, kuris buvo patvir
tintas. 

Revizijos komisijos nariai 
Juozas Kinčius ir Bronius Va
liukėnas patikrino knygas ir 
klubo inventorių. Neaišku
mus pirmininkui išaiškinus, 
buvo rasta, kad knygos veda
mos tvarkingai. 

Pirmininko Šeputos buvo 
pasiūlyta ir narių priimta, 
kad nauja valdyba bus suda
ryta iš trijų, o ne penkių 
narių. Naujo klubo valdybos 
sudėtis: Leonas Petronis — 
pirmininkas, Algis Zaparac-
kas — vicepirmininkas ir Vi
talis Šeputa — vicepirminin
kas. Buvo pasiūlyta ir narių 
priimta, kad Revizijos komisi
ja būtų sudaryta iš dviejų, o 
ne trijų narių. Revizijos komi
siją sudaro Juozas Kinčius ir 
Bronius Valiukėnas. 

Speciali komisija buvo suda
ryta a.a. Stasio Oginto pinigų 
palikimo išpildymui, palikimo 
paveikslų likimui ir Dariaus ir 
Girėno klubo paveikslų liki
mui. Šią komisiją sudaro: Juo
zas Račiukaitis. Donatas Paris 
ir Petras Andiuškevičius. 

Kitas klubo narių susirinki
mas vyks Šv. Antano patal
pose š.m. birželio pabaigoje. 
Data bus pranešta nariams ir 
spaudoje. 

Po susirinkimo vyko vaišės 
ir pabendravimas. Nariai ir 
svečiai dar ilgai pasiliko ir 
dalinosi mintimis apie pra
ėjusį susirinkimą. 

Regina Juška i tė 
Švobienė 

ĮDOMIOS „LIETUVIŠKŲ 
MELODIJŲ" PROGRAMOS 

„Lietuviškų melodijų"' radijo 
valandėlės kovo 20 d. laidoje 
buvo perduota ministro pirmi
ninko Gedimino Vagnoriaus 
pasisakymas apie jo viešnagę 
Washington, D .C , po susiti
kimų su viceprezidentu Al 
Gore, valstybės sekretore Ma-
deleine Albnght, gynybos sek
retoriumi William Cohen ir 
valstybes prokurore Janet Re-
no. Premjeras pareiškė savo 
pasitenkinimą del šių susiti
kimų. Patenkinta 5.1 milijonų 
dolerių Kongreso paskirta pa
rama Lietuvai. Įvertino lietu
vių išeivijos pastangas padėti 
Lietuvai siekti NATO na
rystės, o ypač ši parama bus 
reikalinga Lietuvai stengian
ti* patekti į sekantį kandidatų 
-ąrašą LR Seimo narys Ema
nuelis Zingeris labai gerai ver

tino susitikimą su valstybės 
sekretore Madeline Albright. 
Buvo patenkin tas , kad Lietu
vos Seimo pastangos didinti 
gynybos sąmatą buvo gerai 
įvertintos delegacijos susiti
kimuose. Buvo perduotas ir 
Detroite viešėjusio Lietuvos 
krepšinio rinktines trenerio 
pavaduotojo Donny Nelson pa
sikalbėjimas apie Lietuvos 
krepšinio laimėjimus praėju
siose „Geros valios" ir Pasau
lio pirmenybėse praėjusią va
sarą. Donny Nelson pareiškė, 
kad Lietuvos rinktinės dabar
tinį pagrindą sudaro: Arvydas 
Sabonis, Žydrūnas Ilgauskas, 
Ar tū ras Karnišovas ir Štrom-
bergas. Lietuva, Kroatija ir 
Serbija šiuo metu turi suor
ganizavusi geriausią krepšinio 
prieauglio judėjimą. „Lietuviš
kų melodijų" radijo valandėlė 
t ransl iuojama antradieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. ir šeš
tadienių rytais nuo 8 vai. iš 
VValled Lake radijo stoties 
WPON, AM banga 1460. 

STRAIPSNIS APIE NATO 
PRAPLĖTIMĄ 

„Detroit Free Press" kovo 17 
d. laidos vedamajame palan
kiai atsiliepiama apie NATO 
praplėtimą. Paminėtų kandi
dačių, siekiančių įsijungti į 
NATO tarpe yra ir Lietuva. 
Mūsų organizacijos ir lietuvių 
visuomenė turėtų pasisakyti 
laiškais apie Lietuvos sieki
mus . 

C . G. PASKY ATIDARO 
ĮSTAIGAS LIETUVOJE 

„Detroit News" dienraštis 
kovo 17 d. verslo skyriuje iš
spausdino žurnalisto Joel 
Smi th pranešimą, kad Cyn-
thia J . Pasky, kurios seneliai 
gyveno Lietuvoje, po jos vieš
nagės praėjusią vasarą Lietu
voje, nutarė atidaryti jos vado
vaujamos įstaigos Strategic 
Staffing Solutions skyrius Vil
niuje ir Kaune. Strategic 
Staffing Solutions yra kompiu
terio programų specialistai. 

A-A. V. JODINSKAS 

Kovo 21 d. Šv. Antano baž
nyčioje buvo aukojamos gedu
lingos šv. Mišios už Vitolį Jo-
dinską, š.m. kovo 15 d. mirusį 
savo namuose, Detroite. Gi
liam nuliūdime paliko brolį 
Viktorą su žmoną Elena ir 
sūnėnus Alexą, Mark ir And
rei, gyvenančius Houston, Te-
xas. Velionio pelenai, kartu su 
jo tėvelių — a.a. Aleksandro ir 
a.a. Elzbietos Jodinskų, bus 
palaidoti Holy Sepulchre ka
pinėse. Laidotuves tvarkė lai
dotuvių direktorė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

PALAIDOTA A A . 
M. ORANTIENĖ 

Kovo 25 d., po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažny
čioje. Holy Sepulchre kapinėse 
buvo palaidota a.a. Marija 
Orantienė, po sunkios ir ilgos 
ligos mirusi savo dukros ir 
žento namuose. Lake Orion, 
Michigan. Giliam nuliūdime 
liko sūnus Vytautas Orantas, 
vaikaičiai Jonas Orantas su 
žmona Kim, vaikaitės Lori ir 
Teresė ir provaikaitė Heather. 
Dukra Terese ir žentas Gary 
Korleski, vaikaičiai: Angelą ir 
Joseph Korleski, Robertas Jo
nynas su žmona Mary, gimi
naitė Danutė Geldienė, brolie
nė Elena Rašytinienė su šei
ma, sūnėnas Vincas Bazis, 
brolienė Orantienė, dukterė
čia Dalia su vyru Henriku 
Bankaičiu Clevelande, dukte
rėčia Teresė Lesniauskienė su 

Detroito l ietuviai W a r r e n priemiestyje š.m. vasario 15 d.vykusiame politiniame „Town meeting" susir inkime. 
Iš k.: Graž ina Urboniene , Liuda Rugienienė, Vitas Petrulis ir Maryte Petruliene. 

Nuotr . J o n o Urbono 
C L E V E L A N D , O H 

ARTIMIAUSIU 
RENGINIU KRONIKA 

Kovo 27-28 — Rekolekcijos 
jaunimui. Ruošia moksleiviai 
ateitininkai. 

Kovo 29-31 — Rekolekcijos 
Dievo Motinos parapijoje. Ve
dėjas kun. Stasys Kazėnas, 
SJ. 

Balandžio 17 — Abiturien
tų pristatymo pokylis. Rengia 
skautai ir ateitininkai. 

Gegužės 1-2 — Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunučių 
metinės krepšinio žaidynės. 
Rengia LSK „Žaibas". 

Gegužės 9 — Šv. Jurgio 
parapijos Pirmoji komunija ir 
Motinos dienos minėjimas. 

Gegužės 9 — Pirmoji komu 

Galbūt šių dainos talentų 
pirmoji išvyka į šį kraštą buvo 
kaip tolimesniųjų panašių 
koncertų galimybių paieška ir 
platesnėms šio krašto klausy
tojų auditorijoms, pritaikant 
programas šių dienų ameri
kiečių klausytojams. Susido
mėjimą jais esą pareiškę ame
rikiečių agentūros. Sėkmės! 

Clevelande „Trijų tigrų" 
koncerto klausėsi daugiau ne
gu trys šimtai žmonių. Toks 
klausytojų būrys ir Clevelan
de nėra lengvai surenkamas. 
Džiugu, kad ir šį.kartą nema
ža klausytojų dalis buvo nese
niai atvykę iš jau čia besiku-
rią imigrantai iš Lietuvos. J ie 
pamažu jungiasi ir į Dievo 
Motinos parapiją, kur ruošia 
kavutes po sekmadieninių lie-

nija Dievo Motinos parapijoje tuviškųjų pamaldų, dirba litu-
lietuvių kalba. 

Gegužės 15 — Lietuvių 
namų loterija. Pelnas skiria
mas Lietuvių namų pataisy
mams. 

Gegužės 23 — Poezijos va
karas. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba. 

Gegužės 31 — Atminimo 
diena. Rengia Šv. Jurgio para
pijos veteranai. 

Biržel io 6 — Clevelando 
ateitininkų metinė šventė. 

Biržel io 13 — Birželio tra
giškųjų dienų (1941.06.14) 
prisiminimas. Rengia Pabal-
tiečių komitetas. 

KOVO 11-OJI 

„Lietuvių" sodyboje" jos ad
ministratore Dana Čipkienė „Draugo" 
š.m. kovo 1 1 d . surengė Lietu- prisidėjo 
vos nepriklausomybės atstaty
mo Devintosios sukakties mi
nėjimą. Šv. Mišias aukojo Die
vo Motinos parapijos klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ. Iškilmingos vakarienės 
metu kalbėjo „Dirvos" red. dr. 
Jonas Jasai t is . V.R. 

„TRIJŲ TIGRŲ" 
VIEŠNAGĖ CLEVELANDE 

Tenoras Virgilijus Noreika, 
baritonas Eduardas Kaniava 
ir bosas Vladimiras Prudniko
vas — iškiliausi Lietuvos ope
ros solistai, pastaruoju metu 
išpopuliarėję ir užtarnautai 
pelnę „Lietuvos operos tigrų" 
vardą, savo koncertines gast
roles JAV pradėjo vasario 27 
d., Brooklyne, NY, ir baigė 
kovo 7 d., Cleveland, OH. Tik 
po penkių dienų viešnagės dėl 
čia siautusių audrų ir oro uos
tų uždarymo, solistai kovo 10 
d. pakėlė „sparnus" skrydžiui į 
Vilnių. 

Koncertai, kuriuos Brook
lyne rengė „Laisvės žiburio" 
radijo vadovas Romas Kezys, 
Čikagoje Lietuvių radijo žinių 
vadovas Raimundas Lapas, 
St. Petersburge, FL. Lietuvių 
klubas — Angelė Kamiene ir 
Clevelande „Ateities" klubas 
— pirm. dr. Birutė Kaspera
vičienė, gausių klausytojų bu
vo šiltai priimti. Šios solistų 
trejukės koncertai Amerikos 
lietuviams buvo maloni ir iški-

anistineje mokykloje, leidžia 
savo vaikus į lit. mokyklą, 
šoka, Grandinėlėje", gieda 
„Exultate" parapijos chore, 
tampa Lietuvių narių nariais, 
kviečia visus į savo renginius. 
Jų organizacija, pasivadinusi 
„Gijos" vardu, tekia vilčių, 
kad šio lietuviškojo telkinio 
ateitis nėra vien mitas. Tikė
kimės! 

„Ateities" klubo valdyba: dr. 
Birutė Kasperavičienė, Birutė 
Čyvienė, Jadvyga Kliorienė, 
Marija Mikonienė, dr. Rai
mundas šilkaitis ir Irena Su-
šinskienė, su nuoširdžia narių 
pagalba, šį pavasarinį kon
certą puikiai surengė. Lietu
viškosios radijo programos, 
Dievo Motinos parapija, 

dienraštis stipriai 
šį koncertą garsi

nant. 
Ta proga buvo atspausdinta 

16 psl. programa su solistų 
nuotrauka, jų sceninio, dai
nos, muzikos, pedagoginio 
darbo bei sėkmingų koncertų 
po pasaulio kraštus užuomino
mis. Šio koncerto 17 mecena
tų, 8 rėmėjai, 8 puslapiai re
klaminių skelbimų rengėjams 
leido susilaukti ir neblogų fi
nansinių rezultatų. 

Koncerto pradžioje trumpu 
žodžiu sol. V. Prudnikovas su
pažindino klausytojus su „Tri
jų tigrų" — muzikinio ir dai
nos vieneto geneze ir išėjimu į 
plačias auditorijas. Pirmoje 
koncerto dalyje dainos, arijos 
iš „Pilėnų", „Cirko princesė", 
„Rose Marie", „Simon Bocca-
negra", „Porgy and Bess", 
kompozitorių S. Palvo. E. Ca-
nio ir kitų dainos. Gražiai 
skambėjo V. Prudnikovo atlie
kama I. Luccy „Ave Maria". 
Akompaniatorius — pianistas 
Michael Borovvitz. 

Antroji koncerto dalis pa
vadinta „Trijų tigrų naujame
tinis kokteilis". 

Cia su Lietuvos valstybinio 
orkestro-fonogramos įrašo pa
lyda (dirigentas Gintaras Rin
kevičius) — skambi, nuotai
kinga, populiarių melodijų, 
gražių sąmojaus frazių bei są
skambių pyne klausytojams 
paliko ilgai nepamirštamą 
įspūdį. 

Solistai buvo apdovanoti ro
žių puokštėmis. Visi koncerto 
dalyviai buvo pakviesti vai
šėms parapijos svetainėn. Su 
solistais pabendrauta ir Lietu
vių namų „Gintaro" restorane. 

V. Rociūnas 

NUOSTABI IR SEKTINA 
IDĖJA 

Vasario 13-os dienos vidur
dienį, Clevelando Dievo Moti
nos parapijos svetainėje susi
rinko Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos mokiniai su 
savo mokytojais ir keliais sve
čiais. Patalpa buvo labai gra
žiai papuošta trispalviais ba
lionais ir kaspinais, o priekyje 
stovėjo lietuviška trispalvė ša
lia rankšluosčio su įaustais 
tautos himno žodžiais. Įėjus į 
svetainę, akis patraukė savo
tiškas sienų dekoravimas su 
daugybe didoko formato deko
ratyvinių piešinių, tačiau, nes
tebint iš arti, buvo neįmanoma 
atspėti, kas tai yra, nors buvo 
žinoma, kad tautos šventės 
proga bus mokinių darbų paro
dos atidarymas. 

Tėvų komiteto atstovas Kęs
tutis Civinskas, pasveikinęs 
susirinkusius ir pabrėžęs, kad 
mokykla mininti Lietuvos Ne
priklausomybės šventę, pas
katino sugiedoti Lietuvos 
himną. Džiugu, kad ir patys 
mažiausieji mokėjo himno žo
džius ir laikėsi labai pavyz
dingai. Po to jis pakvietė Lie
tuvių fondo atstove Ohio val
stijai Dalią Puškorienę, kuri, 
susirinkusius pasveikinusi 
trumpu žodžiu, Civinskui įtei
kė mokyklai skirtą Lietuvių 
fondo dovaną — 2,500 dol. 
čekį. Vėliau teko patirti, kad 
Lietuvių fondas taip pat pas
kyrė 500 dol. dovaną ..Aušros" 
aukštesnės mokyklos vedėjai 
Vidai Augulytei Bučmienei. 

Susirinkusieji stovėjo ati
tvertoje vietoje ties durimis, į 
pačią patalpą nebuvo galima 
įeiti, nes ji buvo aptverta kas
pinais. Kęstutis Civinskas pa
davė žirkles Daliai Puškorie-
nei, ji perkirpo kaspiną ir, au
dringai plojant, susirinkusieji 
pasipylė erdvioje patalpoje. 
Pasirodo, kad tai būta paro-

šeima Čikagoje ir kiti giminės. Ii muzikos ir dainos šventinė 
Laidotuves tvarkė laidotuvių atgaiva. Jų klausėsi pilnos sa-
direktorė Yolanda M. Zapa- lės žmonių. Nepagailėta 
rackienė. džiaugsmingų plojimų solis-

l m tams. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WTDE DAILY 
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press SoCiety, 4545 W. 63rd Street. Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscnption Rates: $95.00. Foreign countries $110. 
Postjnaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame.Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur ' " ^ ' ' (U.S.'i $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
KmmkįbmtMm (U.S.'i $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant i Lietuvą: 
(Air cargo) $10000 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsienį oro pastų $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun . Viktoras Rimšelis 

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

Vasario 16-tos minėjime, ClevelarH 
mienp ir Michael Polansek. 

Ir Iš k Nk-:-,!,-,:- Him.w H ir:r,m. Ri 
ViM i V ik to ro S t a n k a u s 

dos, kurios nuostabi idėja atė
jo iš Los Angeles lituanistines 
mokyklos vedėjos Marytes 
Newsom, premijų šventės pro
ga apdovanotos už nuopelnus 
lituanistiniame švietime. Ga
lima buvo prarasti žadą, pri
siartinus prie „eksponatų". 
Tai daugiau trijų dešimčių 
nuostabiai pagamintų plaka
to formos grafiškų piešinių, 
kurių vienintelė ir pagrindinė 
mintis buvo ,,Kaip mano ' a r 
mūsų) šeima atvyko į Ameri
ką". Pasirodo, kad tai mokinių 
šeimų bendras projektas. 
Viršuje stambiomis raidėmis 
buvo išrašytos šeimų pavar
dės, žemiau daugybė nuotrau
kų, kurių dalis net iš neprik
lausomos Lietuvos laikų, taip 
pat iš dabartinės Lietuvos ir 
iš gyvenamos aplinkos. Be
veik kiekviename „ekspona
te" yra dailiai atkurt i žemėla
piai, nuo Lietuvos iki šeimos 
gyvenviečių pokarinėje Euro
poje ir JAV vietovių. Matėme 
ištisų gentkarčių nuotrau
kas, jų tarpe net Nepriklauso
mos Lietuvos uniformuotus 
karininkus, senokai mirusius 
šeimos narius, kelionės į Ame
riką susisiekimo priemones 
net su laivų siluetais. Prie kai 
kurių meniškai pagamintų ir 
padekoruotų „plakatų" buvo 
prikabinti puslapiai su tek
stais, supažindinančiais su 
šeimos istorijos detalėmis. Ne
galima atitraukti akių nuo tos 
nuostabios parodos „ekspona
tų", nes juose labai vaizdžiai 
atsispindi dabartinės Ameri
kos lietuvių visuomenės isto
rija. Parodoje dalyvauja įvai
rių gentkarčių šeimos — ir tų, 
kurie Amerikon atvyko vos tik 
prasidėjus pabėgėlių imigraci
jai , ir tų, kurie atvyko žymiai 
vėliau; kai kurie jau iš vėl iš
silaisvinusios Lietuvos. Svar
bu ne vien tai. kad mokykli
nis jaunimas susipažįsta su 
Lietuvos ir tolimų šalių bio
grafija ar savo tėvų bei senelių 
gyvenimais, bet taip pat labai 
konkrečiai įrodo jiems jų kil
mės lietuviškas šaknis, nepai
sant didelių nuotolių ar metų 
tėkmės. 

Kai vėliau parodą apžiūrėjo 
lankytojai, buvo tikrai nepap
rastų staigmenų, kai viena 
šeima pamatė, kad tuo pačiu 
laivu Amerikon atvyko su ki
tais vietiniais lietuviais. 

Užtarnauta padėka tenka 
Clevelando Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos vadovy
bei už pasiryžimą įvykdyti 
tokį labai vertingą, originalų 
ir naudingą projektą. Padėka 
priklauso ir mokinių tėvams, 
be kurių talkos ar patarimo jie 
nebūtų galėję atlikti tą nuos
tabų darbą. Patar t ina, kad ir 
kitos lituanistinės mokyklos 
sektų jų pavyzdžiu, nes tokios 
parodos paruošimas jaunime 
sukelia meilės ir pasididžiavi
mo jausmus savo kilme. Padė-

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Northwestern urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tel. 708-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6187 S.ArcJier Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDATTIS, O.D. 

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

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1. Suite 3 C 

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

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

ka priklauso ir to projekto 
pradininkei, patriotiškai pio
nierei Marytei Nevvsom ir 
daug darbo įdėjusiam jauni
mui bei jo tėvams. 

Aurelija M. Balašait ienė 

Prel. P. Gaida sulaukė 85 
metų amžiaus jubiliejaus, ta
čiau vis dar kruopščiai dirba, 
redaguojant „Tėviškės žibu
rius". 

Toronto Pr is ikė l imo para
pijos ekonominė sekcija išlei
do jau 25-ąjį kalendorių. Jis 
yra knygos formos, turi arti 
200 puslapių. Ten yra įvairių 
medicinos patarimų, valgių 
receptų, novelių, juokų, aforiz
mų ir t.t. Per 25 metus jį reda
gavo ir paruošdavo Stasys 
Prakapa.s. Jį gaudavo ir kai 
kurios Lietuvos bibliotekos, ir 
pavieniai asmenys. 

S.P.P. 



TAUTINIS IDENTITETAS, 
LIETUVA IR VAKARAI 

SAULIUS SUŽIEDĖLIS 

Tęsinys 

Kas formuos m ū s ų 
ident i te tą 

Drįstu teigti, o gal ta i istori
ko arogancija, jog didele dali
mi mūsų identitetą formuos 
tautos akistata su praeit imi. 
Nenuostabu, kad istorija, ka ip 
visuomenės identiteto formuo
toja, yra bene labiausiai poli
tizuotas mokslas. Amneziją 
kenčiantis pacientas papras
čiausiai galėtų apibrėžti savo 
ligos pasekmes, t a rdamas : aš 
nežinau kas aš esu, nes ne
žinau kas aš buvau. Atmint į 
praradęs pacientas a t s i randa 
kitų valioje: kokią j a m praeitį 
sukursi, toks jis ir bus. Visos 
cenzūrą mylinčios totali ta
rinės ir utopinės s t ruk tūros ir 
uždaros visuomenės todėl la
biausiai jaudinasi dėl praei
ties interpretavimo, pvz., ban
dant formuoti tą utopinį homo 
sovieticus. Kritiška istorija ne
reikalinga ir siekiantiems su
kurti „tikrą [dorą] lietuvį". 

Atvira visuomenė sukur ia 
sąlygas skirtingų istorinių in
terpretacijų ir požiūrių į pra
eitį kovai — tai s tadionas, 
leidžiantis rungtis, duodant is 
vietą „kultūrų ka rams" (cul-
ture wars). Šitos kul tūr inės 
rungtynės — visiškai norma
lus atviros visuomenės reiš
kinys (slopinamas t iktai nede
mokratinėse valstybėse). 

Ir kaip Lietuvoje? Bent man 
didžiausias dvasinis pakili
mas, tai pasivaikščiojimas po 
Vilniaus knygynus. J a m e ra
sime tą įvairovę, kuri žen
klina, kad žengiama norma
lios demokratinės visuomenės 
link. Ir čia apstu istorinių ir 
pseudoistorinių veikalų, kurie 
gana ryškiai reprezentuoja t as 
aukščiau paminėtas t au t ines 
ir liberalines sroves. Rasime 
1993m. Vilniuje vykusios kon
ferencijos pranešimų rinkinį, 
„Atminties 'ienos", minintį 
Vilniaus žy( i geto sunaikini
mo penkiasdešimtmetį. Vie
name sraipsnyje išspausdinti 
mums gerai žinomo Izraelio 
veikėjo E. Zurofo s tandar t in ia i 
kolektyviniai kal t inimai lietu
vių tautai dėl žydų genocido. 
Toliau paėjus, ras ime neseniai 
išleistą istoriko A. Bubnio vei
kalą „Vokiečių okupuota Lie
tuva". J a m e rasime žymiai ob
jektyvesnį to skaudaus reiš
kinio aprašymą, tačiau kr in ta 
į akį Čikagos Lietuvių taut i 
nio kultūros fondo įvadas, ku
riame dėkojama autoriui „už 
jo kruopštų darbą, nagri
nėjant vokiečių okupantų vyk
dytą lietuvių tautos išnaudo
jimą, naikinimą ir pradėtą 

Lietuvos žemių kolonizavimą". 
Kiekvienas vakarietis iš karto 
pastebės, kad „leidėjo žodyje" 
nepaminėtas tos okupacijos 
pats nuožmiausias nusikal
t imas: beveik dviejų šimtų 
tūkstančių Lietuvos piliečių 
masinės žudynės. Šitoks is
torinės amnezijos pavyzdys 
daug pasakantis . 

Tų istorinių „kultūrinių ko
vų" pavyzdžių būtų galima pa
minėti ir daugiau — temos vi
sos jautrios, visos formuo
jančios tautinį identitetą. 
Tarp kitko, jos ta ip yra poli
tiškai svarbios: a r ne Želi
govskis ir Armija Krajowa 
duoda peno tiems, kuriuos 
neramina mūsų besivystantys 
santykiai su Lenkija? Faktas, 
kad Lietuvos gyvybiškai svar
bi partnerystė su istoriniu 
pietų kaimynu vystosi teigia
ma linkme, nepaisant praei
ties šešėlių, duoda vilties jog 
įstengsime visapusiškai apval
dyti savo praeitį, nebandyda
mi jos nei gražinti, nei grą
žinti. Buvome tokie, kokie bu
vome, ir tokie tur ime žengti į 
tas vakarietiškas s t ruktūras . 

Pamąstymai baigiant 

Baigiant norėčiau pateikti 
keletą visiškai neobjektyvių, 
grynai asmeniškų pamąsty
mų. Gana aišku, kad nuo žilos 
senovės mūsų gyventojams 
žodis „lietuvis" tapo vis besi
keičiančia, dinamiška sąvoka. 
Ką tas žodis reiškė Mindau
gui, mes nežinome, tačiau pui
kiausiai suprantame, jog XVI 
a. bajorams „lietuvis" žymėjo 
daugiau politinę, valstybine, 
gal net iš dalies ir luominę, 
bet nebūtinai etninę, priklau
somybę. Pasak žymaus lietu
vio mokslininko Albino Rim
kaus, XIX a. pradžioje eg
zistavo lietuviškai kalbančių 
valstiečių masė, kurią vargu 
ar galima būtų apibrėžti kaip 
„tautą." (Žr. jo veikalą „Lie
tuvių tautinio atgimimo so
cialiniai pagrindai ir Auszros-
Varpo gadynės socialekonomi-
niai raštai" (1933)] Mano tėvo 
motina, Karolina Gudačiau-
skaitė, varginga valstietė, 
buvo praktiškai beraštė, miru
si lenkų okup. krašte, savo 
gyvenime taip ir nepažinusi 
Lietuvos, kaip savarankiškos 
valstybės tikrovės. Tuo tarpu 
mano tėvai, brendo pirmosios 
Respublikos taut inės valsty
bės formavimosi metais — jų 
pasaulėžiūra atspindėjo visus 
Lietuvos ir Europos ketvirtojo 
dešimtmečio privalumus bei 
ribotumus. Pats buvau iki šiol 
priverstas tėvų kraštą stebėti 
iš toli. Stebiu kritiškai, tačiau 

Danutė Bindokienė 

Tie patys rūpesčiai, 
tie patys siekiai 

Vasario 16-osios gimnazijos choras dainuoja Nepriklausomybes šventės minėjime Huttenfeldt. 
Nuotr 

nepajėgdamas (ir nenorėda
mas) nutraukti ryšių su tė
vyne. 

Negaliu paneigti emocijų — 
kartais dar pavartau tą žalią 
„Lietuvos Respublikos" pasą ir 
vis stebiuosi, kad Dievas leido 
išvysti tokį stebuklą. Gailiuosi 
tik vieno. Migracijos departa
mento tarnautoja paklausė, ar 
noriu į pasą įrašyti tautybę. 
Nepagalvodamas sutikau — 
taip ir atsirado spaudas „Kiti 
įrašai" skyriuje, „tautybė — 
lietuvis." Gailiuosi ne dėl to, 
kad esu nepataisomas kos
mopolitas, bet todėl, kad mano 
požiūris į tą gana painų tauti
nio identiteto klausimą yra 
evoliucijos keliu tapęs visiškai 
skirtingas nuo senelės ir tėvų. 
Aš noriu, kad Lietuvos Respu
blikos pasas nesiskirtų nuo 
amerikietiško. Suprantu, kad 
tai yra visiškai subjektyvus 
noras. 

„Lietuvis" — tai vis besifor
muojanti sąvoka, kadaise reiš
kusi politinį priklausomumą, 
paskui etninį identitetą ir pa
laipsniui gal ką kitą. Vis daž
niau sutinku Lietuvos nelietu
vius, kurie yra kažkokia, man 
nesuvokiama, prasme tiek pat 
„lietuviški", kaip ir aš (o gal ir 
„lietuviškesni"). Tad man kyla 
švetvagiška mintis, kad toks, 
sakykim, Lietuvoje gimęs Bo
risas Ivanovas, jau yra ne kas 
kitas, kaip „rusų kilmės lietu
vis." Žinau, kad ši frazė mano 
tėvam skambėtų nesupranta
mai. Man, augusiam Ame
rikoje, kur šitoks kalbėjimo 
būdas įprastas, tai dar skam
ba keistokai. Tikiu, kad 2018 
metais, jaunuoliui ta „kitataučio 
kilmės lietuvio" sąvoka nekels 
abejonių. 

Lietuva neišvengiamai trans
formuosis, ne tiktai ekonomi
ne prasme. Evoliucijos neiš
vengs tautos, „lietuvio" gal ir 
pačios „Lietuvos" sąvokos. Blo
giausia stovėjimas vietoje. 
Kaip ir visi, einame nenuma
tomu ir mįslingu keliu. Kuria 
kryptimi pasisuks tautos ir 
valstybes istorinė kelionė, ne
žinia. Bet pavydžiu jaunimui, 
kuris eis tuo keliu. 

M. Šmitienės 

LITAS D A R N E B U S P E R O R I E N T U O J A M A S 

Lietuvos bankas anksčiau 
sakė. kad antrąjį šių metų 
pusmetį gali būti priimtas aiš
kesnis sprendimas dėl lito per-
orientavimo. Tačiau šiais me
tais nebus jokių pasikeitimų, 
— užtikrino žurnalistus Lietu
vos banko valdybos pirminin
kas Reinoldijus Šarkinas. Pa
sak jo, litas bus perorientuo
tas tik 2000 metais, ir apie tai 
bus paskelbta mažiausiai 
prieš pusmetį. 

Pasak Lietuvos banko vado
vo, šiais metais centrinis ban
kas nagrinės, kaip ir su kuo 
ateityje bus susietas litas, ta
čiau sprendimai bus priimami 
ne anksčiau 2000-ųjų metų. 
Pasak R. Šarkino, perorien
tuojant litą, nėra jokio pagrin
do jį nuvertinti. 

Nuo 1994 m. litas susietas 
su JAV doleriu santykiu 4:1. 
Dar 1997 m. Lietuvos bankas 
buvo paskelbęs, jog, perorien
tuojant litą, jis bus siejamas 
su euro ir JAV dolerio krep
šeliu. Tai buvo numatyta pa
daryti antrąjį 1998 metų pus
metį, tačiau prasidėjus Rusi
jos krizei, vyriausybė ir Lietu
vos bankas saro planus pa
keitė. 

Vertindamas bankininkys

tės padėtį Lietuvoje, Reinoldi
jus Šarkinas sakė. kad bend
rą praėjusių metų rezultatą 
reikėtų vertinti santūriai. Lie
tuvos banko duomenimis, per 
praėjusius metus visi 10 Lie
tuvos komercinių bankų dirbo 
pelningai ir gavo 109,2 mln. 
litų neaudituoto pelno. Pa
grindinis bankų pajamų šalti
nis pernai buvo palūkanų pa
jamos, kurios vidutiniškai su
darė 61 proc. visų bankų pa
jamų. Pernai visi bankai vyk
dė visus centrinio banko nu
statytus veiklos riziką ribojan
čius normatyvus. 

Išankstiniais neoficialiais 
vertinimais, sausį Lietuvos 
banko oficialiosios tarptauti
nės atsargos sumažėjo 110 
mln. JAV dolerių. Pasak R. 
Šarkino, taip būna kiekvienų 
metų pradžioje. Bankai pirko 
daug valiutos, kad jų klientai 
galėtų sumokėti už dujas, ma
zutą ir kitus energetinius iš
teklius. Tačiau Lietuvos ban
ko vadovo tvirtinimu, šiuo me
tu Lietuvos banko turimos už
sienio valiutos atsargos dar 
yra pakankamos ir 153 pro
centais padengia į apyvartą 
išleistus litus. 

R. J a k u t y t ė 

„Šarūno Marčiulionio' krepšinio mokyklos treneris Gediminas Ulys ir di
rektorė Zita Marčiulionytė atsisveikina su Čikaga. Nuotr. I. Tijūnėlienės 

Dienų skrydyje kartais ne
lengva ilgėliau sustoti prie 
vieno rūpesčio ar reikalo, nes 
jau už jo rikiuojasi kiti, reika
laudami dėmesio. Bet leng
viausias būdas žvelgti į priekį 

j yra — atsigręžiant atgal . 
Kai pavartome gelstančius 

ir jau nuo senatvės prade
dančius trupėti laikraščius, 
leistus prieš dešimt, dvide
šimt, penkiasdešimt ar dau
giau metų, a trandame, kad 
mus supa tie patys rūpesčiai, 
tie patys siekiai. 

,,Draugo" redakcijos patal
pose sukrauti senieji dien
raščio numeriai. (Patys anks-
tyviausieji labai j a u nuken
tėję nuo laiko slinkties.) Vis 
tik tuos pageltusius, trapius 
puslapius dažnai varto žmo
nės, juose ieškodami informa
cijų apie seniai mirusius ar
timuosius, istorinius įvykius, 
buvusius bendradarbius, or
ganizacijų veiklą ir t.t. Tai 
nuostabus mūsų gyvenimo 
aruodas, į kurį per 90 dien
raščio gyvavimo metų sukrau
ta lietuviškosios visuomenės, 
gyvenančios toli nuo savo 
kilmės krašto, praeitis. Ir 
daug daugiau: tuose tūkstan
čiuose puslapių atsispindi ir 
pasauliniai įvykiai (tik pagal
vokime, kaip per 90 metų pa
sikeitė mūsų planeta, kas joje 
įvyko), ir Lietuvos gyvenimas. 
J u k kai „Draugas" žengė savo 
pirmuosius žingsnius (1909 
m.), Lietuvą tebevaldė rusų 
carai. Tiesa, laisvės vejai 
jau buvo tautą gerokai įsiū
bavę, bet dar nevirtę nenuga
limu viesulu. Vėliau, kai kilo 
Pirmasis pasaulinis karas — 
„Draugas" jau buvo perkeltas 
į Čikagą ir iš savaitraščio vir
tęs dienraščiu. Atėjo 1918 m. 
vasario 16-oji, nušvito neprik
lausomybės džiaugsmas, 
trumpai tetrukęs... Taip isto
rija kartojosi: ir skaudi, ir vėl 
džiaugsminga, o lietuviška 
spauda, nors nuo Lietuvos 
atskirta tūkstančiais žemės ir 
vandenų mylių plotais, sielo
josi tolimosios tėvynės rūpes
čiais, kentėjo su kenčiančiais 
tautiečiais ir jungė savo skai
tytojus, kad visomis išgalėmis 
padėtų tautai siekti laisvės. 

Verta pažymėti, kad nepri
klausomybės metais (t.y. po 
1918) ir tėvynės spauda daž
nai atkreipė dėmesį į savo 
tautiečius, gyvenančius toli 
nuo jos žemės. Štai 1939 m. 
(kovo 15 d.) „Pasaulio lietu
vis", leistas tuo metu Kaune, 
išspausdino mons. K. Jasėno 
straipsnį „Išeiviai ir jų senoji 
tėvynė Lietuva". (Atrodo, kad 
tai ankstesnių straipsnių tf 

sinys, nes jo galas pažymėtas 
žodžiu „pabaiga".; Straipsnyje 
skatinama užsienio lietuvius 
nenutausti, neprarast i savo 
tautines tapatybes, didžiuotis 
savo kilme, mylėti lietuvių 
kalbą, nes ji sena ir svarbi. 
bet taip pat nusiskundžiama, 
„inteligentų stoka mūsų išei
vijoje. Trūksta inteligentų, 
trūksta ir tinkamų vadų", ku
rie „sugebėtų įkvėpti savo 
broliams tėvynės meilės. įti
kinti juos, kad būti lietuviu 
yra ne tik natūralu, bet ir 
garbė, kad kiekvieno lietuvio 
pareiga ginti, palaikyti, gerbti 
savo tautybę, jos naudai paau
koti savo geriausias jėgas". 

Autorius ypač atkreipia 
dėmesį į lietuviškos spaudos 
reikalingumą ir svarbą: „Ne 
mažiau reikšmės išeivių gyve
nime turi savieji lakraščiai. 
Lietuviškas laikraštis yra 
laiškas iš tėvynės. Jis gyvai 
mums primena tėviškę, jos 
kalbą, reikalus, bedas ir lai
mėjimus. Įpareigoja dirbti tė
vynės naudai, ginti jos garbę, 
plėsti jos kultūrą, vaizduoja 
jos siekimus ir idealus, var
gus ir t rūkumus. ... Dabar j au 
aišku, kad draugijos, mokyk
los, susipratę inteligentai ir 
laikraščiai yra geriausi .lietu
vybės ugdytojai ir rėmėjai. 
Tai tautos griaučiai, palaiką 
tautybės kūną ir saugą ji nuo 
ištižimo bei sunykimo. Išeivių 
uždavinys — vartoti tas prie
mones ir nesigailėti aukų 
joms įsigyti..." 

Taį lietuvybės išlikimo ..re
ceptas", kuris, nors buvc 
parašytas prieš lygiai 60 
metų, visiškai tinka šiandien 
ir mums — nei pridėti, nei 
atimti! Šio straipsnio autor ius 
teisingai ir labai įžvalgiai pas
tebi, kad svarbus tautinės ta
patybes saugotojas ir laidas 
yra lietuviška spauda. Šian
dien mes kažkaip tą pa
mirštame, ieškodami įvairių 
priežasčių ir pasiteisinimų, 
dėl ko neprenumeruojame, 
neskaitome lietuviško laik
raščio, nenorime paimti į ran
kas žurnalo, knygos. Vie
niems „trukdo" per silpnas 
lietuvių kalbos mokėjimas, 
kiti teisinasi, kad medžiaga 
laikraščiuose ne visai tokia, 
kokia juos domintų, treti 
skundžiasi laiko stoka... 

Tačiau, kaip sakydavo ta 
močiute, kiekvieną pavasari 
girdžiusi šeimyną ypač kar
čiais, pačios gamintais vais
tais: „Vaikeliai, dėl sveika
tos". Lietuvišką laikraštį taip 
pat turime skaityti dėl dva
sinės, taut inės sveikatos! 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIU KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVTENĖ 

Nr.7 Tęsinys 

Lėšų t rūkumas neleidžia vi
siems pakeit imams užsakyti rankomis austus origi
nalus. Stengiamės rasti šio krašto pagamintuose audi
niuose lietuviškam stiliui tinkamų medžiagų (...) Var
tojame pagrindinius taut inius rūbus, žemaičių darbo 
rūbus ir lietuviškais motyvais stilizuotas sukneles. 
Vienų rūbų su kitais nemaišome ir nepretenduojame, 
kad suknelės yra taut inio kostiumo tolimesnė stilizaci-
j a . 

„Grandinėlės" vadovai buvo patys pirmieji išeivijoje, 
išdrįsę sulaužyti nusistovėjusį tautinių rūbų stereo
tipą — tik baltame fone melsvų siūlų raštai. Beveik 
visi tautiniai rūbai neturėjo raudonos spalvos — taip 
buvo suprantamas pasipriešinimas okupantui, komu
nistams, visai pamirš tant , trispalvę — „geltona spalva 
tai saulė, žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų 
kraujas..." 

„Grandinėlės" populiarinimą amerikiečių ta rpe L. 
Sagys komentuoja taip: „Visumoje amerikiečiai ir kita
taučiai mus priima labai šiltai. Jie pastebi jaunimo 

tvarkingumą, drausmingumą, nuoširdumą šokyje. Jie 
į mus žiūri iš savo taško ir sunkiai įsivaizduoja tą 
būdą išlaikyti gausų jaunuolių būrį tikslioje koordi
nacijoje. Programos įvairumas, muzika daugiau ar 
mažiau yra priimami, kaip savaime aiškus dalykas. 
Kitaip būti negali. Tokiomis sąlygomis mus kviečia. 
Kitu atveju šoktume tik su lietuviais, kurių tarpe 
'Grandinėlės' populiarumas paskutiniais metais žy
miai pakilo". Tačiau yra ir pr-blemų — piniginiai rei
kalai, kurie kartais siaurina užsibrėžtos programos 
apimtį, įvairios kasdieninės bėdos — šokėjų pamainos 
auginimas, kuris, „kaip patirtis rodo, vienam jaunimo 
būriui praėjus, kartais tenka laukti visai naujos kar
tos". 

V. Rociūnas teigia, kad L. Sagys laikomas „vienu lie
tuvių liaudies šokių specialistu šiame kontinente". Bet 
specialių mokyklų tos rūšies vadovams parengti nėra. 
Tad kyla klausimas, kur ir kada pasirengta šokių va
dovo karjerai? „Skambių vardų ir dovanų nepriimu — 
sako L. Sagys — dirbu pagal savo sąžinę ir suge
bėjimus. Daugiausia grupės darbe priklausau nuo jau
nimo, kuris savo ryžtu ir prakaitu atlieka sunkiąją 
programos dalį. Ačiū jiems. 

Praktiška patirtis su mūsų taut. šokiais prasidėjo 
gimtajame kaime, vėliau Pedagoginis institutas ir 
Liaudies ansamblis Vilniuje. Pokario metais daug 
daug valandų šokta 'Čiurlionio' ansamblio eilėse". 

Po koncerto Čikagoje „Draugas" išspausdino (pasi
rašo — J . Pr.) platų aprašymą pavadinimu „Romano 
premija ir 'Grandinėlės' triumfas". Šiame pavadinime 

telpa viskas — triumfas! Komentuoti nebereikia. Gal 
tik reiktų atkreipti dėmesį į mažą pastraipėlę rašinio 
pabaigoje: „Iš Clevelando, su šokėjais iš viso atvykę 54 
žmonės. Nuostabu, kad šokėjai, atsikėlę sekmadienį 3 
vai. ryto ir išvažiavę 5 vai. ryto, be reikiamo poilsio, 
visi buvo tokie guvūs scenoje, per ištisą ilgą programą 
nei vienas nesuklydo" (1968.03.26). Iš to paties A. Sa-
gienės laiško J. Lingiui: „Prieš dvi savaites vežėme 
grupę į Čikagą. Ten visi mūsų riestanosiai gyvena, tai 
lyg lietuvių amerikoniška sostinė. Mus visus provinci
j a skaito. Čikagoje gerai pasirodyti, tai ne bet kas. 
Viso savo miesto garbę apginti. Drebėjo šokėjai, dre
bėjo muzikantai, kinkos virpėjo ir visiems vadovams. 
Bet paguldėme mes juos visus ant žemės, nusiėmę ke
pures linkčiojo ir tik komplimentus sakė. O mes su di
deliu pasipūtimu nudavėme, kad čia tik smulkmena 
buvo tokią programą padaryti, kai Lietuvoje turime 
genijų (J. Lingys — aut. pastaba), kuris tokius įdo
mius šokius padaro'. 

Balandžio 27 d. „Grandinėlė" koncertuoja Rocheste-
ryje. Jūratė Krokytė savo įspūdžius išspausdino 
„Ateities" žurnale (1968.11. Nr. 9): „Nuvažiavus į Šv. 
Jurgio parapijos salę, pamačiau, kad ji jau buvo pilna. 
(...) Visi laukė pirmo šokio 'Mergaičių gija', šį pašokus 
vyrai šauniai iššoko 'Kadriliui'. Jie šoko be galo gra
žiai. Baigiant kiekvieną šokį, publika karštai plojo ir 
negalėjo atsistebėti šokėjų grakštumu. (...) Ir kaip tie 
šokėjai įsigyveno į šokį! Bet man du šokiai daugiausia 
patiko iš visų išradingų šokių. Tai buvo Blezdingėlė' ir 
'Klumpakojis'. (...) Prie scenos ponas Sagys atidžiai 

sekė šokėjų kiekvieną žingsnį. Žiūrėdama į šokėjus, aš 
irgi norėjau išbėgti ir pašokti su jais. Atrodė taip leng
va ir smagu! Pabaigoje visi šokėjai sustojo salėje ir tuo 
užbaigė programą. Publika jiems karštai plojo, kai visi 
šokėjai ir ponas Sagys, ir jo visi padėjėjai nusi lenkė 
(...) Po visų dovanų įteikimų 'Grandinėles' šokėjai nus
tebino visus, išvesdami žmones iš publikos pašokti 
suktinį". 

Žurnalas „The Wonderful World of Ohio" '1968 m. 
birželio, Nr. 6) išspausdino straipsnį „Žmonės, kurie 
didžiuojasi savo tautiniu paveldu" (People who take 
pride in their national heritage...). Penketas puslapių. 
iliustruotas gausiai nuotraukomis, skirtas „Grandi
nėlei". Supažindinama su Lietuva, kuri tik 3/4 yra di
desnė už Ohio valstiją. Trumpai pasakojama apie 
ežerų ir miškų kraštą prie Baltijos jūros. Kalbama ir 
apie išlaikytas tautines tradicijas, ir turtmgą senąją 
kultūrą, apie kiekvienos lietuvės pasididžiavimą — 
gintarą. Primenama, kad lietuvių kalba — seniausia 
iš šiandien išlikusių ir vartojamu indoeuropiečių 
kalbų. Kaip neabejotinos vertybės yra išsaugota kalba, 
dainos, muzika, šokiai. „Tik keletas dalykų pasaulyje 
yra linksmesni, laimingesni ir spalvingesni nei tau
tiški šokiai ir Clevelandas turi vieną puikiausių tau tos 
šokių grupių", teigiama straipsnyje. Pasakojimas apie 
..Grandinėlę", tai pasakojimas apie jos šaknis — Lie
tuvą. Tik aukštar, meninis lygis, pasiektas nevienadie-
niu triūsu, atkreipia svetimųjų dėmesį į jaunimo šokiu 
ansamblį „Grandinėlę" ir tas dėmesys tai dar viena 
puiki proga skelbti Lietuvą pasauliui. (B.d.') 
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5a ir 5b kl. mokiniai švenčiant Vasario 16-liktąją. 

MES IŠ DZŪKIJOS 
Leipalingis yra Lazdijų ra

jone. Šalia miestelio per pie
vas^ ir kalveles teka Seiros 
upe. 

Vidurinė mokykla veikia 
nuo 1940 m. Dabar mokosi 
458 mokiniai. 

Leipalingio vid. m-lą baigė 
daug žymių žmonių: kun. Ro
bertas Grigas, poetė, gydytoja 
Julija Jokentaitė, lingvistas 
Br. Savukynas, ekonomikos 
mokslų daktaras A. Misevi
čius ir kt. Čia mokėsi ir Anta
nas Laukaitis, dabar gyvenan
tis Australijoje. J i s 3 geriau
siems mūsų mokyk. JS moki
niams paskyręs kasmetines 
premijas. 

Mes esame dar tik 5a klasės 
26 mokiniai, trokštantys daug 
žinoti, išmokti, žinoma, žaisti, 
o kartais ir paišdykauti. 

Mūsų mokykloje, sumaniai 
vadovaujamoje direktorės An
gelės Rudžionienės, pavaduo
tojos A. Švetkauskienės ir 
dėstant įvairių dalykų moky
tojams, labai įdomu mokytis. 
Čia ne tik daug išmokstama 
pamokose, bet dalyvaujame 
įvairių klasių renginiuose. 
Patys taip pat vaidiname, dai
nuojame, deklamuojame. 

Šiemet Vasario 16-oji buvo 
paminėta miestelio kultūros 
centre, bet mes. 5a ir 5b kla
sės mokiniai, vyr. mokyt. Da
nutės Smilgienės paruošti, su 
ja ir 5b kl. auklėtoja vyr. mo
kyt. Rima Pacaitiene prie Lei
palingio centre esančio pa
minklo „Kovojusiems už 
Lietuvos Laisvę ir Nepriklau
somybę" padėjome gėlių, 
uždegėme žvakeles, deklama
vome ir dainavome posmus 
apie tėvynę. 

Pokario metais Leipalingio 
apylinkėse veikė „Dainavos" 
partizanų būrys. Čia žuvo 
daug jaunuolių, kurių palaikai 
Atgimimo metais buvo surasti 
ir iškilmingai perlaidoti Lei
palingio kapinėse. Prisiminė
me ir juos: mūsų žvakelių 
šviesa pleveno ant bendros jų 
amžino poilsio vietos. Sustoję 
mąstėme: kokia turėjo liepsno
ti jų širdyse meilė Tėvynei, 
kad paprasti kaimo vaikinai, 
dabar besiilsintys čia, išdrįso 
priešintis okupantams! 

Artėja kovo 11-oji. Paminė
sime irsią datą... 

Žadame šiemet išvykti ir už 
miestelio ribų. žinoma, eks
kursijoms reikia lėšų. Ne visų 
tėveliai gali jas skirti. Bet mes 
jau dalį turime. 

Norime nuoširdžiai padėkoti 
Eugenijai Barškėtienei iš 
JAV, kuriai rūpi Leipalingio 
mokyklos ir mūsų klasės rei
kalai. Ši gerbiama Ponia 
mums atsiuntė 109 dolerių. 
Mes jau susirašinėjame. Jos 
motinišku gerumu dvelkian
tys žodžiai ir materialinė pa
rama yra labai reikalinga, 
ypač dabar, kai daugelio tė
veliai yra bedarbiai arba sun
kiai verčiasi savo ūkeliuose. 
Pinigu veltui neleidžiame. 
Mokslo metų pabaigoje vyk
sime į ekskursijas, kad geriau 
pažintume savo tėvyne Lie
tuvą. Eugenij «s Baršketienes 
materialinė par -ima atvers 
mums kelią į didesnį gimtojo 
krašto pažinimą. 

Mėgstame ir skaityti, tačiau 
mokyklos biblioteka turi ne
daug knygų. Gal kada nors 
prisipildys, bus skirta daugiau 
lėšų ir mūsų mokyklai. 

Pietiniame ėmės pusrutu
lyje yra tik vienas akademinis 
Lietuvos studijų židinys. Tai 
Lietuvos Studijų sambūris to
limajame Tasmanijos univer
sitete. Šiemet (1999 m.) sam
būriui vadovauja IV metų hu
manitarinių mokslų studen
tas Vincas Taškūnas. 

Australijoje yra 36 universi
tetai, bet nė vienas jų neturi 
lituanistikos katedros. Nėra 
nei mažesnių skyrių, pašvęs
tų Lietuvos ar Pabaltijos 
kraštų studijoms. 

Kad bent iš dalies užkištų 
šitą spragą, 1987 metais pri
vačiomis jėgomis ir privačio
mis lėšomis Tasmanijos uni
versitete buvo įsteigtas Lietu
vos Studijų sambūris, su
trumpintai vadinamas LSS. 
i Tasmanijos universitetas yra 
ketvirtas senumu Australijo
je;. Sambūriui trūksta dides
nio vietinių tautiečių užnuga
rio, nes Tasmanijoje, kuri že
mės plotu panaši į Lietuvą, 
yra labai mažai lietuvių: per 
paskutinį gyventojų surašy
mą užregistruota tik 40. 

LSS neturi nuolatinių paja
mų, verčiasi iš aukų. Tačiau, 
nepaisant šių sunkumų, sam
būris veikia jau tryliktus me
tus. 

LSS leidžia „Lithuanian Pa
pers". Tai vienintelis akade
minis lietuvių žurnalas anglų 
kalba visame pietiniame že
mės pusrutulyje. LSS jau 
spėjo išleisti 12 šio žurnalo 
numerių (po 80-96 psl.) ir 
jame atspausdino daugiau nei 
120 originalių mokslo darbų 
apie Lietuvą anglų kalba. Be 
to, LSS išleido 4 knygas, jų 
tarpe „Nereikalingų svetim
žodžių rinkinį". Per 200 „Rin
kinių" padovanota Lietuvai. 

LSS rūpesčiu, Tasmanijos 
universitete jau užbaigtos 4 
disertacijos apie Lietuvą ir 
lietuvius; dabar ruošiamos 
dar dvi. 

LSS nariai — studentai gar
sina Lietuvą Tasmanijos uni
versitete, rašydami mokslo 
darbus lietuviškomis temomis 
ir sykiu sudomindami savo 
profesorius Lietuva. Šie dar
bai skaitomi ir diskutuojami 
per pietų pertraukų semina
rus, kuriuos universitete su
ruošia Lietuvos Studijų sam
būris (LSS). 

LSS nariai garsina Lietuvą 
ir už Tasmanijos ribų. Pa
vyzdžiui, 1997 m. AABS kon
ferencijoje Adelaidėje Vincas 
Taškūnas skaitė paskaitą 
apie lietuvių tautinę sąmonę 
moderniųjų teorijų šviesoje; o 
Amanda Banks gvildeno Lie
tuvos gamtosaugos proble
mas. 

1998 metų birželio 19-21 d. 
Vincas Taškūnas skaitė pas-

Tikimės užaugti savo tėvy
nės patriotais, išsilavinusiais 
ir gerais žmonėmis. 

Vaida Sadecka i t ė 
5a kl. mokinė 

kaitą tarptautinėje AABS Pa
baltijo studijų konferencijoje, 
Indiana universitete, Bloom-
ington. Tai pirmas kartas, kai 
studentas iš Australijos buvo 
pakviestas su paskaita į 
AABS konferenciją JAV-se. 
Deja, rengėjai kelionės išlaidų 
dalyviams neapmoka ir LSS 
turėjo prisiimti finansinę at
sakomybę už savo atstovą. 

Esant pareikalavimui, LSS 
rengia lietuvių kalbos kursus 
Tasmanijos universitete. Stu
dentams kursai nieko nekai
nuoja. Kitur gyvenantiems, 
LSS padeda mokytis paštu, 
skolina vadovėlius ir kalbos 
juosteles. 

LSS pastangomis Tasmani
jos universitetas pernai įvedė 
metinę stipendiją (Lithuanian 
Honours Scholarship) geriau
siam ketvirtų metų studentui, 
rašančiam „Honours" lygio di

sertaciją apie Lietuvą arba 
lietuvius. 

O kaip bus ateityje? Tai 
priklausys nuo pačių lietuvių. 
Ligšiol daug lietuvių — pavie
nių ir organizacijų — suprato 
Lietuvos Studijų sambūrio 
svarbą ir jį rėmė. Jeigu ši pa
rama nesustos — sambūris 
klestės Tasmanijos univer
sitete ir toliau. Tačiau reikia 
ne vien pinigų — reikia ir 
žmonių. Reikia geradario, ku
ris apsigyventų netoli univer
siteto ir po savo pastoge pri
glaustų sambūrio biblioteką. 
Reikia savanorio ar savano
rės, kas tą biblioteką prižiū
rėtų ir tvarkytų. Reikia, kas 
retkarčiais padėtų suvynioti 
žurnalus ir kitaip pagelbėtų. 

LSS (Lithuanian Studies 
Society at the University of 
Tasmania), Post Office Box 
777, Sandy Bay Tasmania 
7006 (Australia). 

Elektroninis adresas: 
(e-mail): A. Taskunas 

@utas.edu.au 

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

KONFERENCIJA „DOVANA LIETUVAI" 
„Dovana Lietuvai" konferen

cija įvyks lapkričio 5-7 d., Key 
Bridge Marriott, Arlington, 
VA. Tai bus trečia konferenci
ja, į kurią bus kviečiamos JAV 
veikiančios labdaros organiza
cijos, teikiančios humanitari
nę pagalbą Lietuvos žmogui 
bei plačioji visuomenė. Konfe
rencijos rengėjai yra JAV LB 
Socialinių reikalų taryba ir 
Lietuvos Respublikos ambasa
da. 

Pirmoji „Pagalba Lietuvai" 
konferencija, kuri įvyko 1993 
m. rudenį Vašingtone, buvo 
rengiama JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos su JAV LB 
Visuomeninių reikalų taryba 
ir ambasadorium Stasiu Lozo
raičiu. Šios pirmosios konfe
rencijos tikslas buvo susipa
žinti su JAV veikiančiomis or
ganizacijomis, teikiančiomis 
pagalbą Lietuvos žmogui. 

Antroji „Pagalba Lietuvai" 
konferencija įvyko 1995 m. pa
vasarį Čikagoje. Konferenciją 
rengė JAV LB Socialinių rei
kalų taryba. Antrosios konfe
rencijos tikslas buvo susipa
žinti su JAV veikiančių labda
ros organizacijų, teikiančių 
tiesioginę humanitarinę pa
galbą Lietuvos žmogui, veikla. 

Šios trečiosios „Dovana Lie
tuvai" konferencijos tikslas 
yra susumuoti JAV veikiančių 
labdaros organizacijų bei pa
vienių asmenų, teikiančių hu
manitarinę pagalbą Lietuvos 
žmogui, atliktus darbus, susi
pažinti ir tiesiogiai išgirsti iš 
atitinkamų Lietuvos Respubli
kos darbuotojų, k? ;p ši pagal
ba yra prisidėjusi prie Lietu
vos žmogaus gyvenimo pa
lengvinimo ir kokios humani
tarinės pagalbos dar reikia. 

„Dovana Lietuvai" konferen
cijos rengimo komitetą suda
ro: Jūra tė Budriene — pirmi
ninkė; nariai: Algis Augaitis, 
Birutė Jasaitienė (JAV LB So

cialinių reikalų tarybos pir
mininkė), adv. Saulius Kup
rys, Jurgis Lendraitis, dr. Vy
tautas Narutis, dr. Linas Sid-
rys ir Rita Kazragienė (amba
sados atstovė). 

J ū r a t ė B u d r i e n ė 

IŠ ARTI IR TOLI 

KANADA 

T o r o n t o S l a u g o s n a m ų 
vajaus komitetas surengė 
koncertą „Prie gražaus žydro
jo Dunojaus" Toronto lietuvių 
namuose. Programoje buvo at
likta J. Štrauso, F. Šuberto, 
J . Roso ir kt. kompozitorių kū
riniai. Styginis kvartetas, va
dovaujamas A. Šarpytės, pui
kiai pasirodė savo muzikiniu 
talentu. Kylanti lietuvių kil
mės dainininkė Andrea Mc-
Neil padainavo kelias daine
les. Puiku turėti Toronto vi
suomenei tokią muzikę, kaip 
A. Šaipytę. Susirinko gausus 
tautiečių būrys. Beklausant 
šios puikios muzikos, grįžome 
į buvusią jaunystę Vokietijoje. 
Surinkta aukų ir už bilietus. 
Visas pelnas skiriamas stato
miems slaugos namams. 

Dr . Zita P r a k a p a i t ė , 
Ph.D. , IVLA., baigusi mokslus, 
pradėjo dirbti St. Mary ligo
ninės centre „Clinical Ethi-
cist" pareigose. Zita yra gavu
si biologijos doktoratą Pary
žiuje, Prancūzijoje, o bakalau
ro diplomą Londono VVestern 
universitete. Antrą magistrą 
įsigijusi McGill universitete 
Montreaiyje. 

L ie tuv i škas k r e d i t o koo
peratyvas paramą grąžino sa
vo nariams — iš viso 567,500 
dol. Kadangi praėjusieji metai 
buvo pelningi, turimas rezer
vas įgalino tai padaryti. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJTOMOBlX).NAMU.SVE»wfoa 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir OI». Mgr. Aukse 
S. Kano kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32061/2 W«st95th Street 

TeL (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

S A L D Y I U V U S , ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Puikus kambarys, sveikas maistas, 
miclasirdinga priežiūra. Visa tai 
rasite Apolonijos namuose, kuriuo
se jausitės tarsi savo šeimoje. Kaina 
daug žemesnė, nei globos namuose. 
Skambinkite tel. 708-387-2067 
ApolomJaL 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CfflCAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt issimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

Vyras ieško bet kokio 
darbo. 
Tel. 773-539-6301 

HELP VVANTED 
EngBsh spcaldng 

housekeeper needed 
for household chores. Call tel. 

847-674-9855 

Lietuviški "Rūtos" 
šokoladiniai saldainiai 

BaJzcko muziejaus parduotuvėje! 
Šokoladiniai Velykų zuikiai, 

milžiniški Velykų kiaušiniai su 
siurprizu, riešutai šokolade, razinos 

šokolade, "Lietuvaite" ir kt. 

Užsukite i 6500 S. Pulaski Čikagoje 
arba užsakykite telefonu 

773-582-6500, atsiųsime iki Velykų 

T o r o n t o L i e t u v i ų n a m ų 
salėje iškviesta Lietuvių na
mų kul tūros komisijos. Liuda 
Rugienienė, JAV LB atstovų 
komisijos pirmininkė, skaitė 
paskaitą „Lietuva ir išeivija7". 
Buvo gvildenami aktualūs 
mūsų bendruomenės reikalai, 
susiję su Lietuva. Susirinko 
gausus būrys tautiečių pasi
klausyti šios įdomios paskaitos. 

K a n a d o s T ė v y n ė s sąjun
g o s Toronto židinys surengė 
Kovo 11-osios dienos paminė-

GREIT PARDUODA 

' S g T RE/MAX 

(773)590-0205 
(708)425-7160 

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

Ortuos 
21. 

KMIECIK REALTORS 
7922 S Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

MAJOR MANUFACTURER 
ONSOUTHSIDE 

Looking for * Machinists 
* Grinders & • Assemblers. 

1 st & 2nd shifts, full time permanent 
positions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be able to communicate in 
English. Call: Kristen or Jason 

1-800-416-8&S2 
Mušt hava own tramportatlon. 

Parduodamas erdvus, šviesus 
„condo" ramioje, lietuvių apgyventoje 
apyl., Oak Lawn. IL; 
2 mieg., 2 vonios; antras aukštas; 
naujai iJremontuotas, nauji kilimai; 
privatus garažas su skalbykla. 
Tel 708-246-13*). Skambinti po 6 v. v. 

Atliekame visus dažymo 
darbus. 

Tel. (773) 890-4965 

Namų valymai reikalingos 
moterys, turinčios savo 
transporto priemones. 
Tel. 815-464-7146 
arba 815-464-0261 

Jūs sulaukėte garbingo am
žiaus. Gyvenimas iškėlė naujų 
problemų, kurias išspręsti vienas 
esate nepajėgus. Nenusiminkite, 
pagalbą rasite paskambinę tel. 

708-387-2067 Apolonijai. 

Senoji mokykla 'buvę dvaro rūmai), kurioje .-• . i .4 klišes Naujieji mokyklon romai. 

» * * » % % * 

mfflBmSMB 
jimą. t.y. Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo šventę. 

Paminėjimą atidarė ir pra
vedė K. Manglicas, Tėvynės 
sąjungos Toronto židinio pir
mininkas. Sugiedojus Lietu
vos himną, invokaciją kalbėjo 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Po to vyko meninė 
dalis, atlikta kamerinio orkes
tro „Lyra", vadovaujamo Aud
ronės Šarpytės. Pagrindinę 
paskaitą skaitė Lietuvos Res
publikos Seimo pirm. pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius. Baigiamąjį žodį tarė Eu
genijus Čuplinskas, Kanados 
skyriaus pirmininkas. Progra
ma užbaigta pasivaišinant. 
Gausiai dalyvavo Toronto ir 
apylinkių lietuviai. 

Šv. J o n o k a p i n ė s e palaido
tas Antanas Žilėnas, senas 
„Draugo" prenumeratorius. 
Paliko Vilniuje dukrą Mariją 
su šeima ir vaikaitį Raimondą 
Bukauską, dabartiniu metu 
esantį pranciškonų novicijate. 
Raimondas asistavo paskuti
nėse senelio atsisveikinimo 
apeigose. 

S t a sys P r a k a p a s 

Ieško giminių 
• Ieškau R o m o s Pov i l a i -

t i e n ė s , a.a. Vytauto Povilaičio 
žmonos arba jų palikuonių. 
Man rašykite: Vytautas Ber
natonis, Taikos pr. 62-110, 
3031 Kaunas. Lietuva. 



BAIKALO ŽVEJYS — VINCAS 
ALGIRDAS PRANCKIETIS 

„Esame XX amžiaus vaikai. 
Tokio turtingo įvykių, atra
dimų, išradimų amžiaus isto
rijoje nėra buvę. Viskas mūsų 
akyse keitėsi, tobulėjo. Mokslo 
ir technikos pažanga turėjo 
padaryti žmogų laimingą. Jau
ni būdami, svajojome bent 
savo tėvynėje Lietuvoje sukur
ti aukso amžių. Tačiau taip 
neatsitiko. Praūžę du Didieji 
pasauliniai karai, totalinis 
režimas sunaikino ne tik me
džiagines, bet ir dvasines ver
tybes. Paniekinęs ir praradęs 
dvasingumą, žmogus darėsi 
vis nelaimingesnis ir nežmo-
niškesnis", — taip prasideda 
Vinco Algirdo Pranckiečio, bu
vusio Jonavos parapijos klebo
no, dabartinio prelato knyga 
„Baikalo žvejys" (Vilniaus Dai
lės akademijos leidykla, 1998, 
psl. 5), išleista 50 metų kuni
gystės sukakčiai. Štai kokia 
dviguba žmonėms dovana — 
ne tik kunigystės našta pavyz
dingai ir šventai iki šiolei 
nešta, bet ir apibendrinta turi
ninga žmogiška patirtis, skau
dūs ir mieli sielovados prisimi
nimai, pažerta visa galerija 
mielų ir lietuviškų asmenybių, 
mokėjusių kentėti, vienas ki
tam nelaimėje ranką ištiesti, 
pasilinksminti net vargo ir 
tremties dienomis. 

„Garsioji jūra, šventasis Bai
kale!" Kadaise šią rusišką dai
ną originalo kalba dainavome 
Vilniaus universiteto chore. Di
rigentas Pranas Sližys mums 
šiek tiek papasakojo šios die
nos atsiradimo istoriją, kaip iš 
gūdžios caro nelaisvės statine 
perplaukė audringą Baikalo 
ežerą bėglys. Paskui, jau po 
keliolikos ar keliasdešimt me
tų su anuomet daug keliavu
siais po visą raudonąją impe
riją bičiuliais, patys sėdę į toli
mojo susisiekimo traukinį, 
savo akimis pamatėme tą 
liūdnomis, bet didingai ir 
iškilniai skambančiomis dai
nomis apdainuotą rūstųjį eže
rą: 

Garsioji jūra, šventasis 
Baikale, 

Šaunusis laive — omuline 
statine. 

Ei, barguzine, pajudink 
bangas, 

Šaunuoliui jau plaukt 
nebetoli. 

Menu tas juodas, pasi

šiaušusias šaltas bangas, tolu
moje dunksančias niūrias pa
krantes, kažin kur ant smėlio 
vilkstinėmis ištrauktus tink
lus. Mūsų greitaeigė raketa, 
kurion nesunkiai ir greitai ga
vome bilietus, nerdama į 
priekį, aukštai taškė purslus. 
Nė vieno žvejo niekur ne
matėme. Matyt, pernelyg rūs
tus žvejybai tada buvo metas. 
Tačiau viena per storą prie
kinį stiklą spoksoti patogiai 
įsitaisius krėsle, visiškai kas 
kita atsidurti nykioje ir sveti
moje paežerėje. 

Apie tą tikrai rūstųjį Sibiro 
ežerą, vadinamą jūra, kur per 
vežimus atsidūrė šimtai lietu
vių, latvių, estų ir daugelio 
kitų tautybių žmonės, ne sykį 
prie stalo Jonavos klebonijoje 
po truputėlį papasakodavo gu
vus, daugel šilto, bet dar dau
giau šalto matęs šios parapijos 
klebonas, dabartinis prelatas 
Vincas Algirdas Pranckietis. 
Išplėstomis ausimis ir nuste
busiomis akimis žiūrėjau tada 
į kažin kokią didelę gelmę, ne
lyginant tasai Baikalo ežeras 
turinčią šio kunigo sielą, ku
rios jis visos neatverdavo. Štai 
kur jos gelmes dar labiau pa
jutau ir geriau supratau, jau 
beskaitydamas jo ranka pa
rašytą knygą-albumą „Bai
kalo žvejys" (Vincas Algirdas 
Pranckietis. Prisiminimai. Vil
niaus Dailės akademijos lei
dykla, 1998, psl. 216). Tai reto 
paprastumo ir įdomumo kny
ga. Autorius sumaniai, nuo
sekliai, gyvu, it iš Žemaitės 
išmoktu paprastu, supranta
mu ir vaizdžių žodžiu pasako
ja apie tremtinio lemtį. Moka 
atverti naujus ir nežinomus 
išvežtųjų likimus, Sibiro lietu
vių santykius, nors ši tema 
jau gerokai gvildenta bene 
keliolikoje ar net keliasde
šimtyje knygų, tačiau ši knyga 
tave kaip mat nusineša čia į 
gimtuosius ar matytus kai
mus, aplankytus miestelius. 
Juk kaip maga sužinoti šio ku
nigo, visą gyvenimą išlikusio 
doru, už gardaus viralo 
šaukštą ar šiltesnį krėslą ne
pardavusiu savo sielos išdavi
kams, nepardavusio ir ne
išmainiusio savo kunigiškojo 
idealo į pigius lagerinius 
trumpalaikius ar ilgalaikius 
šeimyninius santykius. Tiek 
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MIDLAND BANKE 
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mažojo Vincuko vaikystė, tiek 
ir mokslo metai „atausti" labai 
pagaulių ir nepaprastai lakių, 
taiklių posakių, retų išminties 
perlų, sukauptų praktiškų pa
stabų ir neįkyrių pamokymų 
gausa. Ar prelatas Vincas Al
girdas pasakoja apie giminės 
šaknis, ar narplioja savo se
serų likimus, ar porina apie 
sunkias Baikalo žvejų gyveni
mo sąlygas, jis visad labai at
sargiai, žmogiškai ir atlaidžiai 
įvertina net skaudžiausią 
žmogaus nusikaltimą, pagau
na reikiamą detalę, geba tarti 
vieną kitą sakinį, per kurį 
atskleidžia visą istoriją, visą 
ilgiausią pasakojimą. Autorius 
netingi išradingo pokalbio nuo
trupa „Močiute, prisiminiau, 
ir aš turėjęs senelę, leisk man 
atsidūksot". „Atsidūksok, po
nuli, — atsakė ši, — atsi
dūksok". O įkvėpęs oro jis kad 
pūstelėjo, net visi pūkai iš
lakstė po kambarį- »Ach tu, 
nevidone, — sušuko senelė. — 
Surink dabar". Jam beliko tik 
gerais saldainiais atsipirkti 
(p. 15). Kartais šmaikščiai pa
sišaipė net iš aprašomų vei
kėjų, pažįstamų, saviškių, bet, 
svarbiausia, ir iš savęs, iš 
savo išvaizdos, kuri jam 
pačiam ir gal kitiems ne kartą 
yra užkliuvusi, kad net vaikai 
jį pravardžiavo Leninu (176 
p.). Dainelių posmai, įdomesni 
posakiai, nereti palyginimai ir 
kitų replikos tarsi gyvas au
dinys, suaustas lyg išmin
tingos ir patyrusios audėjos 
staklėse. O galiu, tikriausiai, 
95 procentais tvirtinti, kad ši 
autoriaus knyga — vienintelė. 
Vargu ar kitų bandymų jis 
anksčiau turėjo. O gaila. 
Turėdamas tokią gerą pasta
bumo ir ramaus, santūriai 
iškalbingo pasakotojo dovaną, 
prelatas Vincas Algirdas gal 
galėtų kituose rašiniuose net 
plačiau ir dokumentaliau pa
kedenti savo bičiulių, bendra
mokslių ir gerų pažįstamų li
kimus. Tačiau ir ši knyga, 
paįvairinta tokia daugybe 
nuotraukų, kurios vertingos 
ne tik kaip šios knygos, bet ir 
iš viso mūsų tautos genocido, 
brutualiai vykdyto soviet
mečiu, istorijai. Juk čia tiktai 
kur ne kur vengta atvirai pa
sakyti pavardes (o be reikalo), 
nes jos irgi būtinai reikalingos 
kruviniesiems saugumo ir 
kitų sovietinio režimo tarnų 
nešvariems darbeliams išryš
kinti! Todėl įdomus ir vertin
gas anų sunkių dienų pavaiz
davimas kartu su tikromis, 
dokumentiškai paties auto
riaus darytomis nuotraukomis 
labai paįvairina sibirietiškbs 
ir ypač lietuvių žvejų-kator-
gininkų epopėjos puslapius. 
Tatai nepardavusio nei savo 
pažiūrų, nei tikėjimo, neprara
dusio doros lietuvio kunigo gy
venimo vieša išpažintis, pra
nokstanti diletantišką sapa
liojimą, besilygiuojanti jau į 
geriausią mūsų tremtinių lite
ratūrą. Tokių knygų reikėjo ir 
dar dabar reikia, kad būtų 
atskleista dar platesnė mūsų 
tautos 1940-1990 m. tragedi
jos panorama. Tai kartu ir 
daugelio kitų mūsų tautiečių, 
kurių likimai persipynė su 
prelato Vinco gyvenimu, nedi
delė tremties atkarpa. 

Nemaža knygos puslapių 
skirta ir sugrįžusiųjų vargams 
ir klajonėms, kai jie, negavę 
teisės prisiregistruoti, nei jo
kio pragyvenimo šaltinio, buvo 
priversti bastytis po kaimyni
nę Latviją, Baltarusiją ar Ka
raliaučiaus kraštą, kur mūsų 
kalbą, papročius, tradicijas 
malė ir žiauriai tebemala ne
gailestingi kosmopolitiniai 
krumpliaračiai. 

Skaitydamas „Baikalo žvejo" 
23 puslapį, net nusišypsojau: 
„Mama vėliau kalbėjo, kad be 
ūkio nebūtų galėję mokyti tri
jų vaikų. Mamos svajonė buvo 
vieną vaiką užauginti Dievui 
antrą tėvynei Lietuvai, o 
trečią patiems prisiglausti se-

DAINA LYDĖJO JO GYVENIMĄ 
Valentiną Liorentą pr is imenant 

joje V. Liorentas dainavo muz. 
Mykolo Liuberskio vadovauja
mame „Aušrinės" chore. Jis 
taip pat dalyvavo gimnazijos 
mokinių kvartete (Skiotys, 
Skaisgirys, Liorentas, Gabe-
cas). Vėliau dainavo Mykolo 
Liuberskio kvartete, kurį su
darė Zaranka, Venclovas, 
Čaplinskas ir Liorentas. 

1949 metais Valentinas at
vyko į JAV, apsigyveno Cika-_ 
goję ir greitai įsijungė į „Pir
myn" chorą, kurio vadovas bu
vo muz. Kazys Steponavičius. 
Operos solistui Jonui Būtėnui 
atvykus į Čikagą, V. Liorentas 
keletą metų lankė jo studiją, o 
muzikinio pasiruošimo sėmėsi 
pas operos dirigentą Alek
sandrą Kučiūną. Valentino 
balsas buvo basbaritono ribo
se, intonacija teisinga, tari
mas geras, vidutinio stiprumo 
balsas turėjo švelnų bosišką 
tembrą. 

Jau 1951 metais V. Lioren
tas atliko Viršaičio vaidmenį 
Planąuette operetėje Sokolų 
salėje su „Pirmyn" choru. 1974 
metais ši operetė buvo pakar
tota Maria mokyklos salėje. 
„Pirmyn" chorui minint 65 
metų gyvavimo sukaktį, Va
lentinas vėl atliko tą patį 
vaidmenį. Kiti dainininkai bu
vo Algirdas Brazis, Dalia Ku-
čėnienė, Viktoras Mieliulis, 
Albertas Snarskis, Mary Ban-
ky, Eleonora Zapolienė ir eilė 
kitų mažesnėse rolėse. Diriga
vo Kazys Steponavičius. Schu-
bert-Rombergo operetėje „Mei
lės daina" V. Liorentas daina
vo rašytojo Kuppelvveiserio 
partiją. Pastatymas vyko Ma
ria mokyklos salėje. Leharo 
operetėje „Grafas Liuksem
burgas" Valentinas atliko ku
nigaikščio Basil Basilovič 
vaidmenį. Tai buvo 1976 metų 
pavasarį. O 1976 metų vasarą 
ilgametis „Pirmyn" choro diri
gentas Kazys Steponavičius 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 

Kai iš Lietuvos pabėgęs 
muz. Aloyzas Jurgutis pradėjo 
vadovauti „Dainavos" ansamb
liui, V. Liorentas dainavo 
svarbias partijas visuose pen
kiuose A. Jurgučio sukurtuose 
muzikiniuose veikaluose. 1976 
metais buvo statoma „Pama
rio pasaka" pagal Danutės 
Bindokienės libretą. Čia Va
lentino rolė buvo Gintaras, 
paslaptingas svečias iš marių. 
1977 metais įvyko „Kūlgrin
dos" premjera, kuriai libretą 
sukūrė Nijolė Jankutė. Čia V. 
Liorentas dainavo Andriaus 
partiją. Su šiuo veikalu „Dai
nava" surengė išvykas į Cleve-
landą ir Torontą. „Emilija 
Platerytė" sceną išvydo 1979 
metais. Libretą parašė Anato
lijus Kairys. Valentinas šiame 
veikale atliko Cezario Plate
lio, Emilijos Platerytės pus
brolio, vaidmenį. 1980 metais 
pastatytas „Čičinskas", kuris 
buvo pavadintas trijų veiksmų 
opera. Libretą parašė Anatoli
jus Kairys. V. Liorentas dai
navo Kmitos, Čičinsko dvaro 
užvaizdos, partiją. Veikalas 
buvo parodytas ir Toronto 
publikai. 1982 metais buvo 
pastatyta „Vilniaus pilies le
genda" pagal Aurelijos Bala-
šaitienės libretą. Valentinas 
čia dainavo Nygailos, vyriau
sio krivio, partiją. Su šiuo vei
kalu „Dainava" gastroliavo 
Clevelande. Visi šie pastaty
mai Čikagoje vyko Maria mo
kyklos salėje. 

Čikagos Lietuvių operos pas
tatymuose V. Liorentas atliko 
šiuos vaidmenis: Ceprano ir 
Marulio — „Rigoletto"; Wag-
neris — Jaus tas" ; Morales ir 
Zuniga — „Carmen"; Ferrando 
— „Trubadūras"; Karalius — 
„Aida"; Angelotti — „Tosca"; 
Fernando — „Fidelio"; Silvano 
— „Kaukių balius"; Rumbau-
das — „Priesaika"; Veronos 
kunigaikštis — „Romeo ir Ju-

DRAUGAS, 1999 m. kovo 25 d., ketvirtadienis 

Valentinas liorentas. 

Valentinas Liorentas gimė 
Žvirgždaičiuose, Šakių apskri
tyje, 1927 metais. Lankė Pil
viškių progimnaziją ir Šakių 
gimnaziją. Šakiuose muzikos 
mokytojas buvo Aleksandras 
Stasiulis, kurio chore dainavo 
ir Valentinas. Prisimenu mū
sų paruoštus du duetus, ku
riuos Valentinas atliko gimna
zijos mokinių pasirodyme su 
Juozu Preikšu, dabartiniu 
vyskupu Panevėžyje. Vokieti-

natvėje. Kai yra gyvenimo 
tikslas, nebūna sunkūs jokie 
darbai". Dabar parapijoje suti
kęs jaunavedžius ar vyresnio 
amžiaus tėvus, susilaukusius 
kūdikio, ir žinodamas, kokius 
demografinius sunkumus da
bar kenčia lietuviai tiek sve
tur, tiek ir namie, po 
krikštynų tėveliams pasisten
giu pridurti: „Gal galėtumėte 
pirmąjį išauginti Dievui, an
trąjį gimtajai žemei, trečią 
mamai, ketvirtą tėtei, o penk
tąjį — rodydamas didžiuoju 
pirštu į save, — netikusiems 
draugams". 

Džiugina ir mielai nuteikia 
knygos autoriaus platus iš
silavinimo žmogaus akiratis: 
mėgsta operą, domisi fotogra
fija, moka dirbti juodus dar
bus, derinti šv. Rašto išmintį 
su praktika ir dabartim („ku
nigui svarbiausias dalykas yra 
išmintis. Teisinga pastaba. 
Juk ir karalius Saliamonas 
Dievo teprašė tik išminties" 
27), motociklais, mašinomis, 
nevengia vaikų, jaunimo, su
pranta senimą, jautriai kalba 
apie krikščioniškus žmonių 
santykius. Juk tiek buvo prisi
žiūrima į dažniausiai netgi 
neypatingai rūpestingai ir pa
vyzdingai namuose paliktus 
tėvus. O juk „Senas žmogus — 
palaima namuose". (22). 

Dėkui, mielas prelate Vincai 
Algirdai Pranckieti, kad ne tik 
pasiryžote ir parašėte tokią 
įdomią knygą, kurią skaityda
mas surandi ne tik daugybę 
pažįstamų veidų, bruožų, bet 
ir ačiū kad mokėjote parašyti 
tokią atmintiną dedikaciją 
priešlapyje, kurios žodžių ne
vertas, bet kurie svetur bū
nant labai pakelia dvasią, ret
sykiais nelabai optimistišką. 
Reikia manyti, kad ši knyga 
taps ne tik 1998-aisiais, bet ir 
1999-aisiais viena įdomiausių 
knygų. Ji tikrai neužsigulės 
knygynuose. 

Kun. Kazimieras 
Ambrasas S.J 

* Lietuvos laisvės lygos 
vadas Antanas Terleckas ne
nuleidžia rankų po nesėkmin
go bandymo Seimo nario rin
kimuose ir pasiryžęs trečią 
kartą kandidatuoti Nevėžio 
rinkimų apygardoje. A. Terlec
kas kovo 21 d. vykusiuose pa
kartotiniuose Seimo nario rin
kimuose Nevėžio apygardoje 
surinkęs beveik 67 proc. visų 
balsavime dalyvavusių rinkė
jų balsų, vis dėlto negavo Sei
mo nario įgaliojimo, nes rinki
mai dėl per mažo rinkėjų ak
tyvumo laikomi neįvykusiais. 

(Elta) 

lija". Stambiausios iš jų buvo 
Karalius operoje „Aida" ir Fer
rando operoje „Trubadūras". 
Jo dainuotose operose dirigavo 
šie dirigentai: Aleksandras 
Kučiūnas (8 operos), Vytautas 
Marijošius, Aloyzas Jurgutis 
ir Alvydas Vasaitis. 

Tebūnie leista paminėti ke
lis atsiliepimus apie V. Lioren-
to dainavimą operos spektak
liuose. „Valentino Liorento 
pasirodymas reiškia naujų jė
gų puoselėjimą. Jo balso me
džiaga šilta, lyriška" (Balys 
Chomskis, „Trubadūras"). 
„Faraono rolėje gražiai pasi
rodė Valentinas Liorentas. da
vęs taip pat ir pakankamai 
įspūdingą tipą" (Vladas Ja-
kubėnas, „Aida",. „Balso vir
šūnės yra praplėstos ir lais
vos. Jo Karaliaus partija 
skambėjo aiškiai. Gerai fra-
zuodamas paliko gerą įspūdį" 
(Balys Chomskis, „Aida"). 
„Maloni staigmena buvo Va
lentino Liorento vaizduojamas 
Egipto Karalius. Valentino 
balsas skambėjo aiškiai, malo
niai, su gera dikcija" (Izabelė 
Motekaitienė, „Aida"). „Taip 
pat teigiamu tonu galima 
kalbėti ir apie Vaclovą Lioren
tą" (Balys Chomskis, „Romeo 
ir Julija"). Vardų sumaišymas 
Balio Chomskio recenzijoje 
duoda progą prisiminti Valen

tino brolį Vaclovą Liorentą, 
medicinos gydytoją. Vaclovas 
Liorentas su žmona, gailestin
ga seserimi. 1945 metais buvo 
Vakarų Vokietijoje. Anglų ka
rinė valdžia pareikalavo iš lie
tuvių DP stovyklos dviejų me
dicinos gydytojų lydėti į Len
kiją grįžtančius lenkus. So
vietų agentai savo uždavinį 
atliko, ir daktaras su žmona 
atsidūrė Biržuose. Dabar jis 
gyvena Vilniuje, dukterėčios 
globojamas. 

V. Liorentas atlikdavo pro
gramas įvairiuose minėjimuo
se. 1967 metais dainavo 6 dai
nas su Vyčių choru VVauke-
gane. Dirigavo Faustas Stro-
lia, akompanavo Mykolas 
Dranga. 1960 metais atliko 
programą ALTo birželio įvy
kių minėjime. Turėjo ir reli
ginį repertuarą. Vestuvėse ir 
laidotuvėse giedodavo Nauja
lio, Moniuškos. Beethoveno, 
Francko kūrinius. Stefa Lio-
rentienė taip pat mylėjo dainą 
ir kartu su Valentinu dainavo 
„Aušrinės", „Pirmyn" ir „Dai
navos" choruose. 

Valentinas Liorentas išėjo 
Amžinybėn 1999 m. vasario 
10 d. Gili užuojauta žmonai 
Stefai, seseriai Anastazijai, 
broliui Vaclovui ir kitiems ar
timiesiems. 

Kazys Skaisgirys 

A.tA 
GEDIMINUI ANTANĖLIUI 

Sydney, Australijoje mirus, giliai liūdėdami nuošir
džiai užjaučiame jo brolį ALGIMANTĄ ir LAIMUTĘ 
ANTANĖLIUS bei jų šeimą. 

Gedas ir Danutė Drazdžiai 
Vilija Drazdytė 
Algis ir Tammy Drazdžiai 
Danukas ir Daivn Drazdžiai 
Viktoras ir Ramutė Arai 

Viešpačiui pašaukus į Amžinybę 

A.TA. 
DANUTĘ DAUKANTAITĘ 

LEMBERTIENĘ 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos vyrui VITA
LIUI, ilgamečiui Lietuvių Bendruomenės, Santa Mo-
nica apylinkės valdybos nariui, dukroms AUDRAI ir 
BRIGITAI, jų šeimoms, tėvams EMILIJAI ir ANTA
NUI DAUKANTAMS, broliui FREDUI, mūsų mielai 
kaimynei, Vitalio mamai, MONIKAI LEMBERTIE-
NEI ir giminėms. 

Mes liūdime kartu su Jumis. 

Lietuvių Bendruomenės, 
Santa Monica apylinkės valdyba 

Mūsų mielam 
A4A. 

JUOZUI PLIENUI 
po vargingos kelionės šioje žemėje užmerkus akis 
Amžinajam Poilsiui, giliame skausme likusius žmoną 
ADELĘ, dukrą LORETĄ GUZIEC, sūnų ANDRIŲ, 
uošvę JADVYGĄ ŠAKALIENĘ bei k i tus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės į jų liūdesį. 

Buvę dainavieciai Floridoje: 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 

Vilius Juška 
Danguolė ir Pranas Kavaliauskai 

Elena ir Mečys Krasauskai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Irena ir Leonas Sodeikos 

A.tA. 
LIUDUI KRIAUČIŪNUI 

m i r u s , žmoną ALDONĄ, sūnų GINTAUTĄ su 
šeima bei ar t imuosius giliai užjaučiame. 

Vytautas Rašytinis su šeima 

-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

P r i e š v e l y k i n ė s rekolekci
jos , kurias praves kun. Stasys 
Kazėnas, SJ, įvyks tėvų jė
zuitų koplyčioje kovo 25, 26, 
27 d., 7 v.v. Kovo 28 d.. 10 v.r., 
bus rekolekcijų baigiamosios 
Mišios. Išpažintys bus klauso
mos rekolekcijų metu nuo 6:30 
v.v. 

N e p a m i r š k i t e , kad „Šv. 
Raš to" k n y g o s su t ik tuvės 
bus šeštadienį, kovo 27 d.. 6:30 
vai. vak., Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte. Galėsite įsi
gyti knygą, pasiklausyti ver
tingos paskaitos, gražios mu
zikinės programos ir meniško 
psalmių skaitymo. 

APIE LIETUVIŠKĄ 
LAIDĄ TELEVIZIJOJE 

Amerikos Lietuvių televizi
jos • ALTV) laidos Čikagoje ro
domos jau treji metai. ALTV 
yra pelno nesiekianti organi
zacija. Sutartys su stotimi dėl 
laidų rodymo ALTV paprastai 
pasirašo metams. Ir šiais me
tais, balandžio viduryje, sutar
tis bus pasirašyta dar viene
riems metams. Primename, 
kad mūsų programos rodomos 
per Čikagos 23 kanalą ijei ne
turite „cable"), ketvirtadieni
ais nuo 7 iki 8 vai. vakaro, o 
kartojamos šeštadieniais, nuo 
7 iki 8 vai. ryto. Taip pat 
pranešame, kad ALTV studija, 
kurios patalpose yra paruo
šiamos laidos, dabar yra įsi
kūrusi Lemonte, Pasaulio lie
tuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439; te
lefonas (630)243-8918. 

Didžiausio žiūrovų dėmesio 
susilaukia mūsų laidose rodo
mos žinios iš Lietuvos. Taip 
pat stengiamės parodyti kuo 
daugiau siužetų, pasakojančių 
apie lietuviškų organizacijų 
Amerikoje veiklą, renginius, 
bei kitus įvykius. Paskuti
niųjų programų metu pasako
jome apie „Vaikų vilties" 
veiklą. LR Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio apsilan
kymą JAV. LR ambasados 
Vašingtone veiklą, Pasaulio 
lietuvių centre įsikūrusį mok
sleivių istorijos ratelį „Gele
žinis vilkas" bei kalbėjomės su 
LR Švietimo ministerijos vice
ministre socialiniams reika
lams Gražina Paliokiene ir 
Čikagoje koncertuojančiu 

„Žvaigždžių kvartetu" iš Lie
tuvos. 

Prieš pusę metų 23 kanalo 
siųstuvo signalas buvo pasti
printas ir dabar šį kanalą 
daug geriau mato ne tik 
Čikagos, bet ir daugelio prie
miesčių gyventojai. Siųstuvas 
stovi ant Sears Tovver pastato 
stogo. Jei norite pareguliuoti 
savo televizorių antenas, rei
kėtų jas nukreipti link Či
kagos miesto centro. 

Taip pat visos 23 kanalo lai-
*os, taigi ir lietuviškoji valan

da, matomos Mi!waukee mies
te. Wisconsin valstijoje. 

A.R. 

S u s i d o m ė j i m a s „Carmen" 
ope ros spektakl iu šiuo metu 
yra labai didelis. Stebėtinai 
daug bilietų jau yra išparduo
ta ir patart ina labai ilgai ne
bedelsti, o apsirūpinti bilietais 
dabar, kol dar yra įvairesnis 
pasirinkimas. Šiokiadieniais 
ir šeštadieniais bilietus gali
ma įsigyti „Seklyčioje", Čika
goje, o sekmadieniais, nuo 9 
vai. ryte iki po Sumos, ir Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Bilietus, gyvenantiems to
liau nuo minėtų vietų, galima 
užsisakyti ir paštu: Lithua-
nian Opera, 3222 W. 66th PI., 
Chicago, IL 60629. 

„Žvaigždžių kvartetas" — 
Ona Valiukevičiūtė, Janina 
Miščiukaitė, Valdemaras 
Frankonis ir Viktoras Mali
nauskas susilaukė išties dide
lio susidomėjimo Čikagos lie
tuvių tarpe, tad rengėjai kvie
čia į dar vieną susitikimą su 
atlikėjais, kurio metu skam
bės rami, t inkanti Gavėnios 
laikotarpiui, muzika, atlikėjai 
atsakys į Jums iškilusius 
klausimus, galėsite įsigyti 
kompaktinių diskų, audio ka
sečių ar vaizdajuosčių su 
„Žvaigždžių kvarteto" atlieka
ma muzika, pasivaišinti lietu
viška vakariene. „Žvaigždžių 
kvarteto" vakaronė įvyks kovo 
28 d., 5 vai. p.p.. Jaunimo cen
tre kavinėje. Bilietai parduo
dami: „Seklyčioje" 2711 VVest 
71st Street, bei Jaunimo cent
re, 5600 South Claremont 
Ave. 

MENO MOKYKLĖLĖS 
ATVIRA PAMOKĖLĖ 

ŠEIMOS KLUBE 

Šeštadienį, kovo 27 d. Čika
gos Jaunimo centre įvyks me
no mokyklėlės atvira pamo
kėlė visuomenei. Sutapus lai
kui, atvirą pamokėlę rengia
me kartu su Šeimos klubo su
sitikimu. Klube Liudas Volod-
ka mokys visus vašku margin
ti velykaičius. Dailės skyriaus 
moksleiviai jau kurį laiką mo
kėsi raštų, tad bus įdomu, 
kaip juos panaudos praktiš
kai. 

Meno mokyklėlės Dailės 
skyriaus moksleiviai pakvies į 
rengiamą parodėlę. J ie nese
niai pradėjo naują mokymosi 
tarpsnį — daiktų piešimą pro
jekcijoje, tad bus įdomu pa
žiūrėti ir šių darbelių. Baleto, 
pramoginių šokių ir kanklių 
skyrių moksleiviai taip pat 
laukia susitikimo su tėveliais, 
svečiais. Karts nuo karto labai 
svarbu pasirodyti, ką nuvei-
kėm, kad ir per tokį trumpą 
laiką. Atviroje pamokėlėje da
lyvaus Lemonto ir Čikagos 
skyriai. 

Kviečiame gausiai dalyvauti 
ir nepamiršti, kad kava, arba
ta vaišinsime, o sumuštinių ar 
pyragėlių visada atsineškime. 
Tad kviečiame ir laukiame. 

L.T. 

J a u šį še š tad ien į , kovo 27 
d., 6:30 vai . vak. (atkreipkite 
dėmesį į laiką: ne 7, bet 6:30 
vai. vak.) visus Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte, 
būsiančią ypatingą šventę vi
sus kviečia „Draugas" — vyks 
„Švento Rašto" knygos sutik
tuvės. Muzikinę programą at
liks Darius ir Marius Poli-
kaičiai, akompanuojant Vidui 
Neverauskui. Paskaitą skai
tys ses. Onutė Mikailaitė, o 
gražiąsias Šv. Rašto psalmes 
— Audrė Kižytė. Bus galima 
įsigyti knygą. Visų laukiame! 

Velykų d ieną , per lietu
viškas Mišias, 10:30 vai. r., 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje (Brighton Parke) 
giedos iš Lietuvos atvykusi so
listė Inesa Linaburgytė. { Či
kagą solistė atvyko dalyvauti 
Lietuvių operos spektaklyje 
„Carmen", kur ji atliks Car
men vaidmenį. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS 

Pl.C tradicinis „Velykų stalas" ruošiamas balandžio 11 d , 12 vai., centro 
didžiojoje salėje. Rezervacijas priima Aldona Pal-kienė, o kai jos nėra na
mie — mielai pasitarnauja vyras Juozas Jų tel. 708-448-7436 Pas-
kubėkitr užsisakyti vieta, nes be rezervacijų negaltsite pasigardžiuoti 
skaniais ir išradingais PLC renginių komiteto paruostai? patiekalais 

Vasario 7 d. vėl rinkomės į t. 
jėzuitų koplyčią pasimelsti už 
mirusius draugijos narius: pir
miausia jos steigėją kun. F. 
GurecKą ir seses, draugijos 
nareo, kurių šiemet ypač daug 
netekome, mirties angelui jas 
aplankius. Tėvas Vaišnys, 
nors pats j a u metų naštos pri
spaustas, aukojo Mišias ir pa
sakė gražų pamokslą — nebi
jokime demonstruoti savo 
krikščioniškų įsitikinimų. 
Paskui rinkomės Jaunimo 
centro salėn, kur daug seniai 
matytų mielų veidų reikėjo 
pasveikinti, pasidžiaugti, kad 
dar galime judėt i , veikti. 

Tėvas Vaišnys sukalbėjo in-
vokacinę maldą, Sofija Jelio-
nienė uždegė simbolines žva
keles mirusių prisiminimui. 
Pirmininkė Joana Krutulienė 
at idarė susirinkimą, pavesda
ma j a m vadovauti Sofijai Je-
lionienei. Nors šį kartą narių 
buvo kur kas mažiau, bet iš 
visų pranešimų tik pasitvirti
no įkūrėjo kun. F. Gurecko žo
džiai: „Esame nemarūs". Šiuo 
pavadinimu išleista jo knyga 
visiškai pateisina, jau 40 metų 
gyvuojančią, šalpos ir visoke
riopos pagalbos vargstančiam, 
organizaciją. 

„Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka" — dainos žodžiai, o dar 
tykiau mūsų sesės dirba. Jų 
darbai, atrodo, tik prasidėjo, 
nes tų reikalingų pagalbos ei
lutė ne tik nesumažėjo, bet vis 
daugiau pareikalauja energi
jos, išteklių ir meilės. Šiuolai
kinė valdyba, su pirmininke 
Joana Krutulienė, yra ypač 
veikli ir stipri. Nors amžius ir 
negalios prispaudė daug drau
gijos narių, bet dvasia gyva — 
energija ir pasiaukojimas — 
nenuperkamos vertybės ir tai 
draugijos vėliava. J i išsiskiria 
iš kitų ir tuo, kad be materia
linės pagalbos, sesės atlieka 
artimo meilės sunkų ir daug 
savęs atidavimo reikalaujantį 
darbą, t.y. lankymą senelių 
prieglaudos namuose. Šiuo lai
ku 11 sesių lanko 10 prieglau
dų, kuriose gyvena 30 senukų. 
Juos aplanko bent kartą į mė
nesį. Būrelio vadovė — Lilija 
Kizlaitienė. Jos taip pat patar
nauja negalintiems, atvežda-
mos maistą į namus ir t.t. 

Šiais metais sueina 40 metų 
nuo draugijos įkūrimo. Gegu
žės 16 d. ruošiamasi paminėti 
ir pasidžiaugti viena seniau
sių šalpos organizacijų, kuri 
per eilę metų. keičiantis vei
dams ir laikams, nepailso, ne
sustojo. Todėl kviečiami visi 
atsiminti šią datą ir padėti su
kaktį švęsti. Taip pat kvie
čiamos naujos narės ateiti ir 
padėti jau pavargstančioms 
sesėms. Tik šioje organizaci
joje jausi tės kaip namie, šilu
ma ir draugiškumas pasitiks 
kiekvieną. 

Baigus atskiroms valdybos 
narėms pranešimus, pirminin

kė Joana Krutulienė peržvelgė 
praeitų metų nuveiktus dar
bus , pasidžiaugė valdybos lo
ja lumu ir kruopštumu. Patei
kė bendrą šalpos apyskaitą. 
Išleista šiam tikslui beveik 
35,000 dol.; paremta dides
nėmis sumomis: Kaimo Vaikų 
fondas, Almos fondas, Mercy 
Lift, kun. Ramašausko vado
vaujamas globos fondas, ku
r iam prisidėjo sesė Vanda 
Prunskienė su 1,000 dol. au
ka. Mažesnėmis sumomis pa
remti per 90 metų turintys se
nukai, Vilniaus krašto veikė
jai. Paremtos šeimos, ištiktos 
sunkių ligų, gaisro. Paremtos 
šeimos kaimuose. Išsiųsta 20 
siuntinių. 

Sesė Joana padėkojo visiems 
ir visoms, prisidėjusioms au
komis ar darbu, rengiant ru
dens pokylį. Dėkojo laidotuvių 
direktoriui D. Petkui už su
teiktas nuolaidas, laidojant 
neišsigalinčius tautiečius. 
Taip pat skautų Akademikų 
draugovei ir sesės Valės duk
raitei už pliušinius gyvuliu
kus , kuriais buvo pradžiuginti 
senukai. Džiaugėsi gerai orga
nizuota seniūnijų veikla 
(pirm. sesė Plepienei, taip pat 
gerai pasisekusiu velykinių 
pyragų išpardavimu, kuris ir 
šiemet įvyks bal. 1 d. Juozo 
Skomanto, Petro Žibūno ir 
Onos Šimkienės palikimai pa
pildė draugijos kasą — ačiū 
j iems. 

Padėkojusi S. Jelionienei už 
sklandžiai pravestą susirin
kimą ir Irenai Gelažienei už 
sekretoriavimą, pirmininkė 
užbaigė susirinkimą, kviesda
ma visus ir visas į draugijos 
40 metų veiklos minėjimą š.m. 
gegužes 16 d. 

Irena Gelažienė 

ŠEIMOS KLUBE 

Eugenijus Rubšys Šeimos klubo su
sirinkime mokęs iškarpyti velyki
nius sveikinimus. 

Artėja šv. Velykos ir Šeimos 
klube nutarėm pradėti ruoštis 
joms. Pačiu laiku suskambo 
mano telefonas ir kaunietis 
dailės mokytojas Eugenijus 
Rupšys užklausė, kada rengia
mas Šeimos klube susitiki
mas, mat turįs laisvą savait
galį, tad norėtų pasižvalgyti ir 
po mūsų pastoge. Taigi, pačiu 
laiku — griebiu jautį už ragų 
ir... kviečiu nepasižvalgyti, o 
pamokyti, kaip įvairiau, įdo
miau iškarpyti velykinius svei
kinimus. Mielai sutinka su 
visomis sąlygomis (nemokame 
už pamokas) ir atkeliauja su 
iškarpytų sveikinimų — atvi-

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Marąuette Parke choras (kiek ankstesnė nuotrauka), kuris šį sekmadienį, 
kovo 28 d., 3 vai. p.p., bažnyčioje ruošia religinį koncertą. Nepraleiskite progos pasiklausyti gražaus choro ir so
listų giedojimo, susikaupti Gavėnios pabaigoje — prieš prasidedančią Kristaus Kančios savaitę. 

rūkų pavyzdžiais bei įdomiai 
paruoštų sumuštinių lėkšte. O 
Stasė ir Vytas Jagminai at
važiuoja su savo neatskiriama 
trečiąja puse — akordeonu. 

Pirmoji į virtuvę mus pa
kvietė panevėžietė dr. Laima 
Lukauskienė — čia tapusi vie
nos firmos, parduodančios 
sveiko paruošimo maistui 
skirtus puodus, atstove — 
agente. Įtikinamai, su įvai
riausiomis diagramomis ir pa
gaminto maisto pavyzdžiais, 
pasakojo, rodė, gamino ir 
vaišino. Ko gero, jog net ir su-
sigundančių tais puodais, kep
tuvėmis, prikaistuvėliais, atsi
rado — kas nenori sveikai 
besimaitinant iki kokio šimto 
metelių traukti! Po virtuvės 
skanumynų persikėlėm galeri-
jon, kur vairą perėmė Eugeni
jus, padedant žmonai Aldonai, 
mokęs mus visus — didelius ir 
mažus karpyti, klijuoti, lank
styti gražius velykinius svei
kinimus. Tuo metu į svečius 
atkeliavo A. Paužuolis, pri
sėdęs kartu ir pabandęs kar
pyti gėlytes, lapelius. Apsit
varkiusi iš virtuvės ats
kubėjusi dr. Laima surengė 
laimėjimus — buvo vienas ge
ras prizas. Mums visiems net 
veidai ištįso, kai tą prizą A. 
Paužuolis išsitraukė. Ir sekasi 
žmonėms! Man, kaip šio vaka
ro organizatorei, irgi teko do
vanėlė. 

Pakarpę, paklijavę ir su-
lankstę puikius sveikinimus, 
vadovaujant Staselei, uždai
navome. O tų dainų gausumas 
ir gražumas! Daugiausia ly
riškos ir ramios. Žemaičių 
Rupšių šeima pasirodė labai 
daininga — apie 11 v.v., kai 
mes visi kavos bei arbatos at
sigėrę, skaniausių sumuštinių 
prisivalgė, prisidainavę pa
traukėme namų link, jie kartu 
su Jagminais, tik po dvylikos 
apleido svetingus Jaunimo 
centro namus. Dainų skry
nelė atrodė be dugno. Užsi
mezgė dviejų žemaitiškų šei
mų draugystė, kaip sakė, kitą 
dieną „Trijų tigrų" koncerte 

sutikta, Stasė — biolaukai su
tapo, o jau kiek bendrų dalykų 
suradę! A. ir E. Rupšiai naujo
kai JAV, naujokai mūsų 
klube, bet, kai „prasigyvens" 
ir apšils, žada įsilieti į kokią 
veiklos rūšį. Malonaus tembro 
balsai reikalingi choruose, an
sambliuose! 

Elmina Vidugiryte mėgina savo su
gebėjimus. Šeimos klubo susirin
kime 

Nė dvidešimties nebuvo šia
me šeimos klube. J au spėjau 
patirti įdomų dalyką — yra 
vis žadančių dalyvauti ir vis 
negalinčių atvykti. 

Labai gražius ir skanius 
sumuštinius paruošė A. Rup
šienė. Manau, kad daugeliui 
visai paprasta tokius pasiga
minti: vidutinio didumo rau
doną ar geltoną pipirą gerai 
išvalyti vidų, neprapjaunant, 
o tik prie stiebelio apipjauti ir 
išimti sėklas. Česnako keletą 
skiltelių susmulkinti ir su
maišyti su sviestu. Tuo svies
tu iškimšti pipirą. Kokiai va
landai įdėti į šaldymo kamerą 
ir po to, kai sustandės svies
tas, išimti, supjaustyti plono
mis riekelėmis (kaip dešrą) ir 
uždėti ant mažais gabaliukais 
supjaustytos duonos. Labai 
gražiai atrodo. Šis receptas 
yra Aldonos. Aš sviestą su
maišiau su baltu varškės sū
riu (per pusę), įdėjau gana 
nemažai susmulkinto česnako 
ir jau kad valgėm, tai valgėm! 
Ir jums. kas netingės kelias 

Šoimos klubas virtuvėje su dr Laima Lukauskienė kalbasi apie sveiko maisto gaminimą 

minutes padirbėti, skanaus! 
Kitas Šeimos klubas rengia

mas kovo 27 d. — paskutinį 
kovo šeštadienį. Mokysimės 
vašku daryti ornamentus ant 
velykinių kiaušinių. Liudas 
Volodka maloniai sutiko pa
kartoti savo praeitų metų pa
mokėles. Tai bus 10 Šeimos 
klubo susitikimas, dar kartą 
parodantis, kad laikas bėga 
greičiau, nei mes to norime. 
Meno mokyklėlės mokiniai ir 
mokytojai parodys atvirą pa
mokėlę. Pamatysi te baleto, 
kanklių, pramoginių šokių 
skyriaus atvirą pamokėlę, 
dailės skyriaus mokiniai su
rengs parodėlę. 

Kiaušinius, kuriuos norėsite 
nudažyti, reikia atsinešti vir
tus ir dar .šiltus. 

Kviečiame! Kaip paprastai, 
sumuštinių lėkštelę... 

Ligija Tautkuvienė 

S K E L B I M A I 
• Labai d a u g Amerikos 

l ietuvių remia naš la ič ius • 
v a i k u s Lie tuvoje , sumokė
dami metinį $150 mokestį. Čia 
keli iš jų, kurie pratęsė metinę 
paramą: Edward Tracik, 
Cressona, PA, Robert Norbut, 
Colorado Springs, CO, Egidijus 
ir Roma Žilioniai, Baltimore, 
MD, Petronėlė S tan išk ienė , 
Balt imore, MD, Graž ina O. 
Herzog, Rolling Hills Estates, 
CA, „Care" Lemon Bay High 
School moks le iv ių bū re l i s , 
Englewood, FL, Bernardas ir 
Ona Br izg ia i , Farmington 
Hills, MI. C la re E. Mattis, 
Chicago, IL, globoja du vaikus 
ir a t s iun tė $300 . Lietuvos 
vaikų vardu dėkojame jų globė-
j ams- rėmė jams! „ L i e t u v o s 
N a š l a i č i ų g l o b o s " k o m i -
t e tas , 2711 West 71 st St. , 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747. (sk.) 

• Kara l iauč iaus sr i t i es 
l i e tuv i šku m o k y k l ų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugi ją Čikagoje 
aukojo: $200 - Jonas Damaus
kas. $120 - Valdemarą Rašyti
nis. $40 - Jonas Rejeris. Dė
kodami ge rb iamiems rėmė
jams , kviečiame visuomenę 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lietuvoje, a u k a s s iunčiant : 
„Karal iaučiaus krašto lie
tuvybei", 1394 Middleburg 
Ct., Naperv i l l e , IL. 60540-
7011. (sk.) 

• Š ių m e t ų b a l a n d ž i o 
mėn. 8 d. 1 va i . p.p. įvyks 
Zarasų klubo narių pusmetinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 
Visi klubo nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti. Po susirinkimo 
bus vaišės. Klubo valdyba. 


