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Prezidentas — „prieš" Europos 
reikalų ministerijos išsaugojimą 

Vilnius, balandžio 22 d. su vyriausybes pertvarkymu 
(BNS) — 'Lietuvos integracija 
į Europos Sąjungą (ES) yra 
neatsiejama nuo vidaus re
formų vykdymo tempo, todėl 
šiame procese būtina efekty
viau koordinuoti visų valsty
bės institucijų veiklą", sakoma 
trečiadienį paskelbtame prezi
dento Valdo Adamkaus pa
reiškime 'Dėl kai kurių pasta
rojo meto Vyriausybės forma
vimo tendencijų". Prezidentas 
dar kartą pasiūlė panaikinti 
Europos reikalų ministeriją 
(ERM) ir įsteigti specialią ži
nybą prie vyriausybės. 

Pareiškime pažymima, kad 
Lietuvos teisės aktai, ekono
miniai tikslai ir finansų siste
mos raida turi atitikti aukštus 
ES reikalavimus. Jo manymu, 
per praėjusį laikotarpį išryš
kėjo, kad ERM negali būti 
pajėgi aprėpti visų praktinio 
pasiruošimo Lietuvos narystei 
ES sričių. 

Kaip žinoma, svarstydamas 

susijusius aktus, Seimas dar 
nėra nusprendęs buvusios Eu
ropos reikalų ministerijos liki
mo. 

Nepilnos sudėties vyriausy
bė prisiekė prieš mėnesį, joje 
dar nepaskirtas švietimo ir 
mokslo ministras, kurio port
felis (pagal koalicijos sutartį) 
priklauso krikščionims demo
kratams. 

V. Adamkaus pareiškime 
kaip tik ir pažymima, kad pa
staruoju metu išryškėjo skir
tingos įvairių partijų nuosta
tos į švietimo ir mokslo mi
nistro kandidatūros skyrimo 
problemą. Prezidentas mano, 
kad skirti švietimo ir mokslo 
ministrą reikia remiantis ne 
siaurais politiniais išskaičia
vimais, o vadovaujantis val
stybės siekiais, jos piliečiams 
bei švietimo ir mokslo visuo
menei priimtinais reikalavi
mais. 

Nuotr : Balandžio 21 dieną prezidento Valdo Adamkaus vadovaujama Užsienio politikos koordinavimo taryba, 
(Elta) kurioje dirba Seimo ir vyriausybės nariai, svarstė Ignalinos AE saugumą. 

Ignalinos elektrinės nesaugumas 
gali tapti kliūtimi kelyje \ 

Europą 

Krikščionių demokratų sąjunga 
nešykšti patarimų 

Vilnius, balandžio 22 d. 
(Elta) — Lietuvos krikščionių 
demokratų sąjunga (LKDS) 
siūlo dvi kandidates į švietimo 
ir mokslo ministrės postą. 
LKDS taip pat mano, kad iš 
savo pareigų turėtų pasitrauk
ti kultūros ministras Saulius 
Šaltenis. 

Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui adresuotame pareiš
kime LKDS vadovybė pažymi, 
kad švietimo ir mokslo minis
terijai galėtų vadovauti litera
tūrologė Vanda Zaborskaitė 
arba menotyrininkė Irena 
Kostkevičiūtė. Pakvietus vie
ną iš šių kandidačių į vyriau
sybe, Lietuvos moterims atsi
vertų platesni horizontai ku
riant valstybę, sakoma pareiš
kime. 

Kaip žinoma, prieš mėnesį 
iš švietimo ir mokslo ministro 
posto atleidus akademiką Zig
mą Zinkevičių, iki šiol nepa
skirtas naujasis ministerijos 
vadovas. Ministras pirminin

kas Gediminas Vagnorius ant
radienį atsisakė pranešti, ko
kią kandidatūrą yra numatęs 
į švietimo ir mokslo ministrus. 
Jis neatmetė galimybės, kad 
tai gali būti ne Krikščionių de
mokratų partijos siūlomas bei 
konservatorių geriausiai įver
tintas valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų viceminis
tras Vidmantas Adomonis. 

Be to, į šias pareigas gali 
būti siūlomas „Vagos" leidyk
los vadovas Kornelijus Plate
lis, tačiau pats rašytojas ir 
vertėjas sako neketinąs priim
ti tokio pasiūlymo. 

1996 metų vasarą įkurtos 
Krikščionių demokratų sąjun
gos, kurios valdybos pirminin
kas yra Seimo narys Kazys 
Bobelis, pareiškime sakoma, 
kad dabartinį postą turėtų pa
likti ministras S. Šaltenis, o jo 
vietą galėtų užimti vienas iš 
buvusių kultūros ministro pa
vaduotojų — Vytautas Balčiū
nas arba Faustas Latėnas. 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Visos Lietuvos insti
tucijos pasiryžusios įgyven
dinti Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) saugumo prie
mones. Tikimasi, kad derybos 
dėl stojimo į Europos Sąjungą 
(ES) nebus siejamos su bran
duolinės jėgainės uždarymu. 

Lietuvos energetikos vysty
mo strategiją, pasiruošimą de
ryboms su ES bei IAE saugu
mo užtikrinimo reikalus an
tradienį svarstė prezidento 
Valdo Adamkaus vadovauja
ma Užsienio politikos koordi
nacinė taryba. 

Premjeras Gediminas Vag
norius po susitikimo sakė, kad 

faktų nepateikė jokios institu
cijos, taip pat ir tarptautiniai 
specialistai. Todėl, pasak prem
jero, nėra jokių „techninių 
priežasčių priimti skubotus 
sprendimus". 

Tačiau G. Vagnorius pri
pažino, kad IAE uždarymo 
klausimas bus sprendžiamas, 
pasitarus su Europos Komisi
ja. Pasak jo, tai neturi būti 
siejama su naryste ES, nepai
sant to, kada prasidės Lietu
vos derybos dėl stojimo. 

Jis pažymėjo,-!;ad Lietuva 
neturi jokių teisinių įsipa
reigojimų uždaryti elektrinę. 
1994 m. Lietuva pasirašė su
tartį su Europos rekonstrukci-

jokių Ignalinos AE nesaugumo jos ir plėtros banku dėl pasko-

Signatarai pasipiktinę valdžios 
abejingumu laidojant jų narį 

Seimo narys perspėja — didėja 
ministro pirmininko galia 

Vilnius, balandžio 21 d. 
(BNS) — Kovo 11-tosios Ne
priklausomybės akto signata
rai pasipiktino Lietuvos val
džios elgesiu, į paskutinę ke
lionę palydint profesorių Kazi
mierą Antanavičių. 

„Liūdna, jog prie kapo duo
bės nematėme nė vieno iš trijų 
aukščiausios valdžios parei
gūnų, nė vieno dabartinės vy-

tarų klubo valdybos pareiški
me. 

Pasak pareiškimo, net parą 
po signataro K. Antanavičiaus 
mirties nesugebėta rasti dera
mos vietos jam pašarvoti, nuo
stabą sukėlė „atsainus požiū
ris į signataro laidotuvių val
stybinės komisijos sudarymą 
bei jos 'darbas', be rimto val
stybinio požiūrio, reglamenta-

Vilnius, balandžio 22 d. 
(Elta) — Seimo Socialdemok
ratų frakcijos narys Vytenis 
Andriukaitis trečiadienį su
rengtoje spaudos konferenci
joje pareiškė, kad, priėmus da
bar Seime svarstomą naują 
Vyriausybės įstatymą, minis
tras pirmininkas įgis labai 
daug jam nebūdingų teisių. 

„Premjeras galės koalicijos 
ministrams skirti vicemini
strus, juos nuimti, juos skatin
ti skiriant premijas, užuot pa
likęs tai ministerijų vadovų 
kompetencijai", piktinosi V. 
Andriukaitis. 

Jo teigimu, priėmus naują 
Vyriausybės įstatymo redakci
ją, vyriausybės kancleris taps 
svarbesniu asmeniu nei atski
ri ministrai bei dings galimy
bė tikslingai organizuoti val
dymą. „Vyriausybės vadovas 
galės steigti įvairius departa
mentus, skyrius ir įstaigas 
prie vyriausybės, todėl lėšų 
ekonomizavimas lieka visiškai 
neaiškus", mano Seimo narys. 

Jis pabrėžė, kad neaiškūs 
lieka ir vertinimai, pagal ku
riuos siūloma steigti ar nai
kinti atskiras ministerijas bei 
institucijas. „Kyla klausimas, 
kiek valstybei kainuos ši reor
ganizacija, kuri vykdoma 

chaotiškai, nepagrįstai ir be 
apskaičiavimo?". „Ministras 
pirmininkas turėtų labai aiš
kiai Seime pasakyti, koks yra 
jo kabineto pertvarkymo pla
nas ir jeigu Seimas šį planą 
patvirtina, jį garbingai vyk
do", teigė parlamentaras. 

* Seimas iš generalinio 
prokuroro pavaduotojo pa
reigų antradienį atleido Algi
mantą Galinį. Tokį nutarimą 
parlamente pristatęs generali
nis prokuroras Kazys Pėdny
čia sakė, kad A. Galinis sulau
kė pensinio amžiaus ir nutarė 
atsistatydinti. Parlamentarai 
domėjosi, kodėl jų neseniai pa
tvirtintas prokuroro pavaduo
tojas nutarė pasitraukti iš uži
mamų pareigų. Seimo kancle
ris Jurgis Plazma ragino gerbti 
A. Galinio pasirinkimą, saky
damas, kad jo darbe nebuvo 
jokių pažeidimų. 

* Ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius tre
čiadienį patenkino vidaus rei
kalų viceministro Romo Kili-
kausko prašymą atsistatydinti 
dė! ligos. JAV aviacijos žval
gyboje tarnavęs pulkininkas 
R. Kilikauskas jau maždaug 
mėnuo gydosi JAV, kur jam 

riausybės ministro", rašoma vimo, laidotuvių organizavimą 
antradienį paskelbtame signa- palikus savieigai'. Karstui su 

profesoriaus palaikais neatsi
rado Lietuvos valstybinės vė
liavos, o jį nešė laidotuvių 

bus atlikta galvos operacija. 
Pasak VRM vadovybės, R. Ki
likauskas, rašydamas atsista- įstaigos tarnautojai. Kapinėse 
tydinimo pareiškimą, žadėjo laidotuvių dalyviai sunkiai ga-
grįžti į darbą, jei leis sveikata Įėjo girdėti kalbėjusiųjų žo-
ir jei jis bus reikalingas. R. Ki- džius, nes laidojimo vietoje ne-
likausko darbas ministerijoje buvo garso stiprinimo apara-
vertinamas labai palankiai, tūros. 
todėl nuolatinės pamainos jam „Tegul tai būr.a skaudi ir 
dar neieškoma. 62 metų VR paskutinė pamoka mums vie-
viceministras-kuravo pasienio šiems, minint Sąjūdžio de-
apsaugą ir migraciją. Dabar šimtmetį", sakoma signatarų 
šios sritys pavestos viceminis- pareiškime. 
trui Juliui Adomaičiui. 

lElta) 

* Į Šiaulius trečiadieni 
atvyko JAV Federalinio ty
rimu biuro (FBI) pareigūnas, 
kuris susitiko su Šiaulių mies
to vyriausiojo policijos komisa
riato pareigūnais bei kitų tar
nybų atstovais, tiriančiais 
Šiaulių mokesčių inspekcijos 
sprogdinimą balandžio 15 d., 
kai inspekcijoje buvo sužalota 
apie 20 žmonių. Tai — di
džiausias ir žiauriausias pas
tarojo meto sprogimas Lietu
voje. Praėjus dienai po įvykio, 
Lietuvos prezidentas Valdac 

Adamkus paskambino į JAV 
ambasadą Vilniuje ir paprašė 
FBI pagalbos, tiriant šį spro
gimą. BNS) 

Mirus K. .Antanavičiui, 
gyvųjų tarpe jau nėra šešių 
Kovo 11-tosios ak.o signatarų. 

Seimo narys s> 'ialdemokra-
tas Vytenis Andriukaitis ba
landžio 22 d. kr. pėsi į prezi
dentą, Seimą ir vyriausybę su 
prašymu ištaisyti klaidą ir de
ramai įamžinti praėjusią sa
vaitę mirusio proC K. Anta
navičiaus atminimą. 

Spaudos konf' ncijoįp daly
vavęs Signataru šlubo valdy
bos prezidentas Zigmas Vaiš
vila priminė ir kito Kovo 
11-osios Akto signataro Ginta
re Ramono bidotuita praėjusi 
ruden|, ka: vals bes vadovai 
taip pat neparoo; jokio dėme
sio. „Tai yra labai žiauru", 
teigė Z. Vaišvila 

Šiaurės Europos valstybės 
paskelbė saugumo planą 

los jėgainei. Dokumente nu
matyta, kad Lietuva nebeat
naujins elektrinės reaktorių 
kuro kanalų. Lietuvos ir tarp
tautiniai žinovai yra paskel
bę, kad su dabartiniais kuro 
kanalais pirmasis IAE blokas 
gali dirbti iki 2005-ųjų, o an
trasis iki — 2010-ųjų metų. 

Lietuvos vadovas 
vieši Belgijoje 

Briuselis, balandžio 22 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus trečiadienį 
Briuselyje susitiko su Belgijos 
premjeru Jean-Luc Dehaene ir 
apsvarstė dvišalį bendradar
biavimą bei galimybę paspar
tinti kelias rengiamas sutar
tis. Buvo kalbama apie nele
galių emigrantų grąžinimo, 
jūrų transporto, policijos ben
dradarbiavimo bei dvigubo ap
mokestinimo išvengimo sutar
čių rengimą. 

Taip pat apsvarstyta gali
mybė atidaryti Belgijos amba
sadą Lietuvoje. 

Tai buvo pirmasis preziden
to susitikimas iš numatytųjų 
per dviejų dienų vizitą. Skris
damas į Briuselį, prezidentas 
V. Adamkus sakė ketinąs pa
skelbti įsitikinimą, jog Lietu
va jau šiemet gali pradėti de
rybas dėl įstojimo į ES. 

Po susitikimo su Belgijos 
premjeru, prezidentas V. 
Adamkus apsilankė Lietuvos 
ambasadoje Briuselyje ir iš
vyko į vieną didžiausių pasau
lio uostų — Antverpeną. 

* Lietuvos advokatų ta
ryba patenkino buvusio kan
didato į prezidentus teisininko 
Artūro Paulausko prašymą 
leisti jam verstis advokato 
praktika. Pats A. Paulauskas 
tarybos posėdyje nedalyvavo, 
nes buvo išvykęs į Klaipėdą, 
kur susitiko su savo steigia
mos politinės organizacijos 
„Naujoji sąjunga" iniciatyvine 
grupe. 45 metų A. Paulauskas 
buvo pirmasis atkurtos nepri
klausomos Lietuvos generali
nis prokuroras, vėliau — gen. 
prokuroro pavaduotojas. 

* Palangos miesto valsty
binėje mokesčiu inspekcijoje 
registruojami visi joje apsilan
kantys asmenys. Tokią lanky
tojų kontrolę paskatino įvy
kiai Šiauliuose. Atvykę į Pa
langos mokesčių inspekciją, 
lankytojai turi pateikti as
mens dokumentą, iš kurio už
rašomi asmens duomenys, re
gistravimo knygoje įrašomas 
laikas, kada asmuo atvyko ir 
i §vy k o. ta i p pa t n u "y. i s \ ; -
zito tikslas. Specialiai įreng
tame poste dirba patys inspek
cijos darbuotojai. IEIU> 

Vilnius, balandžio 22 d. 
(Elta) — Lietuvos diplomatai 
teigiamai įvertino Suomijos ir 
Švedijos paskelbtą naują Bal
tijos jūros regiono saugumo 
planą, kuris iš dalies bus pa
remtas pernai pateiktu ir at
mestu Rusijos siūlymu suda
ryti regioninio saugumo pak
tą. 

„Šis planas iš esmės atitin
ka nuostatas, kurias prieš mė
nesį savo pareiškime dėl san
tykių su Rusija paskelbė pre
zidentas Valdas Adamkus", 
tvirtino aukšto rango Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnas. 

Pasak Reuters, Suomija ir 
Švedija ketina sustiprinti 
praktinį karinį bendradarbia
vimą su Baltijos regiono vals
tybėmis — rengti bendras ka
rines pratybas ir mokymus, 
bendradarbiauti kontroliuo
jant sienas, kovojant su nusi
kalstamumu, dalyvaujant NA
TO „Bendradarbiavimo var
dan taikos" programoje. 

Pabrėžiama, kad šiuose siū

lymuose neatsispindės daug 
diskusijų sukėlę Rusijos pra
šymai pasikeisti dvišalėmis 
saugumo garantijomis, kurios 
galėtų sukurti atskirą saugu
mo zoną Europoje. 

Kaip žinoma, Lietuva yra 
atmetusi pernai pateiktus Ru
sijos siūlymus suteikti Balti
jos valstybėms saugumo ga
rantijas. Minėtame prezidento 
Valdo Adamkaus pareiškime 
Rusijai buvo priminta, kad 
Lietuva pati turi teisę pasirin
kti savo saugumo garantijas. 
Lietuva savo santykius su Ru
sija grindžia visuotinai priim
tomis teisės normomis ir prin
cipais bei tarpvalstybinių san
tykių sutartimi, pažymėta Lie
tuvos vadovo pareiškime. 

Suomijos diplomatų teigi
mu, dviejų Šiaurės Europos 
valstybių siūlymą reikėtų ver
tinti kaip mėginimą visos Eu
ropos saugumą sukurti re
miantis Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos bei kitų žemyno institucijų 
principais. 

Rusai prašo „gelbėti" Lietuvos 
komunistų vado gyvybę 

Maskva-Vilnius, balandžio 
22 d. (BNS) — Trečiadienį pa
skelbtame Rusijos Valstybės 
Dūmos deputatų grupės „Liau
dies valdžia" pareiškime ra
ginama skubiai gelbėti s ie tu
vos politinio kalinio, vieno bu
vusių Lietuvos komunistų va
dovų Mykolo Burokevičiaus 
gyvybę". Deputatai atkreipia 
dėmesį į tai, kad Lietuvos val
džia per teismą mėgina susi-

* Lietuvos žydų bendruo
menė antradienį Paneriuose 
pagerbė 6 milijonų holokausto 
aukų Europoje atminimą. Ge
dulingose apeigose dalyvavę 
žydai sukalbėjo Kidiš — mal
dą mirusiesiems atminti, prie 
paminklo žuvusiems nacių 
okupacijoje Vilniaus apylinkių 
žydams padėjo gėlių, degino 
žvakutes. Lietuvos žydų bend
ruomenės pirmininkas Simo
nas Alperavičius priminė, kad 
Lietuvoje nacių okupacijos 
metais žuvo daugiau kaip 
200,000 žydų. Apeigose kal
bėjusi Pasaulinės emigracijos 
į Izraelį agentūros „Sochnut" 
Lietuvos skyriaus vadovė Liza 
Sobol priminė apie balandžio 
29-ąją pažymimą Žydų genoci
do dieną. Paminėjime dalyva
vo ir grupė Pietų Afrikos žydų, 
kurių protėviai dar prieš I pa
saulinį karą emigravo iš Lie
tuvos. 

* Vyriausybė nuspren
dė skirti lėšų Draučių kai
mo tragiškai žuvusių asmenų 
šeimoms antkapiams pastaty
ti ir kapams sutvarkyti. Vasa
rio mėnesį psichiškai nesvei
kas Leonardas Zavistonovi-
čius legaliai turėtais ginklais 
nušovė 9 Draučiu kaimo gy
ventojus ir svečius Kiekvieno 
žuvusiojo antkapiui ir kapui 
sutvarkyti iš Širvintų rajono 
savivaldybės biudžeto (lėšos 
bus kompensuojamos iš vals
tybės biudžeto) skiriama 30 
minimaliu gyvenimo lygiu dy
džio parama, iš viso — 32.400 
litų, o žuvusios Dalios Kaliba-
tienės sūnui Tadui Kalibatai 
iki aukštosios mokyklos dieni
nio skyriaus baieimo kas mė
nesį :.*i valst) • s • . Ižeto 
mokama valstybines socialinio 
draudimo pagrindines pensi
jos dydžio kompensacija. twm> 

doroti su savo politiniais opo
nentais. 

Vilniaus apygardos teismo 
tarnautoja sakė, kad pasta
ruoju metu įvyko visi planuo
tieji teismo posėdžiai ir kad 
jokių rimtų nusiskundimų sa
vo sveikata M. Burokevičius 
nepateikia. 

Byloje dėl sąmokslo, sie
kiant užgrobti valdžią 1991-
ųjų sausį, du svarbiausi kal
tinamieji yra buvęs sovietų 
partijos skyriaus Lietuvoje va
dovas M. Burokevičius ir jos 
ideologas Juozas Jermalavi-
čius. 

Bylos tyrimas užtruko dau
giau nei 5 metus, ir Lietuvoje 
pagal nusikaltimų pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą tokios 
bylos dar nėra buvę. 

Pasak Rusijos naujienų 
agentūros „Interfax", deputa
tų grupės kreipimasis išgel
bėti M. Burokevičiaus gyvybę 
adresuotas Lietuvos Seimo de
putatams, Europos Tarybos 
Parlamentinei asamblėjai, Tarp
tautiniam Raudonojo Kry
žiaus komitetui, ESBO vyriau
siajam įgaliotiniui žmogaus 
teisių klausimais. Baltijos jū
ros valstybių tarybai, teisių 
gynimo organizacijoms. 

Valstybės Dūmos visuoti
niame posėdyje trečiadienį 
didžiausią susirūpinimą dėl 
M. Burokevičiaus sveikatos 
pareiškė deputatų grupes 
„Liaudies valdžia" vadas Niko-
laj Ryžkov, be kita ko, dar 
kartą atkreipdamas dėmesį į 
blogėjančią rusakalbių Latvi
jos gyventojų padėtį. 

Savo ruožtu. Rusijos libera
lų demokratų partijos frakci
jos vadas Vladimir Žirinovskij 
pasiūlė įtraukti į rūmų dar
botvarkę įstatymo projektą 
„Del Rusijos valstybės politi
kos tėvynainių užsienyje at
žvilgiu". 

KALENDORIUS 
Balandžio 23 d.: Šv. Jur

gis, antrasis Lietuvos globojas 
f mirė 303 m.); Adalbertas. 
Vaitiekus. Daugaudas. Vy-
gailė. 

Balandžio 24 d.: Šv Fidelis 
iš Sigmanngen. kunigas, kan
kinys (1577-1622 Šveicarijoje*; 
Dona. Kantrimas. Gražvvde. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. balandžio 23 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

JURGIO RIBEMSKO 
DVIGUBA ŠVENTĖ 

Jurgis Ribinskas balandžio 
23 d. šventė ne tik savo vardi
nes, bet ir garbingą 90-tą gim
tadienį. Jurgis Ribinskas yra 
buvęs LB Krašto valdybos ir 
apylinkės valdybos narys. Ak
tyviai dalyvavęs Detroito lie
tuvių telkinio gyvenime. Svei
kiname Jurgį Ribinską jo var
dinių ir, ypač, garbingo 90 me
tų jubiliejaus proga. 

KVIETIMAS I LIETUVIU 
OPEROS 42-RĄ 

SPEKTAKLI 
Vaclovas Momkus dalyvavo 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės programoje, supa
žindindamas detroitiškius su 
Lietuvių operos 42-tru spek
takliu š.m. balandžio 26 die
ną, 3 vai. po pietų (Čikagos 
laiku) vyksiančiu Morton au
ditorijoje, 2423 South Austin 
Blvd., Cicero, IL. Statomas Jo
nan Strauss „Čigonų baro
nas". Kvietė detroitiečius ne 
tik paremti Lietuvių operą, 
bet dalyvauti ir jos 42-me 
spektaklyje. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
KULTŪRINIS RENGINYS 

Balandžio 19 dieną lietuviš
kas šv. Mišias Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje aukojo ir Atve
lykiui pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. dr. Kęstutis A. Tri
makas iš Čikagos. Po Mišių 
vyko kun. Trimako knygos 
Asmenybės raida gyvenime" 
sutiktuvės. Tai antroji kun. 
dr. Kęstučio A. Trimako kny
ga religijos psichologijos kny
gų serijoje. Numatoma išleisti 
penkias knygas. Su knyga su
pažindino ir popietę su auto
rium surengė Detroito Lietu
vos Dukterų draugija. 

lm 

ŠV. ANTANO 
ALTORIAUS 

DRAUGIJOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Šv. Antano parapijos bažny
čioje, Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 19 d., buvo aukoja
mos šv. Mišios už gyvas ir mi
rusias Altoriaus draugijos na
res. Mišias aukojo klebonas 
kun. Alfonsas Babonas. Giedo
jo ir vargonavo muz. Stasys 
Sližys. Įspūdingai skambėjo 
„Panis Angelicus" ir „Ave Ma
ria". Skaitinius skaitė Ričar
das Strakšys. Per pamokslą 
kun. Babonas sveikino visas 
Altoriaus draugijos nares. Au
kojimui aukas nešė narės Ber-
nice Markavich ir Pranciška 
Televičienė. 

Po Mišių gražus būrelis na
rių ir svečių dalyvavo mažojo
je salėje narių suruoštuose 
suneštiniuose pusryčiuose ir 
metiniame susirinkime. Mal
dą prieš valgį sukalbėjo kun. 
Alfonsas Babonas. Pirmininkė 
Josephine Janulate sveikino 
nares ir padėkojo už dalyva
vimą šv. Mišiose, susirinkime 
ir vaišėse. 

Altoriaus draugija buvo su
organizuota 1943 metais. Jos 
steigėja Marija Boris, kuri iki 
jos mirties (1966 m.) draugijai 
pirmininkavo. Draugija rūpi
nosi altorių puošimu, užtiesa
lų altoriams pirkimu bei pa
taisymu. Parūpindavo ir kam-
žas bei kitus liturginius rū
bus. 

Dabar draugijai priklauso 
19 narių: Josephine Janulate, 
pirmininkė, Eugenija Bulotie
nė, Elena Čižauskienė, Jadvy
ga Grinienė, Stefanija Juškie
nė, Regina Juškaitė-Švobienė, 
Bernice Markavich, Ona Ka-
šalienė, Antanina Leparskie-

nė, Antanina Petrauskienė, 
Danutė Petrauskienė, Ona 
Pusdešrienė, Ona Šadeikiene, 
Onutė Seleniene, Natalija Sli-
žienė, Morta Strakšienė, Ma
rytė Strakšytė, Pranciška Te
levičienė ir Uršulė Vitienė — 
garbės narė. 

Regina Juškai tė 
Švobienė 

DAYTONA BEACH, F L 

NARIMANTO KARAŠOS 
ŽODIS 

Balandžio 1 d. į Homers res
toraną suvažiavo iš apylinkių 
arti 50 asmenų, besidominčių 
Lietuvių Bendruomenės veik
la ir popiečių pabendravimu. 
Tai vis gera proga susitikti 
rečiau matomus, pasidalinti 
vargais ir džiaugsmais. 

LB apyl. pirmininkė Birutė 
Kožicienė pasveikino uolius 
popiečių lankytojus, pranešė, 
kad staiga sunkiai sunegalavo 
uolus bendruomenininkas ir 
lietuviškos veiklos rėmėjas 
Antanas Kalvaitis. Dalyviai 
mielam Antanui palinkėjo 
greitai pasveikti ir sugrįžti į 
mūsų tarpą. O Lionę Stukienę 
pasveikino švenčiančią savo 
gimtadienį. Dalyviai jai pa
linkėjo dar daug gražių gyve
nimo metų. 

Dienos kalbėtoju pakvietė 
gerą kalbėtoją Narimantą Ka-
rašą. 

Šį kartą Narimantas sklaidė 
Lietuvos spaudos puslapius 
(„Valstietį", „L. aidą") ir įdo
miai perteikė Lietuvos dabar
tinį ekonominį, politinį, kul
tūrinį gyvenimą. 

Kalbą papildė statistiniais 
duomenimis, komentarais, 
žmonių pasisakymais. 

Iš jo pranešimo ryškėjo vaiz
das, ypač, ekonominio gyveni
mo, žmonių rūpestis ateitimi, 
viltis nauju Lietuvos preziden
tu. 

Po paskaitos ir padėkos Na
rimantui, Birutė Kožicienė pa
informavo apie balandžio 25-
26 d. Juno Beach vyksiantį 
Lietuvių Bendruomenės Flori
dos apyg. suvažiavimą. Kvietė 
dalyvauti. Suvažiavime daly
vaus apyl. valdyba ir rinkti at
stovai: Danutė ir Algirdas Šil-
bajoriai, Vanda Bagdonienė, 
dr. B. Preikšaitienė. Manoma, 
kad į suvažiavimą vyks ir dau
giau bendruomenininkų. 

Birutė Kožicienė padėkojo ir 
JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. Marijai Remienei už su
teiktą paramą renginiams 
ruošti. Šią vasarą numatoma 
keletas kultūrinių renginių, 
kuriems valdyba jau ruošiasi. 
Birutė Kožicienė šia proga ir 
„Saulutės" vardu padėkojo vi
siems rėmėjams, prašė aukoti 
antklodžių, paklodžių, batų, 
kurie ypač reikalingi. 

VIEŠĖJO SVEČIAI 

Mūsų telkinyje viešėjo žy
musis visuomenininkas Sta
sys ir Elena Barai iš Čikagos, 
dr. Alfonsas Kisielius iš Syd-
ney, OH, dr. Antanas ir Sofija 

Susitikimas su Michigano valstijos gubernatoriu:::i. Iš k.: Jonas Urbonas, Michigano valstijos respublikonų vice-
pirm. tautinėms grupėms. Michigano valst gubenatorius John Engler ir Gražina Urbonienė. 

TARP MŪSŲ KALBANT 

ATEIVIAI IŠ SMARAGDINĖS SALOS 

Skaitant ankstyvesnės Ame
rikos lietuvių išleistas kny
gas, galima susidaryti įspūdį, 
jog ankstėliau į šį kraštą atvy
kę airiai vengė artimesnio 
ryšio ir glaudesnio bendravi
mo su vėliau atvykusiais lie
tuviais ir aplamai su Rytų Eu
ropos ateiviais. Tose knygose 
rašoma, jog trinties nestigo 
nei Pennsylvanijos plieno lei
dyklose, nei Čikagos galvijų 
skerdyklose, o taip pat kitose 
vietovėse. Tačiau, sakykime, 
kad nėra pagrindo daryti pla
tesnių išvadų. Pagaliau ar da
bar būtų įmanoma nustatyti 
kas anuomet rodė didesnius 
„ožius". Tai yra airišiais va
dinti airiai, ar mūsų tau
tiečiai ir jų artimesni bei toli
mesni kaimynai. 

Nedaug ką galima pasakyti 
apie dabartinį Amerikos airių 
ir lietuvių bendravimą. Nors 
vienų ir kitų dauguma yra tos 
pačios religijos išpažinėjai, 
deja, galima sakyti, beveik nė
ra jokio bendravimo. Na, ne
bent būtų galima paminėti ret
sykiais pasitaikančius toje 
pačioje scenoje abiejų tautų 
pasirodymus, vieniems šokant 
„džigą", o kitiems „malūnėlį". 
Šiame krašte gyvena devynios 
galybės airių, jeigu tokiais 
žodžiais galima nusakyti 
Amerikos įsikūrusiųjų airių 
skaičių. Tačiau tiksliau neži
nome, kiek jų atvyko, kiek 
priaugo ir kiek dabar čionai 
gyvena. Šiaip ar taip, jų yra 
daug daugiau negu lietuvių. 
Svarbiausia, kad daug kur jie 
užima aukštas tarnybines vie
tas. Tikriausiai šiuo atveju 
lemiamos reikšmės turėjo ir 
tebeturi jų įgimtas anglų kal
bos mokėjimas. Airiai šiame 
krašte jaučiasi tarytum savo 
gimtuose namuose. Galima 

Pacevičiai iš Kanados. Ta pro
ga Stasys Baras parodė keletą 
gražių filmų iš prezidento 
inauguracijos. 

Jurgis Janušaitis 

net teigti, kad jie, daugeliu at
veju, čionai jaučiasi geriau 
negu savo tėvynėje. 

Airiai didžiuojasi savo apaš
talu ir globėju šv. Patriku. Jis 
tačiau yra kitatautis. Airiai, 
atvykdami į Naująjį pasaulį 
drauge „atsivežė" ir šv. Pa
triką. O jis, šv. Patrikas, ilgai
niui tapo kone visuotiniai pri
pažinta asmenybe. Šio krašto 
kalendoriuose beveik be išim
ties puikuojasi šv. Patriko die
na. Airija vadinama emeral-
dine-smaragdine sala. Todėl 
tą dieną vyrai puošiasi žaliais 
kaklaraiščiais, o moterys ža
liomis skrybėlaitėmis, skare
lėmis ir pan. Tą dieną net 
upių vanduo nudažomos žalia 
sparva, užeigose geriamas ža
lios spalvos alus, o valgyklose 
tiekiami žalia spalva pa
ryškinti maisto patiekalai. 
Galima sakyti, jog šv. Patriko 
dieną sužaliuoja, suairėja visi 
miestai ir miesteliai, o taip 
pat ir jų gyventojai. 

Airiai iš savo krašto pa
judėjo, bado šmėklos, vejami. 
Europoje keletą kartų pasi
reiškė badas, maisto stygius. 
Tačiau bene aštriausiai badas 
palietė airių gyvenamąją salą. 
Tai atsitiko 1845-1850 m. Tuo 
metu Airijoje buvo pakilęs gy
ventojų prieauglis. Gerokai 
buvo padidėjusi ir mitybos 
problema. Ypatingai maisto 
pritrūko tais metais, kuomet 
amaras sunaikino bulvių der
lių. Tąsyk bulvės buvo airių 
pagrindinis maistas. Maisto 
trūkumas privertė dairytis 
svetur, ieškoti laimės užjū
ryje. Badmečio laikais Airijoje 
gyveno apie 9 milijonai žmo
nių. Vieną milijoną žmonių 
pakirto badas. Du milijonai 
airių išvyko į užjūrio kraštus. 
Airiai, kaip ir daugelis kitų 
ateivių, užjūryje nerado pienu 
ir medum tekančių upių. 
Daug kam buvo sunku susi
rasti tinkamesnę pastogę, o 
dar sunkiau — pragyvenimo 
šaltinį. Tačiau jie neprarado 
vilties ir sugebėjo įsikurti 

šiame, kaskart vis daugiau 
pažangėjančiame krašte. 
Nors Amerikos airių veiki

mas yra ne toks kaip kitų tau
tinių grupių, apie juos dažnai 
rašoma šio krašto didžiojoje 
spaudoje. Apie juos kalbama 
radijo ir televizijos laidose. 
Negalima nepaminėti ir pačių 
airių anglų kalba leidžiamų 
laikraščių, radijo laidų, o taip 
pat jų organizacijų, institu
cijų, prekyviečių. Amerikos 
airiai, sekdami čionykščių žy
dų pavyzdžiu, siekia Airijos 
badmečio „įpilietinimo" švieti
mo sistemoje. Pabrėžiama, 
kad anais laikais Airija buvo 
valdoma užsienio jėgų. Neten
ka abejoti airių pasisekimu. 
Tikriausiai netolimoje ateityje 
apie Airijoje siautusį badą bei 
jo padarinius bus rašoma JAV 
mokyklų vadovėliuose. JAV 
žydai stipriai akcentuoja 
1933-1945 m. nacių nedo
rybes. Dabar, kaip sakyta, jų 
pėdomis eina airiai. Vis dau
giau ir daugiau kruta armė
nai, ryškindami turkų padary
tas skriaudas. Kažin, ar ne 
laikas ta prasme pajudėti ir 
lietuviams, o taip pat laviams, 
estams ir aplamai tiems, ku
riems teko kęsti sovietinį jun
gą.' 

Petras Petrutis 
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Detroito „Žiburio" mokyklos trečio 
Kriste Neimanyte, Linas Kasputis 
mokiniukams. 

skyriaus mokiniai — Kanna Paskomite, I„-iila Zfmbornite. Tadas Anuris, 
, Kristina Juškaitė ir Liana Butkūnaite skaito pasaką „žiburiukų" klases 

ŠOKOLADO ROJUS 

Vasario 27 d. Vilniuje, resto
rane „Ponių laimė" galėjai 
pasijausti lyg šokolado šalyje. 
Čia vyko parduodamų gami
nių paroda „Šokoladiniai 
krantai". Buvo demonstruoja
mi 62 rūšių šokolado gami
niai, kurių galima paragauti 
restoranuose „Ponių laimė", 
„Stikliai", „Geltonoji upė" ir 
kavinėje „Kakarieku". 

Buvo ir naujienų — autori
niai proginiai tortai, šokola
dinės statinaitės su medumi ir 
kitokių gardėsių. Didžiausias 
8 kg sveriantis tortas „Vai
nikas" kainavo 800 litų. Vie
nas „Stiklių" restorano savi
ninkų Romas Zakarevičius 
„Sostinei" pasakojo, kad šis 
tortas buvo gaminamas tris 
dienas. Jis papuoštas rožėmis, 
kurios gaminamos, dedant 
šokolado sluoksnelius ant tik
rų rožių žiedlapių. 

Padaryta iš baltojo šokolado 
^Jaunavedžių tortas", papuoš
tas balta šokoladine skulp
tūrėle. Šio torto kilogramas 
kainavo 60 litų. 

J „Ponių laimę" užėję žmo
nės galėjo ne tik pažiūrėti ir 
nusipirkti jau pagamintų 
skanėstų, bet ir pamatyti, 
kaip jie gaminami. Prie at
skirų staliukų sustoję virėjai 
gamino saldainius su apelsinų 
žievelių įdaru, aliejuje virė 
šokoladinius virtinius su vyš
niomis. 

Rima Jakutyte 

* Raseiniai. Kovo 14-15 d. 
Raseinių Švč. Mergelės Mari
jos Ėmimo į Dangų bažnyčioje 
vyko dvasinis susitikimas — 
Gavėnios rekolekcijos, ku
rioms vadovavo Šv. Pranciškaus 
mažesniųjų brolių kapucinų 
ordino viceprovincijolas kun. 
Kazimieras Juozas Šumskis. 
Kovo 15 d. rekolekcijų vedėjas 
Raseinių centrinės bibliotekos 
mažojoje salėje, kur susirinko 
per šimtą žmonių, susitiko su 
miesto visuomene. Svečias su 
raseiniškiais kalbėjosi apie 
dvasines vertybes, atsakinėjo į 
klausimus. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St.OekLawn.IL 
Pirmas apyl. su North*«stem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

ARASŽUČėA,M.b. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.OgOan Avr. Šute310 

Naperviile. IL 60563 
Tel. (630)527-0080 

3825 mgrrfsnd Av».. 
Tow*r1,SuteX 

Dommsfi Orova. lt 90515 
Tel. (630)435-0120 

r ^ Sveikiname gerbiamus, 
mielus bičiulius gydytojus 

PETRONĖLĘ BORUTAITĘ IR 
JURGĮ STARKUS, 

švenčiančius Jurgio vardo dieną šešiasdešimtąjį 
bendro gyvenimo jubiliejų. 

Linkime Jums saulėtos, sveikos, džiugios gyvenimo 
pavakarės! 

Telaimina Jus Visagalis! 

Elena ir Edmundas Arbai 
Aldona Audronienė 
Ona ir Stasys Daugėlos 
Jadvyga Gaubienė 
Danutė ir Rolandas Giedraičiai 
Vanda Hriškevičienė 
Jadvyga Jusionienė 
Stefa Juškaitienė 
Elena ir Juozas Kojeliai 
Stasė ir Zdislovas Koriai 
Jadvyga Kvefienė 
Monika Lembertienė 
Danutė Mitkienė 
Jadvyga Mulokienė 
Salomėja ir Napoleonas Nyergiai 
Genovaitė Plukienė 
Julija ir Emilis Sinkiai 
Gražutė Sirutienė 
Janina šišienė 
Bronė Venckienė 
Elena VVarren 

V . Kalifornija J 
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MASKVOS PLEIŠTAS Į 
BALTIJOS VALSTYBES 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Rusakalbiai bruzda 

Paskutiniu metu Rusija pra
dėjo stiprius puolimus prieš 
Latvijos ir iš dalies Estijos vy
riausybę, apkaltindama rusa
kalbių persekiojimu, ypač kal
tindama Rygą ir Taliną sun
kiai gaunama pilietybe. Mask
vos pakurstyti, rusakalbiai de
monstravo Rygoje, tačiau lat
vių policijos buvo lazdomis 
išvaikyti. 

Teisingai vokiečių spauda 
rašė, kad „tamsios rankos" 
stengiasi Latvįjoje sukelti ne
tvarką ir, rusakalbiams pa
prašius, Kremlius ateitų jiems 
į pagalbą. Konservatyvios pa
kraipos spaudos spėlioja, kad 
tokiom „kukliom" demonstra
cijom Maskva kaišioja paga
lius į Baltijos valstybių poli
tinius ratus, kartu norėdama 
parodyti, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija dar nepribrendusios 
ŠAS (NATO) ir Europos Są
jungos narystei. 

Tikiu, kad JAV tautiečiai te
levizijoje matė prie Rusijos pa
siuntinybės Rygoje karius (ar 
policininkus su žieminėm ke
purėm), šluojančius gatvėje 
nuo pasiuntinybės langų nu
trupėjusius stiklus bei kiek 
sužalotą sinagogos įėjimą 
(mat buvo padėtos bombos). 
Maskva puikiai išnaudojo tas 
dvi progas, nes prieš keletą 
savaičių Vokietijos televizijoje 
mačiau Rygos gatve žygiuo
jančius buv. Latvijos SS legio
no karius — veteranus, iš da
lies apsirengusius kariška 
uniforma, o prakalbą jiems pa
sakė — Latvijos kariuomenės 
vadas! Pasekmės: iš pareigų 
buvo atleistas Rygos policijos 

:_ viršininkas ir kariuomenės va
das. Tačiau Latvijos vardas 
užsienyje gerokai nukentėjo, 
tiesiog „badant pirštais" ir 
vadinant ją fašistine valstybe. 

Atrodo, kad rusakalbiai, pa
dedami Maskvos, savo tikslą 
pasieks. Miuncheno dienraščio 
„Suedeutsche Zeitung" Varšu
vos korespondentas pranešė, 
kad norint sušvelninti Mask
vos - Rygos įtampą, į Latvijos 
sostinę atvyko Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo orga
nizacijos atstovas, mėginda
mas įpilietinimo klausime ras
ti kokią išeitį. Kaip žinome, 
rusai Latvijoje sudaro beveik 
trečdalį gyventojų, o Rygoje 
net pusę. 

Rusijos pastangos — paleng
vinti pilietybės gavimo sąly
gas, rado atgarsį bei pripa
žinimą Vakaruose, bet kaltinti 
latvių ir estų žmogaus teisių 
pažeidimu — negali boti jo
kios kalbos. Rusakalbių de

monstracija Rygoje turėjo 
ekonominį atspalvį, nors tik
rovėje Latvijos rusų gyveni
mas yra žymiai geresnis už jų 
tautiečių pačioje Rusijoje: jie 
laiku gauna pensijas, jos yra 
aukštesnės už Rusijos ir nie
kas negalvoja persikelti į Ru
siją. 

Kita medalio pusė: rusai, 
kurie neseniai vadovavo vi
sam Sov. Sąjungos politiniam, 
ekonominiam ir kultūriniam 
gyvenimui, negali susitaikyti 
su viena mintim — imperijos 
griuvimu. Nėra ko stebėtis, 
kad Maskva, taigi ir Baltijos 
valstybėse gyvenantieji rusai-
kolonistai, visuomet stipriai 
reaguoja į Baltijos valstybių 
atstovų pasitarimus su NATO 
ar Europos Sąjunga, bet at
mesdami B. Jelcin globos — 
apsaugos pasiūlymus. Rusai 
tai laiko savo tautos užgavi-
mu. „Bet, vėl, rusai 'neranda 
laiko' apsvarstyti šimtų tukst. 
lietuvių, latvių, estų trėmimų 
į Sibirą, o į tremtinių vietą 
atvežant rusus-kolonistus" — 
rašo vokiškame laikraštyje 
Varšuvos korespondentas. To
liau: „Vakarų pasaulio vyriau
sybės turi stipriau, kaip iki 
šiol, prispausti Maskvą, nu
rodydamos baltiečių baimę ir 
jausmus, kadangi Kremliaus 
bildesys („Polter" — baladoji-
mas) yra bevaisis ir tik stip
rindamas baltiečius dar labiau 
veržtis į NATO ir Europos 
Sąjungos eiles". Tokiais žo
džiais Tomas Urban užbaigia 
savo komentarą. 

Balandžio 8 d. vakarinėse 
Frankfurto radijo žiniose pra
nešta, kad Rusija imsis eko
nominių sankcijų prieš Latvi
ją, tuo atsilygindama už „engi
mą" rusakalbių pas mūsų 
šiaurės kaimynę. 

Grįžta M. Gorbačiovo laikai? 

Estijos spauda apie 
V. Adamkų 

Prieš metus, vokiečių-baltie-
čių draugijos žiniaraštis „Mit-
teilungen aus baltischen Le-
ben" buvo spausdinamas ir 
siuntinėtas iš Miuncheno. Vo
kietijos paštui gerokai pakėlus 
kainas (oro paštu laiškas į 
JAV ar Kanadą kainuoja 3 
markes = 1 dol. 67$!), redakci
ja nutarė spausdinimą ir per
siuntimą perkelti į Rygą. 

Šiemetinio pirmo nr. susi
laukėme balandžio mėn. pir
mą savaitę. Viršelį puošia visų 
trijų Baltijos valstybių prezi
dentų su JAV prezidentu Bal
tijos — JAV chartos pasira
šymo iškilmės ir trečiame psl. 
ilgame straipsnyje, 80-ties 

metų Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės atkū
rimo sukakties atžymėjimas. 
Du žiniaraščio puslapiai skirti 
prez. V. Adamkui. Viename, 
pasinaudota vokiškos spaudos 
straipsniais (rašo dr. B. 
Frisch), kitas jau Estijos ži-
niasklaida. 

Nors straipsnis nepasira
šytas, tačiau tikiu, kad tai 
žiniaraščio redaktoriaus nuo
pelnas, nes dr. Algred Aule 
yra estų tautybės. Jis tuoj pat 
pastebėjo, kad Lietuvos prezi
dento rinkimai susilaukė dide
lio dėmesio Estijos spaudoje. 
Favoritu buvo laikomas Vy
tautas Landsbergis, tačiau vė
liau pasirodė, kad jis laimė
jimo vilčių (chancen) neturi. 
Geriausias perspektyvas tu
rėjo jaunos kartos atstovas A. 
Paulauskas. Mėgo jis fotogra
fuotis su gražia žmona (ji 
lenkų tautybės — KB.) ir 
dukra. Estijos gyventojams į 
akis krito gyva rinkiminė 
kampanija, kadangi Estijoje 
prezidentą renka parlamen
tas. 

V. Adamkaus išrinkimas 
prezidentu Estijoje sutiktas 
labai pozityviai, matant, kad 
dabar Maskvai bus sunkiau 
įvaryti pleištą į Baltijos valsty
bių tarpą. Kitų spaudos ko
mentatorių nuomone, V. 
Adamkui kaip „amerikonui" 
bus labai sunku valdyti Lietu
voje. Tačiau V. Adamkaus 
nuomone, konstitucija neapri
boja jo teisių. Be to, jis ilgus 
metus ėjęs administracinės 
įstaigos vedėjo pareigas, tad 
turįs darbo patyrimą. Jis nu
mato sumažinti ministerijų 
skaičių, kovoti su biurokratiz
mu, korupcija. Dar prieš inau
guraciją V. Adamkus aplankė 
Latviją ir Estįją, vesdamas 
politinius pasitarimus. Atsar
gus ir rūpestingi lietuviai tu
rės priprasti prie guvaus 
(„munter" — gyvas, linksmas) 
naujo prezidento būdingo dar
bo. Tokios ištraukos iš Estijos 
spaudos apie naują Lietuvos 
prezidentą. 

Tarptautinė mafija 
Lietuvoje? 

Prieš dvejetą metų Ham
burge buvo pagrobtas multi-
mihjonierius Reemtsma, rei
kalaujant už jo paleidimą 20 
mln. markių, ir po savaites 
pakėlus „kainą" iki 30 mln. 
Gavę pinigus, grobikai neišlei
do milijonieriaus, bet su pini
gais dingo iš Vokietijos. Polici
ja po 33 dienų surado slėp
tuvę, o po kelių savaičių, Is
panijoje buvo suimti du grobi
kai. Nuo pagrindinio „planuo
tojo" jie gavę pusę mln. mar
kių. Tačiau kur dingo likę pi
nigai — taip ir liko paslaptim. 
Už išaiškinimą Reemtsma 
paskyrė 1 mln. premiją. Prie 
„darbo" tuoj pat prisidėjo pri-

Pavasaris Kaune, Laisvės alėjoje 

vačių įstaigų detektyvai. Dar 
nežinoma, ar tai Argentinos 
policijos nuopelnas, ar priva
čių detektyvų, tačiau pagrin
dinis grobikas buvo suimtas 
Buenos Aires geriausiame 
viešbutyje. Vėl klausimas — 
kur likę milijonai, nes T. 
Drach prie savęs turėjęs tik 
60,000 dol. Balandžio 8 d. vo
kiečių spauda pranešė, kad 
išmokėtų grobikams tūkstan
tinės markės pasirodė apyvar
toje (jos buvo sužymėtos) Vo
kietijoje, Austrijoje, Šveicari
joje ir ... Lietuvoje! Tomas 
Drach turėjęs ryšį su tarptau
tine mafija (jau buvo anksčiau 
baustas), taigi, pasirodę pini
gai Lietuvoje parodo, kad 
tarptautinė mafija egzistuoja 
ir mūsų tėvynėje. 

AR ŽINOTE? 
Ar žinote, kad šių metų bir

želio 24 — liepos 5 d. Va
šingtone, Smithsonian Insti
tute rengiamo etnografinio 

Nuotr. Eltos 

festivalio programoje bus pris
tatyta Lietuvos programa; 
Vašingtono gyventojus ir tu
ristus linksmins Dzūkijos kai
mo dainininkai ir šokėjai, 
margučius marginti, juostas 
austi, kalvystės darbus dirbti 
mokys patyrę Lietuvos meist
rai; savo amato paslaptimis 
pasidalins medžio drožėjai ir 
gintaro meistras. 

Visi norintieji galės pasi
vaišinti gardžiais lietuviškais 
valgiais, ten pat bus galima 
įsigyti amatininkų rankų dar
bo daiktų. 

Kam važiuoti į Lietuvą, kai 
Lietuva dviems savaitėms 
atvažiuoja į Vašingtoną? Atei
kite, pasižiūrėkite, pasidžiau
kite kartu su Lietuvos delega-
zija ir tūkstančiais Vašing
tono turistų. 

Džiaugsimės, galėdami atsa
kyti į jūsų klausimus tel.: 
(202) 234-5860. 

Festivalio organizacinis 
komitetas 

' 

VASAROS PRISIMINIMŲ 
ESKIZAI 

KUN. ROBERTAS PŪKENIS 
(Tęsinys) 

Čia mokytojos kalbėjo isto
riniais vaizdais. Šlamėjo aje
rai, kai maldą kuždėjom, o 
Kristau, apsaugok tėvynę! Su
grįžkite kaip paukščiai, vėtrų 
išblaškyti į Nemuno šalį. Mes 
melsim Visagalį, kad laimintų 
jūsų gyvenimo kelią. Aleliuja! 
Vaikučiai, teneužgęsta jūsų ti
kėjimo žvakė. 

Per trumpas laikas buvo pa
žinti kitą Lietuvos šaką. Sten
giaus pažvelgti į tavo veidą, į 
mėlyną dangų. Pasilikau sva
jas ir kančią gėlėtą dėl tavęs. 
Mes kažkiek skirtingi, tik ben
dravimas gali labiau sujungti. 

Laikas daro savo. Užsidaro 
nuostabios lietuvių parapijų 
bažnyčios. Tai nors nesunai
kinkite bibliotekų! Kaip iš
saugoti tą kultūrinį turtą, jei
gu jaunimas jau mieliau skai

to angliškas knygas? Ką dary
ti? 

Jeigu nedaug atsiranda pa
šaukimų būti kunigu ar vie
nuole, prisipažinkime, kad eu
charistinis Kristus mažokai 
garbinamas. Asmenio gyveni
mo auka išblėsusi. Nežinau, 
ar myli tu rožę, leliją ir saulę, 
bet Kristų mylėki labiau už 
visą pasaulį. 

Aš surašiau tiktai, ką girdė
jau ir mačiau. Ne visų prisimi
niau vardus. Dar daug liko 
neblėstančių vaizdų. Yra vie
nas vardas, vienas klausimas 
ir vienas šauksmas Lietuva. 
Dar ne viską padarėme, kad 
tu būtum, tikrai, nepriklauso
ma ir laisva. 

Roma, 1997.05.14 
(Pabaiga) 

Danutė Bindokienė 

Šią problemą būtina 
nedelsiant išspręsti 

Bent pagal pastaruoju metu 
oficialiais keliais iš Lietuvos 
ateinančių žinių kiekį, atrodo, 
kad gyvenimo raida mūsų 
tėvynėje yra labai judri. Ne 
viskas jau labai pagirtina, ne 
viskam, kam reikėtų skirti 
pirmenybę, ji suteikiama, ta
čiau vis dėlto po naujojo prezi
dento inauguracijos tiek kraš
to viduje, tiek užsienio politi
koje įvykių tempas suinten
syvėjo. Dažnai tų įvykių cen
tre matome prez. Valdą 
Adamkų, kuris — daugelio 
maloniam nustebimui — ne
pasirinko būti tik „kosmeti
niu" prezidentu, bet į savo pa
reigas žiūri labai rimtai. 

Viena tačiau kelia nerimą 
— tai per ilgai užsitęsęs 
Švietimo ministro paskyrimo 
reikalas. Juk Lietuvos švie
timo sistemoje yra nemažai 
spragų, trūkumų ir nesklan
dumų, tad eikvoti tokią svar
bią mokslo metų dalį, besita
riant, besiginčijant, berikiuo-
jant, tarsi šachmatų lentoje,, 
galimus kandidatus (kai ku
rie jų sukelia tik liūdną 
šypseną) į Švietimo ministro 
vietą, atrodo bergždžias ir 
pragaištingas vyksmas. 

Nepaslaptis, kad užsienyje 
gyvenantys mūsų tautiečiai 
turi ypač daug simpatijų bu
vusiam Švietimo ministrui 
prof. Zigmui Zinkevičiui ir jo 
nepakvietimas tęsti turėtų pa
reigų ministerijoje daugelį 
gan priekaištingai nuteikė da
bartinės Lietuvos vyriausybės 
atžvilgiu. Kadangi prof. Zin
kevičius buvo vienas iš nedau
gelio nepakviestųjų, pradėjo 
aidėti įtarimai, kad tai kaž
koks sąmokslas, kad kažkam 
buvo nepriimtina buvusio 
Švietimo ministro veikla ir jo 
planas sustiprinti Lietuvos 
mokyklose patriotinį auklė
jimą bei lietuvių kalbos mo
kymą. Kadangi jis jau pačioje 
savo kadencijos pradžioje 
užmynė lenkiškai kalban
tiems ant šovinistinės ambici
jos ir dėl to jų „ginti" stojo 
net Varšuva, kai kas įtaria, 
kad prof. Zinkevičiaus nenau
dai čia pasidarbavo ir lenkų 
mažumos, ypač Vilniuje bei 
Lietuvos rytuose. 

Mūsų dienraštis džiaugiasi, 
kad galėjo savo skaitytojams 
pateikti paties prof. Zinke
vičiaus pasisakymus, dėl ko 
jis nebuvo pakviestas atgal į 
Švietimo ministeriją. Profe
sorius mielai atsakė redakci
jos klausimus (atsakymai bu
vo spausdinti praėjusio šeš
tadienio laidoje, balandžio 18 
d.). Kaip matėme, profesorius 
nekaltina prezidento Adam
kaus, kurį esą priešiškai nu

teikė Dariaus Kuolio-Meiles 
Lukšienės dvejetukas. Kaltas 
čia ir Krašto vidaus ministras 
Algirdas Saudargas, kad per 
lengvai pasidavė „tos kompa
nijos grupuotes'' įtakai. Pagal 
konservatorių ir krikščionių 
demokratų sutart), pasirašytą 
po 1996 m. rudens rinkimų į 
Seimą, krikščionys demokra
tai savo atstovus deleguoja 
vadovauti Krašto apsaugos. 
Užsienio reikalų bei Švietimo 
ir mokslo ministerijoms. Vadi
nasi, krikščionys demokratai 
buvo pakvietę prof. Zinkevičių 
Švietimo ministro pareigoms, 
tad jie turėjo bent stoti jo 
pusėje, kai iškilo nesutarimas 
dėl tų pareigų tęsimo. 

Čia vis vien labai sunku dar 
kartą kritiškai nepaminėti la
bai nemalonaus jausmo, kai 
krikščionys demokratai nuo
lat vadinami krikdemais (visa 
nelaimė, kad jie ir patys savęs 
nesidrovi taip vadinti]. Gal
būt žiniasklaida tai daro ne
sąmoningai, besistengdama 
pavartoti santrumpą vietoj 
dviejų ilgokų žodžių (kažkodėl 
tai netaikoma konservato
riams, nors ir tas žodis gan 
neparankus). bet nejaugi 
krikščionių demokratų parti
joje jau nėra vyresnio amžiaus 
žmonių, kurie galėtų pa
aiškinti, kaip ir kodėl atsirado 
labai neigiamą įvaizdį turin
tis žodis „krikdemai"? Tai ne
lyginant amerikiečių mėgi
nimas iš Kalėdų (Christmas) 
išrauti žodį Kristus (Christ), 
pakeičiant šios krikščioniškos 
šventės pavadinimą į , ,X-
mas". 

Vienaip ar kitaip, po prof. 
Zinkevičiaus pasisakymo, 
ypač, kai jis tiesiogį kaltinimą 
metė D. Kuoliui- bei M. Luk
šienei, atrodė verta išgirsti ir 
vyriausybės paaiškinimus, dėl 
ko buvęs Švietimo ministras 
nepakviestas į ministeriją, ta
čiau vis nerandant jam tinka
mo pakaitalo. Tikime, kad 
„Draugo" skaitytojams kiek 
šviesos įneš to paties Dariaus 
Kuolio ir Meilės Lukšienės at
sakymai į mūsų klausimus 
(beje, iš anksto nebuvo ži
noma, kas į klausimus atsa
kys, tad šių dviejų asmenų pa
rinkimas yra tiktai sutapi
mas). Jų pasisakymai iš
spausdinti balandžio 22 d. lai
doje. 

Paliekame skaitytojams iš 
tų prof. Zinkevičiaus ir D. 
Kuolio-M. Lukšienės atsaky
mų pasidaryti savas išvadas, 
o galutinį atsakymą, be abejo, 
duos Lietuvos vyriausybė, kai 
bus paskelbtas naujas Švie
timo ir mokslo ministras. 

VILNIAUS VYSKUPIJA IR 
JOS VALDYTOJAI XX 

ŠIMTMETYJE 
PETRAS MATEKŪNAS 

Vilniaus vyskupija yra seniausia Lietuvoje. Ji bu
vo įkurta 1257 m. Lietuvos karaliaus Mindaugo. Pir
muoju vyskupu buvo Kristijonas. Jo būstinė ir katedra 
buvo Vilniuje, žemutinės pilies teritorijoje. Tai patvir
tina archeologiniai tyrinėjimai, kurie buvo daromi šio 
šimtmečio vidury, esant Lietuvai Sovietų Sąjungos 
okupacijoje.Tyrinėjimų metu buvo surasta net Min
daugo pastatytos katedros pamatai. Dėl politinių int
rigų Mindaugui žuvus, Vilniaus vyskupija, kuri tik ką 
pradėjo veikti ir stiprėti, išnyko. 

1387 m. didysis Lietuvos kunigaikštis Jogaila 
kreipėsi į popiežių Urboną VI, kad jis atgaivintų Vil
niaus vyskupiją. Jos išlaikymu jis pažadėjo žemės ir 
turtų. Popiežius sutiko. 1388 m. Vilniaus vyskupija 
buvo atkurta. Vyskupu paskirtas lenkas Andrius (An-
dreas Wasiff, OPM), Serelo vyskupas, Gniezno arki
vyskupas sufraganas. Tai buvo pirmasis Vilniaus die
cezijos ordinaras. 

Atnaujintoje Vilniaus vyskupijoje visi dvasininkai 
buvo lenkai ar čekai, atvykę iš Lenkįjos. Buvo sudary
ta ir pirmoji kapitula. Į kapitulą įėjo visi lenkai. Tiek 
vyskupas, tiek ir visi dvasininkai, kurie įėjo į kapitulą, 

vargiai mokėjo lietuvių kalbą, o, jei ir mokėjo, tai labai 
silpnai. 

Vilniaus vyskupija apėmė didžiąją Lietuvos Kuni
gaikštijos dalį. Pasiliko didelė ir caro okupacijos metu. 
1925 m. Vilniaus vyskupija buvo pakelta į arkivysku
piją. Ji prieš II pasaulinį karą turėjo 1,485,484 tikin
čiųjų. 

Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvai atsistačius ne
priklausomai valstybei, Vilnia JS vyskupija po neprik
lausomybės kovų buvo padalinta: Vilniaus vyskupijos 
dalis su Vilniumi atiteko Lenkijai, o Lietuvai tik 5 de-
konatai su 64 bažnyčiomis ir 208,917 tikinčiųjų. Iš jų 
buvo sudaryta nauja Kaišiadorių vyskupus. 

1925 m. į Vilniaus arkivyskupiją įėjo Lomžos ir 
Pinsko sufraganinės vyskupuos, sudarant 5-tąją Len
kijos bažnytinę provinciją. 

Vilniaus arkivyskupijos teritorijos dalis 1939 m. 
buvo prijungta į sovietų Gudiją. Kita dalis paliko Len
kijos ribose, valdoma apaštališkojo administratoriaus, 
o Gudijoje likusios parapijos sovietinė valdžia bažny
čių administruoti niekam neleido. Kunigai ii tų vietų 
emigravo į Lenkiją. Daug bažnyčių paliko be kunigų. 
Likę kunigai aptarnavo net po kelias parapijas. 

Sunki Bažnyčios padėtis buvo ir Lietuvoje Sovietų 
Sąjungos okupacijos metu, ypač Vilniuje ir jo srity. 
1944 m. Vilniaus mieste iš 40 bažnyčių buvo užda
rytos 30. Jos buvo paverstos sandėliais, meno galerijo
mis ar koncertų salėmis. Taip pat buvo uždarytos, 
įskaitant ir provinciją, 46 koplyčios. Be šių veikiančių 
bažnyčių ir koplyčių, keturios bažnyčios karo metu 

liko visai sunaikintos, o kitos apgriautos. 
Per visas okupacijas, ar tai lenkų, ar Sovietų Są

jungos, ar nacių Vokietijos, Vilniaus arkivyskupija la
bai nukentėjo. Daug lenkų kunigų emigravo į Lenkiją. 
Nuo jų neatsiliko ir vienuoliai. Kai kurios bažnyčios 
paliko tuščios. Kunigų seminarija, kurią globojo arkiv. 
R. Jaibžykovskis, vokiečių okupacijos metu buvo 
uždaryta, kunigai profesoriai, dėstę kunigų seminari
joje, buvo suimti ir išvežti į koncentracijos stovyklas. 
Žodžiu, vokiečių gestapas nesiskaitė nei su arkiv. R. 
Jalbžykovskiu, nei su arkiv. M. Reiniu, kuris arkivys
kupiją valdė protarpiais, kaip apaštališkasis adminis
tratorius. 

Nors Vilniaus lietuviškoji arkivyskupijos dalis ne
priklauso Lenkįjai, bet taip pat nepriklausė ir Lietu
vos Bažnytinei provincijai. Buvo dedama pastangų bei 
žygių, kad Vilniaus lietuviškoji arkivyskupijos dalis 
būtų įjungta į Lietuvos Bažnytinę provinciją. Bet jie 
buvo be pasekmių, nes Vatikanas laikėsi savo nusista
tymo. Pirmasis, kuris tą mintį iškėlė Vatikane, kad 
Vilniaus lietuviškoji arkivyskupijos dalis botų prijung
ta prie Lietuvos Bažnytinės provincijos, buvo Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų valdytojas vysk. Matulaitis-La-
bukas, kai jis 1978 m. balandžio mėn. pabaigoje buvo 
Romoje. Vatikanui jis įteikė net raštišką projektą, kad 
Vilniaus lietuviškoji arkivyskupijos dalis botų atskirta 
nuo Lenkijos Bažnytinės provincijos ir prijungta prie 
Lietuvos Bažnytinės provincijos. Bet vyskupo projek
tas Vatikane dėl įvairių skirtingų nuomonių nepraėjo. 
Šis klausimas, nors Vatikano atmestas, bet ir toliau 

buvo keliamas. Tik esant dabartiniam popiežiui Jonui 
Pauliui II, nors jis ir lenkas, bet labai teisingai sut
varkė šį reikalą. 

Vilniaus arkivyskupiją nuo 1388 iki 1991 m. valdė 
38 ordinarai, o visi kiti, kurių buvo žymiai daugiau, 
tik administravo. Jų tarpe, kaip Vilniaus ordinaras, 
vysk. Jurgis Matulaitis (vėliau gavo arkivyskupo ti
tulą) ar arkiv. Mečislovas Reinys, kuris Vilniaus arki
vyskupiją su pertraukomis valdė iki 1947 m. kaip 
apaštališkasis administratorius, atliko ne tik religi
niame, bet taip pat didelį vaidmenį Lietuvos valstybi
niame bei visuomeniniame gyvenime. 

Vilniaus vyskupijos ganytojai 

XXšimt. pradžioje Katalikų Bažnyčios padėtis Lie
tuvoje buvo nenormali, nes Žemaičių ir Vilniaus vys
kupijos įėjo į Mogiliavo arkivyskupija, o Seinų — į 
Varšuvos. 1906 m. pradžioje, esant Vilniaus vyskupi
jos valdytojui vysk. Roppui, lietuviai popiežiui Pijui X 
parašė raštą, kuriame plačiai išdėstė nenormalią Baž
nyčios padėtį Lietuvoje. Buvo prašoma, kad būtų suda
ryta Lietuvos bažnytine provincija. į kurią jeitų Vil
niaus, Žemaičių ir Seinų vyskupijos. Arkivyskupas ir 
visi vyskupai būtų skiriami tik lietuviai, mylį savo 
tautą ir kalbą. Visus raštus, bules ir enciklikas siųsti 
tiesiog Lietuvos vyskupams, ne per Lenkiją, tarpinin
kaujant jų vyskupams ir atsiųstų į Lietuvą bešališką 
dvasininkų komisiją ištirti Bažnyčios padetj. 

'Bus daugiau) 
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Lietuvių pėdsakai pasaulyje 

POKALBIS SU DANTŲ 
GYDYTOJU DR. VLADU 

VAITKUMI 
Florida-Montrealis, 1998 kovo 22 

Keli žodžiai apie pokalbio 
dalyvius: 

Vladas Vaitkus, D.D.S., 
Medicinos mokslų daktaras, 
gimęs 1920 m. Amerikoje, bet 
gimnaziją baigė Kretingoje. 
Šešis semestrus studijavo me
diciną Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, o 1945 m., grįžęs 
i Ameriką, čia turėjo atlikti 
karinę prievolę. Bazelio uni
versitete (Šveicarija) toliau 
mckėsi odontologijos ir apsigy
nęs disertaciją, išlaikęs eg
zaminus, 1951 m. gavo medici
nos mokslų daktaro laipsnį 
(.Dr.med.dent.). Po trejų papil
domų studijų metų Minneso-
tos universitete 1955 m. gavo 
antrąjį dantų chirurgijos dok
toratą (D.D.S. — Doctor of 
Dental Surgery) ir, išlaikęs eg
zaminus keliose Amerikos val
stijose, vertėsi privačia prakti
ka Worcester, Massachusetts, 
iki 1989 m. pabaigos. Priklau
so Amerikos Dantų gydytojų 
sąjungai ir Amerikos Implan-
tologijos akademijai (Ameri
can Academy of Implant Den-
tistry), Lietuvos Stomatologų 
sąjungos garbės narys. Dabar 
gyvena Juno Beach, Florida. 

Kazimieras Juozas Am
brasas, gimęs 1934 m. Sur-
gučių km., Sasnavos valsč., 
Marijampolės apskr., kur bai
gęs pradžios mokyklą ir Sas
navos progimnaziją, toliau mo
kėsi Marijampolės Rygiškių, 
Jono gimnazijoje. Iš ten turėjo 
su tėvais ir broliu pasitraukti, 
nes būtų išvežti į Sibirą. Pa
simokęs Simne, 1952 m. baigė 
Lazdijų vidurinę mokyklą ir 
įstojo į Vilniaus un-to Istori
jos-filologijos fak., 1957 m. 
baigė lietuvių k. ir literatūros 
spec. Kai dešimtį metų dirbęs 
žurnalistinį darbą iš „Mūsų 
gamtos" žurnalo dėl pažiūrų 
buvo išprašytas, stojęs aspi-
rantūron, 1972 m. apsigynė 
disertaciją, dirbo universitete. 
1981 m. įstojęs į Jėzaus drau
giją, slapčiomis mokėsi filoso
fijos, teologijos ir tokiu pat 
būdu 1988 m. iš tremtinio ar-
kiv. Julijono Steponavičiaus 
rankų gavęs kunigystę, toliau 
dėstė Vilniaus universitete. 
Padirbęs po metus Lenkijoje, 
Kauno tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje, 1990 m. paskir
tas į Vatikano radiją, iŠ kur po 
4 metų perkeltas Kanadon į 
Aušros Vartų parapiją, kur 
dirbdamas išleido kelias kny
gas, nemažai rašo į užjūrio lie
tuvių ir Lietuvos periodiką. 
Gyvena: Montreal, QC., Cana-
da 

— Sakykite, daktare , ko
kie Jūsų ryšiai su Lietuva? 

—Kadangi esu dantų gydy
tojas, jau daugiau nei 
dvidešimt metų, t.y. nuo 1974, 
prasidėjo mano bičiulystė su 
darbo kolegomis, gyvenančiais 
Lietuvoje. Atgavus nepriklau
somybę, tie ryšiai dar labiau 
padažnėjo, sustiprėjo ir ne
nutrūksta ligi šios dienos. 

— Kaip Jums kilo mint i s 
Lietuvoje surengti dan tų 
gydytojams implantologi-
jos kursus? 

— Man visąlaik knietėjo su
sisiekti su lietuviais gydytojais 
ir pasidalinti su jais savo spe
cialybės patirtimi. Todėl labai 
apsidžiaugiau, kai 1973 m. 
Kauno Medicinos akademijos 
prof. Stasys Čepulis susirado 
mane. Taip sunkiais sovie
tines santvarkos laikais pra
sidėjęs bendradarbiavimas te
betrunka iki šios dienos. 

— Ar lietuviai gydytojai 
pasinaudojo Jūsų pasiūly
tomis dantų implantologi-
jos naujovėmis? 

— Be abejo, pasinaudojo. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybe, į ten jau esu 
nuvažiavęs penkis kartus. Tų 
išvykų metu kaip tik kursuose 
su savo kolegomis pasidalin
davome žiniomis. Dabar Lie
tuvoje jau yra apie 40 gydy
tojų, savo darbe galinčių 
pritaikyti įvairias persodinimo 
operacijas. Tokios srities kur
sus turėjome Kaune, Vilniuje 
ir Klaipėdoje. 1995 m. Kaune 
visą mėnesį su keturiais chi
rurgais Medicinos akademijoje 
praktikavomės veido žandi
kaulių ir stomatologijos sri
tyje. Lietuvoje jau yra įsi
kūrusios dvi amerikiečių fir
mos, aprūpinančios dantų gy
dytojus persodinimui reikalin
ga įranga, instrumentais ir 
įvairiomis kitomis medžiago
mis. 

— Kokia Jūsų nuomonė 
apie Lietuvos dan tų gydy
tojų darbą i r buitį? 

Per tuos aštuonerius laisvės 
metus Lietuvos dantų gydyto
jai galima sakyti visu šimtu 
procentų suvakarietiškėjo. Jie 
gana gerai susiorganizavę ir 
bent jau 20-30 procentų dirba 
privačiai, turi moderniškus 
kabinetus, naudojasi nebe ru
siškomis, o jau Vakaruose 
pagamintomis medžiagomis ir 
technika. 

— Ką galite pasakyt i apie 
savo šeimą? 

Dar tarnaudamas JAV ka
riuomenėje Vokietijoje, esu ve
dęs Oną Savickaitę, anuo 
metu buvusią odontologijos 
studentę. Mudu užauginome 
dukrą ir du sūnus. Visi trys 
pasirinko mediciną. Turime 
šešis anūkus, gražiai kalban
čius, skaitančius ir gebančius 
taisyklingai rašyti lietuviškai. 
Mums seneliams, tatai didelis 
džiaugsmas, kad galime su 
savo atžalomis pasikalbėti, 
bendrauti ir susirašinėti lietu
vių k. Už tas gražiai puo
selėjamas lietuviškas tradici
jas galime būti dėkingi savo 
vaikų šeimoms. 

— Redakcijos i r savo var
d u nuoširdžiai dėkojame 
gydytojui už a t sakymus i r 
l inkime ateityje kuo dau
giau ir dažniau aplankyt i 
Lietuvą, kad ten galėtų 
pas idarbuot i lietuviškosios 
medicinos labui. O visiems 
svetur gyvenantiems lietu
viams linkime pasimokyti 
iš gražaus Vaitkų pavyz
džio, kaip reiki , auklėti ir 
mokyti savo vaikus, kad iš 
kar tos į kartą būtų rūpes
t ingai ugdoma lietuvių kal
ba, papročiai , meilė tėvų 
pas i r inkta i specialybei ir 
l ie tuviškumas. 

Kalbėjosi 
kun. K. J . Ambrasas S.J. 

SIDABRINES SVAJONES 

Jis jau dvyliktus metus ei
nantis vyras. Rašo nepažįsta
mam į užsienį: „Jūs mane ma
terialiai remiate. Aš esu Jums 
labai dėkingas. Mano mama 
mirė prieš 7 ir pusę metų dar
že žaibo metu. Turiu 1 metais 
vyresnį brolį ir 2 metais ma
žesnę sesutę. Gyvename pas 
savo senelius, mamos tėvus. 
Tėtis gyvena atskirai ir retai 
mes jį matome. Aš mokausi 
gerai. Man labiausiai patinka 
istorija ir anglų kalba..." 

Per „Caritą" gavęs „Saulu
tės" rūbelių, keturiolikmetis 
sako: „Esu vienas vaikų, gavu
sių Jūsų labdarą. Be galo už 
ją dėkoju. Kedai man tiko, da
bar su jais sportuoju. Džinsai 
ir marškinėliai taip pat nuos
tabūs. Šiuo metu jais dėviu. 
Dabar mokausi gimnazijoje. 
Gyvenu 15 km nuo mokyklos, 
todėl kiekvieną dieną važinėju 
autobusu. Mokykloje mokausi 
keturias užsienio kalbas — 
anglų, vokiečių, rusų ir lo
tynų. Mokausi gerai, nes, ne
turėdamas motinos, žinau, 
kad gyvenime galiu ką nors 
pasiekti tik pats per save. 
Mano didžiausia svajonė yra 
įaigti Vilniaus universitetą ar 

kitą kurią aukštąją mokyk
lą..." 

Šiuos ir panašius laiškus 
skaitėme Lietuvos vaikų glo
bos būrelio „Saulutės" susirin
kime ir vėl įsitikinome, kad 
dar ne laikas išeiti poilsiui, o 
tik pasitempti, kad dar vie
nam ar kitam Lietuvos vaike
liui nuvaikytume juodus debe
sėlius. 

Susirinkime išgirdome iš 
Lietuvos grįžusių apie aplan
kytas vietas, kuriose vaikai 
randa užuovėją. Ne kartą po 
Lietuvą keliavusi, Aldona Ješ-
mantienė patvirtino paramos 
reikalingumą Kauno rajono 
Tabariškių parapijos klebonui 
kun. R. Repšiui. Jis globoja 10 
vaikų, nuo dvejų iki šešiolikos 
metų, ir jiems labiausiai rei
kia žieminių batų bei žieminių 
rūbelių. 

IŠ Šilalės rajono Kvėdarnos 
klebono kun. K. Žąsyčio at
vežė padėkos laišką, kuriame 
jis sako, kad nori ir toliau pa
dėti vaikams, nori, kr jie nuo 
mažens suprastų, jog parapija 
— bendruomenė. Patraukti 
juos iš gatvės ruošiamas jau
nimo centras, kuriame no
rėtųsi įrengti žaidimų kam
barį (žaidimų kompiuterių, vi
deo aparatūrą). Vyresniems 
norėtųsi įtaisyti muzikos in
strumentų. Gal išeitų instru
mentinis ansamblis... 

Trakų antrajam vaikų lop-
šeliui-darželiui (auklėtoja Ni
jolė Lisevičienė) reikia batų, 
patalynės, šiltų rūbų. Vilniaus 
spec. kūdikių namams reikia 
rūbų, batų, nuplaunamų kietų 
žaislų. Labai reikalinga bet 
kokia šalpa Vilniaus krašto, 
ypač pietryčių Lietuvos, lietu
viškoms mokykloms. Tuo rei
kalu būtų galima palaikyti ry
šius su dr. Gediminu Kaluma. 

Aukų reikia, kad išsilaikytų 
„Carito'' tvarkoma Panevėžio 

Čikagoje studijuojanti Šv. Kazimie
ro vienuolė iš Pažaislio ses. Ramute 
taria įžanginį žodį prieš „Pažaislio 
Muzikos festivalio" ištraukų vaiz
dajuostės rodymą Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje. 

šalpos virtuvė, kuna rūpinasi 
kleb. kun. J. Antanaitis. Pa
nevėžio Nazareto valgykla 
(Tiškevičiaus 15), vedama vie
nuolių ir seselės, viską pačios 
susineša iš parduotuvių ir 
ūkininkų. Kaltinėnų klebonas 
kun. P. Linkevičius pavyzdin
gai ir energingai globoja vai
kus ir senelius. Jis užsitar
nauja įvertinimo ir rėmimo už 
neįtikėtiną pasišventimą. 

Labai sąžiningai ir sunkiai 
dirba „Šilalės Carito" grupė. 
Caritiečiai praleidžia daug lai
ko, lankydami mokyklas, dau
giavaikes šeimas, invalidus ir 
į nelaimę patekusius nema
žame Šilalės rajone. Pati 
anksti netekusi tėvo. „Šilalės 
Caritui" vadovauja Irena Ju-
deikienė. 

Šilutės vaikų globos namuo
se „Ąžuoliukas" gyvena apie 
30 (iki 7 metų) našlaičių, iš jų 
14 su negalia. Paskiau jie ke
liami į Saugų globos namus, o 
vėliau į Šilutės pensionatą. 
Jiems reikia patalvnės ir rū
bų. 

Tai tik dalis A. Ješmantie-
nės aplankytų namų bei vai
kus globojančių asmenų. Jos 
kelionėje pynėsi vargas ir pa
siaukojimas. 

Marytė Černiūtė, vykusi į 
Lietuvą pasidžiaugti preziden
to Adamkaus inauguracija, 
pasinėrė karitatyviniuose dar
buose. Vilniaus Visų Šventųjų 
bažnyčios klebono kun. Jono 
Varanausko ir VDU rūpybos 
fakultetą baigusios Vidos Po
cienės rūpestis vaikais ir ser
gančiais benamiais paliko gilų 
įspūdį. Čia įsteigta dienos vir
tuvė, suteikiama medicininė 
pagalba. Čia kuriamos gali
mybės vaikams saugiai ir šil
tai pernakvoti, ruošiamos kla
sės, kad vaikai galėtų moky
tis. 

Šv. Kryžiaus bažnyčioje dar
bavosi seselė Daiva Kuzmic
kaitė, o dabar M. Černiūtė su
sitiko seseles Dalią Dapkū
naitę ir Jolitą Matulaitytę. Šv. 
Kryžiaus bažnyčia turi bendrą 
programą su Visų Šventųjų. 

Marytę Černiūtę giliai su
jaudino susitikimai su 10 var
gingai gyvenančių šeimų Ute
nos rajone. 

Dalis susirinkusių į PLC FWių mene pan.alyti ..Saulutes" rodomos. Algio Liepinaifio ir Aleksandro Plėnio pa
ruoštos, vaizdajuostės iš Pažaislio vienuolyne vykusio Muzikos festivalio Nuotr I. Tijūnėlienėa 

Asmeniški apsilankymai, 
laiškai, su didele pastanga nu
pieštas invalido vaikučio atvi
rukas, visa tai liudija, kad kai 
kuriems vaikams, vienišiems 
seneliams, žmonėms su nega
lia, neįstengiantiems įsidar
binti „linksma diena" dar ne-
nušvito. 

Todėl yra malonu ir giliai 
sujaudina, kai atsiranda no
rinčių padėti. „Saulutė" dėkoja 
Violetai ir Algiui Strikams už 
Kalėdų proga jų namuose su
ruoštas vaišes, į kurias svečiai 
ateidami atnešė dovanėlių 
našlaičiams. Ačiū Lemonto 
„Maironio" lituanistinei mo
kyklai, kad kasmet Padėkos 
dienos proga praveda rink
liavą Lietuvos vaikams ir kad 
Silvijos Radvilienės penktas 
skyrius pasirinko remti vieną 
berniuką. Ačiū Clevelando 
Agora teatro spaudos atstovui 
Linui Johansonui, kad suge
bėjo įtikinti teatro savininkus 
vieno koncerto pajamų dalį 
paaukoti „Saulutei" ir priean
gyje išstatyti parodą apie Lie
tuvos našlaičius. Ačiū panau-
dojantiems sumanumą gauti 
aukų iš kitataučių. 

„Saulutė" dėkoja pensinin
kams, kurių širdys neleidžia 
neremti tėvynės vaikučių, ir 
jaunoms šeimoms, kurios auk
lėja savo vaikučius dalintis su 
Lietuvos našlaičiais. Dėkoja
me, kad šeimos švenčių progo
mis, prisimenant a.a. miru
sius, prisimenami ir vargstan
tieji. 

Dėkojame padedantiems 
krauti siuntinius į talpintu-
vus. Balandžio 4 d. vėl ške-
liavo apie 300 siuntinių jį Ši
lalės, Alytaus, Vilkaviškio, Ig
nalinos, Panevėžio, Utenos ir 
Kauno rajonus. Siuntiniams 
daugumas daiktų gaunami 
per seselę Dot iš St. Charles 
miestelio St. Patrick's parapi
jos. Jų surinkimu ir pakavimu 
nuolat rūpinasi Raminta Mar-
chertienė. Dėkojame Mercy 
Lift už sudarymą sąlygų ne
mokamai viską persiųsti į Lie
tuvą. Ačiū Pasaulio lietuvių 
centrui Lemonte už prieglobs
tį. 

Susirinkime iždininkė Ra
munė Račkauskienė patvirti
no, kad 1997 metais „Saulutė" 
į Lietuvą išsiuntė apie 70,000 
dol. pinigais, kuriuos skirsto 
„Saulutės" bendradarbiai. Ba
landžio pradžioje buvo per
siųsta 9,775 dol. Tai parama 
konkretiems šeimose globoja
miems vaikams, šeimyni
niams globos namams, bei be
globiais vaikais besirūpinan
tiems. Jau 1998 metais „Sau
lutė" virš 20,000 dol. persiun
tė į Lietuvą. Almai Adamkie
nei inauguracijos proga buvo 
įteikta 1,500 dol., o po inaugu
racijos gautos aukos A Adam
kienės labdarą paremti, taip 
pat jai perduodamos. Aukoju
siems sekretorė Aušra Šau
lienė išsiunčia padėkos pakvi
tavimus. 

Kovo 20 d. PLC Bočių me
nėje buvo rodoma prez. Adam
kaus inauguracijos vaizda
juostė, kovo 27 d. dr. Šmulkš
čio, o balandžio 3 d. PLC Bo
čių menėje buvo rodoma A. 
Plėnio paruošta paskaita „Lie
tuva ir užsienio lietuviai", Pa
žaislyje vykusio „Muzikos fes
tivalio" koncertų ištraukų 
vaizdajuostė. Pradinį žodį tarė 
Čikagoje studijuojanti Pažais
lio kazimierietė seselė Ra
mutė. Vakaronė buvo suruoš
ta Algio Liepinaičio iniciatyva. 
Prieš porą metų A. Liepinaitis 
rinko aukas ir išleido lanks
tinukus įvairiomis kalbomis, 
kad atvykę į Pažaislį turistai 
būtu informuoti apie Šį Lietu
vos baroko paminklą. Anks
čiau A. Liepinaičio dėka J. 
Ereto knyga buvo išversta į 
kelias kalbas. Taigi A. Liepi
naitis, gerų norų atkakliai ve
damas, įstengia įgyvendinti 
kilnius sumanymus, o „Saulu
tė" buvo laiminga, kad penk
tadienio vakaronėje buvo su-

CLASSIFIED GUIDE 
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, 
Wasringtori, 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. 

AUTOMOaUO. NAMU, SVEKATSS? 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas FrarfcZapcas ir OfcMgr. Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Weet 951h Street 

Tai. (706) 424-8664 
(773)581-6664 

Reikalingi vyrai 
darbininkai, skambinkite 

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

VVestchester priemiestyje 
(dviems asmenims) Išnuomo
jamas butas pusrūsyje. Trys 
kambariai ir virtuvė. Kreiptis tel. 
(708) 531-8089 po 6 vai. vakaro. 

RTVERDALE A U T O M O T I V E 
Padteune parduoti, suremontuoti arba 

pifM nupirkti automobili mūsų aiktelėję 
arba auto-vartytioėse. Padėsime persiųsti 
automobili, motociklą ar komercine siuntą 
t Lietuvą. Reikalingas skardininkas. 

Tafm-Muse*. 

GREIT PARDUODA 

RE/M/U 
REALIUS 

(773)5*-59SI 
(70S)«2M1* 

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

r^jm^huLj ««ECJK REALTOaS 
V j C M K j l 7922 S.PuteaU RrJ. 
- _ _ = r r > « t l . 4365 SArcnar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
protestanaliai, šakningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKY8 

T E L 773-585-6624 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir namus. 
Šiek tiek angliškai mokėti botų 
naudinga. Alga, kambarys, maistas 
tfkflboneaprrK3kama.KBMorra)B,«aL 
510-420-8161. 

Reikalingi asmenys prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmones namuo
se. Reikalavimai: rekomendacijos, 
patyrimas ir anglų kalba. Anygi-
nimss $75 M8120 per dksną. 
Tel. 414-783-2606. 

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

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai pradžiugins 

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

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, 11. 

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

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

- • 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTU 

Kiekvieną ketvirtadieni Jums, 'Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. įsigykite! 

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

Autorius (v.pav.) 
P.Gaučys 
MykKrupavičius 
Mečislovas Mackevičius 
Z.Ivinskis 
P Naujokaitis 
J Švaistas 
A.Tyruolis 
A.Tyruolis 
M.Vaitkus 
B.POkelevičiOtė 

P svsdntmss 
Atogrąžų saulė 
Atsiminimai 
Atsiminimai 
Atsiminimai (vysk. P.Bučio) 
Auksiniai rageliai 
Aukso kirvis 
Aukso lyra 
Aukso lyra 
Aukso ruduo 
Aukso žąsis 

Kaina 
S3.00 
$5.00 

$12.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

$12.00 
$9.00 
$1.00 
$1.00 

Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500, taksu 773-586-8284 
arba pastų Mūsų adresas: 

-Draugas" administracija, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Persajrtlrno ištektas vienai knygai - $3.95, ttekvtenai pspattorr* prttM $0.95. 

Gyvenantiems IL valstijoje pridėti 8.75% "sakw taV 
"Draugo" administracija 

aukota 483 dol. paremti Pa
žaislio vienuolyno remontą, 
nes čia ne vienas randa dvasi
nę atgaivą. 

Tęsiamas vajus surinkti lėšų 
be kairės rankos ir be kojų 
dešimties metų Remigijui įtai
syti jo poreikiams pritaikytą 
„wheelchair". 

Yra darbų, yra planų, yra si
dabrinių svajonių, bet svar
biausia — yra tikslas. 

Indrė Tijunėlienė 

• Vilnius. Kovo 3 d. Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje 
Vilniaus arkivyskupijos Jau
nimo centras kartu su para
pijų ir Katalikiškų jaunimo or
ganizacijų jaunimu surengė 
tradicinę šv. Kazimiero šven
tės vigiliją, kuriai vadovavo 
Vilniaus arkivyskupo augzilia

ras J. Tunaitis. 
Vilniaus arkivyskupijos Jau

nimo centre kiekvieną kovo 
mėnesio antradienį vyko jau
nimui skirti Gavėnios susi
kaupimo vakarai, kuriems 
vadovavo tėvas Elijas Leyds iŠ 
Šv. Jono kongregacijos, tėvas 
St. Zarauskas.OP, Šv. ap. Pi
lypo ir Jokūbo bendruomenės 
jaunimas ir tėvas A. Saulaitis, 
SJ. 

Balandžio 10-ąją, Didįjį 
penktadienį, 16 vai., vadovau
jant arkivyskupui A. J. Bac-
kiui, iš Vilniaus arkikatedros 
bazilikos į Trijų kryžių kalną 
buvo einami Kryžiaus keliai. 
Giedojo ir Kryžiaus kelio mąs
tymus skaitė įvairių Vil
niaus parapijų ir katalikiškų 
jaunimo organizacijų jauni
mas. 

( < 



Lietuvos Operos žvaigždė Virgilijus Noreika kdešinėje) ir Lietuvių operos 
choro pirm. Vaclovas Momkus aptaria „Čigonų barono" pastatymo 
rūpesčius. Nuotr. Ed. Šulaičio 

„ČIGONŲ BARONAS" ATNEŠA 
PAVASARJ 

Jau senokai buvau sugalvo
jęs posakį — koks pavasaris 
be Lietuvių Operos premjeros? 
Tai posakis kitiems — jis lyg 
ir įsipilietino. 

O šiemet tą posakį galima 
konkretizuoti, tariant — koks 
pavasaris be „Čigonų barono", 
nes ši komiška opera pirmą 
kartą nuskambės paties gai
valingo pavasario šėlsme — 
balandžio 26 d., nuolatinėje 
Lietuvių operos vieneto pasta
tymų vietoje — Morton East 
vid. mokyklos auditorijos sce
noje, Ciceroje. 

Žvelgiant į kalendorių, ma
tome, kad ši data jau čia pat 
— keliais žingsniais pasiekia
ma. Tad praėjusi šeštadienį 
pasistengiau nuvykti į aukš
čiau minėtos mokyklos salę, 
kur dabar kasdien vyksta in
tensyvios repeticijos. Ypač 
anas šeštadienis Lietuvių ope
ros vienetui buvo tikra dar-
bymetė, nes tai nedarbo diena 
savose darbovietėse, kuriose 
daugumas jo narių pelno kas
dieninę duoną ir todėl buvo 
galimybė rimtai parepetuoti. 

Nors lauke vyravo tikras pa
vasaris: švietė graži saulutė ir 

: kvietė į gamtą, apie šimtinė 
žmonių nuo 10 valandos ryto 
įtemptai dirbo. Ir nebe pagrin
do — premjera jau čia pat, o 
dar daug visokių dalykų rei
kia sustyguoti". Svarbiausia 
— reikia padirbėti su brangiu, 
dešimtis tūkstančių dolerių 
kainuojančiu, profesionalių 
muzikantų orkestru. 

Morton East mokyklos audi
torijos scenoje prakaitavo ne 
vien tik gražiai atjaunintas 
choras (arti 20 jo narių jau yra 
iš naujai į šį kraštą atvyku
siųjų), bet ir visi žymieji solis
tai iš Lietuvos, o taip pat Cle-
velando — jau neskaitant vie
tinių — čikagiečių. 

Po ilgos repeticijos, kuri bai-

VAINIKAI LORETOS 
GIMTADIENIUI 

Balandžio 22 dieną Loretai 
Asanavičiūtei būtų sukakę 
trisdešimt vieneri metai. Di
džiulis gimtadienio vainikas, 
kurį savo sesei gera valia nu
pynė Karoliniškių gyventojai, 
papuošė atminimo lentą. Tre
čiadienį, gimimo sukakties 
proga, atminimo lenta iškil
mingai atidengta Karoliniškių 
vidurinėje mokykloje. 

Pilkame marmure iškaltos 
raidės skelbia, kad, gindama 
Vilniaus televizijos bokštą, 
1991 metų sausio 13 dieną žu
vusi Loreta Asanavičiūtė mo
kėsi šioje mokykloje. 

Jaunos didvyrės atminimas 
pagerbtas Karoliniškių seniū
nės Danutės Bekintienės ini
ciatyva. Atminimo lentą, pa
sak jos, iškalė žmogus „iš pat
riotizmo ir širdies", prašęs 
save vadinti nežinomu auto
riumi. 

Tą pačią dieną padėtas vai
nikas ir prie namo, kuriame 
Loreta Asanavičiūtė gyveno. 
Ši Karoliniškių gatvė yra pa
vadinta jos vardu. 

Karoliniškių mokykloje su
rengtos mokinių krepšinio 
varžybos Loretos Asanavičiū
tės taurei laimėti. (ELTA) 

gėsi vos prieš 6 vai. vakaro, 
užkalbinau tik penktadienio 
popietėje į Čikagą atvykusį 
Lietuvos operos veteraną, jau 
senokai talkinantį ir čikagie
čių lietuvių operai — žymiau
siąjį mūsų solistą Virgilijų No
reiką. 

Dėl kitų įsipareigojimų jis 
negalėjo atvykti antradienį, 
kaip kiti jo kolegos iš Lietu
vos: Ramutė Tumuliauskaitė, 
Antanas Malikėnas, Vytautas 
Juozapaitis, Vaidas Vyšniaus
kas, Vytautas Viržonis, Eligi-
jus Domarkas. Jie visi čika
giečių statomame „Čigonų ba
rone" ir gros „pirmuoju smui
ku" (žinoma, tariant perkel
tine prasme). 

V. Noreika dar buvo pakan
kamai neatsigavęs po vargi
nančios kelionės per Atlantą 
bei didelio laiko skirtumo, ku
ris sugriovė miegui skirtų va
landų ritmą, tačiau jam nebu
vo galimybės į tai kreipti dė
mesio, nes laukė pirmoji atsa
kinga repeticija su čikagie-
čiais operos entuziastais. Juk 
jis čia pagrindinis asmuo — 
atliekantis čigonų barono Ba-
rinkajaus rolę. 

Atsimenu, pirmą kartą šį 
mūsų operos tūzą sutikau per 
Pasaulinę parodą Montrealy-
je, Kanadoje 1967 m., kuomet 
jis kartu su birbynininku P. 
Budriumi ir kanklininke S. 
Juodvalkyte dienomis pasiro
dydavo Lietuvos (tada, deja, 
dar „tarybinės") paviljone, o 
vakarais — dainuodavo puoš
niuose Montrealio operos rū
muose. Nuo jo stipraus balso 
drebėdavo šio didelio pastato 
sienos, kas mus lietuviams 
kėlė nemažą pasididžiavimą. 
O po tų koncertų dažnai susi
tikdavome Montrealio Lietu
vių namuose, kuriuose vieną 
kartą jis atskirai koncertavo. 

V. Noreika šeštadienį pagy
rė Lietuvių operos vadovus, o 
ypač galingą chorą, kuris „Či
gonų barone" turi daug progų 

pasireikšti. „Man su šiais ope
ros entuziastais buvo ir yra 
malonu dirbti", — teigė V. No
reika, kuris yra lyginamas su 
jau legendariniu solistu Kipru 
Petrausku. 

Po repeticijos trumpai teko 
sušnekti ir su Lietuvių operos 
dažna talkininke Aldona 
Stempužiene iš Clevelando, 
kuri šiame pastatyme atlieka 
senos čigonės Čipros rolę. Be
je, Clevelando lietuviams čia 
šiemet atstovauja dar viena 
naujai į čikagiečių operos so
listų eiles įsijungusi — Virgi
nija Muliolienė, turinti „Kiau
lių karaliaus" Župano dukros 
Arsenos rolę. 

Scenoje taip pat mačiau ir 
tris vietinius solistus: Lidiją 
Rasutienę, Algimantą Barniš-
kį, Vaclovą Momkų. Iš šios tri
julės vieną — Algimantą Bar-
niškį mes daugiausia pažino
me, kaip estrados dainininką. 
Tačiau, pasirodo, jis Lietuvoje 
yra baigęs operinio dainavimo 
klasę ir yra stipraus balso so
listas. 

O kas gi nepažįsta Vaclovo 
Momkaus? Jis jau nuo senes
nių laikų reiškiasi Čikagos 
Lietuvių operos vienete. Jis ir 
choro dainininkas, solistas, 
operos valdybų dažnas narys, 
o paskutiniu metu — net jos 
pirmininkas. 

Vaclovas šį kartą turės ne
didelę solo partiją, tačiau šalia 
to — ant jo pečių guli visa ad
ministracinio darbo atsako
mybė. Jam, kaip valdybos pir
mininkui, tenka ne vien tik 
dienomis, bet ir naktimis gy
venti šios operos vargais bei 
rūpesčiais. Gerai, kad jis turi 
nemažai puikių talkininkų, 
kurie palengvina tempti sun
kią naštą. 

Neseniai „Draugo" dienraš
čio šeštadieniniame kultūri
niame priede Lietuvių operos 
narys Kazys Skaisgirys bandė 
atsakyti į klausimą: kas gi 
pagaliau yra šis populiarus 
kompozitoriaus J. Štrauso kū
rinys — operetė, opera ar ko
miška opera? Atrodo, prieita 
nuomonės, jog jį reikia vadinti 
operete arba komiška opera. O 
jeigu jau komiška opera — sa
vaime suprantama, kad tai 
linksmas, neleidžiantis nuo
bodžiauti kūrinys. 

Anksčiau vis tekdavo girdėti 
balsų, kad kai kurie mūsiškės 
operos pastatymų lankytojai 
skųsdavosi per dideliu operų 
rimtumu. Sakydavo, kad nėra 
progos jiems išsiblaškyti po 
sunkių kasdieninių darbų. 

Tokiems šį kartą nereikės 
nusivilti, nes „Čigonų Baro
nas" yra tikrai žaismingas 
kūrinys: čia netrūksta gražios, 
reguliarios muzikos, yra daug 

spalvingų dainų, ausiai mielų 
arijų. Visa tai pateikiama sko
ningai, patraukliai. 

Beje, operą diriguoja jau ge
rai čikagiečiams pažįstamas, 
čikagietis Alvydas Vasaitis, o 
ją režisuoja — svečias iš Lie
tuvos, profesionalas Eligijus 
Domarkas. Jų vardai ir su
gebėjimai patys kalba už save. 

Šį sekmadienį, balandžio 26 
d., 3 vai. p.p., Morton East 
vid. mok. auditorijos scenoje, 
2423 So. Austin Ave., Cicero 
prasidės kasmetinė, jau 42-ji 
pavasarį atnešanti šventė — 

„Čigonų barono" premjera. 
Dar yra laisvų vietų į ją — 
skubėkime bilietus įsigyti ir 
tapkime šios retos šventės da
lyviais! 

Važiuodamas žaliuojančio
mis Cicero miesto gatvėmis į 
namus, galvojau apie tikrą 
pavasarį, Lietuvių operos 42-jį 
pavasarį. O mano ausyse 
skambėjo paskutiniai „Čigonų 
barono" posmai: „Taip, mielieji 
draugai/jei klajojai ilgai/ lai
mę rasti gali/ tik gimtojoj 
šaly!" 

Edvardas Šulaitis 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. balandžio 23 d. 

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LIUDAS ARBAS 

Š.m. gegužės 4 d. sueina dvidešimt metų, kai mirė 
mūsų brangus ir mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis. 

Minint mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus į 
aukojamos š.m. gegužės 3 d. 10 vai. ryto Šv. Onos i 
bažnyčioje, Beverly Shores, IN. 

Maloniai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti jį maldose. 

Liūdintys: žmona, vaikai ir anūkai. 

A.tA. 
LIUDVIKAI KYBARTIENEI 

mirus , vyrui STASIUI, s ū n u i ČESLOVUI, dukra i 
NIJOLEI bei jų šeimoms ir kitiems giminėms Lietuvoje 
ir Kanadoje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Petras ir Ona Peteriai su šeima 
Juzefą Paulauskienė 
Nelia Paulauskaitė 
Zigmantas ir Brigita Krasauskai su šeima 

Ar 

ir vėl 
ieškoti 
geriausių 
procentinių 
uždarbių? 

Loretos Asanavičiūtės gimimo sukakties proga Karolimftkjų vid mokyk
loje balandžio 22 d. atidengta atminimo lenta Nuotr Eito* 

Skubėkite į 
Midland Federal 

Savings 
kur kasdien 

pelnysite 
geriausius 

nuošimčius. 
# 

i 

* 

* 

5.65% 
12 month Term 

Certificate of Deposit 

&3mklkinclfeckzrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

• • » t . Nartam Ava., 8ridgnri«w 604M • (70*) 5M-9400 
4040 S. Archar Ava.. CMcago 60*33 • (773) 254-4470 

2087 W. Mtt l St , CMeago 00829 • (773) 025-7400 O 
FDtC mvjiad 

•APY (AnouaJ Parcantaga Ytotd) tor mis 12 montti CD is 5 BS% as of March 31 . 
1006 kiteraat t* compoundad daity and paid monthly Ponaity for earty vnlfy5rawal 
FUfta sulnact to cftanąa wttr>out nottee 

A.fA. 
AGOTA GENOVAITĖ 

MOZURAITIENĖ 
Gyveno Gelgaudiškyje, nuo 1967 m. Čikagoje. 
Mirė 1998 m. balandžio 21 d., 8:30 v.r., sulaukusi 85 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šakių rajone, Gelgaudiškio ka ime. 

Amerikoje išgyveno 31 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas Mozūraitis (Kaunas); 

dukra Zita Misevičienė (Šilute); sesuo Elena Bacevičienė 
(Florida); anūkai: Algis Mozūraitis, Regina Liorentienė, 
Arvydas Misevičius. 

Velionė bus pašarvota balandžio 24 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks balandžio 25 d. Iš laidojimo n a m ų 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M.Marijos Gimimo parapijos j 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos gedulingos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: sūnus, duk tė , sesuo i r a n ū k a i . 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600 

PADĖKA 

A.fA. I 
VIKTORIA KLEIVIENĖ j 

Mūsų mylima Mama, Močiutė ir Promočiutė mi rė 
1998 m. kovo 11 d. St. Petersburg, FL. Buvo pala idota 
kovo 21d. Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. 

Širdingai dėkojame kun. S.Ropolui, OFM, ir kun . 
M.Čyvui už Rožinį ir a t n a š a u t a s šv. M i š i a s S t . 
Petersburg, Vyrų vienetui giedojusiam per šv. Mišias, 
A.Gudoniui už a ts isveik in imo p raved imą i r or
ganizacijų atstovams ir draugams už mums b rang ius 
užuojautos žodžius. 

Reiškiame padėką kun. J.Kuzinskui už šv. Mišias Pal. 
Jurgio Matulaičio Misijos koplyčioje, Lemonte ir maldas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, muz. F.Stroliai, Pauliui 
Stroliai, giedrininkėms ir karsto nešėjams. 

Ačiū visiems užprašiusiems šv. Mišias čia ir Pažaislio 
bažnyčioje, už gėles, aukas organizacijoms, i š re ikš tas 
užuojautas asmeniškai ir spaudoje, visiems g iminėms, 
draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą koplyčioje, 
Mišiose ir palydėjimą mūsų Mamytės į Amžiną poilsio 
vietą. 

Dėkingos: d u k r o s L o r e t t a K y n i e n ė i r A n g e l ą 
Dirk ienė , a n ū k ė s L e v i n i a , V i k t o r i a , A u d r a i r 
Dana su šeimomis. 

Brangiajai Motinai 

A.tA. 
ONAI SAVICKIENEI 

mirus, dukteriai ONYTEI ir žentui VLADUI VAIT-
KAMS reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Liucija ir Valteris Beržinskai 
Birutė ir Antanas Čiuriai 
Alė ir Vandalinas Domanskiai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 
•Janina ir Jonas Šalnai 

DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLO 
RESTAURAVIMO FONDAS 

nuoširdžiai dėkoja šiems mecenatams už jų aukas: 

Lauretta Rashinskienė $1,000.00 
Čikagos lietuvių moterų klubas $100.00 
ALIAS $100.00 
John Gibaitis $100.00 
Adelė Pabrėžienė $100.00 
Auguste Lemke $100.00 
Anatolijus Siutas $100.00 
Teodoras Rudaitis $100.00 
Albertas Kerelis. Jr $100.00 
P.Pazejūnas $50.00 
Institute of Aviation $40.00 
Algis Strimaits $30.00 
Jonas ir Donata Karuža $25.00 
Petras Petrutis $10.00 

Visos šios aukos labai reikalingos šiam projektui. 
Prašome visų lietuvių paremti savo auka. 
Čekius siųsti: 

Darius and Girėnas Monument F u n d 
TCF/Standard Federal Bank 

3960 W. 95th St. 
Evergreen Park, IL 60805 

w 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. balandžio 23 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Nepamirškime kad šią sa
vaitę, balandžio 22-26 d., 
Čikagos vidurmiestyje, Chica-
go Cultural Center, 78 E. 
\Vashington Str.. vyksta lietu
viški renginiai. Šį vakarą, 
t.y. balandžio 23 d. tarp 6 ir 
7:30 vai. vak., Randolph Cafe 
patalpoje bus „Streetdancer". 
vad. Kęstučio Stančiausko, 
koncertas: rytoj penktadie
nį, bal. 24 d., 11 vai. r. City 
in a Suitcase" programa apie 
Lietuvos meną, muziką, sosti
nę, o 12:30 iki 2 vai. p.p. — 
,.Continental Drift" programa, 
transliuojama iš Vilniaus; 
šeštadienį, bal. 25 d., 12-1:30 
vai. p.p., „Delčia" grupės kon
certas (anksčiau buvo skelbta, 
kad koncertuos „Adios", bet 
pakeista;1; sekmadienį, bal. 
26 d., 1 vai. pasirodys 
„Dainavos" ansamblis, o 3 vai. 
— Lietuvos Vyčių šokėjai. Kas 
gali. dalyvaukite! 

„Laiškų lietuviams" me
tinė šventė rengiama Jaunimo 
centre gegužės 17 d., 3 vai. 
p.p. Programą atliks sol. Au
dronė Gaižiūnienė, akompa
nuojant Manigirdui Mote-
kaičiui. Bilietus iš anksto 
užsisakvti prašoma, skambi
nant tel. 773-737-8400. 

Cepelinų pietus sekma
dienį, gegužės 3 d., po 11 vai. 
lietuviškų šv. Mišių, Cicero 
Šv. Antano parapijos salėje 
ruošia LB Cicero apylinkės 
valdyba. Visi kviečiami. Pel
nas bus paskirstytas įvai
riems lietuvių veiklos reika
lams. 

Pagelbėkime džiova ser
gantiems Lietuvos vaikams. 
Šiuo 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 j operą, turėsite pro
gą pavalgyti vietoje arba išsi
nešti namo, kad šeimininkėms 
nereikėtų dirbti. Neškime lai
mę kitiems, tai ir patys jau
simės laimingi. 

Pirmoji Komunija Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje bus gegužės 3 d., 1 
vai. p.p., o Sutvirtinimo sakra
mentas — gegužės 24 d. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misija ruošia Motinos die
nos pietus gegužės 10 d.. 12 
vai., didžiojoje Pasaulio lietu
vių centro salėje. Bus Aldonos 
Šoliūnienės paruošti pietūs, 
saldumynai, kava, trumpa, 
nuotaikinga programa. Kvie
čiame visus kuo anksčiau 
užsisakyti stalus ar vietas, 
skambinant Onai Abromaitie-
nei 630-257-6675. 

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. 

PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas ir Gražina 
Kamantienė iš Grand Ra-
pids, MI, dalyvavo Jdumpės" 
koncerte, vykusiame Lietuvių 
dailės muziejuje. Lemonte, ba
landžio 17 d. Jie palinkėjo 
punskiečiams sėkmės ir paliko 
100 dol. auką LB Kultūros ta
rybai, už ką tarybos pirm. Ma
rija Remienė nuoširdžiai 
dėkoja. 

A.a. Violeta Karosaitė 
mirė 1989 m. balandžio 24 d. 
Šv. Mišios už jos sielą, o taip 
pat už jos tėvų Vytauto ir 
Onos Karosų sielas, bus auko
jamos balandžio 26 d., sekma
dienį, 10 vai. r., T. jėzuitų ko
plyčioje Čikagoje. Prašoma 
pasimelsti už mirusius. 

Dr. Jonas Adomavičius, 
nepasitenkino vien dosnia 
auka Kultūros tarybai, kad 
būtų sumažintos Punsko lietu
vių kaimo kapelos „Klumpė" 
atvežimo išlaidos. Po koncer
to Jaunimo centre balandžio 
19 d. kiekvienam „Klumpės" 
dalyviui buvo įteiktas vokas 
su šimtine, o dar ir visas 
maišas vitaminų, aspirino. 
Pažymėtina, kad dr. Adoma
vičius niekuomet sau garbės 
neieško ir pats į sceną dovanų 
įteikti neina, bet jo geri darbai 
ir dosnumas šviečia gra
žiausiomis artimo meilės spal
vomis. 

Pirmosios lietuviškosios 
knygos išleidimo 450 m. su
kakties progai „Draugas" 
skyrė ypač daug dėmesio, o 
kai buvo šiame krašte 
ruošiami sukaktuviniai rengi
niai, jiems teikta gausi rekla
ma. Dėl to Lietuviškosios kny
gos sukakties paminėjimo 
komisija Vilniuje paskyrė 
„Draugui" ir jo vyr. redaktorei 
sukaktuvinį sidabro medalį 
(„Medalis Pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų jubi
liejui", dail. Petras Repšys; 
įrašas:„Catechismvsa praSty 
Szadei, 1547-1997"). Medalį iš 
Vilniaus parvežė ir iškil
mingai „Klumpės" koncerto 
metu vyr. redaktorei Danutei 
Bindokienei įteikė JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Regina 
Narušienė. 

Prel. Juozas Prunskis , 
pasižymintis savo dosnumu 
svarbiems lietuviškiems reika
lams, parėmė Lietuvos spaudą 
ir jaunimą 5,000 dol. auka. 
Per kun. Viktorą Rimšelį, 
MIC, „XXI amžiui" paremti 
paskyrė 2,000 dol., o Marijonų 
gimnazijos statybai Marijam
polėje — 3,000 dol. Visų vardu 
prel. Prunskiui nuoširdžią 
padėką reiškia kun. Rimšelis. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga penktadienį, balandžio 
24 d., 7:15 v.v. vyks sesės L. 
Kazėnienės namuose. Visos 
narės prašomos dalyvauti — 
bus svarbūs veiklos aptarimai. 

Dvi jaunametės Šeimos klubo lankytojos smaguriauja pačių pagamintais 
patiekalais viename šio įdomaus klubo susirinkime. 

Algimantas Barniškis ir dr. Vilija Kerelyte „Daugo" koncerte, vykusiame 
kovo 29 d Jaunimo centre, atrado progą padovanoti Lietuvos Respublikos 
prezidento žmonai Almai Adamkienei savo neseniai išleistą dainų kasetę, 
pavadintą ..Mėlynaki. Nemunėli" Tai, galima sakyti, dr Vilijos debiuti
nis įrašas Jį galima gauti ir .Draugo" administracijoje. 

MARGUČIŲ, 
PUOKŠTELIŲ IR 

VELYKINIŲ MEDELIŲ 
PARODA 

Smagu buvo Didįjį šeštadie
nį Čikagos Jaunimo centro M. 
K. Čiurlionio galerijoje. Šei
mos klube gimusi idėja su
rengti parodėlę šv. Velykoms 
skirtų puokštelių, margučių 
(juk mokėmės marginti vaš
ku!), medelių ir sveikinimo at
virukų susilaukė visuomenės 
atgarsio — net 24 įvairiausi 
eksponatai papuošė galerijos 
pirmąjį kambarį- Tiek šeimų 
ir net pavienių asmenų daly
vavo mūsų pirmojoje parodė
lėje. Ko tik neprikūrė kūry
bingi lietuvaičiai! Tiesiog buvo 
žavu pažiūrėti — nuostabiausi 
medeliai su pražydintomis 
alyvomis (autorė — Vilija 
Aukštuolienė — II v.), iš sau
suolių supintas krepšys su 
įvairiaspalviais kiaušiniais 
(aut. Daiva Miliūnienė — I v.), 
puikiausias velykinio stalo 
kampelis su labai spalvingais, 
naujoviškais sveikinimo atvi
rukais (Badarų šeimos darbe
lis — I v.) ar pakabinamu pa
veikslu (močiutės O. Kulie
šienės ir trijų anūkėlių Tri
makų darbelis — I v.). Atviru
kai, beje, buvo padaryti Šei
mos klube per piešimo užsi
ėmimą, vadovaujant Rūtai 
Mockuvienei. Visiems labai 
patiko Markauskų šeimos 
krepšelis (II v.) su kažkokiu 
nenusakomu gyvūnu, kuriam 
ant galvos buvo užauginti tra
diciniai kviečių žalynai. 

Visų čia ir neišvardinsi, tiek 
jų buvo daug ir tiek skirtingų. 
Kadangi turėjome dovanų, tai 
turėjome ir vertinimo komisiją 
— dailininkes R. Mockuvienę, 
J. Gentvainytę ir J. Fisher, 
kurios nustatė nugalėtojus, 
kuriuos rinko visi parodėlės 
dalyviai. Paskirtos trys pirmo
sios, trys antrosios, penkios 
trečiosios, dvi ketvirtosios vie
tos. Kodėl taip? Paprasčiau
siai čia nevyko kažkokios pa
saulio ar olimpinės varžybos, 
o į visus darbelius buvo įdėta 
daug išmonės, širdies. Ir eks
ponatai buvo labai arti vienas 
kito savo meniniu lygiu. 

Turėjome nemažai puikių 
dovanų. Pirmųjų vietų nuga
lėtojams atiteko A. Kezio fo-
toalbumų dvitomis, keramiko 
A. Pakarklio velykinis zuikis 
ir Obelis. Net penkis JAV ke
lių žemėlapius paskyrė Pra
nas Zapolis — tautinių šokių 
grupės „Lietuvos Vyčiai" įstei
gėjas, State Farm draudimo 
bendrovės agentas. Be jo para
mos nebūtume turėję nuga
lėtojams gražių šokoladinių 
medalių, perrištų įvairiaspal
vėmis juostelėmis, bei krep
šelių su saldainiais. Nuošir
džiai dėkoju šiems žmonėms, 
be kurių nebūtų ir dovanų. 

Parodą rengiant pasidarba
vo D. Badarienė. D. Miliūnie
nė, G. Markauskienė (skambi
no, kvietė, ragino...) ir šių 
eilučių autorė. Na, o kokia pa
roda be meninės dalies — Da
lios Badarienės pakviestos R. 
Mockuvienė kartu su E. Ivins
kiene padainavo ramių liau
diškų dainų, mums visiems 
pritariant. 

Smagu, kad užmanymas pa
vyko, kad žmonės atsiliepė ir 

noriai dalyvavo. Vadinasi, 
mums reikia tokių renginių. 

Ligija Tautkųvienė 

. IŠ METINIO LIETUVIŲ 
FONDO SUVAŽIAVIMO 
Balandžio 18 d. Pasaulio lie

tuvių centre įvykusiame me
tiniame narių suvažiavime da
lyvavo 106 šios organizacijos 
nariai. Jų tarpe daug pasižy
mėjusių ir nemaža lietuvių 
tarpe dirbusių bei dirbančių 
asmenų. Apie juos mes dažnai 
skaitome spaudos puslapiuo
se, matome jų nuotraukas. 

Tačiau mano dėmesys už
kliuvo ties iki šiolei, bent man 
nematytu, asmeniu, kuris va
dinasi Viačislavas Brazas, gy
vena Čikagos pietinėje dalyje, 
vadinamoje Oak Lawn apy
linkėje. Jis ne tik mano, bet ir 
kitų fondo narių dėmesį pa
traukė savo didele barzda — 
kokia tik labai retas gali pa
sididžiuoti. 

Teko su šiuo barzdočium lie
tuviu ilgėliau pasikalbėti, 
ypač kuomet į pokalbį dar įsi
jungė ir kolega Vytautas Zala
torius, buvęs kaimynas, bet 
dabar jau daugumą laiko pra
leidžiantis tėvynėje Lietuvoje, 
ir į Čikagą jau, galima sakyti, 
atvykstantis tik pasisvečiuoti. 

Pasirodo, kad V. Brazas 
Amerikoje atsirado, kaip ir 
daugumas mūsų — 1951 me
tais. Kilęs iš Kelmės, Raseinių 
apskrities, jis Čikagoje sun
kiai ir daug plušo, o dabar jau 
gali atsipūsti, kuomet leidžia 
pensininko dienas, šis mūsų 
tautietis dirbo „Northvvestern" 
prekinių vagonų gamykloje ir 
nemažai susitaupė. „Aš pada
rydavau net trigubą normą, — 
pasigyrė barzdočius, — tai ir 
gaudavau trigubai daugiau. 
Dabar pinigų man užtenka, 
galiu save palepinti". 

Atrodo, kad, turėdamas da
bar daug laisvo laiko, jis įsi
jungia į lietuviškas organizaci
jas ir taip prasmingai panau
doja savo dienas, važinėdamas 
po susirinkimus, pramogas. 
„Visada man yra malonu pa
buvoti savo tautiečių tarpe", 
— teigė šis labai kalbus vyras, 
kuris gali pasakoti valandų 
valandas. Iš jo pasakojimų vi
są romaną būtų galima para
šyti. 

Ed. Šulaitis 

DŽIAUGSMINGAS 
ALELTUJA! 

Džiaugėmės šiemet gan šilta 
žiema, tačiau gamta buvo žie
mos poilsyje ir su viltim bei 
nerimu laukėm pavasario. 

Gavėnia, tai lyg susimąs

tymas ir laukimas Prisikėlimo 
šventės — šv. Velykų, o jos ir 
yra pavasario šauklys. 

Pal. J. Matulaičio misijos 
choras, ruošęs prieškalėdinį 
koncertą ir giedojęs šv. Ka
lėdų šventėje, rimtai praktika
vosi šv. Velykoms tinkamas 
giesmes. Choro vadovė ir diri
gentė Birutė Mockienė su 
chormeistere Rasa Poskoči-
miene labai rūpestingai mus 
mokė naujų ir jau giedotų 
giesmų, kad savo giedojimu 
prisidėtume prie šv. Velykų 
iškilmingumo. 

Nors oras savaitę prieš Vely
kas buvo šaltas ir lietingas, 
bet Velykų rytas išaušo šiltas, 
gražus, todėl ne tik choristų, 
bet ir visų dalyvių nuotaika 
buvo pakili. Prisikėlimo šv. 
Mišias aukojo misijos kapelio
nas Algirdas Paliokas, SJ. Ne
paisant Didžiosios savaitės 
pamaldų ir didelių darbų ka
pelionas neparodė nuovargio, 
o Velykų dieną jam teko auko
ti net trejas šv. Mišias. 

Misijos chorui į pagalbą vi
sada ateina muz. Faustas 
Strolia, akompanavęs gies
mėms. Taip pat dr. Leonidas 
Ragas, smuiku įsijungdamas, 
suteikia iškilmingumo, o sol. 
Praurimė Ragienė solo partijo
mis visada prisideda prie cho
ro giedamų giesmių. 

Prisikėlimo šv. Mišios prasi
dėjo procesija ir choro gieda
ma J. Naujalio giesme „Links
ma diena...", o užbaigėme G. 
F. Haendelio „Aleliuja" iš ora
torijos „Mesijas". Tikimės, kad 
mūsų giedojimas patiko šv. 
Mišių dalyviams, o ypač per 
11 vai. r. šv. Mišias, kai sol. 
Lijana Kopūstaitė-Poletti gie
dojo C. Fransk „Panis angeli-
cus" kartu su choru, ir solo — 
Mozart „Aleliuja". 

Po Prisikėlimo iškilmių cho
ro valdybos iniciatyva ir Bi
rutės Navickienės bei Zitos 
Dapkienės talka paruošė cho
ristams pusryčius, kad pasis
tiprinę galėtų vėl giedoti 11 
vai. r. šv. Mišiose. Atgaivą pa
rūpino misijos kapelionas. 

Didieji choro rūpesčiai ir 
darbai jau eina į sezono pa
baigą ir paskutinis pasiruo
šimas bus Motinos dienai. Po 
to jau netrukus prasidės atos
togų metas. 

Karolina Kubilienė 
GRAŽI PRISIKĖLIMO 

IŠKILMĖ 
Po lietingų, žvarbių dienų 

išaušo nuostabiai saulėtas, 
žaluma pasipuošęs, Velykų ry
tas. Pagal lietuvių paprotį, 
daugelis prieaušryje kėlėsi ir 
vyko į Prisikėlimo apeigas. 

Cicero Šv. Antano vardo 
bažnyčioje Prisikėlimo apei
gos prasidėjo 6:30 vai. ryte. 
Tamsioje bažnyčioje besiren-
kančiųjų rankose viena po ki
tos suliepsnojo uždegamos 
žvakutės. Netrukus šone alto
riaus vargonininkas Marijus 
Prapuolenis sodriu baritonu 
pagiedojo gregorianišką „Exul-
tet" — giesmę apie ateinančią 
šviesą. Jis taip pat vėliau gie
dojo ir atliepiamąją psalmę. 
Kunigui įnešus didžiąją Ve
lykų žvakę ir paskelbus Kris
taus prisikėlimą, nušvito visa 
bažnyčia ir prasidėjo procesija 
su džiaugsminga Prisikėlimo 
giesme „Linksma diena", kuri 

Lietuvių fondo ir kitų lietuviškų organizacijų narys Viačislavas Brazas iš 
Oak Lawn, IL (dešinėje; kalbasi su Vytautu Zalatoriumi, kuris iš tikrųjų 
gyvena Benvyn, IL, bet gerą metų dalį praleidžia Lietuvoje 

Nuotr. Ed. šulaičio 

nuostabiu grožiu liejosi nuo 
vargonų. Vargonavo muz. 
Manigirdas Motekaitis. Giedo
jo Marijaus Prapuolenio vado
vaujamas choras, kuriam šia 
proga talkininkavo žinomos 
dainininkės — Eglė Rūkšte-
lytė-Sundstrom ir Lijana Ko
pūstaitė-Poletti. Cicero Šv. 
Antano bažnyčia pasižymi ge
ra akustika ir plačios apim
ties vargonais, kurie M. Mote-
kaičio rankomis skambėjo ža
vingais įvairių instrumentų 
tonais. 

Prisikėlimo apeigas atliko ir 
šv. Mišias aukojo kun. dr. 
Kęstutis Trimakas. Iš šv. 
Rašto skaitė Vida Kuprytė. 
Kunigui prie altoriaus tarna
vo adv. Sauliaus Kuprio 
sūnūs. Šv. Komuniją dalinti 
padėjo Aldona Zailskaite, 
daug metų pasišventusiai pa
dedanti lietuviškų pamaldų 
tvarkymui ir ruošime. Šv. 
Mišių eigoje, choras pagiedojo 
kun. komp. G. Šukio Mišių 
„Gloria". Lijana Kopūstaitė, 
su choru, giedojo „Laudate 
Dominum". Savo puikiu balsu 
ji iškėlė šios velykinės iš
kilmės grožį į viršūnę, solo 
pagiedodama W. A. Mozarto 
„Aleliuja". Pelnytai, kun. Tri
makas, baigdamas pamaldas, 
dėkojo solistei, vargonininkui, 
choro vadovui ir choristams, 
savo darbu ir Dievo duotu ta
lentu, praturtinusiems šios 
Prisikėlimo šventės didingu
mą. Plojimu pritarė visa 
bažnyčia. 

Po velykinių pamaldų, kaip 
kiekvienais metais, choras ir 
jo svečiai rinkosi į parapijos 
lietuvių būstinę, kur jų laukė 
Velykų stalas, paruoštas 
darbščiųjų chorisčių. Čia visi 
vaišinosi ir bandė margučių 
stiprumą. Choro vadovo M. 

Prapuolenio pirmoji pagalbinė 
ranka ir choro visų reikalų 
tvarkytoja bei daugelį metų 
vadovavusi Čikagos Lietuvių 
operos chorui, Jonė Bobinienė 
sveikino susirinkusius ir dė
kojo artimiems choro šven
tinės programos talkininkams 
— choro bičiuliams M. Mote-
kaičiui ir E. Rūkštelytei, taip 
pat sol. Lijanai Kopūstaitei. 
Choro pirm. J. Bobinienė iš
kėlė M. Prapuolenio nuo
pelną, kad, jam vadovaujant, 
nors ir sumažėjus lietuvių 
skaičiui Cicero mieste, dar 
veikia bažnytinis choras. Pa
garbiai kalbėjo apie kun. K 
Trimaką, besidalijantį su Ci
cero lietuviais savo labai ribo
tu laiku. Jis kaip profesiona
las psichologas, turi tarny
bines pareigas, keletui mė
nesių vyksta į Kauną dėstyti 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teologijos fakultete ir įtemp
tai rašo religinio ir filosofinio 
turinio knygas, kurių Lietu
voje labai reikia. Nuoširdžiai 
dėkojo dr. Petrui Kisieliui ir 
inž. Kostui Dočkui, daug 
metų paremiantiems chorą 
medžiagiškai ir pastiprinan
tiems dvasiškai. Dr. P. Kisie
lius džiaugėsi choro veikla ir 
pabrėžė jo svarbumą, ne vien 
tiktai lietuviškų pamaldų pra
turtinimui, bet ir jų palaiky
mui. Lietuviškos pamaldos 
vienija ir stiprina tarpusavį 
ryšį, gražiai paruošto choro 
giedojimas gaivina dvasią, nu
teikia pamaldų lankymui. Už 
tai jis jautriai dėkojo choro va
dovui M. Prapuoleniui ir cho
ristams, atskirai padėką ir pa
garbą pareikšdamas nepa
vargstančiai pirmininkei J. 
Bobinienei, sumaniai tvarkan
čiai choro reikalus. 

B. Motušienė 

Žymieji Lietuvių fmdo darbuotojai 'iš kaires) — Stasys Baras ir dr Vy
tautas Narutis I.F nuvažiavime balandžio 18 d Lemonte 

Nuotr Edvardo Šulaičio 

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

(sk.) 
• Namams pirkti pasko

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

(sk.) 
• Dviejų dailininkų, Da

nutės Turlaitės ir Adolfo 
Klastaičio Tapybos meno 
darbų paroda įvyks balan
džio 24 d. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Parodos ati
darymas 7:30 v.v. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti. 

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

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

(sk.) 
• Pranas ir Julia Zaran-

kai, Redford, MI, atsiuntė $150 
- tai vieno Lietuvos našlaičio 
metinis globos mokestis. Dė
kojame' „Lietuvos Našlaičiu 

globos" komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago IL 60629. 

(sk.) 
• Karaliaučiaus srities 

l ietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: po $100 - Aušrininko 
dr. Jono Šliūpo archyvo vardu 
(Vytautas ir Vanda Šliūpai), 
Šarūnas Užgiris, Vytautas 
Dudėnas. Po $50 - Vytautas ir 
Vanda Šliūpai, Daina Kojelytė, 
kun. Alfonsas Babonas, Jonas 
Žukauskas. Po $30 - Adolfas ir 
Sofija Jelioniai. Po $25 - Jonas 
ir Juzė Žebrauskai, Antanas 
Pumputis , Paul Baltis, dr. 
Victor Dubinskas, Vytautas 
Musonis, Algis ir Stasė Damijo
naičiai. $20 - Gražina Reakevi-
čienė. $15 - Michalina Krutke-
vičius. $10 - Vaclovą Janukai-
tienė, Vitoldas Gruzdys. $5 -
Aleksandras Verikas. Dėkoda
mi visiems rėmėjams, kviečia
me visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei", 1394 Midd-
leburg Ct., Naperville, IL. 
60540-7011. 

(sk.) 
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