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Lietuvių telkiniuose: 
veiklieji mūsų 
tautiečiai. 

2psl. 

Šiai naštai pakelti 
reikia daug rankų. 
Mūsų okupacijos 
istorija turi būt i 
suprasta tarptautiniu 
mastu. 

3 psl. 

Pokštavimas 
telefonu gali baigtis 
liūdnai. „Aušrai" — 30 
metų. Amerikos istorija 
(ne vien) suknelėse. 

4 psl 

Rekordinis dainavimas 
55 metai. Popiežiaus 
duona ir pyragaičiai. 
Ainė. 

5 psl. 

„Šaukiu aš tautą" 
prisiminti savo 
kankinius. Įspūdingas 
Lietuvių operos 
spektaklis. 

6 psl. 

Sportas Ĵ 
* Antrą p e r g a l ę Nacio

nal inės futbolo k lubų aso
ciacijos (NFKA) Lietuvos A ly
gos futbolo pirmenybių V rato 
varžybose iškovojo bei iš devin
tosios vietos į septintąją pakilo 
Šilutės „Šilutė". Antradienį 
„Šilutės" futbolininkai po ypač 
sėkmingo antrojo kėlimo 4:1 
sutriuškino iš septintosios vie
tos į devintąja nukritusią 
„Šiaulių" vienuolikę. 

* Pirmosiose Lie tuvos 
krepšinio lygos (LKL) pusfi
nal io serijos iki dviejų perga
lių rungtynėse reguliariojo se
zono nugalėtojas bei čempiono 
titulą ginantis Kauno „Žalgi
ris" namuose 106:75 sutriuški
no Šiaulių „Šiaulius". 

* Lietuvos vyrų ten i so 
rinktinė Egipte prasidėju
sio Davis taurės varžybų Eu
ropos/Afrikos zonos III grupės 
aštuonių komandų turnyrą 
pradėjo nesėkme. B grupės pir
mąsias varžybas lietuviai 1:2 
pralaimėjo Bosnijos ir Hercego
vinos komandai. 

* 38 metų Italijos dvira
tininkas Mario Cipolini, ko
legų pravardžiuotas Liūtu 
Karaliumi bei Super Mario, 
pareiškė baigiąs sportininko 
karjerą. Vienas garsiausių pa
saulio dviratininkų pasitraukia 
prestižinių „Giro d'Italia" lenk
tynių išvakarėse. 2002 m. pa
saulio čempionas M. Cipolini 
yra ir visų laikų „Giro d'Italia" 
lenktynių rekordininkas. 

Naujautios 

* Pajamas jau deklaravo 
daugiau nei 250,000 gyven
tojų. 

* Praėjusiais metais Lie
tuvoje paskirstyta beveik 1 
mlrd. litų ES struktūrinių fon
dų paramos lėšų. 

* Lietuvos prezidento vi
zitas \ Turkija nukeltas rude
niui. 

V. Socor: europinės integracijos perspektyva 
skatina demokratines reformas 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(ELTA) — GUAM (Gruzijos, Uk
rainos, Azerbaidžano, Moldovos) 
vadovų susitikimas dar kartą 
įrodė, kad europinės integraci
jos perspektyva — stipriausias 
demokratinių reformų akstinas, 
o Rusija dar kartą prabilo apie 
Vakarų skverbimąsi į postsovie
tinę erdvę, įtakingos organizaci
jos „Jamestown Foundation" 
mokslinis bendradarbis Vladi-
mir Socor rašo internetiniame 
leidinyje „Eurasia Daily Moni-
tor". 

V. Socor pažymi, jog GUAM 

šalys ne tik pasirengusios vyk
dyti vidaus reformas, bet ir ska
tinti demokratijos plėtrą regio
ne. Tai įrodo per susitikimą, ku
riame dalyvavo Lietuva ir Ru
munija, Vilniaus iniciatyva pri
imtas pareiškimas dėl paramos 
demokratinėms jėgoms Baltaru
sijoje. 

Šešių valstybių priimtame 
pareiškime dėl demokratijos 
plėtros Baltijos ir Juodosios jū
rų regione nurodoma, kad de
mokratijos vystymasis regione 
turi didelę reikšmę visai Euro
pai. Pabrėžiama, jog Europos 

integracija yra ta priemonė, ku
ri gali paspartinti demokratinių 
reformų įtvirtinimą regione. 

V. Socor apibendrina reakci
ją, kurią JAV ir Rusijoje sukėlė 
šis susitikimas. Washington 
GUAM demokratines iniciaty
vas sutiko labai palankiai, o 
Valstybės departamentas -neat
metė galimybės sukurti progra
mą, kuri finansuotų šių valsty
bių demokratines iniciatyvas. 

„Tuo tarpu Maskvos parei
gūnai ir apžvalgininkai pasijuto 
įžeisti. Valstybės Dūmos Tarp
tautinių reikalų komiteto pirmi

ninkas Konstant in Kosačiov nu
rodė, kad vienintelis GUAM su
kūrimo t iks las — atitolinti post
sovietines valstybes nuo Rusi
jos. O Federacijos Tarybos tarp
tautinių re ikalų komiteto pir
mininkas Michail Margelov pra
našavo, jog ši iniciatyva netru
kus žlugs". 

Kai kur ie Kremliaus viešųjų 
ryšių specialistai atsigręžė į is
toriją ir „Baltijos bei Juodosios 
jū rų regiono demokratizacijos 
planą pri lygino Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės kovai 
su carine Rusija". 

Politikus ėmė 
erzinti 

komisaro 
populiarumas 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(ELTA) — Generalinis policijos 
komisaras Vytautas Grigara
vičius turėtų atsargiau rūpintis 
savo įvaizdžiu. Visuomenės ap
klausų vertinimų lentelių vir
šūnėse atsidurianti jo pavardė 
užkliuvo politikams. „Jeigu pa
reigūnai patenka į vertinimų 
lenteles, jie automatiškai tam
pa politikais, o ne statutiniais 
pareigūnais", susitikęs su Libe
ralų ir centro frakcijos nariais 
teigė vidaus reikalų ministras 
Gintautas Furmanavičius. 

Per antradienį vykusį susi
tikimą G. Furmanavičius buvo 
paklaustas, ar, jo manymu, 
„normalu, kad Grigaravičius 
dėl įvaizdžio konkuruoja su po
litikais?". Ministras pabrėžė, 
kad Vakarų Europos valstybėse 
statutiniai pareigūnai negali 
dėl vertinimų rungtis su politi
kais. Jei taip nutinka, jie turi 
arba pasiprašyti išbraukiami iš 
vertinimų lentelių, arba atsi
statydinti, rašo „Lietuvos ži
nios". 

Tačiau vidaus reikalų mi
nistras atmetė politikų prielai
das, kad tarp jo ir V. Grigaravi
čiaus esą yra kilę nesutarimų, 
rašoma „Lietuvos ryte". 

Liberalcentristė Violeta Bo-
reikienė „Lietuvos žinioms" sa
kė. Nukelta į 5 psl. 

Nemuno salos išsaugojimo iniciatyvine grupė trečiadienį prie Kauno miesto savivaldybės surengė protesto aiaa-
ją. Keli šimtai žmonių kalbomis, šūksniais ir plakatais prieštaravo prekybos ir pramogų centro „Akropolis" bei 
sporto ramų Nemuno saloje statybai, nes dėl šių objektų esą padidėtų užterštumas ir pablogėtų gyventojų sveika
ta. Aliaus Koreliavo (ELTA) naotr. 

Prezidentas peršalo 
Vilnius, balandžio 27 d. 

•BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus dėl peršalimo 
trečiadienį atšaukė darbotvar
kėje numatytus renginius ir grį
žo namo gydytis. 

Kaip sakė prezidento atsto
vė spaudai Rita Grumadaitė, V. 
Adamkus trečiadienį ryte ne
galuodamas atvyko į Preziden
tūrą. Valstybės vadovo gydyto
jas Remigijus Norgėla nustatė, 
kad V. Adamkus peršalo, ir re

komendavo jam grįžti namo. 
„Dėl peršalimo prezidentas 

atšaukė darbotvarkėje numaty
tus renginius. J is gydysis na
muose, rezidencijoje Turniš
kėse, nes ketvirtadienį numaty
ta nemažai renginių", sakė R. 
Grumadaitė. 

V. Adamkus planavo trečia
dienį priimti Lietuvos studentų 
politologijos olimpiados nugalė
tojus ir dalyvauti Lietuvos me
dikų dienos minėjime. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.675 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Vėl organizuojama „pirmoji pagalba'' abiturientams 
Vilnius, balandžio 27 d. 

(ELTA) — Suvaldyti prieš abi
tūros egzaminus kylančią įtam
pą moksleiviams, jų tėvams ir 
mokytojams padės antrus me
tus rengiama akcija „Egzami
nai.nesiparink.lt". 

Pr is ta tydamas šiemetinės 
akcijos naujoves švietimo ir 
mokslo minis t ras Remigijus 
Motuzas pažymėjo, kad įtampą 
prieš egzaminus augina dideli 
visuomenės lūkesčiai abitu
rientams ir jų pačių suvokimas, 
jog nuo egzaminų rezultatų pri
klausys jų ateitis. 

Gegužės 18 d. abitūros eg
zaminus pradės laikyti 51,000 
moksleivių. Ministras pa
žymėjo, jog šiemet į aukštųjų 
mokyklų finansuojamas arba iš 
dalies finansuojamas vietas bus 
priimta 70 proc. abiturientų. 
Europos šalyse šis rodiklis sie
kia tik apie 45 proc. 

„Europoje esame išimtis ir 
dėl pakartotinės egzaminų sesi
jos, kuria galės pasinaudoti tie 
abiturientai, kurie dėl ligos ar 
kitų rimtų priežasčių negalės 
atvykti laikyti abitūros egzami
no", sakė ministras. 

Pernai pakartotinės egza
minų sesijos prireikė daugiau 
negu 600 abiturientų. 

Pasak R. Motuzo, pakarto
tinė sesija taip pat suteikia ga-

Švietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas pristato antrus metus 
rengiamą akciją „Egzaminai.nesiparink.lt" Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

limybę perlaikyti egzaminus 
tiems moksleiviams, kurie per
vertino savo jėgas ir neišlaikė 
valstybinio egzamino. Pernai 
tokių moksleivių buvo apie 
15.000. 

Kad nerimaujantys abitu
rientai galėtų pasikonsultuoti 
su specialistais, paskelbtas ne
mokamas bendrovės „Lietuvos 
telekomas" telefonas. 

Juo paskambinę mokiniai, 
tėvai ar pedagogai galės sužino

ti egzaminų sesijos grafiką, iš
siaiškinti tolesnių studijų gali
mybes", kitus aktualius dalykus. 

Pagalbos telefonais atsaki
nės pedagogiką, socialinį darbą, 
psichologiją studijuojantis jau
nimas ir kitų sričių studentai. 

„Akademinis jaunimas kon
sultantais buvo pasirinktas dėl 
to. kad studentai nenutolę nuo 
mokyklos problemų", sakė 
Moksleivių parlamento atstovė 
E. Remeikaitė. 

Gėjų 
organizacijos 

atstovas 
piktinasi 

par lamentaro 
pasisakymai-

V i l n i u s , balandžio 26 d. 
(BNS) — „Homofobišku išpuo
liu" Lietuvos gėjų lygos atsto
vas pavadino Seimo nario viešą 
paniekinantį pasisakymą apie 
seksualines mažumas. 

„Tai e lementarus , eilinis 
homofobiškas išpuolis", sakė 
Lietuvos gėjų lygos koordinato
r ius E d u a r d a s Platovas, ko
men tuodamas liberalcentristo 
Vytauto Čepo pasisakymą. 

Opozicinės Liberalų ir cen
tro frakcijos narys antradienį 
Seimo posėdyje viešai pavadino 
gėjus ir lesbietes „visuomenėje 
pas i ta ikančiomis anomalijo
mis". 

E. Platovas prisiminė, jog 
kitas par lamentaras anksčiau 
vienoje televizijos laidoje gėjus 
yra prilyginęs vagims. 

Seimo posėdyje V. Čepas 
piktinosi, jog ateityje šalyje gali 
būti prabil ta apie „homosek
sualistų, lesbiečių ir visų kitų 
mūsų visuomenėje pasitaikan
čių anomalijų dienų įteisinimą 
ir šventimą". 

Tuo tarpu Lietuvos gėjai re
mia siekį, jog Jungtinės Tautos 
pripažintų gegužės 17-ąją die
na prieš homofobiją. Pasak E. 
Platovo, t am jau pritarė Euro
pos socialistų partijos frakcija 
Europos Parlamente. 

V. Čepas teigė nevertinąs 
savo pasakymo kaip įžeidžian
čio a r diskriminuojančio netra
dicinės seksualinės orientacijos 
žmones. 

„ Je igu vyrą t raukia prie 
vyro ta i nėra normalu", sakė 
par lamentaras . 

Seimas skelbia paramą laisvos 
minties sklaidai Baltarusijoje 
Viln ius , balandžio 27 d. 

(BNS) — Seimo Užsienio reika
lų komitetas (URK) paskelbė 
pa ramą Lietuvoje veikiančiai 
radijo stočiai „Baltijos bangų 
radijas", kuri Baltarusijai re
transliuoja JAV Kongreso finan
suojamą „Laisvės" radijo pro
gramą baltarusių kalba. 

„Komitete buvo kalbėta 
apie konkrečią radijo stotį, jie 
pateikia projektą Europos Są
jungai , mes tą projektą remia
me", po URK posėdžio sakė už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis. 

Pasak A. Valionio, „Baltijos 
bangų radijas" paskutine t ikra 
diktatūra Europoje vadinamai 
Baltarusijai yra viena iš ne
daugelio galimybių išgirsti de
mokratiškosios Europos pozici
ją-

A. Valionis drauge patikino, 
jog iš Lietuvos transliuojančios 
radijo stoties veiklos negalima 
laikyti kišimusi į kitos valsty
bės vidaus reikalus. 

„Negalima kalbėti apie kokį 
nors demokratijos eksportą — 

Lietuva tuo niekada neužsiimi
nėju, mes pristatome pilietinės 
visuomenės modelį, bet spren
dimą priims pati Baltarusija", 
sakė A. Valionis. 

URK narys liberalcentris-
tas Petras Auštrevičius tvirtino, 
jog komiteto radijo stočiai „Bal
tijos bangų radijas" paskelbta 
parama — ypač svarbi. 

„Komitetas negali imtis 
sprendėjo vaidmens, bet politiš
kai 'Baltijos bangų radijo' inicia
tyvą mes remiame, ir bus labai 
svarbu, kai Lietuva bus pak
lausta politinės nuomonės šiuo 
klausimu", sakė P. Auštrevičius. 

2000-ųjų sausį Lietuvoje 
pradėjo veikti Vakarų šalių fon
dų remiamas „Baltijos bangų 
radijas", metus transliavęs į 
Baltarusiją originalią programą 
baltarusių kalba. 

Baltarusijos valdžios atsto
vai, taip pat ir autokratiškasis 
Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenka, šios stoties 
veiklą vertino kaip „įžūlų kiši
mąsi į Baltarusijos vidaus 
reikalus". 

Siūloma trečdaliu padidinti 
atlyginimus medikams 

Vilnius , balandžio 27 d. 
(BNS) — Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir parlamentinio 
Sveikatos reikalų komiteto va
dovai siūlo streikuoti besiren
giantiems medikams nuo gegu
žės padidinti atlyginimus 30 
proc., tačiau dalis lėšų būtų 
skirta iš pačių sveikatos prie
žiūros įstaigų. 

Apie tokį pasiūlymą trečia
dienį Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje pranešė Svei
katos reikalų komiteto pirmi
ninkė Dangutė Mikutienė. 

Iki šiol sveikatos apsaugos 
ministerija žadėjo medikų atly
ginimus padidinti nuo gegužės 
mėnesio 24-iais proc. Tam šių 
metų biudžete numatyta 167 

mln. litų. 
Tačiau medikai reikalauja 

atlyginimus jau gegužės mėnesį 
didinti 50 proc. Priešingu atve
ju žada gegužės 17 d. pradėti vi
suotinį streiką. 

Papildomas lėšas padidinti 
medikų at lyginimus nuo ge
gužės dar 6 proc., pasak D. Mi-
kutienės, ke t inama skirti iš 
sveikatos priežiūros įstaigų, bet 
ši suma metų pabaigoje bus 
kompensuota iš biudžeto. 

Sveikatos apsaugos minis
tras Žilvinas Padaiga yra pri
pažinęs, jog Privalomojo sveika
tos draudimo fonde šiuo metu 
yra 100 mln. litų nepanaudotų 
lėšų, bet jos laikomos nenu
matytiems atvejams. 

Nepavyko įrodyt:, kad 
pramonininkas bendradarbiavo 

su sovietu spectarnybomis 
Vilnius, balandžio 27 d. 

(BNS) — Liustracijos komisijai 
nepavyko surasti dokumentų, 
kuriais remiantis būtų galima 
įrodyti, jog dabartinis Pramoni
ninkų konfederacijos viceprezi
dentas Mykolas Aleliūnas ben
dradarbiavo su buvusios So
vietų Sąjungos specialiosiomis 
tarnybomis. 

Tyrimą Liustracijos komisi
ja atliko atsižvelgdama į sa
vaitraščio „Ekstra" kovo vidu
ryje paskelbtą informaciją. 

M. Aleliūno galimo bendra
darbiavimo su sovietų specia
liosiomis tarnybomis susijusi 
su antisovietine veikla kaltinto 
Leonardo Gogelio baudžiamąja 
byla. 

„L. Gogelis ir M. Aleliūnas 
buvo kurso draugai, matyt bu
vo kalbamos kažkokios antita
rybinės kalbos ir kas ten juos 
išdavė — neaišku. Bet būtent 
M. Aleliūno ranka rašyto pa
reiškimo pagrindu L. Gogeliui 
buvo iškelta baudžiamoji byla, 
kaip antitarybininkui", pasako
jo Liustracijos komisijos pirmi
ninkė Dalia Kuodytė. 

Jos teigimu, Liustracijos 
komisijoje ši byla buvo svars
toma todėl, kad buvo svarbu 
patikrinti, ar nėra kitų veiks
mų, kuriuos būtų galima įvar
dinti kaip slaptą bendradarbia
vimą su KGB, nes būti liudi
ninku baudžiamojoje byloje nė
ra slaptas bendradarbiavimas. 

Be to, komisijai abejonių 

Mykolas Aleliūnas 
Mykolo Ambrazo .ELTAI nuotr 

kelia M. Aleliūno pranešime 
esantis teiginys „Valstybiniam 
Saugumo Komitetui aš buvau 
užsiminąs anksčiau apie jį, la
bai mažai. Tada dar galvojau, 
kad likviduoti jį dar ne laikas" 

„Šis punktas yra tas kab
liukas, kuris mums ir liko ne
aiškus, kuris gali būti interpre
tuojamas ir kaip kažkoks anks
tesnis M. Aleliūno bendradar
biavimas, bet kurio mums įro
dyti nepavyko, todėl, kad nėra 
jokių dokumentų", sakė D. 
Kuodytė. 

Tačiau, neužtenkant doku
mentų įrodyti, galima daryti 
prielaidą, kad M. Aleliūnas. ne
bendradarbiavo su sovietinėms 
slaptosiomis tarnybomis 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://nesiparink.lt
http://�Egzaminai.nesiparink.lt
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

PAMINĖTOS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTYS (ii) 

Pasibaigus padėkos šv. 
Mišiomis už Lietuvą prieš 110 
metų įkurtoje Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje, kurias kon-
celebravo Philadelphijos arki
vyskupas kard inolas J u s t i n 
Rigali, vykome į kitą lietuviams 
ne mažiau svarbią „savąją pas
togę" — Lietuvių namus. Tai 
ketvirtį • miesto kvar ta lo uži
mantis trijų aukš tų didžiulis 
pastatas, pirmos bangos lietu
vių s ta ty tas 1907-aisiais me
tais. Daugelį metų kiekvieną 
vasarį Philadelphijos lietuvių 
rinktasi šiame pastate . Deja, 

Eugene Rainis, Didžiosios Bri
tanijos konsulu Philadelphijoje 
Oliver Franklin) buvo pakviesta 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdybos pirmininkė Teresė Ge
čienė. Priminusi , kad Phila
delphijos mieste pr ieš 229 
metus buvo paskelbta JAV 
nepriklausomybė, ji džiaugėsi, 
„...kad jau penkioliktą kartą ne 
liūdėdami, bet džiaugsmingai 
galime švęsti laisvą Lietuvą". 

Kviesdama sveikinti prieš 
pusmetį paskirtą Lietuvos gen. 
konsulą New Jersey valstijai 
Eugene Rainis, T. Gečienė 

Lietuvos Net Philadelphijos lietuvių telkinyje kas
met pagerbiamas LB apylinkei savo talka pasižymėjęs asmuo. Šiemet tai 
buvo Gema Kreivėnaitė. Jai gėles įteikė LB valdybos sekretorė Marytė 
Viliamienė, žymenį įteikė pirm. Teresė Gečienė (I iš dešinės), o juostą 
užrišo LB valdybos vicepirm. Vytas Bagdonavičius, pradėjęs šią gražią 
tradiciją. K. R a z g a i č i o nuotr. 

kur kas daugiau metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakt i s 
šiuose namuose buvo minėta, o 
ne švęsta. Šiais metais Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tys čia buvo švęstos tikrąja to 
žodžio prasme. 

Linksminant lietuvių liau
dies „kaimo kapelai" (vadovė 
Lynn Cox), vasario 27 d. sekma
dienio popietę į daugiau kaip 
300 asmenų talpinančią M. K 
Čiurlionio salę gausiai rinkosi 
visų išeivijos „bangų" bei kartų 
lietuviai. Vadovaujantis nusis
tovėjusiu principu, kad durys 
privalo būti atvertos kiekvie
nam taut iečiui dalyvauti ne
priklausomybės šventėje, įėjimo 
mokestis nebuvo imamas. Kas 
nori ir pajėgia, vėliau per per
t r auką y ra kviečiami savąja 
auka pa remt i JAV Lietuvių 
bendruomenės lietuvybės iš
laikymo pastangas . Gal todėl 
Philadelphijos minėjimuose ne
t rūks t a žmonių, o sur inktų 
aukų skaičiumi Philadelphijos 
LB apylinkė dažniausiai pir
mauja ir lenkia daug gauses
nius lietuvių telkinius. 

Šventė pradėta vėliavų įne
šimu. Scenoje išsirikiavusiam 
chorui „Laisvė" (vadovė Ilona 
Babinskienė) vedant, visi su
giedojo JAV ir Lietuvos himnus. 
Gausiai sus i r inkus ius tau
tiečius pasveikino šventės pro
gramos vadovai Rasa Bobely-
tė-Bri ta in ir dr. Dainius Didž-
balis. Šv. Jurgio parapijos kle
bonas prel. Juozas Anderlonis 
anglų ir lietuvių kalba sukal
bėjo invokaciją, dėkodamas 
Aukščiausiajam už Lietuvos at
kurtą nepr iklausomybę ir 
prašydamas Jo palaimos tiems, 
kur ie darbuojasi nepriklau
somybės įtvirtinimo ir Lietuvos 
žmonių gerovės tikslams. Svei
kino Lietuvių namų korporaci
jos valdybos pirm. Vytas Ma
ciūnas J i s reiškė viltį, kad 
Lietuvių nama i vieningai su 
Philadelphijos Lietuvių ben
druomene d a r ilgai t a r n a u s 
vietos lietuvių poreikiams. 

Pradėti šventę ir supažin
dinti su dalyvaujančiais svečiais 
(Lietuvos ambasadoriumi Vy
gandu UŠacku, garbės konsulu 

t rumpai supažindino su juo. 
Abu E. Rainis seneliai gimę 
Lietuvoje. Būdami jaun i jie 
atvyko į Ameriką ir įsikūrė 
Brooklyn, NY. Ten gimė kon
sulas Rainis, lankė tėvų jėzuitų 
privačią gimnaziją New York, 
baigė . jėzuitų vadovaujamą 
Fordham universitetą, o verslo 
magistro laipsnį gavo iš 
Pennsylvanijos universiteto 
Wharton mokyklos. Šiuo metu 
jis yra Gregorian Foundation, 
remiančios pasaulio jėzuitus, 
prezidentas. Ypatingą dėmesį 
jis teikia Lietuvos jėzuitų veik
lai ir yra nukreipęs daug 
įvairios labdaros į Lietuvą. Jis 
yra partneris New York mieste 
esančioje Brown Brothers Har-
riman finansinėje bendrovėje. 

Padėkojęs už šiltą priėmi
mą, konsulas E. Rainis pasi
džiaugė, kad Lietuva sparčiai 
užima jai priklausančią vietą 
ta rp laisvę gerbiančių, demok
rat inių valstybių. J i s mato 
Lietuvą, turinčią didelį poten
cialą 21 amžiuje. Jo manymu, 
reikia trijų raktų atverti du
rims, vedančioms į krašto ge
rovę. Pirma, reikia teisės įstaty
mų, grindžiamų ir administruo
jamų lygybės principu, teikian
čių patikimumą į Lietuvos eko
nomiką investuojantiems pilie
čiams ir nepiliečiams. Antra, 
reikia valdžios, skatinančios 
ekonominį augimą ir per biu
džeto bei mokesčių politiką 
ugdančios aukšto lygio darbo 
jėgos produktyvumą. Trečia, 
reikia švietimo sistemos, įgali
nančios visus asmenis siekti 
mokslo^tinių, o talentingus ir 
ryžtingus s tudentus skatinti 
eiti užsibrėžtu keliu ir drįsti 
svajoti ateities svajas. Konsulo 
E. Rainis žodžiais, „Aš viską 
darysiu, kad Lietuva realizuotų 
savąjį potencialą kaip 21-ojo 
šimtmečio laisva, demokratinė 
ir kapitalistinė šalis". 

Pagrindinę kalbą pasakyti 
buvo pakviestas Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas. J į pr is ta tydama T. 
Gečienė neskai tė Lietuvos 
ambasados tinklalapyje skel
biamos išsamios biografijos. 
Paminėjo, kad studijuodamas 
teisę Vilniaus universitete su-

Vinco Krėvės vardo lit. mokyklos mokiniai dainuoja Lietuvos Nepriklausomybės šventės programoje 
Philadelphijoje. Prie pianino — muzikos mokyt. Regina Mockutė—Zito. K. Razga ič io nuotr. 

sižavėjo Thom Jefferson filo
sofija ir ja naudojosi rašydamas 
savo tezę. Baigęs teisę, politinių 
mokslų studijas tęsė Norvegi
joje ir Danijoje. Prieš paskyrimą 
į Washington V. Ušackas, bū
damas vyriausiu Lietuvos dery
bininku, padėjo pamatus Lie
tuvos įstojimui į Europos Są
jungą. Atvykęs į VVashington, jis 
nepai ls tamai darbavosi, kad 
JAV paremtų Lietuvos pakvie
timą į NATO. Lietuvai pasiekus 
abu minėtus didžiuosius tiks
lus, amb. V. Ušackas nenurims
ta, daug skraido ir daug kur 
kalba, ieškodamas investicijų ir 
turizmo plėtojimo galimybių 
Lietuvai. Vakar atidaręs garbės 
konsulatą Texas, šiandien 
Philadelphijoje, o ateinančią sa
vaitę skrenda į Meksiką. Tu
rime skrajojantį ambasadorių! 

Savo kalboje amb. V. Ušac
kas teigė, kad Lietuvos ekono
minė ir politinė pažanga, pasi
reiškusi šalies naryste Euro-
atlantinėse organizacijose, liu
dija, kad „lietuvių tautos jėga 
yra jos vienybėje". Jis skatino 
gyvenančius toli nuo Tėvynės 
neužmiršt i savo kamieno — 
Lietuvos ir lietuvybės. Specialią 
padėką j i s reiškė Amerikos 
lietuviams, kurie savo darbu ko
vojant už Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimą ir kasdieniu 
gyvenimu — išlaikant kalbą ir 
lietuviškas tradicijas šeimose — 
liudija meilę Tėvyne- Amba
sadorius ragino: „Tęskite lietu
vybės puoselėjimo darbus, 
į traukite dar didesnį lietuvių 
skaičių į šią veiklą. Nuoširdžiai 
tikiu, kad jūsų pavyzdžiu 
užsidegs lietuvių bendruomenės 
ir kituose pasaulio kraštuose". 

Aptardamas klausimą dėl 
Lietuvos išeivijos misijos po 
Lietuvos įstojimo į ES ir NATO, 
ambasadorius siūlė tokias veik
los kryptis bendram Lietuvos ir 
išeivijos prasmingam darbui: 

1. strateginės partnerystės 
tarp ES ir JAV stiprinimas; 

2. pilietinės visuomenės plė
tra Lietuvoje; 

3. laisvo asmenų judėjimo 
tarp Lietuvos ir JAV siekimas; 

4. prekybos, investicijų ir 
turizmo vystymas; 

5. labdaros tradicijų pertei
kimas. 

Gaila, kad šio aprašymo 
rėmai neleidžia išsamiau per
teikti amb. V. Ušacko įžvalgų. 
V. Ušacko pirmasis oficialus 
apsilankymas Philadelphijos 
lietuviams paliko ypač sėkmin
gai Lietuvai atstovaujančio 
diplomato įspūdį. Privačiuose 
pokalbiuose reikšta nuomonė, 
kad t a i visus privalumus turin
tis asmuo Lietuvos prezidento 
postui. 

Philadelphijos V. Krėvės 
li tuanistinė mokykla kiekvie
nais metais sulaukia dosnios 
Lietuvių fondo paramos. Ir šiais 
metais LF mūsų jaunimo 
nepamiršo, LF įgaliotinė Phi
ladelphijoje Dalia Jakienė įtei
kė L F paramą — 2,500 dol. 
Tar tame žodyje, ji kvietė remti 
LF į jį įstojant ir jį prisimenant 
testamentiniuose palikimuose. 
Paramos čekį priėmė mokyklos 
direktorė Inga Čeledinaitė. 

Minėjimo programoje buvo 
neįrašytas punktas . Norėta, 
kad t a i būtų staigmena. Prieš 
trejetą metų, Philadelphijos LB 
apylinkei vadovaujant Vytui 
Bagdonavičiui, buvo pradėta 
tradicija Vasario 16-osios proga 
pagerbti mūsų vietovei nusipel
nius ius asmenis. Praėjusiais 
metais dėkota asmenims, ati
davusiems valandų valandas, 
kad Lietuvių namai išsilaikytų, 
kad jie stovėtų ir burtų 
ateinančias kartas . Šį kartą 
padėkota daugelį metų tyliai 
besidarbuojančiai Gemai Krei-
vėnaitei , gelbstinčiai daugelį 
mūsų organizacijų ir ypač LB 
apylinkę. Jos dėka, turime 
meniškai sukurtas renginio pro
gramas, salės dekoracijas, baž
nyčioje šventėms papuoštus 
altorius. Kai Delaware valstijo
je buvo sužeista iš Lietuvos 
atvykusi žurnalistikos studentė 
Lina, Gema ja rūpinosi kartu su 
dr. Jonu ir dr. Vitalija Dun-
čiomis. Kai Lina atsigavo ir 
galėjo grįžti į Lietuvą, į tėvynę 
ją palydėjo Gema ir sutvarkiusi 
reikalus skubiai parskrido 
namo. Šiandien ji — LB leidžia
mo „Bridges" žurnalo meninė 
redaktorė. LB vicepirmininkas 

V. Bagdonavičius Gemą perrišo 
tautine juosta, sekretorė Mary
tė Viliamienė apdovanojo rožių 
puokšte, o T. Gečienė įteikė 
įgraviruotą žymenį. Salė 
audringai plojo! 

Meninėje dalyje li tuanis
tinės mokyklos mokiniai su jau
natvišku entuziazmu padainavo 
dvi daineles: „Žalvarinis karei
vėlis" (mu. R. Budinavičienės) 
ir „Laikas" (muz. M. Puchovi-
čiaus). Po to pašoko „Petkevi
čiaus polką". Dainų mokytoja 
Regina Mockutė-Zito, tautinių 
šokių — Kristina Volertienė. 
Tautinių šokių grupė „Žilvinas", 
vadovaujamas Esteros Ben-
džiūtės-Washowsky pašoko 
„Žiogelį", „Mikutienę" ir „Šus-
tą". Tai meno vienetas, buriąs 
pirmosios emigracinės „bangos" 
atžalas, čia gimusius ir naujai iš 
Lietuvos atvykusius. Tauti
niame šokyje visi randa bendrą 
kalbą1 

Philadelphijos choras „Lais
vė", vadovaujamas Ilonos Ba-
binskienės, į gyvenimą išvestas 
prieš beveik dvejus metus, jau 
yra spėjęs puikiai užsirekomen
duoti vietiniais koncertais ir 
gastrolėmis kaimyniniuose tel
kiniuose. Išaugęs į 30 dainos 
mylėtojų kolektyvą, choras 
padainavo trejetą dainų: „Trakų 
pilis" (muz. D. Slavinsko), parti
zanų dainą „Pražydo jazminai", 
„Lietuva" (muz. G. Savinos). 
Prie choro įsikūręs mergaičių 
ansamblis, talkinamas tėvelių 
Vidmanto Rukšio ir Algio Šal-
čiūno, padainavo dainą „Nak
telės žiedai" (muz. N. Čeneš-
kiavičienės). Choro koncert
meisterė yra Raimonda Ruk-
šienė. 

Philadelphija džiaugiasi ir 
antrąja ats ikūrusia tautinių 
šokių grupe „Aušrine". Jos 
vadovas — Darius Šypalis, 
kiekvieną sekmadienį penketą 
valandų praleidžiantis kelionėje 
į repeticiją. Pašokta „Pakelt-
kojis", „Šapnagių polka" ir 
„Trejinė". Šokėjai jaunesni už 
susibūrusius „Žilvine", tačiau 
margumas panašus — senosios 
emigracijos atžalos, Amerikoje 
gimę pokario emigracijos vaikai 
ir vadinamieji trečiabangi-
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Kanadoje ir kitur (USD) 
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Metams 
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$120.00 

paštu 
$190.00 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
TeL 708-423-5155. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

K a b . t e l . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Eigin: 347-289-8822 

McHenry. 815-363-9595 
Sk&rj/e: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

EDMUNDAS VBNAS, M£>„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6818 W. Archer Ava. Sfe. 5 r 6 

Chicago, !L 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuvėms suivaifcys dants už prtemamą kainą. 
SusKanmui kabėti angKka arte Setuvšos. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington. Sutte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

ARAS ŽLiOBA, M.D. 
AK3U UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

Lietuvos Dukterų draugijos St. Petersburg, FL, skyriaus pirm. 
f.Iena Jasaitienė prie gausiai šalpos loterijai suaukoti) daiktų LD 
draugijos 20-aįamc met in iame renginyje t .m. kovo 2 d . 

Elvyros Vodopalienėi nuotr. 

„Pakeltkoj!" 
pašokdami 
ičio nuotr. 

ninkai. 
Salėje dalyviams susikabi

n u s rankomis, o programos 
at l ikėjams išsirikiavus prieš 
sceną. Nepriklausomybės šven
t ė baigta Maironio giesme 
JLietuva brangi". LB apylinkės 
valdyba, kviesdama tautiečius į 
minėjimą, prašė atsinešti lėkštę 
užkandėlių ar skanumynų 
visiems pasivaišinti. Prašymas 
ir šiais metais krito i derlingą 
dirvą! Ir šios šventės metu sta
lai lūžo, o atvykusieji dar porą 
valandų vaišindamiesi tarpu
savyje bendravo. 

Minėjimą ruošė Philadelp
hijos LB apylinkės valdyba: 
Teresė Gečienė, Vytas Bagdo
navičius, M. Viliamienė, Daina 
Krivickaitė, Julija Dantienė, 

Aldona Page, Danutė Sur-
dėnienė, Inga Čeledinaitė, Ri
mas Gadeika, Dalia Jakienė, 
Kazys Razgaitis, Arturas Du
donis, ir Jaunimo sąjungos 
skyrių atstovaujantys Saulius 
Garalevičius bei Joana Gai-
zelytė—Lacy. Valdyba yra nuo
širdžiai dėkinga svečių pavai
šinimu pasirūpinusiai Janinai 
Marmokienei ir minėjimo lan
kytojams cepelinų pietus gami
nusiai Stančiauskų šeimai. JAV 
LB Krašto valdybos darbams 
paremti apylinkės valdybos 
išsiuntinėtais laiškais ir minėji
mo dalyvių aukomis iki šiol 
sutelkta per 4,500 dol. Aukų 
telkimas tebetesiamas. 

A ljri m a n tas S. Gečys 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


Pietro Mascagni operos „Ca
valleria Rusticana" fragmen
tas iš praėjusį sekmadienį 
Lietuviu operos spektaklio 
Morton gimnazijos auditori
joje. 

Jono Kuprio nuotrauka. 

MŪSŲ OKUPACIJOS ISTORIJA TURI BŪTI SUPRASTA 
TARPTAUTINIU MASTU 

Balandžio 19 d. Seimo Tė
vynės sąjungos frakcijos nariai 
A u d r o n i u s A ž u b a l i s ir Ema
n u e l i s Z i n g e r i s surengė spau
dos konferenciją „Dėl Tėvynės 
sąjungos frakcijos narių kreipi
mosi į.JAV7 Senato ir kongreso 
narius". Dokumentas buvo pa
rengtas kaip tam t ikra reakcija 
į Lietuvos draugų JAV kongreso 
nario J. Shimkus ir senatoriaus 
R. Durbin — iniciatyva pareng
to dokumento, skatinančio Ru
sijos federaciją suvokti Baltijos 
valstybių okupacijos pasekmes, 
projektą, kuris yra svarstomas 
JAV Kongrese. 

Pate ikiame s t ra ipsnį , pa
rengtą pagal LR Seimo narių 
pasisakymus. 

Kol Rus i j a n e p a s i k e i s , jos 
k a i m y n ų b a i m ė s i r 

n e p a s i t i k ė j i m a s i š l iks 

AUDRONIUS AŽUBALIS 

Pris ta tydami Tėvynės są
jungos frakcijos nar ių inicijuotą 
kreipimąsi į JAV Atstovų rūmų 
ir Senato Baltijos draugų gru
pes, dar kartą norime išreikšti 
savo padėką Jungt inėms Ame
rikos Valstijoms už ilgalaikę 
Baltijos valstybių okupacijos 
nepripažinimo politiką ir kartu 
savo požiūrį į gegužės 8-ąją, į 
antihitlerinės koalicijos pergalę. 
Taip pat norime kreiptis į savo 
kolegas JAV, prašydami per
duoti mūsų viltį, kad JAV prez. 
G. W. Bush, gegužės 9 d. ben
draudamas su Rusijos prez. V. 
Putin Maskvoje, neužmirš pas
tarajam priminti apie Rusijos 
atsakomybę Baltijos valstybėms 
už sovietinės okupacijos metų 
karo nusikalt imus ir padarytą 
žalą. Tai yra dar vienas žingsnis 
siekiant padėt i Rusijai eiti 
Europos vertybių link, nes, mū
sų įsitikinimu, Europos ir viso 
civilizuoto pasaulio bei Rusijos 
santykių perspektyvą apibrėžia 
bendrų vertybių supratimas ir 
jų nuosekli praktika. 

Bendrų vertybių link Rusi
jos laukia ilgas kelias, jei spręs-
tume pagal Gleb Pavlovski, 
vieno garsiųjų Kremliaus poli
tikos technologų, Efektyvios 
politikos fondo prezidento, pa
sisakymą Krynicoje (Lenkija) 
balandžio 15—16 d. vykusiame 
forume „ES—Rusija", kuriame ir 
man teko dalyvauti . Štai ką 
sakė G. Pavlovski: „Reikia kal
bėti viena europiečių kalba, ne
diktuojant savo vertybių supra
timo, kaip vienintelio". Ką tai 
reiškia, G. Pavlovski nepaaiški
no, tačiau kitas jo teiginys apie 
tai, kaip jis ir Rusijos politinis 
elitas mato Rusijos ateitį, verčia 
mus sunerimti: „Rusijos valsty
bės vertybė yra Rusijos — 
pasaulinės ir europinės galybės 
atstatymas". 

J tai ta ikl iai diskusijoje 
sureagavo Stan is law Ciosek, 
Lenkijos prezidento patarėjas, 
ilgametis Lenkijos ambasado
rius Rusijoje: „Rusija iki šiol 
neatsikratė minčių apie įtakos 
sferas. Siekiama ne demokrati

jos, pilietinės ir ekonomiškai 
klestinčios valstybės, o galybės''" 

Kyla natūra lus klausimas: 
kieno sąskaita? Taigi, kol nesi
keis Rusija, jos kaimynų baimės 
ir nepasitikėjimas išliks. 

Kaip matome, čia mes ne
same vieni, apie tą patį kalba 
kaimynai lenkai, net ir oficialūs 
asmenys. 

Rusijos santykių su kaimy
nais esmę geriausiai pristatė 
Rusijos federacijos prezidento 
patarėjas Aslambek Aslacha-
nov. Štai kaip jis vertina, kada 
gali būti geri santykiai su kai
mynais. Čia kalbama apie NVS 
šalių ir Rusijos santykius, bet 
tai t inka ir Lietuvos bei Rusijos 
santykiams: „Su NVS šalimis, 
kurios tu r i savų energetinių 
išteklių, gerų santykių perspek
tyvos — nerealios; su tomis, ku
rios netur i , perspektyvų yra, 
nes mes joms padedame..." Su
prask su tomis šalimis, kurias 
galima įtakoti per energetinių 
išteklių tiekimą, santykiai bus 
geri. Tai patvir t ina nuostatą 
įtakoti, dominuoti, valdyti, nau
dojant energetinę diplomatiją. 
kurią Rusija bando taikyti ir 
Baltijos valstybėms, naujosioms 
ES ir NATO narėms. 

Profesorius Jurij Afanasjev, 
Rusijos valstybinio humani
tarinių mokslų universiteto 
prezidentas, taip pristatė šian
dieninę situaciją Rusijoje: JPa-
sak Putin, vykdoma demokra
tinių insti tutų adaptacija prie 
Rusijos istorijos ir tradicijų, tos 
adaptacijos pasekmė — pilie
tinės visuomenės institutai — 
spauda, teismai, teisė į demok
ratiškus rinkimus tapo mulia
žais, butaforijomis, kuriomis 
prisidengia autoritarinis reži
mas". 

Artiom Minalgin, Maskvos 
valstybinio tarptautinių santy
kių instituto posovietinių studi
jų centro direktoriaus pavaduo
tojas, sakė: „Dirbkime pragma
tiškai, tarkimės dėl konkrečių 
projektų, nekalbėkime apie ver
tybes". 

Kaip tai atrodo praktikoje, 
geriausiai iliustruoja jau sutar
to Lietuvių kultūros centro 
statybos Karaliaučiuje blokavi
mas. Tai irgi buvo konkretus, 
pragmatinis projektas, kuriam 
iš pat pradžių Karaliaučiaus 
valdžia pri tarė, o Lietuvos vy
riausybė skyrė 4 mln. litų. Po to 
be jokio paaiškinimo, prisiden-
giant-^kai kurių piliečių nepa
sitenkinimu", projektas buvo 
sustabdytas. 

B a n d y m a i a t s k i r t i mus nuo 
V a k a r u v e r t y b i n i o pasaulio 

n e p a v y k s 

EMANUELIS ZINGERIS 

Stasys Lozoraitis, mūsų 
ambasador ius JAV ir kandi
datas į prezidentus, su kuriuo 
man teko dirbti daugel metų, 
dar Sąjūdžio laikais kai mes 
nustatinėjom savo ryšius tarp 
Sąjūdžio ir likusių ambasadų 
užsienyje, yra sakęs: „Dar dau

gel metų, kai jūs būsite jau ne
priklausomi, jums teks užsiimti 
Lietuvos okupacijos nepripaži
nimo byla ir įtvirtinti pasaulyje 
ne tik formalų JAV nepripaži
nimą, bet ir paveikti visų šalių 
sąmonę, kad Lietuva, Latvija, 
Estija buvo laikinai okupuotos. 
Ir tai bus jūsų būsimo dešimt
mečio reikalas". 

Ne visi Lietuvoje suvokia, 
kad mūsų okupacijos istorija 
turi būti suprasta tarptautiniu 
mastu . Deja, Rusija nenuėjo 
Boris Jelcin pramintu keliu. 
Mūsų laimei, spėjome įtraukti į 
mūsų sutarties su B. Jelcin 
Rusija punktą, kurio neturi 
kitos Baltijos šalys — dėl nei
giamo Molotov-Ribbentrop pak
to įvertinimo, bet dabar Rusija, 
deja. suka į priešingą pusę. 
Oficialiai sutartis nėra neigia
ma, bet Rusijos vadovai pasisa
kymuose bando sumenkinti 
istorinį B. Jelcin ir prof. V. 
Landsbergio pasirašytos sutar
ties kontekstą. 

Mūsų laiškas JAV drau
gams yra realus veiksmas, įtvir
t inant Lietuvos valstybės bu
vimą Vakaruose, suteikiant jai 
vienodą valstybės istorijos sta
tusą su kitomis Vidurio Europos 
valstybėmis ir pasaulyje įtvirti
nant Lietuvos tautos nepriklau
somą likimą bei dabartiniais 
veiksmais apginant jos laisvę. 

Kadangi esu JAV grupės 
Lietuvos Seime pirmininkas, 
grupės vardu sveikinu šią mūsų 
draugų JAV — Kongreso nario 
John Shimkus ir senatoriaus 
Richard Durbin — iniciatyva 
parengta rezoliucija, kuri jau 
yra praėjusi svarstymus komi
tetuose ir bus pristatoma priė
mimui JAV Kongrese. Rezoliu
cija — tai atsakymas į daugelį 
mėnesių vykusius keistokus 
Rusijos vadovų pasisakymus 
apie mūsų istoriją ir bandymus 
perrašyti mūsų istoriją. Mes 
esame už gerus santykius su 
Rusija. Mes su A. Ažubaliu esa
me Seimo užsienio reikalų 
komiteto nariai ir abu pasi
sakėme, pvz., už nuosaikų rea
gavimą į Rusijos ambasadoriaus 
Cepov akibrokštus ir balsavome 
ne už parlamentinį, o, sakyčiau, 
už diplomatinį mąstymą, norė
dami, kad santykiai su Rusija 
nebūtų aštrinami, bet mes ne
galime toleruoti savo valstybės 
nepriklausomybės naikinimo 
politikos. Tai yra esminiai ver
tybiniai klausimai, todėl mes 
esame labai dėkingi amerikie
čiams, kurie visus okupacijos 
dešimtmečius rėmė mūsų lais
vės gynimą, išlaikė trispalvę 
vėliavą ir pripažino mūsų diplo
matus, kaip mūsų emigracinės 
vyriausybės atstovus. 

Savo laišką mes skelbėme 
kaip tik prieš atvykstant į 
Vilnių JAV valstybės sekretorei 
Condoleezza Rice ir užsienio rei
kalų ministrams. Norime oriai 
pasakyti pasauliui, kad šitas 
Europos plotas visus dešimt
mečius buvo pavergtas tik laiki
nai ir kad mes prašome pasaulio 
prisiminti mūsų istoriją, gerbti 
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mūsų nepriklausomybės siekių 
statusą, mūsų rezistencijos is
toriją, mūsų Bažnyčios pasi
priešinimą. Norime pasakyti, 
kad bandymai mus atskirti nuo 
Vakarų vertybinio pasaulio, ką 
mėgina daryti Rusijos politikai, 
nepavyks. 

Parengta pagal 2005 m. balan
džio 19 d. spaudos konferenciją. 

JAV At s tovu rūmų 
ir S e n a t o Baltijos 
d r a u g ų g r u p ė m s 

Daugelis pasaulio valstybių 
š.m. gegužės 8 d. paminės anti
hitlerinės koalicijos pergalę 
prieš vieną baisiausių pasaulyje 
ideologijų — nacizmą. Tą dieną 
Lietuvos žmonės su didžia pa
garba minės antihitlerinės koa
licijos sudėtas aukas, reikš gilią 
pagarbą visiems nukentėju
siems nuo Antroje pasaulinio 
karo — kariams, civiliams, ho-
lokausto, okupacijų ir represijų 
aukoms. Su giliu dėkingumu 
Lietuvos žmonės prisimins ir 
milžiniškas aukas, kurias ant 
pergalės aukuro sudėjo ir 
amerikiečių tauta. 

Tačiau Lietuvos žmonės 
prisimena, kad Lietuvai, kaip ir 
kitoms Baltijos valstybėms, 
sovietų okupaciją ir aneksiją 
lėmė Molotov-Ribbentrop pak
tas, kuris tapo ir Antrojo pa
saulinio karo pradžios priežasti
mi. 1945-ųjų gegužės 8 diena 
reiškė vienos totalitarinės ideo
logijos — nacizmo — pabaigą 
Europoje, tačiau kita — totali
tarinis komunizmas — išplėtė ir 
įtvirtino savo dominavimą de
šimtmečiams. Taigi Rusijos mi
nima 1945-ųjų gegužės 9 diena 
Lietuvai y ra ir Jaltos susi
tarimų įgyvendinimo minėji
mas. Todėl mūsų prezidento ge
gužės 9-ąją ir nebus Maskvoje, 
Raudonojoje aikštėje. 

Lietuvos žmonės didžiai 
vertina JAV nuosekliai vykdytą 
Lietuvos Respublikos okupaci
jos nepripažinimo politiką, kuri 
teikė Lietuvos žmonėms viltį ir 
tikėjimą, kad laisvės ir de
mokratijos aušra išauš ir Lie
tuvoje. 

Lietuvos Seimo nariai svei
kina JAV Atstovų rūmų inicia
tyvą, kuri skatina Rusijos Fede
raciją suvokti Baltijos okupaci
jos pasekmes. Šio suvokimo 
deklaravimas būtų esminė prie
laida pastoviems geriems san
tykiams ta rp Rusijos ir Europos 
Sąjungos ir NATO narių — 
Baltijos valstybių. 

Lietuvos žmonės apgailes
tauja, matydami Rusijos Fede
racijos — Sovietų Sąjungos tei
sių, įsipareigojimų bei atsako
mybės tęsėjos — nuolatinį 
vengimą pripažinti totalitarinio 
komunizmo nusikaltimus kai
myninėms valstybėms bei žmo
niškumui, atsisakymą bendra
darbiauti, kad Lietuvos piliečių 
žudynėse, taip pat ir 1991 me
tais, dalyvavę Rusijos globojami 
asmenys būtų perduoti Lietuvos 
Respublikos teisingumui. 

Nukel ta \ 5 psl . 

DANUTE BINDOKIENE 

Šiai naštai reikia daug rankų 

Nepaisant „tamsių pranašysčių", Lietu
vių operos spektaklis praėjusį sekma
dienį buvo visais atžvilgiais sėkmingas. 

Nors Mascagni operos „Cavalleria Rusticana" 
siužetas palyginti primityvus, bet šį kartą 
režisierius vykusiai sceną užpildė veiksmu ir 
choristais. Salėje publikos taip pat netrūko — 

>buvo net kiek daugiau kaip pernai. Tiek per
t raukos metu, tiek po spektaklio visų nuotaika 
buvo gera, nuomonės apie operą labai palan
kios. Vadinasi, Čikagos Lietuvių opera išlaikė 
dar vieną egzaminą. 

Visi žinome, kad bet kokiam egzaminui 
bū t ina pasiruošti. Susirinkusi publika net 
negalėjo įsivaizduoti, kiek pastangų, rūpesčių, 
darbo ir išlaidų tos kelios valandos scenoje 
pareikalavo. Žmonėms tik buvo svarbu sklan
dus veiksmo vystymasis scenoje, gražiai sude
rintas choro dainavimas, solistų balsai ir vaidy
ba, režisieriaus supinta, į vientisą spektaklį. 

Šiandien dar nežinome, ar Lietuvių opera 
neliko finansinėje „skylėje", bet daugelis jau 
klausinėja: ką ji statys kitą pavasarį, kai šis 
nuostabus dainos vienetas švęs savo auksinį ju
biliejų. 

Ir čia reikėtų gerai pagalvoti, nes tokia 
neeilinė proga verta tikrai šaunios ir didingos 
meno šventės. Norime tikėti, kad Lietuvių 
opera jos rėmėjų bei gerbėjų neapvils ir pasi
stengs mums parodyti lietuviškos tematikos 
spektaklį. Nors visos iki šiol atliktos operos 
buvo dainuojamos tik lietuvių kalba, bet labai 
j au pasiilgome lietuviško siužeto. O kažin kad 
taip „Gražiną", „Pilėnus" ar kurią kitą, moder
nesnę operą? Be to, Lietuvių operos vadovybė, 
nepaisant, kiek ji darbšti ir pareiginga, turėtų 
suprasti , kad vienai toks projektas bus per di
delė našta . Būtina atrasti rankų, kurios padės 
tą naštą pakelti. Sudarytas komitetas padėtų 
pasirūpinti „ūkiškais dalykais" — rinkti svei
kinimus, suruošti lėšų vajų, išleisti tikrai ver
tingą programą su išsamia Lietuvių operos 
veiklos istorija (šiemetinė programa buvo ypač 
menko lygio tiek savo turiniu, tiek apipavi

dalinimu). Kai tie patys valdybos nariai metai 
iš metų turi tempti visą operos pastatymo 
naštą, išsisemia ir jėgos, ir idėjos, todėl būtinai 
reikia pašalinės pagalbos. 

Tiek pat opi problema yra ir choro pastip
rinimas, ypač vyriškais balsais. Lietuvių operos 
choras turi pakankamai moterų, bet pasigen
dame vyriškos giminės, juo labiau, kad nema
žai choristų jau persiritę per brandaus amžiaus 
ribą. Kai vyrai (kaip „Cavalleria Rusticana" 
operoje) dėvi „eilinių žmonių" kostiumus, leng
viau juos įrikiuoti į operos turinį, tačiau kai jie 
turi vaizduoti šaunius riterius, bernužėlius ar 
karius, vaizdas liūdnokas... 

Tik jokiu būdu nesileiskime į kalbas apie 
Lietuvių operos „uždarymą"! Tai vienas švie
siausių mūsų, Amerikos lietuvių, kultūrinės 
veiklos taškų, per kone pusšimtį metų džiu
ginęs savo kasmetiniais pastatymais ir pripil
dęs pasididžiavimu: esame vienintelė taut inė 
grupė šiame plačiame krašte, turinti savo ope
ros chorą, įstengianti kasmet pastatyti vis nau
ją tarptautinio masto operą lietuvių kalba! Kad 
Lietuvių opera tebeturi daug gerbėjų, galėjome 
pajusti ir praėjusį sekmadienį, kai į didžiąją 
Morton gimnazijos auditoriją gausiai rinkosi 
vyresni ir jaunesni; seniai šiame krašte gy
venantys ir ne taip seniai iš tėvynės atvykę. 
Daugelis, paskutiniams plojimams nuti lus, 
skubėjo į sceną su gėlėmis pasveikinti ne tik 
solistų, bet ir choristų, padėkoti už dar vieną 
malonią sekmadienio popietę. Publikoje matė
me nemažai atvykusių iš kitų miestų, iš kitų 
valstijų. Tad galima prognozuoti, kad į pusšim
čio metų operos spektaklį susiorganizuos 
ekskursijos net iš gerokai tolimesnių vietovių, 
ypač žmonės, anksčiau gyvenę Čikagoje ir lan
kęsi Lietuvių operos spektakliuose. 

Lietuvių opera negali savo gyvavimo už
baigti nei po 50, nei po daug daugiau metų. Tik 
jai reikia visų mūsų paramos, kad našta, kurią 
reikia pakelti, ruošiant naują spektaklį, taptų 
lengvesnė. 

LIETUVIŲ PASTANGOS PERIMANT 
ŠV. MIKALOJAUS BAŽNYČIĄ 

Kun. E. Pauiionis 
Nr. 15 

J tokį dietum, tinkantį Maskvos biurokratui 
bei kanceliariniam formalistui, lietuviai atsakė: 
„Labai gaila, kad ganytojas nesupranta ir nenori 
suprasti savo avelių kalbos". Tačiau tuojau pat 
įteikė prašymą oficialia kalba" (Vertė dr. Vydas 
Dolinskas). 

Neseniai užtiktas dr. Jono Basanavičiaus dėl 
lietuvių kalbos bažnyčiose raštas popiežiui. Jono 
Basanavičiaus 1906 m. sausio 30 d. pradėtas 
rašyti memorialas popiežiui šv. Pijui X (1903— 
1914) „Apie lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose", 
kurį pabaigė rašyti Kaune ir nepasirašęs išleido 
1906 Kaune su žurnalisto, Petrapilio dvasinės 
akademijos teologijos kandidato kunigo Antano 
Bajorino (1879.10.17—1927.01.02) vertimu į lo
tynų kalbą „De linąua polonica ecclesiis Lithua-
niae". Memorialas be paties popiežiaus buvo 
pasiųstas kardinolams, arkivyskupams ir vysku
pams, visoms svarbesnėms įvairių tautų laik
raščių redakcijoms, kurių didžioji dalis jį plačiau 
ar t rumpiau paminėjo. Tuo pačiu laiku Mindaugo 
slapyvardžiu iš visuomenės veikėjo Antano 
Smilgos (1865.09.23—1920.01.30) pasakojimų 
Jonas Basanavičius paruošė „Lietuvos lenkintojų 
kompaniją" (1907). Jonas Basanavičius buvo ir 
vienas Lietuvių sąjungos organizatorių lietuvių 
kalbos teisėms bažnyčiose apginti, parašė jos 
statutą ir vėliau uoliai dirbo visuose jos sumany
muose ir žygiuose, polemizavo laikraščiuose. 
Kunigo J . Ambraziejaus bute (1907.07.07) dr. 
Jonas Basanavičius sušaukė kai kuriuos lietuvių 
veikėjus ir įsteigė „Sąjungą pagražinimui teisių 
l ietuviškai kalbai Rymo katalikiškosiose 
bažnyčiose Lietuvoje". Į steigiamąjį sąjungos 
komitetą be paties iniciatoriaus įėjo kun. J. 
Ambraziejus, J. Kriaučiūnas, Mečislovas Davai-
na-Silvestravičius, Gabrielis Landsbergis, Petras 
Vileišis, Augustinas Paškevičius ir kt. įsijungė 
Donatas Malinauskas, Emilija Vileikienė, Povilas 
Matulionis, kunigai Juozapas Kukta, Stanislovas 
Stakelė ir kt. Bet draugija didesnės veiklos ne-
išvystė. Jos organu buvo tapęs kunigo Juozo 
Ambraziejaus leistoji „Vilniaus šviesa" (1907— 
1908). J is kovojo su Vilniaus vyskupo ordinaro 
Eduardo Roppo veikimu. Bet visa tai darė 
nesireikšdamas viešai, nepasirašydamas ar tik 
nurodydamas slapyvardžius, nenorėdamas savo 
vardo paversti partinės ir tautinės polemikos 

objektu. 
Adolfas Nezabitauskis-Zabitis rašo, kad dr. 

Jonas Basanavičius rūpinosi, kad ir baltgudžių 
kalba būtų įvesta į baltgudžių maldaknyges. 
„Tačiau šis jo rūpestis nebuvo įvykdytas, kadangi 
vyskupas Roppas su tos kalbos įvedimu nesu
tiko". Čia knygos autorius apsiriko, vyskupas 
Eduardas Ropas lankydamas parapijos nevengė 
kalbėti baltgudiškai. Minsko vyskupas Zyg-
muntas Lozinskis į bažnyčias įvedė baltgudžių 
kalbą, pats ta kalba sakė pamokslus, o vyskupas 
Pranciškus Karevičius-Karys tą kalbą įvedė į 
Breslaujos apskrities bažnyčias, nes ta apskritis 
tuo metu priklausė Žemaičių vyskupystei. Ir vė
liau Rytų Lietuvą okupavus Lenkijai, baltgudžių 
kalba nebuvo įvesta į Vilniaus bažnyčias ir 
tuomet lietuviai baltgudžius įsileido į Šv. 
Mikalojaus bažnyčią. 

Vilniaus vyskupas ordinaras Eduardas 
Roppas (1903.10.17—1907.10.05) vizituodamas 
1904 m. gruodžio 8 d. Šv. Mikalojaus bažnyčią 
užgiedojo lietuviškai. Lietuvių kalba kalbėjosi su 
kunigais ir parapijiečiais. Dienraštis „Vilniaus 
žinios" rašė: „Niekas nepamena, kada lankėsi 
šioje bažnyčioje vyskupas". 

Atrodo, kad kai kuri lenkiškoji Vilniaus 
dvasininkija ir iš tikrųjų nesuvokė dėl ko lietu
viams prireikė atskiros bažnyčios bei prasidėjusio 
tautinio atgimimo Su buvusiu Vilniaus vyskupu 
ordinaru Karoliu Hrineveckiu (1883—1885), 
gimusiu istorinėje Lietuvoje ir rusų valdžios 
ištremtu į Jaroslavlį, 1891 m paskelbtu tituliniu 
Pergaso arkivyskupu, pastarajam gyvenant 
Lvove, apie 1905 m. kalbėjosi kanauninkas Ka
zimieras Prapuolenis užrašęs pokalbį: „arki
vyskupas vienok negalėjo suprasti dėl ko lietu
viams paskirta Vilniuje bažnyčia, sudarant tokiu 
būdu lyg ir lietuvišką sektą' ". Sutikdamas, kad 
panašiai nereikėjo daryti, pabrėžiau, jog tikrai 
praktikuojančių lietuvių — katalikų naudai , 
atsižvelgiant į Vilniaus miesto plotą, reikėjo 
pavelyti sakyti pamokslus ir giedoti lietuviškai 
antsyk keliose Vilniaus bažnyčiose. Bet kad to 
nenorėjo vyskupas Zvieroviįė. tikriau jojo patarė
jai, pasibaigė tuom. kad, ačiū įsikišimui į tai met
ropolito Klopotovskio, lietuviai gavo vos tiktai Šv 
Mikalojaus bažnyčią" 

Bus d a u g i a u . 
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POKŠTAUJANTIEMS 
TELEFONU GALI 

ATSIRŪGTI 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Daugelio mūsų šalies polici
jos komisariato kaip ir kitų 
specialiųjų tarnybų darbui 
trukdo piktybiniai skambinėto-
jai. Pasak policijos pareigūnų, 
jie kone kasdien sulaukia po 
keliasdešimt ir daugiau skam
bučių. Deja, iš daugybės skam
bučių, daugiau nei 10 proc. 
būna piktavališki ir melagingi, 
o nubausti pokštaujančius itin 
sudėtinga. 

Tarp aktyviausių 
pokštautojų — paaugliai 

„Mūsų darbuotojai neseniai 
patobulino sistemą, pagal kurią 
galima nustatyti skambinančių 
asmenų telefonų numerius , 
tačiau sučiupti piktybiškai 
skambinančiuosius kol kas ne
pavyko. Tokiems pažeidėjams 
už administracinį teisės pažei
dimą turėtų būti skirta bauda, 
tačiau" šie gudragalviai „pira
tai" vis kitaip irgi patobulina 
savo „žaidimo technologijas", — 
apgailestavo Trakų rajono po
licijos viršininkas Alfredas Ta
mašauskas. 

Pasak Jonavos rajono poli
cijos budėtojų dalies inspekto
riaus Vidmanto Auglio, tarp 

skambinančiųjų į policijos aki
ratį dažniausia pakliūva pa
augliai, norintys prieš draugus 
pasirodyti drąsuoliais ar šiaip 
iškrėsti kvailą pokštą. Iš mobi
liojo ryšio telefonų (daugiausia 
su papildymo kortelėmis) pa
skambinę trumpuoju nemoka
mu policijos telefonu, jie daž
niausiai koneveikia budinčius 
pareigūnus arba kviečia at
vykti į tar iamą nelaimės vietą. 
Taigi, pagauti tokius chuliga
nus, t a s pats , kas gaudyti vėją 
laukuose... Tačiau nuo paauglių 
neats i l ieka ir suaugusieji — 
pastarieji gan dažnai po įvairių 
išgertuvių ta ip bando ieškoti 
„pramogų", be jokio rimto 
reikalo skambinėdami policijai. 

„Neseniai mūsų darbuoto
jams pavyko nustatyti porą 
įžūlių skambintojų. Už admi
nistracinį teisės pažeidimą 
jiems j au turėjo būti skirta 500 
litų bauda, tačiau gudragalviai 
'p iratai ' te isme labai greitai 
išsisuko", — beviltišką policijos 
kasdienybės padėtį komentavo 
inspektorius V. Auglys. 

Pasak Širvintų policijos 
komisar ia to vadovo Juozo 
Čepo, dėl gausybės piktavališkų 
skambučių, beveik kasdien 
kenčia daugelis miesto bei 
kaimo gyventojų, kuriems daž-

Dėl piktybinių skambučių kenčia ne tik gyventojai, bet ir .specialiųjų 
tarnybų įstaigos. " A n t a n o T u m ė n o nuotrauka. 

nai juk prireikia rimtos ir sku
bios pagalbos. Tačiau susisiek
ti su policija jiems beviltiška 
— telefono linija būna tiesiog 
užgulta! 

J. Čepo nuomone, vien 
prievarta, baudomis šios proble
mos neišspręsi. Puikiai žinome 
ir suprantame, kad kiekvieno 
žmogaus elgesys, jo gyvenimo 
būdas priklauso ir nuo elemen
tarios etikos, kultūros principų. 
Jeigu šeimoje, mokykloje tam 
skiriama pakankamai dėmesio, 
jaunam žmogui nerūpės krėsti 
tokių kvailų išdaigų, kaip dau
giau nei prieš penkerius metus 
visoje Lietuvoje išgarsėjęs vie
nas buvęs žinomas televizijos 
laidos „Dvyračio žynios" da
lyvis, beje, už savo „nekaltus 
pokštelius" į teismą atgabenęs 
visą traktoriaus priekabą bal
tų centų... 

A p y n a s r i s te lefonų 
„ p i r a t a m s " 

Iki šiol ne vienas policijos 
pareigūnas turėdavo rūpesčių 
dar ir dėl to, kad telekomu
nikacijų paslaugų tarnybos ne 
visada geranoriškai teikdavo 
išklotines — kartais tekdavo 
kreiptis ir į teisėjus ar pro
kurorus. Neseniai padėtis bent 
kiek jau pasikeitė. Vyriausybė 
prie metus patvirtino tvarką, 
pagal kurią telekomunikacijų 
paslaugų teikėjai pr i re ikus 
teisėtvarkininkams privalo pa
teikti duomenis apie tai, kas , 
kada ir iš kur skambino. Dėl 
piktavališkų skambučių ne ma
žiau kenčia ir priešgaisrinės 
tarnybos, greitosios pagalbos 
darbuotojai, tai pat privatūs 
asmenys. Pate ikę p rašymus 
telekomunikacijų tarnybai jie 
irgi galės gauti informaciją. 

AMERIKOS ISTORIJA - (NE VIEN) SUKNELĖSE 
Gegužės 9 d. baigsis viena 

sėkmingiausių ir įdomiausių 
šiuo metu Čikagoje veikiančių 
parodų - Field muziejuje vyks
tanti įvairialypė ekspozicija 
„Jacąueline Kennedy: The 
White House Years". Nors ši 
paroda mažai ką turi bendra su 
vadinamuoju aukštuoju menu, 
tačiau ji vis tiek verta to dėme
sio, kurio ji susilaukė New 
York, Paryžiuje, o dabar ir 
Čikagoje. 

Nors pagrindinis parodos 
objektas yra tragiškai žuvusio 
JAV prezidento John F. Ken
nedy žmonos Jacąueline Ken
nedy įvairiomis progomis dėvėti 
drabužiai, tačiau iš tiesų Field 
muziejus siūlo pamatyt i ir 
sužinoti daug daugiau nei buvu
sios prezidento žmonos apdarai. 
Suskubę apsilankyti parodoje, 
turėsite galimybę sužinoti daug 
įvairiausių JAV istorijos sub
tilybių - daug įdomiau ir įsi
mintiniau nei bet kokioje istori

jos knygoje ar nuobodžioje isto
rijos paskaitoje. 

Apie pačią Jacąueline daug 
pasakoti neverta - apie ją pri
rašyta ir prikalbėta neabejoti
nai daugiau nei apie bet kurio 
kito JAV vadovo žmoną; ir ne 
tik Amerikoje, bet ir Europoje, 
Pietų Amerikos šalyse ar net 
Rusijoje. Tačiau papasakoti, 
kas rodoma minėtoje parodoje, 
verta. 

Field muziejuje, be to, ką 
labiausiai reklamuoja apsukrūs 
muziejaus viešųjų ryšių specia
listai - garsiųjų prezidento 
žmonos suknelių - yra ir daug 
retos ir ne visada bei ne visiems 
prieinamos medžiagos apie gar
sios poros gyvenimą. Ekspona
tai atvežti iš John F. Kennedy 
muziejaus ir bibliotekos atvirų 
bei uždarų fondų, taigi, bent jau 
dalis jų po parodos keliaus į 
saugyklas ir kurį laiką visuo
menei nebus prieinami. Greta 
suknelės, su kuria, kaip pasako-

Vyriausybei pavaldžios 
Ryšių reguliavimo tarnybos 
Telekomunikaci jų pas laugų 
s k y r i a u s vedėjas Stanislovas 
Gražys priminė, kad įvairios 
ta rnybos bei privatūs asmenys, 
nor in tys nustatyti pikatava-
l iškų skambučių autorius, ir 
anksč iau galėdavo gauti infor
macijos, tik, žinoma, išskirti
n ia is atvejais. Tačiau neseniai 
Vyriausybės patvirtinta naujoji 
n u t a r i m o tva rka dar labiau 
p r a p l ė t ė kl ientų galimybes 
gau t i a t i t inkamų duomenų. 

„Anksčiau kiekvienas tu
rėjo teisę kreiptis į jį aptar
naujančius telekomunikacijų 
pas laugų teikėjus ar linijos 
operatorius ir prašyti įslaptin
t i savo telefono numerį- Pavyz
džiui, žmogus, turėdamas ne 
visai gerų ketinimų, paskambi
no k i tam ir jį išdėjo į 'šuns 
dienas ' . . Ką gi, dažniausiai to
kiu atveju nukentėjėlis negalė
davo gauti informacijos, kas 
i r i š k u r skambino. Pagal 
dabar t inę naująją tvarką kiek
vienas dėl piktavališkų skam
bučių kenčiantis fizinis ar juri
dinis asmuo, pateikęs pra
šymą jį aptarnaujančiam tele
komunikacijų paslaugų teikė
ju i , per 30 dienų nuo prašymo 
įteikimo turi teisę gauti visą 
informaciją apie tai, kas ir 
k a d a j am skambino. Bet prieš 
t a i telekomunikacijų paslau
gų teikėjai per 5 dienas dar 
t u r i nus t a ty t i besikreipian
čiojo asmens prašymo pagrįs
tumą", — naująją tvarką aiški
no S. Gražys. 
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jama, Jacąueline sužavėjo So
vietų Sąjungos vadovą Nikita 
Chruščiov (ir tuo palengvino 
savo vyrui sunkias ir svarbias 
derybas su sovietų diktatoriu
mi), Prancūzijos prezidentą 
Charles de Gaulle ar gausias 
Pietų Amerikos gyventojų mi
nias, eksponuojamos ir nuo
traukos bei trumpi, bet infor
matyvūs komentarai bei JAV 
prezidento ir jo šeimos užsienio 
kelionių aprašymai. 

Beje. didelis susižavėjimas 
Prancūzijos madomis Jacąue
line galėjo turėti ir neigiamų 
pasekmių - ne paslaptis, kad 
amerikiečiai yra ne mažesni 
nacionalistai už prancūzus. 
Ypač dėl per didelės meilės 
prancūzų drabužių kūrėjams 
Jacąueline gavo pylos nuo J . F. 
Kennedy konkurento Richard 
Nixon žmonos Pat. Supratusi, 
kad gali netekti užsitarnauto 
populiarumo, Jacąueline ne
truko rasti išeitį: nusisamdę 
mažai kam žinomą amerikie
čių dizainerį, kuris jai kūrė 
neva amerikietiško stiliaus 
drabužius, tačiau iš tiesų aky
lai sekė Paryžiaus madas, kai 
kurių mados žinovų manymu, 
netgi plagijavo garsių Pran
cūzijos drabužių kūrėjų darbus. 
Kad daugelis Jacąueline ap
darų yra net labai prancūziški, 
nesunkiai įsitikinsite apsilankę 
parodoje. 

Pati Jacąueline buvo lin
kusi pabrėžti, kad jos asmeni
nis žavesys ir puikus skonis 
visiškai nesusijęs su „vyro su
gebėjimais būti geru preziden
tu". Tačiau parodoje, kuri 
suskirstyta į dalis pagal J . F. 
Kennedy kelio į politikos aukš
tumas pakopas bei svarbiau
sius prezidentavimo akcentus -
„Kampanija", „Inauguracija", 
„Vizitai į užsienį", „Baltųjų 
Rūmų atnaujinimas" ir kt. -
tvir t inama priešingai. Anot 
istorikų ir politikos bei diplo
matijos žinovų, Jacąueline 
sąmoningai ir labai meistriškai 
kūrė savo, o taip pat ir vyro 
įvaizdį; visų pirma, kaip jau
natviškos, energingos, šiek tiek 
valiūkiškos, tačiau patikimos, 
nebijančios atsakomybės ir 
išsilavinusios valstybės vadovų 
poros. 

Pati Jacąueline užkariavo 

Viena iš JAV prezidento žmonos 
Jacqueline Kennedy suknel ių, 
eksponuojamų Field muziejuje. 

ne vieno įtakingo valstybių 
vadovo pagarbą tuo, kad laisvai 
kalbėjo prancūziškai bei is
paniškai, vėliau pramoko šiek 
tiek italų bei lenkų kalbų. Be 
t o j i nuolat rūpinosi vaikų švie
timu ir pirmoji suorganizavo, 
kad, pagal istorikų bei kultūros 
specialistų rekomendacijas, bū
tų atnaujinti Baltieji r ūma i , 
parengtas prezidentų reziden
cijos vadovas, norintiems pla
čiau susipažinti su bene svar
biausiu JAV pas ta tu , jo bei 
jame dirbusių žmonių istorija. 

Kiekvieno mėnesio ant rą 
šeštadienį muziejuje rodomas, 
„Emmy" apdovanojimą pelnęs, 
CBS televizijos filmas, kur iame 
užfiksuota dalis kūrybos proce
so, kur io metu buvo priimti 
svarbiaus i Baltųjų rūmų at
naujinimo sprendimai ir reikš
mingiaus i darbai. Šis filmas 
su t e ik i a neeilinę galimybę 
p a m a t y t i kitokią Jacąueline, 
nei kaip ją dabar dažniausiai 
vaizduoja žiniasklaida; ne rafi
nuoto skonio prabangos besi
vaikančią poniutę, bet kūry
bingą ir savo idėjas įgyvendinti 
mokančią moterį- Parodoje taip 
pa t esama ir daugiau neįkai
nuojamos istorinės vertės fil
muotos medžiagos iš J. F. Ken
nedy ir jo žmonos gyvenimo, 
t a ip pa t nemažai asmeninių 
poros daiktų. Tarp filmuotos 
medžiagos yra ir garsiosios J . 
F . Kennedy inauguracinės kal
bos vaizdo įrašas. Istorikai ir 
viešųjų ryšių žinovai siūlo 
a tk re ip t i dėmesį į t a i , kad, 
sakydamas kalbą žvarbią vėly
vo rudens dieną, prezidentas 
vilkėjo stilingą lengvą paltą. 
Pasak tyrinėtojų, tai akivaizdi 
Jacąueline įtaka: ji norėjo, kad 
vyras atrodytų elegantiškai ir 
bū ten t kaip toks įeitų į Ame
rikos istoriją. Diplomatiniais ir 
vyro sugebėjimais ji ir ta ip 
n iekada neabejojo. 

M o n i k a B o n č k u t ė 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS IŠNUOMOJA 

VIDA M. S 
žStSS SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
N e k i l n o j a m o j o t u r t o 

p i r k i m a s , p a r d a u i m a s 
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Kardinolo V. Sladkevičiaus 
memorialinis muziejus, vykdy
damas savo misiją įprasminti 
Bažnyčios ir tautos istorinę 
atmintį, kasmet kovo 19-ąją — 
„LKB kronikos" (1972 m.) išėji
mo dieną — rengia tradicinius 
pogrindinės spaudos aktualijų 
aptarimo renginius. Prieš 30 
metų (1975 m.) pasirodė „Lais
vės šauklys", buvo pradėti leisti 
rezistenciniai laikraščiai „Var
pas" ir „Pastogė". Tačiau pats 
svarbiausias iš tais metais 
pradėjusių eiti pogrindinių lei
dinių buvo katalikiškos patrio
tinės pakraipos žurnalas „Auš
ra". 

Minint šio leidinio 30-ąsias 
metines ir pagerbiant šviesų jo 
redaktoriaus kun. Liongino Ku
nevičiaus atminimą, kardinolo 
V. Sladkevičiaus memorialinio 
buto svetainėje buvo surengta 
publicistinė popietė, kurioje 
dalyvavo Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, kun. Ka
zimieras Ambrasas, SJ, Lukšių 
vidurinės mokyklos mokytojas 
Vytautas Armonavičius, Lukšių 
Šv. Juozapo bažnyčios klebonas 
kun. Gvidas Pušinaitis, Varpi
ninkų draugijos pirmininkė 
mokytoja Angelė Servienė, Kau
no folklorinis ansamblis „So
dyba", Lampėdžių bendruo
menės meno kolektyvas. 

Pirmųjų „Aušros" numerių 
redaktorius buvo kun. Sigitas 
Tamkevičius, o, nuo 6-ojo nume
rio redagavimą perėmęs, kun. 
Lionginas Kunevičius žurnalą 
leido iki Atgimimo. Leidinio 
redagavimo darbuose talkino 
Vilniaus universiteto dėstyto
jas, filologijos mokslų daktaras 
kun. Kazimieras Ambrasas, SJ 
Jis pasidalijo bendradarbiavimo 
„Aušroje" patirtimi ir mintimis 
apie tai, kaip „LKB kroniką", 
„Aušrą", kitus pogrindžio lei
dinius reikėtų įvertinti istoriniu 
moksliniu požiūriu. Kun. K. 
Ambraso nuomone, pogrindžio 
spauda, kaip pasipriešinimo 
istorijos dalis, turėtų būti tiek 
vidurinėse, tiek aukštosiose mo
kyklose sistemingai nagrinėja
ma, konkretizuojant jos dvasinę 
ir politinę reikšmę praeityje bei 
dabartyje. Kaip UNESCO glo
bos sulaukusi lietuvių kryž-
dirbystė, taip ir unikalus reiš
kinys — lietuvių katalikiškos 
patriotinės pakraipos pogrin
džio spauda — turėtų sulaukti 
pripažinimo pasaulio mastu. 
Kun. K. Ambrasas, priminęs, 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $620-$650: 

2 mieg. — $710-$750. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 
I N V E S T U O T O J U 

R E K O N S T R U K T O R I U . 
S T A T Y B I N I N K Ų D Ė M E S I U I 

PARDUODAMAS KOKS YRA M Ū.RI NIS 
VIENOS ŠEIMOS NAMAS 

Bridflcport rytuose su rūsiu, „coach 
house", garažu Apsuptas nauju statybų. 

Galite gyventi ir remontuoti. 
Kama $272.000. Noo fimdVn kaina 

— r t f c — 20K. 36 st ir Union Ave. 
PARDUODAMAS 3 VONIŲ MŪRINIS 

SUREMONTUOTAS NAMAS 
Gražus „deck" ir sodas. Mažiau 

$300,000. 33 St ir I jtuanka 
Skambinti FTRST RATE REAL ESTATE 

tel. 773-7673400, Aušra 

Pos i t ions avai lable in VVisconsin, 
Ind iana, and Co lo rado . 

Experienced Cariegivers only. 

Dr iv ing skills and good English 

required, Call 262-675-8044 

• U I * M f . * 

WlNDOW VVASHERS/GUTTER CLEANERS 
Mušt have own car. Men & 

W o m e n 1-3 person teams. M o n 
Sat 7am-5pm, full t ime or part 

t ime . Make S100+p*r person, PAID 
DAILY. No experience needed, wi l l 
t ra in . Residential only/suburbs 8t 
*v C>*—'° ' ^ v *i '-'/ir" '-,-—<".' •. 

:— .^ c
 T

; r r . P 'vV>^do"A C e i tn i rg '"" 
" * ' F Cnlf Hri «2M AH,ngt;r •' 

!90 to Ar ' j§ I M N M "o Gott, SE 
^^•~-.*>r S.r"-'.; h-nr" Vili- ~i-^.+ ><-» 

jog kun. K Kuzminskis, JAV 
„LKB kronikos" sąjungos kūrė
jas , buvo pasiryžęs „Kroniką" ir 
jos leidėjus pristatyti Nobelio 
premijai, pabrėžė, kad mintis 
šiuos darbus įprasminti i r 
įamžinti tebėra aktuali. 

Kun. Lionginas Kunevičius 
(1932—1994) „Aušrą" redagavo, 
dirbdamas Lukšių Šv. Juozapo 
bažnyčios klebonu. Į renginį 
atvykę Lukšių bendruomenės 
atstovai mokytojas V. Armona
vičius ir kun. G. Pušinaitis pa
pasakojo, kad apylinkių žmonės 
geru žodžiu mena nuoširdų, 
žmones mylėjusį kunigą Lion
giną. Dar ir šiandien giedamos 
jo sukurtos giesmės, deklamuo
jami jo kūrybos eilėraščiai. 
Kun. L. Kunevičiaus iniciatyva 
Lukšių bažnyčios šventoriuje 
pas ta ty tas pal. Jurgio Matu
laičio paminklas, Lietuvos ne
priklausomybei paminėti paso
dintas ąžuolas. 

Arkivyskupas S. Tamke
vičius, šiltu žodžiu prisiminęs 
seminarijos laikų mokslo drau
gą, prepozitą Lionginą Kune
vičių, akcentavo šios iškilios 
asmenybės dvasingumą, kūry
bingumą, jautrumą. Kun. Ku
nevičius, kaip „Aušros" redakto
r ius, pasižymėjo ypat ingu 
punktualumu, kruopštumu ir 
didele asmenine atsakomybe. 
Nors tuo metu buvo mestos 
didelės saugumo pajėgos po
grindžio spaudai likviduoti, 
^ u š r a " laikėsi iki Atgimimo. 
Arkivyskupas papasakojo, jog 
1975 m., subrendus minčiai 
šalia „LKB kronikos" leisti 
platesnės apimties katalikiškos 
istorinės minties leidinį, kun. 
Prrinciškus Račiūnas, MIC, 
pasiūlė, kaip XIX a. ėjusios 
„Aušros" tęsinį, leisti naują 
„Aušrą". Todėl ji ir buvo 
pažymėta Nr. 1 (40). Kaip prieš 
125 metus, taip ir prieš 30 metų 
leista „Aušra" kėlė tas pačias 
dvasinių vertybių puoselėjimo 
problemas, kurios aktualios ir 
dabarties gyvenime. Pogrindžio 
spauda — unikalus neginkluoto 
pasipriešinimo reiškinys — tur i 
ne tik didelę istorinę, bet ir 
dvasinio patriotinio ugdymo 
reikšmę, todėl, pasak arki
vyskupo, jaunosios kartos pa
reiga rinkti, saugoti ir skleisti 
tikėjimo ir tėvynės laisvės šauk
lių atminimą. 

Bažnyčios ž in ios , 
2005 m. Nr. 6 
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EUKOPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI 

per savo pirmąją bendrąją au
dienciją Vatikano Šv. Petro 
aikštėje pabrėžė Europos „ne
a t imamas krikščioniškas šak
nis": Popiežius taip pat sakė, 
kad Benediktu nusprendė pasi
vadinti norėdamas sekti „drą
siu ir nuoširdžiu taikos prana
šu" Benediktu XV, kuris Kata
likų Bažnyčiai vadovavo Pir
mojo pasaulinio karo metais, 
taip pat dėl to, kad šv. Benedik
tas , benediktinų ordino įkūrė
jas , yra vienas Europos globėjų. 
78 metų popiežių, kuris atviru 
papamobiliu laimindamas maž
daug 15,000 susirinkusių mal
dininkų apvažiavo aikštę, lydėjo 
tamsiais kostiumais vilkintys 
apsaugininkai. Tai buvo pirma 
bendroji audiencija Vatikane 
nuo sausio 26-osios. 

TOULOUSE 
Milžiniškas „Airbus A380", 

didžiausias keleivinis lėktuvas 
aviacijos istorijoje, trečiadienį 
pirmą kartą pakilo į orą, pra
dėjęs naują oro kelionių erą. Į 
pirmąjį skrydį „Airbus A380" 
pakilo iš oro uosto Toulouse, kur 
susirinko minia žiūrovų. Lėktu
vas pirmą kartą pakilo į orą 10 
vai. 29 min. ryto vietos laiku, 
vėliau pasuko į šiaurės-vaka-
rus , laikydamasis bandomojo 
skrydžio nurodymų. 600 tonų 
sveriančio lėktuvo pakilimo me
tu keliamas triukšmas buvo kur 
kas mažesnis už kitų trečiadie
nio ryte iš oro uosto išskridusių 
lėktuvų. Pirmasis skrydis truko 
4.5 valandos. 

MADRIDAS 
Ispanijoje vienas meras pa

skelbė, kad atsisakys taikyti 
naują įstatymą, pagal kurį ho
moseksualių asmerrų poros gali 
tuoktis, — tokia pozicija tik
riausiai patiks Katalikų Bažny
čiai, tačiau sukels rūpesčių so
cialistų Vyriausybei. Ispanijos 
parlamentas praėjusią savaitę 
negalutiniame balsavime prita
rė šiam naujam įstatymui, pa
piktindamas Bažnyčios hierar-
chus, kurie mano, kad gėjų san
tuokos yra žalingos visuomenei. 
„Jei įstatymas vers mane tuokti 
gėjų poras, prieštarausiu rem
damasis sąžine", sakė Javier 

Leon de la Riva. Kiti merai gali 
pasekti J. Leon de la Riva pa
vyzdžiu, o centriniame Ispanijos 
regione esančios Avila meras 
gyrė jį dėl jo „drąsios pozicijos". 

LONDONAS 
Per 20 metų Didžiosios Bri

tanijos moterys bus turtinges
nės už vyrus ir padidins jų val
domą šalies turto dalį nuo da
bartinių 48 proc. iki 60 procen
tų. Finansinių paslaugų grupės 
„Liverpool Victoria" vertini
mais, moterų akademinis išsila
vinimas dažnai būna aukštes
nio lygio negu vyrų, be to, mo
terys dažniau valdo nekilnoja
mąjį ir kitą turtą ir jų vidutinė 
gyvenimo trukmė yra didesnė. 
Grupės prognozėmis, iki 2025 
m. moterų darbo užmokestis 
bus didesnis negu vyrų, be to, 
tarp britų milijonierių moterų 
bus daugiau negu vyrų. 

BUKAREŠTAS 
Trijų rumunų žurnalistų pa

grobėjai viena diena pratęsė ga
lutinį terminą, iki kurio Rumu
nija turi išvesti iš Irako savo 
karius, jei nenori, kad įkaitai 
būtų nužudyti, pranešė pa
grobtų žurnalistų televizija. 
JAV sąjungininkė Rumunija į 
pagrobėjų reikalavimus neatsi
liepė, nors opozicinė partija ra
gino apsvarstyti dalies karių iš
vedimo galimybę. Šaltiniai tele
vizijoje nurodė, kad pagrobėjai 
Rumunijai davė dar 24 valan
das įvykdyti jų reikalavimą. 

tas pasiūlė Kongresui parduoti 
Izraeliui 100 valdomų aviacijos 
bobų, skirtų požeminiams įtvir
t intiems stat iniams na ik in t i . 
Analitikų nuomone, tai gali su
kelti įtarimų, kad Izraelis nori 
smogti smūgį Irano branduoli
niams objektams. Tel Aviv kal
tina Tehran kuriant branduolinį 
ginklą ir remiant Izraeliui prie
šiškas ekstremistų grupuotes 
Libane ir palestiniečių teritori
jose. Anksčiau Izraelis kreipėsi į 
JAV, prašydamas parduoti 100 
„Lockheed Martin Corp." gamy
bos aviacijos bombų GBU-28. 

JAV duomenimis, 2004 m. 
didelių teroro išpuolių pasaulyje 
buvo įvykdyta trigubai daugiau 
— toks šio skaičiaus padidėji
mas gali atnaujinti diskusijas 
dėl to, ar George W. Bush admi
nistracija laimi karą su teroriz
mu. Reikšmingų tarptaut in ių 
teroro išpuolių pernai buvo 
maždaug 650, o 2003 metais — 
175. Tokius duomenis pirmadie
nį pateikė JAV valstybės depar
tamentas ir žvalgybos pareigū
nai. Teroristų išpuolių skaičiaus 
padidėjimas iš dalies atspindi 
suintensyvėjusi smurtą Indijoje 
ir Pakistane, kuris yra susijęs 
su Kašmyro regionu, ir tuo, kad 
daugiau žmonių skiriant JAV 
stebėjimo misijoms suskaičiuo
jama daugiau išpuolių. 

AFRIKA 

RtJSUA 

MASKVA 
Maskvos te ismas atidėjo 

nuosprendžio buvusio „Jukos" 
vadovo Michail Chodorkovskij ir 
jo verslo partnerio Platon Lebe-
dev byloje paskelbimą iki gegu
žės 16 d. Skelbimas, kad teis
mas nukėlė nuosprendžio pa
skelbimą šioje itin daug atgar
sių Rusijoje ir užsienyje sukėlu-
sioje baudžiamojoje byloje, buvo 
rastas trečiadienio rytą prie 
teismo durų. Jis buvo netikėtas 
advokatams, kurie iš anksto ne
buvo apie tai informuoti. 

i JAV 1 
WASHINGTON, DC 
JAV gynybos departamen-

CABRO 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Putin pasisako prieš mėgi
nimus „eksportuoti demokratiją 
iš vienos šalies į kitą". „Demo-1 
kratijos institutai ir principai 
negali būti efektyviai įdiegti 
vienoje ar kitoje teritorijoje ne
atsižvelgiant į nacionalines t ra
dicijas ir pagrindus", sakė V. 
Putin trečiadienį spaudos kon
ferencijoje Cairo po derybų su 
Egipto vadovu Hosni Mubarak. 
Taip Rusijos prezidentas atsakė 
į klausimą, koks jo požiūris į Ar
timųjų Rytų demokratinio per
tvarkymo idėją. ..Demokratinė 
visuomenės ir valstybės san
tvarka dabartinėje bendrijoje — 
efektyviausia sistema", sakė 
Rusijos vadovas. Drauge jis pa
žymėjo, kad „demokratija gali 
būti įtvirtinama tik per visuo
menės vidaus plėtotę". 

Politikus ėmė erzinti komisaro populiarumas 
Atke l t a iš 1 psl. 

kad jai V.Grigaravičiaus 
įvaizdis užkliuvo po Vyriau
sybės 2004 m. ataskaitoje fik
suotų duomenų, jog nusikalsta
mumas šalyje išaugo. „Kai gy
ventojai jaučiasi nesaugūs, kaip 
gali generalinis komisaras 

užimti pirmą vietą visuomenės 
apklausų lentelėse? Jis turėtų 
užsiimti savo darbu, o ne politi
kavimu". 

Pagal apklausas šį mėnesį 
V. Grigaravičių palankiai verti
no 69,4 proc., tuo tarpu G. Fur-
manavičių — tik 4.6 proc. „Vil-

morus" apklausos dalyvių. 
Vyriausias komisaras yra 

palankiau vertinamas net už 
prezidentą Valdą Adamkų. Li-
beralcentristų veikėjai pagal po
puliarumą yra smarkiai atsilikę 
nuo pirmaujančiųjų, rašo „Lie
tuvos rytas". 

Verslo mokestis neprieštarauja konstitucijai 
Viln ius , balandžio 27 d. 

(BNS) — Naujasis verslo mo
kestis nuo apyvartos, kurio įve
dimui nuo 2006 m. jau yra pri
tarusi valdančioji koalicija ir 
Vyriausybė, neprieštarauja Lie
tuvos Konstitucijai ir Europos 
Sąjungos (ES) teisei. 

Tokią išvadą trečiadienį 
Seimo Teisės departamentas 
užregistravo Seimo posėdžių 
sekretoriate. 

Departamentas teigia įver
tinęs laikinojo verslo mokesčio 
atitikimą Europos Teisingumo 

Teismo nustatytiems pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) požy
miams. 

„Mūsų manymu, nekelia 
abejonių, kad šis mokestis ben
drai taikomas sandoriams už 
parduotas prekes ir suteiktas 
paslaugas. Tačiau, verslo mo
kesčio atitikimas kitiems esmi
niams PVM požymiams nėra 
akivaizdus", konstatuojama de
partamento išvadoje. 

Tačiau taip pat pabrėžiama, 
kad Europos Teisingumo Teismo 
pozicija dėl Lietuvoje planuoja

mo laikinai įvesti verslo mokes
čio gali būti nevienareikšmiška. 

.Atsižvelgiant į tai, kad Eu
ropos Teisingumo Teismo prak
tikoje nebuvo keliamas klausi
mas dėl mokesčio, kuris at i t iktų 
verslo mokesčio bazei, apmokes
tinimo sąlygoms ir kitiems po
žymiams, teisėtumo, negalima 
būtų vienareikšmiškai numa
tyti šio Teismo pozicijos laikino
jo verslo mokesčio atžvilgiu", ra
šoma Seimo Teisės departamen
to išvadoje, kuri bus pateikta 
Seimui. 

Premjero ir verslininko keliai nuvedė j Egiptą 
Vilnius, balandžio 27 d. 

(BNS) — Premjeras Algirdas 
Brazauskas ir „Vilniaus preky
bos grupes" prezidentas Nerijus 
Numavičius atostogoms pasi
rinko tą patį laiką ir tą pačią 
vietą. Šiuo metu jie ilsisi Egip
te. Tiek premjero, tiek N. Nu-
mavičiaus atstovai tvirtina, kad 
bendra kelionė į Egiptą tebuvu
si sutapimas. 

Greičiausiai sutapimu jie 
pavadintų ir tai, kad po ato

stogų N. Numavičiui teks prem
jerui aiškintis dėl „Vilniaus pre
kybos" kontroliuojamų Vakarų 
skirstomųjų tinklų (VST) iš
mokėtų neapmokestintų laisvų 
lėšų akcininkams, rašo dienraš
tis „Lietuvos žinios". 

Vyriausybės spaudos tarny
ba pranešė, jog „Lietuvos žinių" 
teiginiai, kad A Brazauskas į 
Egiptą skrido vienu lėktuvu su 
„Vilniaus prekybos grupės" pre
zidentu Nerijumi Numavičiumi, 

yra neteisybė. 
„Pirmiausia, su niekuo iš 

ministro pirmininko ats tovų 
'Lietuvos žinių' žurnalistai ne
bendravo. Premjeras atostogau
ti išvyko sekmadienį, tuo tarpu 
N. Numavičius — šeštadienį. A 
Brazauskas poilsiauja Sharm ei 
Sheich, o N. Numavičius - Hur-
gadha. Geografinių žinių stoka? 
Ar noras pasirodyti, kad žino 
daugiau, nei žino visi kiti?", sa
koma pranešime. 

M Ū S Ų O K U P A C I J O S ISTORIJA 
T U R I B Ū T I SUPRASTA 

T A R P T A U T I N I U M A S T U 
Atkelta iš 3 psl. 

DRAUGAS, 2005 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis 

Praėję metai Lietuvos isto
rijoje yra išskir t in ia i , NATO 
valstybės atvėrė duris į Aljansą, 
kur is yra pagrindinis laisvės, 
demokratijos ir saugumo garan
t a s šiuolaikiniame pasaulyje. 

Lietuvos žmonės su dė
k ingumu prisimena JAV prezi
dento , 2002 m. aps i l ankymą 
Lietuvoje ir jo pasakytą kalbą 
Vilniaus Rotušės aikštėje. Tada 
j i s pasakė : „Šiandien susi
skaldymas jau praeityje, nebus 
daug i au Miunchenu, nebus 
daugiau Jaltų". 

Gerbiamieji kolegos, šiais 
žodžiais mes grindžiame savo 
t ikėjimą saugia Lietuvos ir 
visos Europos ateitimi. Tikime, 
kad JAV išliks tokios ateities 
ga ran ta s . Tačiau prae i t i s , su 
kur ia neatsiskaityta, neleidžia 
mūsų kaimynei Rusijai t ap t i 

demokrat iška šalimi, išpažįs
tančia bendras vertybes. 

Mes turime padėti Rusijai 
prisiimti atsakomybę už pra
eities sovietinius nusikaltimus, 
taip, kaip savo laiku Vakarai 
padėjo tai padaryti Vokietijai, 
Japonijai, Italijai. 

Todėl kreipiamės į Jus , ger
biamieji kolegos, prašydami 
Jūsų perduoti mūsų viltį Jūsų 
prezidentui G. VV. Bush, kad 
gegužės 9-ąją kartu su Rusijos 
prezidentu V. Putin Maskvoje, 
Raudonojoje aikštėje minė
damas sovietinės kariuomenės 
pergalę, prezidentas G. W. 
Bush neužmirš priminti apie 
Rusijos atsakomybę už sovie
t inės okupacijos meto karo 
nusikaltimus ir padarytą žalą. 

L i e tuvos Respub l ikos 
Seimo n a r i a i 

Al N E 
Kainininkuose (Prochladno-

je) gyvena Julija Jas iukonytė , 
lietuvė, su aukštuoju išsilavin
imu istorikė. 

Tokio išsilavinimo lietuvių, 
gyvenančių kaime, reta . Kurį 
laiką Julija dirbo Tauragės ra
jone. Kaipgi ji a ts idūrė Kara
liaučiaus krašte? J i - Lietuvos 
Respublikos buvusio prezidento 
Antano Smetonos vaikaitė. Jos 
močiutė - prezidento Antano 
Smetonos sesuo. 

Marija Smetonaitė - Jasiu-
konienė, Julijos močiutė, gy
veno Ukmergės rajone, Lėno 
apylinkėje, Užulėnų ka ime. 
Augino dvi d u k r a s ir sūnų. 
D u k r a Morta iki ka ro buvo 
Raguvos vidur inės mokyklos 
direktorė. Duktė Elena gyveno 
K a u n e ir rūpinosi nama i s . 
Sūnus Motiejus - Lietuvos ka
riuomenės kar ininkas. 1945 m. 
sausio 16 dieną žuvo kovoje 
pr ieš sovietinės Rusijos Lie

tuvos okupaciją. Kai Motiejus 
Jasiukonis žuvo, Julijai tebuvo 
sukakę tik du mėnesiai. 

Pradžios mokslą Julija ėjo 
Raguvos vidurinėje mokykloje, 
o baigė vidurinę mokyklą Rus
nėje. 

Dirbdama mokytoja, W U 
neakivaizdiniame skyriuje stu
dijavo istoriją. Nuo 1976 metų 
Julija Jasiukonytė gyvena Ka
raliaučiaus krašte. Čia ji dirbo 
mokytoja, dabar aktyviai daly
vauja apylinkės lietuvių veiklo
je , daug prisidėjo prie šios 
vietovės lietuvių klubo „Savi" 
įsteigimo. 

Užaugino dukrą Laurą ir 
sūnų Aurelijų. Gražiai atlieka 
lietuvės motinos pareigas, verta 
didžiausios pagarbos. Julija -
apylinkės lietuvių gyvoji šak
nis. Sveikata nestipri, bet dva
sia - galinga. 

V a n d a Vas i l i ausk ienė 

Af A 
JUOZAS ŠONTA M.D. 

Mirė 2005 m. balandžio 26 d., sulaukęs 83 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. 
Gyveno Akron, Ohio nuo 2004 m. spalio, Čikagoje pas 

dukrą. 
Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Nuliūdę liko: sūnus Kęstutis su žmona Aldona, anūkai 

Liana ir Romas; duktė Birutė Šontaitė-Krukovskienė su 
vyru Eugenijum; brolis Vytautas Lietuvoje bei kiti gi
minės. 

A.a. Juozas buvo vyras a.a. Teklės. 
Priklausė American Medical Association, Ohio Lietu

vių gydytojų sąjungai, Amerikos Lietuvių gydytojų sąjun
gai. 

A.a. Juozas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 29 
d. nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL. 

Pašarvotas šeštadienį, balandžio 30 d. nuo 9:30 v.r. iki 
10 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, ku
rioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velio
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti „Lietuvos Vaikų viltis" or
ganizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdę Bi ru tė ir Kęs tu t i s Šontai 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

Brangiam bičiuliui 

A f A 
PRANUI MICHELEVIČIUI 

mirus, jo žmoną ONUTĘ, posūnį ROMUALDĄ 
DAUKŠĄ su šeima, Lietuvoje brolį vyskupą 
VLADĄ MICHELEVIČIŲ, seseris vienuolę 
BENJAMINĄ ir JANINĄ VELIČKIENĘ, duk
terėčią VILUNĘ BUČINSKIENĘ su šeima, 
DANGUOLĘ MICHELEVIČIENĘ su šeima ir 
kitus gimines bei draugus Lietuvoje ir JAV, 
nuširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

Viktoras, Milda, Tomas, Dalia Šatai 

REKORDINIS DAINAVIMAS SS METAI 
Agentūra „Factum" prie 

Lietuvos kultūros fondo į Lie
tuvos rekordų knygą įrašė 
naują rekordą — ilgiausiai 
dainuojančio choristo pasieki
mą. Rekordininku tapo vilnie
tis Mykolas Usonis. Įvairiuose 
mėgėjiškuose choruose jis dai
nuoja nuo 1949 metų. Jo dai
navimo stažas yra per 55 me
tus . Šioje statistikoje neatsi
žvelgiama į tai , kad choristas 
kelerius metus, suderinęs re
peticijų tvarkarščius. sugebėjo 
dainuoti dviejuose kolektyvuo
se — vyrų chore „Varpas" ir 
mišriame chore „Sodžius". Su
sumuojant visus M. Usonio cho
rinio dainavimo metus susida
rytų daugiau kaip 69 metų 
dainavimo stažas. 

1949 metų rugsėjį Anykš-

Mykolas Usonis. 

čių rajono Kavarsko vidurinės 
mokyklos tuometinis muzikos 
mokytojas Stasys Puodžiūnas, 
patikrinęs M. Usonio klausą, 
pakvietė jį į mokyklos chorą. 

1950 metais vasarą su mokyk
los choru būsimasis rekordi
ninkas jau dalyvavo Respubliki
nėje dainų šventėje Vilniuje. 
1956—1963 metais M. Usonis 
dainavo Vilniaus valstybinio 
universiteto akademiniame 
chore, 1963—1995 metais vyrų 
chore „Varpas", nuo 1981 metų 
iki dabar Vilniaus miesto 
mišriame kameriniame chore 
„Sodžius". Chorai, kuriuose 
dainavo M. Usonis, pelnė ne 
vieną garbingą apdovanojimą. 
„Varpas" tapo visų Respub
likinių konkursų nugalėtoju, 
1969 metais pelnė dvi pir
mąsias vietas tarptautiniame 
konkurse Italijoje, o 1975 
metais — tarptautinio Talino 
chorų konkurso laureato vardą. 
„Sodžius" yra daugkartinis 

žinybinių, Vilniaus miesto 
chorų bei Stasio Šimkaus cho
rų konkursų laureatas. 

1993 metų rugsėjo 4 dieną 
M. Usonis su choru „Sodžius" 
giedojo 3,000 atlikėjų jungti
niame chore Vilniaus Vingio 
parke Mišiose, kurias aukojo 
popiežius Jonas Paulius II. 

Gavus būtiną rekordui re
gistruoti medžiagą, į Lietuvos 
rekordų knygą šis faktas buvo 
įrašytas ne iš karto. Agentūra 
„Factum" paskelbė spaudoje 
apie pretendentą ir numatomą 
registruoti rekordą. Tris mėne
sius laukta informacijos. Tik 
praėjus minėtam terminui ir 
negavus jokių patikimų žinių 
iš kitų galimų pretendentų, M. 
Usonis pripažintas rekordi
ninku. (Elta) 

BAŽNYČIĄ PAPUOSE 
NUKRYŽIUOTOJO 

SKULPTŪRA 

BENEDIKTO XVI PYRAGAIČIAI 
„POPIEŽIAUS DUONĄ" 

IR 

Nidos Marijos krikščionių 
pagalbos ka ta l ikų bažnyčią 
papuošė sku lp tor iaus Stasio 
Kuzmos sukur ta Nukryžiuotojo 
skulptūra. Ąžuolinė, trijų metrų 
aukščio ir beveik 800 kg sve
rianti skulptūra, vaizduojanti 
prie kryžiaus prikaltą Kristų, 
an t plieninių lynų pakabinta 
beveik 10 metrų aukštyje. Kaip 
sakė pats autorius, skulptūra 
užbaigė šių modernių maldos 
namų architekto Ričardo Kriš-
tapavičiaųs sumanymą užpil
dyti po bažnyčios sk l iau ta i s 
sus idar ius ią erdvę religiniu 
akcentu, susiejančiu šiuolaikinį 
s ta t inį su t ū k s t a n t m e t ė m i s 
krikščionybės tradicijomis. Pa
gal XV-XVI a. sakralinio meno 
pavyzdžius sukur ta Nidos kata

likų bažnyčios Nukryžiuotojo 
skulptūra pasvirusi iš aukšty
bių žvelgs į besimeldžiančiuo-
sius. Taip, pasak jos autoriaus, 
bus sukurtas skrydžio pojūtis, o 
pačiai skulptūrai suteikta dra
matizmo. Šią nukryžiuotojo 
skulptūrą S. Kuzma sukūrė 
kartu su sūnumi Algirdų. 

S Kuzmos kūriniai puošia 
daugelio Lietuvos miestų ir 
miestelių maldos namų inter
jerus — Ignalinos ir Elektrėnų 
bažnyčių, Vilkaviškio katedros, 
Juknaičių senelių namų 
koplyčią. 

Nidos Marijos krikščionių 
pagalbos katalikų bažnyčia 
Neringos savivaldybės lėšomis 
pastatyta 2003 metų pabaigoje. 

(Elta) 

Popiežiaus Benedikto XVI 
gimtajame Vokietijos mieste 
verslūs kepėjai kaitino orkaites 
ir kepė jo garbei skirtą, ypatin
gai paženklintą duoną bei pyra
gaičius. Visą naktį šventę, alka
ni ūžautojai galiausiai susimąs
tė apie kūnišką peną ir iš 
lentynų šluote iššlavė marci-
paniniu glajumi aplietus „Po
piežiaus Benedikto XVI" tor-
tukus bei „Popiežiaus duoną" su 
cinamonu ir razinomis, ant 
kurios kepaliuko įspaustas kry

žiaus ženklas. 
„Mes taip didžiuojamės, kad 

kažkas iš mūsų miesto tapo 
popiežiumi", — sakė kepėjas 
Guenther Voelker. 

Joseph Ratzinger gimė 1927 
metų balandžio 16 dieną, kata
likiškoje Bavarijos žemėje, 
Marktlio prie Ino mieste. Ba
landžio 24 d. miestas į naujojo 
popiežiaus inauguracijos išk
ilmes Romoje nusiuntė savo 
delegaciją. 

(V.K.) 

Remkite ir p la t ink i te 
katal ik iška spaudą 

DRAUGAS 
TH€ UTHU*N!AN WORLt> WIOE OAILY 
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APYLINKESE\ 
„ŠAUKIU AŠ TAUTĄ!" 

Visiems mums yra brangi lietuviška kalba, 
lietuviška kultūra, tradicijos... 

Gerbiami Lietuviu Fondo nariai, darykime viską, kad tai 
išsaugotume ir perduotumėme ateinančioms kartoms. Jūsg nesi
baigiantis įnašas į Lietuvių Fondą užtikrina lietuviškos veiklos 
tęstinumą. 

Balsuokime už pristatytus LF įstatus ir už Lietuvių Fondą, j 
kuris dar daug metų rems lietuvybės darbus! Atvykite į LF metinį' 
narių suvažiavimą š.m. balandžio 30 d. PLC Lemonte. Jeigu 
negalite asmeniškai dalyvauti, raginkite atvažiuojančius balsuoti 
už pristatytus įstatus. 

sk. 010983 

ANTANAS BAJERČIUS, gyv. Mia-
mi Beach, FL, Draugo fondo 
g a r b ė s n a r y s , pavasario vajui 
atsiuntė 200 dol., pas iekdamas 
1,200 dol. įnašų sumą. Labai 
dėkojame už paramą. 

JUOZAS MIKULIS, gyv. West-
chester, IL, ilgametis Draugo 
fondo g a r b ė s n a r y s , pavasario 
vajui atsiuntė 200 dol., įnašus 
padidindamas iki 4,000 dolerių. 
Labai, labai ačiū. 

AUTOBUSAI Į EKUMENINES 
pamaldas Šv. Vardo katedroje, 
gegužes 8 d., organizuojami iš 
įvairių Čikagos apyl inkių. 
Autobusai vyks iš Marąue t te 
Park, Brighton Park, Cicero bei 
Lemont. Norinčius kviečiame 
registruotis iš a n k s t o „Sek
lyčioje", tel. 773-476-2655, 
ALTo būstinėje, tel. 773-735-
6677 ir Lemonto LB apylinkės 
Soc. reikalų skyriuje, tel. 630-
243-8611. Taip pa t registracija 
vyks parapijose ateinant į sek
madienį, po lietuviškų pamal
dų. Kaina asmeniui 5 dol. 

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ 
leidybos inst i tutas ir Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos Lietuvos" 
istorijos redakcijos kolektyvas 
per ..Draugo" dienraštį dėkoja 
Stasei Petersonienei, Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkei , 
Stasiui Džiugui bei vis iems 
Lietuvių rašytojų draugijos ir 
jos valdybos nar iams už draugi
jos lėšomis nupi rk tus ir į Vilnių 
atsiųstus anciklopedijos tomų 
komplektus. J ie gerokai pa
lengvina darbą ir yra dažnai 
naudojami. 

ŠAKIEČIŲ GEGUŽINĖ ĮVYKS 
gegužės 1 d., 12 v.p.p. Šaulių 
namuose. Šakiečių klubo val
dyba visus kviečia dalyvauti . 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3-
osios kuopos nar ių susirinki
mas įvyks balandžio 30 d., šeš
tadienį, 3:30 v.p.p., Švč. M 
Marijos Gimimo parapijos salė 
je. Kviečiame dalyvauti . 

LIETUVIŠKOS MIŠIOS Vvauke-
gan/Lake County l ietuviams šį 
kartą vyks gegužės 1 d., sekma
dienį, Marytown Pranciškonų 
bažnyčioje, 1600 W. Park Ave-
nue (Route 176), Libertyville. 
Pradžia 1 v.p.p. Mišias aukos 
kun. J a u n i u s Kelpšas . Kvie
čiame dalyvauti šiose pamal
dose. Praneškite ir paraginkite 
savo draugus bei pažįs tamus į 
jas atvyksti. 

AMERIKOS LIETUVIU ROMOS 
Katalikių moterų sąjungos 3-oji 
kuopa ruošia pabendrav imo 
pietus šeštadienį, gegužės 14 d., 
1 v.p.p., ..Seklyčioje", 2711 W. 
71st Street, Cbicago, IL. Nuo
širdžiai kviečiame visų kuopų 
nares, draugus dalyvauti šiuo
se pabendravimo pietuose. 
Apie dalyvavimą praneš t i A 
Leščinskienei, te l . 773-582-
7452. 

MOTINOS DIENOS PROGA, 
balandžio 30 d., 6:30 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
vyks miuziklas , .Gyvenimo 
Kelias" Miuziklą atliks debiu
tuojantys aktor ia i , šokėjai ir 
lainininkai. Po spektaklio visus 
inksmins ^ " ' ^ t m n k a s Jonas 

Domarkas. Vietas prašome re
zervuoti tel.: 708-228-3157 ir 
312-804-5012. 

VYKSTA PIPIRŲ RATELIO 
2005-2006 mokslo metų regis
traci ja. Užs iėmimai prasidės 
rugsėjo 12 d. ir vyks pirmadie
niais, antradieniais , trečiadie
nia is bei penktadieniais nuo 
9:30 v.r. iki 11:30 v.r. Vaikai 
lanko kar tu su tėveliais 1 kartą 
per savaitę, Pasaulio lietuvių 
centre. Priimami vaikai nuo 18 
mėnesių iki 4 metukų. Kreiptis 
į Egidiją Nefiodovienę, tel. 708-
423-5489 ar Elytę Sieczkowski, 
tel. 708-403-7858. Registracija 
vyks iki rugsėjo 1 d. 

FAUSTO STROLIOS KŪRYBOS 
koncertas ruošiamas gegužės 15 
d., sekmadienį. 11 v.r. šv. Mi
šios Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčioje, visos Mišių da
lių giesmės reprezentuos Faus
to Strolios kūrybą. 12:30 v.p.p. 
koncertas Pasaulio lietuvių cen
tro Lietuvių fondo salėje. Į mu
zikinį F. Strolios koncertą per 
Danguolę Griganavičienę bilie
tus jau užsakė buvę Uchtės gim
nazijos mokiniai. Kviečiami visi. 

Kiek kartų esame girdėję 
šios eilutės autorių, poetą Ber
nardą Brazdžionį tuos žodžius 
kartojantį nuo scenos; kiek kar
tų mūsų lit. mokyklų mokiniai, 
aktoriai bei skaitovai didžiųjų 
tautinių švenčių metu šį eilė
rašt į jausmingai deklamuoda
vo! Ir kiekvienąsyk tos eilutės 
rasdavo atgarsį besiklausančių 
sieloje. Jei mes tikime, kad oku
pacijos iš lietuvių tautos išplėšė 
bent trečdalį gyventojų, jeigu 
Lietuvoje vargiai rastume žmo
gų, kurio šeimos, giminės, gen
ties narių, kaimynų, tos pačios 
gatvės, kaimo, miestelio, miesto 
gyventojų nebūtų ištikusi tra
gedija bolševikų ar vokiečių 
okupacijos metais, t ad visi turi
me pripažinti, kad gegužės 
8-ąją lietuviams nėra ko švęsti 
II pasaulinio karo pabaigos. 

Mūsų tautiečiai labai griež
tai pasisakė prieš Lietuvos pre
zidento kelionę į Maskvoje ruo
šiamas iškilmes, bet ar to j au 
gana? Visuomet lengva „veikti 
žodžiais". Daug sunkiau, kai pa
t iems reikia kažką konkretaus 
at l ikti . O šiuo metu būt inai 
reikia parodyti lietuvišką' soli
darumą ir visiems kartu dar sy
kį susiburti, su pagarba prisi
menant savo tautos kankinius: 
tremtinius, partizanus, nužudy
tuosius, nukankintuosius, mi
rusius ne savo tėvų žemėje — 
lietuvių tautos vaikus, išbarsty
tus po visą platųjį pasaulį. 

Tiek mažos, tiek gausesnės 
organizacijos, tiek ir visai neor
ganizuotoji lietuvių visuomenė 
turi jausti pareigą sekmadienį, 
gegužės 8 d., dalyvauti eku
meninėse pamaldose Šv. Vardo 
katedroje, kur ruošiamas mūsų 
tautos aukų prisiminimas, pa
gerbimas. 

Ir nėra jokios priežasties, 
kuri galėtų pateisinti nedalyva

vimą šioje susikaupimo popietė
je. Negalintys patys nuvažiuoti 
į Šv. Vardo katedrą, galės pasi
naudoti autobusais, kuriuos 
parūpins rengėjai (apie tai jau 
skelbiama „Drauge")-. Katalikų 
ir evangelikų liuteronų dvasi
ninkai, kartu su pasauliečiais, 
jau paruošė liturginę pamaldų 
eigą. Muz. Darius Polikaitis 
koordinuos bendrą ir chorinį 
giedojimą, dalyvauti ruošiasi 
visų lietuviškų Čikagos ir apy
linkių parapijų chorai, kunigai, 
tikintieji. Ir būtų t ikrai gėda, 
jeigu tą svarbią dieną kas užsi
darytų savame organizacijos ar 
apylinkės ratelyje, atsisakyda
mi dalyvauti šiose pamaldose. 

Laiko nedaug beliko, t ik 
maždaug savaitė, tad jau šian
dien prisižadėkime mūsų tautos 
kankiniams, kad kelias valan
das to sekmadienio popietę skir
sime jiems, jungsimės su tėvy
nėje esančiais, kurie tą dieną 
taip pat susikaups; jungsimės 
vieni su kitais, be jokių skir
tumų, be jokių skaldymųsi, kaip 
darydavome Pavergtų tautų sa
vaičių demonstracijose, kaip 
aukodavome laiką ir jėgas, dirb
dami dėl savo tėvynės laisvės. 
Dar vieną kartą tai padaryki
me — ne tik vyresnieji, bet ir 
jaunimas, ir vaikai. Kiekvieno 
lietuvio šventa pareiga jungtis į 
didžiulę tėvynės meilės ir jos 
kankinių atminimo manifes
taciją. 

Smulkesnės informacijos 
apie šį renginį kasdien skel
biamos šiame „Draugo" pus
lapyje, pasiskaitykite ir kitiems 
priminkite, ypač „Draugo" ne
gaunantiems. Tegul gegužės 8-
ąją Šv. Vardo katedra sausa
kimšai-prisipildo pamaldų da
lyvių! 

D a n u t ė B indok ienė 

Laimės ir džiaugsmo akimirkos 
tokios laikinos... Tačiau, jas užfik
savus nuo t r aukose , gal ime dirs
telėti, pr is imint i ir nusišypsoti. 

Jono Kuprio fotografijų paro
doje visi sveikino menin inką bei 
apdovanojo ji gėlėmis. Skaityto
jams pr imename, kad Jono Kuprio 
fotografijos pa rodą „Lietuviai 
Amerikoje" galima pasižiūrėti iki 
gegužės 13 d. Ji eksponuo jama 
Čiurlionio galerijoje j a u n i m o cen
tre, ap lanky t i gal i te kiekvieną 
dieną, išskyrus p i rmadienį ir antra
dienį. 

Nuotraukos Eduko Kuprio. 

GEGUŽĖS 1 D., 12:30 V.P.P. 
kviečiame į Pal . Jurgio Ma
tulaičio misijos Lemonte ruošia
mus Motinos dienos pietus. 
Pabendrausime su motinomis, 
prisiminsime Amžinybėje esan
čias. Bus t rumpa programa, 
pietūs, paruošti Aldonos Šo-
liūnienės ir Antano Andriekaus 
muzika. Stalus ir pavienes vie
tas prašome užsisakyti pas A<*tą 
Reitnerienę, tel. 708-301 -1790, 
arba Raniutę Kronienę. tel 630-
968-0184 

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAURAGĖS 
klubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks gegužės 5 d., ketvirta
dienį, 1 v.p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. 

„DRAUGO" 
SKELBIMU SKYRIAUS 
m . 773 C«5 9SOO 10 metų Lietuvių operoje išdainavę (iš kaires'1: Laima Šulaityte-Day 

Ramunė Račkauskienė, Gražina Burneikiene ir Vytautas Šimkus. 



Įspūdingas 
Lietuvių operos spektaklis 

Neskaičiuojamos darbo va
landos bei rengėjų įdėtos pas
tangos ir šiais metais ruošiant 
spektaklį, nenuėjo veltui. Lietu
vių operos muzikos vadovo 
maest ro Alvydo Vasaičio rū
pest inga r anka ir j am talki
nusių chormeisterių J ū r a t ė s 
Grabliauskienės ir Manigirdo 
Motekaičio bendras darbas at
nešė ir gerų rezultatų — choras, 

Jkaip visuomet, publikos per 
spektaklį buvo priimtas su pa
sigerėjimu ir nuoširdžiais ploji
mais. Tą patį galima pasakyti ir 
apie solistus, tiek debiutavusius 
svečius iš Lietuvos, t iek ir 
mūsiškius — jų puikų pasiro
dymą scenoje, žiūrovai palydėjo 
šiltais ilgais plojimais po 
kiekvienos padainuotos arijos. 

Po spektaklio, kai atlikėjai 
pasirodė ant scenos publikai, 
daugelis buvo gerbėjų apdova
noti pavasar io gėlių puokš
tėmis, o salėje be perstojo aidėjo 
griausmingi publikos plojimai 
— solistams, režisieriui Eligijui 
Domarkui ir ypač, kai scenoje 
pasirodė spektaklį dirigavęs 
Lietuvių operos meno vadovas 
maestro Alvydas Vasaitis. Žiū
rovai sustoję šaukė „valio" ir 
entuzias t ingai plojo, kol pa
skaudo delnai, norėdami atsi
dėkoti Lietuvių operai, kuri ir šį 
pavasar į suteikė progą pasi
grožėti puikiu muzikiniu ren
giniu — su pasididžiavimu buvo 
galima pasidžiaugti šiuo aukšto 
lygio lietuvių kultūros pa
sireiškimu išeivijoje. 

Aprimus plojimams, į sceną 
pasipylė dainininkų bei atlikėjų 
artimieji ir draugai su gėlėmis, 
fotoaparatais, jie ilgai blykčiojo 
scenoje — visiems norėjosi 
įamžinti šį neeilinį momentą. 
Tačiau viskam ateina galas. 
Atlikėjams rūpėjo nuplauti nuo 
veido grimą, nes Jaunimo cen
tre jų jau laukė 49-ojo sezono 
pabaigtuvės. 

Palengvėle skirstėsi iš sa
lės, dalindamiesi įspūdžiais žiū
rovai, nevienas gal apgailesta
vo, nors viskas buvo gražu, bet. 
kad taip trumpai. Ėjo linkėda
mi, kad kitais metais opera 
būtų ilgesnė. Morton auditorija 
nurimo ir liko tuščia. 

Kaip minėjome, į Jaunimo 
centrą Operos valdyba sukvietė 
spektaklio atlikėjus, meninin
kus ir visą būrį talkininkų bei 
nemažai garbingų svečių, sėk
mingai praėjusio, 49-ojo sezono 
pabaigtuvėm. Smagi šventinė 
nuotaika, apėmė susigrupavu
sius svečius prie atgaivos stalo, 
o už jo spėriai sukinėjosi ištroš
kusius aptarnaudami Antanas 
Valavičius, Antanas Paužuolis 
ir Vitalis Lekeckas. Juoko ir 
kalbų klegesy, besišnekučiuo
j an t , besidalinant spektaklio 

įspūdžiais, nepastebimai skriejo 
minutės, o nevienam norėjosi 
da r pabendrauti su solistais 
svečiais. Tačiau pabendravimas 
prie atgaivos stalo ilgai tęstis 
negalėjo, pokylio šeimininkams 
rūpėjo svečius sukviesti prie 
šventiškai papuoštų stalų. Šur
muly įsismaginusius, nelengva 
buvo išskirstyt ir kviečiančiųjų 
balsas ne iš karto buvo iš
girstas. 

Sukvietus prie garbės stalo 
garbinguosius svečius, noromis 
nenoromis pasidavė ir kiti salė
je susibūriavę ir užėmė savo 
vietas. Prie garbės stalo matėsi 
LR generalinis konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius su 
žmona ir dukrele, garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza su žmona 
Asta, maestro Alvydas Vasaitis 
su žmona dr. Vitalija, Eligijus 
Domarkas, kunigai Jaunius 
Kelpšas ir Antanas Gražulis bei 
vakarui vadovavęs Vaclovas 
Momkus su žmona Margarita. 

Prieš vakarieniaujant, va
karo vadovas paprašė svečius 
atsistoti ir susikaupimo minute 
prisiminti neseniai iš mūsų tar
po iškeliavusį ilgametį Lietuvių 
operos narį bei nuolatinį jos 
darbuotoją muz. Kazimierą 
Skaisgirį-

Tęsiant programą, buvo 
pagerbti 10 metų Lietuvių ope
ros pastatymuose išdirbę nariai 
Ramunė Račkauskienė, Graži
na Burneikienė, Vytautas Šim
kus ir apšvietimą bei scenos 
reikalus tvarkiusi Laima Šu-
laitytė-Day. Sukaktuvininkus 
pasveikino ir žymenis įteikė, A. 
Daunoravičius. Konsulas taip 
pat pasveikino Lietuvių operą ir 
padėkojo už nuostabią operą ir 
šį gražų vakarą. 

Kun. Ant. Gražulis prieš 
valgant, sukalbėjo maldą ir 
palaimino vakarienę. Šaunią 
vakarienę paruošė „Marąuette 
Bakery & Deli" sumaniosios šei
mininkės. 

Po vakarienės tęsėsi svei
kintojų kalbos. Garbės konsulas 
V. Kleiza, tarp kitko užsiminė, 
kad Lietuvių operą, kai atšvęs 
50-ies metų sukaktį, būtų verta 
įtraukti į Guiness atžymėjimų 
knygą. Maestro A. Vasaitis pa
minėjo, kad spektaklis pavyko, 
o choras savo užduotį atliko 
puikiai. J is padėkojo solistams, 
chormeisteriams Manigirdui 
Motekaičiui, Jūrate i Grab-
liauskienei ir taip pat Palai
minto J. Matulaičio misijos cho
ristams ir jos vadovei Jūratei 
Lukminienei, talkinusiems 
spektaklio pastatyme. Muzikos 
vadovas pagyrė ir pakvietė 
atsistoti sąžiningai lankiusius 
repeticijas choristus. Perskaitė 
jų pavardes, tokių buvo gan 
daug, ypač moterų. 

Pirmininkavęs V. Momkus 
žodžiui pakvietė solistus bei 
kitus svečius. Kalbėjo solistai G. 
Bigenytė, E. Vasilevskis, N. 
Grigalavičiūtė ir V. Kurnickas. 
J ie linkėjo Lietuvių operai ne
pasenti, ir kad ateinančių metų 
pankiasdešimtmetis būtų ne 
vien graži sukaktis, bet ir graži 
pradžia atsinaujinimui bei 
tolimesniam lietuvių kultūros 
puoselėjimui išeivijoje. 

Eligijus Domarkas džiau
gėsi, kad maestro A. Vasaitis, 
nugalėjęs ligos sunkumus, vėl 
viską paėmė į savo rankas, ir 
šiame spektaklyje mes matėme 
viso to rezultatus. Ar šis spek
taklis buvo geriausias — į tai j is 
atsakė, kad Lietuvių opera 
blogų spektaklių nepastatė. 

Po visų gražių Lietuvių 
operai linkėjimų, V. Momkus 
padėkojo talkinusiems spektak
lio pastatyme: statistams, gėlių 
barstytojoms, sceną tvarkiu
siems Laimai Day, Tom Rus-
nak. Feliksui Lukauskui ir jo 
žmonai padėkojo gražiai pasi
darbavusiems prie bilietų par
davimo. 

Gili padėka priklauso dien
raščiui „Draugui" ir vyr. red. D. 
Bindokienei, kuri savo įžval
giais vedamaisiais iškėlė Lie
tuvos operos veiklą bei jos 
reikšmę išeivijos kultūriniame 
gyvenime, o taip pat nuoširdžiai 
talkino, talpindama „Draugo" 
puslapiuose reklamines žinutes. 
Ačiū, Danute, už triūsą ir gerą 
žodį! Padėka priklauso ir ki
tiems laikraščiams, jų darbuoto
jams bei visai žiniasklaidai. 

Baigiant dar pora pami
nėjimų. Pavasariški gėlių žie
dai, rožinės staltiesės ir ser
vetėlės papuošė garbės bei kitus 
stalus. Juos papuošė nuolatinės 
pokylių darbuotojos Daina 
Sabaliauskienė, Gražina Bur
neikienė, Ramunė Račkauskie
nė, Elena Ablingytė, Jaunimo 
centro tvarkytoja Milda ir pati, 
viską organizavusi valdybos 
sekretorė, Virginija Savrimienė. 
Šia proga paminėsime ir valdy
bos narius, kurie ant savo pečių 
per metus tempė darbų vežimą: 
vald. pirmininkas Vaclovas 
Momkus, pirmininko pavaduo
tojas Jurgis Vidžiūnas, sekre
torė Virginija Savrimienė, iž
dininkė Elena Ablingytė, vice
pirmininkai Gintaras Juknys , 
Ramunė Račkausienė ir Ru
dolfas Valdukaitis. 

Na ir, žinoma, negalima 
nepaminėti svečių, o ypač 
šokėjus linksminusio Algimanto 
Barniškio ir jo tvarkomos mu
zikos, kuri prie stalų nusisė-
dėjusiems, davė progą šokti ir 
linksmintis iki vėlumos. 

Juozas Končius 

Pokylio metu (iš kaires): Eligijus Domarkas ir dr. Vitalija Vasaitienė sveikina Lietuvių operos meno vadovą 
Alvydą Vasaitį. J. Končiaus nuotr. 


