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Prezidentūros ir vyriausybės 
nesutarimai — nauja pasaka 

be galo 
Vilnius , balandžio 13 d. 

(BNS) — Premjeras Gedimi
nas Vagnorius neketina pa
aiškinti przidentui Valdui 
Adamkui dviejų valdžios šakų 
nesutarimus vėl apnuoginusį 
įvykį, kai muitinės vadovas 
neatvyko į pasitarimą pas 
prezidentą. 

„Jokio atsakymo nebus, 
premjeras neketina pasiduoti 
mėginimams jį įtraukti į be
prasmių politinių intrigų žai
dimą", sakė jo atstovas spau
dai Albinas Pilipauskas. 

„Premjero neatsakymas irgi 
yra tam tikras atsakymas", 
sakė prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė. 

Praėjusią savaitę preziden
tas Valdas Adamkus buvo pa
reiškęs, kad kokias keturias 
ar penkias savaites vengs bet 
kokių komentarų apie prezi
dentūros ir vyriausybės san
tykius. Abiejų įstaigų atstovai 
nuo vasario vidurio neslepia 
nepasitenkinimo tiek vieni ki
tų veiksmais, tiek ir tuo, kaip 
tie veiksmai aiškinami. 

Pirmadienį į pasitarimą 
prezidentūroje neatvyko 
kviestas Muitinės departa
mento vadovas Stasys Stažys, 
tuo metu dalyvavęs darbinia
me susitikime pas premjerą. 
„Beje, derinant pasitarimo 
prezidentūroje laiką, Muiti
nės departamento vadovas 
net neužsiminė apie numato
mą susitikimą su premjeru 
ir finansų ministru. Be to, pa
prasčiausia etika reikalautų 
paaiškinti neatvykimo prie
žastis, tuo labiau, kai kviečia 
prezidentas", įsitikinusi V. 
Gaižauskaitė. 

Prezidentas raštu kreipėsi į 
premjerą, prašydamas nedel
siant paaiškinti, kodėl yra ri
bojamos konstitucinės valsty
bės vadovo teisės bendrauti su 
valstybės pareigūnais ir gauti 
iš jų visą reikalingą informa
ciją. 

Pasak A. Pilipausko, „prem
jeras siekė ir sieks konstruk
tyvaus bendradarbiavimo, o 
ne konfrontacijos, kuriai netu
ri nei laiko, nei noro", o prezi
dentas iš vyriausybės visada 
gauna visą jos tur imą infor
maciją. „Vyriausybė tu r i dau
gybę kasdieninio konkretaus 
darbo, ir tikimės, kad nei mui
tinės departamentui , nei vy
riausybei nebus t rukdoma 
dirbti", sakė premjero atsto
vas. Pirmadienio vakare iš
platintame pareiškime j is pa
žymėjo, kad G. Vagnoriaus su
sitikimas su muit inės vadovu 
S. Stažiu ir finansų ministru 
Algirdu Šemeta buvo planuo
tas iš anksto. „Nesuprantu , 
kodėl stebimasi dėl eilinio 
premjero pasitarimo su paval
diniais", žiniasklaidai sakė V. 
Pilipauskas. 

Vyriausybė ka l t ina 
p r e z i d e n t ū r ą s u k u r s č i u s 

protes tus 

Lietuvos vyriausybė pareiš
kė apgailestavimą, kad „vežė
jų atstovų susit ikimo prezi
dentūroje metu gimė ir buvo 
viešai paskelbtas ket inimas 
surengti nepri imtinas protesto 
akcijas". 

Pasak vyriausybės spaudos 
tarnybos pranešimo, ta i yra 
„pirmas atvejis, kai susitiki
mas su aukščiausiosios val
džios institucijos atstovais 
verslininkus paska t ina ne 
konstruktyviam bendradar
biavimui, bet protesto akci
joms, nuo kurių papras ta i su
silaiko konstruktyvesnė opozi
cija". 

Vežėjai labai nepatenkint i 
dėl Muitinės depar tamento 
balandį pradėtų perdėm iš
samių krovinių tikrinimo, 
įvestos privalomosios sargybos 
palydos paukštienos krovi
niams, dėl įvairių papildomų 
išlaidų ir mokesčių muitinėse. 

Prezidento siūlomas asmuo netaps 
valstybės kontrolieriumi 

Vilnius , balandžio 13 d. 
(BNS) — Prezidento pateiktas 
antrasis kandidatas į valsty
bės kontrolierius Audrius Ru
dys neturi jokių galimybių 
ketvirtadienį sulaukti Seimo 
pritarimo. Tai paaiškėjo, kai 
galutinį sprendimą nepritarti 
A. Rudžio kandidatūrai pir
madienį priėmė krikščionių 
demokratų frakcija. 

Didžiausios konservatorių 
frakcijos vadovams jau anks
čiau pranešus apie ketinimą 
balsuoti prieš A. Rudžio kan
didatūrą, frakcija pirmadienį 
vakare oficialiai nutarė nepa
remti A. Rudžio. 

Kita mažesnioji pusė Seimo 
narių — centristai, LDDP, so
cialdemokratai bei mažųjų 

* Premjeras G e d i m i n a s 
Vagnor ius nurodė savivaldy
bių merams „griežtai vado
vautis Lietuvos Respublikos 
įstatymais, vyriausybės nuta
rimais, kitais teisės aktais" ir 
„labiau atsižvelgti į visuome
ninių transporto organizacijų 
nuomonę", priimant sprendi
mus geriau organizuoti visuo
meninio kelių transporto veik
lą. Praėjusią savaitę Lietuvos 
taksi ir mažųjų autobusų pro
fesinių sąjungų atstovai parei
kalavo, kad vyriausybė pri
verstų savivaldybes sumažinti 
mokesčius šiuo verslu užsi
imantiems žmonėms. fOm 

Rusijos įmonėms nebeliks vietos 
Lietuvos naftos ūkyje 

Nuotr . : Lie tuvos prez identas Valdas Adamkus (dešinėje) su Lenkijos prezidentu Aleksander Kwasniewski, a t 
vykus iu į Lietuvą trijų dienų oficialaus vizito, apžiūri garbes sargybos rikiuotę. <E'ta> 

Prasidėjo Lenkijos prezidento 
vizitas Lietuvoje 

Lenkijos vadovas buvo pa
prašytas atsakyti ; klausimą 

frakcijų ir neprisijungę parla
mentarai ketina balsuoti už 
prezidento pateiktą kandida
tą. 

Nepriklausomybės a tkūrimo 
akto signataras, socialinių 
mokslų daktaras 48-erių metų 
A. Rudys dėsto valstybės fi
nansus Vilniaus universitete, 
yra viešbučio „Lietuva" valdy
bos narys ir generalinio direk
toriaus konsul tantas . 1999 
metais jis įkūrė ,,A. Rudžio 
verslo konsultacijos įmonę". 
A. Rudys taip pa t y ra social
demokratų partijos tarybos 
narys ir Vilniaus miesto tary
bos narys. 

Seime svars tant jo kandi
datūrą, imta domėtis A. 
Rudžio veikla, kai 1990-1995 
metais būdamas par lamenta
ru, jis dirbo Seimo Biudžeto 
komisijos pirmininku, vėliau 
Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininko pavaduotoju. 1995 
metais, jis pirma laiko atsisa
kęs Seimo įgaliojimo, tapo 
Lietuvos taupomojo banko 
valdybos nariu. 

Parlamentarai priminė A. 
Rudžiui epizodų, kai j is taria
mai norėjęs sujungti du Sei
mui priklausiusius butus ir 
juos privatizuoti, ne pagal 
paskirtį panaudojęs banko 
.paskolas, 1990 metais gavęs 
paskyrimą automobiliui ir jį 
pardavęs. 

Viln ius , balandžio 13 d. 
(Elta-BNS) — Dvišaliai santy
kiai ir tarptautinė situacija 
aptar t i antradienį Vilniuje 
įvykusiame prezidento Valdo 
Adamkaus susitikime su ofi
cialų vizitą Lietuvoje pradė
jusiu Lenkijos prezidentu 
Aleksander Kwasniewski. 

„Tai ne pirmas ir ne antras 
mūsų susitikimas, tad vėl ga
lėjome sutvirtinti dvišalį ben
dradarbiavimą įvairiose srity
se", spaudos konferencijoje po 
susitikimo sakė V. Adamkus. 

„Kalbėjome apie mūsų ben
drus reikalus, nes Lietuva ir 
Lenkija tur i vieną tikslą — 
visiškai įsijungti į tarptauti
nes organizacijas. Taip pat 
kalbėjome apie dvišalius pro
jektus , t a rp jų — kelio „Via 
Baltica" tiesimą, energetiką, 
kutūrinį bendradarbiavimą, 
taut inių mažumų padėtį. Ga
liu pasakyti , kad mūsų santy
kiai plėtojami labai gerai 
nors, aišku, visada gali būti 
dar geriau", sakė Lenkijos 
prezidentas. 

Antrą kartą Lietuvoje besi
lankant is svečias sakė, jog 
„noriu pažymėti, kad šįkart 
atvykau kaip NATO valstybės 
vadovas. Dabar mes tapome 
Lietuvos advokate sąjungom 
viduje". 

A. Kwasniewski mano, kad 
balandžio pabaigoje įvyksian
čiame Vašingtono susitikimo 
nemažai dėmesio bus skirte 
pastariesiems Kosovo įv> 
kiams. Šis aptarimas galįs už
gožti ki tas problemas. ..Bet 
mes kelsime NATO perspek
tyvos, taigi, ir tolesnės piėtm-
klausimus", patikino Lenkijos 
prezidentas, informavęs, kad į 
Vašingtono susitikima jis su 
V. Adamkumi skris vienu lėk
tuvu, priklausančiu lenkų fir
mai „ L O T . 

Susitikime kalbėta apie san
tykius su Rusija. ..Mes norima 
plėtoti geranoriškus, pasto
vius santykius su didžiąja kai
myne", sakė A. Kwasniewski. 

Kalbėdami apie tautinių 
mažumų padėti abiejose val
stybėse, prezidentai pasikeitė 
komplimentais. „Džiugu, kad 
Lenkijos delegacijoje yra lietu
vių taut inės mažumos atsto
vų. Tai įrodo, kad šioje šalyje 
egzistuoja pagarba tautinėms 
mažumoms, tarp jų — lietu
vių", kalbėjo V. Adamkus. 

apie ginčijamą pasienio užkar
dą Punske. „Ten yra pasienis, 
todėl užkarda turi būti. Bet 
toje vietoje, kuri sukėlė tiek 
aistrų, jos tikrai nebus. Dabar 
ieškoma kitos vieįps, bus at
siklausiama visuomenės nuo
monės. Tai yra techninis klau
simas, kuris sprendžiamas ne 
taip greitai, bet tikiu, kad mes 
jį išspręsime visiems priimti
nu būdu", sakė jis. 

Susitikime Lietuvos ir Len
kijos prezidentai pasikeitė ap-

V. Adamkui įteikė aukščiausią 
Lenkijos apdovanojimą — Bal
tojo erelio ordiną, o iš Lietuvos 
prezidento gavo Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino I 
laipsnio ordiną. 

Ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius patikino 
Lenkijos prezidentą, kad Lie
tuvoje vykstanti administra
cinė reforma nepažeis lenkų 
bendruomenės tikslų. Jų su
sitikime nemažai kalbėta apie 
tautinių mažumų padėtį, be
siplečiantį prekybinį ir ekono
minį bendradabiavimą, aptar
tos galimybės paskatinti bend
rų energetikos ir transporto 
projektų įgyvendinimą. 

Maskva-Vilnius , balan
džio 13 d. (BNS) — Rusijos 
„LUKoil" nekomentuoja Lie
tuvos Valstybės gynimo 
tarybos sprendimo leisti JAV 
bendrovei „Vv'illiams" įsigyti 
kontrolinį Lietuvos naftos su
sivienijimo ...Mažeikių nafta'' 
akcijų paketą. 

..Paprastai mes nekomen
tuojame kitų verslovių sando
rių. Mes manome, kad neetiš
ka komentuoti kitų įmonių 
veiksmų", sakė „U'Koil" dar
buotojas, nenorėjęs, kad jo pa
vardė būtų viešai skelbiama. 

..LI'Koil" anksčiau norėjo 
kartu su kitais bendrininkais 
gauti „Mažeikių naftos" valdy
tojo teises bei įsigyti bendro
vės akcijų. ..LUKoil" preziden
tas Vagit Alekperov, vasari 
lankydamasis Vilniuje, pasiū
lė vyriausybei įkurti „Mažei
kių naftos" operatoriaus bend
rovę, kurią sudarytų „visi ope
ratoriai, įskaitant vyriausy
bę". Jis siūlė kol kas neapi
brėžti strateginio „Mažeikių 
naftos" investuotojo ir strate-

Lietuvos vyriausybe žadėjo 
paskelbti maždaug 30 proc. 
,,Mažeikių naftos" akcijų par
davimo konkursą, kuriame ga
lėtų dalyvauti tiek Rytų. tiek 
Vakarų investuotojai. Ar da
bar bus skelbiamas toks kon
kursas, lieka neaišku. 

Valstybės konsultantas Ri
mantas Žiemelis mano. kad 
pardavus „VVilliams" 66 proc. 
valstybės naftos ūkio akcijų, 
..LUKoil" vietos nebeliks, ta
čiau neatmeta galimybes, kad 
valstybė galėtų parduoti liku
sius 25 proc. „Mažeikių naf
tos" akcijų (9 proc. akcijų turi 
privatūs akcininkai), sau pasi
likdama specialiąją, vadina
mąją auksinę, akciją. 

Pagal dabartinius įstaty
mus, valstybė privalo sau pa
silikti ne mažiau kaip 25 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų. Ta
čiau R. Žiemelis abejoja, ar 
Rusijos susivienijimui reikia 
akcijų, j am nesuteikus valdy
mo teisių. J i s mano, kad rusai 
neturi pinigų dabar investuoti 
Lietuvoje. 

ginio operatoriaus. 

Aplaidžiai kunigo nužudymo 
bylą tyrę asmenys bus nubausti 

dovanojimais. A. Kwasniewski 

Lietuva viena nepajėgi uždaryti 
Ignalinos elektrinę 

Vilnius, balandžio 13 d. 
iBN'S) —Siaurės Europos val
stybės yra įsitikinusios, kad 
be ženklios Europos Sąjungos 
finansinės paramos Lietuvai 
negalima liepti uždaryti Igna
linos atomines elektrinės 

„Sodra" ragina 
dirbančiuosius 

skųsti savo 
darbdavius 

Vilnius, balandžio 13 d. 
[BNS) — Valstybinio sociali
nio draudimo fondas „Sodra" 
aktyvina kovą su nelegalia 
darbo užmokesčio apskaita 
įmonėse ir kviečia dirban
čiuosius „bendradarbiauti". 

„Sodra" paskelbė įmoku ad
ministravimo skyrių apskričių 
inspekcijose telefonų su auto 
atsakikliais sąrašą. Į skyrius 
gali skambinti visi dirbantieji, 
kurie susiduria - i nelegalia 

• u^rnok- čio apskaita ir 
kitais socialinio draudimo 
tvarkos pažeidimais. 

„Sodros" apskričių įmoku 
administravimo skyriai, siek
dami operatyvini nustatyti 
įmokų mokėtojų pažeidimus, 
tikrina Įmone- Jie taip pat 
rengia bendrus patikrinimus 
su Valstybinėmis mokesčių ir 
darbo inspekcijomis bei mo
kesčių policija. 

„Dviguba arba šešėlinė fi
nansine apskaita — tai reiš
kinys, prie kurio likvidavimo 
turi prisidėti patys dirbantieji. 
Tik su jų pagalba galima įves
ti tvarką ekonomikoje, sociali
niame draudimo, visame ša
lies gyvenime". t< įgiama ..Sod
ros" pranešime. 

(IAE), spaudos konferencijoje 
antradienį Vilniuje sakė Šiau
rės Tarybos Kaimyninių re
gionų komiteto vadovas Olof 
Salmen, kuris dalyvauja Sei
me vykstančioje tarptautinėje 
konferencijoje „Ignalinos AE 
vieta Baltijos jūros šalių ener
getikos strategijoje". 

O. Salmen sakė, kad ES na
rės Danija. Švedija ir Suomija 
visuomet pabrėžia, kad Lietu
vai neįmanoma liepti uždaryti 
IAE, jeigu jai vienai reikėtų 
apmokėti didžiąja dalį jėgai
nės uždarymo kaštų. 

„Šiaurės valstybės supran
ta, kad IAE reikalinga kaip 
elektros energijos gamintoja 
ir yra vienas pagrindinių Lie
tuvos ekonomikos faktorių", 
teigė jis. 

Pasak O. Salmen, visos ES 
valstybės turi padėti apmo
kėti IAE uždarymo išlaidas. 

Baltijos Asamblėjos Sociali-
niu ir ' konominių reikalų ko-
mitet( pirmininkas Julius 
Beinortas supažindino su pla
nuojama elektros energijos 
tinklų pertvarka visame Bal
tijos regione, juos sujungiant 
su naujais energetiniais žie
dais. Pasak jo. Lietuva dabar 
yra įjungta į buvusios Sovietų 
sąjungos elektros tinklų sis
tema, ir tai yra labai pavojin
ga. 

J. Beinortas primine, kad 
pernai rugpjūtį Rusijoje kilus 
finansų krizei, Rusija sus
tabdė kelias elektros jėgaines 
ir tuomet elektros energijos 
tiekimo lygis buvo arti 
kritines ribos, kai būių tekę 
automatiškai išjungti IAE. 

„Tas žiedas mūsų netenkina 

Vilnius, balandžio 13 d. 
(BNS) — Už šiurkščius tarny
binius pažeidimus ir blogą by
lų kontrolę, tiriant kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus nužudy
mą bei jo meno kolekcijos va
gystę, pareigų gali netekti ma
žiausiai trys Kauno miesto 
apylinkės prokurorai. 

Dėl piktnaudžiavimo tarny
ba ir tarnybos pareigų neatli
kimo fakto iškelta baudžia
moji byla, žurnalistams prane
šė Generalinis prokuroras Ka
zys Pėdnyčia. 

Antradienį posėdžiavusi 
Generalinės prokuratūros ko
legija sprendė dėl drausminių 
bylų kėlimo Kauno prokura
tūrų pareigūnams, dėl kurių 
kaltės kunigas buvo palaido
tas kaip neatpažintas asmuo. 

Generalinis prokuroras K. 
Pėdnyčia už pakartotinį šiurk
štų tarnybinį pažeidimą, ne
veiklumą ir blogą darbo orga
nizavimą kolegijai pasiūlė iš 
Kauno miesto vyriausiojo pro
kuroro pareigų atleisti Petrą 
Kulbį. Tačiau kolegija tokiam 
K. Pėdnyčios sprendimui ne
pritarė ir pasiūlė prokurorą 
pažeminti pareigose. 

Kolegija pritarė generalinio 
prokuroro siūlymui atleisti iš 
pareigų Kauno miesto apylin
kės prokurorą Ričardą Lilą. 
kuris tyrė galimą nužudymą. 
Nemune 'šplaukus lavonu;. 
Kūnas tuomet buvo neatpa
žintas ir palaidotas bevar
džiame kape. ir. tik praėjus 
aštuoniems mėnesiams, nu
statyta, jog tai buvo kun. R 
Mikutavičiaus lavonas. 

Iš pareigų tai pat ketinama 
atleisti Kauno miesto apylin
kės prokuraturos N'osikaltimų 
ekonomikai, valstybes tarny
bai ir vald>mo tvarkai tyrimo 
skyriaus vyriausiąją proki. 

todėl, kad jis tebelaiko Balti
jos šalis integruotas j buvusią 
Sovietų sąjungos energetiko-
sistemą, ir mums IŠ jos î -
trūkti yra tik viena- kelia* 
jsijungti į Baltijos juros elek
tros žiedą", sake J Beino rtas. 
Anot jo, sukūrus tokį žiedą. 
Estija naujomis elektros lini
jomis būtų sujungta su Suo
mija, o Lietuvą elektros ener
gijos tiltas sujungtų su Len
kija. 

rorę Genovaitę Liaškinienę. 
Šiai pareigūnei prokuroras R. 
Lilas buvo pavaldus. 

Iš Kauno miesto apylinkės 
prokuratūros vyriausiojo pro
kuroro pareigų numatoma at
leisti ir vyriausiojo prokuroro 
pavaduotoją Romualdą Žadei-
ką-

Tuo tarpu Kauno apygardos 
prokuratūros pareigūnai, ti
riantys R. Mikutavičiaus bylą, 
atsipirko palyginti lengvomis 
nuobaudomis. Kunigo dingimo 
ir jo meno kolekcijos bylą ti
riančiam Kauno apygardos 
prokuratūros Organizuotų nu
sikaltimų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus prokurorui Pauliui 
Jablonskui ketinama pareikšti 
drausminę nuobaudą — papei
kimą. 

P. Jablonsko darbą kontro
liavusiam vyriausiam proku
rorui Vladimirui Kakoškinui 
generalinis prokuroras taip 
pat siūlė pareikšti papeikimą, 
tačiau kolegija pageidavo, kad 
jam būtų pareikštas griežtas 
papeikimas ir būtų surengta 
neeiline atestacija, nes suabe
jota jo kompetencija. 

Papeikimus ketinama pa
reikšti dar tr ims Kauno apy
gardos prokuratūros pareigū
nams, tarp jų ir vadovui, vy
riausiajam prokurorui Ginta
rui Jasaičiui. 

Pastaba pareikšta Generali
nio prokuroro pavaduotojui 
Kęstučiui Betingiui bei Kvotos 
'r tardymo kontroles skyriaus 
vyriausiajam prokurorui Vy
tautui Barkauskui. 

* „Mnže ik ių naf tos" pra 
s tova sausio-vasario mėne
siais įmonei kainavo 19.4 mln. 
litų. l.'kio ministerijos sudary
ta komisija teigia, kad žalia
vos ' lėkimas buvo nutrūkęs 
riei ,-!:ma/.ejusio Rusijos naftos 
eksporto, ilgalaikių tiekimo 
sutarčių nebuvimo bei ...Ma
žeikiu naftos" administracijos 
darbo tukumų. D M 

KALENDORIUS 
Balandžio 14 d Justinas. Ti-

burcijus, Valerijonas. Maksimas. 
Liudvina. Visvaldas. Vaiva. Vaisvv-
de 

Balandžio 15 d.: Petras. Gema. 
Anastazija, Naste. Vilnius. Vaidote. 
Liudvina. Nfodestas 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j . v.s. Irena Regienė 

SĖKMINGA KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTERYJE 

Skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė tradiciškai visuomet 
ruošiama Verbų sekmadienį, 
tai ir šįmet ji vyko kovo 28 d. 
Maironio Parke, Shrewsbury, 
MA. 

Po lietuviškų pamaldų Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, daugu
ma skubėjo ne į namus, bet į 
Maironio Parką Kaziuko mu
gės atidarymui. Skautai bei 
kiti prekeiviai dėliojo savo dir
binius ant prekystalių, o sesės 
skautininkės Vanda, Dana, 
Teresė ir Nijolė, virtuvėje pa
dedant talkininkėms Genei ir 
Dorothy, skubėjo ruošti pie
tus. Savo stalus čia turėjo ne 
tik skautai ir skautės, bet kai
mynai iš Bostono, Hartfordo ir 
Aušros Vartų parapijos 116 
kuopos Vytės. 

„Neringos" tunto tuntininkė 
v.s. I. Markevičienė 12 vai. pa
kvietė į mugę atvykusius LSS 
Tarybos pirmijos pirm. v.s. B. 
Banaitienę ir Atlanto rajono 
skautų atstovą s. V. Dilbą ati
daryti muge, atrišant geruoju 
mazgu surištas dvi tautines 
juostas, laikomas sesių. Po 
atidarymo svečiai — pirkėjai 
rinkosi salėje. Kiekvienas ga
lėjo rasti ką nors patinkamo 
nusipirkti, nes stalai buvo ap
dėti įvairiomis gėrybėmis: lie
tuviškais audiniais, gintaro 
papuošalais, medžio droži
niais, meniškais kryžiais ir 
Velykų margučiais. Čia buvo 
ir VIII Tautinės stovyklos 
vaizdajuosčių, lietuviškų dai
nų ir muzikos kasečių, tauti
nių vėliavėlių, knygų ir spau
dos. Tautinių drabužių, plonų 
ir šiltesnių marškinėlių, pa

puoštų įvairiais raštais. Ka
dangi pavasaris — turėta ir 
inkilėlių sutikti grįžtančius iš 
šiltų kraštų paukštelius. 

Kaip kiekvienais metais, se
sė Aldona iš Hartfordo, turėjo 
meniškų paveikslų, padarytų 
iš šiaudelių, kurie buvo viens 
už kitą gražesni. Be paveikslų 
ji turėjo vazas ir rėmelius pa
veikslams, sukurtus iš jūrų 
kriauklių. Jauniausieji mugės 
lankytojai galėjo pažvejoti 
Jiūdroje" ir ten susimeškerioti 
kokį žaisliuką, ar šaudant pa
taikyti į kimštą meškiuką. No
riai visi pirko laimei išmėgint 
bilietus, nes turtingas laimi
kių stalas viliojo visus. Norin
tiems išmėginti savo meniš
kus gabumus, sesė Rasa rodė, 
kaip marginti velykaičius. 

Kadangi iš virtuvės sklido 
skanių valgių kvapai, lankyto
jai suko virtuvės link nusi
pirkti pietus. Čia pat stovėjo 
stalas su kvepiančia kava ir 
pačių sesių ir mamyčių kep
tais saldumynais. Buvo ir Put-
namo seselių keptos ruginės 
duonos bei pyragų su razino
mis, prie kurio tiko lietu
viškas sūris, čia pat parduoda
mas. 

Atsilankę Kaziuko mugėje, 
apsipirkę, praleidę sekmadie
nio popietę su pažįstamais, 
žmonės skirstėsi namo, o 
skautai ir skautės liko aptvar
kyti salę ir pasidžiaugti pavy
kusią muge. Skautai ir skau
tės labai dėkingi visiems atsi
lankiusiems ir parėmusiems 
jaunimo veiklą. Tad iki kitų 
metų Kaziuko mugės! 

E .Č. 

Bostono „Senieji l a p i n a i ' 1972 m. suvažiavime Cape Cod, MA., minėję savo veiklos 21 metų sukaktį . Priekyje 
— vs Vytautas Dilba,. Iš k. klūpo vs Česlovas Kiliulis, st. Werneris Mikaitis, s. Bronius Banait is , ps. Ramūnas 
Kalvaitis ir ps. L iū tas Gražulis. Stovi — si. Romas Leveckis, ps. Romas Bričkus, s. Algis Adomkaitis, ps. Vincas 
Šnipas, vsl. Vytau tas Klemas ir jvs Gintaras Čepas . 

ESU PASIRUOŠUSI TĘSTI SKAUTYBĘ 
SAVYJE IR KITUOSE 

Tapdama vyresne skaute, 
sesė įsipareigoja daugeliui pa
reigų ir atsakomybių. Ji pasi
žada, kad ji, kaip Gabijos 
liepsna, bus pastovi Lietuvių 
skautų sąjungos narė. Sesė 
vyresnė skautė kandidatė ne 
tik pasižada mylėti Dievą ir 
tėvynę ir padėti artimui, bet 
privalo veiksmais ir darbais 
įgyvendinti šį pažadą. 

Aš manau, kad esu pasi
ruošusi tęsti skautybę kituose. 
Nuo septynerių metų, kai dar 
buvau jauna paukštytė, mano 
vadoves vyresnės skautės ma
ne mokė būti gera skaute ir 
rodė man gerą pavyzdį. Jau 
nuo mažens man vadovės gar
siausiai kartojo šūkius apie 
lietuvybės ir skautybės iš
laikymą. Tuos šūkius maža 
būdama nelabai suprasdavau, 
bet niekados neužmiršiu kai 
kiekvieną šeštadienį sušuk
davau: „Busiu skautė visada!" 
Vyresnių skaučių viltis įtrau
kė mane skautybėn, ir dabar 
jau man atėjo laikas garsiau
siai šaukti šūkius ir jaunesnes 
seses mokyti įstatus. 

Vyresnė skautė moko įsta
tus, nes ji juos gerai žino, ji 
važiuoja į stovyklas, kad jau
nesni skautai galėtų turėti 
progą pilnai įsijungti į skau
tus. Dabar aš noriu atiduoti 
skautybei tai, ką skautybė 
davė man. Esu pasiruošusi 
būti vadove ir padėti savo tun
tui kada tik reikia. Esu pasi
ruošusi skirti daug savo laiko 
ir energijos organizacijai, kuri 
davė vertės mano gyvenimui. 

Aš tikiu, kad esu pasinio-

„SENIEJI LAPINAI" SUKAKTI 
ŠVĘSDAMI PRISIMENA NAMO 

IŠĖJUSIUS 
Šiais metais Bostono Žal

girio" tunto „Senųjų lapinų sk. 
vyčių būrelis švęs savo jau 48-
erių metų veiklos sukaktį. 

Tai turbūt bus bene seniau
sias vienetas LSS-ąjungoje. 
Per būrelio eiles perėjo beveik 
penkios dešimtys narių, kurie 
dabar išsisklaidę po visą JAV 
ir Kanadą. 

Bostone dabar yra 14 akty
vių narių. Būreliui vadovauja 
ps. Liūtas Gražulis. 

Tačiau iš skautiškos rikiuo
tės būrelio nariai pradėjo ke
liauti amžinybėn. Pirmasis 
ten išėjo si. Tautvydas Šležas, 
vėliau ps. Vytautas Damb
rauskas, v.sl. Viktoras 
Brandtneris ir neseniai ps. Ro

mas Venckus Kalifornijoje. 
„Senieji lapinai" Romo atmi

nimą įamžinti pasirinko Lie
tuviškosios Skautybės fondą ir 
tam suaukojo 475 dol, iš kurių 
100 dol. aukojo dr. Vytautas 
Klemas ir po 50 dol.: Algis 
Gustaitis, Gediminas Jozaitis, 
Vitas Koklys, Algis Kriščiū
nas, kun. Algimantas Žilins
kas; po 25 dol. aukojo: Bronius 
Banaitis, Vytautas Dilba, Al
gis Griežė-Jurgelevičius, Čes
lovas Kiliulis ir Ignas Vile-
niškis. 

Liūdime broliams Anapilin 
išeinant. Prisimenam juos su
siėję, o šiuokart ir parama 
Skautybės fondui. 

Senas lapinas Česius 

IŠĖJĘS, BET NEPAMIRŠTAS 

susi tęsti skautybę dėl kelių 
priežasčių. Aš jau dešimtį 
metų skautauju ir esu įsigijusi 
raudoną, geltoną ir prityrusių 
skaučių kaklaraiščius. Bet 
svarbiau už kaklaraištį yra, 
kad aš šiuos laipsnius pasie
kiau įsijausdama į tikrą skau
tybės prasmę. Dabar aš su
prantu, kad skautai turi di
delę įtaką mano gyvenimui, 
todėl galiu dirbti su kitais ir 
giliau įsijungti skautybėn. Aš 
esu pasiruošusi rasti savo 
vietą skautybėje, kur galiu 
geriausiai padėti tęsti lietuvy
bę ir skautybę. Skautybės tęs
tinumą ugdyti kituose nebus 
labai sunku, nes skautybė bus 
viso gyvenimo tikslas ir pras
mė. 

Rima Griauzdytė 
Vyr. skautė-kandidatė 

LSS STOVYKLOS 

Birželio 30 - liepos 5 d.— 
ASS stovykla Los Angeles, 
CA. 

Liepos 20-27 d. — „Gin
taro" ir „Ąžuolo" vadovių ir 
vadovų mokyklų stovykla Ra
ko stovyklavietėje, Custer, MI. 

Liepos 28 • rugpjūčio 7 d. 
— JAV LSS Vidurio rajono 
stovykla Rako stovyklavietėje, 
Custerr, MI. 

Rugpjūčiol-15 d., — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to. 

1998 m. lapkričio 26 d. San
ta Monica, Kalifornijoje, stai
ga amžinybėn pašauktas, iš 
mūsų tarpo pasitraukė a.a. fil. 
s. Romas Venckus. 

Velionis buvo gimęs Kaune, 
1937 m. spalio 19 d. Visą gy
venimą mėgo gamtą, skauta-
vimą ir stovyklavimą. Jo 85 
metų mamytė Bronė Venckie
nė prisimena, kad Vokietijoje 
DP stovykloje gyvenant, Ro
mas ir jo brolis Laimis nuolat 
iškylaudavo. 

Venckų šeima — tėvai, 
sūnūs Romas, Laimis ir Juo
zas, dukrelė Danutė Ameri
kon atvyko 1949 m. Apsigyve
nę Bostone visi netrukus įsi
jungė skautiškon veiklon. Ro
mas veikliai reiškėsi „Žalgi
rio" tunte, vadovavo skautų 
vyčių Herkaus Montės būre
liui, o vėliau priklausė skautų 
vyčių „Lapinų" būreliui. Už 
nuoširdų darbą lietuviškoje 
skautiškoje veikloje buvo pa
keltas į skautininko laipsnį. 

..Senasis lapinas" s Romas Venckus 

KVIEČIAME ĮSIJUNGTI I 
VAJU 

Stovyklavimo reikmenų Lie
tuvos skautams ir skautėms 
ruošia Čikagos ,Aušros Var-
^"/„Kernavės" tunto vyresnės 
skautės kandidatės. Reikalin
ga: darbo apranga — tamsiai 
mėlyni stovykliniai marškinė
liai, džinsai, lietpalčiai, trum
pos kelnės, žibintuvėliai, ger
tuvės, tušinukai, spalvoti 
pieštukai bei kreidutės, peiliu
kai, klijai ir kiti stovykliniai 
reikmenys. Visi kviečiami pri
sidėti prie šio vajaus. Reikme
nys bus renkami iki gegužės 
15 d. Aukojamiems daiktams 
dėžės pastatytos Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, korido
riuje prieš Pal. J. Matulaičio 
misiją ir Jaunimo centre, Či
kagoje, prieš įėjimą į didž. 
salę. Pageidaujant daugiau ži
nių prašoma skambinti Rimai 
Griauzdytei, tel.708-442-0397 
arba Renatai Navikaitei, tel. 
630-257-5078. 

Baigęs mechaninės inžine
rijos mokslus, 1963 m., apsi
gyveno Los Angeles. Ten su
kūrė šeimą su Giedre Karu-
žaite, užaugino dukrą Daivą 
ir sūnų Vytą. Ir čia veikliai 
reiškėsi skautavime. Kelis 
kartus su draugais buvo įko
pęs į Mt. Whitney viršukalnę. 
Labai mėgo buriuoti, dažnai 
savaitgaliais, kartu su bro
liais ir svainiu Rolandu Gie
draičiu ir draugais išplaukda
vo į Ramųjį vandenyną. 

52 metų būdamas pasitrau
kė pensijon. Laiko veltui ne
leido — įsijungė į Lietuvių 
Bendruomenės veiklą, į Aka
deminio Skautų sąjūdžio Los 
Angeles skyriaus valdybą ir į 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautišką veiklą. Jis net pen
kis kartus apsiėmė „Ramby-
no" stovyklos viršininko parei
gas (1992, '93, '94, '96, '98 
m.). Jaunimas mėgo jo ramų 
būdą ir teisingą diplomatišką 
elgesį. 

Dvi dienas prieš a.a. Romo 
Venckaus mirtį, Los Angeles 
mieste žemiškąją kelionę bai
gė skautas vytis Algis Avižie
nis, sulaukęs vos 35 m. am
žiaus. Abi skaudžią netektį 
išgyvenančios šeimos tiki, kad 
šie du skautai dabar kartu 
stovyklauja Amžinoje stovyk
loje. 

Šeima pageidavo maldų ir 
a.a. Romo atminimui paramos 
jo mėgiamoms organizacijoms. 
A.a. Romo Venckaus atmini
mui Lietuvos Jėzuitų kunigų 
darbams suaukota 3,150 dol. 
ir LSS Ramiojo vandenyno ra
jono „Kalniškių" skautų tun
tui 765 dol. 

Ilsėkis amžinoje Viešpaties 
ramybėje, mielas broli Romai. 

v.s. Danutė Giedraitienė 
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PAVYZDINGAS 
„PERKŪNO" 
DRAUGOVĖS 

SKAUTAS 
Linas Milavickas jau 7 me

tus skautauja Čikagoje „Li-

Linas Milavickas 

tuanicos" skautų tunto „Per
kūno" draugovėje. Būdamas 7 
metų įstojo į (Gedimino vilkiu
kų draugovę. 1993 m. vasarą 
L.S.S. Jubiliejinėje stovykloje, 
Rakė, kandidatas Linas buvo 
vienintelis davęs vilkiuko įžo
dį, ir pasipuošęs raudonu kak
laraiščiu. Duodant įžodį, matė 
sesutę-skautę Eglę, mamytę 
— s. Vidą ir močiutę — v.s. 
Danutę Eidukienę. Tą vakarą 
Linas nutarė eiti „pulti" seses 
skautes. Jis buvo pagautas, ir 
sesės prašė atiduoti joms jo 
raudoną kaklaraištį. Tuo me
tu mamytė buvo paukštyčių 
pastovyklėje ir staigiai išgirdo 
sūnaus Lino balsą. Nuėjusi 
pas seses, pamatė sūnų ver
kiantį: ^Jos nori mano naujo 
kaklaraiščio". Mama jam pa
aiškino taisykles apie „puoli
mą". Sesės neatėmė jo kakla
raiščio, Linas grįžo patenkin
tas. Jis stovyklavo jau 6 me
tus Rakė ir, būdamas 11 me
tų, Rako stovykloje davė skau
to įžodį. Mokykloje Linas lan
ko 7 skyrių, o Čikagos litua
nistinėje mokykloje mokosi 7 
klasėje. Mėgsta krepšinį, sli
dinėti, „video" žaidimus ir pra
leisti laiką su savo vyresne se
sute Egle. 

KANADA 
MONTREALIO SKAUTU 
VYČIU ŽIEMOS IŠKYLA 

Rimo Piečaičio vasarvietėje 
Lac Syhere, š.m. kovo 12-14 d. 
savaitgalį, vyko skautų ir sk. 
vyčių žiemos stovykla-iškyla. 
Dalyvavo dešimt ištvermingų 
iškylautojų. 

Skautai buvo pasistatę snie
go namus, kuriuose, pagerbda
mi žiemą, praleido naktį. 
Skautai vyčiai nakvojo pasi
statytoje palapinėje. 

Iškylautojai vykdė progra
moje numatytą išvyką slidė
mis į kitus ežerus, o maistą 
gaminosi sniege įrengtoje lau
ko virtuvėje. 

Šeštadienio vakare skautų 

EUGENEC. DECKER. DOS, P.C. 
4 6 4 7 W . 103 SL. Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyi. su Norttiwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
TeL 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlern Ave. 

Te l . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbam* lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal auaftsfjree 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS 2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave . Sutte 310 

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

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

DR. PETRAS V.KISIEUUS 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 Schtller St., Elmhurst. IL 60126 

630-941-2609 
Valandos pagal susMsftms. 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Fellow: American Academy of 

Famify Practice 
Š E I M O S GYDYTOJA 

(219) 947-5279 320W.61stAve. 
Hobert. IN 46342 Fa* 947-6236 

NUOLĖ STANKEVlCiOTĖ, M.D. 
Board Certrfied, Intemal Medicine 

Valandos jūsų patogumui 
Hory Croee Profa—ionaJ Pevflon 

3 lt. South 
LMhuerten Pbsza Ct et CeMomkj Ave. 

Chicago. IL 60629 
Tel. 77*471-7879 

vyčių įžodį davė du prityrę 
skautai — Laurent Bulota ir 
Dalius Bulota (pusbroliai). Jie 
įžodį davė prieš savo senelio 
a.a. Juozo Bulotos Lietuvos 
trispalvę vėliavą. Įspūdingas 
įžodžio apeigas pravedė v.s. 
Romas R. Otto. 

Geras oras, maloniai ir pras
mingai praleistas savaitgalis 
atgaivino visus dalyvavusius. 
Ši iškyla, o ypač skauto vyčio 
įžodį davusiems, liks neuž
mirštama, dal-



ATLYGIS AMERIKIEČIAMS, 
DALYVAVUSIEMS 

SOCIALIZMO STATYBOJE 
IGNAS MEDŽIUKAS 

1920-1930 m. daugelis kai
riųjų pažiūrų amerikiečių, su
sižavėję komunistine propa
ganda, išvyko į tą „darbininkų 
rojų" padėti jį statyti. „The 
Washington Times" rašo, jog, į 
Rusiją nuvykęs ir pagyvenęs 
kurį laiką, Aleksandras Gel-
ver pamatė, kad jo kaimynai 
areštuojami, panorėjo grįžti į 
Ameriką. Jis mėgino kreiptis į 
JAV ambasadą, bet prie vartų 
buvo sulaikytas slaptosios bol
ševikų policijos. Tardomas bu
vo klausinėjamas, ar jis mano, 
kad Amerikoje gyvenimas yra 
geresnis negu socialistinėje 
Rusijoje? Ar jis apie tai pasa
kojo savo bendradarbiams fa
brike? Teisingai, patvirtino 
Gelmeris, kuris prieš keletą 
metų buvo atvežtas į Sovietų 
Sąjungą savo tėvų. Tai buvo 
pagrindas saugumui jį apkal
tinti šnipinėjimu, ir jis dingo 
be žinios. Jo likimas buvo ne
žinomas 60 metų. Panašus li
kimas ištiko ir kitus ameri
kiečius Rusijoje. 

Dabar žurnalistai jau priei
na prie buvusių slaptų bylų. 
Kartoteka rodo, kad Alek
sandras Gelmer 1938, Naujų 
metų dieną, turėdamas 24 m., 
kilęs iš Oshkosh, Wis., buvo 
nužudytas. Paskutinis mo
mentas smulkiai nedokumen
tuotas, bet žinomas saugumo 
policijos metodas — šūvis į pa
kaušį. 

Manoma, kad šimtus ameri
kiečių ištiko toks baisus liki
mas. Bylos kitų 15 amerikie
čių, kurių buvo ieškoma, rodo, 
kad du mirė priverčiamo dar
bo lageriuose, 8 buvo nužu
dyti, kiti 5 praleido ilgus me
tus kalėjimuose. Jie buvo fab
rikų darbininkai, mokytojai, 
inžinieriai, areštuoti vien dėl 
to, kad pasakojo apie gyveni
mą Amerikoje. 

Valstybės departamento do
kumentai p do, kad amerikie
čiai, kurie kreipėsi į JAV am
basadą pagalbos, bet jos laiku 
negavo, nes neturėjo paskuti
nių metų nuotraukų ar dole
rių atnaujinti savo pasus. Kai 
kurie buvo areštuoti prie am
basados vartų. 

Vienas tokių buvo Lovett 
Fort-Whiteman, steigėjas 
Amerikos komunistų partijos 
dalinio — Amerikos Negrų 
darbo kongreso. Jis 1920 m. 
buvo pakviestas dirbti Komin-
terne. 9 metus dirbo Mask
voje. 1937 m. dingo po to, kai 
mėgino gauti leidimą grįžti į 
JAV. Pagal rastus dokumen
tus nustatyta, kad jis buvo 

ištremtas į Semipalatinską, 
tolimoje sovietų centrinėje 
Azijoje. Po keleto mėnesių vėl 
buvo areštuotas ir mirė priver
stinio darbo lageryje 1939 m. 
sausio 13 d., būdamas 44 me
tų. 

Kai kurie nukentėjusieji bu
vo Amerikoje gimę, kiti Rusi
joje, turėję JAV pilietybę. Jie 
grįžo į Rusiją, pasiėmę Ameri
koje gimusius vaikus. Kai ku
rie jų buvo komunistų partijos 
nariai, bet ne visi. Sovietų Są
junga juos kvietė, nes jie buvo 
reikalingi naujai kuriamai in
dustrijai. Arthur Talent buvo 
7 metų, kai grįžo į Maskvą su 
motina iš Bostono. Jis mėgo 
amerikietišką muziką. Būda
mas 20 metų, susipažino su 
garsaus dainininko Paul Robe-
son, kairiojo sparno politiko, 
žmona. Kai Robeson šeima at
vyko į Maskvą koncertuoti, po
nia Robeson atvežė jam naują 
rūbų eilutę iš Amerikos. 

1938 m. sausio 28 d., kaip 
slaptosios policijos dokumen
tai rodo, Talent bute buvo pa
daryta krata ir jo drabužiai 
paimti, nes įtarta, kad juos ga
vęs už šnipinėjimą. Pirmieji 
11 puslapių tardymo bylos 
rodo, kad jis išsigynęs pateik
tų kaltinimų. Toliau rašoma, 
kad tardymas buvo pertrauk
tas. Kas atsitiko laike per
traukos, paliekama skaitytojo 
vaizduotei. Kai tardymas vėl 
buvo tęsiamas, jam buvo sako
ma: „Tu esi areštuotas ir ap
kaltintas, kad šnipinėjai So
vietų Sąjungoje vienos sveti
mos valstybės naudai. Ar pri
sipažįsti kaltu? Jo atsakymas: 
„Taip aš prisipažįstu kaltu, 
dalyvavęs šnipinėjime Latvi
jai. Po 38 dienų užsigynimo aš 
nutariau pasakyti tiesą". 

Suglamžytame popierėlyje 
gale jo bylos rašoma: Arthur 
Talent buvo sušaudytas 1938 
m. birželio 7 d. Jis buvo 21 
metų. 

Mirtis ne visuomet buvo to
kia greita. Thomas Segovio, 
vienas iš nedaugelio ameri
kiečių, pergyvenęs kalėjimus 
Rusijos tolimuose rytuose, bu
vo liudininkas, papasakojęs 
savo pergyvenimus. Jis buvo 
19 metų, kai su savo tėvu at
vyko į Maskvą, nes tėvą 1935 
m. buvo deportavę iš JAV kaip 
komunistų agitatorių. Iš pra
džių sovietų valdžia džiaugėsi 
jų atvykimu ir gyvenimas ne
buvo blogas. Bet po dvejų me
tų užsieniečiai pradėjo pra
nykti, tarp jų ir Segovio tėvas. 
Thomas keletą kartų vyko į 
JAV ambasadą, prašydamas 

PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis (II iŠ k.) ir vykdomasis vicepirm. Algis Rugienius kovo 10 d. lankė
si Punske, kur su Lenkijos LB pirmininke, Punsko seniūnu bei organizacijų atstovais aptarė lietuvių rūpesčius. 

PRIVATIZAVIMO FONDAS LOPO 
BIUDŽETO SKYLES 

Pinigai, gauti už parduotas 
valstybines įmones beveik tie
siai papildo valstybės biu
džetą. Ekonomistai jau dabar 
gali konstatuoti, kad didžiu
lės įplaukos iš privatizuoja
mų įmonių nebuvo panaudo
tos mokesčiams mažinti ir su
kurti palankesnę aplinką ver
slui. Ekspertų manymu, pri-

padėti jam grįžti į Ameriką. 
Kiekvieną kartą jam buvo pa
sakyta, kad jo reikalai svars
tomi. 1938 m. kovo 21 d. jis 
vėl nuvyko į ambasadą. Jam 
buvo pasakyta ateiti po pietų. 
Kai jis išėjo iš ambasados, 
buvo trijų slaptos policijos 
agentų suimtas. Greit jis buvo 
su kitais dvylika amerikiečių 
prekiniuose vagonuose išvež
tas priverčiamiems darbams į 
Ašigalio kasyklas. Dešimt jų 
ten mirė. Segovio tėvas Jo-
seph praleido 11 metų priver
čiamojo darbo stovykloje. Kai 
jis buvo iš ten paleistas 1948 
metais, tuojau mirė. Thomas 
buvo paleistas į laisvę tik po 
16 metų. Jam pavyko sugrįžti 
į Ameriką 1960 metais, kada 
JAV ir sovietų santykiai buvo 
sušvelnėję. Jis mirė Arizonoje 
1997 m. vasarą, sulaukęs 81 
metų. 

Marcella Hecker tebegyvena 
medinių rąstų namelyje netoli 
Maskvos. Nors ji yra 82 metų, 
gerai prisimena 1938 m. vasa
rio 16 d., kai ilga juoda maši
na išvežė jos tėvą. Kai jis buvo 
areštuotas, ji, jos seserys ir 
motina irgi buvo sulaikytos, 
bet vėliau paleistos. Julius 
Hecker niekad negrįžo. Tik 
paskutiniu laiku jos galėjo 
prieiti prie slaptų dokumentų 
ir sužinoti, kad tėvas, prisi
pažinęs šnipinėjęs JAV nau
dai. Komunistinės knygos, ku
rias jis laikė savo namuose, 
esą buvusi tik priedanga šni
pinėjimui svetimos valstybės 
naudai užmaskuoti, 1938- m. 
balandžio mėn. buvo sušau
dytas. Jis buvo 57 metų. 

Taip sovietai atsilygino sa
viesiems, kurie iš Amerikos 
buvo atvykę padėti statyti so
cializmą. 

vatizavimo pinigai išseks ki
tais metais, ir tai sutaps su 
konservatorių bei krikščionių 
demokratų valdymo pabaiga, 
— rašo „Lietuvos rytas". 

Ūkio ministerijos Ūkio stra
tegijos departamento investi
cijų politikos skyriaus virši
ninkas Virginijus Pašakarnis 
pripažino, kad privatizavimo 
lėšos naudojamos valstybi
nėms reikmėms, kurioms 
anksčiau pinigai buvo skiria
mi iš biudžeto. 

Iš Privatizavimo fondo pir
majam pusmečiui jau skirta 
6,5 mln. litų akcizų kompen
sacijoms žemdirbiams ir žve
jams išmokėti. Iš viso akcizų 
kompensacijos Privatizavimo 
fondui kainuos 24 mln. litų. 

Kitaip sakant, valstybė iš 
padidintų akcizų į biudžetą 
gaus šią sumą, kuri ūkinin
kams bus grąžinta iš Pri
vatizavimo fondo pinigų. 

Pernai kompensacijoms už 
vietinius pokalbius buvo 
skirta 77 mln. litų iš Priva
tizavimo fondo. Šįmet prog
nozuojama, kad parduoto 
„Lietuvos telekomo" kaina dėl 
kompensacijų sumažės dar 50 
mln. Ktų. 

Vietoj naujų verslą skati
nančių programų finansavimo 
valdžia nusprendė daugiau 
skirti bankrutavusių įmonių 
darbuotojų atlyginimams 
kompensuoti. Tai Privatizavi
mo fondą vien per pirmąjį 

pusmetį sumažins 20 mln. litų. 
Smulkiojo ir vidutinio verslo, 

kuris per 80 proc. visų šalies 
ūkio subjektų, skatinimo pro
gramoms nutarta skirti vos 12 
mln. litų. 

Pasak „Lietuvos ryto", val
stybinio sektoriaus privatizavi
mas Lietuvoje baigsis per arti
miausius du metus. Paskuti
nės didžiausios šalies įmonės 
bus parduotos dar šiemet. Per 
šiuos ir 2000 metus ketinama 
surinkti tiek pat lėšų, kiek 
Privatizavimo fondas gavo nuo 
antrojo privatizavimo etapo 
pradžios 1996 metais. 

Šiemet pardavus „Lietuvos 
jūrų laivininkystę", Klaipėdos 
jūrų krovinių kompaniją, Klai-

Danutė Bindokienė 

Geriau dialogas kaip 
bombos "i=$ 

pėdos transporto laivyną, 
„Lietuvos draudimą", dar ke
letą smulkesnių objektų, pla
nuojama surinkti apie 1 mili
jardą litų. Daugiau nei 1 mili
jardą litų tikimasi gauti kitais 
metais pardavus likusias „Lie
tuvos telekomo" akcijas, 34 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų 
bei dar kelias įmones. 

Konservatorių vyriausybė 
per antrąjį privatizavimo eta
pą jau pardavė 717 valstybei 
priklausiusių objektų. Iš 2,335 
mlrd. litų privatizavimo lėšų 
bankų sąskaitose liko tik treč
dalis fondo pajamų. Per 1,512 
mlrd. litų valdžia išleido per
nai, tačiau du trečdaliai iš
leisti ne įstatymu Seimo pat
virtintai nuvertėjusių indėlių 
programai. 

Vyriausybė ketina per šį 
pusmetį į fondą dar sugrąžinti 
240 mln. litų dydžio „Mažeikių 
naftai" išduotą paskolą bei 
atiduoti 409 mln. litų, pasisko
lintų valstybės biudžeto defici
tui padengti. Tačiau reikia pri
minti, kad pernai „Mažeikių 
nafta" patyrė 98 mln. litų 
nuostolių. Todėl Finansų mini
sterija neatmeta galimybės, 
kad biudžeto ir „Mažeikių naf
tos" skolų grąžinimo terminai 
bus pratęsti. Visas Privatizavi
mo fondo likutis kartu su pas
kola „Mažeikių naftai" bei 
biudžetui yra rezervuoti gy
ventojų santaupoms atkurti. 

Nors per pirmąjį šių metų 
pusmetį ketinama surinkti 
per 450 mln. litų įplaukų už 
naujus šiemet privatizuotus 
objektus, jau sąmatoje užfik
suoti neįmanomi planai gy
ventojų santaupų atkūrimui 
skirti 827 mln. litų. 

Rima Jakutytė 
•„Vilniaus troleibusai" 

neketina mokėti milijoni
nės skolos elektros tiekėjams, 
nes visiškai neturi tam lėšų. 
„Teišgalime sumokėti atlygi
nimus ir atlikti būtiniausią 
transporto priežiūrą, niekam 
kitam pinigų nelieka", sakė 
bendrovės „Vilniaus troleibu
sai" generalinis direktorius 
Jonas Bagdonavičius. Pasak 
jo, už pajamas, gaunamas ap
tarnaujant keleivius, galima 
išlaikyti tik trečdalį dabarti
nio Vilniaus troleibuso parko. 

Nuo 1972 m., kai tuometinis 
JAV prezidentas Richard Nix-
on pirmą kartą ryžosi ap
lankyti Kiniją ir vakarie
čiams pravėrė vartus į pas
laptingą, raudonu komuniz
mu pažymėtą kraštą, turintį 
gausiausią • planetoje gyven
tojų skaičių, Amerikos vyriau
sybė, o galbūt labiau pramonė 
ir verslas ieško galimybių, 
kad tuos vartus dar plačiau 
atidarytų. Iš dalies, ir kaip tik 
dėl panašių priežasčių, to 
siekia ir komunistinės Kinijos 
vyriausybė, tik, žinoma, ji ne
linkusi daryti tiek nuolaidų, 
kaip Vašingtonas. 

Čia ir susiduriama su pro
blemomis: kaip reikia sude
rinti Kinijoje nuolat vykdo
mus žmogaus teisių bei lais
vių pažeidimus, disidentų 
areštus, okupuotame Tibete 
religijos persekiojimus, tiesia
mus grobuoniškus nagus į 
kaimyninę Taivano salą su 
Amerikos demokratijos princi
pais? Kaip prisijaukinti Ki
niją, kad ji atidarytų savo rin
kas amerikiečių gaminiams ir 
suderinti nusižengimus prieš 
žmoniškumą, tarptautinę tei
sę bei kitas „nuodėmes", 
kurių Beidžingas nevengia? 

Nuo pat pradžios Vašing-
tono-Beidžingo politiniai ry
šiai svyruoja tarp perspėjimų, 
pažadų ir — kai kitaip ne
išeina — nematoma, ko maty
ti nenorima. Kartais santykiai 
yra beveik draugiški, kartais 
susikirtimai gan aštrūs, bet, 
atrodo, šiais laikais yra da
lykų, svarbesnių už žmogaus 
teises, religiją ar laisvę, tad 
Vašingtonas visuomet ieško 
„taikaus nesutarimų sprendi
mo": dialogas juk geriau kaip 
bombos... Nepaisant, kad pre
kyba su Kinija Amerikai yra 
atnešusi 60 milijardų dolerių 
nuostolį, įvairiais būdais mė
ginama įtaigoti Beidžingą, 
kad ryšiai būtų apytikriai 
naudingi abiem pusėm. 

Nelabai seniai Vašingtone 
lankėsi Kinijos prezidentas 
Jiang Zemin ir iš „nuoširdaus 
abiejų prezidentų pasitarimų" 
atrodė, kad santykiai su Bei-
džingu pakrypo teigiama link
me. Tačiau tas atšilimas neil
gai truko. Kinija kaltinama 
šnipinėjimu, svarbių branduo
linių ginklų paslapčių pavogi
mu; Beidžingo vyriausybė kal
tinama, kad 1996 m., prez. 
Clinton ir viceprez. Al Gore 
kampanijos antrai kadencijai 
metu, „paaukojo" apie 300,000 
dolerių, kurie buvo panaudoti 
šių kandidatų reklamai ir 
galbūt padėjo laimėti rinki

mus. 
Negana to, Kinija- griežtai 

nusistačiusi prieš NATO — 
ir, žinoma, Amerikos — bom
bas Jugoslavijoje, o Vašing
tonas nuolat perspėja Bei
džingą dėl žmogaus teisių 
pažeidimų (kurių Kinija ne
vengia ir savo krašte, ir oku
puotame Tibete). Tad nenuos
tabu, kad pastarosiomis sa
vaitėmis santykiai tarp komu
nistinės ir kapitalistinės vy
riausybės vėl pasidarė ne per 
nuoširdžiausi. 

Galbūt kaip tik dėl to Kinija 
pirmą kartą į Ameriką pa
siuntė savo ministrą pirmi
ninką Zhu Rongji, kuris, apsi
ginklavęs gan taikliu humoru, 
lankėsi ne tik Vašingtone, bet 
ir kitose vietovėse, įskaitant 
Čikagą. Pagrindinis vizito tik
slas, kaip nuolat pabrėžiama, 
yra glaudesnis bendravimas, 
ypač prekybos srityje. Va
šingtone jau pasirašyta sutar
tis, pagal kurią atidarytos Ki
nijos rinkos JAV kviečiams, 
mėsai ir kai kuriems vai
siams. Nereikia nei aiškinti, 
ką tokia milžiniška rinka gali 
reikšti šio krašto žemes ūkiui 
bei jo pramonei. 

Nors, kaip buvo kalbama 
prieš premjero Zhu vizitą, jis 
perspėtas nesitikėti per daug 
šilto sutikimo ir kai kurie di
dieji Amerikos laikraščiai 
(pvz., „New York Times") gan 
tvirtai pasisakė prieš jo atvy
kimą, susitikimai buvo gan 
draugiški, nors, tiesa, visur, 
kur tik premjeras pasimaišė, 
pasirodė ir demonstruotojai 
su plakatais, daugiausia rei
kalaujant laisvės Tibetui. Ki
nijos aukštasis pareigūnas į 
juos per daug ne^t'rėfpė dė
mesio, nes buvo pakankamai 
jam palankių sveikintojų, o 
demonstracijos vyko tvarkin
gai. 

„Aš jaučiuosi, kaip patekęs į 
visko pilną parduotuvę, bet 
mano kišenės tuščios", 
išsireiškęs Zhu Čikagoje, kai 
jam buvo sudarytos sąlygos 
apsilankyti pavyzdiniuose 
ūkiuose, stebėti biržos veiklą 
ir, be abejo, kasdieninę kapi
talistinę aplinką, kuri tikrai 
skiriasi nuo proletariškosios. 
Kiek ilgai to ambasadoriš-
kumo sukurta nuotaika ir 
bendradarbiavimas tęsis, pa
rodys ateitis, bet kiekvienas 
apsilankymas ir taikus dialo
gas tarp skirtingų pažiūrų. 
ideologijos bei kultūros as
menų ar vyriausybių atneša 
geresnį vieni kitų pažinimą, 
ir jau vien tuo yra naudingas. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
UGI JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.20 Tęsinys 

1962 m. dr. A. Razmos ir kitų iniciatyva, buvo pra
dėtas organizuoti Lietuvių fondas. Savo veiklos de
šimtmečiui pažymėti Čikagoje rengiamos iškilmės. 
Lietuvių fondo (toliau — LF) vadovybė koncertinei 
programai pakvietė „Grandinėlę", dalyvauti iškilmių 
atidarymo dieną — kovo 18. Tikimasi, kad „Lietuvių 
fondas pabrėš savo kultūrinių darbų paskirtį. 'Gran
dinėlė' laisvojo pasaulio sostinėje — Čikagoje parodys 
kultūrinių deimančiukų. Lietuvių fondas, — kad jis 
prasmingas ir reikalingas" — rašė „Draugas" 
(1972.02.11). Šio koncerto sėkmės užtikrinimui suda
rytas ir specialus komitetas, kuriam vadovavo inž. Br. 
Nainys, o į sudėtį įėjo — dr. F. Kaunas ir dr. A. Razma 
— vicepirmininkai, S. Džiugienė — iždininkė (bilie
tai), K. Barzdukas — techninių darbų tvarkytojas, St. 
Lazauskienė — „Grandinėlės" priėmimo šeimininkė ir 
St. Džiugas — informacijos koordinatorius. Šalia ko
miteto buvo sudaryta ir spaudos bei informacijos tal
kininkų sekcija: K. Bradūnas, A. Baronas, B. Kviklys, 
VI. Butėnas, J. Janušaitis, P. Petrutis. F. Daukus, A. 
Gulbinskas bei dr. K. Jučas — informacija anglų kal

ba. Bilietus sutiko platinti „Marginių" savininkė Iza
belė Sinkevičiūtė, plakatą parengė dail. A. Trinkūnas. 

Įdomu, kad šiam „Grandinėlės" koncertui buvo skir
tas nemažas rengėjų dėmesys. Sausio 29 d. B. ir B. 
Nainių namuose buvo surengtas komiteto posėdis į 
kurį buvo pakviestas ir pats L. Sagys. Buvo numatyti 
du koncertai. Vienas jų — LF jubiliejui, o kitas —jau
nimui. Tikima, kad „Grandinėlė", atveždama naują 
programą, su naujais rūbais, ir jau žavėjusi Pietų 
Amerikos žiūrovus, žavėjusi daugelį kartų čikagiečius, 
kaip teigė St. Džiugas „šį kartą sublizgės nauju dei
mančiuku" („Draugas", 1972.02.11). 

Dar iki koncertų Čikagoje, laukia naujos programos 
premjera Clevelande (ši programa parengta kelionei 
po Europą). Kovo 5 d. Euclid H. School auditorijoje 
(711 East 222 St.). „Gražus, spalvingas ir nostalgiškas 
gabalas Lietuvos buvo matomas scenoje, kai lietuvių 
liaudies šokių ansamblis 'Grandinėlė' davė savo meti
nį pasirodymą entuziastiškiems 1,200 žiūrovų" — taip 
aprašo savo įspūdžius „The Cleveiand Press" dien
raščio redakcijos narys meno klausimams, Theodore 
Andrica. Nuostabu, kad jis suvokė, jog „Grandinėlė" — 
tai Lietuva, tai lietuviškosios dvasios dvelkimas, kad 
ji atspindi visos tautos charakterį — santūri, išdai-
giška, lyriška, liūdna ir linksma, ir pilna subtilaus hu
moro. Jį žavėjo šokėjų grakštumas ir lengvumas. Pro
fesionalo pastebėjimai visada yra labai svarbūs. 

„Svetimajam ir mūsų žiūrovas turi neįprastai atro
dyti. Sėdi ramiai susimąstęs, su lengva šypsena lūpose 
ir akyse. Paploja tvirtai, ramiai, bet be prasiveržimų. 
Be kojų trypimo, be švilpimų, be šūkavimų ir klyka

vimų. O juk viskas gerai, viskas patinka. Tik mums 
va, čia visi savi. Ir tie scenoje ir žiūrovai aplink — ta 
pati šeima, negi plėšysies gegužinėse ar vestuvėse. Bet 
Kai jau baigiasi, tada iš visos jėgos ir širdies, kol delnai 
įkaista. Tada jau taip tariame dėkui visiems 60 šo
kėjų, dėkui Sagiui ir Sagienei su padėjėjais Gintautu 
Neimanu, Livija Kasperavičiūte, Aldona Raulynaitie-
ne. Dėkui jaunam orkestrui ir jo jaunutei vadovei Da
liai Kavaliūnaitei. Dėkui už meniškus kostiumus Al
donai Vaitonienei ir už spalvingas bei taiklias šviesas 
Ray Gillie. Dėkui visiems talkininkams, be kurių 
rankų ir širdžių mūsų kelionė su Grandinėle' į Nemu
no šalį dviem įspūdingom valandom nebūtų buvus nu
keliauta" — rašė Vikt. Mariūnas „Drauge" (1972. 
05.05). 

Šių metų programos premjeroje beveik visi nauji 
šokiai už Cleveiand ribų dar nešokti. „Aukštaičių kad
rilius", „Pakeltkojis", "Kuskinėlis". „Pakrėstinis", 
„Šlepsiukas". „Dovanų šokis", „Suktinis". Choreografi
nis vaizdelis „Duktė viena namie liko". Visas šitas re
pertuaras choreografui — profesionalui iškart pasako, 
kokio techninio ir meninio lygi<. turi būti šokėjų grupė, 
pasiryžusi su juo išeiti prieš žiūrovų teismą. Tik aukš
to ir labai aukšto. Kitaip iš šokių būt-4 tik „koše". Th. 
Andrica teigimas, kad šokiai buvo „pašokti grakščiai ir 
drausmingai. Mažai stebina, kad "Grandinėlė" laimėjo 
kritikų simpatijas, kur tik rodėsi" f ten pat;, tik patvir
tina tai. 

„Tai viskas. Daugiau išspausti jau negaliu", pasakys 
Sagys po koncerto, o jam paantrins Sagienė. žmonėms, 
mačiusiems ar dalyvavusiems šios programos gimime. 

V. Mariūnas rašo, „supratau, kad Sagiai ir iš išspausto 
dar kelis lašus išspaudė. Bet tik juodu taip ir tegali 
padaryti. Sagiai 'Grandinėle' ir tegyvena. (...) Sagiai 
sugeba iš savo mokinių išreikalauti drausmės ir punk 
tualumo. Sagys pats per visą devyniolika metų nepra
leido nei vienos pamokos, jis buvo punktualiai vietoje 
kiekvieną trečiadienį ir sekmadienį. Todėl Grandi
nėlė' ir gali šokti grakščiai ir drausmingai" („Drau
gas", 1971.05.05). 

Kodėl gi taip daug sutraukia žiūrovų „Grandinėlė" į 
savo koncertus? Atsakymą randame labai paprastą: 
žiūrovai nenori praleisti puikios progos „atsigaivinti 
gero skonio ir geros formos tautiniu menu" (ten pat). 

Iš A. ir L. Sagių laiško J. Lingiui (1972 m. kovo 23 
d.): „(...) Kaip akmuo slėgė širdį naujos programos pa
ruošimas. Beveik 2/3 šokėjų nauji, nežinojome, kaip su 
jais apsidirbsime. Dar antras rūpestis buvo orkestras 
Amerikonas mokytojas pabėgo viduryje sezono del lai
ko stokos. Likome su jauna Dalia Kavaliūnaite, kuri 
groja elektriniais vargonėliais. Baimė ėme. kaip ji visą 
spektaklį praves. Vaitonienė užkliuvo su rūbais. Sa
vaitę prieš spektaklį dar neturėjome iškilmingo treji-
nio kostiumų. Teko patiems važiuoti parsivežti iš To
ronto kelias dienas prieš spektaklį. Taigi rūpestis, ne 
migo naktys kankino ir pykome vienas ant kito. kam 
tokią bėdą užsikoreme ant pečių. 

Kovo 5 d. įvyko stebuklas. Geroje scenoje, spalvingų 
šviesų jūroje kažkaip viskas sukrinta į krūvą. Vaikai 
šoko lyg apsvaigę, nedarydami klaidų, išgyvendami 
kiekvieno šokio naują nuotaiką Dale su tvirta ranka 
vedė muzikantus lyg būtų šimtą metų dirigavusi.'B d 
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LIETUVIAI AMERIKOS 
CHORVEDŽIŲ 
SUVAŽIAVIME 

ALGIS ZABORAS 

Palankioms aplinkybėms 
susiklosčius, teko dalyvauti 
Šiaurės Amerikos chorvedžių 
suvažiavime (National Con-
vention), vykusiame vasario 
24-27 d. Čikagoje. Dariaus Po-
likaičio dėka. buvau registruo
tas kaip atstovas iš Lietuvos. 
Beje. svečių tarpe buvo gausi 
delegacija iš Rusijos. Vakarų 
Europos bei Azijos. Latvių ir 
estų registracijos sąraše neap
tikau Greta j au minėto D. Po-
iikaičio, taip pat dalyvavo lie
tuvės .chorvedės R. Kliorienė 
iš Clevelando. B. Mockienė iš 
Lemonto, D. Viskontienė ir N. 
Benotienė iš Toronto. 

Dalyvaudamas šiame išties 
įspūdingame renginyje, pirmą 
kartą taip iš art i galėjau susi
pažinti su JAV chorine kul
tūra, chorais ir jų dirigentais, 
repertuaru (esamu ir būsimu), 
metodine literatūra, dalyvauti 
teorinėse — praktinėse disku
sijose.-stebėti jaunųjų diri-
geritų'kohkuršą. 

Suvažiavimą organizavo 
Amerikos Choro dirigentų są
junga American Chorai Direc-
tors Association\ Tai 1959 
metais įsteigta nepelno sie
kianti profesinė organizacija, 
kurios nariai choro muzikai, 
mokyklų bei universitetų, vi
suomeninių organizacijų, baž
nyčių ir profesionalių chorų 
vadovai. ' Ją sudaro 19,000 
chorvedžių, kurie dirba dau
giau nei su vienu milijonu dai
nininkų. Jos buveinė Lawton, 
Oklahoma. Dabartinis prezi
dentas James A. Moore, gy
venantis Marshall, Texas. 
ACDA tikslas padėti vystytis 
chorinei muzikai atlikimo, kū
rybos, propagandos ir tyrimo 
kryptimis. Organizacija pada
linta į 7 skyrius. Juose su- ' 
sibūrę chorvedžiai iš visų 50 
JAV valstijų. Regioniniuose 
komitetuose veikia visų tipų 
chorų veiklos koordinavimo 
skyriai. Sąjunga remia festi
valius, meistriškumo kursus, 
suvažiavimus tiek valstijų, 
tiek regionų bei visos val
stybės, masto lygyje. Leidžia 
mėnesinį žurnalą „The Chorai 
Journa r . kuriame pateikia
mos valstybinės bei pasau
linės chorinės muzikos aktua
lijos. 

ACDA suvažiavimai vyksta 
kas dveji metai skirtingose 
JAV vietose. Čikaga 5,800 
šiųmetinių suvažiavimo daly
vių priėmė pirmą kartą. Vyko 
jis didžiuliame Hyatt Regency 
viešbutyje, kur suvažiavimo 
dalyviai buvo ir apgyvendinti. 
Šio suvažiavimo credo skam
bėtų taip: „Mąstykime, grožė-
kimės. atsinaujinkime uni
versaliose choro meno verty
bėse. Jose dieviškoji žmogiš
kumo ir dvasingumo jėga r. 
Nelengva būtų surasti svares
nių žodžių įvardinti reiškiniui, 
kuris ilgus dešimtmečius Lie
tuvoje buvo vadinamas tik 
kaip masiškiausia ir demokra
tiškiausia darbo liaudies kul-
turinio-idėjinio švietimo for
ma..: 

Visas keturias dienas buvo 
dirbama pagal labai intensy
vią programą, kuri trukdavo 
nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. va
karo. 
Apva laus , s t a lo diskusi jos 

Jos vyko kas rytą pusryčių 
metu. keturiose skirtingose 
salėse. Visose buvo kalbama 
skirtingomis temomis. Dalyvio 
teisė pasirinkti. Toks princi
pas, išskyrus koncertus, vei
kė visų suvažiavimo užsi
ėmimu atžvilgiu. Priskaičia
vau 12 skirtingų pokalbių te
mų. Paminėsiu keletą įdomes
nių: Etninių ir daugiakultū-

rinių chorų perspektyvos: XX 
a. chorinė muzika mokyklose; 
Kompozitorių ir dirigentų dia
logas; Muzika ir malda. Kal
bėta ir apie labai praktiškus 
chorų organizavimo bei jų 
veiklos dalykus. 

Konce r t a i 

Juose dalyvauti turėjo teisę 
iš anksto, pagal pačių chorų 
pageidavimą, atrinkti viene
tai. Nors dalyvauti šiame ren
ginyje chorų prestižo reika
las, teigti, jog tai buvo pačių 
geriausių JAV chorų paradas 
— negalima. Iš 12 koncertų, 
kuriuose dalyvavo 38 chorai, 

Prof. Algis Zaboras. Nuotr. Ed. Šulaičio 

„Smiekiis Man"; J)ziedot Dzi-
mu"; J. Ramins su ,.Pūt vė-

susidaryti dainuojančios Ame- jini". Lietuviškos muzikos ne-
rikos vaizdą tikrai buvo gali- buvo, nors tikėkime ateityje 
ma. Ir tas vaizdas labai neblo
gas. 

Kokie tai chorai, ką ir kaip 
jie dainavo? Didžiausia jų da
lis — tai vaikų ir įvairaus 
amžiaus jaunimo mokykliniai, 
universitetų chorai. Iš visko 
matyti, jog tai palankiausios 
vietos JAV chorams tarpti. 
Mažesnė dalis-bendruomeni-
niai chorai, kuriuose, beje, 
taip pat vyrauja jauni , 30-40 
metų amžiaus, žmonės. Religi
nių bendruomenių chorus at
stovavo vos vienas. Atskirame 
koncerte pasirodė profesio
nalūs chorai. Tai negausūs, 
20-24 žmonių, mišrūs chorai iš 
Minneapolio, Vancouverio 
(Canada) ir vyrų sekstetas 
„The King Singers" iš Londo
no. Visi jie dainavo gerą ir 
sudėtingą muziką, paįvai
rindami įmantriomis vaidy
binėmis mizanscenomis, kas 
Amerikos klausytojams labai 
jau patinka. 

Šalia koncertavusių, kaip 
iliustratoriai pranešimams, su
važiavime dalyvavo dar per 20 
chorų. Kartu visi jie atliko per 
300 kūrinių! Kad taip juos vi
sus įrašius kasetėn! O tai da
ryti buvo draudžiama, kaip ir 
fotografuoti. Pastarasis drau
dimas buvo ignoruojamas tik 
paskutinio koncerto metu. Ši
to nedaryti iš scenos prašė net 
patys chorų dirigentai. Kon
certai vyko didžiulėse Medi-
nah Temple ir Orchestra Hali 
salėse, talpinančiose apie 
3.000 klausytojų. Dainuoti to
kiomis sąlygomis, ypač nedi
deliems chorams, nebuvo leng
va, nors lemti.igos įtakos atli
kimo kokybei, manau, nepa
darė. Pažįstamų autorių ir 
muzikos nebuvo daug. Chorų 
programose, kaip ir visur 
Amerikoje — didelė įvairovė. 
Nuo T. Morley, H. L. Hasler, 
H. Pursell, C. Monteverdi, 
T.L. de Victoria, A. Bruckner. 
Fr. Schubert, kitų europiečių: 
C. Deussy, F. Poulenc, D. Mil-
haud, G. Ligeti, K. Pende-
recki, P. Eben, P. Hindemith, 
J. Rutter iki amerikiečių (jų 
dauguma): L. Bernstein, A. 
Copland, E. Carter ir daugelis 
kitų. mažiau žinomų autorių 
kūrinių. Ypač populiarus šiuo 
metu Amerikoje anglų kom
pozitorius J. Rutter. Jo 
kūrinių pilna koncertų progra
mose, knygynų lentynose. La
bai įdomu buvo išgirsti visiš
kai Lietuvoje nedainuojamų 
japonų, kiniečių, afrikiečių 
liaudies dainų išdailų. paly
dimų šokiais bei įvairiais in
strumentais. Nėra tai perne
lyg specifine ir europiečio au
siai visiškai priimtina muzika. 

Baltijos kraštams atstovavo 
tik V. Tormis (Estija,1 su „Au-
tumn Landscapes"; „Oh ma 
vaene poiske" ir „The Prayer 
to the Thunder". Pastarąjį 
kūrinį atliko jaunuolių choras 
iš Jekaterinburgo, o taip pat 
A. Kalninš (Latvija) su 

bus. Didžiausioje Čikagos 
muzikos natų parduotuvėje 
Carl Fischer aptikau V. Au
gustino rGloria", o šių metų 
Santa Barbara Music Pu-
blishing anonsiniame pros
pekte — K. Vasiliauskaitės 
„Missa brevis Beatae Maria". 
Tiesa, vaikų chorams skirto 
repertuaro skaitymo rinkinyje 
buvo išspausdintas ir mūsų 
tautiečio J. Govėdo kūrinys. J . 
Govedas šiuo metu dirba su 
vaikų choru Toronte. V. 
Miškinio kūryba buvo minima 
viename pranešimų. 

Atskiras koncertas buvo 
skirtas džiaziniams chorams. 
Šio tipo chorai labai plinta 
JAV. Jiems kuriamas atskiras 
repertuaras, daug kalbama 
apie tokių chorų dainavimo 
būdus, stilių. Pasakysiu tik 
tiek, jog chorai dainavo išties 
labai gerai, na, o puikiai — 
gal koks dešimtukas. J ame 
tilptų ir mūsiškė „Jauna muzi
ka", jei būtų dalyvavusi. Rei
kia, kad taip būtų. Nėra ko il
gai atidėlioti Lietuvos choro 
meno pristatymo Amerikai. 
Rusija tai sėkmingai jau daro. 
Jai suvažiavime atstovavo net 
trys chorai. Juos pakvietė vie
nas ACDA vadovų, pats toje 
šalyje apsilankęs ir pats cho
rus atsirinkęs. O ką, je ; įums 
jį pasikvietus? Beje, vienam 
minėtų trijų chorų Maskvos 
pedagoginės muzikos kolegijos 
vaikų chorui vadovauja Anzel
mą Labokaitė! Ką nors dau
giau sužinoti apie šią, puikiai 
pasirodžiusio choro dirigentę 
nepavyko. Labai jau skirtin
gais takais vaikščiojo suva
žiavimo dalyviai. Nors, tiesą 
sakant, šio choro programoje 
nesuradus nei vieno lietuviško 
kurmio, suabejojome vadovės 
lietuviška kilme... 

Dar api« vieną išskirtinį 
koncertą norėtųsi užsiminti. 
Tai J. Brahmso vokiškojo 
„Reųuiem" atlikimas. Tai buvo 
didele dovana forumo daly
viams. Tiek kartų girdėtas, 
giedotas. įvairių Europos at
likėjų įrašuose klausytas, šis 
atlikimas tiesiog sukrėtė savo 
didingumu Neseniai restau
ruotoje Chicago Orchestra 
Hali salėje jį atliko D. Rosch-
mann — sopranas, T. Quas-
thoff — baritonas. 140 daini
ninkų Čikagos simfoninio or
kestro choras ir orkestras. 
Dirigavo vienas žymiausių 
nūdienos pasaulio muzikų, 
Danie! Barenboim. kuris ne 
per seniausiai pakeitė am
žinybėn išėjusį ilgametį šio or
kestro vadovą G. Solti. Kū
rinio atlikimas buvo skirtas, 
vos prieš keletą mėnesių mi
rusio, R. Shovv atminimui. Pri
dursiu, jog minėtame chore 
dainuoja ir viena lietuvaitė Li-
jana Kopūstaitė-Pauletti. 

P r a n e š i m a i 

Jų per keturias dienas buvo 
perskaityta daugiau kaip 20, 

tačiau tai nebuvo panašu į 
akademinę mokslinę konfe
renciją. Greičiau priminė chor-
vedybinės praktikos seminarą. 
Praneš imus daugiausia lydėjo 
chorai — iliustratoriai. Temos 
labai aktualios ir praktiškos. 
Kaip antai : Baroko muzikos 
artikuliacija, Afrikos ameri
kiečių chorinės tradicijos, cho
ro vibrato, klasikinės ir džia
zo chorinės muzikos su
artėjimo keliai, humoras cho
rinėje muzikoje ir kt. 

N a u j ų c h o r i n i ų k ū r i n i u 
„ s k a i t y m a s " 

Keturis ka r tus , trijose skir
tingose patalpose, vienu metu 
rinkosi chorvedžiai į šiuos 
„skaitymus". Iš natų leidyklų 
dovanotų chorinės muzikos 
rinkinių, jie gyvai „iš lapo" su
sipažino su jų turiniu. Paban-
dei, patiko, grįžai namo — mo
kai savo chorą. Puiki dovana 
kiekvienam suvažiavimo daly
viui. Rinkiniuose įvairių kraš
tų, epochų autorių kūriniai 
visų tipų chorams. Tokiu būdu 
buvo perdainuota apie 150 
kūrinių, kurių kiekvieną pri
s ta tė ir dirigavo vis k i tas diri
gentas . Ne visi kūriniai dar
niai suskambėjo, tačiau rei
kia pripažinti , jog Amerikos 
chorvedžių sugebėjimas dai
nuoti „iš lapo" pakankamai ge
ras . 

D i r i g e n t u k o n k u r s a s 

š i suvažiavimo programos 
dalis ta ip pat labai domino, 
nes analogiškus konkursus 
mes vykdome ir Lietuvoje. 
Dviejose bakalaurų ir ma
gistrų kategorijose dalyvavo iš 
anksto a t r inkt i (greičiausiai 
vaizdajuosčių pagalba) chorve
džiai — studentai . Kiekvie
n a m buvo skir ta 10 minučių 
darbui su choru. Visi repetavo 
tuos pačius du (a cappella ir 
su pri tar imu) kūrinius. Nors, 
nematęs antrojo konkurso ra
to, bijau būti kategoriškas, 
tačiau pasirodė, jog mūsiškiai 
konkursai įvairesni ir turinin
gesni savo rungtimis. Dalyviai 
— gabūs jaunuoliai ir mergi
nos, nors lietuvaičiai šalia jų 
prastesniais neatrodytų. Nau
j a ir ver ta dėmesio pastebėta 
detalė — an t rame ra t e kon-
kursan tus vertino kitos su
dėties komisija, pirmininkau
j an t t am pačiam pirmojo rato 
magistrų kategorijos vertini
mo komisijos pirmininkui. 

P a r o d a — p a r d a v i m a s 

Amerika yra Amerika, kur 
kiekvienam rūpi savo prekę 
parduoti , kas padaryti ne taip 
papras ta , kai tų prekių per
teklius. Prekės ieško vartoto
jo, eina prie jo. Nuo jų gau
sybės ir įvairovės raibsta 
akys, svaigsta galva. Didžiau
siuose Europos didmiesčiuose 
šito matyti neteko. Ir viskas 
chorui, viskas chorvedžiui, ko 
tik jų darbe beprireiktų. Lei
dyklos siūlo gausybę muzi
kinės l i teratūros natų, knygų, 
muzikos įrašų, chorų garso bei 
vaizdo įrašų, siuvyklos — 

aprangą chorams ir dirigen
tams, kiti gi scenos įrangą, in
s t rumentus, batutas. Na, o 
konkursų, festivalių rengėjai, 
koncertinių turistinių varžy
bų, meistriškumo kursų or
ganizatoriai savo reklaminiais 
prospektais iesiog verste už
verčia. Tą pat daro įvairių 
lygių mokyklos, universitetai, 
siūlydami pas juos studijuoti 
chorvedybą. Vieno turistinių 
— koncertinių firmų agento 
buvau tiesiog už skverno sus
tabdytas ir paklaustas, ar yra 
galimybes, Amerikos chorams 
lankantis Europoje, užsukti 
pakoncertuoti Lietuvoje. Ko
dėl ne? Prašom! Ir koncertinių 
salių yra, ir bažnyčių? — pasi
tikslino... 

Tiek tad būtų trumpai apie 
šį Amerikos chorvedžių ir 
chorų suvažiavimą, kuris nors 
ir nesibaigė dainų švente 
(nors finaliniame koncerte 
dainavo jungtiniai , po 150 da
lyvių, berniukų, moterų ir 
mišrūs chorai), paliko neišdil
domą įspūdį ir svaigulingą su
maištį Lietuvos chorvedžio 
galvoje bei širdyje. Pasirodo, ir 
Amerika dainų kraštas, ir turi 
visas galimybes tokiu išlikti. 
Dainuoja vaikai, jaunimas. Su 
jais dirba gana jauni, kvalifi
kuoti chorvedžiai. Kompozito
riai kuria chorams, dėl to pa
starieji tur i didžiulę repertua
ro pasirinkimo galimybę , kaip 
ir galimybę keliauti, koncer
tuoti, daryti įrašus, tiesiog gy
venti pilnakraujį kūrybinį gy
venimą. Tai subalansuotos 
sistemos, asmeninės iniciaty
vos ir suinteresuotumo rezul
ta tas . Pagaliau tai ir pinigai. 
Beje, j ų šiems tikslams nėra 
per daug ir Amerikoje. Kaip 
teko pajusti, ir čia dėl ateities 
nerimaujama. Dar nuo prezi
dento R. Reagan laikų val
stybės p a r a m a kultūrinėms 
programoms vystyti yra nuo
lat mažinama. Dėl to ne šiaip 
sau, matyt, sąjungos vadovai 
kreipėsi į kiekvieną suva
žiavimo dalyvį, spausdintu 
tekstu, raginančiu ryžtingai 
atakuoti valstijų ir centrinę 
valdžią, kad estetines ver
tybes kur iant i visuomenės 
dalis būtų deramai finansiškai 

S K E L B I M A I 
(vairūs Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO, NAMU. SVEKAT06, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agtntas Fiank Zapois ir Olt Mgr Auksė 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 W«rt 951h Streat 

TeLfTOB) 4244664 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

STASYS' CONS TRUC TION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

•sorfits". "decte*, "gutters', plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benotis. tol. 690-241-1912., 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
7 REALTORS 

(773)590-0205 
(708)425-7110 

RIMAS L STANKŲ S 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

R e a l m a r t £ f į ^ 
Realty Group Inc. 

6602S.PulasUR<L 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Aasodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime. 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-SS541M Paacr 3U-34M347 
F«x773-5I5-3W7 

Skubiai reikalingas 
darbininkas 

statybos kompanijai. 
Reikia turėti savo transportą. 

TeL 630-435-1967. 

RIVERDAlE AUTOMOTIVF 

nandnta, auto. Pigiai parduodame iJsimo-
kcjimui. remontuojame po avarijų; alsia 
tome auto geometnja., užsakome dalis ge
riausia kaina, ketfume agregatus 

Skambinti Rimai tcL 7«t-2»l-f58*. 

Parduodu dviejų miegamųjų 
ir dviejų prausyklų butą 

(condominium) Oak Lawn'c. 
Parketas, privati skalbykla ir 

garažas, gražus kiemas. 
Skambinti 1-708-425-1775 

Reikalingi žmones valymo 
darbams dienomis ir naktimis. 

Vietovė - 55 greitkelis 
ir Cicero g-vė. 

Tel. 630-985-3430. 
Kalbėti angliškai. 

rV*JOR MANUFACTURER 
OMSOUTHSIDE 

Lookingfor •Machinists 
* Grinders & • Assembters. 

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

1-800-416-8662 

Cleaning lady wanted. 
Preferred single. 
La Grange area, 2 times a month. 

Tel. 708-482-4740 

773-585-9500 
Nerūkantis pensininkas 
ieško kambario su maistu 

prie šeimos. 
TeL 773-472-1249 

remiama ir užtikrinamas tų „ų, kėlė problemą. Ir štai da-
vertybių išlikimas ateities bar Ona Mikulskienė yra lai-
kartoms. To jiems, o ir sau, m į n g a ir dėkinga Leonui ir 
palinkėkime. Danutei Petroniams, to leidi-

• nio mecenatams, kurie visą fi-
MUZIKINĖ KRONIKA IŠ LIETUVOS nansinc parama ->au y r a * * 

kę. Taigi leidinys „Dainuo-V i l n i a u s Šv . J o n ų bažny
č io je 1998 m. liepos 28 d. 
Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras „Polifonija" atliko G. 
F. Hahdelio oratoriją „Acis ir 
Galatėja". Atlikime dalyvavo 
instrumentinis ansamblis, so- atvykstant į Klaipėdą dabar 
listai, dirigavo Sigitas Vai- lauksime ne tik mes, bet ir 

kviesdama pas save į Vilnių. j a n t i jaunystė" greitu laiku 
Ona Mikulskienė padovanojo bus atspausdintas, juo galės 
kankles Stasio Šimkaus kon
servatorijai Klaipėdoje. Kon
servatorijos kolektyvas padė
kos laiške taip rašo: „Jūsų 

čiulionis. 
V i l n i a u s B . D v a r i o n o de

š i m t m e t ė s m u z i k o s mo
kyk lo j e 1998 m. spalio 16 d. 
buvo pašventinti vargonai, 
skirti studijoms ir koncer
tams. Vargonai turi manua
lines ir pedalinę kopuliaciją, 
registrų kombinacijas, me
chaninę manualų ir pneuma
tinę pedalų trakturą. Vargo
nų kamerinis skambesys ati
t inka angliškajam romantiz
mui, kuris buvo ypač popu
liarus 19-tame šimtmetyje. 
Tai yra Anglijoje pagaminti 
vargonai, kurie kainavo 10 
tūkstančių JAV dolerių. 

O n a M i k u l s k i e n ė , k a n k 
l ių m u z i k o s pedagogė , jau 
keleri metai gyvena Lietuvo
je, kur visų gerbiama reiš
kiasi muzikinėje veikloje. Jos 
iniciatyva buvo paminėta vy
ro kompozitoriaus Alfonso 
Mikulskio 15 metų mirties 
sukakt is velionio gimtinės 
Pušaloto bažnyčioje 1998 m. 
spalio 18 d. Per gedulingas 
pamaldas buvo giedamos A. 
Mikulskio tautinės mišios 
„Už kenčiančią Lietuvą", ku
rias atliko ansamblis „Lietu
va", diriguojant Algimantui 
Kriūnui . Ona Mikulskienė 
propaguoja kanklių muziką 
Lietuvoje, lankydama provin
cijose įsikūrusius kanklių or
kestro vienetus ir juos pasi-

Jūsų kanklės". Dabartiniu lai
ku Ona Mikulskienė yra su
sirūpinusi išleisti savo vyro 
A. Mikulskio dainas jauni
mui. Leidinio išlaidos, kurios 
siekia 2 tūkstančius JAV dole-

pasinaudoti Lietuvos ir išeivi
jos jaunimas. 

Vi ln iaus Muzikos mokyk
los j a u n i ų c h o r a s „Lyra" , 
vadovaujamas dirigento Ro
lando Aiduko, koncertavo Ita
lijoje ir giedojo popiežiaus 
Jono Pauliaus II audiencijos 
metu. 1998 m. lapkričio mėn. 
Chorui ir solistams akompa
navo styginis orkestras. 

S. Sližys 

Lietuvos dailės muziejaus ..Kanklių" ansamblis į JAV po ilgokos pertrau
kos sugrįžta, paruošęs naują, spalvingą, kruopščiai ištobulintą repertua
rą. Ansamblis koncertuos dvylikoje vietovių. ..Kanklės" senąjį instru
mentinį folklorą atlieka senovinėmis kanklėmis, skudučiais, birbynėmis, 
lumzdeliais, ožragiais, o specialiai ansambliui parašytus kompozitorių 
karinius - koncertiniais instrumentais. Lietuviškų instrumentų atlieka
ma muzika ir dainos nuo balandžio vidurio iki balandžio pabaigos skam
bės mūsų telkiniuose Nuotr. Algirdo Rakausko 

*• 
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„CARMEN" JAU BELDŽIASI I MŪSŲ 
DURIS 

Jau daugiau negu mėnuo 
laiko šiame dienraštyje dažno
kai rašoma, o lietuvių radijo ir 
televizijos programose nema
žai kalbama, apie balandžio 
18 d. įvykstantį G. Bizet ope
ros „Carmen" naują pasta
tymą. 

Trečiąjį kartą per savo 43 
gyvavimo laikotarpį Čikagos 
Lietuvių opera imasi didelės 
užduoties — vienos iš pasau
lyje populiariausiųjų operinių 
kūrinių atvedimo į mūsų sce
ną. Kaip žinome, pirmą kartą 
mūsiškiai „Carmen" pastatė 
1959 m., o antrąjį 1973 me
tais. 

Tiek anksčiau, tiek dabar 
apie „Carmen" premjeras buvo 
ir yra rašoma (prieš ir po bu
vusiųjų spektaklių). Tad, ar 
galima dar ką nauja apie tai 
pasakyti? Pasirodo, kad dar 
galima. Tokia mintis kilo, ste
bint dvį Lietuvių operos šiuo
metines repeticijas jau Morton 
vid. mokyklos auditorijos sce
noje. Reikia pažymėti, kad 
tiek salė, tiek scena yra pati 
didžiausia Čikagos apylinkė
se, todėl nenuostabu, kad šią 
salę, esančią patogiame, iš vi
sur gerai pasiekiamame, Cice
ro mieste, jau ne pirmi metai 
yra pasirinkę savo namais. 

Čia jau tuoj pat po Velykų 
švenčių, nuo balandžio 5 d., 
prasidėjo bendros repeticijos. 
Kiekvieną vakarą, o savaitga
liais ir dienomis, verda inten
syvus pasiruošiamasis proce
sas. Jau pirmą šių atsakingų
jų repeticijų savaitę teko porą 
kartų susipažinti su tuo juodu 
darbu, kurį turi atlikti apie 80 
asmenų (įskaitant samdomą 
orkestrą, šis skaičius gerokai 
viršija šimtinę). O per mažiau 
kaip dvi savaites viską „susty
guoti" yra tiesiog sunkiai su
vokiamas uždavinys. 

Apie tai užklausėme vieno 
pagrindinių šio vieneto žmo
nių paskutiniųjų savaičių pa
sirengime — režisieriaus Eli-
gijaus Domarko, einančio to
kias pačias pareigas Vilniaus 
Operos ir baleto teatre. Čia 
dar reikia pridėti, kad jis pa
dėjo „Carmen" operą pastatyti 
ir Klaipėdos Muzikiniame 
teatre. Jos premjera susilaukė 
gero įvertinimo ir įvairiais 
aukšto lygio spektakliais išle
pintoje Vilniaus publikoje, 
kuomet klaipėdiečiai atvežė 
„Carmen" į sostinę. 

trauką galėjęs atsisėsti, suši
lęs E. Domarkas. O jis jau sep
tintą pavasarį leidžiasi toli-
mon kelionėn per Atlantą, kad 
galėtų prisidėti prie Čikagos 
Lietuvių operos užsispyrimo 
būti vieninteliu kitataučių 
operiniu vienetu Amerikoje. 

„Normaliai prie operos su-
režisavimo Lietuvoje dirbu 
tris su puse mėnesio, o čia rei
kia tai atlikti per maždaug dvi 
savaites, guodėsi pašnekovas. 
— Čikagos Lietuvių operos en
tuziastai yra imlūs, nepapras
tai darbštūs žmonės ir todėl 
norisi su jais dirbti". 

Greitai baigėsi ta dešimties 
minučių atsikvėpimo pertrau
ka, ir režisierius turėjo grįžti 
prie darbo, nepaisant, kad tai 
buvo sekmadienis — daugeliui 
poilsio diena. Prieš įsijungda
mas į repeticijos sūkurį, jis 
dar atsiminė ir kitą reikalą. 
Pasišaukęs scenos ir šviesų 
tvarkymo vadovę Laimą Šu-
laitytę-Day, šiai dar aiškino, 
kokius uždavinius turėtų iš
spręsti jos atstovaujamos gru
pės jaunuoliai. 

Per kitą pertrauką buvo pro
ga sušnekti su chormeisteriu-
koncertmeisteriu dr. Algiu Za-
boru iš Klaipėdos, kuris jau 
nuo praėjusio rudens dirba su 
operos choru. Ir jis pagyrė či-
kagiečius už ryžtą bei pasi
šventimą. 

Šis įvairių Lietuvos chorų 
vadovas bei muzikos pedago
gas papasakojo, kad jam 1991-
1992 metais buvo proga gy
venti dažnai, sąryšyje su Jugos
lavijos Kosovo provincijoje 
vykstančiais neramumais 
linksniuojamoje Makedonijoje. 
Jis darbavosi šios respublikos 
sostinės — Skopje miesto 
Valstybiniame operos teatre 
chormeisteriu. 

„Ten buvo sunkiau dirbti, 
nes reikėjo viską vienam pa
daryti, o čia esame dviese — 
kartu su Manigirdu Motekai-
čiu, — aiškino klaipėdietis. — 
Taip pat reikėjo net vietinę 
kalbą išmokti, nes bejos nebu
vo įmanoma apsieiti". 

Pro šalį ėjo gerai pažįstama 
Aldona Buntinaitė, dažnai pa
sirodanti ir lietuviškuose ren
giniuose kaip solistė. 4 operos 
darbus įsyungiau kaip tik 
prieš Lietuvių operos kolekty
vo pastatytos pirmosios 'Car
men' premjerą 1959 m. Laikas 
tikrai greitai prabėgo..." — 
kalbėjo ji. Kas jai labiau pa
tinka dainuoti? „Norėčiau, kad 
būtų imamasi daugiau lietu
viškų operų. Man labai pa
tiktų 'Gražina', kurią jau kar
tą dainavome". 

Netoliese poilsio minutėmis 
džiaugėsi ir Lietuvių operos 
choro valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus, vienas se
niausiųjų šio vieneto choristų. 
solistų, o taip pat ir adminis
tracinį darbą dirbančių žmo
nių. Jis buvo nusiminęs, kad 
dėl susirgimo iš Vilniaus ne
galėjo numatytu laiku at
skristi, pagrindinė rolę dai
nuojantis, Virgilijus Noreika. 
Momkui iškilo didelis galvo
sūkis, kas bus, jeigu Virgilijus 
turės pasilikti Vilniuje, o jo 
pakaitalas per trumpą laiką 
sunkiai suspės gauti vizą. 

Tačiau vienaip ar kitaip, 
„Carmen" operos premjera ba
landžio 18 d. tikrai įvyks. Jei
gu vyrai solistai į Čikagą gana 
vėlokai galėjo suskristi, tai 
moterys iš tėvynės jau visą 
laiką su vietiniais repetuoja. 
Inesos Linaburgytės, Nidos 
Grigalavičiūtės balsai yra tik
rai neeiliniai, o ir vietinės so
listės — Virginįja Muliolienė 
ir Genovaitė Bigenytė gražiai 
prie jų derinasi. 

Vyrų solistų grupėje iš tėvy
nės, be abejo, daugiausia dė
mesio turėtų susilaukti Lietu-

— akcentavo po vių operoje debiutuojantis, šio-
scenoje, per per- mis dienomis savo amžiaus 

Rež. Eligijus Domarkas. 

E. Domarkas režisūroje nėra 
naujokas, nes jau daugiau ne
gu ketvirtį šimtmečio šioje sri
tyje reiškiasi. Per repeticijos 
pertrauką susėdus pokalbiui, 
Eligijus pažymėjo, kad kaip 
tik „Carmen" buvo jo diplomi
nis darbas Vilniaus Operos ir 
baleto teatre 1972 metais, 
kuomet jis grįžo, užbaigęs re
žisūros studijas Leningrade. 

Režisierius pasidžiaugė, šie
met pamatęs atjaunėjusį cho
rą, pasipildžiusį tautiečiais, 
neseniai atvykusiais iš tėvy
nės, ir tai tikrai turės pajusti 
šio naujo „Carmen" pastatymo 
žiūrovai. „Su šiais naujais ir 
kolektyvo veteranais yra sma
gu dirbti 
bėgiojimo 

Paminklo projektas, kuri galima 
bažnyčioje. 

AUKOTOJUS 
PRISIMINS ISTORIJA 

Paminklo „Partizano Moti
na", statomo Pasaulio lietuvių 
centro sodelyje, žuvusių parti
zanų, Sibiro tremtinių ir visų 
žuvusių už Lietuvos laisvę pa
gerbimui pašventinimo ir ati
dengimo iškilmių data — bir
želio 13 d. labai smarkiai ar
tėja. 

Susidarė labai ilgas sąrašas 
asmenų, kurie suprato pa
minklo reikšmę ir reikalingu
mą ir savo aukomis įgalino 
projekto įgyvendinimą. Šiai 
kartai, kuri matė ir pergyveno 
tą skaudų mūsų tautos laiko
tarpį pamažu retėjant, atsiras 
tuštuma ir nedaug kas kalbės 
apie tuos, kurie paaukojo savo 
gyvybę už Lietuvos laisvę, ir 
gal tik kas nors pavartys pa
geltusius istorijos lapus. 

Gyvename tokiame amžiuje, 
kur akivaizdus parodymas yra 
pats geriausias, veiksmingiau
sias ir ilgai pasiliekantis at
mintyje. Taigi, paminklas Pa
saulio lietuvių centro sodelyje 
ir bus tas kasdieninis primini
mas jų kovos, kančios ir krau
jo aukos. Tėvynė yra tik viena, 
nedaloma ir mums, ir jiems. 
Pasiruošimo darbai eina pilnu 
tempu ir netrukus matysime 
patį kūrinį. Jis primins mums 
skaudžią praeitį, ir nevienas 
iš mūsų nulenksime galvą 
tiems Lietuvos didvyriams, 
kurie vis dėlto išdrįso pasi
priešinti. 

Istorijai norėdami palikti 
pradininkus, kurie savo auko
mis įgalino šį projektą įgyven
dinti, nutarėme išleisti leidi
nuką ir į jį surašyti visas au
kotojų pavardes. Leidinukui 
įvadą parašė buvęs partizanas 
Povilas Vaičekauskas. Štai ką 
jis rašo: „Partizaninis pasi
priešinimas tai yra lietuvių 
tautos natūrali, gyvybiška sa-

50-metį Lietuvoje šventęs Vla
dimiras (Vladas) Prudnikovas. 

Balandžio 18 d., 3 vai. p.p., 
jau pakils Morton vid. mokyk
los auditorijos scenos už
danga G. Bizet „Carmen" nau
jai premjerai. Iki to laiko jau 
bus viskas sutvarkyta, susta
tyta, sudėliota, ir visi lauks 
dirigento Alvydo Vasaičio ma
giško ženklo. Jis pradžioje 
„prakalbins" orkestrą, o vėliau 
į šią muzikinę puotą įsijungs 
choristai, solistai ir visi kiti. 

Kaip ir kiekvieną pavasarį, 
ateikime ir mes kiek galint 
gausiau į šią Lietuvių operos 
ruošiamą muzikinę šventę ir 
pabūkime tokio neeilinio įvy
kio dalyviais. 

Edvardas Šulaitis 

matyti Pal. J. Matulaitio misijos 

vigyna — fizinė ir moralinė. 
Vadinasi tauta pakilo į kovą, 
gindama savo žmogiškąjį ver
tingumą, gindama tai, kas vi
siems laisviesiems ir dorie
siems žmonėms yra brangu". 

Leidinukas taip pat bus pa
dėtas į Lietuvos archyvus. Jei
gu kas dar norėtų paaukoti 
paminklo statybai ir savo var
dą įrašyti į to leidinuko pusla
pius, maloniai prašome savo 
auką atsiųsti ižd. Vytautui 
Čepėnui 3181 Grandview PL., 
Darien, IL 60561 iki gegužės 
pirmos dienos. Čekius rašyti 
Lithuanian World Center var
du. Aukos nurslšomos nuo mo
kesčių. 

Kazys, Juzelė Laukaičiai ir 
šeima paminklo statybai pa
aukojo 1,500 dol. PLC rengi
nių komitetas dėkoja už tokią 
dosnią auką. 

Bronė Nainienė 

N E VISIEMS BLOGAI 
Biržų bendrovės „Siūlas" ak

cininkai nusprendė už vieno 
lito nominalios vertės akciją 
išmokėti po 10 centų dividen
dų. Pasak įmonės vadovo Vid
manto Gražinio, „praėjusių 
metų bendrovės darbo rezulta
tai tokie geri, kad sunku tikė
tis geresnių". Ir tai jis kartoja 
jau ketvirti metai. 

Akcininkams dividendais 
bus išmokėta 1,22 mln. litų. 

Vienas gamyboje panaudotas 
litas fabrikui davė beveik 20 
centų pelno. „Siūlo" bendrovė
je pernai dirbo 553 žmonės. 
Per metus sukurta 15 naujų 
darbo vietų. 

Beveik visą biržiečių pro
dukciją — verpalus, audinius 
— nupirko klientai iš 17 pa
saulio valstybių. Didžiausias 
„Siūlo" pirkėjas — JAV, ku
rioms parduota apie 60 proc. 
visų gaminių. „Siūlas" nė met
ro audinių nepardavė Rytų 
valstybėms, todėl bendrovės 
nepalietė Rusijos krizė. Įmo
nės vadovas „Lietuvos rytui" 
apgailestavo, jog Lietuvoje ne
beužtenka linų žaliavos. Per
nai iš Lietuvos linų perdirbi
mo fabrikų įsigijo tik ketvir
tadalį fabrikui reikalingos ža
liavos. 

Beje, pernai Biržų tekstili
ninkai labdarai skyrė 137,000 
litų. „Siūlo" paramą pajuto be
veik visos Biržų miesto, kai 
kurios rajono mokyklos. Bir
žiečiai rėmė ir Lietuvos tau
tinį olimpinį komitetą Pasau
lio lietuvių žaidynėse. 

Eksportą į Vakarus didina 
Utenos bendrovė „Umega". 
Pasak įmonės generalinio di
rektoriaus Artūro Stundžios, 
Lietuvoje metalo pramonės 
įmonė nereikalinga, o Vakarų 
Europos verslininkai noriai 
siūlo užsakymus Lietuvos ga
mintojams, pasikliaudami 
darbo kultūra ir maža darbo 
jėgos kaina. 

Si Utenos įmonė atsigavo po 
krizės ir numato per šiuos me
tus padengti visus pastarųjų 
dvejų metų nuostolius bei sko
las. 

„Umega" pradėjo gaminti lo
vas Vokietijos ligoninėms. Pa
sak A. Stundžios, gali būti, 
kad po dešimtmečio šios lovos 
grįš į Lietuvą kaip labdara. 

Utenoje gaminamos rota
cinės šienapjovės. Apie 4,500 
litų kainuojanti šienapjovė 
šiemet Lietuvoje sulauks kon
kurento — panašiomis šieną-
pjovėmis baltarusiai ketina 
sumokėti Lietuvai už elektros 
energiją. 

„Omegoje" gaminami mo
kyklinių suolų rėmai. Utenos 
bendrovė iš užsienio sulaukia 
siūlymų gaminti mokyklinius 
baldus. Viena Anglijos firma 
kreipėsi į uteniškius, siūlyda
ma per 3 mėnesius pagaminti 
200,000 rėmų mokykliniams 
baldams, kurie būtų ekspor
tuojami į besivystančias vals
tybes. Sandoriui, kurio vertė 
apie 16 mln. litų; „Umega" ne
siryžo, manydama, kad toks 
kąsnis, prilygstantis kelerių 
metų apyvartai, kol kas jai 
dar neapžiojamas. 

R. Jakutytė 
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DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A4A. 
MARIJA BALTRAMONIENĖ 

Minint mūsų mylimos Mamytės, kurios netekome 1974 
m. balandžio 18 d., mirties sukaktį, šv. Mišios ut jos sielą 
bus aukojamos š. m. balandžio 18 d., 9 vai. ryto Tėvų 
Marijonų koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Mariją savo maldose ir kartu su mumis ui 
ją pasimelsti. 

Nuliūdę: dukterys Zita, Asta, tentas Vytautas, 
anūkės Tina ir Aura. 

A.tA. 
Ltn. PETRAS LEIPUS 

1939 m. L i e t u v o s Karo Mokyklos a b s o l v e n t a s 

Gyveno Oak Park, IL 
Mirė 1999 m. balandžio 11 d. 8 vai. vakaro sulaukęs 

88 metų. 
Gimė Lietuvoje, Degučių kaime. Amerikoje išgyveno 

50 metų. 
Nuliūdę liko: dukra Nijolė Gaučienė, žentas Jurgis, 

anūkas Petras, sūnus Edmundas, marti Lisa. 
Velionis buvo vyras a.a. Salomėjos Kuodytės. 
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. 
Velionis pašarvotas trečiadienį, balandžio 14 d. nuo 

2 iki 9 v.v. P. M. Smith & Sons laidojimo namuose. 245 
Madison St., Oak Park, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtad enį, balandžio 15 d. At
sisveikinimas 9 vai. ryto. Iš aidojimo namų Velionis 
bus atlydėtas į St. Catherine • St. Lucy bažnyčią, 38 N. 
Austin Blvd., Oak Park, IL, kurioje 10 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę: dukra, žentas, sūnus, marti ir anūkas. 
Laidotuvių direkt. P. M. Smith & Sons. Tel. 708-

848-5828. 

DĖKOJAME 
Mūsų mylimas vienintelis Sūnus ir Brolis 

A.tA. 
LUKAS ŠOLIŪNAS 

staigiai mirė Prisikėlimo šventėje, š. m. balandžio 
ketvirtąją dieną. 

Visiems, dalyvavusiems atsisveikinime su Juo ir iv. 
Mišiose, nuoširdžiai dėkojame. 

Sesuo Mikah ir tėvai — 
Francine ir Jonas. 

Brangiam Broliui 

A.tA. 
dr. VLADUI LĖLIUI 

pasitraukus iš šio gyvenimo, buvusiam Dainavos 
jaunimo stovyklos administratoriui ir nuolatiniam 
talkininkui VACIUI LĖLIUI nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi 

Dainavos jaunimo stovyklos taryba 

Buv. „Dainavos" ansamblio dirigentų padėjėjui, 

A.tA. 
muz. ALFONSUI GEČUI 

mirus, jo dukrą RASĄ, žentą JEFFREY, Lietuvoje 
svainį KAROLĮ JAUTAKĮ su šeima, gimines, arti
muosius ir draugus nuoširdžiai užjaučiame. 

Onutė ir Alfonsas Aliiauskai 
Bronius Bartkus 

Danguolė ir Rimas Cibai 
Gražina Pernaravičiūtė Cibienė 

Silvija ir Vytautas Daugirdai 
Jonas Grėbliauskas 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Vilius Juška 

Danguolė ir Pranas Kavaliauskai 
Elena ir Mečys Krasauskai 

Roma ir Viktoras Masčiai 
Paulina ir Antanas Mikitai 

Elytė ir Zigmas Radvilai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Bronė ir Aleksas Urbonai 
Stefa ir Vladas Vasikauskai 

Elena ir Vladas Vaškeliai 
Florida 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
LIUDAI MALVINAI 

ŠILEIKIENEI 
mirus, sūnų AUDRIŲ ŠILEIKĄ, ŠALFAS sąjungos 
centro valdybos pirmininką, ir jo brolius ANTANĄ ir 
JULIŲ, jų šeimas, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

ŠALFAS sąjungos centro valdyba 

i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Lietuvių opera praneša, 
kad bilietai bus pardavinėjami 
šeštadienį, balandžio 17 d., 
nuo 10 vai. r. iki 2 vai. p.p.. 
..seklyčioje", o sekmadienį, ba
landžio 18 d., nuo 1:30 vai. 
p.p.. Morton auditorijoje. 

Šių metų Georgės Bizet 
„Carmen" operos pastatymas 
sukėlė didelį lietuvių visuo
menės susidomėjimą. Nors bi
lietų į spektaklį dar galima 
gauti, bet jų nedaug likę. Ši 
opera buvo labai populiari ir 
anksčiau. Pvz., pirmą kartą 
1959 m. statyta „Carmen" 
turėjo 4 spektaklius, taip pat 
ir 1973 m. Šiemet Morton 
salėje spektaklis bus tik vie
nas. Rengėjai tikisi, kad ne
liks nei vienos tuščios kėdes... 

Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų draugija rengia Žaidi
mų popietę (Bingo Gamės Par-
ty) balandžio 18, 2 vai. popiet, 
Maria aukštesniosios mokyk
los patalpose (67th gatvė ir 
California Ave, įėjimas kiemo 
pusėje). Bus galima pasi
vaišinti kugeliu, dešrelėmis, 
kava, pyragais, o taip pat nu
sipirkti skanių, namie keptų 
pyragų. Seselės ir rėmėjos vi
sus kviečia ateiti, linksmai 
praleisti popietę ir tuo parem
ti Šv. Kazimiero seserų kon
gregaciją. Visų laukiama! 

„Pensininko" žurnalo re
daktorius Karolis Milko-
vaitis atvyksta iš Kalifornijos 
dalyvauti žurnalo 15 metų su
kakties minėjime balandžio 24 
d. „Seklyčioje". Kviečiame vi
sus žurnalo dabartinius ir bū
simus skaitytojus dalyvauti. 

Motinos dienos pami
nėjimą ir pietus ruošia Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos ren
ginių komitetas gegužės 9 d., 
sekmadienį, 12 vai., Pasaulio 
lietuvių centre. Reikia užsisa
kyti stalus ar vietas. Rezerva
cijas priima Vanda Gvildienė 
tel. 630-271-9136. 

Tautos fondo metinis na
rių susirinkimas įvyks gegu
žės 8 d. Kultūros židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
9 vai. ryte Tėvų pranciškonų 
koplyčioje šv. Mišios Tautos 
fondo rėmėjų intencija: 10 vai. 
ryto susirinkimo pradžia. 
Vyks rinkimai į TF tarybą ir 
revizijos komisiją. Tautos fon
do vadovybė maloniai kviečia 
visus Tautos fondo narius da
lyvauti. 

J „Carmen" operą galite 
važiuoti autobusu. Iš Mar-
quette Parko (6900 S. VVashte-
naw) autobusas išvyksta 1:15 
vai p.p, o iš Brighton Parko 
(4401 S. California) — 1:30 
vai. p.p. Jeigu nenorite ar ne
galite vairuoti savo automobi
lio, autobusu kelionė pati 
lengviausia ir patogiausia. Pa
sinaudokite;. 

Kam jau seniai teko daly
vauti 11 vai. r. Mišiose Pa
laimintojo Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje, bus 
maloniai nustebinti gražiu 
misijos choro giedojimu (va
dovė Birutė Mockuviene, chor-
meisterė Rasa Poskocimienė) 
ir pažanga, kurią šis choras 
sumanių vadovių rankose yra 
pastaruoju metu padaręs. 
Sakoma: ..Pagal Jurgį ir ke
purė", tad tokio lygio chorui 
būtinai reikia tinkamo akom-
panavimo — vargonų (o tie 
misijos vargonai, kaip kačiuko 
kniaukimas, vos girdimi). Jei
gu kas galėtų padėti įsigyti 
naujus vargonus, choras ir 
misija bus labai dėkingi. Au
kos nurašomos nuo mokesčių 
(tax no. 36-2257-083). 

Gerardas ir dr. Nellie 
Juškėnai, Cleveland. OH, 
Draugo fondo garbės nariai, 
su 200 dol. pakėlė savo įnašus 
iki 2.500 dolerių, linkėdami 
greit užbaigti milijoną. Už pa
ramą labai dėkojame ir jos 
laukiame iš kitų klevelan-
diškių „Draugo" skaitytojų. 

Irenos Raulinaitienės 
grafikos meno parodos atida
rymas įvyks šeštadienį, balan
džio 17 d., 7:00 vai. vakaro 
Lietuvių dailės muziejuje. Pa
saulio lietuvių centre Lemon-
te. Paroda tęsis iki gegužės 9 
d. Dailininkė atvyksta iš Los 
Angeles, California, dalyvauti 
parodos atidaryme. 

Baltijos klubas Illinois 
universitete Urbanoje kviečia 
jaunimą į smagų, jaunatvišką 
pobūvį — ,,Baltic Bash". Ren
kamės Mabel's balandžio 17 
d., šeštadienį, 8 vai. vak. Nori
te daugiau informacijų? įsi
junkite internetą šiuo adresu: 
http7/www.uiuc.edu/ro/baltgic 

Ši šeštadienį, balandžio 17 
d., 3 vai. p.p., Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, 6500 
S. Pulaski Rd.. Chicago, vyks 
lietuviškų animacinių filmukų 
rodymas bei pamoka, kurios 
metu vaikai bus mokomi su
kurti savo animacinį filmuką. 
Norintieji daugiau informacijų 
arba užsiregistruoti, skam
binkite 773-582-6500. 

Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos metinis narių 
susirinkimas šaukiamas ba
landžio 25 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p.. Šaulių namuose. Vi
siems kuopos nariams susirin
kime dalyvauti būtina. Po su
sirinkimo — bendri užkan
džiai. 

Atšaukiamas pooperinis 
koncertas. įsigijusieji bilie
tus į koncertą, kuris turėjo 
įvykti balandžio 25 d. Jauni
mo centre, prašomi juos at
sinešti į „Seklyčią" — pinigai 
bus grąžinami. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys visus kviečia 
dalyvauti Mišiose šį šešta
dienį, balandžio 17 d„ 9:30 
vai. ryte, meldžiant Dievą, 
kad kongregacijos įsteigėja 
Motina Marija būtų paskelb
ta palaimintąja ir paminint 
Motinos Marijos Kaupaitės 59 
metų mirties sukaktį. Ji mirė 
1940 m. balandžio 17, bet jos 
darbai tęsiami ir jos gyvenimo 
pavyzdys, žodžiai bei dvasia 
įkvepia naujų jėgų visiems, 
kurie su ja susipažįsta. Mišios 
bus aukojamos motiniškojo 
namo koplyčioje. Jas aukos 
kun. Jonas Kuzinskas. 

Motina Marija Kaupaitė. 

Bronius ir Apolonija An-
drašiūnai, Orland Park, IL, 
„Draugo" 90-tojo gimtadienio 
proga atsiuntė 100 dol. do
vaną. Tai tikrai jaudinantis 
dėmesys spaudai. Ačiū! 

„Velykų vaišės PLC" ap
rašyme (bal. 12 d.), dėkojant 
už saldumynus kepusioms po
nioms, redakcijoje įsivėlė klai
da. Turėjo būti: Už juos labai 
didelė padėka priklauso vi
soms tuos saldumynus kepu
sioms moterims, „Baltic" ke
pyklai ir „Racine" kepyklai. 
Už klaidą atsiprašome. 

S K E L B I M A I 
• Greitai persiunčiame ir 

pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2148 Atlantic 
Express Corp. (ak) 

• Ieškoma Audrey Yakšis 
(Yokšus?), Harriet Yakšis 
(Yokšus) ir Edward Dudek 
duktė, gim. JAV-jose maždaug 
60-me dešimtmetyje. Jos 
motina Harriet kilusi iš 
Lietuvos. Turiu svarbių žinių. 
Prašau skambinti Charles 
Dėmes, tel. 773-202-0725 ir 
kalbėti angliškai. (ak.) 

• Legaliai dar galima 
išrūpinti „Sočiai Security" . 
E.Šumanas, tel. 1-708-720-
2651. (ak.) 

Piniq.ii, siuntini.ii 
pers ikraustymas i l i - t u v i 
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ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6*36 SPuk»Jri Rd., Chicago, H. 60829 

Tel. 77S-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibsitis 
Civilinės ir kriminalinės bylos 

6247 SJSedsie Avenue 
Chicago, DL. 60629 
Tel. 773-776-8700 

Tofl frec 24 hr. 868-7764742 
Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 7 v.v. 

Šettad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

K.npfci galima atvykti i (""ika^a :r ncipMiankvl i v:f m n ' H i o !i>'tjvisko 
dienraščio už Lietuvos ribų redakcijoje0 Indrės Tijūnelienes lydimi antra-
dienj Draugą" aplanke solistai iš tėvynes, kuriuos jau šį sekmadienį 
girdėsime ir matysime „Carmen" spektaklyje Morton auditorijoje Iš 
kaires Vladimiras Prudnikovas 'operoje dainuoja itn Zunigos partiją1 ir 
Vytautas Juozapaitis toreodoras Escamilloi Nuotr Jono Kuprio 

ADVOKATAS 
V y t e n i s L ie tuvn inkas 

4536 W. 63 Street 
Chieafo, IL 60629 

(Skeraai gatves nuo .Draugo") 
TeL 77S-SM-0100. 

T«L 6SO-SS7-OM0, Leanoat, IL 
Valandas pagal susitarimą 

l & t . ZVAIG2D UT6 
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Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

ALELIUJA 

Pašviesėjo padangė, 
Jau diena pailgėjo. 
Su pavasario vėjais 
Mums Velykos atėjo. 

Iš kančios, mirties guolio 
Išganytojas kėlės. 
Suskambėkite giesmės, 
Sužydėkite gėlės. 

Atsiverkite širdys, 
Atpirkėjo malonei. 
„Aleliuja" pakilo 
Virš pasaulio dejonių. 

Virš pavargusios žemės, 
Nuliūdimo žmogaus. 
Atsivėrė stebuklas 
Iš gilybės dangaus. 

Apkabinkim viens kitą 
Iš gerumo širdies, 
Ir puikus taikos medis 
Sužydės, sužydės. 

Teresė Rimulaitytė 

MANO VELYKOS 

Aš Velykas praleidau labai 
gerai. Atsikėlusi, radau raga-
žiukę (krepšelį) pilną saldai
nių ir žaislų. Tada su visa šei
ma važiavome pas močiute. 
Ten valgėm ir daužėm vely
kaičius. Pirmus du kartus 
man nesisekė daužyti margu
čius, aš pralaimėjau, bet mano 
teta laimėjo. Pabaigę valgyti, 
nuėjome pas antrąją močiute. 
Ten ir vėl valgėme. Labai 
smagiai laikas prabėgo. 

Kristina Lingertaitytė, 
Bostono lit. m-los mokinė 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Lietuvių tauta yra mano 
brangiausia, nes ji yra mano. 
Saviausia, nes iš jos gyslų ga
vau gyvybe, lopšį, duoną ir 
dvasią. Mieliausia, nes ten 
viskas sava: savi kapai, takai, 
giminės... Dažnas medis, krū
mai ir gėlės — sava ranka so
dinta. Miškai ir sodai — išbė
giota ir išglamonėta. Gėrėtasi 
siūbuojančiais javais, brai
džiota pievomis, žvilgsniais ir 
širdimi — viskas sielon suger
ta. 

Religija yra tarytum audžia
ma juosta, kuri įsiaudžia į pa
čią Dievybę. 

Moralė — žmogaus ramstis 
ir vainikas 

Poetė Marija Aukštaitė 

Piešė Vytenis Krukonis, 
Bostono Lituanistinės m-los 
mokinys. 

• Skruzdės 
yra potvynis. 

namuose rasa 

Persų patarlė 

KIŠKELIAI Ht VELYKE 
(Velykų pasaka) 

(Tęsinys) 
Kėlėsi iš miego visa, kas tik 

gyva: medžiai, šakas plačiai 
ištiesę, šypsojosi saulei ir ruo
šė pumpurus puošniam išsi
skleidimui; vabalėliai ir dru
geliai, pratrynę savo užmie
gotas akeles, sparnelius valėsi 
ir taisėsi; paukšteliai sučiulbo, 
suulbo devyniais balsais; o iš 
senutės koplytėlės, pritaisytos 
prie didelio beržo, rimtai žvel
gė Kristus, pasaulio Karalius, 
ir laimino gyvybe pakvipusią 
žemę. Plačiuoju miško keliu 
bėgo iš mokyklos vaikai — ap
siaustėlius atsisegioję, beke-
puriai. Ir jie klykavo, džiaugė
si, kad oras pasidarė drung
nas ir toks širdžiai malonus: 
— mat Pavasarėlis atkeliavo! 

— Pavasaris! Pavasaris! — 
aidėjo šis vardas net iš patvi-
nusio ir dabar putoto ir ūžian
čio upokšnio. 

Kažkur toli toli, miško tan
kumyne, samanų rūmuose gy
veno visų kiškių karalius, var
du Kiškūnas. Jis jau buvo 
labai senas, bet toks gražus ir 
didelis! O kadangi dar ir pro
tingumu visus kitus kiškius 
pralenkė, tai šie kadaise ir 
išsirinko jį savo karaliumi. 
Šimtas metų jau suėjo nuo to 
laiko, kai užėmė sostą ir pra
dėjo valdyti kiškių giminę. 
Kiškeliai savo karalių ne tik 
kad pagarboje laikė, bet sta
čiai jį mylėjo, visame kame 
jojo klausė ir ištikimai jam 
tarnavo. O išgirdę beržinės 
birbynės balsą kūlvertiniais 
skubėjo pas Kiškūną, nes ži
nojo, kad šis turi ką labai 
svarbaus pasakyti; be reikalo 
birbyne nesinaudojo ir triukš
mo nekėlė. 

Vanda Frankienė 
(Bus daugiau) 

VĖJO PANTIS 
Lietuvių liaudies mitologija 

Kartą Jankaičiuose, Klaipė
dos valsčiuje, atsitiko tokie 
stebuklai. Trys vyrai išėjo į 
priegule arklių ganyti. Vienas 
vyras buvo apsijuosęs pančiu. 
Arkliams prisnūdus (primi
gus), jie taip pat pradėjo 
snausti. Atsigulus ant pilvo, 
tas vyras su tuo pančiu pra
dėjo kilti aukštyn. Iš išgąsčio 
jis nebegalėjo nieko pasakyti. 
Jis tik pajuto, kad yra neša
mas link Labotakių prie upės. 
Tuomet kažin kaip jam atėjo į 
galvą tas pantis, kurį buvo ap
sijuosęs. Jis tuoj atrišo tą 
pantį — ir išsivadavo iš ne
žinomų jėgų; šiaip būtų buvęs 
įmestas į upę ir nuskendęs, 
nes nukrito ant upės kranto. 

ASILAS IR ŠERNAS 

Kvailiai, norėdami neišmin
tingai pasijuokti, kitus įžei
džia skaudžiai ir nelaimėn 
įkrenta. 

Sutikęs sykį šerną, asilas 
sušuko jam: „Broluži, svei
kas!" Tas supykęs kreipėsi: „Iš 
kur ta giminystė? Kam čia dar 
meluoti?" O asilas jam pauo
degį rodydamas: „Ką? Aš tau 
nepanašus? Iš priekio tu toks 
pat kaip aš iš uodegos!" Įdū
kęs (įpykęs) šernas ruošėsi su 
juo susidoroti (jam atkeršyti), 
bet, niršulį (pyktį) staiga su
tramdęs (nuraminęs), tarė: 
„Aš nubausti tave galiu, tiktai 
bjauriu krauju man teptis 
noro nėra". 

Fedras 

GALVOSŪKIS NR. 131 

(Piešinėlis). Laumžirgiai žai
džia „badmintoną". Suraskite 
pasislėpusius žiūrovus — tris 
drugelius ir uodą. (5 taškai) 

GALVOSŪKIO NR. 112 
ATSAKYMAI 

1. Saulelė sušvis. 2. Lietutis 
palis. 3. Žolytė išdygs. 4. Ož
kutė ją prarys. 5. Tėvynę nuo 
priešų gynė visi, kas galėjo. 6. 
Mano tėviškėje, prie Dubysos, 
jau sirpo vyšnios, noko slyvos. 
7. Lynas yra ežero žuvis. 8. Ri
mas pagavo didžiulį vėžį. 

GALVOSŪKIO NR. 113 
ATSAKYMAI 

1. Vata. 2. Rūta. 3. Akis. 4. 
Avis. 5. Žolė. 6. Pelė. 7. Kava. 
8. Lova. 9. Ūgis. 10. Ašis. 11. 
Auka. 12. šaka. 13. Oras. 14. 
Ūsas. 15. Kasa. 16. Rasa. Tre
čio rato žodis — tilvikas. 

GALVOSŪKIO NR. 114 
ATSAKYMAI 

1. Močiutė. 2. Pokštas. 3. 
Vaikinas. 4. Riestainis. 5. Ba
sutės. 6. Apykaklė. 7. Bande
lė. 8. Rankogalis. 9. Kvailys. 
10. Dubuo. 11. Palaidinė. 12. 
Butelis. 13. Liesas. 

GALVOSŪKIO NR. 115 
ATSAKYMAI 

1. Moteriški vardai, kurie 
turi raidę n Eufemija, Fausta, 
Faustina, Felicija, Filomena, 
Kleofa, Serafiną, Sofija, Stefa
nija, Teofilė ir t.t. 2. Popiežius 
Inocentas IV 1253.VI.24 įpa
reigojo Rygos arkivyskupą, 
kad parinktų tinkamą kandi
datą būti Lietuvos vyskupu. 
Tuo kandidatu tapo Vokiečių 
Ordino kunigas Kristijonas. 
Popiežius 1253.VTH.21 pasky
rė Kristijoną Lietuvos vysku
pu. 1253 m. pabaigoje ar 1254 
m. pradžioje Rygos arkivysku
pas Albertas atliko įšventini
mo apeigas. Taip buvo įsteigta 
pirmoji Lietuvos vyskupija, 
tiesiogiai pavaldi Romai. (L.E. 
13-145, Boston, 1958). 3. Arklį 
girdant, žaboklės arba žąslai 
išimami. 4. Tarp Kauno ir Vil
niaus 55-oji paralelė kerta 25-
tą meridianą. Per Lietuvą ei
na 22, 24 ir 26 laipsnių meri
dianai. Juos kerta 54 ir 56 
laipsnių paralelės. 5. Sangvi
nikas jautriai ir greit priima 
išorinius įspūdžius, jautrus 
gėriui, grožiui ir tiesai. Links
mo būdo, draugiškas, atviras, 
kalbus, nekerštingas. Greit 
užsigauna ir greit atsileidžia. 
Lengvai pažada, bet sunkiai 
ištesi. Cholerikas staiga kyla 
ir pamažu nurimsta, ugnin
gas, narsus, valingas, veiklus. 
Greit ir giliai susijaudina, 
veikia staigiai, greit, drąsiai. 
Daugiau veikia, negu mąsto. 
Linkęs triukšmauti, peštis. 
Užsispyręs. Apsireiškia mimi
ka ir gestais. 

GALVOSŪKIS NR. 132 

(Brėžinelis). Iš šio brėžinėlio 
vienuolikos kvadratėlių, atim
kite šešis pagaliukus, kad 
liktų tik septyni kvadratėliai. 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 133 

Jeigu šiandien yra ketvirta
dienis, kuri diena buvo vakar, 
užvakar. Kuri diena bus rytoj, 
poryt. Surašykite visų savai
čių dienų pavadinimus lietu
viškai. (5 taškai) 

. . . 
GALVOSŪKIS NR. 134 

(Kryžiažodis). Ką galima 
apibūdinti šiais žodžiais: Sker
sai: 1. Gyvuliukas, kurį visi 
bailiu vadina. 2. Vieną grybą 
nuodingu vadina. 3. Pasakose 
vieną dvasią nelabuoju vadi
na. 4. Pasakose vieną moterį 
piktąja vadina. 5. Įkyriai 
čirškiantis paukščiukas. 6. 
Vieną vabaliuką lygina su 
darbštumu. 7. Po žeme gyve
nantis gyvuliukas akluoju yra 
vadinamas. 8. Vienas paukš
čiukas devynbalsiu pavadin
tas. 9. Vienas miško žvėriukas 
nusipelnė gudruolės ir klastū
nės vardą. Kai viską teisingai 
surašysite, iš pirmųjų raidžių, 
skaitydami žemyn, gausite 
vieno naminio paukščiuko 
vardą. (5 taškai) 

Sudarė Jūratė Pagirs-
kaitė iš Jiezno kolonijų kai
mo, Prienų rajono. 

Atsakymus siųsti be brėži
nio. 

GALVOSŪKIS NR. 135 
1. Kiek lietuvių kalboje yra 

dalyvių ir dalyvinių (partici-
ples) formų, kaitomų laikais ir 
nuosakomis? 2. Kodėl ožkos 
pienas geresnis už karvės pie
ną? 3. Prieš 2500-1500 metų, 
kiek romėnai per vienerius 
metus išlydydavo tonų vario, 
gamindami sau kardus, šar
vus ir monetas? 4. Ką savo 
snape turi įsikandęs JAV her
bo erelis? 5. Ar tiesa, kad Tau
ragė yra prie Jūros? Už visus 
teisingus ir plačiau paaiškin
tus atsakymus, skiriama 10 
taškų, o už trumpus — tik 5 
taškai. 

Atsiuntė 
kun. dr. E. Gerulis 

http://www.uiuc.edu/ro/baltgic

