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Vyriausybė pristatė Seimui 
ministrų kabineto sudėtį

Italijoje V. Landsbergis susitiko 
su lietuvių bendruomene

Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Vyriausybė pirma
dienį netikėtai paskelbė patei
kianti Seimui alternatyvinį 
įstatymo projektą, kuris mi
nistrų kabinete nenumato Eu
ropos reikalų ministro (ERM).

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos, sprendimas dėl dvie
jų alternatyvių projektų vy
riausybės sudėtis su ERM ir 
be jos — priimtas pirmadienį 
neeiliniame kabineto posė
dyje.

Pasak pranešimo spaudai, 
tai padaryta, siekiant greičiau 
užbaigti vyriausybės forma
vimą ir „išvengti galimų Sei
mo frakcijų nesutarimų, kurie 
apsunkintų vyriausybės pro
gramos vykdymą”.

Praėjusią savaitę Seimas

Generalinis prokuras nori 
kito pavaduotojo

Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Generalinis prokuro
ras Kazys Pėdnyčia Seimo 
konservatorių frakcijai prista
tė kandidatą į generalinio pro
kuroro pavaduotojus Kazimie
rą Kovarską, kuris dabar yra 
Generalinės prokuratūros 
Specialiųjų tyrimų skyriaus 
vyriausiasis prokuroras.

Šiame poste K. Kovarskas 
turėtų pakeisti Algimantą Ga
linį.

Generalinio prokuroro pa
vaduotojo pakeitimo motyvai 
neskelbiami.

Generalinį prokurorą ir jo 
pavaduotojus skiria ir atlei
džia Seimas.

Kalbėdamas apie motyvus, 
lėmusius K. Kovarsko kandi
datūros pasirinkimą, K. Pėd
nyčia teigė, kad jis .atitinka vi
sus Prokuratūros įstatymo ke

Vidaus reikalų ministras
atsiprašė savanorių

Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Vidaus reikalų mi
nistras Vidmantas Žiemelis 
atsiprašė septynių SKAT pa
reigūnų dėl jų sulaikymo per
nai, juos įtarus neva rengiant 
pasikėsinimą prieš Baltarusi
jos prezidentą Aleksandr Lu- 
kašenko.

Vertinant tuometinę situa
ciją šiandien, galima teigti, 
kad SKAT pareigūnų sulaiky
mo galima buvo išvengti, pir
madienį pranešė VRM spau
dos tarnyba.

Susitikime Vidmantas 
Žiemelis informavo karinin
kus, kad, Generalinei proku
ratūrai nutraukus baudžia
mąją bylą, VRM atliko papil
domą tarnybinį tyrimą. VR 
ministras atsiprašė už kraš
tutinės priemonės — suėmimo 
— taikymą.

Pernai rugsėjo pradžioje 
VRM darbuotojai sulaikė 7 
SKAT pareigūnus, įtarus juos

* Nuo šiol garbingiems 
Seimo svečiams atminimui 
bus įteikiami specialūs meda
liai. Vienoje jų pusėje pavaiz
duoti Seimo rūmai ir užrašas 
„Šiuose rūmuose 1990 metų 
kovo 11 dieną priimtas Lietu
vos nepriklausomos valstybės 
atkūrimo aktas”, o kitoje — 
Lietuvos Respublikos herbas. 
Medaliai yra trijų rūšių. Pa
prasčiausi — iš juodinto žal
vario, kiti — iš pasidabruoto 
juodinto žalvario. Keliasde
šimt medalių pagaminta ir iš 
gryno sidarbo. (Eitai

pradėjo priiminėti Vyriau
sybės įstatymo naująją redak
ciją, kurioje numatyta, kad 
ERM lieka.

Konservatoriai vyriausybėje 
ir Seime iki šiol vieninteliai 
kategoriškai pasisakė už ERM 
išsaugojimą, nors ją naikinti 
ragino ir prezidentas, ir parla
mentinė opozicija, ir net val
dančiosios koalicijos nariai 
krikščionys demokratai.

Vyriausybė tikisi, kad ERM 
naikinimo alternatyvos įtrau
kimas į Seimui pateikiamą 
projektą padės frakcijoms su
sitarti dėl galutinio ministe
rijų sąrašo.

Vyriausybė iki šiol siūlė nai
kinti dvi — Statybos ir urba
nistikos bei Ryšių ir informati
kos — ministerijas.

liamus reikalavimus.
Jis pabrėžė neabejojąs K. 

Kovarsko kompetencija bei 
padorumu, todėl nedvejoda
mas teikia jo kandidatūrą par
lamentarams.

Savo susitikimą su konser
vatoriais K. Kovarskas pava
dino „pirmuoju krikštu”. Jis 
sakė turįs įvairių sumanymų, 
tačiau jų nekonkretizavo.

Tapęs generalinio prokuro
ro pavaduotoju, K. Kovarskas 
kuruotų Valstybinio kaltini
mo, Bendrąjį finansų, Civilinį 
ir Specialiųjų tyrimų skyrius. 
Pastarasis skyrius tiria geno
cido bylas.

Šiemet K. Kovarskas baigė 
tirti ir į teismą perdavė žydų 
persekiojimu kaltinamo 90- 
mečio Aleksandro Lileikio by
lą.

organizuojant teroro aktą 
prieš Baltarusijos prezidentą 
A. Lukašenko Vilniaus konfe
rencijos metu.

Baigiantis antrai sulaiky
mo parai, visi sulaikytieji bu
vo paleisti.

Kovo pradžioje Generalinė 
prokuratūra nutraukė bau
džiamąją bylą dėl tariamojo 
savanorių teroro akto.

* „Pradedame burti žmo
nes, kurie po kitų rinkimų ga
lėtų vadovauti savivaldybėms, 
o kiek vėliau — ir valstybei”, 
šeštadienį atvykęs į Kėdai
nius, pareiškė teisininkas Ar
tūras Paulauskas. Savivaldy
bės salėje su juo susitikę rajo
no gyventojai įkūrė Naujosios 
sąjungos Kėdainių skyrių. Pa
sak A.Paulausko, ši politinė 
organizacija atstovaus socialli- 
beralizmui — stengsis sude
rinti du kraštutinumus. Ji vie
nys išsisklaidžiusias ir pavie
niui vietos po saule nesuge
bančias rasti jėgas. Pagrindi
nis Naujosios sąjungos uždavi
nys — įgyvendinti programą, 
su kuria A.Paulauskas dalyva
vo lietuvos prezidento rinki
muose. Kėdainiuose daugiau 
kaip 70 proc. balsavusiųjų per 
prezidento rinkimus palaikė 
A. Paulauską.

* Vilniuje pirmadienį 
įsteigta nauja visuomeninė 
organizacija — Humanitarinio 
konservatizmo klubas, kuris 
veiks prie Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių). Vie
nas klubo tikslų yra konserva-

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) priėmė Izraelio ambasadorių Lietuvai Oded Ben-Hur.
(Elta)

Įvyko Lietuvos prezidento ir 
Izraelio ambasadoriaus 

susitikimas
Vilnius, balandžio 20 d. 

(Elta) — Lietuvos ir Izraelio 
ekonominis prekybinis ir mo
kslinis bendradarbiavimas bu
vo aptartas pirmadienį įvy
kusiame Izraelio ambasado
riaus Lietuva Oded Ben-Hur 
susitikime su prezidentu Val
du Adamkumi.

Žydų genocidu kaltinamų 
lietuvių bylų nagrinėjimo Lie
tuvos teisėsaugos institucijose 
klausimas susitikime nebuvo 
paliestas. „Kalbėjome apie 
bendradarbiavimo tiltų sta
tymą tarp abiejų tautų”, žur
nalistams po susitikimo sakė 
ambasadorius.

Diplomatas mano, kad dvi
šalį ekonominį bendradarbia
vimą labai paskatintų dvigubo 
apmokestinimo išvengimo su
tartis, kuri turėtų būti kuo 
greičiau parengta ir pasira
šyta.

O. Ben-Hur informavo Lie
tuvos vadovą, kad Vilniuje ke
tinama steigti Lietuvos ir Iz
raelio prekybos rūmus.

V. Adamkus domėjosi gali
mybėmis bendradarbiauti 
šiuolaikinių technologijų vys
tymo srityje, keistis jaunimo 
grupėmis, siekiant plėsti ne
formalius ryšius tarp valsty
bių. Prezidentas pasiūlė už
megzti ryšius tarp Lietuvos ir 
Izraelio skautijos organiza
cijų. Beje, ir Lietuvos prezi
dentas, ir Izraelio ambasado
rius yra buvę skautais.

O. Ben-Hur pakvietė V. 
Adamkų dalyvauti Izraelio 
valstybės 50-mečio minėjime, 
kuris gegužės 4 d. vyks Vil
niaus Rotušėje.

Pasak ambasadoriaus, su 
prezidentu nebuvo kalbėta 
apie Aleksandro Lileikio ar 
kitų žydų genocidu kaltinamų 
lietuvių bylas. „V. Adamkus 
jau anksčiau yra prašęs pasi
tikėti Lietuvos teisėsauga. Tai

tizmo idėjų skleidimas Lietu
voje, išsamesnis kultūrinės, 
istorinės bei politinės šių idėjų 
reikšmės suvokimas. Klubo 
sekretorius Andrius Orlaus
kas sakė, kad iniciatyvinėje 
steigėjų grupėje yra apie 30 
žmonių, įskaitant Seimo pir
mininko pirmąjį pavaduotoją 
Andrių Kubilių bei Seimo narį 
Audrių Ažubalį. Klubo tarybai 
vadovaus Seimo konservatorių 
frakcijos referentas Vladimi
ras Laučius. (Bnsi

skaudus klausimas Izraeliui ir 
visiems pasaulio žydams, to
dėl mes tikimės, kad Lietuvos 
valdžios veiksmai šiuo klausi
mu padės pasiekti teisingu
mą”, kalbėjo diplomatas.

O. Ben-Hur tvirtino, kad 
Lietuvos prezidentas yra lau-

„Padalinta” Lietuvos ir Latvijos 
oro erdvė virš Baltijos jūros

Vilnius, balandžio 17 d. 
(BNS) —- Lietuvos ir Latvijos 
susisiekimo ministrai — Algis 
Žvaliauskas ir Vilis Krištopa- 
nas — po 6 metus trukusių de
rybų balandžio 15 d. Rygoje 
pasirašė sutartį dėl skrydžių 
informacijos regiono nustaty
mo.

„Pasirašytas dokumentas 
suteikia galimybę geriau kon
troliuoti skrydžių saugumą, 
nes visiškai apibrėžti oro 
erdvės stebėjimo plotai”, dien
raščiui „Lietuvos rytas” sakė 
ministras A. Žvaliauskas.

Prasidėjo bendri 
Lietuvos ir Danijos 
kariniai mokymai
Klaipėda, balandžio 20 d. 

(BNS) — Lietuvos teritori
niuose vandenyse pirmadienį 
prasidėjo bendri Lietuvos ir 
Danijos karo laivų mokymai.

Mokymuose kartu su Lietu
vos karinių jūrų (KJP) fregata 
„Žemaitis” bei patruliniu laivu 
„Dzūkas” dalyvauja Danijos 
karališkojo laivyno laivai „Hav- 
katten”, „Rimfaxe” ir „Barso”.

Dvi dienas truksiančios pra
tybos vyks rajone tarp Juod
krantės ir Nidos.

Lietuvių ir danų laivai daly
vaus manevravimo, kuro per
davimo, vilkimo, šaudy
mo bei ryšių pratybose.

Bendrieji Lietuvos ir Dani
jos mokymai Lietuvos pa
krantėje vyksta trečią kartą.

Šiemet į šaudymo pratybas 
danai atsivežė savo taikinį. 
Pernai per šaudymo pratybas 
„Žemaičio” įgula vienu šūviu 
sunaikino taikinį, ir danams 
nebebuvo, į ką šaudyti.

Danijos karališkojo laivyno 
2-os eskadros vadas kapitonas 
Soren Lund prieš pratybų 
pradžią juokavo, kad lietuviai 
šiemet galėtų būti drau
giškesni ir leisti danams iš
bandyti taiklumą.

kiamas svečias Izraelyje. 
„Nors susitikime su V. Adam
kumi mes nekalbėjome apie 
pasirengimą galimam jo vizi
tui į mūsų žemę, tačiau diplo
matiniuose sluoksniuose jau 
pradedame vystyti šią idėją”, 
sakė ambasadorius.

Izraelio ambasadorius Lietu
vai nuolat reziduoja Rygoje, 
nes žydų valstybė neturi savo 
ambasados Lietuvoje.

Kompromisinė sutartis pa
dalija teritorijas, kurias kon
troliuoja Lietuva, o kurias — 
Latvija. Oro „koridoriaus” 
dalį, kuri eina per Latvijos ju
ridinės priklausomybės zoną, 
kontroliuos kaimynai, nemo
kėdami Latvijai jokių mokes
čių.

A. Žvaliauskas teigė, kad 
netrukus Lietuva ir Latvija 
turėtų pasirašyti panašią su
tartį ir dėl jūros sienos pažy
mėjimo.

Lietuvos ir Latvijos ginčas 
dėl oro erdvės virš rytinės Bal
tijos jūros pakrantės buvo 
sprendžiamas, dalyvaujant ki
toms Baltijos jūros valsty
bėms bei Tarptautinei civi
linės aviacijos organizacijai 
(ICAO). Pernai problemos 
sprendimas galiausiai buvo 
perduotas abiejų valstybių po
litikams.

Oro erdvę virš rytinės Balti
jos Sovietų Sąjunga kontrolia
vo iš Rygos skrydžių valdymo 
centro — šią teritoriją iki šiol 
kontroliavo Latvija. Tuo buvo 
nepatenkintos Lietuva, Estija 
ir Rusija.

* Lietuvos ir Lenkijos 
laisvosios prekybos sutar
ties liberalizavimas yra pag
rindinė pirmadienį Varšuvoje 
prasidėjusio Lietuvos ir Lenki
jos Vyriausybių bendradarbia
vimo Tarybos Ekonominio 
bendradarbiavimo komisijos 
posėdžio tema. Valstybių dele
gacijoms vadovauja ūkio mi
nisterijų viceministrai Gedi
minas Miškinis ir Bernard 
Blaszzcyk. „Nepaisant to, kad 
dvišalė laisvosios prekybos su
tartis su Lenkija galioja jau 
pusantrų metų, anksčiau nus
tatyti muitai prekėms stabdo 
jos vykdymą”, sakė G. Miški
nis. Pasak jo, tai rodo ir Lietu
vos eksporto sumažėjimas į 
Lenkiją, o kai kurių apmuiti
namų lenkiškų prekių sąrašai 
yra daug ilgesni už lietuviškų.

Roma, balandžio 20 d. 
(Elta) — Su oficialiu vizitu 
Italijoje viešintis Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
ir jo vadovaujama parlamento 
delegacija lankėsi Šv. Kazi
miero kolegijoje, susitiko su 
Romos Lietuvių bendruomene.

Šv. Kazimiero kolegijoje, 
kuri neseniai atšventė savo 50 
metų jubiliejų, mokosi 13 
jaunų klierikų iš Lietuvos. V. 
Landsbergis pasidžiaugė, kad 
Telšių,Vilniaus, Kauno ir 
beįsisteigianti Vilkaviškio ku
nigų seminarijos pasipildys 
jaunais, Vakaruose mokslus
baigusiais dvasininkais. 

Susitikime su Romos Lietu
vių bendruomene Seimo pir
mininkas papasakojo apie pa
dėtį Lietuvoje, valstybės tarp
tautinę situaciją.

Užsienio investuotojai nori 
kreiptis į Europos Komisiją

Vilnius, balandžio 20 d. 
(BNS) — Lietuvos veikiančios 
užsienio naftos bendrovės 
„Nešte”, „Statoil”, „Shell” ir 
„Lukoil Baltija” dėl prasidė
jusio naftos produktų kainų 
valstybinio reguliavimo ketina 
kreiptis į Europos Komisiją.

Visų minėtų bendrovių in
vesticijos Lietuvoje siekia dau
giau nei pusę milijardo litų, 
pranešė dienraštis „Lietuvos 
rytas”.

Investuotojų laiškai jau nu
siųsti Seimo ekonomikos ko
miteto pirmininkui Albertui 
Šimėnui ir prenyerui Gedimi
nui Vagnoriui.

„Lietuva Statoil” direktorius

Lenkijos spauda: Lietuvos 
lenkai susiskaldę

Vilnius-Varšuva, balan
džio 20 d. (BNS) — Lenkijos 
spauda pažymi, kad Lietuvos 
lenkų sąjungos suvažiavime 
nedalyvavo tiek žinomiausi 
lenkų veikėjai, tiek Lietuvos 
valdžios atstovai.

Balandžio 18 d. Vilniuje vy
kusiame šios Lietuvos lenkų 
visuomeninės organizacijos su
važiavime pirmininku dar 2 
metams buvo perrinktas Ry- 
šardas Maceikianecas, o pri
imtame nutarime pareikalau
ta lenkų kalbai Vilniaus 
krašte suteikti regioninės kal
bos statusą.

Tačiau Lenkijos spauda pa
stebi, kad sąjunga nėra vie
ninga.

„Gazeta Wyborza” straips
nyje „Vis dar susikivirčiję”, 
pažymi, kad sąjungos vadovai 
nesutaria su kitais Lietuvos 
lenkais ir į suvažiavimą nebu
vo pakviesti žinomi lenkų 
veikėjai — Seimo nariai Ar
tūras Plokšto ir Zygmuntas 
Mackievičius, visuomeninis pre-

* Lietuvos diplomatu 
pastangų dėka Lietuvai su
teiktas stebėtojos statusas 
Daugiašalio investicijų susita
rimo derybų grupėje, pranešė 
Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) Informacijos ir spau
dos skyrius. Daugiašalis in
vesticijų susitarimas — tai 
bandymas pasauliniu mastu 
nustatyti vienodas ir nediskri
minuojančias teisines sąlygas 
tiesioginėms užsienio investi
cijoms. Lietuvos dalyvavimas 
stebėtojos teisėmis derybose 
leis pareikšti savo nuomonę 
svarstomais klausimais bei 
kartu su kitomis valstybėmis 
pasirašyti šį susitarimą. ,BNS,

Jis patvirtino Lietuvos sie
kius tapti Europos Sąjungos ir 
NATO nare. „Mes norime pri
klausyti europietiškai, vaka
rietiškai šeimai”, sakė V. 
Landsbergis.

Paklaustas apie padėtį Lat
vijoje, Seimo pirmininkas sa
kė, jog tai, kas vyksta kaimy
ninėje valstybėje, kelia didelį 
susirūpinimą ir Lietuvai, ir 
Estijai. Tautiečiai, aktyviai se
kantys lietuvišką spaudą, do
mėjosi ne tik vyriausybės for
mavimu, bet ir pastarosiomis 
dienomis visą Lietuvą sukrė
tusiu tragišku įvykiu Šiau
liuose — sprogimu Mokesčių 
inspekcijos pastate.

V. Landsbergį lydi parla
mento delegacija — Bronislo
vas Kuzmickas, Marija Šerie
nė ir Gintaras Šileikis.

Antanas Zabulis teigė, kad 
Lietuva į investuotojus žiūri 
kaip į prašalaičius, kalba, kad 
investicijos yra gerai, tačiau 
priimdama sprendimus, su in
vestuotojais nesitaria.

Balandžio 17 d. ūkio mi
nistras Vincas Babilius pasi
rašė įsakymą, kokiomis kaino
mis degalus turi pardavinėti 
vienintelė jų gamintoja Lietu
voje — „Mažeikių nafta” ir 
penktadalį rinkos valdantis 
„Lietuvos kuras”.

šių bendrovių naftos pro
duktų pardavimo kainas nuo 
šiol nustatinės tik Ūkio mi
nisterija.

zidento patarėjas Česlovas 
Okinčycas ir Regioninių prob
lemų ir tautinių mažumų de
partamento direktoriaus pa
vaduotojas Stanislavas Widt- 
mannas.

Laikraštis taip pat cituoja 
suvažiavime kalbėjusį Lenki
jos Seimo ryšių su užsienyje 
gyvenančiais lenkais komisi
jos pirmininką Andrzej Zaks- 
zewski, kuris kreipėsi į su
važiavimo dalyvius, sakyda
mas, kad šių žmonių dėka at
siveria geresnės dialogo su 
Lietuvos valdžia galimybės.

„Neužverkite sau šio kelio. 
Vilnijos lenkai, neatsukite vie
ni kitiems nugarų — pra
dėkite tarpusavio dialogą”, 
kalbėjo Lenkijos parlamenta
ras.

Lenkijos socialdemokratų 
laikraštis „Trybuna” rašo, kad 
suvažiavime nebuvo Lietuvos 
valdžios atstovų, ir teigia, kad 
valdžia nerodo tinkamo dė
mesio sąjungos iniciatyvoms.

Laikraštis taip pat rašo, kad 
suvažiavimas priėmė nuta
rimą, raginantį Lenkijos vy
riausybę suteikti lengvatų gy
venantiems lenkams ir išduoti 
jiems „Lenko pažymėjimą”, 
kuris palengvintų ryšių palai
kymą su Lenkija.

„Rzeczpospolita” pabrėžia, 
jog Lietuvos lenkų sąjunga 
savo strateginiu tikslu laiko 
lenkiškų mokyklų Vilnijoje 
išsaugojimą ir lenkų inteligen
tijos atkūrimą.

KALENDORIUS
Balandžio 21 d.: Anselmas, 

Amalija, Molgedas, Argela.
Balandžio 22 d.: Soteras, 

Kajus, Leonidas, Oportūna, Ne- 
rūna.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
VYRESNIEJI IR SVEIKATA

Kol esame jauni, esame 
dažniausiai ir sveiki. Tad ne
kreipiame dėmesio į kai ku
riuos dalykus, į kai kurį savo^ 
elgesį, įpročius, kurie ateityje, 
o ypač senatvėje, gali atsiliep
ti mūsų sveikatai. Nuo pat 
vaikystės ir jaunystės turime 
stengtis gyventi sveikai ir gal
voti apie ateitį. Tačiau daugu
mas jaunų žmonių į tai ne
kreipia dėmesio. Ir taip se
natvėje dažnai reikia kentėti 
už jaunystėje padarytas klai
das — nekreipimą dėmesio į 
savo sveikatą. Todėl , kai atei
na senatvė, daugumas žmonių 
kenčia nuo visokių negala
vimų, visokių ligų.

JAV yra tūkstančiai orga
nizacijų ir draugijų, turinčių 
skyrius beveik visose vie
tovėse, kurios gali suteikti in
formaciją ir pagalbą sveikatos 
reikaluose. Ta informacija įvai
ri: ji gali būti labai paprasta, 
pvz., nurodymas „board certi- 
fied” daktaro, specialisto; arba 
labai sudėtinga, pvz., suradi
mas pagalbos, rūpinantis ligo
tu, nepajėgiu mylimu žmo
gumi. Ir tai galima gauti, 
tik paskambinus atatinkamai 
įstaigai.

1. Alzheimer liga.
Rūpinimasis artimu žmogu

mi, - kuris serga Alzheimer 
liga, gali būti fiziškai, dvasiš
kai ir finansiškai labai sun
kus. Alzheimer’s Association 
turi 200 skyrių JAV. Jie gali 
duoti praktiškų patarimų. Jie 
taip pat turi didelį pasirin
kimą informacinės medžiagos 
apie Alzheimer ligą. Tikslas: 
yra suteikti pagalbą — para
mą pacientams ir jų šeimoms, 
O taip pat padėti išvengti su
sirgimo Alzheimer liga ir rasti 
būdų tai ligai pagydyti. Jei do
mitės, rašykite: Alzheimer’s 
Association, Suite 1000, 919 
North Michigan Avė., Chica
go, IL 60611. Telef. 800-272- 
3900; elektroniniu paštu: info 
@alz.org.

2. Akių priežiūra.
The American Academy of 

Ophthalmology, tai grupė pro
fesionalų daktarų, kurių spe
cialybė yra nustatyti ir gydyti 
akių ligas. Jie turi National 
Eye Care Project Helpline, in
formuoja apie vietinius opto- 
mologus, kurie savanoriškai 
apžiūri ir gydo akis vyresnie
siems asmenims — 65 metų ir 
vyresniems, kurie neturėjo ga
limybės per paskutinius 3 me
tus nueiti pas optomologą. 
Šios programos tikslas yra pa
dėti finansiškai nepajėgiems 
žmonėms. Jų „helpline’* teikia 
informaciją apie išvengimą ir 
taip pat gydymą įvairių akių 
ligų. Jei norite gauti daugiau 
informacijos, rašykite: Natio
nal Eye Care Project Helpline, 
American Academy of Oph

Elena Gervickienė, „Lietuvos Vaikų vilties” atstovė Lietuvoje, su dukrele 
Gabriele. Nuotr. Gražinos Liautaud

thalmology P.O. Box 429098, 
San Francisco, Califomia 941- 
42-9098; telef. 800-222-3937, 
kompiuteryje: www.eyenet.org.

3. Vėžio ligos.
The American Cancer Socie

ty ieško būdų padėti ken
čiantiems pacientams, juos in
formuodami apie naujus gydy
mo metodus, daromus tyrinė
jimus, patarimus ir kitas ligo
nio galimybes. Ši draugija gali 
suteikti informaciją apie įvai
rias vėžio rūšis: kaip vėžį su
sekti, kaip jo stengtis išvengti 
bei kaip jį gydyti. Vietiniai 
skyriai turi daug patarnavimų 
vėžiu sergantiems ir jų šei
moms, pvz., „selfhelp” grupės, 
transportaciją ir pagalba 
tiems, kurie turi toliau keliau
ti gydymosi sumetimais. No
rint gauti daugiau informaci
jos, rašykite The American 
Cancer Society, 1599 Clifton 
Rd., N.E., Atlanta, Ga. 30329. 
Telef. 800-ACS-2345, kompiu
teryje www.cancer.org.

•
4. Cukraligė
The American Diabetes As

sociation tikslas yra apsaugoti 
žmones nuo susirgimo cukra
lige, o, susirgus ją, gydyti bei 
pagerinti — palengvint? gyve
nimą tų žmonių, kurie jau turi 
cukraligę. Jų nemokamas tele
foninis patarnavimas teikia 
informaciją apie cukraligės di
agnozę, gydymą ir kur reikia 
kreiptis žmonėms, kurie jau 
serga cukralige. Vietiniai sky
riai turi „screening programs”, 
teikia informaciją ligoniams ir 
jų šeimoms, nurodo, į kurias 
apylinkėje esančias įstaigas 
kreiptis. Daugiau informacijos 
galite gauti, rašydami: The 
American Diabetes Associa
tion 1660 Duke St., Alexan- 
dria, Va. 22314; telef. 800- 
DIA-BETES. Kompiuteryje: 
www.diabetes, org.

5. Širdies ligos.
The American Heart As

sociation teikia informaciją, 
kaip išvengti ir kontroliuoti 
širdies ligas. Jie turi skyrių, 
vadinamą „The Stroke Connec- 
tion”, kuris turi JAV esančių 
grupių sąrašus, kurios siūlo 
teikia paramą insulto ištik
tiesiems, jų šeimoms ir jais be
sirūpinančiais. Jei norite su 
jais susisiekti ir sužinoti, kur 
yra vietinis skyrius, rašykite: 
The American Heart Associa
tion, 7272 Greenville Avė., 
Dalias, Texas 75231; telef.800- 
242-8721 kompiuteryje: www.- 
amhrt.org. The Stroke Con- 
nection galite pasiekti, skam
bindami 800-553-6321.

6. Informacija apie ar
tritą

The Arthritis Foundation or
ganizacijos tikslas yra remti 
tyrimus, surasti gydymo prie-

Vilniuje kovo 31d. atidaryti pirmieji beglobių vaikų centro padaliniai 
gaičių prieglauda.

— laikinieji vaikų globos namai ir mer- 
Nuotr. Eltos

mones ir apsaugoti žmones 
nuo 100 įvairių artrito rūšių 
bei pagerinti gyvenimą tų, ku
rie jau turi artritą. Ši organi
zacija turi skyrius įvairiose 
JAV vietovėse. Jie turi „self
help — „padėk sau” kursus, 
vandens sporto bei kitų 
įvairių mankštos pratybų pro
gramas. Jie turi „support 
groups” — vieni kitų pagalbos 
grupes, ruošia paskaitas apie 
artritą ir t.t. Jie turi daug lei
dinių, video ir kitų informaci
jos šaltinių, kuriuos galima 
gauti nemokamai ar tik už 
mažą mokestį. Norint gauti 
daugiau informacijos, rašykite 
The Arthritis Foundation, 
1330 W. Peachtree St. Atlan
ta, GA. 30309; telef. 800-283- 
7800. kompiuteryje: www. ar
thritis, org.

7. Klausos problemos
The Better Hearing Insti

tute yra nepelno organizacija, 
įkurta teikti žmonėms infor
maciją apie klausos problemas 
ir skatinti juos naudotis įvai
ria galima pagalba. Jų nemo
kamas telefonas teikia infor
maciją apie įvairias proble
mas, surištas su klausos su
silpnėjimu. Jie duoda sąrašus 
klausos problemų specialistų, 
o taip pat duoda informaciją, 
kur galima gauti finansinės 
pagalbos, norint įsigyti gir
dėjimo aparatėlius (hearing 
devices). Jei norite gauti dau
giau informacijos, rašykite: 
The Better Hearing Institute, 
P.O. Box 1840, Washington, 
D.C. 20013; telef. 800-EAR- 
WELL; kompiuteryje: www.- 
betterhearing.

8. Rūpinimasis vyresnio 
amžiaus sulaukusiais tė
vais.

Daugelis mūsų turime pa
sirūpinti savo senais tėvais. 
Nors tai darome jiems iš 
meilės, bet dažnai pasitaiko, 
kad reikia ir sau pačiam pa
galbos. Į ką kreiptis? Children 
of Aging Parents yra nepelno 
organizacija, kuri teikia infor
maciją apie psichologinę pa
galbą žmonėms, kurie rūpi
nasi senais tėvais. Ta organi
zacija gali padėti surasti pa
galbą, kada jums reikia šiek 
tiek pailsėti, duoda sąrašus 
advokatų tvarkančių vyres
niųjų reikalus, teikia informa
ciją apie senelių namus. No
rint gauti daugiau informa
cijos, rašykite The Children of 
Aging Parents, 1609 Wood- 
bourne Rd., Suile 302 A, Le- 
vittown, PA 19057; telef. 800- 
227-7294. kompiuteryje: www.- 
experts.com.

9. Parkinson Liga
The United Parkinson Foun

dation yra pelno nesiekianti 
organizacija, kuri padeda Par-

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

PRADĖTA PARAPIJŲ
ATNAUJINIMO VEIKLA

Parapijų atnaujinimo cent
rai, veikiantys pagal progra
mą „Renew”, jau yra įsikūrę 
Kretingoje, Kaune, Vilniuje. 
Prieš mėnesį šios programos 
įgyvendinimo iniciatoriai, ga
vę vyskupo E. Bartulio palai
minimą, susibūrė prie Šiaulių 
Šv. Petro ir Povilo katedros. 
Parapijiečiai, vadovaujami 
šios programos koordinato
riaus, Šiaulių katalikiškosios 
pagrindinės mokyklos tikybos 
mokytojo Rimanto Pumpučio, 
renkasi kas savaitę nedi
delėmis grupelėmis, ieškoti 
naujų pažinčių, eiti vieniems 
prie kitų su meile, dalytis 
tikėjimo patirtimi šeimose ir 
didesniuose viešuose rengi
niuose ar skleisti informaciją. 
Panaši atnaujinimo bei atgai
vinimo veikla plinta ir kitose 
vyskupijos parapijose. Antai 
Šiaulių vyskupo iniciatyva 
pradėti vadinamieji „šeimų su
sitikimai” stiprina ne tik para
pijos, bet ir šeimos ryšius.
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„BAŽNYČIA
POKOMUNISTINIUOSE
TRANSFORMACIJOS

PROCESUOSE”

Vasario — kovo mėnesį Lie
tuvoje lankėsi Osnabrucko 
universiteto katalikų sociali
nio mokymo profesorius dr. 
Manfredas Spiekeris, vykdan
tis tyrimų projektą „Bažnyčia 
pokomunistiniuose transfor
macijos procesuose”, kuriame 
nagrinėjama Lenkijos, Čekijos 
ir Lietuvos pastarųjų metų pa-

kinson liga sergantiems ligo
niams ir jais besirūpinančio
mis šeimomis. Parkinson Foun
dation teikia informaciją apie 
Parkinson ligą, medžiagą 
mankštai, žiniaraštį ir t.t. Jei 
norite gauti daugiau informa
cijos, rašykite: The United 
Parkinson Foundation, 833 
West Washington Blvd., Chi
cago IL 60607; telef. 312-733- 
1893

Susirgus būna daug sunkių 
valandų tiek ligoniui, tiek jo 
šeimai — artimiesiems. Ta
čiau Amerikoje yra daug ir 
įvairios pagalbos, tik reikia 
žinoti, kur kreiptis. Sunkiose 
valandose nekentėkite vieni, 
susiraskite pagalbą!

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne”, 1998.04.06.

Aldona Smulkštienė 
ir

Birutė Jasaitienė

tirtis, norima ištirti Bažnyčios 
įtaką politiniams, ekonomi- 
nias, kultūriniams visuome
nės transformacijos proce
sams. Projekte taip pat anali
zuojami pokyčiai, įvykę Baž
nyčiose po komunistinės siste
mos žlugimo. Anot dr. M, 
Spiekerio, šiuo laikotarpiu 
ypač svarbu taikyti ir skleisti 
katalikų socialinį mokymą. 
Šiuo tikslu būtina pradėti dia
logą su politikos, ekonomikos, 
kultūros žmonėmis. Katalikai 
privalo prisidėti prie ūkinių, 
politinių, netgi tarptautinių 
struktūrų žmoginimo. Anot 
svečio, nepakanka apsiriboti 
vien karitatyvinė veikla, rei
kia įtaigoti ir įstatymų leidybą.

Prof. dr. M. Spiekeris taip 
pat yra Šventojo Sosto 
stebėtojas Strasbūre vei
kiančiame Europos Tarybos 
socialinės politikos komitete 
(CDPS).
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POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
VATIKANE

AKREDITUOTUS
DIPLOMATUS

Sausio 10 dieną popiežius 
Jonas Paulius II surengė tra
dicinį naujametinį priėmimą 
Vatikane akredituotam di
plomatiniam korpusui. Kreip
damasis į pasiuntinius, atsto
vaujančius 168 valstybėms, su 
kuriomis Šventasis Sostas pa
laiko diplomatinius santykius, 
popiežius pranešė, jog per 
savo būsimą apsilankymą Ku
boje sausio 21-26 d. jis siek
siąs daugiau pilietinių teisių 
šios šalies gyventojams. Kelio
nę į Kubą jis laikąs proga ne 
tik paguosti ten gyvenančius 
„drąsius katalikus”, bet ir iš
reikšti savo pritarimą „vi
siems jų bendrapiliečiams, sie
kiantiems vis teisingesnės ir 
solidaresnės tėvynės, kurioje 
kiekvienas galėtų rasti sau 
vietos ir būtų pripažįstami 
kiekvieno teisėti siekiai”.

Per susitikimą su diploma
tais Jonas Paulius II vėl pa
tvirtino neigiamą Vatikano 
nuostatą tarptautinio embar
go atžvilgiu. Galutinis preky
bos blokadų rezultatas tas, 
kad už klaidas, kurių nepa
darė, priversti mokėti silpnieji 
bei nekaltieji. Toliau popiežius 
aptarė beveik visus tarptauti
nei politikai aktualius konflik
tus. Gana pesimistiškai jis 
įvertino taikos procesą Arti
muosiuose Rytuose. ,Atrodo, 
jog taika Artimuosiuose Ry
tuose tebėra toli”, — pareiškė 
popiežius, sykiu patikindamas 
viso pasaulio diplomatus, jog
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Vatikanas taikos labui ir to
liau palaikys dialogą su viso
mis konfliktuojančiomis pusė
mis. Kalbėdamas apie kurdų 
pabėgėlių problemą Europoje, 
Jonas Paulius II akino ne
užmiršti, jog milijonai kurdų 
savo tėvynėje reikalauja sau
gaus ir oraus gyvenimo. Daug 
dėmesio jis skyrė karams Afri
koje, ypač tiems, kurie vyksta 
Ruandoje, Burundyje, Konge 
ir Kongo Brazavilyje. Pasak 
jo, Afrikos valstybės, norinčios 
padėti į vargą patekusioms 
šalims, turėtų būti solida
resnės. Spręsti Afrikos kon
fliktus galėtų padėti ir Afrikos 
tarpvalstybinės taikos palai
kymo pajėgos.

Baigdamas popiežius pasi
sakė prieš naujas tendencijas 
medicininių tyrimų bei vi
suomeninės plėtros srityse. 
Kartais kyląs įspūdis, jog gy
vybė vertinama tiktai naudin
gumo ir gerovės aspektu. 
Kenčiantys ir neįgalieji, seni 
žmones ir negimusieji niekina
mi arba laikomi įsibrovėliais į 
pagal savus interesus „supla
nuotą egzistenciją”. „Jei žmo
gui kyla grėsmė būti supran
tamam vien kaip objektui, for
muotinam pagal savo įnorius, 
jei jame nebeįžvelgiamas Die
vo paveikslas, jei egoizmas ir 
pelnas tampa pagrindiniais 
ūkinės veiklos motyvais, bar
barybė jau netoli”, — įspėjo 
popiežius. Bažnyčia labai ge
rai žino, jog žmogus, deja, 
pajėgus išduoti savo žmo
giškumą. Todėl jį reikia 
šviesti bei lydėti, kad jis visa
da galėtų „vėl atrasti gyvybės 
šaltinį bei tvarką, kurią 
Kūrėjas įrašė į vidujiškiausią 
jo būties dalį”. Jonas Paulius 
II ragino valstybių vadovus 
neužmiršti „žmogaus sąžinės 
nerašytos teisės”, vienodai ga
rantuojančios žmogaus orumą 
ir tikintiesiems, ir netikintie
siems.

„Bažnyčios žinios”, 1998 m., 
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MALDOS GRUPIŲ 
VADOVŲ

SUSIRINKIMAS

Kovo 8 d. Kauno Tarpdiece- 
zinėje kunigų seminarijoje vy
ko Kauno maldos grupių va
dovų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 23 dešimties Kauno 
jaunimo grupių atstovai. Tai 
pirmasis bandymas užmegzti 
ryšius tarp atskirų maldos 
grupių turint tikslą pasidalyti 
veiklos rezultatais ir patirtais 
išgyvenimais. Kun. G. Urbš- 
tas, remdamasis asmenine pa
tirtimi, skaitė paskaitą „Lietu
vos maldos grupių problemati
ka”. Pasak jo, žmonės nepa
kankamai suvokia patį mal
dos procesą. Prelegentas at
kreipė dėmesį į maldos grupių 
santykius su Bažnyčios hie-

VIDASJ. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hllls, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Avė.,
Tovver 1,Suite 3C 

Dovvners Grove, lL 60515 

Tel. (630)435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Sulte 402
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Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugija

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

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

Tel. 773-735-7709
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Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260

DR. L. PETREIKIS
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Tel. (708)598-4055
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rarchais bei kunigais, į va
dovų įtaką bei reikšmę ugdant 
maldos grupes. Diskusijų me
tu akcentuota maldos grupių 
dvasios vadovų svarba, pa
stebėta, kad grupės, kurių 
dvasios tėvai kunigai, yra gau
sios bei veiklios. Pasak prie 
Kauno Tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos veikiančios vado
vų ugdymo evangelizacinės 
komandos nario kliėriko R. 
Liachavičiaus, norint pripa
žinti maldos grupių aktua
lumą nūdienos Bažnyčios 
gyvenime, būtina stiprinti jų 
vadovų tarnystę, skatinti mal
dos grupes bendradarbiauti.
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Prez. Valdas Adamkus ir žmona Alma prezidentūros kieme surengtoje At
velykio šventėje vaikams. Jaunieji svečiai juos apdovanojo pirmosiomis 
Lietuvos miško žibutėmis. Nuotr. Eltos

VAIKŲ ŠVENTĖ 
PREZIDENTŪROJE

REMIGIJUS GAŠKA, 
Vilnius

Pirmą sykį Nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje vaikai už
plūdo prezidentūrą! Mat, pre
zidento žmona, Alma Adam
kienė, Atvelykio sekmadienį 
suruošę vaikams velykinę 
šventę prezidentūros kieme. Į 
šią vaikų šventę buvo pakvies
ta per 270 vaikų: našlaičių, 
prieglaudose gyvenančių be
namių, sąvartynuose besibas
tančių, likimui paliktų, jau
nuolių. Juos atlydėjo jų 
auklėtojos ir globėjos. Be to, 
čia dalyvavo Medininkuose 
žuvusių Lietuvos pasienio 
saugotojų ir muitininkų be 
tėvo likę vaikai. Daugelis tų 
našlaičių gal pirmąsyk pajuto 
tokią šilumą ir meilę, kai 
buvo pakilnoti prezidento, ar 
šoko ratelyje su p. Alma. 
„Pamačius t< kį gražų būrį 
vaikų, — sake jiems preziden
tas Valdas Adamkus, — atsi
randa dar didesnis noras dirb
ti dėl Lietuvos, dėl Jūsų 
gražesnės ateities”.

Vaikų šventė prasidėjo Ka
tedros aikštėje, kur auklėtojos 
suvežė vaikus ir kur jų laukė 
McDonald ančiukai. Visiems 
vaikams ančiukai įteikė po ba
lioną, žinoma su didele M 
raide, ir suorganizavo eiseną į 
prezidentūrą. O čia prezi
dentūros iškilmingieji vartai 
plačiai atsivėrė ir svečius pa
sitiko Užpalių miestelio (Ute
nos apskrities) kanklininkės, 
skambindamos linksmas lietu
viškas melodijas. Vaikai išsi

rikiavo prezidentūros kieme 
ir juos pasveikino šios šventės 
šeimininkė, p. Alma. Prie jos 
žodžių prisidėjo ir preziden
tas, pažadėdamas, kad tokia 
šventė prezidentūroje nėra 
paskutinė. Kiekvienas našlai- 
tynas, o čia jų buvo gal kokia 
dvylika, skubėjo nešti p. Al
mai savo dovanas bei lauk
tuves: kas išmargintą mar
gutį, kas miške priskintų 
žibučių, kas savo pieštu pa
veiksliuku. Ir kas gražiausia, 
kad vaikų veiduose buvo ma
tyti šypsena: pagaliau ir jie 
gali kažką dovanoti! Ir dar 
prezidentienei! Juk visą gyve
nimą jiems buvo duodama, o 
koks džiaugsmas, kad dabar 
jie gali būti tie, kurie įteikia 
dovanas! Sveikino ir dėkojo už 
šį pakvietimą įvairių prie
glaudų ir organizacijų va
dovės, jų tarpe ir Čikagos 
„Saulutės” vardu Indrė Ti
jūnėlienė.

Šventei vadovavo aktorius 
Česlovas Stonys. Jam suma
niai talkino gitaristas ir dai
nininkas Vytautas Babravi
čius (Simas), kuris pravedė 
vaikų žaidimus ir juos links
mino lietuviškomis dai
nelėmis. Į žaidimo ratelius 
įsijungė ir p. Alma, ir prezi
dentas. Ir kiek ten buvo darbo 
fotografams, kai prezidentas 
rodė ir dainavo: „...va ir va 
kaip aguonėlės auga...” Vyko 
pačių vaikų pasirodymai: ei
lėraščiai, dainelės šokiai. Pa-

sirodžiusiųjų laukė dovanos ir 
premijos... po didelį šokola
dinį kiaušinį ar ančiuką. Už
palių gražusis jaunimas pa
šoko tautinių šokių, padaina
vo savo krašto dainelių. Buvo 
vaišės. McDonald bendrovė 
kiekvienam vaikučiui paruošė 
po maišelį užkandžių, ir, 
manyčiau, atspėsite kas ten 
buvo! O stalai buvo apdėti di
deliais krepšiais, pilnais sal
dainių, sausainių, pyragaičių 
ir kitokių gardumynų. Nors 
saldainių ir buvo keliasdešimt 
kilogramų, neliko jų per aki
mirką... Ištroškusius vaišino 
Coca Colos patarnautojai. Ant 
prezidentūros tvorų buvo di
deli piešimo popieriaus plaka
tai, kur jaunieji menininkai 
parodė savo sugebėjimus. O 
mažieji gavo spalvavimo 
pieštukų ir paveiksliukų; ku
ris kaip išmano galėjo juos 
išdažyti.

Vilniaus 9-tosios vidurinės 
mokyklos moksleiviai buvo 
išmarginę kelis šimtus mar
gučių. Pasirinkę jiems pačius 
gražiausius, vaikučiai ėjo į 
kiaušinių ridenimo varžybas. 
O kiek ten klyksmo, džiu
gesio ir juoko girdėjosi. Dau
geliui iš jų tai buvo pirma to
kia jų patirtis. Apskritai, vai
kai labai buvo drausmingi. 
Čia ne Vilniaus „grietinėlės” 

-prieauglis, bet pats žemosios 
klasės atžalynas. Ir kaip jie 
darniai elgėsi: nei jie stum
dėsi, nei jie šūkavo. Di
džiausias jų noras buvo kaip į 
kišenes prisikimšti kuo dau
giausia saldainių...

Šventės pabaigoje, p. Alma 
pakvietė vaikučius pasiimti 
jiems skirtas dovanėles. Tai 

o maišą iš Grincevičiaus 
iaulių „Rūtos” saldainių fa

briko, po butelį Coca Colos ir 
po dėžutę spalvotų pieštukų. 
Aidint Simo melodijoms, vai

Kažin, ar kuris kitas Lietuvos Respublikos prezidentas būtų „nusileidęs iki vaikų lygio” ir kartu su jais ėjęs ra
telį, nesidrovėjęs parodyti ir „kaip aguonėlę sėja”? Prez. Valdas Adamkus balandžio 19 d. surengtoje velykinėje 
vaikų šventėje, kurios ruoša rūpinosi Alma Adamkienė. Nuotr. Eltos

IKI BISn
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Globos namų auklėtiniams, našlaičiams ir benamiams vaikams sureng 
toje Atvelykio šventėje, prasidėjusioje Katedros aikštėje, jaunuosius 
svečius pasveikino McDonalds bendrovės klounas Ronald McDonald. Ren 
ginį organizavoAlma Adamkienė Nuotr. Eltos

kai gražiai susibūriavo ir lydi
mi savo auklėtojų, išžygiavo 
pro prezidentūros vartus.

Šios smagios ir prasmingos 
šventės vyriausia organiza
torė buvo Janina Šarkuvienė, 
p. Almos padėjėja ir sekretorė. 
Pažymėtina, kad šis renginys 
nieko nekainavo Lietuvos iž
dui: visos vaišės ir dovanos 
buvo paaukotos įvairių įmo

nių , o darbą atliko tik sava
noriai.

P. Alma pradėjo gražią tra
diciją: ji atvėrė prezidentūros 
vartus ir tiems, kurie tikrai to 
nesitikėjo! Jį parodė, kad ir

gyvenimo nuskriaustieji turi 
teisę džiaugtis ir patirti, kad 
ir aukščiausioje tautos tribū
noje juos atsimena ir myli.

Danutė Bindokienė

Kaip pavadinsi — 
nepagadinsi!

Čikaga, turėdama didžiau
sią skaičių lietuvių šiame 
žemyne, gali pasidžiaugti ir 
įvairių kultūrinių apraiškų 
gausa. Iš tikrųjų tame vadina
mame „sezone” kiekvieną sa
vaitgalį galima pasirinkti iš 
netrumpo sąrašo vertingų ir 
ne taip vertingų renginių, ku
rie liudija gyvą, energingą ir 
neretai tarp savęs rungty
niaujančią vietinės lietuviš
kosios visuomenės veiklą. Net 
kai kartais rengėjai išreiškia 
nepasitenkinimą, kad kažkas 
jiems „pagalius į veiklos ve
žimo ratus kaišioja”, tą pačią 
dieną ruošdami ir savo 
šventę, koncertą ar kitokį po
būvį, galime tose varžybose 
dėl publikos dėmesio įžvelgti 
ir pozityvų reiškinį — orga
nizacijų gyvastingumą.

Per keletą dešimtmečių 
esame įpratinti, kad pavasaris 
lietuviškam kultūriniam gy
venimui atneša specialią do
vaną: operą, atliekamą lietu
vių kalba. Kažin, ar kas 
apskaičiavo, kiek Čikagos Lie
tuvių operos choras per dau
giau kaip keturis veiklos 
dešimtmečius yra paaukojęs 
valandų repeticijoms, kad 
kasmet paruoštų vis naują 
operą ir ja pradžiugintų savo 
tautiečius? Galbūt daug leng
viau suskaičiuoti, kiek tie 
spektakliai kainavo dolerių, 
išvardinti solistus, orkestro 
dalyvius, abėcėlės eile išri
kiuoti choristų, dainavusių 
tose operose, pavardes. Turint 
mintyje, kad tai ne profesio
nalai dainininkai, o vien 
dainą mylintys mūsų tau
tiečiai, įsipareigoję nešti sun
kią ir ilgą pasiruošimo naštą, 
kad galėtų valandą kitą pra
leisti scenoje, gyvendami nie
kuomet nesutikto autoriaus, 
nepažinto kompozitoriaus 
vaizduotės pasaulyje, tai jau 
tikrai sunkiai suvokiama tik
rovė. Juo labiau, kad vieninte
lis tikrasis atlyginimas už tą 
pasiaukojimą yra pilna salė 
publikos, iš kurios nieko dau
giau nereikalaujama, tik nusi
pirkti bilietą, premjeros dieną 
porą valandų pasėdėti audi
torijoje ir širdyje turėti tru
putį atlaidumo, jeigu viena 
kita gaida nelabai tobulai 
nuskamba, jeigu ne visos 
mėgėjiškumo žymės iš scenos 
pašalintos...

Kaip gerai, kad Čikagos Lie
tuvių operos choro vadovybė 
nepasiduoda pesimizmui, ku
ris kasmet po operos spektak
lio pakelia savo susivėlusią 
galvą, o tiek žiūrovai, tiek 
patys choro nariai pradeda 
svarstyti, ar tai jau paskutinis

kartas » lietuviškai operai 
Čikagoje, ar beverta dar kitais 
metais ją ruošti, ypač, kai 
savų jėgų jau nebeužtenka, 
kai reikia talkos iš tėvynės? 
Antra vertus, kodėl ne? Juk 
tie talkininkai iš Lietuvos yra 
mums labai savi, juk ne vi
siems lemta nuvykti į Vilnių, 
į Kauną ar kur kitur ir matyti 
operos spektaklį. Jeigu prieš 
keletą metų, kai tėvynė tebe
buvo po sovietų letena, reikėjo 
samdyti lietuviškai nekal
bančius solistus ir net choris
tus, vis vien džiaugėmės, kad 
mūsų opera gyvuoja, tai juo 
džiugiau, kai tie pagalbinin
kai yra savi. Ar jie iš šios 
pusės Atlanto, ar iš kitos, juk 
didelio skirtumo nesudaro.

Žinoma, būtų malonu sce
noje pamatyti ir išgirsti savų 
kompozitorių operą, arba bent 
savo turiniu mums artimesnę. 
Ne taip seniai Čikagos Lietu
vių operos choras žiūrovams 
padovanojo „Pilėnus”, vėliau 
„Jūratę ir Kastytį”, dabar 
būtų miela vėl pamatyti 
„Gražiną”, bet lietuviškų ope
rų pasirinkimas nedidelis, o 
mūsų choras stengiasi taiky
tis prie Lietuvoje statomų, 
kad galėtų pasinaudoti jau tu
rimomis dekoracijomis, kos
tiumais, pasiruošusiais tam 
repertuarui solistais.

Po pernai labai sėkmingos 
„Martos” atrodo tinkama pa
sirinkti „Čigonų baroną”, nes 
publikai patiko kiek linksmes
nis turinys ir šmaikštesnė, 
lengvesnė muzika. Praėjusio 
šeštadienio „Drauge” K. 
Skaisgirys stengėsi panagri
nėti, ar „Čigonų baronas” yra 
„komiška opera”, ar operetė. 
Šiuo atveju — kaip pavadinsi, 
nepagadinsi — nes daugelis 
esame susipažinę su Johann 
Strauss muzika, ypač jo nuos
tabiais valsais. Mes dažnai 
išgyvename malonų pažinimo 
kaitulį, vos tenorui užsikabi
nus už pirmųjų „Ak, mielieji 
draugai...” akordų. Nėra abe
jonės, kad sekmadienį, ba
landžio 26 d., kai pakils Mor
ton aukštesniosios mokyklos 
auditorijos uždanga, kai 
publikos akis bei ausis pa
trauks veiksmas scenoje, bus 
užmiršti visi priekaištai, kad 
Čikagos Lietuvių operos cho
ras vėl ryžosi imtis tokio 
milžiniško darbo, užsikrauti 
tokias išlaidas. Viskas atrodys 
pateisinama. Tik būtų nepa
teisinama, jeigu salėje vėp- 
sotų tuščios kėdės. Bet tai 
būtų jau ne operos choro, o 
lietuviškosios visuomenės kal
tė!

VASAROS PRISIMINIMŲ 
ESKIZAI

KUN. ROBERTAS PŪKENIS
(Tęsinys)3

Šventai saugo vyro atminimą 
Danutė Lipčiūtė Augienė, iš
leidusi kelias eilėraščių kny
gutes, irgi papuoštas Augiaus 
grafika. Paprastumas ir lyriz
mas, žodžio nuoširdumas pad
velkia Danutės eilėse „Močiu
tės pasakos” vaikams:

Visos pievų margos gėlės.
Tau, Marija, šventę ruošia
Ir gegužės altorėlį,
Ją priskynę, mes išpuošim.
Vytauto-Igno grafika praby

la Lietuvos vaizdais: Aukštai
tija, Suvalkija... Ir kambarys, 
talpinantis suvenyrus iš Lie
tuvos, kaip padėkos ženklus 
vienuolėms. Čia glaudžiasi ir 
vadinamos „pusseserės” — vy
resnio amžiaus pasaulietės, 
pamilusios šį kampelį.

Šnekinu sesutę Paulę pro- 
vincijolę, ką norėtumėte pa

linkėti Lietuvos vienuolėms?
— Pirmiausia, ar sąmonin

gai pasirinko šį kelią? Kad 
būtų ištikimos Kristui ir vyk
dytų savo luomo pareigas.

Sesutė Arkadija, kilusi iš 
Žemaitijos, su mėlynu veliu
mu) rami ir maloniai nusitei
kusi, kas vakarą aplanko ka
pines, padėdama po maldos 
žiedą vienuolyno kapelionams, 
sesutėms. O ten jų ilsisi 20 
seselių ir 14 kunigų, lyg pavir
tusių ąžuolų ir liepų. Kaip se
serys gyvai prisimena savo 
žmones pasakojimais, mal
dom, jubiliejiniais renginiais. 
Atrodo, kad ir tebevaikščioja 
Stutthofo kalinys, 30 knygų, 
parašytų ar išverstų, autorius 
kunigas Stasys Yla. Lyg pri
trenktos kapeliono prof. Val
demaro Cukuro mirties, galvo

jo, kas jį pakeis... Nelaiku 
išėjęs iš mūsų tarpo, dar daug 
neatlikęs darbų, vilties prezi
dentas Stasys Lozoraitis sura
do amžinąjį prieglobstį nuos
tabaus grožio, lietuviškose 
Putnamo kapinėse.

1955 liepos 14 dieną tautos 
pranašas, B. Brazdžionis įra
šęs atsiliepimų, knygoje: „Ir 
gera — savam, praeiviui — 
nuostabu, o svečiui — čia jau
ku”. Čia surasime daug pa
vardžių: pasirašo A. Liekys, 
Juozaitė-Šalickienė Birutė, 
Arelis Algirdas treneris, pake
liui į Atlantą... Ir aš linkėjau 
1996 rugpjūčio 8 karštą dieną:

Kad visad augtų liepos lietu
viškoj saloj,

o kryžius mūs širdy.
Skambėtų gimtas žodis Jūs 

maldoj —
sudegti laisvės aukuro ugny.
Sesuo Igne džiaugiasi, kad 

yra galimybė pabendrauti su 
naujai atvykusiais, praturtinti 
savo lietuvių kalbą. Deja, se
sutės sielvartauja, kad labai 
daug atvykusiųjų nesidomi

kultūrine-religine veikla ir 
greitai nutausta. Kiek patirta 
nusivylimų! Mes visada no
rime padėti. Ir čia per atosto
gas prisiglaudžia mūsų stu
dentai: Arūnas Juškys, Vik
torija Plečkytė, Onutė Pet
raškaitė, studijuojantys teolo
giją Pranciškonų universitete 
Stenbenville, Ohio valstijoje.

Putnamo sodyboj kasmet 
ruošiamos susitikimo šventės 
„piknikas”. Skamba dainos ir 
sukasi tautinių šokių rateliai. 
Dažnai įsiterpia iš Lietuvos 
atskridęs koks svečias ar tie
siog visas muzikos ansamblis. 
Programa gausi, pradedant 
lietuviškų meno kūrinių ir 
rankdarbių parodėlėm, iš Lie
tuvos gautom vaizdajuostėm, 
laimėjimų traukimu, vaišėm, 
malda ir pokalbiais.

Ir taip žodis po žodelio trau
kiau jų mintis. Vienuolių va
dinama Viktutė, sako: „Jeigu 
palikčiau vienuolyną, jaus
čiausi kalta prieš tuos, kurie 
man padėjo”. Ji linki jauni
mui, kad pinigas niekada ne

būtų dievu. Kita atvykusi lie
tuvaitė, studijuoti socialinio 
bendravimo mokslus sako: 
„Galima pasitarnauti tėvynei 
ir už jos geografinių ribų dar 
daugiau negu namie, ir kas 
kita pasitraukti dėl gardesnio 
duonos kąsnio, gyventi be 
idėjų, čia jau išdavystė...”

Kitas jaunuolis aiškina, kad, 
atsiradę nelietuviškoj aplin
koj, labai greitai įsimyli sve
timtautes. Kodėl, pavyzdžiui, 
kinai ir po trijų šimtų metų 
išlieka kinais? Nenutausta! 
Daugelis lietuvių pritaria, kad 
Lietuvos vyriausybė su išeivi
jos lietuviais sudarytų tautinę 
programą: a. peržiūrėtų pilie
tybės įstatymą; b. kiek įma
noma skatintų užsienio lietu
vių sugrįžimą į Lietuvą ir tam 
tikslui kai kurių šalių amba
sadose galėtų dirbti atsakin
gas žmogus; c. kuo daugiau 
parengtų stovyklaviečių Lie
tuvoje išeivijos jaunimui; d. 
sukurti vyriausybinį komitetą, 
kuris skatintų lietuvių iš už
sienio pagalbą ir užkirstų

kelią įvairiems piktnaudžiavi
mams iš abiejų pusių; e. su
kurti svetingumo ir laukimo 
atmosferą sugrįžtantiems.

O Lietuvoje tiek yra darbo, 
tiek reikia darbščių rankų ir 
mylinčių širdžių.

Ir manyje pynėsi mintys, ir 
klausimai, ar yra pakankamai 
užsienyje lietuvių patriotų, 
kurie galėtų tęsti Lietuvos at
statymo darbus? Ar Jūs patys 
ne per daug susiskaldę? Ar ne 
per daug yra jautrumo ir savi
meilės bendravime, kai ne
priklausomybei gresia nuolati
nis pavojus...

Galėtume pasirašyti bendrą 
estų, latvių ir lietuvių atsišau
kimą į vyriausybes, kad būtų 
daugiau tarpusavio jungties, 
bendradarbiavimo, supratimo, 
kas vestų prie Baltijos valsty
bių federacijos. Išeivijos bal- 
tiečiai daug dirbo drauge, 
išlaisvinant tėvynę ir šiandien 
jie galėtų būti mums pavyz
dys. Lietuvą, Latviją ir Estiją 
jungia vienas kelias: tas pats 
likimas, ta pati geopolitinė si

tuacija, tos pačios paveldėtos 
problemos. Negi nepasimokė
me iš istorijos klaidų!? Krem
lius nepaliko mūsų respublikų 
ramybėje. Turėtume parodyti 
daugiau budrumo, atkuriant 
valstybingumą.

Kiti pašnekovai papriekaiš
tavo, kad „buvusieji” gudriai 
privatizavosi ir vežė turtus iš 
Lietuvos, mes, deja, tik aima
navome, kai G. Vagnorius 
šaukė, kad reikėtų tarptau
tinės komisijos prieš augančią 
mafiją Lietuvoje. Gaila, kad 
komunistai pirmieji paliko 
Marksą ir dauguma tapo juo
dais kapitalistais. Mes nieko 
konkrečiai tada nepadarėme. 
Kas kaltas dėl skurdo šian
dien Tėvynėje? Visi drauge.

Vakaro ramumoj, atrodo lyg 
Dainavos laukuos padvelkia 
vėjas. Užmigę medžiai šešė
liais apgaubia gražiai sutvar
kyto vienuolyno namus. Ir ta 
romantika paskatina ryžtą, 
kad ir Lietuva sužaliuotų, pri
sikeltų žmogaus sąžinė.

(Bus daugiau)
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NE JUNTAMA AUKA 
VISUOMENINEI 

VEIKLAI
Lėšos — tai kiekvieno telki

nio, sambūrio, organizacijos, 
junginio ar bet kokios gru
pelės asmenų, dirbančių vi
suomeninį darbą, didžiausias 
rūpestis. Nė vienas savanoris 
puikiai supranta, apsiimant 
bet kokias pareigas — ar tau 
būtų su didelėm atsakomy
bėm, ar pačiom paprasčiau
siom — nesvarbu, kokioje or
ganizacijoje, kad ne tik reikės 
paskirti daug, daug asmeniš
ko laiko, bet net ir savų asme
niškų lėšų. Ypač šiandien, kai 
mūsų visuomeninio gyvenimo 
darbo plotmė daug apimanti, 
tai neišvengiama tiesa.

JAV gyvenančios lietuviš
kosios- visuomenės dosnumas 
— tiek šioje Atlanto pusėje 
verdančiai veiklai, tiek ir su
teikiant pagalbą Lietuvos 
žmogui — yra sunkiai ap
skaičiuojamas. Retas mėnuo 
praeina, kai, pravėrus pašto 
dėžutę, neatrastumėm bent 
vieno (o dažniausiai ir dau
giau) paramos, aukų prašymo. 
Deja, lėšų telkimas, aukų rin
kimas yra neišvengiama ti
krovė ir didelis, didelis visų 
dirbančiųjų visuomeninį dar
bą rūpestis.

Nepavydėtinos yra bet kokio 
organizuoto telkinio iždininko 
pareigos. Jo ar jos pašto dė
žutėje, tarp aukų prašymų, 
vyrauja ir organizacinės veik
los sąskaitos, kurias reikia ap
mokėti, norint plėsti, puose
lėti, užsibrėžto tikslo siekimą, 
veiklą.

JAV Lietuvių Bendruome
nės (LB) Krašto valdybos 
iždininkas Ramutis Pliūra, ge

rai suprasdamas, kad visuo
menės kišenės kasdien vis 
tuštėja, ieško įvairių būdų val
dybos veiklai lėšas sutelkti.

Nuo 1997 m. rudens buvo 
pradėta pristatyti lietuviška
jai visuomenei JAV LB „Mas- 
ter Card” kredito kortelė. Su
sitarta su MBNA banku, kad 
už kiekvieną asmenį, užsi
sakantį šią kortelę ir po to už 
kiekvieną jos vartojimą, JAV 
LB Krašto valdybai bus pa
skirta auka.

Šios kredito kortelės sąlygos 
yra ypač palankios: jokio me
tinio mokesčio, 5.9% APR per
vedant balansą iš turimos kor
telės, šeimos nariams prie- 
dinės kortelės duodamos be 
jokių pridėtinių mokesčių. 
Pati kortelė daili, papuošta 
lietuvišku Vyčiu.

Kredito kortelių vartojimas 
yra virtęs mūsų gyvenimo 
kasdienybe. Retas asmuo netu
ri vienokios ar kitokios kor
telės. Taigi, jeigu mes vis vien 
jas vartojame, kodėl nevartoti 
tokios, kuri suteikia ne tik 
mums reikiamą patogumą, bet 
ir paremia mūsų lietuviškąją 
veiklą? Ypač jeigu mums nė 
cento daugiau nekainuoja?

Telefonas, taip kaip ir kredi
to kortelė, yra jau seniai kas
dienybė. Šiandien turime di
delį pasirinkimą, su kuria 
bendrove, turinčia ilgųjų nuo
tolių sujungimo galimybes, no
rime bendrauti. Dažniausiai 
pasirenkame tą, kuri suteikia 
mums pigiausias ir geriausias 
paslaugas.

Qwest Communications, Ine., 
siūlo lietuviškajai visuomenei 
ypatingas telefonines ilgųjų 
distancijų sąlygas: $0.109 per 
minutę, skambinant bet kur 
JAV: telefono sąskaita apskai

čiuojama už kalbėtas 6 se
kundes; kylant klausimams 
apie patarnavimą arba ieš
kant pagalbos, galima šios te
lefono bendrovės darbuotojus 
pasiekti 7 dienas, 24 valandas 
per parą; kainos, skambinant 
į užsienį, yra nuostabiai pa
lankios.

JAV LB Krašto valdybos 
Vašingtono būstinės, Sociali
nių reikalų tarybos („Sekly
čios”) ir Krašto valdybos narių 
telefoninės išlaidos perpus su
mažėjo, perėjus į šią „long dis- 
tance” telefono bendrovę.

Qwest Communications, Ine., 
už kiekvieną skambutį paski
ria JAV LB Krašto valdybai 
auką. Tai dar vienas būdas, 
ne tik sumažinti savas išlai
das, bet ir visai nejučiomis su
teikti paramą mūsų lietu
viškajai veiklai.

Yra svarbu paminėti, kai 
kalbos supasi aplink pinigus, 
kad JAV LB Krašto valdybos 
nariai patys užsimoka už savų 
kelionių išlaidas, dažniau nei 
rečiau, už pagrindines, eilines 
savų pareigų išlaidas (pašto, 
telefono ir pan.).

Kviečiame visus susipažinti 
su čia pristatytom lėšų telki
mo naujovėm, kurios visai 
nejučiomis paremia lietuviš
kosios veiklos puoselėjimą. 
Tikslią informaciją apie JAV 
LB kredito kortelę ir ilgųjų 
distancijų telefoninius skam
binimus galima gauti, krei
piantis į JAV LB Krašto val
dybos iždininką: Ramutis 
Pliūra, 1927 West Blvd., Ra
cine, WI 53403.

Jūratė Budrienė
• 1845 m. birželio 4 d. gimė 

Julija Beniuševičiūtė-Žymantie- 
nė-Žemaitė lietuvių literatūros 
klasikė, prozininkė, dramatur- 
gė. Mirė 1921 m.

LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė ir „Klumpės” kapelos 
vadovas Vytautas Pečiulis po koncerto Mc Henry kolegijoje balandžio 18 
d. Sekmadienį, balandžio 19 d., Jaunimo centro salėje gausiai susirinku
sią publiką ypač gerai nuteikė punskiečių lietuvių dainos ir muzika. Visi 
būtų dar daug ilgiau klausęsi šio smagaus koncerto ir reiškė padėką 
Kultūros tarybai už „Klumpės” pakvietimą.

CLASSIFIED GUIDE
SKELBI M X\ /

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Vl/est 95th Street 

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

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

po 6 vai. vakaro 
tel. 773-735-9311.

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS

(773)586-5959 
<708)425-7160

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir namus. 
Šiek tiek angliškai mokėti būtų 
naudinga. Alga, kambarys, maistas 
ir kelionė apmokama. Kalifornija, tel. 
510-420-8181.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais.
Kokybiški maisto siuntiniai Atvelykiui pradžiugins 

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

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL. 

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

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

VVEEKEND JOB 
English-speaking woman needed to help 

woman in wheelchair with personai care & 
light home-making. No experience needed. 
Work hours: Fri. 5 pm. to Sat. 11 am., Sat. 5

R m. to Sun. 11 am. Time off during the day.
lust be caring, organized person with job 

references. Call Jerri (773) 535-7383.

Parduodamas akordeonas 
“Scandalli” 120 bosų ir 

elektrinė gitara “Diamont”. 
Tel. 630-910-0939.

Išnuomojamas 
(tarp 55 ir 59 Kildare)

3 kamb. (1 mieg.) butas 
antrame aukšte.

Tel. 773-735-0462.

Reikalingi asmenys prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmones namuo
se. Reikalavimai: rekomendacijos, 
patyrimas ir anglų kalba. Atlygi
nimas $75 iki$120 per dieną. 
Philladelphia, tel. 414-763-2605.

ČIA GALĖJO BOTI JŪSŲ 
REKLAMA AR SKELBIMAS

300 ko? Nagi vilties ir sveikatos kupinų 
medicininės pagalbos talpintuvų, kuriuos 
per 7,5 metų į Lietuvą išsiuntė Lithuanian 
Mercy Lift, kad būtų galima padėti ligoniams, 
ypač vaikams ir senukams. Vėliausias 
talpintuvas pasiekė š.m. balandžio 1 d.

Bendra labdaros vertė — 75 milijonai 
dolerių!

Lithuanian Mercy Lift darbuotojai nuoširdžiai 
dėkingi visiems rėmėjams, geradariams, 
talkininkams, kurių dėka surinktos lėšos, 
medicininė įranga bei kiti būtini reikmenys 
pasiekė vargstančius Lietuvos žmones, kad 
gyvenimas jiems būtų sveikesnis ir geresnis.

YES1I want to help LITHUANIAN MERCY LIFT continue its work

Name.................
Address.............
City....................
My donation:....
Please ūse it for // TB project

State Zip

// Wherever needed most // Other

Please make your Lithuanian Mercy Lift 
check payable to: 14911 127th St.

Lemont IL 60439
Your donation is tax-deductible 
Federal I.D. #36-38-10893

I



LAIŠKAI IR NUOMONĖS
APIE TAUTINIUS 

DRABUŽIUS

Skaitant S. Semėnienės laiš
ką balandžio 15 d. „Drauge”, 
kuriame ji rašo apie savo ne
pasitenkinimą dėl „Chicago 
Tribūne” pasirodžiusios nuo
traukos, man kilo abejonė apie
S. Semėnienės lietuviškų tau
tinių rūbų įvairumo įvertini
mą. Nuotraukoje matyti dvi 
Lietuvos Vyčių šokėjos šalia 
prez. Adamkaus O’Hare oro 
uoste. Šioje nuotraukoje spal
vos neteisingai atspindi lieme
nių rausvumą, bet yra aišku, 
kad buvo padaryta politinė 
išvada.

Lietuvos Vyčių kostiumai 
yra dzūkiško stiliaus. Prašau 
atkreipti dėmesį į A. Ta
mošaičio knygos „Lithuanian 
National Costume” patį viršelį 
— pamatysite tą pačią 
karūną, o kiti pavyzdžiai yra 
psl. 43, nr. 81 ir psl. 21. Paly
ginkite kitus pavyzdžius, kurie 
yra psl. 17, psl. 30, 93 nr. 201, 
psl. 117, nr. 262, 263 ir 265 
(karūnos ir kepuraitės), psl.
43, nr. 81, psl. 21 (sijonai), psl.
44, nr. 86 (liemenės), psl. 113, 
pvz. „6 Dzūkija” iliustracijoje. 
Man ypač džiugu, kad šokėjai 
išeina, tvarkingai apsirengę, 
nereikia ieškoti ir rūpintis 
išaugtais ar dingusiais tauti
niais rūbais. Kiekviena šokių 
mokytoja supranta šią pro
blemą. Gal pripratome prie 
tiktai vienos „šventos mados” 
(dėl įvairių priežasčių), bet ar 
tai reiškia, kad rečiau maty
tas stilius turi politinę reikš
mę?

Šalia dzūkiškų kostiumų, 
mūsų grupė įsigijo žemai
tiškus kostiumus. Kai šokėjai 
pasirodys su žemaitiškom ran- 
gėm ir skepetom, gal mus va
dins musulmonėmis?

Lidija Ringienė 
Lemont, IL

KARALIAUČIAUS 
KRAŠTAS IR MES

Diskutuojant dabartinį Ka
raliaučiaus statusą ir išeivijos 
lietuvių veiklą, peršasi neiš
vengiama išvada: arba mes, 
išeivijos lietuviai, esame labai 
gudrūs, arba tikri kvailiai, 
kurie, vartojant prancūzų po
sakį apie Bourbonų dinastiją, 
gyvendami užsieny, nieko ne
pamiršo ir nieko neišmoko.

Istoriniai faktai yra aiškūs, 
ir tragiški: po 1945 m. Rau
donosios armijos okupacijos 
vietiniai gyventojai, jų nema
ža dalis lietuvių kilmės ir dar 
lietuviškai tebekalbantys, bu
vo sistematiškai ir brutaliai 
išaiškinti. Vieni mirė badu, 
kiti nužudyti, likučiai ištrem
ti į Sibirą pražūčiai ir tik la

Vilniuje kovo 30 d. vykusio konkurso „Miss Photo Baltic ‘98" laimėtoja, keturiolikmetė Rūta Kvedaravičiūtė iš 
Vilniaus (viduryje); kairėje rygietė, laimėjusi II vietą; dešinėje trečiosios vietos laimėtoja iš Sankt Peterburgo. 
Laimėtojos išrinktos kovo 28 d. Vilniaus rotušėje. Nuotr. Eltos

bai maža dalis jų turėjo laimę 
pasiekti Vokietiją.

Mes, gyvendami Amerikos 
žemyne, norime, kad pasaulio 
žiniasklaida ir politikai-vals- 
tybininkai, jei ne nuolatos, tai 
bent retkarčiais ypatingoms 
progoms prisimintų ir kalbėtų 
apie šį bjauriausią ir bruta
liausią 20 amž. rusų koloniza
ciją Europoje. Kalbėtų apie 
reikalą peržiūrėti Karaliau
čiaus statusą tarptautinėj 
plotmėj, nes Potsdame jis bu
vo pavestas valdyti Sov. Są
jungai tik laikinai.

O ką mes, išeivijos lietuviai, 
esame padarę šiuo reikalu per 
keliasdešimt metų? Prisipa
žinkime, nesame išleidę nei 
vienos knygos apie šią baisią 
užnemunės lietuvių tragediją 
vakariečių kalba. Norėtume, 
kad Vakarų žiniasklaidos ir 
politikai mus susirastų, ateitų 
pas mus ir klausytų mūsų iš
minties, o tik tada rašytų apie 
tai straipsnius, darytų TV, re
portažus ar tarptautiniuose 
forumuose gintų teisę ir mūsų 
reikalus.

Tokia pasyvi mūsų laikyse
na buvo pateisinama tuoj po 
karo pabaigos, kada milijonai 
žmonių savo valia ar prievar
ta buvo perkeldinami. Nuo to 
praėjo 50 m. Daug kas pasi
keitė. Tautybės, organizacijos 
ir institucijos, norėdamos pa
traukti žiniasklaidos dėmesį, 
išleidžia dideles pinigų su
mas, skleisdamos teisingą ar 
falsifikuotą informaciją. Ne
pasikeitė tik mūsų galvosena 
ir veiksmai, — mes vis dar no
rime, kad žurnalistai, komen
tatoriai ir politikai ateitų pas 
mus, klausinętų mus apie tai, 
ką mes geriau, negu bet kokia 
kita tautybė, žinome. Juk mes 
turime visą informaciją apie 
neatpasakotai žiaurų Kara
liaučiaus žmonių likimą — jų 
išnaikinimą po sovietų „išva
davimo”. Bet mes, nors ir ne
sąmoningai, visa tai slepiame 
nuo viešumos. Vartojant Ame
rikos terminologiją, mes no
rime gauti „something for 
nothing”. Mes lyg norėtume, 
kad tai kažkaip savaime atsi
tiktų, ar gal, kad kiti veltui tą 
darbą atliktų už mus. Deja, 
viešieji santykiai taip nedir
ba. Nelaukime ir mes stebuk
lo.

Jeigu mes norime viešai pa
pasakoti apie savo skausmą ir 
baisias neteisybes, užgriuvu
sias mūsų gentį, turime tam 
paaukoti darbo ir išlaidų. Ne- 
norėkim, kad koks pasišven
tėlis, galimai pensininkas, pa
aukotų 3-5 metus savo gyveni
mo intensyviam darbui, o vė
liau savo santaupomis išleistų 
veikalą. Nesidairykim para
mos iš Lietuvos ir nesidi-

džiuokime jos gyventojų da
bartine išmintimi ar patrio
tiškumu. Jie ligi šiol, 4 m. po 
lito įvedimo, dar nesuprato ir 
neįsisąmonino, kad A. Bra
zausko pravestas lito įvedi
mas buvo grubus paprastų 
žmonių apvogimas nomenk
latūros, mafijos ir spekuliantų 
naudai, kai žmonių sąskaitos 
bankuose buvo visiškai igno
ruotos, lyg jos iš viso neegzis
tuotų.

Šioj pusėj Atlanto turime 
kelis lietuvių fondus, kurie be 
vargo galėtų pasiimti kelioli
kos tūkstančių dolerių, o gal 
ir didesnę naštą, kad iš esamų 
mažlietuvių išleistų leidinių 
sudarytų svarų veikalą, kurį 
būtų galima išleisti vakarie
čių kalbom. Veikalą, kuris 
pristatytų Karaliaučiaus tra
gediją vakariečiams tinkamoj 
aukštumoj, parodytų rusų „iš
laisvinimo” metodus tikroj 
šviesoj, kur ne tik visi vieto
vardžiai buvo pakeisti rusiš
kais, bet net senos kapinės 
išnaikintos, kad jų paminklų 
užrašai neprieštarautų rusų 
ekspansijos ir kolonializmo 
užmojams bei planams.

J. Tamkutonis 
Chicago, IL

RAŠANT APIE 
LIETUVIŲ 

GIMNAZIJĄ
EICHSTAETTE

Lietuvių spaudoje Ameriko
je ir Kanadoje buvo paskelb
tas atsišaukimas apie mano 
pastangas paminėti lietuvių 
gimnazijos Eichstaette pen
kiasdešimtmetį: gimnazija vei
kė nuo 1945-ųjų iki 1949-ųjų 
metų. Tai reiškia, kad už me
tų sukaks penkiasdešimt me
tų nuo uždarymo.

Iki šiol gavau labai gerą 
reakciją: ir buvę mokytojai, ir 
buvę mokiniai papasakodavo 
apie savo įspūdžius bei atmi
nimus.

Man būtų labai malonu, jei
gu galėčiau gauti daugiau 
reakcijos. Man būtų ypač įdo
mu sužinoti, kaip vystėsi bu
vusių mokytojų ir mokinių gy
venimas po gimnazijoje pra
leisto laiko.

Iš anksto dėkoju visiems, 
kurie man padės.

Rašykite tokiu adresu: Alf
red Bammesberger, Richard- 
Strauss-Strasse 48, D-85072 
Eichstaett, Germany.

Alfred Bammesberger 
Eichstaett

LIETUVOS POLITINIŲ 
KALINIŲ IR TREMTINIŲ

BENDRIJOS TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

Lietuva pasuko į realios in
tegracijos į Europos struktū-

Kovo 31 d. Vilniuje atidaryti pirmieji beglobių vaikų centro padaliniai — 
laikinieji vaikų globos namai ir mergaičių prieglauda. Šį centrą Vilniuje 
steigia Lietuvos Katalikių moterų sąjunga. Nuotr. Eltos

ros kelią. Europos reikalų mi
nisterijos veikla parodė, kad į 
Lietuvą gali ateiti normalus 
Vakarų kapitalas ir Vakarų 
demokratijos saugumo garan
tijos. Jėgos, siekiančios pa
versti Lietuvą vidaus ir už
sienio politinių ar kriminali
nių grupuočių pastumdėle, 
negali susitaikyti, kad Lietu
va ir jos ūkis slysta iš jų .ne
švarių rankų.

Organizuota ministrės L. 
Andrikienės persekiojimo 
kampanija, nuo ciniško šmeiž
to iki viešų provokacijų ir fizi
nio teroro. Pasitelkti tiek po
litiniai, tiek gatvės chuliga
nai, kuriems vadovauja poli
tikai kabutėse ir be kabučių. 
Apgailėtina, tačiau purviniau- 
siuose epizoduose dalyvauja 
Seimo nariai ir praradę ele
mentarų padorumą bei pasku
tinius savigarbos krislelius, 
bando, apsimesdami dides
niais kvailiais negu iš tikrųjų, 
pridengti savo menkystę.

Mus stebina visuomenės, o 
dar labiau valdžios institucijų 
vaikiškumas. Seimo narė, 
ministrė, pilietė, moteris yra 
viešai šmeižiama ir terorizuo
jama, abejingai stebint ir 
nieks jos negina.

Kas privalo apginti žmogų, 
pilietį? Prezidentas? Visuome
nė? Vyriausybė? Prokuratūra? 
Kieno pareiga sutramdyti įsi
siautėjusius chuliganus ir su- 
įžūlėjusius jų šeimininkus?

Mes sakome: nebūkite ir ne
būkime abejingi!

Tai, ką matome, ne tik su
sidorojimas su atskiru asme
niu, tai susidorojimas su de
mokratija ir teisingumu, tai 
kėsinimasis į kiekvieno pilie
čio teises ir saugumą, tai pa
vojus visuomenei ir valstybei.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių Bendrijos taryba

Vytas Miliauskas 
Konferencijos pirmininkas

PAŽAISLIO
MUZIKOS FESTIVALIS 

LIETUVIŲ TV

Š.m. balandžio 16 ir 18 d. 
Amerikos lietuvių televizijos 
programoje pusvalandis buvo 
skirtas ištraukom iš 1997 m. 
Pažaislio Muzikos festivalio.

Kanalas 23 rodo svetimtau
čių programas ir jis matomas 
80 km spinduliu. Su pirmąja 
transliacija Čikagos lietuviai 
buvo nustebinti aukštos kla
sės muzika, didingais Pažais
lio baroko stiliaus bažnyčios ir 
vienuolyno vaizdais ir ypač 
gausia, jauna, kultūringa pub
lika! Ta pati programa buvo
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kartojama šeštadienio ryte.
Dėmesio centre buvo seselės 

Jonės Budrytės pasikalbėji
mas su Justinu Krėpšta, Kau
no Filharmonijos direktorium. 
Didžiausią sensaciją sukėlė 
lordas Yehudi Menuhim, XX 
a. meno pasaulio legenda. Jo 
nuoširdūs žodžiai, pasakyti 
Pažaislio Muzikos festivalio 
metu, nustebino Amerikos lie
tuvius!

Šioje programoje buvo rodo
mos keturios Kauno bažnyčios 
ir Kauno pilies kieme ištrau
ka, atliekant „Barboros Rad
vilaitės” vaidinimą. Bažnyčios, 
kuriose buvo atliekami įvairūs 
muzikos kūriniai: Pažaislio 
vienuolynas, Įgulos bažnyčia, 
Jėzuitų bažnyčia Kaune ir Šv. 
Jono Krikštytojo bažnytėlė Za
pyškyje, buvo sausakimšai už
pildytos žiūrovais. Europos 
garsieji dirigentai lordas Ye
hudi Menuhim (D. Britanija), 
Justus Frantz (Vokietija), 
Richard Hickox (D. Britanija), 
dr. Niek Strimple (JAV), atvy
kęs su savo choru iš Pietų Ka
lifornijos, nesigailėjo kompli
mentų Kauno mišriam chorui, 
Lietuvos simfoniniam orkest
rui ir kitiems muzikams bei 
solistams.

Pažaislio vienuolyno Muzi
kos festivalio programoje yra 
tokia ištrauka, kurią pareiškė 
lordas Yehudi Menuhin: „Esu 
laimingas, kad Jūsų šalis 
identifikavo save, atgavo teisę 
į savo istoriją, teisę būti žmo
nijos dalimi... Jūsų maža šalis 
turi pasaulinio lygio pajėgumą 
ir tiesiog stebina, kad ji gali 
daryti įtaką pasaulinei muzi
kinei kultūrai”.

Šie jo žodžiai buvo pakartoti 
Čikagos lietuvių televizijos 
programoje ir Lietuva turėtų 
didžiuotis savo aukštu muzi
kos meno pajėgumu!

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL

* Per tris šių metų mė
nesius Lietuvoje buvo par
duota tris kartus daugiau 
„Mercedes Benz” automobilių 
nei per antrąjį praėjusių metų 
pusmetį. Šiemet Vokietijos su
sivienijimo atstovybė „Drau- 
dos autocentras” pardavė arba 
gavo užsakymus 163 automo
biliams. Tokį didelį „Mer
cedes” automobilių paklausos 
šuolį „Draudos autocentro” 
valdybos pirmininkas Riman
tas Stankevičius apibūdina 
kaip pragyvenimo lygio kilimą 
bei palankią mokesčių poli
tiką automobilių pardavė
jams.

AJA.
Teisininkui

LIUDUI ANDRIJAUSKUI
mirus, jo žmoną EMILIJĄ, sūnų LIUDĄ ir šeimą bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Laimutė Šmulkštienė 
Praurimė Murinienė ir šeima

AJA.
VYTENIUI JONYNUI

miras, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną IRENĄ, dukras 
LINĄ ir KARILĘ, seseris RINGAILĘ ir RASĄ ir kartu 
liūdime.

Niuta, Rimas ir Gedas Kaunai

AJA.
Inž. VYTENIUI JONYNUI

mirus, lūdesyje likusioms žmonai IRENAI, dukroms 
LINAI ir KARILEI, seserims RASAI PUKŠTIENEI, ir 
RINGAILEI ZOTOVIENEI, bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Jonas ir Vanda Stankai su šeima

AJA.
ALDONAI ADOMĖNIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiu broliui JURGIUI 
GIMBUTUI, sūnui VYGINTUI ir marčiai GRAŽINAI.

Sofija Adomėnienė

Mylimai Motinai, tauriai lietuvei

AJA. .
ONAI SAVICKIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris ONĄ VAIT
KIENE, seselę PAULĘ, IZABELĘ ZMUIDZINIENĘ, 
sūnų ČESLOVĄ SAVICKĄ ir jų šeimas.

Alė ir Jonas Čereškos 
Augė ir Vytas Rastoniai

AJA.
VYTENIUI E. JONYNUI

mirus, kartu su šeima ilgesį išgyvename ir 
nuoširdžiai užjaučiame skausme liūdinčią žmo
ną IRENĄ, dukras LINĄ ir KARILĘ, seseris 
RINGAILĘ ir RASĄ bei jų šeimas.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai
Rūta Arbas
Vanda ir Gediminas Balukai
Danguolė ir Eugenijus Bartkai 
Antanina ir Jaunutis Dagiai
Alė ir Jurgis Daugvilai
Danutė ir Pranas Jarai
Nina ir Jonas Jurkšaičiai
Vincentina ir Jonas Jurkūnai
Ieva ir Vytautas Kasniūnai
Jonas Kavaliūnas
Jonas Lukas
Zota Mickevičienė
Leonas Nekus
Alma ir Vidas Noreikai
Dana ir Juozas Noreikai
Laima ir Henrikas Novickai
Pranė ir Julius Pakalkai
Janina ir Vytautas Peseckai
Elena Pocienė
Dana ir Aurelijus Prapuoleniai
Meilutė ir Petras Ruliai
Eleonora ir Juozas Šalčiūnai
Antanina ir Klemensas Stravinskai 
Ada Sutkuvienė
Natalija ir Jonas Vazneliai

Beveriy Shores, IND
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APYLINKĖSE.
PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪROS NAMŲ 
KAPELA „KLUMPĖ” JAUNIMO CENTRE

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje”, balandžio 22 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p., atsi
lankys „Klumpė” — Punsko 
Lietuvių kultūros namų kape
la. Jeigu neturėjote progos šio 
koncerto pasiklausyti, atvyki
te į trečiadienio popietę, iš
girsti „Klumpę” ir susipažinti 
su dainininkais, muzikantais. 
Koncerto dieną bendrų pietų 
nebus. Visi maloniai kviečiami 
ir laukiami, atvykite ir pak
vieskite savo draugus.

„Klumpės” kapelos išleis
tuvės ruošiamos balandžio 23 
d., 5 vai. vakare, Willowbrook, 
8900 s. Archer Avė., Willow 
Springs, IL. Visuomenė kvie
čiama atvykti į atsisveikinimo 
vakarą. Bus vakarienė, muzi
ka ir dainos. Išlydėkime sve
čius nuoširdžiai, kad jie išsi
vežtų gerus įspūdžius. Dėl re
zervacijų skambinti Birutei 
708-839-1000.

Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departa
mentas prie Lietuvos vyriau
sybės teigiamai įvertino JAV 
LB Švietimo tarybos leidžia
mą vaikams žurnalą „Eglutė” 
ir užsakė vieneriems metams 
70 egz. lietuviškoms mokyk
loms, veikiančioms už Lietu
vos ribų.

Visi vaikučiai, ir buvę vai
kai, kviečiami į spektaklį 
„Protėvių dangaus žiūrėtų”, 
gegužės 16 ir 17 d., 2 v. p.p. 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Pjesės autorė Audronė Ba- 
gatyrytė. Režisuoja ir vaidina 
Audrė Budrytė. Muzikos kom
pozitorius Algirdas Martinai
tis. Bilietai bus parduodami 
„Seklyčioje” darbo valandomis 
ir Pasaulio lietuvių centre sek
madieniais. Informacįjai pra
šome skambinti 708-598-6571.

Pagelbėkime džiova ser- 
antiems Lietuvos vaikams, 
iuo tikslu yra ruošiami kuge

lio ir cepelinų pietūs sekm., 
bal. 26 d., 9 v.r. - 12 vai., Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje. Visi norintieji 
važiuoti į operą, turėsite pro
gą pavalgyti vietoje arba išsi
nešti namo, kad šeimininkėms 
nereikėtų dirbti. Neškime lai
mę kitiems, tai ir patys jau
simės laimingi.

I „Čigonų barono” operą šį 
sekmadienį išvyks turbūt di
desnė dalis lietuvių visuome
nės. Nelikime namuose ir 
mes, kad kaimynams išvykus 
į operą, netektų nuobodžiauti 
vieniems. Morton mokyklos 
auditorija yra didžiulė, bilietų 
tikriausiai nepritrūks. Akusti
ka ir matomumas auditorijoje 
kuo puikiausi, net nusipirkus 
ir pigesnius bilietus. Būtinai 
atvykime, o ypač tie, kuriems 
niekada dar neteko dalyvauti 
Lietuvių operos spektakliuose. 
Įsitikinsite, kad buvo verta 
dalyvauti, o ateityje ir kitus 
paraginsite. Tad, iki smagaus 
pabendravimo su čigonų baro
nu ir visu jo taboru!

Bilietus į „Čigonų baro
no” spektaklį bus galima įsi
gyti nuo 1 vai. p.p. šį sekma
dienį Morton aukštesniosios 
mokyklos vestibiulyje, 2423 
So. Austin Blvd., Cicero prie
miestyje. Iki sekmadienio bi
lietai dar gaunami „Seklyčio
je”, 2711 W. 71st St., Čikagoje. 
Patartina, jeigu galima, bilie
tus įsigyti iš anksto, kad ne
reikėtų prieš spektaklį stovėti 
eilėje. Ar ne mieliau būtų, 
anksčiau atvykus, pasišneku
čiuoti su sutiktais pažįsta
mais, giminėmis arba peržiū
rėti programos leidinį, susi
pažinti su operos turiniu?

STALAS BUVO TIKRAI 
VELYKIŠKAS

Atvelykis Lietuvoje buvo ta
rytum Velykų švenčių pabaig
tuvės, kai kur vadinamas 
„Velykėlėmis” ir švenčiamas 
su visais velykiniais priedais: 
vaišėmis, margučiais, pasi
linksminimais ir būrimais. Po 
Atvelykio jau buvo galima 
pasinerti į pavasario darbus, 
laukti kitų švenčių, kitų pra
mogų, bet tas sekmadienis 
skirtas linksmesniems daly
kams...

Sekmadienį, balandžio 19 
d., Pasaulio lietuvių centre 
laikytasi lietuviškų Atvelykio 
tradicijų, sukviečiant jaunus 
ir pagyvenusius prie visokiais 
skanumynais apkrauto velyki
nio stalo. Tai renginių komite
to pirmininkės Bronės Nai
nienės ir jos gausaus talen
tingų, sumanių talkininkių 
būrio darbo vaisius. O tokio 
velykinio stalo galėtų pa
vydėti ir viduramžių karalius, 
sukvietęs į puotą kaimyninių 
šalių valdovus...

Jau nebe pirmi metai Pa
saulio lietuvių centre ruo
šiamas šis atvelykinis pasis
večiavimas, pasmaguriavi- 
mas, nors kas metai jis atrodo 
vis turtingenis skaniais patie
kalais ir gausesnis norinčiais 
jų paragauti. Atvyksta ne vien 
apylinkių lietuviai, bet ir iš 
gerokai toliau. Atvyksta šei
mos su vaikais, paaugliais, 
jaunuoliais ir tėvukais, kurių 
kituose lietuviškuose rengi
niuose vargiai pamatysi. Vely
kinio stalo vaišės — tai daug 
daugiau negu tik pasismagu- 
riavimas, lietuviškų tradicijų 
pagalba jis jungia dalyvau
jančius į vieną darnią ir savą 
šeimą. Reikia sutikti, kad 
tokių vaišių keliems šimtams 
svečių (šiemet buvo 38 stalai) 
paruošimas užima daug laiko, 
pareikalauja daug darbo, bet, 
sprendžiant iš publikos pasi
sakymų — verta!

Valgius ir susirinkusius 
gražia malda palaimino t. 
jėzuitų provinciojolas t. Anta
nas Saulaitis, aukojęs ir šv. 
Mišias Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misįjos bažnyčioje, 
o pati Bronė Nainienė kvietė 
svečius prie vaišių stalo, 
iššaukdama numerius, pagal 
jos komiteto nustatytą tvarką. 
Visa procedūra iš tikrųjų tru
ko tik pusvalandį — patiekalų 
tikrai niekam nepritrūko, o ir 
pakartoti, kas norėjo, galėjo. 
Vaišės užbaigtos saldumy
nais, nuo kurių lūžte lūžo at
skiras stalas.

Kai kurie svečiai skubėjo 
pasistiprinti ir išvažiavo į 
„Klumpės” koncertą Jaunimo 
centre, kiti pasiliko ilgiau, bet 
visi buvo patenkinti šauniu 
renginiu ir, be abejo, lauks 
kito Atvelykio, kad galėtų vėl 
pasidžiaugti gražia lietuviška 
„Velykų stalo” tradicija.

B.T.P.

Šeimos klubas rengia Moti
nos dienai skirtą paminėjimą- 
koncertą ir parodėlę (Čiur
lionio galerijoje) gegužės 2 d. 
„Tau, mano mamyte”. Daly
vauti parodėlėje ir koncerte 
Šeimos klubas kviečia visus. 
Galite sukurti ką tik Jūsų fan
tazija leidžia — puokštelės, 
sveikinimo atvirukai, rank
darbiai ir t.t. Ir ne tik vaikai, 
bet ir vyresni žmonės, kurių 
dalyvavimas praturtintų pa
rodą. Eksponatai priimami 
penktadienį (05.01.) vakare ir 
šeštadienį (05.02.) nuo 9 vai. 
r. iki 1 vai. po pietų. Lau
kiame ir kviečiame. Parodėlės 
atidarymas ir koncertas 6 v.v. 
Smulkesnę informaciją su
teiks Vilija Aukštuolienė, tel. 
708-597-3047.

Savaitę prieš koncertą žur
nalistas Juozas Žygas, ne per 
seniausiai pats lankęsis Su
valkų trikampyje ir ten gir
dėjęs „Klumpės” pasirodymą, 
rašė, kad „iki šiol ‘kaimo ka
pelos’, kurias matydavome 
(Čikagoje, -F.S.) tai buvo tik iš 
vardo ‘kaimo’. Tai vis buvo 
profesionalai... O šie yra at
stovai tikro lietuviško kaimo...

Lietuvišką televizijos 
programą jau esame pratę 
matyti šeštadienių rytais, bet 
praėjusio ketvirtadienio va
kare ji buvo transliuojama 7 
vai. iš to paties 23 kanalo. Jei
gu kas tų programų nėra ma
tęs, tikrai verta pasižiūrėti 
(bus dar tris ketvirtadienius, 
7 vai. vak. — tai bandomasis 
periodas, norint įsitikinti, ku
ris laikas žiūrovams patoges
nis). Programa yra valandos 
trukmės, profesionaliai pa
ruošta, įdomi. Net reklamos 
gan patrauklios, pasižymin
čios kultūringumu. Visi ži
nome, kad TV programos 
daug kainuoja ir jas išlaikyti 
nelengva. Juo labiau etnines 
programas, nors jos galbūt 
yra įvairioms tautybėms ver
tingesnės, kaip transliuoja
mos anglų kalba. Būtų gaila, 
jeigu lietuviai negalėtų turėti 
savo TV programos, tad ją 
reikėtų ir remti, ir globoti. At
sukime šį ketvirtadienį, 7 vai. 
vak. savo TV į 23 kanalą ir 
įsitikinkime patys.

PLB Švietimo komisijos
skelbtas rašinių konkursas už 
Lietuvos ribų veikiančioms 
lietuviškoms mokykloms vyks
ta sėkmingai. Susilaukta 30 
konkursinių rašinių. Konkur
so baigimo data balandžio 25 
d. Rašinių kopijos išsiuntinė
tos vertinimo komisijai. Šio 
konkurso mecenatai yra Ka
zys Rožanskas ir Raimun
das Grigaliūnas.

Į „Čigonų barono” spek
taklį iš Čikagos ir Lemonto 
vyks užsakyti autobusai, tad 
ir susisiekimo priemonių netu
rintiems ir nemėgstantiems 
vairuoti, yra sudaryta galimy
bė pasigėrėti šių metų spal
vinga ir linksma opera. Auto
busas nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios Marąuette 
Parke išvažiuos 1:15 v. p.p., 
nuo Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo bažnyčios Brighton 
Parke — 1:30 ir iš Lemonto, 
nuo Pasaulio lietuvių centro 
1:30 v. p.p. Norintys pasinau
doti autobusu, dar gali regist
ruotis „Seklyčioje”, Čikagoje 
ar Socialinių reikalų tarnybos 
raštinėje PL centre Lemonte.

Motinos diena „Mama 
Tau” gegužės 10 d., 12 vai., 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Motinos dieną 
ruošia ir visus dalyvauti kvie
čia Pal. Jurgio Matulaičio mi
sija. Kviečiame visus ir prašo
me kuo anksčiau užsisakyti 
stalus ar vietas pas Oną Abro- 
maitienę tel. 630-257-6675.

Poetas Bernardas Braz
džionis dar kartą sugrįš į 
Čikagą, kurioje jis tiek kartų 
džiugino mažus, jaunus ir pa
gyvenusius savo nuostabiomis 
eilėmis ir savo asmenybe. JAV 
LB Kultūros taryba ruošia 
„Poezijos dienų” vakaronę 
gegužės 22 d. Jaunimo centro 
kavinėje. Bus demonstruoja
mas naujausias filmas apie 
mūsų nusipelniusį poetą — 
„Bernardas Brazdžionis. Su
grįžimas”, o ir jis pats atvyks 
iš Los Angeles. Ruoškimės 
dalyvauti!

Algis Birutis, Bloomington, 
IL, prie prenumeratos mo- 
kečio pridėjo 105 dol. laik
raščio išlaidoms sumažinti. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Jie yra dzūkai ir jų protėviai 
tose žemėse gyveno jau dau
giau negu 400 metų”.

Dar jis priminė, kad šio 
šimtmečio pradžioje iš šio 
krašto kilo nemažai lietuviš
kos šviesuomenės, kad ten 
buvo leidžiamas spausdintas 
lietuviškas žodis ir kad dabar, 
ten atsilankęs, girdėjo visus, 
įskaitant vaikus, tik lietu
viškai bekalbančius („Dr.”, 
98.04.121).

Bet dviem savaitėm prieš 
koncertą (98.04.04). JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė skelbė, kad 
vieneto vadovas — Vytautas 
Pečiulis — yra baigęs ne tik 
Juozo Gruodžio aukštesniąją 
muzikos mokyklą Kaune, su 
akordeonu, kaip pagrindiniu 
instrumentu, bet dar ir 
Klaipėdoje valstybinę konser
vatoriją, kur baigė diriga
vimą. Taigi, mane lyg ir suin
trigavo: gal ir kaimo kapela, 
bet jau miesčionio rankose! 
Be to, norėjosi patirti, kas tie 
„armoškininkai” per žmonės, 
baigę konservatorijas! Dar la
bai neseniai tokių instru
mentų niekas „rimtais” ne
laikė. J. Gruodis nė kanklių 
nenorėjo pripažinti, o dabar 
daugelis mūsų, girdėję Lietu
vos Muzikos akademijos ab
solventę Daivą Kimtytę skam
binant kanklėmis, su Gruo
džiu nesutiktume ir kankles 
labai užsistotume...

Prasidėjo koncertas labai 
punktualiai sausakimšai pri
pildytoje didžiojoje Čikagos 
Jaunimo centro salėje, ir jis 
riedėjo be jokių sutrikimų — 
maršų, lėtų ir gyvų valsų, lėtų 
ir greitų polkų ir nostalgiškų 
liaudiškų dainų bei lopšinių 
srautu — ir taip iki pabaigos, 
kad žmonės apgailėjo, kai kon
certas pasibaigė. Gal ir gerai, 
kad svečiai nešusigundė kon
certo pratęsti, nes ir taip pub
likai dar reikėjė po programos 
kelis kartus atšistojus, vėl at
sisėsti, o programos atlikė
jams scenoje išsirikiavus dar 
pastovėti, nes visi kalbėjusieji 
buvo lietuvybėj pasišventę 
žmonės, prisidėję prie šio sėk
mingo renginio ir, anot Mari
jos Remienės, prie šių dviejų 
užsienio lietuyių sostinių — 
Punsko ir Čikagos — su
artėjimo. Tai jau labai gražiai 
išbalansuotas ir pasisekęs lie
tuviškos kultūros renginys ir 
pagarba visiems, prie jo prisi
dėjusiems, ir supratusiems 
saiką! Pagarba ir tyliesiems 
aukotojams, parėmusiems šį 
puikų lietuvišką ansamblį.

Programos pirmoje dalyje 
buvo 9 muzikos dalykai, o an
troje — 13. Pirmoje dalyje po 
J. Gaižausko „Sutiktuvių mar
šo” dar buvo labai šiltas Puns
ko Kultūros namų direktorės 
Jūratės Kardauskienės pa
sveikinimas ir, kiek vėliau, 
žodis apie „Klumpę”. Antroje 
dalyje buvo įpinta ir keletas 
juokų; vienas jų apie „Klum
pės” pasiklydusį birbynininką 
„Walk” ir „Dont walk” gatvių 
sankryžoje. Kam nors iš publi
kos, pajėgiančiam birbyni
ninką atrasti, buvo net siū
loma stambi piniginė premi
ja...

Programos numeriai pasižy
mėjo nuotaikos įvairumu. Ka
pelos muzikai susigroję keitė 
dinamiką (ypač pirmoje da
lyje), tempus, tonacijas ir net 
instrumentus, todėl jų groji
mas darė profesionalaus vie
neto įspūdį. Dainininkai dai
navo liaudiškai — vieni vesda
mi, kiti palydėdami, kai kada 
vyrai/moterys atskirai, bet 
dažniausiai dvigubindami dvi
balses partijas. Visas ansam
blis griežė ir dainavo atminti
nai. Balsai skambėjo šiltai, 
išlygintai, arčiau chorinio 
skambėjimo tradicijų, o ne 
rėžiančiai, kaip iš „kaimo ka-

Punsko „Klumpės” kapelos sutiktuvės O’Hare oro uoste. Priekyje iš kairės: LB Kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė ir „Pasaulio lietuvio” redaktorius Bronius Nainys, kuris daug kartų lankėsi Punske ir yra gerai susi
pažinęs su vietinių lietuvių reikalais bei veikla.

„Klumpės” kapelos dalyviai su LB vadovėm — Kultūros tarybos pirm. Marija Reiniene ir JAV Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušiene (su dovana); su gėlėmis — Punsko Lietuvių kultūros namų vedėja Jūratė Kardaus- 
kienė, dešinėje sėdi „Klumpės” vadovas muz. Vytautas Pečiulis.

pelos” galima buvo tikėtis. 
Ypač jaudinančiai padainavo 
A. Baranausko „Lopšinę”. 
Mums ta daina žinoma „O at
simenu namelį” vardu, kuriai 
žodžius parašė Vytė Nemu
nėlis, o muziką — Čikagoje 
gyvenęs ir 1967 m. miręs Juo
zas Bertulis (nors nei žodžiai, 
nei melodija gaida gaidon nea
titiko. Čia muzikologams pro
ga išsiaiškinti!)

Publikos dėmesį padėjo pa
traukti ir išlaikyti tarpe pos
mų kapelos grojami interliu- 
dai arba netikėtos trans- 
ponacijos. Kai kada vadovas 
savo centrinę poziciją užleis
davo kitiems solistams — in
strumentalistams, kaip „ar- 
monikieriui”, pats grodamas 
ansamblio fone smuiku. O 
kartą, per „Senių polką”, 
turėjo kitam nepajėgiančiam 
„senukui” padėti ant jo kla
višų „susigaudyti”. Gaila, kad 
spausdintoje programoje pažy
mėtos tik dvi kategorijos: dai
nininkai ir muzikai, todėl ten 
neįmanoma pasitikrinti, kas 
kokiu instrumentu grojo, kas 
kur „nepataikė” ir kas kokiu 
balsu dainavo. O būtų įdomu 
— jie visi verti užtarnauto pri
pažinimo!

Koncerto programoje, šalia 
aukščiau paminėtų autorių, 
dar girdėjome V. Auškalnio, 
A.Bražinsko, V. Juozapaičio, 
St. Liupkevičiaus/B. Papec- 
kienės, B. Mūros, L. Pranulio 
ir J. Urbono kūrinių. Urbono 
„Klumpės” su nuotaikingu šio 
apavo kaukšėjimu labai 
įspūdingai užbaigė koncerto 
pirmąją dalį.

15 minučių pertraukos metu 
daugelis mūsų galėjome 
įsigyti šio ansamblio ir kito 
Punsko Lietuvių kultūros na
mų vieneto — mišraus choro 
„Dzūkija” — garsinio įrašo ka
setes. Abiem vienetams vado
vauja Vytautas Pečiulis. Tai 
yra puikus būdas prisiminti 
„Klumpės” pasirodymą, nes 
juostelėje didelė dalis koncerte 
girdėtų instrumentų kūrinių! 
O Punsko choro „Dzūkija” dar
nus skambėjimas savo ruožtu 
jaudina ir primena mums, kad 
lietuvybę už tėvynės ribų 
laikėme ne mes vieni...

Jei pirmoje dalyje visi, ypač 
choristai, buvo labiau for
malūs, tai antroje visi atsilei

do. Publika rodė vienetui ne
meluotas simpatijas. Orkest
rantai beveik nieko nedvigubi
no, kiekvienas grojo savo par
tijas, o jei trys klavišiniai in
strumentai tuo pačiu metu 
griežė, tai, žiūrėk, vienas veda 
melodiją, kitas aukštai orna
mentuoja, o pats vadovas sa
vęs netaupo ir užpildo visus 
perėjimus bei „skyles”. Jei 
nežinomo autoriaus „Tamo
šiaus pasakos” turėjo patrauk
ti vyrų ir pypkoriaus vaidyba, 
tai nemažiau įdomus buvo 
priedainio metras, nes lėto ir 
patogaus maršo tempu žen
giančiame keturių, ketvirtinių 
takte buvo kaskart įmaišyta, 
lyg kokia piktžolė, penkta ket
virtinė! Kiek būtų džiaugsmo, 
jei tokį maršiuką pabandytų 
mūsų jaunimas per savo links- 
mavakarius — užuot roko!

Priešpaskutinė nežinomo

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

(sk.)
• Tik 46 centai už minu

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

(sk.)
• Paremkite Šv. Kazimie

ro seselių kongregaciją Lie
tuvoje. Aukas (čekius) prašom 
siųsti: „Pažaislio fondas”, c/o 
Sisters of St.Casimir, A Non- 
Profit Organization, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IL 
60629.

(sk.)
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Class 
Travel, tel. 847-392-6320.

(sk.)
• Rotary Club of Forked 

River, NJ, Gloria ir Patrick 
O’Brien, Fort Lee, NJ, Rita 
Bureika, Washington DC, visi 
globoja po našlaitį Lietuvoje. Jie 
visi, pratęsdami našlaičiams 
paramą kitiems metams, at
siuntė po $150. Našlaičių vardu

autoriaus daina „Pasakyk, pa
sakyk”, nors buvo ir nesu
dėtinga, leido vyrų ir moterų 
grupėms pakaitomis „pasi
rungti”. O L. Pranulio „So
džiaus maršas” buvo ideali 
užbaiga, patraukusi visą pub
liką ploti „į taktą”. Orkestre, 
šalia vadovo, grojo dar kitas 
akordeonas, smuikas, triūba, 
kontrabasas, būgnas ir „be-,, 
galvis” tamburinas, protar
piais smuikas perimdamas ar
moniką. Bet skambėjo ir rogių 
varpeliai, skudučiai, švilpy
nės, čiulbėjo paukščiai, kuka
vo gegutė, kaukšėjo klumpės, 
„tarkavo” kočėlas, deja, birby
nininkas taip ir neatsirado...

Valio „Klumpei” ir jos vado
vams — Vytautui Pečiuliui ir 
Jūratei Kardauskienei! Valio 
ir LB Kultūros tarybai, kuri 
„Klumpę” atsikvietė!

Faustas Strolia

dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711W. 71 
St., Chicago IL 60629.

(sk.)
• Karaliaučiaus srities 

lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Stasė Pautie- 
nienė a.a. Vlado Šimoliūno 
atminimui. Po $50 - Aldona ir 
Klaus Pintch; Algirdas ir Re
gina Dapkai; dr. Kazys Am
brozaitis; Regina ir Adolfas 
Didžbaliai, Algis Dūda. $40 - 
Algis Pliodžinskas. Po $30 - 
Algimantas ir Dalia Urbučiai; 
anonimas. Po $25 - Algirdas 
Čepėnas; Alfonsas Tumas; Jo
nas ir Irene Smalstys. $20 - 
Nijolė Poskus; Petras ir Dan
guolė Griganavičius. Po $10 - 
Eugenijus ir Irena Slavinskai; 
Pranas Baras. Dėkodami vi
siems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei”, 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011. x
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Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
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