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Latvijos žalieji „šturmavo" 
B ū t i n g ė s terminalo plūdurą 
Būtingė, KLaipėdos raj., lie

pos 21 d. (BNS) — Penki Lat
vijos žaliųjų aktyvistai, naktį 
lengvu laiveliu kirtę Lietuvos 
valstybinę sieną, trečiadienio 
rytą buvo rasti prisirakinę 
prie Būtingės terminalo jū
rinės dalies plūduro. 

Kaip sakė Pakrančių apsau
gos pasienio policijos rinktinės 
budėtojas, rytą nuo plūduro 
jie nukelti j pasienio apsaugos 
laivą „Lillian" ir pargabenti į 
Klaipėdą. J iems gali būti pa
teikti kaltinimai dėl valsty
binės sienos pažeidimo. 

Latvijos žalieji tiurėjo 
nešiojamąjį telefoną ir apie 
savo veiksmus pasakojo Rygos 
radijo stoties klausytojams 
tiesioginėje laidoje. 

Latvijos a m b a s a d a p ra šo 
i n fo rmac i jo s 

Latvijos ambasada Lietuvoje 
kreipėsi į Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriją, prašyda
ma informacijos apie trečia
dienį Lietuvoje sulaikytus 
Latvijos žaliųjų aktyvistus. 

Trečiadienį Būtingės termi
nale turėjo būti pradėtas pil
dyti nafta pirmasis tanklaivis. 

Ta proga Latvijos aplinko
saugos klubas trečiadienį Ry
goje prie Užsienio reikalų 
ministerijos surengė protesto 
renginį prieš Būtingės naftos 
terminalą, taip pat paminėjo 
metines, kai prie Lietuvos am
basados vyko bado streikas. 

Dėl la tvių, išpuolio 
s u t r u k d y t a s t ank la iv io 

u ž p i l d y m a s nafta 
Lietuvos atstovai stebėjo vi

są Latvijos žaliųjų išpuolį 
prieš Būtingės naftos termina
lo plūdurą jūroje, tačiau j am 
netrukdė, kad nesukeltų pavo
jaus žmonių gyvybėms. 

Terminalo savininkės ben
drovės ^Mažeikių nafta" at
stovė spaudai Virginija Kristi-
naitienė sakė, jog Latvijos 
žalieji maždaug iki Lietuvos-
Latvijos sienos atplaukė nedi
deliu laiveliu, tada sėdo ant 
vandens motociklo ir pri
plaukė prie plūduro, esančio 
1.5 kilometro nuo sienos. 

Prie jo budėjęs laivas ne
galėjo imtis jokių priemonių, 
kad nenukentėtų atplaukę 
žmonės. Nuo kranto linijos 
plūduras nutolęs 7.5 kilome
tro. 

Dėl Latvijos žaliųjų veiksmų 
prie Būtingės terminalo plū
duro buvo sutrukdytas tank
laivio, į kurį turėjo būti 
pradėta pumpuoti nafta, pri-
plaukimas. Su Graikijos vė
liava plaukiojantis tanklaivis 
„Centauer" turėjo priplaukti 
prie Būtingės terminalo plū
duro trečiadienio rytą. Į jį 
turėjo būti pripildyta 70,000 
tonų naftos. Dėl Latvijos ža
liųjų aktyvistų išpuolio tank
laivio užpildymas atidėtas 
pusdieniui, kol kruopščiai bus 
patikrintas terminalo plū
duras. Naftą per Būtingę ek
sportuoja Rusijos bendrovė 
J u k o s " . 

Būtingės terminalo plūdu
ras yra 16 metrų diametro 
metalo konstrukcija, inkaru 
pritvirtinta prie dugno. Plū
durą ir dugnu nuo kranto atei
nantį vamzdyną jungia žar
nos, kuriomis pumpuojama 
nafta į priplaukusius tanklai
vius. 

Trečiadienį iki pietų plū
duras atidžiai tiknnamas. 
Terminalo darbo reglamentas 
numato, kad ant plūduro ne

gali būti žmonių, išskyrus ter
minalo specialistus, todėl rei
kia išsamaus patikrinimo. 

Latvijoje kilo t i k ra 
isterija 

R y g a . Latvijos politikų ko
mentarai trečiadienį dėl pra
dedančio veikti Būtingės naf
tos terminalo ir prieš jį 
įvykdyto žaliųjų išpuolio pri
minė tikrą isteriją, politikams 
suteikus pretekstą paskelbti 
kuo įvairiausių pranešimų ir 
nuomonių. 

Pranešimai aprėpė ir tai, 
kad latviai iš oro stebi, kaip 
prie terminalo plūduro bus 
pildomas pirmasis tanklaivis, 
ir tai , kad žaliaisiais manipu
liuoja Latvijos verslo grupuo
tes. 

„Latvijos jūros apsaugos val
dybos specialistai iš lėktuvo 
atidžiai stebės, kaip pumpuo
jami naftos produktai į tank
laivį Būtingės naftos termi
nale", sakė Latvijos aplinko
saugos ir regioninės plėtros 
ministras Ventas Baluodis. 

„Latvijos Užsienio reikalų 
ministerija padarė viską, kas 
įmanoma, kad išspręstų su 
Lietuva taršos klausimus, ir 
viliasi, kad žaliųjų judėjimo 
aktyvistų protesto akcija Bū
tingėje abiejų šalių santy
kiams nepakenks", pareiškė 
Latvijos užsienio reikalų mi
nistras Indulis Berzinis. 

Latvijos Liaudies partijos 
deputato Aleksandro Kirštei-
no, nuomone, visos tokios ak
cijos naudingos Ventspilio me
rui Aivarui Lembergui, nes 
negirdėti, kad žalieji protes
tuotų prieš žalą, kurią gali 
padaryti ir padaro Ventspilio 
įmonės. „Tai rodo, kad žalieji 
— politinės prostitutės, ir už 
tai gauna pinigų", piktinda
masis sakė jis. 

Latvijos žalieji, kirtę Lietu
vos sieną ir jūroje prisirakinę 
prie Būtingės naftos terminalo 
plūduro, deportuojami iš Lie
tuvos. Migracijos departamen
tas turės nuspręsti, kiek laiko 
šiems keturiems Latvijos pi : 
liečiams bus draudžiama at
vykti į Lietuvą. 

Tėvynėje pasižvalgius... 

Nuotr.: Nuplaukęs 250 kilometru pube. numatyto atstumo 
plaukė pasaulio ultratriatlono čempionas Vidmantas Urbonas 

Ištvermės kelionė Nemunu 
tampa pavojinga 

Vilnius, liepos 17-21 d. sveikata, nes Nemuno 
(BNS-Elta) — Liepos 17 d. aš
tuonių dienų kelionę plaukte 
per Nemuną nuo Baltarusijos 
ir Lietuvos sienos iki Nemuno 
žiočių pradėjo Lietuvos triat
lonininkas Vidmantas Urbo-

į Nemuno ir Neries santaką Kaune trečiadienį at
eita) 

nas. 
460 kilometrus nuo Ger

dašių iki Rusnės sportininkas 
ketina įveikti, plaukdamas po 
45-62 kilometrus arba po 10-
15 valandų per dieną. 

Triatlonininkas iš Panevė
žio Vidmantas Urbonas 1998 
m. yra tapęs pasaulio ultra
triatlono čempionu, o dar pen
kis kartus — vicečempionu. 

V. Urboną kelionėje Nemu
nu lydi jo šeima, iš paskos 
plaukia baidarės, krantu bėga 
bėgikai bei važiuoja dvirati
ninkai. Kelionė Nemunu yra 
didžiausias sportininko išban
dymas. Prieš porą metų Pane
vėžio baseine per 36 valandas 
jis nuplaukė 100 kilometrų. 

Deja, Sveikatos apsaugos 
ministerija yra susirūpinusi 
ekologinio žygio Nemunu kar
tu su žymiu triatlonininku 
Vidmantu Urbonu dalyvių 

nes .Nemuno upes 
vanduo, ypač žemiau Kauno ir 
Alytaus, yra teršiamas miestų 
nutekamaisiais vandenimis. 

Ištyrus Nemuno vandenį 
ties Kačergine. Kulautuva, 
Vidzgiriu, Kaniūkais ir Striel-
čiais, nustatytas laktozę skal
dančių žarninių lazdelių in
deksas daugiau kaip 100 kar
tų viršija leidžiamą ribą. Be 
to, iŠ Nemurjj vandens ties 
Alytumi buvo išskirti mikro
bai (salmonelės), kurie sukelia 
susirgimą salmonelioze. 

Sveikatos apsaugos ministe
rija rekomenduoja, suderinus 
su Aplinkos ministerija, ypa
tingai užterštus Nemuno ruo
žus žygio dalyviams įveikti 
irklinėmis plaukimo priemo
nėmis bei asmens higienai ne
naudoti Nemuno upės van
dens. 

Apie galimas pasekmes 
sveikatai, plaukiant užterštu 
Nemuno vandeniu, dar pra
ėjusią savaitę Sveikatos ap
saugos ministerija informavo 
ekologinio žygio organizacinio 
komiteto pirmininką, Seimo 
narį Joną Šimėną ir Aplinkos 
m misteriją. 

Neeilinei Seimo sesijai rengti 
nėra pagrindo 

taip elgtis jau neįmanoma". 
Priešingu atveju R. Paksas 
sako atsistatydinsiąs, nes 
biudžeto sumažinimas yra vy
riausybės politinės valios iš
raiška. Beveik du mėnesius 
vyriausybei vadovaujantis 
premjeras sakė pasitrauks, 
jei pamatys, kad jo „darbas be
prasmiškas,, ir kad jis nieko 
negali pakeisti. 

Socialdemokratų vadovas 
neužkasa „kovos kirvio" 

Vilnius , liepos 21 d. (BNS) 
— Socialdemokratų (LSDP) 
vadovas Vytenis Andriukaitis 
trečiadienį spaudos konferen
cijoje pareiškė, jog kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą, ban
dydamas išsiaiškinti, kodėl lė
tai tiriama baudžiamoji byla 
dėl buvusio ūkio ministro Vin
co Babiliaus veiklos. 

Pasak V. Andriukaičio, 
prieš pusmetį V. Babiliui iš
kelta byla yra perduota Vil
niaus apygardos prokuratūrai, 
kur tyrimas vyksta lėtai, nes 
bylos tyrėjai ieško papildomų 
faktų. 

Byla V. Babiliui iškelta, re
miantis socialdemokratų Ge
neralinei prokuratūrai per
duota medžiaga dėl tuometi
nio ūkio ministro veiklos. V. 
Andriukaičio teigimu, būda
mas ministru, V. Babilius 
stengėsi, kad bendrovė „Lie
tuvos energija" sumokėtų 4 
mln. litų V. Babiliui priklau
sančioms bendrovėms už elek
tros skaitiklius. Gavusios šią 
sumą, V. Babiliaus bendrovės 
galėtų grąžinti kreditą, pa
imtą iš dabar bankrutavusio 

•„Vakarų banko". 
Socialdemokratų surinkta 

medžiaga, savo ruožtu, buvo 

pagrįsta Finansų ministerijos 
revizijos departamento atliktu 
„Vakarų banko" reikalų tyri
mu. 

Gruodžio pabaigoje konser
vatorių ir krikščionių demok
ratų daugumos balsais buvo 
atmesta V. Babiliui socialde
mokratų rengta apkalta, pa
gal kurią, savo veikla ir spren
dimais energetikos srityje 
ministras buvo kaltinamas pa
daręs milžiniškų nuostolių 
Lietuvos valstybei. 

V. Andriukaičio teigimu, fi
nansų ministro Jono Liongino 
spėlionės, jog šiemet į biudže
tą nepateks 1 mlrd. litų, tik 
patvirtina dar pernai paskel
btą socialdemokratų įspėjimą, 
jog tuometinių premjero Gedi
mino Vagnoriaus ir ūkio mi
nistro V. Babiliaus veikla pa
darė Lietuvai 1.5 mlrd. litų 
nuostolių. 

Anot jo, Lietuvą ištiko sun
kiausia per devynerius nepri
klausomybės metus krizė. 
LSDP vadovas kaltino tiek bu
vusįjį premjerą, tiek Seimo 
pirmininką Vytautą Lands
bergį dėl jų nuostatos remti 
JAV bendrovės „Williams In
ternational" investicijas į Lie
tuvos naftos ūkį. Anot V. And-

Vi ln ius , liepos 21 d. (BNS) 
— Lietuvos Seimo pirminin
kas ir premjeras neplanuoja 
neeilinės Seimo sesijos dėl 
biudžeto išlaidų mažinimo. 

„Vyksta perskaičiavimas, tą 
daro vyriausybė ir Finansų 
ministerija, ir kol jos nepada
rys savo darbo. Seimui rengti 
kokius nors debatus nėra tik
slinga", Lietuvos televizijos 
naujienų tarnybai antradienį 
sakė Seimo pirmininkas Vy
tau tas Landsbergis. 

Vyriausybės vadovas Rolan
das Paksas pareiškė, kad 
biudžeto išlaidų mažinimo 
projektas bus teikiamas, kai 
Seimas rugsėjo 10 dieną grįš 
po vasaros atostogų. 

Antradienį kalbėdamas Bal
tijos televizijos laidoje „Kitas 
kampas", R. Paksas sakė, kad 
nuspręsta" duoti laiko kiekvie
nai ministerijai „detaliai, kon
krečiai" apgalvoti, kaip suma
žinti savo išlaidas. 

Buvo sutarta, kad kiekviena 
ministerija savo planuotas pa
prastąsias išlaidas sumažins 
10-15 procentų, o nepapras
tąsias — 50 procentų. 

Seimo opozicija yra pra
dėjusi rinkti parašus dėl neei
linės Seimo sesijos sušaukimo. 

R. Paksas viliasi, kad Sei
mas neprieštaraus biudžeto 
išlaidų sumažinimui, nes „ki-

riukaičio. „Williams" „aiškiai 
spaudžia" Lietuvos vyriausybę 
kompensuoti „Mažeikių naf
tos" ankstesnius nuostolius, 
siekiančius maždaug 100 mln. 
litų. 

Pasak jo, konservatoriai 
daro spaudimą ūkio ministrui 
Eugenijui Maldeikiui, kad jis 
laikytųsi V. Babiliaus „neuž
protokoluotų žodinių pažadų" 
JAV bendrovei, kurie neturi 
Lietuvos įpareigoti. 

Latviai išnaudojami 
konkurencinėje 

kovoje 
Vilnius, liepos 21 d. (BNS) 

— Drastiškas Latvijos žaliųjų 
išpuolis Būtingės naftos -ter
minale yra „viena konkurenci
jos išraiškos formų" mano Lie
tuvos ūkio ministras Euge
nijus Maldeikis. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį konkurencijos moty
vus ministras įvardijo kaip 
svarbiausius „visoje Šitoje is
torijoje". 

Netrukus pradėsiantis veik
ti Būtingės naftos terminalas 
taps rimtu konkurentu pa
našiam Latvijos Ventspilio su
sivienijimui. 

E. Maldeikis sakė dar prieš 
savaitę kreipęsis į vidaus rei
kalų ministrą, ir šis pažadėjęs 
užtikrinti paties Būtingės ter
minalo plūduro saugumą. J is 
priminė, kad vyriausybė yra 
skyrusi lėšų specialiam Bū
tingės terminalo muitinės 
pasienio postui įkurti. 

ir 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus ketvirtadienį ir 
penktadienį ketina praleisti 
Nidoje, kur aplankys jo globo
jamą Tomo Mano festivalį. Pa
jūryje jį lydės žmona Alma 
Adamkienė ir vyriausiasis pa
tarėjas Raimundas Mieželis. 

(Elta) 

* P r e z i d e n t ū r a p i r m a 
d ien į g a v o r e k o r d i š k a i 
daug įstatymų, kuriuos prezi
dentas turi per 10 dienų iš
nagrinėti ir nuspręst i , ar juos 
pasirašyti. Prezidentūros dar
buotojai sakė, kad papras ta i iš 
Seimo gaunama 3-4 teisės ak
tus, o pirmadienį gauti 26 įs
tatymai. Tarp šių teises aktų 
yra Valstybės ir tarnybos pas
lapčių, Investicijų, Peticijų 
įstatymai, Administracinių 
teisės pažeidimų ir Baudžia
mojo kodekso pakeitimai ir 
papildymai. Par lamento atos
togos prasidėjo liepos 8ąją, tą 
dieną prezidentūra gavo 2, o 
po penkių dienų — 11 įstaty
mų. :BNS 

* D idž io s io s B r i t a n i j o s 
ambasador ius L i e t u v o j e 
Christopher Robbins džiaugia
si britų naftos susivienijimo 
, 3 r i t i sh Petroleum" sprendi
mu pirkti pirmąją per Būt in
gės terminalą numatytą eks
portuoti naftą. „Šio susivieni
jimo dalyvavimą Lietuvos naf
tos pramonėje remia Didžio
sios Britanijos vyriausybė", 
sakoma trečiadienį išplat inta
me ambasados pranešime 
spaudai. 

* L i e t u v o s s a m a r i e č i u 
bend r i j a i v y r i a u s y b ė nu
tarė suteikti beveik 130 kvad
ratinių metrų ploto beveik 
36,000 litų vertės pa ta lpas 
Naujojoje Vilnioje, ku r ši lab
daringa organizacija n u m a t e 
įsteigti vaikų ir j aun imo die
nos užimtumo namus . Lietu
vos samariečių bendrijos veik
la apima socialinę-kultūrinę 
gyvenimo sritį ir yra orientuo
ta skatinti krikščioniškąsias 
vertybes bei ugdyti pilietinę 
sąmonę. 

* N a u j o s i o s d e m o k r a t i j o s / 
M o t e r ų p a r t i j o s ir Lietuvos 
moterų "asociacijos vadove. 
Seimo narė Kazimiera P runs 
kienė trečiadienį šių organiza
cijų vardu pasveikino "naująją 
Latvijos prezidentę Vairą Vikę 
Freibergą. Lietuvos par lamen
ta rė išreiškė viltį, kad naujo
sios prezidentės įtakoje kai
myninėje Latvijoje dar labiau 
sustiprės moterų pozicijos ir 
jų veiklos aktyvumas. K. 
Prunskienė pažymi, kad V. Vi-
kė Freibergą yra į aukščiausią 
valstybinės valdžios pakopą 
iškopusi moteris, tapusi vie
nos iš Baltijos valstybių vado
ve. 

* „Grioviai n e b e k v e p e s 
brendžiu i r džinu", teigia 
„Kauno diena" (07.20). Laik
raštyje rašoma, jog Ūkio. Ap
linkos ir Susisiekimo ministe
rijų vadovai ketina su ta r t i dėl 
atimto alkoholio panaudojimo 
automobilių kuro gamybai . 
Panevėžio akcinė bendrovė 
„Sema" pasirengusi gaminti 
etanolį, skirtą maišyti su ben
zinu. Motorino gamybos pat ir
ties „Sema" sėmėsi Skandina
vijos valstybėse bei Ukrainoje. 
Manoma, kad šiuos degalus 
visų pirma būtų galima pa
naudoti visuomeniniame t ran
sporte, geležinkelyje, mažaja
me laivyne. Nuomonių, kaip 
panaudoti atimtą alkoholį, yra 
nemažai, tačiau niekam neky
la abejonių dėl ankstesniosios 
vyriausybės nutar imo išpilti 
tonas kontrabandinio alkoho
lio į atliekų duobes absurdiš
kumo. Užuot panaudojus ku
rui, medicinos ar kitoms reik
mėms pernai išpilta apie 
700,000 tonų brangiausio al
koholio, tuo padarant da r ir 
žalą aplinkai. 'Eiu 

* „Seimo n a r i a i a t o s t o 
g a u j a ne lega l ia i " , tvirtina 
„Lietuvos aidas" < 07.20). Anot 
laikraščio, Seimo nariai nera
šo pareiškimų norėdami išeiti 
atostogų, nes neturi kam rašy
ti. J ų darbdaviai — žmonės, 
kurie juos išrinko į Seimą, 
todėl del atostogų parlamenta
rai turėtų kreiptis į rinkėjus. 
Apie politiko teisę į atostogas 
nekalbama jokiame įstatyme. 
Seimo nariai nesiremia net 
Darbo įstatymu, nes su jais 
nėra pasirašomos įprastos 
darbo sutartys. Parlamenta
rams svarbus tik Seimo narių 
darbo sąlygų įstatymas (pri
imtas 1996 m..'. tačiau jame 
nenumatyta, kiek dienų Sei
mo narys gali atostogauti. Ofi
cialiai atostogos nepriklauso, 
todėl parlamentarai negauna 
ir atostogų pinigų, rašo laik
raštis. 

* Special iųjų t y r i m ų tar
n y b o s (STT; vyriausiojo komi
saro postą palieka pulkinin
kas Andrius Pečkys. Pasak 
dienraščio „Lietuvos rytas", 
tai patvirtino vidaus reikalų 
ministras Česlovas Blažys. 
Neįvardyti dienraščio šaltiniai 
teigė, kad A. Pečkio pasitrau
kimas susijęs su buvusio 
premjero Gedimino Vagno
riaus paskirtų teisėsaugos in
stitucijų vadovų atleidimu, ta
čiau Č. Blažys tai neigė. Č. 
Blažio teigimu, 35 metų pulki
ninkas A. Pečkys tarnybą pa
lieka savo noru. „Matyt, pats 
pajuto, kad j am nekaip eina
si", sakė Č. Blažys. A. Pečkys 
savo atsistatydinimo neko
mentavo, tik sakė, kad pasi
t raukdamas iš STT vadovo 
posto, naujajam vidaus rei
kalų ministrui palieka laisvas 
rankas suburti savo komandą. 

* Kal inč io k u n i g o Ričar
d o J a k u č i o k o l e g o s pasam
d ė žinomą advokatą Zenoną 
Juknevičių, kad jo ginamasis 
patektų į geresnį, pareigū
nams skirtą kalėjimą, bet nu
teistas dvasininkas jau du mė
nesius sėdi Vilniaus Lukiškių 
tardymo iziliatoriuje, praneša 
„Lietuvos žinios". Paklaustas, 
ką manąs apie savo keistai su
siklosčiusią lemtį. R. Jakutis 
papasakojo: „Ekstrasense Za
latorienė išpranašavo man, 
kad ištversiu bandymus kalė
j ime ir pasieksiu dar daugiau, 
negu kada nors buvau pasie
kęs. Kunigui visur namai". 

* K l a i p ė d o s pol ic i jos pa
r e i g ū n a i s u l a i k ė keturis įta
riamus reketininkus iš Plun
gės, kurie siaubė verslininkus 
nauju, iki šiol negirdėtu būdu. 
Vyriausiojo policijos komisa
riato Organizuotų nusikalti
mų tyrimo tarnyba naujojo 
metodo viešai neatskleidžia. 
Baiminamasi, kad situacija 
gali tapti nevaldoma, jeigu 
„išradimu" pradėtų naudoti? 
daugiau nusikaltėliu. Minėta 
grupe veikė visoje Lietuvoje. 
Prieš reketuodami, nusikaltė
liai padegdavo pasirinktiems 
verslininkams priklausantį 
turtą. Sulaikymo metu rastoje 
užrašų knygutėje aptiktas de
šimties numatytų reketuoti 
verslininkų adresų sąrašas. 
Numatytos reikalauti sumos 
siekė nuo 500 iki 1,000 JAV 
dolerių. 'Eiu> 

KALENDORIUS " 
Liepos 22 d.: Sv. Manja Mag

dalena, atgailotoja; Dalius. Manti-
le. Platonas, Rachelė 

Liepos 23 d.: Šv. Bngita. Apo
linaras, Gelmine. Gilmina. Romulą, 
Tarvilas 
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ILLINOIS UNIVERSITETE DR. KAZIO 
GRINIAUS FONDO ĮKURTA 

STIPENDIJA 
Šių metų balandžio mėnesi University of Iillinois vicepre-

buvo įgyvendinta Dr. Kazio 
Griniaus fondo pirmininko, 
prof. Mečio Mackevičiaus iš
kelta idėja — įsteigti prie Illi
nois universiteto Dr. Kazio 
Griniaus fondo stipendiją. 

Buvo pasirašyta sutartis, 
kuria buvo įsteigtas prie Uni
versity of Illinois Foundation 
mūsų D r . Kazys Gr in iu s En-
d o w m e n t P u n d . Šio fondo 
tikslas — duoti stpendijas II-
linos universitete studijuojan
tiems, pagal sutartyje išreikš
tą susitarimą. Šio fondo pag
rindą sudaro Dr. Kazio Gri
niaus fondo 45.000 dol. įnašas. 

University of Illinois Foun
dation turi visišką teisę inves
tuoti visas šiam fondui gauna
mas aukas , savo sprendimu. 

zidentas akademiniams reika
lams. 

Su in t e r e suo t i s tuden ta i 
gal i p a d u o t i p r a š y m u s sti
pend i j a i gaut i 2000-2001 
s tud i jų metams , (kurie pra
sideda rugsėjo mėn. 2000 me
tais). 

University of Illinois Foun
dation Trust Officer apie šią 
stipendiją mums rašo, kad sti
pendijos dydis pirmaisiais 
metais bus per 2,000 dol. 

Per daugelį metų čia visada 
buvo didelis reikalingumas 
rasti paramos lietuvių kilmės 
studentams. Dabar, kada dar 
prisideda iš Lietuvos atva
žiuojančių lietuvių, greit ir 
jiems bus reikalinga parama 
studijoms, jų priaugančiam 

Pagal pasirašytą susitarimą, jaunimui. Dr. Kazio Griniaus 
stipendija bus pirmiausia 
skiriama lietuvių kilmes stu
dentams, taipgi tiems, kurie 
bus parodę susidomėjimą lie
tuvių istorija, kultūra ir / ar 
kalba. 

fondo įsteigta stipendija prie 
Illinois universiteto gali dar 
per daugelį metų tokiems stu
dentams pagelbėti. 

University of Illinois turi 
tris vietoves („campuses"). 

Dr. Kazio Griniaus fondo pa- Studentas turi prašyti finan-
geidavimu, šio Endowment 
fondo stipendininkai privalo 
būti JAV piliečiai. 

Į Dr. Kazio Griniaus Endow-
rnent Fund yra galima bet ka
da įnešti papildomų aukų 
(kurios gali būti nurašomos 
nuo mokesčių); iš šio fondo 
gaunamos pajamos (per in
vesticijas), bus laikomos ir 
paskirstomos prisilaikant Uni
versity of Illinois Foundation 
nuostatų ir procedūros. Tik 
„net income" iš fondo bus pa
naudojama skirti finansinę 
paramą — stipendiją — tiems, 
kurie bus užsiregistravę vie
name iš esamų University of 
Illinois skyrių: Čikagoje, Ur-
banoje, ar Springfield. 

Stipendijos gavėją parinks 

sinės paramos toje vietovėje, 
kurioje yra įsiregistravęs stu
dijoms. Čia yra adresai įtei
kimui prašymų šiai stipendijai 
gauti: 

Office of Student Financial 
Aid Unversity of Illinois at Ur-
bana — Champaign 620 E. 
John Street Champaign, Illi
nois 61820. 

Office of Student Financial 
Aid University of Illinois at 
Chicago 1800 Student Servic
es Building 1200 W. Harrison 
Street Chicago, Illionois 60607 

Office of Student Financial 
Aid University of Illinois at 
Springfield Building F, Room 
20 P.O. Box 19243 Springfield, 
Illinos 72794 

Vy tau t a s Bildušas 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M l 

DAINAVOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

Dainavos jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekma
dienį, liepos 25 d., Dainavos 
stovykloje, netoli Manchester, 
Michigan. 10:30 vai. ryte bus 
šv. Mišios, aukojamos Dievo 
Apvaizdos klebono kun. Aloy
zo Volskio. Po Mišių svečiai 
turės progos pasivaišinti įvai
riais patiekalais ir atsigaivinti 
gėrimais. Veiks ..Laimės šuli
nys", vadovaujamas Veselkų. 
2 vai. po pietų vyks Dainavos 
jaunimo stovyklos rėmėjų me
tinis suvažiavimas Baltuosiu
ose rūmuose. Bus pranešimai 
ir šešių direktorių tarybos na
rių rinkimai. Laukiama svečių 
iš Clevelando, Čikagos ir Mi
chigan apylinkių. Proga pasi
džiaugti gamta, pasimaudyti 
Spyglio ežere ir susitikti su 
pažįstamais bei sudaryti nau
jas pažintis. Dainavos metinę 
šventę rengia Dainavos jauni
mo stovyklos taryba. 

AJi. JUOZAS JUŠKA 

Liepos 17 d.. Palm City, Flo
ridoje, mirė a.a. Juozas Juška, 
94m. amžiaus. Prieš 12 metų 
velionis persikėlė iš Warren 
miesto į Floridą. Giliam nu
liūdime paliko dukrą Vidą 
Juškaitę-Matulis. sūnėnus: 
Algį su žmona Donna Juškus 
ir šeima. Gintarą su žmona 
Davvn Juškus, Liną su žmo
na Vida Juškus ir šeima bei 
daug draugų ir kitų giminių 
JAV ir Lietuvoje. 

Laidotuves vyks liepos 24 
dieną, su pamaldomis 10 vai. 
ryto Dievo Apvaizdos bažny
čioje, po Mišiųvelioni-; bus pa-

Dr. Kazio Griniaus fondo pirmininkas prof. Mečys Mackevičius, šią vasarą atvykęs iš Santa Fe, NM, birtelio 22 
d. susitiko su bičiuliais ir fondo bendradarbiais. Iš kaires: Viktorija Milerienė, dr. Laimutė Šmulkštienė, Bronė 
Bildušiene, Vytautas Bildušas, Edvardas Boreišis, prof M. Mackevičius, Grožvydas Lazauskas. 

Nuotr. I r e n o s B o r e i i i e n ė * 

laidotas Holy Sepulchre mau
zoliejuje šalia savo žmonos 
a.a. Marijos. Laidotuves tvar
ko laidotuvių direktorė Yolan-
da Zaparackienė. 

MENININKŲ MUGĖ 

Ann Arbor mieste liepos 21 
dieną prasidės tradicinė Me
nininkų gatvės mugė, kurioje 
dalyvaus dailininkė Dalia An-
cevičienė ir stiklo dirbinių 
menininkas Raimundas Lap-
šys. 

.Amerikos balso" radijo va
landėlė, transliuojama sek
madieniais nuo 8 vai. ryto, 
WNZK - AM 690 skalėje, ku
rios galingas signalas siekia 
150 mylių spindulį nuo De
troito, paminėjo Dariaus ir 
Girėno 66 metų skrydžio ir 
žuvimo metines. Metinės bu
vo paminėtos ir per „Lietu

viškų melodijų" valandėlę 8 
vai. ryte, WPON-AM banga. 
Valandėlė girdima ir kompiu
terio internete: 

www.wpon.com. Laidoje 
taip pat buvo perduota Pasau
lio Skautų generalinio sekre
toriaus Jacąues Morrelion 
viešnagės Lietuvoje įspūdžiai 
ir jo įvertinimas Lietuvių 
Skautų sąjungos pastangas 
išlaikyti lietuvišką skautavi-
mą užsienyje. Buvo perduoti 
ir Lietuvos ambasadoriaus 
Stasio Sakalausko įspūdžiai 
iš liepos 16 dienos, Pabaltie-
čių Užsienio reikalų minis
trų vizito Washingtone, kur 
jie dalyvavo pabaltiečių part
nerystės suvažiavime kar tu 
su JAV Užsienio reikalų sek
retorės pavaduotoju Strobe 
Talbot. Ambasadorius gražiai 
atsiliepė apie Michigan de
mokratų atstovų rūmų narį 
John Dingel ir respublikonų 
Joe Knollenberg, kurie visuo
met rodo savo palankumą Lie
tuvos reikalams. Ambasadori
us pastebėjo, kad tai yra dėka 
Michigan lietuvių ir jų orga
nizacijų, kurios palaiko ryšį 
su savo Kongreso atstovais. 
Liepos 20 d. laidą pravedė Al
gis Lapšys. Laidoje buvo per
duoti Lietuvos mokslo akade
mijos bibliotekos vedėjo dr. 
Juozo Marcinkevičiaus įspū
džiai iš pasikalbėjimo su va
landėlės vedėju Algiu Zapa-
racku. 

lm 
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BALFO KONCERTAS 
LIETUVOS AMBASADOJE 

Šių metų gegužės 16 dieną, 
Vašingtono BALFo skyrius 
suruošė labdaros koncertą 
gražiai išremontuotoje Lietu
vos ambasadoje. Koncertas, 
kurį atliko 17 muzikantų iš 
Philadephijos, buvo sėkmin
gas. Pirmiausia pakvietėm 
Brigitą ir Juozą Kasinskus, 
kurie jau daugiau negu 20 
metų koncertuoja lietuviu ir 
amerikiečių tarpe. Brigita yra 
muzikos mokytoja ir groja 

smuiku, o Juozas, pašto dar
buotojas — gitara. Kartu jie
du turi įdomų ir įvairų reper
tuarą. J ie ne t ik mielai sutiko 
atvykti, bet pasiūlė atsivežti 
kar tu daugiau muzikantų. 
Aišku mes mielai sutikome, 
ir t ikrai j ie mū.-ų neapvylė. 

Programą pradėjo „Kaimo 
kapela" su Telšių polka. Ka
pelai priklauso Lynne Cox, 
Brigita Kasin»kienė, Kristina 
Kasinskaitė, Ed Kamaraus
kas , Juozas Kasinskas, Anta
nas Kasinskas ir Michael 
Dura. Po to Kaminskų kvarte
tas pagrojo keietą linksmų 
lietuviškų šokių, o Lynne 
Cox. padedant Ed Kamaraus
kui, sužavėjo visus kaip 
akordeonistė. 

Kitą programos dalį atliko 
Kanklių aftlsamblis, kuriam 
vadovauja Juozas Kasinskas. 
Jo puikiai pjaruoštam ansam
bliui devynios jaunos kankli
ninkes — Daina ir Lina Ma-
ciūnaites, R^ta ir Adria Bag-
donavičiofeėsjt. Vilija Vilamai-
te, Gaja Stirbytė, Lina, Rima. 
ir Laura Šeštokaitės. Jų entu
ziazmas, šviečiantys veidai ir 
puikus kankliavimas suteikė 
žiūrovams daug džiaugsmo ir 
malonumo Kai po trumpos 
pertraukos jfcs grįžo į sceną, 
publika neiškentusi pradėjo 
dainuoti kartu. Besibaigiant 
nustatytai programai, Brigita 
Kasinskiene pranešė, kad at
vežė netikėtumą — buvusią jų 
solistę Rasą Krokytę-Veselką, 
kuri sutiko mums padekla
muoti ir padainuoti keletą lie
tuviškų kurinių. Sis priedas 
programai negalėjo būti geres
nis, nes solistės talentas ir 
nuoširdumas visus giliai pa
veikė. 

Programai pasibaigus, mu
zikantai ir publika, kurią su
darė Vašingtono lietuviai bei 
svečiai iš Baltimorės ir Phila-
delphijos, buvo pakviesti pasi
vaišinti ir pabendrauti . Tas 
suteikė mums progą vieniems 
su kitais susipažinti ir kartu 
pasidžiaugti tokia malonia po
piete. Publika išsiskirstė labai 
gerai nusiteikusi, o mes, va-

OlpveUndo „Aušros" aukAtesnionios lituanistines mokyklos devintos klases mokin.•, 1999 metų pav;i.sarį 
klasėje, prie* mokslo metij pabaigą I* k Terese l'iškonyte. Vaiva Ručrmte. Žavinta M ,;eckaite. Aurelija Ma
leckaite ir Vestu Dvareckaitė 

šingtoniečiai stebėjomės, kad 
turėdami tokius puikius muzi
kantus čia pat, Philadelphi-
joje, mes juos išgirdome tik 
pirmą kartą. 

Vašingtono BALFo valdyba 
nori padėkoti visiems atsilan
kiusiems į koncertą, Lietuvos 
ambasadai už patalpas, o ypač 
šauniems muzikantams, kurie 
net honoraro atsisakė. Šis 
koncertas įvyko tik jų visų dė
ka. 

Vaš ing tono BALFo 
v a l d y b a 
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KLAUSĖMĖS ĮSPŪDŽIŲ 
I Š LIETUVOS 

Karštą liepos 7 d. iš arti ir 
toli skubėjome į Homers res
toraną,! Lietuvių Bendruome
nės apylinkės pabendravimo 
pietus. Šis renginys turi pasi
sekimo ir susilaukia reikiamo 
dėmesio. Ir šį kartą į paben
dravimo pietus sulėkė arti 40 
asmenų. 

Pavalgius pietus, LB valdy
bos iždininkas Donatas Stu-
kas pasveikino dalyvius, pa
sidžiaugė gausumu, pasveiki
no vardadienius švenčian-
čiuosius, atliko trumpus pra
nešimus apie LB veiklą ir at
eities planus. Šį kartą kalbė
toja pakvietė Joaną Grybaus-
kienę, ką tik sugrįžusią iš 
viešnagės Lietuvoje. J i Lietu
voje praleido beveik tris sa
vaites drauge su savo sūnumi 
ir vaikaičiu, kuriems Lietuva 
palikusi gražius, prisimini
mus. Joana, energinga, ryž
tinga, gera kalbėtoja, Lietuvo
je domėjosi įvairiopų gyveni
mu, taigi įspūdžių glėbiai. 

Joana su sūnumi ir vaikai
čiu keliavo po Lietuvą, aplan
kė tėvelių ir senelių gimtinę 
Žemaitijoje, aplankė istorines 
įdomias vietas, mokyklas, šel
piamas organizacijas, o taip 
pat Lietuvos prezidentūrą, su
sipažino su prezidento gyveni
mu. 

Įspūdžiai įdomūs. Lietuvoje 
pastebimas pagerėjimas. Be
galės krautuvių, didelių, gra
žių; daugybė prekių, tik reikia 
pinigų. Žmonės gražiai apsi
rengę, turi drabužių, o yra 
krautuvių, kuriose drabužiai 
parduodami kilogramais ir 
nebrangiai, tai labdaros par
duodamos dovanos. Preziden
tūra labai graži, puikiai 
įrengta ir mūsų prezidentas 
Valdas Adamkus labai popu
liarus, o ypač kaimuose. Kai
miečių gyvenimas sunkokas, 

daug bedarbių, neišmokami 
atlyginimai, gyvena viltimi, 
kad bus geriau. Taigi mielos 

Joanos įspūdžius išklausėme 
atidžiai ir jai dėkojame. 

Antras kalbėtojas Nariman
tas Kara.ša. Tai nuolatinis 
apžvalgininkas. Jo tema — 
Lietuvos ekonomine ir kul
tūrinė veikla Lietuvoje. Jis-
parenka labai įdomias naujie-
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nas, kartais perpina humoru 
ir tokiu būdu susipažįstame 
su dabartine Lietuva. 

Pabaigoje Donatas Stukas 
padėkojo Joanai ir Nariman
tui už įdomius įspūdžius. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tek 708-422-8260 

LANKĖSI L I E T U V O J E 

Šią vasarą iki šiol Lietuvą 
aplankė dr. Birutė Preiks-
tienė, Joana Grybauskienė, 
Aniceta Mažeikienė. Kelione 
visos patenkintos, ir džiau
giasi, kad Tėvynėje gerėja. 

Iš mūsų telkinio į Lietuvą 
nuolatiniam gyvenimui išvy
ko rašytoja Birutė Pūkelevi-
čiūtė, o liepos pradžioje Vera 
ir Bronius Juškiai . Juškiai gy
veno Čikagoje, o sulaukę poil
sio amžiaus pradžioje gyveno 
Deltona, FL, o paskutiniuo
sius keliolika metų buvo gra
žiai įsikūrė Daytona Beach, 
FL. Juos Lietuvoje globos sū
nus. 

J a u ilgesnį laiką Lietuvoje 
vieši P. ir B. Lukai, į namus 
numato grįžti rugpjūčio mėn. 

Liepos mėn. viduryje žymų
jį sportinės veiklos veteraną 
Vytautą ir Joaną Grybaus
kus, Port Orange t rumpai ap
lankė Lietuvos Tautinio olim
pinio komiteto prezidentas 
Artūras Poviliūnas su šeima ir 
keletas to komiteto narių. Ta 
proga Vytautui Grybauskui 
komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas įteikė Olimpinio 
komiteto medalį už nuopelnus 
sportinėje veikloje. 

Ta proga Joaną ir Vytautą 
Grybauskus liepos 12 d. pas
veikino didelis jų draugų bū
rys svetinguose Grybauskų 
namuose, kur šeimininkai su
ruošė ir šaunias vaišes. 

Seimininkė Joana pasveiki
no draugus, padėkojo už mie
lą draugystę ir prašė Aukš
čiausiojo palaimos visiems ar
timiesiems. 

Vaišių metu svečiai dainavo 
daugybę gražių dainų ir tuo 
įrodė, kad balsingų vyrų ir 
moterų turime daug, tad ir 
gražiai skamba „Sietyno" dai-

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hfcfcory Ha*. IL 
Tel. (706) 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 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rft, Hfckory Hafe, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartern Ave. 

Tel. (706) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS. UD.. &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tai. 773-2294966 

Vaiandoa pagal susrtartma, 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-966-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 
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LIETUVIŲ CHARTOS 
SUKAKTIS 

KAZYS BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

Lietuvių chartos 50-mecio 
minėjimo sukaktis rado gan 
platų atgarsį vokiškoje ži-
niasklaidoje. Platų straipsnį 
išspausdino netoli lietuvių 
gimnazijos Mannheimo mies
to dienraštis „Mannheimer 
Morgen", šį didelį įvykį taip 
pat pranešdamos artimos ra
dijo stotys. 

Dienraštis rašė, kad Huet-
tenfelde, lietuvių gimnazijos 
patalpose, buvo iškilmingai 
minėta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės įsteigimo su
kaktis, kadangi ši organizaci
ja buvo įsteigta Vokietijoje, 
sujungusi viso pasaulio lietu
vius. 

Kodėl šis minėjimas vyko 
Vokietijoje? Mat 1949 m. PLB 
buvo įsteigta Vokietijoje ir 
dabar jungianti lietuvius 30-
yje valstybių. Sukakties vir
šūnė buvo liepos 17 d. kurioje 
pagrindinę kalbą pasakė Lie
tuvos -prezidentas Valdas 
Adamkus, kuris taip pat 1944 
m. su 100,000 lietuvių pasi
traukė į Vokietiją nuo komu
nistinio teroro, j au įvykdyto 
Kremliaus 1941 m. prieš lie
tuvių tautą, okupavus tėvy
nę Raudonajai armijai. Lietu
viai galvojo, kad tai bus laiki
nas pasitraukimas, nes juk 
Atlanto charta žadėjo tau
toms laisvę bei nepriklauso
mybę. Deja. pasitraukimas į 
Vokietiją, buvo ilgesnis. Lie
tuviai, apsigyvenę stovyklose, 
steigė savo mokyklas, gimna
zijas, įvairias organizacijas, 
kartu su latviais ir estais Bal
tijos u-tą, Freiburge lietuvių 
meno institutą ir 1.1. Dabarti
nis Lietuvos prezidentas lie
tuvių gimnaziją baigė Eich-
"staette ir išemigravęs į JAV, 
pasiekė aukštą tarnybą. 

Sukaktuvių proga buvo su
rengta didelė paroda bei nuo
traukom pavaizduoti visuose 
pasaulio k 'aštuose lietuvių 
įsikūrimo ūmieji žingsniai, 
jų tautinė v ikla. 

Iš savo pueės norėčiau pa
žymėti, kad šis iškilmingas 
renginys Vokietijos LB-nės 
krašto valdybos, prisidedant 
prie darbo eiliniams nariams, 
pareikalavo daug jėgų. laisva
laikio ir gaj asmeniškų išlai-
dų. 

Miuncheno dienraščio „Su-
eddeutsche Zeitung" Varšuvos 
korespondentas Tomas Urban 
birželio mėn. aplankė Gedimi
no miestą ir savo įspūdžius su 
politinėm nuotaikom gana 
plačiai aprašė laikraštyje. Jis 
džiaugiasi, kad atvykę turis
tai \ Lietuvos sostinę, mato at
naujintą senamiestį, gražias 

barokines bažnyčias, o poilsį 
rasdami kavinėse, užkandinė
se, gerdami lietuvišką alų prie 
stalų, pastatytų šaligatviuose. 
Tik laiko klausimas, kad kom
plikuota tarp Rusijos, Lenki
jos ir Lietuvos miesto praeitis 
bus atrasta Vakarų pasaulio 
turistų. Tačiau negali būti jo
kių abejonių, kad Vilniaus 
švara ir žibėjimas — tai nuo
pelnas jo mero, lakūno Rolan
do Pakso, pritraukusio į mies
tą nekilnojamo turto atstovų, 
parduodamas jiems namus, 
tačiau viena sąlyga, jeigu jie 
juos atnaujins. Nėra ko ste
bėtis, kad prez. V. Adamkus 
pakvietęs Rolandą Paksą va
dovauti Lietuvos vyriausybei. 

Toliau Tomas Urban aprašo 
V. Adamkaus gyvenimą Vo
kietijoje, jo eitas aukštas pa
reigas JAV, kartu vadinda
mas V. Adamkų užsispyrėliu 
(Dickkopf). Šios savybės dėka 
jam pavyko iš min. pirm. pa
reigų iškrapštyti Gediminą 
Vagnorių, nepaisant jam reiš
kiamų simpatijų iš Tėvynės 
sąjungos (konservatorių) ir 
krikščionių demokratų pusės. 
G. Vagnorius buvo laikomas 
Lietuvos ekonominia gyveni
mo stebukladariu, pravesda-
mas valstybėje kapitalistinę 
programą. Deja, su V. Adam
kumi jis neradęs bendros kal
bos. Be to, G. Vagnorius ne
buvęs populiarus gyventojų 
tarpe, tad V. Adamkus norė
jęs apsaugoti 2,000 metais 
konservatorių pralaimėjimą 
Lietuvos Seimo rinkimuose. 

Bet, ar šis Vakarų kelias 
neturi didelės kainos? — 
klausia Varšuvos korespon
dentas. Užtenka priminti ge
gužės mėn. „Lukoir uždary
tus vamzdžius, kai Lietuvos 
vyriausybė du trečdalius ak
cijų pardavė amerikiečiams. 
Taigi be rytų sutikimo Lietu
va negali daryti jokių šach
matinių ėjimų. Negalima už
miršti Ignalinos atominės jė
gainės, kurios uždarymą rei
kalauja Europos Sąjunga. Bet 
juk jėgainė duoda dideles įp
laukas į Lietuvos iždą, par
duodant elektros srovę Rusi
jai (Karaliaučiaus sritis) ir 
Gudijai. 

T. Urbano pranešimą „aus 
Wilna" redakcija pavadino 
„Kraštas norįs į viršų — Lie
tuva nuima reformų ir vaka
rų orientacijos pirmus vai
sius". 

*** 
Mažėja Paryžiaus gyventojų 

skaičius, kadangi paskuti
niais metais beveik 36,000 
paryžiečių persikėlė į provin-

Danute Bindokienė 

Tolerantiškumas — 
dorybė, bet... 

Lukiškių aikštė Vilniuje Valstybes dieną, liepos 6, porai valandų buvo paversta nedideliu improvizuotu poligo
nu, kai joje vyko kariuomenės ir visuomenes šventė. Nuotr. Eltos 

ciją, ieškodami patogesnių, ra
mesnių gyvenimo sąlygų, ne
paisydami ilgesnio kelio į dar
bovietę Paryžiuje. Persikėlę 
kartoja tą patį „vargą" Pa
ryžiuje, jungdami gyvenimą 
su oro tarša , t r iukšmu ir t.t. 
tad nėra ko stebėtis, kad vy
resnės kartos atstovai keliasi į 
Bretanijos Nantes , kuriame 
paskutiniais metais gyventojų 
skaičius paaugo 10 proc. Kiti 
Paryžiaus gyventojai keliasi į 
kaimus, Elzaso provinciją, 
Strasburgo miestą, kur is esąs 
labai pat rauklus (teisingai — 
keletą kartų teko viešėti jame 
— K.B.), maža oro ta r ša . Šiuo 
metu Paryžiuje gyvena 2 mln. 
116 tūkst . gyventojų, o pati 
Prancūzija skaito 58,5 mln. 
gyventojų. Po Vokietijos — 80 
mln., Prancūzija Europos Są
jungoje gyventojų skaičiumi 
užima antrą vietą. Nepaisant 
gyventojų mažėjimo, Paryžius 
ir toliau liks metropoliu — 
kolonijų valdytoju, pri trauk
damas kiekvienais metais mi
lijonus turistų. 

LIETUVOS BANKO 
MUZIEJUS 

Naujajame Lietuvos banko 
muziejuje pirmoji apsilankė 
Stogaičių šeimyna iš Dotnu
vos. Centrinio banko kasos de
par tamento direktorius Arū
nas Dulkys šeimynai įteikė 
proginę 10 Lt monetą, skirtą 
Vilniui iš serijos s i e t u v o s 
miestai", pakvietė pasirašyti 
muziejaus garbes svečių kny
goje. 

Pasak A. Dulkio, malonu, 
kad muziejus susi laukė ne tik 
vilniečių, bet ir ki tuose mies
tuose gyvenančiųjų dėmesio. 
Simbolika, kad pirmoji jį 
aplankė gausi ir graži dotnu-
viškių šeima. 

Lietuvos banko muziejuje 
yra puiki proga susipažinti su 

Lietuvos pinigų bei bankinin
kystės istorija, pamatyti ek
sponatus nuo Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės laikų 
iki šių dienų pinigų gamybos 
priemonių, sakė A. Dulkys. 

Kaip sakė Virginijus ir Lais-
vydė Stogaičiai, atostogas jie 
nutarė pradėti Vilniuje ir 
supažindinti savo vaikus Ma
rių ir Gytį bei jų pusbrolį 
Mantą su Lietuvos istorija, 
aplankyti įvairius muziejus. 
Šią dieną Stogaičiai pradėjo 
Lietuvos banko muziejuje, ku
riame, pasak jų, yra daug ek
sponatų, kurių nepamatysi 
kituose muziejuose. 

Čia eksponuojami įvairių is

torinių periodų pinigai, pinigų 
gamybos priemonės, ekspona
tai, susiję su Lietuvos banki
ninkystės raida. 

Ekspoziciją sudaro dvi sales. 
Pirmoji skirta Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės pini
gams. Antrosios sales eskpozi-
cija supažindina su bankinin
kystės ir pinigų istorija ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Visi norintys gali apsilanky
ti LB muziejuje trečiadieniais 
ir ketvirtadieniais Vėliau ke
tinama atidaryti jį lankymui 
ir kitomis savaitės dienomis. 
Jėjimas į muziejų pro Lietuvos 
banko kasas Totorių g. 2. 
(Elta) 

Vilniaus centre atidarytas Lietuvos banko muziejus Muziejaus dviejose 
salėse eksponuojami įvairių istorinių periodų pinigai, pinigu gamvbos 
priemones, eksponatai, susiję su Lietuvos bankininkystės istorija. Muzie
jus bus atviras visiems norintiems ji aplankyti ir susipažinti su Lietuvos 
pinigų istorija. N'uotr Eltos 

Dvi giminingos tautos — 
baltai — Latvija ir Lietuva. 
Tik dvi visoje šioje įvai
riatautėje planetoje. Pasku
tines. Galbūt abi stovinčios 
ant išnykimo slenksčio, tik 
latviai jau daug arčiau briau
nos. 

Latvija ne tik mažesne gy
ventojų skaičiumi, bet ir tie 
patys gerokai atmiešti kolo
nistais rusais, reikalaujančių 
teisių, laisvių, lengvatų ir pri
vilegijų. Tame reikalavimų or
kestre pirmuoju smuiku grie
žia Maskva, nuolat kaltinda
ma latvius .,rusakalbių mažu
mų skriaudimu" (nors tos 
„mažumos" sudaro apie 40 
procentų gyventojų), ketinda
ma net jėga vargšus savo žmo
nes apginti nuo persekiojimų. 

Šioje vietoje mums, lietu
viams, dar kartą dera su
simąstyti ir pagarbiai nulenk
ti galvas prieš savo tautos 
gynėjus partizanus, kurių ko
vos ir aukos vis tik pristabdė 
rusų kolonistų antplūdį į Lie
tuvą. Kitaip šiandien ir Vil
nius turėtų su Maskva tas 
pačias problemas, kaip Ryga 
(tiesa, tur i ir dabar, bet bent 
ne dėl rusakalbių). Deja, skir
tumo nemato vakariečiai: 
priekaištaudami Latvijai dėl 
rusų mažumų „skriaudimo", 
susodina visas Baltijos vals
tybes į tą pačią kiaurą valtį, 
paleidžia į audringus prie
kaištų vandenis ir padeda 
Maskvai kaltinti baltiečius 
nebūtais dalykais. 

Ieškodami krislų Baltijos 
valstybių akyse, savose nema
to diskriminacijos rąstų, tary
tum Amerikoje, Didžiojoje Bri
tanijoje ar kurioje kitoje šalyje 
visi su visais sugyvena, jokios 
diskriminacijos nėra. Štai 
„The New York Times" dien
raštyje („No Russian Spoken 
Here", liepos 16 d.) Anatol Lie-
ven rašo apie vėliausius rusų 
tautybės žmonių vargus Latvi
joje, kritikuodamas liepos 
pradžioje parlamente didele 
balsų persvara priimtą įsta-
tymą; kone visiškai suvaržan
tį rusų kalbos vartojimą ne tik 
viešajame valstybės gyvenime, 
bet tam tikra prasme ir pri
vačiai. Lieven savo straips
nyje komentuoja, kad „kaip 
tik dėl tokių Baltijos valstybių 
ėjimų Rusija griežtai protes
tuoja prieš jų įjungimą į 
NATO", o JAV, nors tvirtai 
nusistačiusi NATO duris lai
kyti atviras baltiečiams, bet 
taip pat svarbu nesugadinti 
santykių su Maskva, todėl lai
ko savo „specialia pareiga su
stabdyti įstatymus, erzinan
čius Rusija, kuri tiek daug pa
sitarnavo Vakarams, siekiant 

taikos Jugoslavijoje". 
Straipsnyje skiriama gerų 

žodžių ir naujajai Latvijos pre
zidentei Vairai Vike-Freiber-
gai, kuri atsfsakė pasirašyti ta 
įstatymą ir pasiuntė jį atgal i 
parlamentą. Tiesa, ji nepasi
rašė vien del to, kad neatlaikė 
Europos Sąjungos, Europos 
Tarybos ir JAV spaudimo, ku
ris, pasak Anatol Lieven, turi 
būti tęsiamas... 

„Užrašas ant sienos" aiš
kus: nei viena Baltijos vals
tybe nepatek.- i NATO. jeigu 
neišmoks — kartu su Vaka
rais — visais frontais pasiduo
ti Maskvos reikalavimams. 
Taip pat visiškai ai^ku, kad 
užsienis nesupranta, ir nesi
stengia suprasti, tikrųjų prie
žasčių, dėl ko buvusios pa
vergtos tautos yra nusista
čiusios prie kolonistus rusus, 
okupanto atvežtus į jų iš
tremtųjų, nužudytųjų tautie
čių vietas. Nesupranta ir dėl 
ko tos mažos tautos nori žūt 
būt išsaugoti savo kalbą, pa
pročius, tradicijas nuo visiško 
ištirpimo. Atrodo, kad šian
dien daug greičiau šokama 
gelbėti nuo išnykimo mažą va
balėlį, ar kitokį gyvūną, negu 
tūkstantmečiais išlaikytą didį
jį žmonijos lobį — gyvą kalbą. 

Nors iš esmes galima -utik-
ti, jog Latvija galbūt per daug 
šiuo atveju parodė užsispyri
mo ir galėjo apsieiti be pasta
rojo įstatymo, juo labiau, kad 
įstatymai del pilietybei ir lat
vių kalbos jau anksčiau buvo 
priimti. Tyčiomis erzinti meš
ką, kuomet ji jau rodo dantis, 
nelabai gudru. Antra vertus. 
iš Latvijos galėtu pasimokyti 
ir Lietuva, kuri per mažai 
dėmesio skiria savo taut inėms 
vertybėms, labiau• besirūpin
dama valstybine gerove. 

Paveldėjusi tokį ypatingą 
lobį — seniausią gyvąją pa
saulio kalbą, turėtų dėti kiek 
galima daugiau pastangų ją 
švarinti nuo svetimybių, sau
goti nuo išnykimo ar išsigimi
mo. Džiaugiamės, kad Lietu
vos mokyklose yra sustiprin
tas svetimų kalbų mokymas, 
kad lietuviai joms yra gabūs, 
lengvai išmoksta. Tačiau tas 
dažnai į antrinę vietą nustu
mia gimtąją kalbą. Pradeda
ma manyti, kad ji tinkanti tik 
siauram šeimos rateliui arba 
tik „savame kieme", yra be
reikšmė, kaip tarptautinio su
sižinojimo priemone, neturinti 
pakankamai žodžių ir išsireiš
kimų naujom sąvokoms ar 
daiktams. Vis tik lietuvių kal
ba brangintina už savo savi
tumą ir senumą. Jeigu ji su
nyktų, visi būtume kalti. 

Tęsinys 
Nr. l l 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

Nieko ge-

valdžia ką gerą padarė? — 
resmo nesumečiau. 

— Valdžia? O kada 
šiurkštokai atsiliepė. 

— Kai ką gal ir padaro. Ne viską, bet kai ką tikrai 
padaro, — mėginau suktis iš bėdos, į kurią taip ne
tyčia įlindau. 

— O ar galėtum pasakyti ką? —jau tiesiai akis įspy
rė. 

— Kad, matai tamsta, aš ir pats negalėčiau pasigir
ti, kad viską žinau. Bet va, žiūrėkim, kad ir mokyklos. 
Kiek naujų mokyklų pridiegta. Kai ta karta užaugs, 
nebebus nė vieno beraščio. 

Man bešnekant, jis net prisimerkęs ėmė į mane žiū
rėti. 

— Ar tik nebūsi mokytojas? — paklausė. 
Prisipažinau. 
— Tai gal ir eigulį ar girininką pavaduoji, kad žiū-

rineji. kas miške darosi? 
Kvailas mano būdas: reikėjo gerokai susiimti, kad 

neatsikirsčiau. Neatsikirtau. Susijuokiau ir pasakiau, 
kad einu iš miestelio, iš valsčiaus, ir tyčia pasukau per 
mišką pažiūrėti, ką vaikams būtų galima parodyti. 

— Ir užklupai mane? 

— Neužklupau, tik netyčia užėjau. Dėl manęs tams
ta gali veikti ką nori, man ne tas rūpi. Aš tik norėjau 
pažiūrėti ar ožkabarzdžiai, palardiniai ir lazdynai jau 
žydi. Jų besidairydamas užėjau ir tą nusakinta egly
ną. Spėju, kad čia dar vokiečių darbo žymės tebėra. 
Galvojau kada eigulio paklausti , ar daug miško taip 
sugadinta. O gal ir t ams ta žinai? 

— Kiek eglių, tai kas čia jas suskaitys, bet miško tai 
nemažai. Visas palaukės r iožas. Kai pradėjo nuo 
Medžpjaunio, tai beveik ligi papeikiu ir išraižė. Net 
žmonių nebevarė, belaisvius atsivesdavo, bet sakų su
rinkti nebesurinko, vokiečiai išnyko kaip Jako bitės. 
Nematėm nė vieno išeinančio. Tada ateinančių t a i 
buvo daug. 

Iš a tšakaus žmogaus, nejučia tapo gana kalbus. Gal 
kai pajuto, kad nesirengiu nei barti, nei kam skųsti, o 
gal sugalvojo ką kitą. 

— Tai va, vaikams turėsiu ir ką naują pasakyti. 
— Apie egles? Manai, kad jie nežino? 
— Gal ir žino. Daug ką žino. Bet žmogus jau toks: j is 

nori išmokti ir sužinoti, kas toli, o kas čia pat, dažnai 
net nejaučia, kas ir kaip yra. 

Čia ėmiau ir pasakiau, kad iš visų penkiasdešimt 
mokyklos vaikų tik viena mergaitė težinojo kaip lazdy
nai žydi. Riešutus tai visi ir skynė, ir valgė, bet iš kur 
jie tuose lazdynuose ats irado nė vienas nematė. 

— Nematė lazdynų žirginų? Eik jau, mokytojau, eik. 
— Žirginus visi matė. Viena iš pamiškės net į mo

kyklą atnešė ir į stiklinę sumerkusi man ant stalo pas

tatė. Bet apie žiedus nieko nežinojo. 
Nežinojo nė mano sutiktasis. Kai parodžiau iš spur

gų kyšančius skaisčiai raudonus ūsiukus, nustebo. Ne
buvo jų ne pastebėjęs, ir rūpestingai klausėsi, kai aiš
kinau, kad žirginai yra tik viena žiedo pusė. o kita. 
kur riešutas užsimezga, ne visų net pastebima. Išklau
sęs, ką sakiau, ir pats šakas palankste — ieškodamas 
žiedelių, paskum porą pumpurėlių net išgliaudė pa
žiūrėti, kas yra viduje ir dar paklausė, ar tik iš tų rau
donų ūseliukų teužauga, riešutai. 

Patariau kelis pasižymėti ir žiūrėti, kas atsitiks vė
liau. 

— Bet kelis. — sakiau — Juk ne iš kiekvieno obels 
ar kriaušės žiedo vaisius užauga. 

Tą tai jis žinojo. 
Kai ėmėm žmoniškai šnekėtis, paklau.-iau ar toli Ba

jorų laukai? Ar pataikysiu išeiti? 
— Nebetoli. Čia. kur matai švytint, tik skynimas. 
Reikia eiti va taip. — parode ranka ir žvilgterėjo į 
savo krepšelį, kuriame jau nemaža buvo sakų gurvo-
liukų. 

— Sugaišinau. Peilį turiu. Parodyk kaip. padėsiu pa-
lupinėti. o paskum išvesi iš miško. 

— Nugi, ką čia tamsta. Tik pirštus susisakuosi. Aš 
jau ir taip prisilupinejau. 

Bet aš jau buvau išsiėmęs ir atsilenkęs peilį. 
Kai abu sukibom. darbas ejo greitai. Tik reikėjo pa

taikyti, kur sakai storiau sutekėję Dažniausiai vis la
biau į apačią. Lupinejom nuo tų pačių kamienų, nes aš 

neturėjau kur dėti. Saują pririnkus, reikėjo i jo krepšį 
mesti. 

Pasisakė, kad ir jis ką tik tepradejęs. Dirbąs lent
pjūvėje, tai grįždamas namo ir sugalvojo pasirinkti. 

— Kai namie turi. daug kam praverčia. Galima už
lieti kiurstančius kubilus, statines, net ir palangių 
plyšius nuo šalčio galima užtaisyti. Tėvas. Velykoms 
padarydavo man sakin) kiaušini. Iš velyknakcio grįž
davau pilnas kišenes pnsimušes. Kad kas neatsimintų 
pernykštį esant, kiekvienais metais kitaip perdažy
davau. Bet atsiminė. Šario bernas užsimanė mušti 
mainytiniais. Kai nesutikau, atėmė. Ne visiškai Man 
atidavė savo. Per Velykas, sako. ir jis dar daug išsi
mušęs, o po Velykų sudaužės ir radęs pilna >aku pri
piltą. I kaimą tai neidavau. Tėvai nefeisda^ i Sakyda
vo, ko tu pas tuos turčius? Ar kad pasijuoktą? Pas-, 
kum, kai pamačiau, kad jie tikrai iš mūsų šaiposi, ir 
pats nebėjau. 

Iš pradžių galą ėjom pasišnekučiuodami tiesiai per 
eglyną, paskum radom takutį. į kuri jis ir pašoko. Kai 
išėjom į pamiškę, apsižvalgiau: takuti.- išėjo visiškai 
netoli Bajoro trobelių. Jau kai miške susitikom ir kai 
vienas į kitą artėjom, man kilo nujautimas, kad ar jis 
tik nebus tas mano dar niekada nesutikta^ Bajoras, 
bet kai pamiške artėjom prie trobų, jis pats pasakė: 

— Va. ir mano palociai. 
— Tai tamsta tas Bajoras, su kuriuo liui šiol neteko 

susipažinti. Keletą sykių buvau užsukęs, bet vis radau 
užrakintą. <B.d ' 



DRAUGAS, 1999 m. liepos 22 d., ketvirtadienis 

ELIZA DOOLITTLE 
VĖL KAUNE 
DAINA KLIMAUSKAITĖ 

1998 m. spalio 17-18 d. 
Kauno muzikinis tea t ras žiū
rovams surengė šventę: ram
pos šviesą išvydo pirmoji šio 
sezono' premjera Frederick 
Loewė ir Alan Jay Lerner 
miuziklas Mano puikioji ledi. 
Pasibaigus spektakliui, publi
ka srovėdama ilgai plojo at

ims ir statytojams, gir-
5i -viksniai „Bravo!" 

Taigi spektaklis žiūrovams 
patiko. Patiko jis ir man. 

ats ikratydamas snobiško pa
siputimo. Todėl Pigmalionu 
tampa ir Eliza. 

Autoriai, pasidžiaugdami 
paprastos merginos dvasiniu 
pranašumu, nepamiršta, kad 
del šio eksperimt-nto Eliza 
„iškrito" iš savo klasės, ir' tai 
ją suglumino. Ta pati tema ko-
medijiniu aspektu sprendžia
ma Elizos tėvo šiukšlininko 
Alfredo Doolitle paveiksle. 
Savo gyvenimišką]; credo jis 

Iškart gerai nuteikia informa- išdėsto kupletuose: -Jeigu tik 
vi. • kokybiška spektaklio pavyks..." Ciniška jo retorika 

programėlė, kurios viršelyje 
muiziklo — Mano puikioji ledi 
pirmojo pastatymo Elizos — 
T • - Ragaišytės nuotrauka. 

Gražus teatro gestas, tarsi 
[tvirtinantis norą nepamiršti 
praeities ir tradicijos. 

A. J . Lerner pagrindu libre
tui paėmė didžiojo ironizuotojo 
ir šmaikštuolio dramaturgo 

fė Bernard Shaw pjesę 
.-Pitjmalionas". Daugelio dra-
maturgo pjesių esmę sudaro 
paradoksas. Tai pasakytina ir 
apif ..Pigmaiioną". Senas pa
davimas, kaip skulptorius Pig-
malionas įsimyli savo skulp
tūrą, buvo n<> kartą įkūnytas. 
:TaOiau paradoksalu tai. kad 
•G. B Shaw pjesėje gėlių par
davėja :̂  Covent Garden tur-

ir fonetikos profesorius 
is liiginsas ne tik pakar-

•toja Galatėjos ir Piįonahono 
bet ir savotiškai pa-

• i ją. Higinsas padėjo 
p ras ta i mergaitei, išaugusiai 
gatvėje, išmokti taisyklingai 
kalbėt : , suteikė jai išorinio 
blizgesio, bet nepastebėjo gj.m-
Jstančio joje intelekto ir savo 
Vertes pajutimo jausmo. Pri-
^)raU-< į Elizą žiūrėti, kaip i 
ėemesnį sutvėrimą („skudurų 
krūva"1 , jis paprasčiausiai 
pražiopsojo dvasinį jos to
bulėjimą, todėl Elizos sukili
m a s užklupo jį netikėtai. Hi
g insas žiūri į merginą, beje. 
'kaip ir į kitus, egoistiškai, ma
inydamas, kad viskas, kas joje 
•yra s^era. įdėta tik jo paties. O 
lEliza iš prigimties protinga ir 
kalentinga. Higinsas kaip ju
velyras , tik apšlifavo brangak-
Jneni. N'ors nenorėdamas pri
sipažint i , jis-keičiasi ir pats. 

netikėtai tampa realybe: gau
tas palikimas suteikia galimy
bę buvusiam šiukšlininkui 
tapti solidžiu buržua. 

Mintimis sugrįžtu į 1965 
metus, kai šis populiarus miu
ziklas pirmąsyk išvydo muzi
kinio teatro sceną. Tuomet jį 
pastatė režisierius Rostislavas 
Andrejevas ir dirigentas Juo
zas Kučiauskas. Pagrindinius 
vaidmenis režisierius patikėjo 
Jonei Ragaišytei ir Vytautui 
Blažiui. Būtent jie .buvo il
gamečiai šių vaidmenų atli
kėjai, nors repetavo ir kiti so
listai. J. Ragaišytė sublizgėjo 
Elizos vaidmenyje. Kurdama 
savo heroję, soliste išlaikė pu
siausvyrą, nepersistengė pa
brėždama aštrius Elizos cha
rakterio bruožus I veiksme, 
išmąstytai, motyvuotai pa
vertė „bjaurųjį ančiuką" pui
kiąja ledi. Tačiau protu besi
remianti jos vaidybos maniera 
netapo dominuojančia. J i su
gebėjo emocionaliai suvaidinti 
vieną sudėtingiausių — su
grįžimo iš baliaus — scenų ir 
sujaudino žiūrovus. V. Blažys 
Higinsą vaidino taupiomis 
išorinėmis priemonėmis. Jo 
herojus spindėjo paties artisto 
asmenybės bruožais. Solistas 
kūrė originalaus charakterio 
žmogų, atsidavusį mokslui, 
nesistengiantį paklusti aukš
tuomenės moralės kanonams. 
Reikšminga buvo finalinė 
spektaklio scena: nebylioje mi
zanscenoje vienas prieš kitą 
stovėjo Higinsas ir Eliza — 
dvi lygiavertės asmenybės. 
Pamenu ir spalvingą Leono 
Stanevičiaus šiukšlininką Do
olitle. Aktorius sugebėįo ne tik 

+Mi/a - Aušra Ci 
*«kirnii <lainav< 

• n.ti'r. I'ikt-rinffas - Jonas JanulcviOius su pasi-
K l . w w f miuzikle „Mano puikioji lodi". 

Nuotr. V. Drajrūno 

" . . k 11 i im-- '••«tre pastatytame F l<<K>we miuzikle „Mano 
Jpn i •!.imtioja FikerinRa*. - J. .Janulevifius, Eliza - A. 
"i • i. , 'it' n, ,N - (,. Maciulevičius. Nuotr. V. Dragūno 

komiškai pažvelgti į šį perso
nažą, bet ir keliais štrichais 
pabrėžti praturtėjusio Doolitle 
grobuoniškumą. Nevardysiu 
kitų puikių ano meto atlikėjų. 
Bet štai solistui Mykolui Re-
kiui Fredžio vaidmuo tapo pir
muoju jo gražioje kūrybinėje 
biografijoje. Bernarda Petra
vičiūtė (Misis Pirs), kaip ir Jo
nas Janulevičius (pulkininkas 
Pikeringas) dainavo visuose 
trijuose „Mano puikiosios ledi" 
pastatymuose. 

Nors dekoracijos ir kostiu
mai tąsyk nebuvo turtingi, 
scenografas Igoris Ivanovas ir 
režisierius R. Andrejevas 
sukūrė stilingą, gilų, pačių at
likėjų pamėgtą spektaklį. 

1986 m. Minkso operetės 
teatro režisierius Semionas 
Šteinas įkūnijo šį miuziklą 
antrą kartą, perkėlęs Minske 
statyto spektaklio scenogra-
finį ir režisūrinį sprendimą. 
Elizą tuomet vaidino Danutė 
Dirginčiūtė, Violeta Sagaitytė 
ir Lina Kinderytė, Higinsą — 
Juozas Malikonis ir Gedimi
nas Maciulevičius. 

D. Dirginčiūtė ir V. Sagai
tytė, blizgėjusios operetėse, ir 
šiam vaidmeniui rado įdomių 
spalvų. L. Kinderytei Eliza 
tapo vienu geriausiu jos vaid
menų. J. Malikonis Higinsą 
kūrė kontrastingais potėpiais 
— nuo aštroko charakteringu-
mo iki jaudinančių niuansų 
vokalinėje partijoje. G. Maciu
levičius Higinso poelgių moty
vus užčiuopė iškart ir suma
niai juos plėtojo. Ypač jam 
sekėsi vaidinti su L. Kinde
rytė. S. Šteinas ir dirigentas 
S. Domarkas sukūrė muzikalų 
spektaklį, tik, manau, „kiaulę" 
jiems pakišo dailininkas A. 
Morozovas, kurio scenografija 
gerokai atitolino spektaklį nuo 
angliškos dvasios. Šis miuzik
lo variantas prieš keletu metų 
jau dingo iš scenos. 

Ir štai trečiasis kartas.. . 
Režisierius Gintas Žilys seniai 
svajojo apie šį miuziklą ir, ma
tyt, turėjo jo viziją. Pasiklio
vęs menininkais iš Austrijos 
— scenografu Frieder Klein ir 
kostiumų dailininke Hanna 
Wartenegg sukūrė įspūdingą, 
su užmoju, sceninį reginį. 
Dviejų kontrastingų pasaulių 
atmosferą labai vykusiais 
šokiais ir plastika paryškino ir 
baletmeisteris iš Estijos Dmi-
tri Harchenko. 

Scenografo sumanymas de
koracijų piešinyje pavaizduoti 
Londono žemėlapį yra origi
nalus ir tai dera I veiksmo Co
vent Garden turgaus ir teatro 
prieigų, Eskoto, Higinso kabi
neto scenovaizdyje, bet netin
ka baliaus scenoje. Ryškus 
šios scenos spalvinis sprendi
mas „pjaunasi" ne tik su kuli
sais, bet ir užgožia elegan
tiškų kostiumų siluetus. Išvis 
ši svarbi scena nebuvo efektin
gai sugalvota: karalienė ir 
princas išlenda per mažas du
reles, baletas irgi galėtų pasi
reikšti plačiau. Užtat labai 
įspūdingas ir stilingas yra Es
koto žirgų lenktynių sceno
vaizdis, nepaprastai išradingi 
rafinuotų linijų, elegantiški 
kostiumai. Kiekvienas kostiu
mas — meno kūrinys. Aukš
tuomenės manieringumą pui
kiai pabrėžia choro artistų 
plastika. Apgalvotas kiekvie
nas judesys — skrybėlės, 
skėčio ar binoklio pakėlimas. 
Todėl tokiu disonansu šiam 
šaltam dirbtinumui suskamba 
prasiveržęs Elizai būdingas 
leksikonas. įspūdingai reži
sieriaus sugalvota ir scena, 
k.ii po ilgų mokymosi kančių 
KUzai pavyksta artikuliuotai 
gražiai ištarti „Aš Jums sakau 
bus daug lietaus Ispanijoj"... ir 
pagauta puforijos, ji dainuoja 
..Per naktį šokčiau aš..." Lova 
kartu su Fliza pakyla į dau
sas. 

Elizos vaidmuo yra nepa
prastai sudėtingas. Jį šį kartą 
kuria jau žiūrovų pamilta 
Aušra Oicenaite ir tik antrą 

S K E L B I M A I 
{vairus Nekilnojamo turto 

Sauliaus Bertulio „Me«:-. o menas" Nuotr Elton. 

sezoną dainuojanti, bet jau 
scenoje besijaučianti drąsiai 
Rūta Zaikauskaitė. Higinsas 
— kol kas vienas — Gedimi
nas Maciulevičius. Manau, 
būtų nekorektiška kol kas ly
ginti, kuri Eliza geresnė. A. 
Cicėnaitė yra patyrusi, sub
lizgėjusi visuose žanruose. 
Įgytas sceninis meistriškumas 
puošia jos Euridikę „Orfėjuje 
pragare". Eliza yra aukštesnė 
pakopa. Ar viskas čia iš
baigta? Manau pati solistė 
pasakytų, kad I veiksme ji 
galėtų būti ne tokia berniu
kiškai šiurkšti, o sugrįžimo iš 
baliaus scenoje galėtų jaudinti 
gilesne emocija. R. Zaikaus
kaitė teisingai užčiuopė Elizos 
charakterio giją. Jauna artistė 
pasižymi santūresne vaidybos 
maniera. Jos dar.neslegia ir 
sceniniai štampai. R Zaikaus
kaitė gerai šoka, yra muzikali, 
„įsivaidinusi" mokės apskai
čiuoti jėgas, kad dar geriau 
padainuotų. Pradėti karjerą 
tokiais vaidmenimte kaip Ma
rija „Muzikos garsuose" ir Eli
za jau yra didelė sėkmė. Abi 
Elizos „nutapė" gražų eskizą, 
kuris ilgainiui taps iškiliu pa
veikslu. 

Beatodairiškai žaviuosi G. 
Maciulevičiumi. Jis įkūnija 
tai, kas autorių sumanyta. 
Minkšta, logiška vaidyba, lais
vas perėjimas iš prozos į dai
navimą, intonacijų įvairovė 
teikia pasigėrėjimo. Išsikris
talizavo ir Vitoldo Christaus-

ko — Dulitlo vaidmuo. Solis
tas žavėjosi L. Stanevičiumi, 
laiko save jo mokiniu. Tad Du
litlo monologe pas Higinsą 
randu ir spalvingų mokytojo 
intonacijų. Fredžio vaidmenį 
atliko Vilniaus muzikos aka
demijos paskutinio kurso stu
dentas, Virgilijaus Noreikos 
mokinys Kęstutis Alčiauskis. 
J is j au antrame premjeri
niame spektaklyje jautėsi 
drąsiau ir, gražiai padainavęs, 
sulaukė publikos simpatijų. 

Prie spektaklio sėkmės pri
sidėjo visi solistai: inteligen
tiška, išmintinga Aldonos 
Mikšytės ir Eleonoros Kliu-
čiūtės misis Higins, komiškai 
pretenzingas Mykolo Rekio ir 
Tomo Ladigos Karpatis ir visi 
kiti. Juk spektaklio audinį 
pina kiekvienas dalyvis — ar 
tai būtų choro, ar baleto artis
tas. O premjeriniame spektak
lyje jie reiškėsi entuziastingai. 

Dirigentas Julius Geniušas 
dar 1986 m. dirigavo „Mano 
puikiąją ledi". Tad reikėjo tik 
pagyvinti, paryškinti gerai 
žinomas partitūros spalvas. 
Jis ir orkestras daro tai su 
meile. Ir dar apie spektaklio 
finalą. Kad ir kaip Higinsui 
trūktų Elizos, pamatęs ją 
sugrįžusią vaizduoja, jog jam į 
tai nusispjaut: „Eliza! Kur 
šlepetės?.." Bet Eliza jau ki-

' tokia: moteriškai išmintinga, 
ji kiaurai permato savo moky
toją. Ji — ledi... 

LIETUVOS MENO „KASDIENYBĖS" 
Vasarą mūsų LB apylinkėse 

nutilo muzikos garsai ir įvai
rūs renginiai bei visuomeninė 
veikla, tuo tarpu Lietuvoje 
verda muzikinis gyvenimas. 
Niekas nemoka šventes taip 
rengti, kaip mūsų tautiečiai. 
Nors opera atostogauja, bet, 
atvykus į Lietuvą, tik suspėk 
bėgti iš vieno muzikinio festi
valio į kitą. Kad ir vasarą, čia 
pajunti tikrą muzikinį ir meno 
pulsą. Gal teisingai Rūta 
Oginskaitė rašo: ..Paklauskite 
muzikai neabejinga žmogų, ar 
jis dar gyvas, ar dar jaučia 
muzikai nors kokį jausmą, 
išskyrus poreikį atsigauti nuo 
vasaros festivalių persirijimo". 

Nors Lietuvoje valdžios 
keičiasi, tačiau kultūros politi
ka — ne. Lietuvoje muzika 
grojo net keliose vietose, tą 
pačią dieną ir net tą pačią va
landą. Pasibaigus Vilniaus 
muzikiniam festivaliui, Trakų 
pilyje, prasidėjo įspūdinga va
saros muzikos šventė. Dar 
nespėjus „Turandot", operos 
garsams nutilti. Trakuose, 
Vilniuje liepos 1 d. prasidėjo 
penktas „Šv. Kristupo vasaros 
muzika 99". Festivalis, kuris 
tęsis iki rugpjūčio 15 d. Šio 
festivalio globėjas Lietuvos 
Respublikos ministras pirmi
ninkas Rolandas Paksas, me
no vadovas prof. Donatas 
Katkus. 

Liepos 16 d. teko dalyvauti 
Vilniaus paveikslų galerijos 

rūmų kieme teatralizuotame 
papulianų arijų koncerte. Šio 
vakaro vadovas ir režisierius 
— Lietuvo bosų pirmas Vladi
miras Prudnikovas. J i s ne tik 
visą vakaro koncertą sure
žisavo, bet dainavo ir net diri
gavo (ne visą vakarą) Valsty
biniam simfoniniam orkestrui: 
žymiųjų solistų tarpe pirmavo 
skaidrabalsė Lietuvos pri
madona Irena Milkevičiūtė, 
mums pažįstamas Vytautas 
Juozapaitis. Be to, šie solistai 
pristatė jaunuosius solistus, 
kaip Edgarą Prodkauską, Au
drių Rubežių, Giedrių Žalį ir 
Inesą Lindburgytę. Neabejoti
nai vakaro centre buvo Lietu
vos valstybinio simfoninio or
kestro vadovas maestro 
Gintaras Rinkevičius bei jo 
vadovaujamas orkestras. Ypač 
įdomiai kiekvieną vakaro dai
nininką apibūdino koncerto 
vedėjas Viktoras Gerulaitis. 

Spaudoje rašoma, kad tokie 
vasaros festivaliai leidžia pa
justi europietiška mūsų so
stinės aurą. o klajojantiems 
turistams — lietuvių muzikų 
tiltas svetur nublokštiems 
tautiečiams. 
Sekmadienį, liepos 18 d. po 
Mišių Sv. Kazimiero bažny
čioje vyko „Šv Kristupo vasa
ros muzikos" festivalio tąsa. 
Šiame koncerte dalyvavo so
listė Irena Milkevičiūtė ir so
listas Vladimiras Prudniko
vas, o vargonais grojo muzikas 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUT0M08UO, NAMU. SVEKATO6 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoas a OH. Mgr. Auksė 
S. Karte kafca lietuviukai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wast 95th Street 

Te*. (708) 4244654 
(773) 581-6654 

GREIT PARDUODA 

RE/MM ttSULTS 

offc. (773) SS6-S9S9 
homc (701) 42S-7160 
pjcer (70S) M6-4919 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, V1RYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Ieškome pilnalaikės aukles 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobili. 
TeL 313-408-1515, palikite žinutę, 
mes jums atskambinsime. ia»t> 

KMECKREALTOM 
7»22 S.PisasM Rd. 

. 4385 SJKrchar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayar. Ji 
profesionateL sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite pnsiuogauu patys, arba pirkti 
jau pririnktų. Važiuoti 1-94 iki Mi-
chigan Exit 1 į New Buffalo. Toliau 
sekite ženklus į Mike's Bluberries. 
Atsivežlate uogoms krepšelius. Čia 
graži vieta visai šeimai pasidžiaugti 
gamtoje. Tel. 616-469-2509. 

Parduodamas 1982 m. Aries 
auto. Kaina $2,000 arba pasiū
lymas. Automobilis kaip naujas. 
Skambinti: 708-839-1784 arba 

312-835-0396. 

Perkate automoba}? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirnus automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ka tik atvykot į JAV? 

Neprehlc—t 
Žemos automobilių kainos t 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio.! 
Galėsite sėstai vairai 

(638) 287 2748 

RIVrRDAI 

a—aaH auto. Pigiai parduodame lituoo-
kejimui. remontuojame po avarijų: atats-
tome juto geometriją, •••ntrirmr i 
nausu kaina, keičiame agregatu 

Skambinti Rimui ttt 7SS-2S1 

Leopoldas Digrys. Į koncertą 
susirinko pilna šventovė, tiek 
jaunimo, tiek vyresnių daly
vių. Padaugėjo ir vyrų skai
čius, nes melstis jiems „ne
reikia". Bažnyčias daugiausia 
lanko moterys. Nuo pat Šv. 
Kazimiero bažnyčios atšventi-
mo kiekvieną sekmadienį, po 
12 vai. šv. Mišių, vyksta reli
ginės muzikos ir susikaupimo 
pusvalandžiai bei koncertai. 
Juose dalyvauja žinomi Lietu
vos muzikai, solistai, vargo-
ninkai ir šiame koncerte solis
tai atliko Georg Fridrich 
Hendel ariją iš operos „Xerx", 
Liudvig van Beethoven „Po 
kapo akmeniu", Giacomo Puc-
cini ariją iš operos „Tosca", G. 
Verdi „Ave Maria", V. Bellini 
arija „Norma" ir vargonų vir
tuozas Leopoldas Digrys atli
ko Johann Sabastian Bach 
„Toccata et Fugo d-moll" bei 
Tommaso Albinoni „Adagio". 

Nors vasara atostogų me
tas, tačiau saulė ta pati, 
šviečia ir šildo dieną ir dar 
mums suteikia tokią dvasinę 
atgaivą. Ir tiems tautiečiams, 
kurie neišgali nusipirkti bi
lietų į koncertus, Šv. Kazimie
ro bažnyčioje jie gauna viską 
veltui. Tik sek Kristaus 
mokslą. 

L ie tuvos p a r t i z a n ų 
n u m i n t a i s t a k a i s 

Kai JAV LB krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė iš
vyko į Vokietiją dalyvauti 
PLB 50-ties metų minėjime, 
man buvo proga aplankyti 
Lietuvos partizanų kapus, 
žvyrduobes, kryžių kalnelius, 
kur ilsisi nežinomi Lietuvos 
laisvės kovotojai, partizanai ir 
kuriems skiriama mažiausiai 
dėmesio. Išlikę partizanai dar 
gyvu žodžiu gali skleisti ir liu
dyti netolimos tėvynės tra
gizmą, bet neranda pritarimo. 
Jaunuoliai, tik ką baigę vidu
rines mokyklas, nežino apie 
birželio 14-tos dienos bei kitus 
trėmimus. Mokyklose tokia is
torija neįtraukta į vadovėlius. 
Tėvai gal nežino, o gal ir dėl 
apsileidimo bei gyvenimo sun
kumų slegiami, nesileidžia į 

prisiminimus. Tik patys parti
zanai bei tremtiniai, ka ip su
gebėdami, stato kryžius, puo
šia krauju aplaistytas aikš
teles, ruošia prisiminimo ren
ginius. J ie negauna valdžios 
paramos, nesulaukia aukų, 
lieka pamiršti. 

Suvalkijos keliai nuvedė į 
Marijampolę. Pačiame Mari
jampolės miesto centre yra 
įruoštas partizanų Tauro apy
gardos muziejus, kur saugoma 
skaudžiausių mūsų tėvynes 
dienų atmintis. Tos dienos — 
tai Lietuvos partizanų žūtbū
tinė kova prieš raudonąjį oku
pantą. Muziejuje kaupiama i i 
tų žiaurių kovų išlikę relikvi
jos, archyviniai dokumentai, 
nuotraukos, užrašomi žmonių 

atsiminimai. Muziejus buvo 
atidarytas 1993 m. Jį pa
šventino buvęs gulagų kalinys 
kun. J. Rusinąs. 
Lietuvoje buvo devynios par
tizanų apygardos. Kol kas yra 
tik vienintelis toks muziejus, o 
jų reikia daugiau. Muziejų 
lanko svečiai iš užjūrio, Mari
jampolės apylinkių gyventojai 
bei vietos mokiniai: muziejaus 
širdis — vadovė Aldona Vilu-
tienė. Muziejus atsidarys kas
dien ir nerenka jokio mo
kesčio. Apsilankę matome, 
kaip atrodė NKVD ir KGB 
rūsiai, kankinimo kameros, 
kuriose žuvo tūkstančiai pa
triotų. Naujais apskaičiavi
mais, Lietuvoje kovose prieš 
okupantus žuvo apie 30,000 
partizanų. Vien tik Tauro apy
gardoje žuvo 7,000 part izanų. 
Kurie išliko, perėjo tremtį i r 
lagerius. 

Tokį muziejų turėtų pama
tyti kiekvienas Lietuvos mo
ksleivis. Jaunimas susipažin
tų su Tauro apygardos įkū
rimu, sužinotų apie moteris 
partizanes, kurios daug padė
jo kovose ir gydydamos 
sužeistus partizanus, t remtį i r 
pagaliau — Lietuvos atgi
mimą. Aukas galima siųsti — 
Tauro apygardos muziejus, 
Vytauto 9, Marijampolė 5420, 
Lietuva, arba LPC fondas, 
2711 W. 71st. St. Chicago, IL 
60629. 

Mar i j a R e i n i e n ė 



„NAUJOJO ŽIDINIO-AIDŲ" 100-TASIS 
NUMERIS 

Rimantas Daugintis. „Antanai Gudaitis* — eksponatas ii Vilniuje Meda
lių galerijoje atidarytos parodos „Lietuvos medaliai-Fidem parodose". 
Nuotr. Eltoa 

„Draugo" gimtadienio proga 
Šių metų liepos mėnesį „Drau

gas* švenčia 90-ties metų su
kaktį. Nuo pat pirmo numerio 
„Draugas" siekė ir tebesiekia 
vienyti lietuvius išeivijoje, kad 
jie gyventų išeivijos tautiniais 
reikalais ir savo tautos 
rūpesčiais. Per tuos 90 metų 
keitėsi „Draugo" skaitytojai, 
bendradarbiai bei darbuotojai. 
Iš pagrindų pasikeitė ir laik
raščio leidėjai, Katalikų spau
dos draugįja. 

Švęsdamas savo 90-ties metų 
gimtadienį, dienraštis „Drau
gi** yra pasiekęs tokio 
amžiaus, kad gali žvelgti su pa
sididžiavimu į praeitį, su vilti
mi—į ateitį. Tačiau dabar, 

sparčiai mažėjant prenume
ratorių skaičiui, Katalikų spau
dos draugįja nori nustatyti toli 
me&nes dienraščio gaires. Šios 
anketos tikslas yra sužinoti 
skaitytojų nuomones ir pagei
davimus apie dienraščio kryptį, 
jo skyrius, straipsnius bei tei
kiamą informaciją. 

Iškirpus ir užpildžius anketą, 
prašome, ją nepasirašius, 
pasiųsti „Draugo" moderatoriui 
kun. Viktorui Rimšeliui, 4545 
W. 63rd Str., Chicago, IL 
60629. Norint plačiau pasisaky
ti, prašoma naudoti atskirą 
lapą ir grąžinti iki liepos pabai
gos. Anketos duomenys bus pas
kelbti „Drauge". 

ANKETA 

1. Ar „Draugas" dar reikalingas? Taip 3 Ne Q 

2. Ar jis jus aplamai patenkina? Taip 3 Ne • 

3. jeigu nepatenkina, tai kodėl? 

4. Ar jaučiate dabartine „Draugo" kryptį? Taip • Ne a 

5. jeigu taip, kokia, jūsų nuomone, jo kryptis? 

6. Ar patinka dabartiniai „Draugo" skyriai? Taip CJ Ne Zi 

7. Kuris puslapis geriausiai patinka? 

8. jeigu nepatinka, tai kodėl? 

9. Ar patinka šeimos skyrius? Taip D Ne U 

10. Ar patinka Jums laiškų skyrius? Taip Q Ne 9 

11. Aplamai kokie straipsniai jums patinka, kokie ne? 

12. Ar daugiau medžiagos norėtumėte i i užsienio lietuvių 
gyvenimo bei veiklos, ar iš Lietuvos? 

13. Ar pakanka žinių apie religinį gyvenimą, ar norėtumėte 
daugiau? 

14. Surašykite eilės tvarka, ką „Drauge" skaitote ir ko visai 
neskaitote? 

15. Ar „Drauge" bendradarbiaujate: laiškais, trumpom žinutėm, 
rašiniais? Taip a Ne O 

16. Ar tuo bendradarbiavimu esate patenkintas? Taip • Ne 3 

17. Kaip surasti daugiau prenumeratorių, ypač tarp jaunosios 
kartos, tarp dabar atvykusių iš Lietuvos? 

18. jūsų amžius 

19. Kiek metų gyvenate išeivijoje?. 

20. Parašykite, kas patinka, ar nepatinka, šeštadieno kultūros 
priede, jeigu reikia daugiau vietos, naudokite atskirą lapą. 

Su dideliu malonumu svei
kinu „Naujojo Židinio - Aidų" 
leidėjus ir redaktorius 100-to-
jo numerio išleidimo proga. 
Tai didelis žingsnis Lietuvos 
katalikų spaudos bare. 

Laiške redaktoriui Gintaras 
Beresnevičius džiaugiasi taip 
pat šimtojo numerio proga. 
„Šimtasis numeris ženklina 
visą epochą, sutilpusią maž
daug dešimties metų laiko
tarpy. 'Naujasis Židinys-Ai
dai' yra skaidrus, blaivus kri
tiškas, intelektualinis žurna
las, kartu europietiškas*. 

Sigitas Jegelevičius suteikia 
daug duomenų kaip Lietuvos 
Metrikos mikrofilmas buvo 
parengtas ir kokie asmenys 
tai atliko. 

Paulius Subačius, kurio vi
si rasiniai ypač aktualūs ir 
įdomūs, „Brendimo krizėje" 
pastebi tikybos mokymo pro
blemas Lietuvos mokyklose. 

„Pasikalbėkime geriau apie 
poezįją"... Tai Antano Macei
nos laiškai Kaziui Bradūnui 
1979-1985. Išeivio gyvenimo 
nuotrupos ir to meto lietu
viškos spaudos apžvalga. 

Kęstutis Skrupskelis nag
rinėja mūsų pirmtakų kelius. 
„Tariamasis jaunųjų katalikų 
fašizmas". Straipsnis užima 
15 psl. Tai atsiliepimas į dvi 
naujas knygas, pasirodžiu
sias Šviesos-Santaros federa-
cįjos aplinkoje. Klaipėdos uni
versiteto filosofijos dėstytojas 
Leonidas Donskis „Tarp Kar-
lailio ir Klaipėdos" ir Liūto 
Mockūno „Pavargęs herojus". 
Abu autoriai puola Maceiną ir 
katalikų intelektualus. Jie ap
kaltina Maceiną esant lietu
viško fašizmo ideologu ir men
ku filosofu. Skrupskelis šiuos 
teiginius griežtai atmeta. Tai 
įdomiausia šio numerio tema. 

Apžvalgoje: religijos, kultū
ros ir visuomenės skyriai. 
Knygų ir žurnalų skyriuje re
cenzuojama nauja religinė 
knyga vokiečių kalba. „Die re-
formatische Kirchen Litau-
ens" paraše von Arthur Her-

• man su penkiais talkininkais 
(iš jų keturi lietuviai). Kartu 
paminima Leonardo Gutausko 
eilėraščiai „Popierinė dėžutė". 

„Aidų" leidykla išleido nau
ją filosofijos knygą Platono 
„Faidonas". Joje — paskuti
nės Sokrato mintys prieš mir

tį. Nieko nesakoma, kur gali
ma šią knygą užsisakyti, ne
minima jos kaina. 

Henrikas Kudreikis 

KARTENOS HERBE 
ĮAMŽINTI PILIAKALNIAI 

Prez. Valdas Adamkus pat
virtino Kartenos miestelio 
herbą. Mėlyname herbo skydo 
lauke pavaizduota ant žalios 
kalvos stovinti tribokštė sida
brinė pilis. 

Kadangi istorinio herbo 
Kartena niekada neturėjo, He
raldikos komisijoje, svarstant 
naujo herbo idėjas, kartu su 
vietos seniūnijos atstovais bu
vo sutarta įamžinti senuosius 
piliakalnius su medinėmis pi
limis. 

Kartenoje ir jos apylinkėse 
yra nemažai archeologinių pa
minklų, keletas piliakalnių. 
Visi piliakalniai buvo supilti 
svarbiose strateginėse vietose, 
jų gynėjai buvo įrengę ir su-
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Kartenos miestelio herbas. 

tvirtinimus. Tai, pasak isto
rikų, rodo, kad Kartenoje gy
venta nuo seniausių laikų, o ši 
vietovė buvusi svarbus Žemai
tijos gynybinis kompleksas. 

15 km į Rytus nuo Kretin
gos, prie Minijos upės įsi
kūręs, Kartenos miestelis ra
šytiniuose šaltiniuose pirmą 
kartą paminėtas 1253 metais. 
Čia nekilnojamojo turto yra 
turėję didikai Sapiegos, Na-
gurskiai, Pliateriai. Jie šioje 
vietovėje buvo pastatę ir baž
nyčią. (Elta) 

STASIO VAINIŪNO 
MUZIKA 

Lietuva paminėjo kompozi
toriaus, pianisto ir pedagogo 
Stasio Vainiūno (1909-1982) 
gimimo 90-ąsias metines. Šiai 
sukakčiai skirtus koncertus 
jau surengė Muzikų rėmimo 
fondas, S. Vainiūno namai, 
muzikos mokyklos. Lietuvos 
muzikos akademijos didžiojoje 
salėje koncertavo Stasio Vai
niūno pianistų konkurso lau
reatai. 

Balandžio 22 dieną Stasio 
Vainiūno jubiliejui skirtas 
simfonines muzikos koncertas 
surengtas Lietuvos filharmo
nijos didžiojoje salėje. Jubilie
jiniam koncertui Lietuvos na
cionalinis simfoninis orkestras 
parengė Stasio Vainiūno sim
foninį paveikslą „Sutartinė", 
kuris buvo sukurtas 1969 me
tais, kompozitoriui minint sa
vo 60-ties metų sukaktį, taip 
pat 1957 metais parašytą sim
foniją. Į programą įtraukti ir 
Stasio Vainiūno fortepioninės 
muzikos kūriniai. 

Stasys Vainiūnas, pasak 
muzikologų, mūsų muzikinės 

kultūros dirvonuose nuvarė 
labai gilią vagą. Vadovavo Lie
tuvos kompozitorių sąjungai, 
profesoriaudamas muzikos 
akademijoje (tada — Konser
vatorijoje) išugdė daug gabių 
mokinių, pats būdamas pia
nistas parašė nemažai kūrinių 
šiam instrumentui, taip pat 
muzikos dviem fortepionams, 
koncertų fortepionui su orkes
tru. Gerai vertinama ir jo sim
fonine muzika, taip pat kū
riniai vargonams, ansam
bliams. 

Kompozitoriaus, pianisto ir 
pedagogo Stasio Vainiūno at
minimą įamžina jo vardo kon
kursai. Bute, kuriame jis gy
veno Vilniuje, Lietuvos muzi
kų rėmimo fondas įkūrė muzi
kos populiarinimo centrą — 
Stasio Vainiūno namus. Ne 
vienas Stasio Vainiūno kon
kurso laureatas vėliau yra pel
nęs ir kitose šalyse rengiamų 
tarptautinių konkursų apdo
vanojimų. Tėvo pėdomis pa
sekė duktė — žinoma pianistė, 
Lietuvos muzikos akademijos 
profesorė Birutė Vainiūnaitė. 
(Elta) 

NUKRITO VASAROS KAINOS 
IŠ NEW YORKO Į 

VILNIŲ 
F I N N A I R L I N I J A 

Liepos 21 d. - rugpjūčio 31 d. $556 
Rugsėjo 1 d. - 30 d. $484 
Spalio 1 d. - gruodžio 14 d. $406 
Sausio 6 d. - kovo 30 d. $406 

Plius mokesčiai. 

Kelionės trukmė nuo 1 savaitgalio iki 3 mėnesių. 
Bilietus n u p i r k t i iki rugpjūč io 16 d. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 - 235 S t 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW VYTIS TOURS.COM 

Visame pasaulyje garsios „Faberge" bendroves dirbinių jau galima 
įsigyti ir Vilniuje, kurio centre atidaroma vienintelė Baltijos valstybėse 
šios firmos gaminamų papuošalų parduotuvė. Nuotr. Eltos 

*^J *TAAAUJA»«« 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convcnient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily servtce to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm. Our 4:30 p.m. 
departure o>es you a retaxed mom-
ing amval fcr business or pleasure. 
When youre readytoretum,youll 
enjoy tame-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Gass 

or Economy dass, you can be 

sure our service w i be wortd-dass. 

and wiii afow you to arrtve rested and 

refreshed - atl for a reasonabie fare. 

Find out what a wortd of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 

Banking 
the vvay 

it should be! 

nMf f i ™ 

SK946 
SKM4 
SKK3 
SK<M3 

FlOJH 
CNcjgo 
StocHhuIrn 
vanta 
C0P*fl#MQBO 

To 
Stodthotn 
VMus 
Copvtfvgen 
CMogo 

OspartutTknt 
4:30 pm 
9:20am *l 
1245 pm 
3:40 pm 

AfTtVM TbHG 

?40am*l 
K » 0 a m * l 
2:15 pm 
5:40 pm 

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — Jūsų apylinkės 
bankas! 

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės. 

£ 2 tTIklkind Padarai 
^ ^ ^ ^ Savings and Lo«n Asaooatton 

M2S S. Hartam Ava., Brtdgavtaw 60455 • (705) 506-0400 
4040 S. Archar Ava., Chicago 80032 • (773) 254-4470 

2857 W. 0801 S t , Chicago 60820 773)025-7400 
www.fnKiMinaTvovrw.cuff11 

FDIC Insured 3555 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://www.flysas.com
http://www.fnKiMinaTvovrw.cuff
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dr. R a s a (Ti jūnėlytė) i r 
dr . P a t r i c k M c C a r t h y sek
madienį, liepos 18 d.. 12:30 
vai. p.p., sus i l aukė s ū n e l i o 
E r i k o Tomo . Broliuku džiau
giasi trejų metų Matas ir pu
santrų metų Elyte, o septinto 
vaikaičio susilaukę — Marga-
ret ir J im McCarthy bei Indrė 
ir dr. Donatas Tijūnėliai, ku
riems Erikas yra taip pat sep
tintas vaikaitis. 

P a i e š k o m o s av i ac i j o s la
k ū n o p i k . A n t a n o G u s t a i 
čio dukterys ar kiti jo šeimos 
artimieji. Skambinti: 708-423-
1681 (Oak Lawn, IL). 

R a k o s tovyk lon a u t o b u 
su v y k s t a n č i ų s t ovyk l au 
to ju b a g a ž a s b u s v e ž a m a s 
s u n k v e ž i m i u . Daiktai bus 
priimami PLC, Lemonte, pir
madienį, liepos 26 d., nuo 6 iki 
8:30 vai. vak. Nuo kiekvieno 
stovyklautojo bus priimama: 
vienas lagaminas, viena su
lankstoma skautiška lovelė ir 
miegmaišis, patalynė. Nepri-
imsim ..Rubermaid" plastiki
nių dėžių ir didelių lovų. Atsi
minkite, kad pakuojatės skau
tiškai stovyklai. Vykstantieji 
stovyklon savomis priemonė
mis patys rūpinasi savo ba
gažo gabenimu, jų daiktai 
sunkvežimin nebus priimami. 
Visi daiktai pažymimi šių 
spalvų kaspinėliais: „Aušros 
Vartų"/,, Kerną vės" t. — gelto
nais, „Nerijos" t.— mėlynais, 
„Lituanicos" tunto: žemės 
skautai — žaliais, jūrų skau
tai — mėlynais. Primename, 
kad autobusan bagažas nebus 
pri imamas. 

I r e n a K r i a u č e l i ū n i e n ė 
praneša, kad pasikeitė jos 
adresas ir dabar yra: 806 
K e n m a r e Drive , B u r r Rid-
ge , I l l i no i s 60521, teL 630-
734-9626. Ji prašo norinčių 
paštu susisiekti paštu laiškus 
siųst I r e n e L e o n a s pavarde. 

Visą šią s a v a i t ę (iki pirma
dienio) prie Navy Pier prie
plaukos bus prisirišęs Ameri
kos Karinio jūrų laivyno lai
vas "USS Clark". Šį 445 pėdų 
laivą, sveriantį net 4,100 tonų, 
galite aplankyti ir apžiūrėti: 
trečiadienį nuo 1 iki 6 val.p.p., 
ketvirtadienį - nuo 1 iki 4 vai. 
p.p.. penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį - nuo 1 iki 6 vai. 
p.p.. pirmadienį - nuo l^ki 4 
•-a:.p p lojimas - nemokamas. 

S i g u t ė Ž e m a i t i e n ė , Bal-
t r u š i e n ė , Sofija Braž ion ie -
nė, V i d a Blysk ienė , M a r i j a 
B a r i e n ė — tai dar vienas 
buri ii> dosnių aukotojų, atne
šusiu dovaneliu ..Draugo" va
saros Įvcntes laimėjimu sta
lui Labai ačiū! Ar ir Jū s 
galėtumėte prisidėti prie vasa
ros šventes džiaugsmo9 

P a t i k s l i n a m e : ketvirtadie
nio, liepos 15 d. laidoje, E. 
Sukučio pasikalbėjime su dr. 
H. Sadžm:-.. turi būti mini
mas Rima> Kurtinaitis, ne I.i-
:.a.-. kaip išspausdinta. 

L i e t u v i u k i l m ė s j a u n i 
m a s , n u o 7 iki 16 me tu . 
kviečiamas stovyklauti Dai
navos jaunimo stovyklos ruo
šiamoje .J-itnuanian Heritage" 
stovykloje. Stovykla ruošiama 
silpnai a r visai lietuviškai ne
kalbant iems vaikams. Ši po
puliari stovykla prasidės sek
madienį, liepos 25 ir baigsis 
sekmadienį, rugpjūčio 1 d. 
Pasinaudoki te proga malo
niai stovyklaujant susipažinti 
su savo lietuviška kilme, kul
tū ra , papročiais ir tradicijo
mis. Stovyklai vadovauja pa
tyrę vadovai. Informacijai ir 
registracijai skambinkite tel. 
630-257-2022. 

Č i k a g o s s k a u t ų R a k o s to
v y k l a v i e t ė j e j a u p r a s i d ė j o 
s t o v y k l a v i m a s . LSS „Ąžuo
lo" ir „Gintaro" jaunųjų va
dovų ir vadovių mokyklų sto
vykla prasidėjo liepos 20 ir 
baigsis liepos 27 d. LSS JAV 
Vidurio rajono skautų ir skau
čių stovykla prasidės atei
nantį trečiadienį, liepos 28 d. 
ir baigsis šeštadienį, rugpjūčio 
7 d. Stovyklautojai laukia na
miškių ir draugų laiškų. Ofi
cialus stovyklos adresas yra: 
CAMP RAKĄS, Custer, MI 
49405. Stovykla pasiekiama 
šiais telefonais: Administraci
j a ir ambulatorija - 616-737-
3440; ,Aušros Vartų" t-to raj.: 
231-757-2572; „Kernavės" t-to 
raj.: 231-757-3372; „Lituani
cos" t-to raj.: 616-757-2791; 
„Nerijos" t-to raj.: 616-757-
3693. Reikalui esant, prašoma 
skambinti stovyklos vadovy
bei. Individualūs stovyklauto
jai prie telefono bus kviečiami 
tik rimtam reikalui kilus. 

U n i o n P i e r , MI, lietuvių 
draugijos metinė gegužinė bus 
rengiama liepos 25 d. „Ginta
ro" vasarvietėje. 12 vai. Michi-
gano laiku bus aukojamos šv. 
Mišios, gegužinė vyks tuoj po 
Mišių. Svečiai ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti. 

T a u r a g ė s l i e tuv ių k l u b o 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
liepos 25 d., 12 vai. Šaulių na
muose, Čikagoje. Bus geras 
mais tas , nuotaikinga Kosto 
Ramanausko muzika ir kitos 
linksmybės. Gegužinė suteiks 
progą atsigaivinti ir paben
draut i vėsinamoje Šaulių salė
je. Visi maloniai kviečiami! 

K a i k u r i o s g r e i t k e l i o D a n 
R y a n eismo juostos, kurias 
teko uždaryti ir taisyti naktį, 
j au užbaigtos ir padengtos 
nauja asfalto danga. Visos 
greitkelio juostos bus atvertos 
šį ketvirtadienį, savaite anks
čiau nei buvo numatyta. 14 
mln. dol. kainavęs Dan Ryan 
greitkelio taisymo projektas 
buvo pradėtas balandžio 30 
dieną. Per tą laiką pataisytos 
ir naujai išasfaltuotos vietinės 
greitkelio juostos nuo 31 gat
vės iki Marquette Road ir vi
sos juostos nuo Marąuette 
Road iki 99 gatvės. 

ANTANO GRINOS PRANEŠIMAS 

JAV LB Kultūros tarybos nares Lx>reta \Vnclauskien- -Juozas Žygas, 
Violeta Drupaitė. 

..Saulute", Lietuvos Vaikų 
globus būrelis, vadovaujamas 
Indrės Tijunelienes, liepos 18 
d. i Bočių menę Pasaulio lietu
vių centre Lemonte sukvietė 
visą salę žmonių. Jie atvyko 
išklausyti finansininko Anta
no Grinos pranešimo — „Lie
tuvos ekonomine padėtis ste
bėtojo akimis". 

GENUTEI 
JOKUBAITYTEI 
IŠVYKSTANT 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui Jaun imo centre, 
jau daugelį metų vadovauja 
prof. Jonas Račkauskas. Čia 
yra suplaukę daug archyvinės 
medžiagos iš išeivijos lietu
vių veiklos. Į šį centrą, norė
dami gauti daugiau žinių sa
vo moksliniams darbams, at
vyksta net mokslininkai iš 
Lietuvos. 

Didžiulės bibliotekos tvar
kymui buvo pakviesta Genutė 
Jokubaitytė, kuri Lietuvoje 
dirba Martyno Mažvydo bib
liotekoje ir eina katalogavimo 
centro skyriaus vedėjos parei
gas. Genutė Lituanistikos ty
rimų ir studijų centre išdirbo 
9 mėnesius. Per šiuos mė
nesius ji sukatalogavo daugy
bę knygų, raš tų bei laikraš
čių. Senų knygų, laikraščių 
vartymas reikalauja daug at
sidavimo ir meilės šiam dar
bui. Genutė darbą atliko su 
pasišventimu. Ja i išvykstant 
į Lietuvą, Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro patalpose 
buvo suruoštas atsisveikini
mas. 

Prof. Jonas Račkauskas, 
kaip jos iškvietėjas, dėkojo už 
jos atliktą darbą, pabrėž
damas jos pareigingumą, 
gražų sugyvenimą su kitais 
šios įstaigos darbuotojais ir 
malonią draugystę su lietuvių 
visuomene. Apgailestavo, kad 
turėjo ją apgyvendinti kolek
tyviniame name, kuriame gal 
nebuvo pakankamai erdvės. 
Genutė dirbo, šypsojos ir ne
kėlė jokių reikalavimų. 

Darbščiąją bibliotekininkę 
taip pat sveikino Jaunimo 
centro tarybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus. Sveikino 

T Stase Feters Mene. Juozas 
Masilionis, Skirmantė Migli-
nienė, einanti Jaunimo centro 
administratorės pareigas ir 
kar tu atstovaujanti šio cen
tro direktorei Marytei Utz. 
Kun. Juozas Vaišnys, SJ, pa
minėjo Genutes darbštumą, 
prisimindamas tą metą, kai 
jai reikėjo perskaityti daugybę 
rašinių, atsiustų į žurnalo 
„Laiškai lietuviams" konkur
są. Aldona Jurkutė, kuri pra
leido daug valandų dirbdama 
kartu, taip pat pritarė kun. J . 
Vaišniui, ir sakė, kad Genutė 
labai darbšti ir visada norinti 
padėti kitiems. Buvo daugiau 
kalbėtojų, kurie sakė, kad jei
gu Lietuvoje būtų bent 50 
proc. Genučių, nesiekiančių 
asmeninės naudos ir atsida
vusių savo darbui, tai mūsų 
tėvynė seniai būtų pakilusi iš 
vargų ir pradėjusi žydėjimo 
laikotarpį... Genutė naudojosi 
senais posakiais: „melskis ir 
dirbk", „nereikalauk iš kitų 
nieko, bet duok pats, ką gali". 

Atsisveikinant su darbščiąją 
Genute, dalyviai jai įteikė at
virutę su dovanomis, linkėda
mi laimingai grįžti į Lietuvą. 
J ie taip pat prašė priminti 
tautiečiams, kad išeivijos lie
tuviai vertina tuos žmones, 
kurie nebįjo imtis pareigų ir 
apsiėmę, atlieka kuo geriau
siai 

Genutė Jokubaitytė nuošir
džiai dėkojo prof. Jonui Rač
kauskui už suteiktą progą 
dirbti jo vedamuose archy
vuose. Už parodytą meilę, 
draugystę ir nuoširdumą dė
kojo mieliems bendradar
biams ir visiems žmonėms, su 
kuriais teko susitikti bedir
bant Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 

Antanas Grina 

Finansininkas A. Grina jau 
nuo 1992 m. kasmet po keletą 
mėnesių skaito paskaitas Vil
niaus universitete bankinin
kystės srityje. Už tokį pasi
šventimą universitetas jam su
teikė senato garbės nario var
dą. Tokių iškilių senato narių 
universitetas per visą savo is
toriją teturėjo tris. A. Grinos 
paskaitų kas savaitę klausosi 
keli šimtai bakalauro laipsnio 
siekiančių studentų ir kitų 
specialybių atstovai. 

Neseniai A. Grina grįžo ga
na optimistiškai nusiteikęs 
Lietuvos ekonomikos atžvil
giu. Žinoma, yra daug nepri
teklių, bet finansininko aki
mis žvelgiant, esamą padėtį 
galime vertinti pozityviai. 

Turime pastovų pinigą, la
bai žemą infliaciją, o palū
kanų lygis panašus į Vakarų 
Europos kraštų lygį. Bendras 
vidaus produktas (BFP) gra
žiai kilęs (apie 4-5 proc.) prieš 
Rusijos krizę, dabar nukrito ir 
ko gero šiais metais pakils 
tik kokiais 2 proc. Rusijos kri
zė padarė daug žalos Lietu
vai, nors ankstesnė vyriausy
bė apie tai bijojo skelbti. 

Turime gana laisvą rinką, 

kur verslai vystosi, deja, tik 
gerokai apsunkinti mokesčių 
ir valdžios biurokratijos. Tu
rime veržlią ir vakarietiškai 
pradedančią galvoti jauną 
kartą, kurios ne vienas atsto
vas klausėsi A. Grinos pas
kaitų. Politika vystosi laisvai, 
nors ir nebūtinai dalykiškai 
atsižvelgdama į ekonomines 
problemas. Taigi apskritai pa
ėmus, krašto ekonomika nei 
kiek nėra blogesnė nei kituose 
Rytų kraštuose, o geresnė nei 
daugumoje buvusios Sovietų 
sąjungos kraštuose (Rusija, 
Ukraina ir kt). 

Žinoma, kraštas turi proble
mų. Ekonominis vystymasis 
įvairiuose miestuose ir mieste
liuose, išskyrus Vilnių ir Klai
pėdą, labai prastas . Kaime 
visiškai blogai. Mažažemiai 
neišliks, o aiškios nuovokos 
dėl kitų žemės ūkio vienetų 
progreso valdžia kaip ir netu
ri. Stebėtina, kad paskutinioji 
vyriausybė lyg nepripažino 
Rusijos krizės svarbos Lietu
vai. Kadangi eksportas į rytus 
krito apie 70 proc. tai galime 
įsivaizduoti daugelio fabrikų, 
ypač maisto perdirbėjų sunku
mus šiandien. Bedarbystė 
šiais metais gali siekti 9 proc. 

Negerai yra su prekybos ba
lansu ir einamosios sąskaitos 
deficitu, nepaisant, kad dabar 
rezerve yra apie 1,6 bilijonų 
dolerių.Tuo pačiu kraš tas ki
toms valstybėms skolingas 
apie 1,2 bilijonų dolerių ir už 
tas skolas moka daug palū
kanų. Greit reikės pradėti 
grąžinti atgal pagrindinę pas
kolos sumą. Lietuvos ir Latvi
jos paskolos yra riboto termi
no bei trumpalaikės, tuo tar
pu Estija turi daugiau ilgalai
kių investicijų, didelę dalį iš 
Suomijos kapitalo. 

Kelių didelių bendrovių kaip 
Telekomo privatizavimas į vy
riausybės kasą atnešė šimtus 
milijonų dolerių. A. Grina pas
tebėjo, kad pinigų dalis yra ir 
bus panaudota, kad būtų at
statyti panaikinti gyventojų 
indėliai kaip tai buvo paža
dėta prieš Seimo rinkimus. 
Tačiau jo nuomone, šis dalinis 
pinigų grąžinimas galėjo būti 
atliktas valstybes lakštais su 
geromis palūkanomis ir lakštų 

išmokėjimu per 5 ar 10 
metų, taip panaudojant 
šias valstybės lėšas krašto in
frastruktūrai, užsienio skolų 
išmokėjimui ar investicijų 
skatinimui, š ie lakštai* galėjo 
būti padaryti taip, kad juos 
būtų galima parduoti vidaus 
rinkoje. Žmonės, norėdami pi
nigų, tuojau būtų galėję tuos 
lakštus parduoti kitiems su 
nuolaida, ir tai nebūtų padidi
nę pinigų kiekio krašto viduje. 
Dabar gi atgaunami pinigai 
išleidžiami ir tuo pačiu dauge
liu atveju atsiduria užsienyje 
didėjant importui, tuo didi
nant krašto prekybos ir eina
mosios sąskaitos deficitą. 

Litas pasiliko stiprus. Euro 
vertė krito palyginus su dole
riu, su kuriuo mūsų litas yra 
surištas. Pramonininkai skun
džiasi, kad sunkiau eksportuo
ti, nes euro zonoje jų gaminiai 
pabrango. Tuo tarpu lietuviai 
su stipriu litu gali daugiau 
nusipirkti. 

Iš viso atrodo, kad R. Pakso 
vyriaussybė bus atviresnė vi
suomenei. Per daug negerų 
dalykų buvo slepiama nuo 
žmonių. Vėliau jie vis tiek iš
kilo, o per tą laiką dėl to sla
pukavimo daug problemų ne
buvo išspręsta. Pavyzdžiui, 
buvo valdžios bankų, kurie 
slėpė nuo žmonių savo nesu
gebėjimą ar blogus sprendi
mus ilgesnį laiką, palikdami 
tas problemas savųjų ir val
džios žmonių tarpe. Šitos klai
dos vis tiek iškyla į viešumą, 
ir juo vėliau tas įvyksta, tuo 
pasekmės graudesnės. Reikia 
seniai laukto atvirumo finan
siniame ekonominiame sekto
riuje ir valdžios kabinetuose. 
R. Paksas yra populiarus, tai 
žmones galbūt geriau sutiks 
net ir nemalonias žinias ar 
faktus. 

Šiandien turime džiaugtis, 
kad Lietuva gerų valdžios pa
tarėjų dėka (nepaisant nevy
kusio Valiutų valdybos ekspe
rimento), turi pastovią ir stip
rią valiutą. Turi atsakingą 
bei sugebantį dirbti Centrinį 
banką. Tas įgalina kreipti 
daugiau dėmesio į kitus kraš
to ekonomikos sektorius, nes 
lietuviai iš esmės dabar per
gyvena labai sunkų ekonomi
nio gyvenimo laikotarpį. 

J o n a s P a b e d i n s k a s 

Filmai 
"P r iva t e Confessions" 

(„Išpažintys") - vienas iš ge
riausių šių metų filmų, jau ro
domas Čikagos „Music box" 
kino teatre (3733 N. South-
port). Filmo režisierė - Liv 
Ullman, scenarijaus autorius 
- Ingmar Bergman, vaidina 
M. von Sydow ir T. Hanson. 
Šioje sudėtingoje dramoje au
toriai ir aktoriai bando ap
čiuopti ir atskleisti išpažin
ties esmę ir paslaptį. 

»t/val#«/ 

Lietuviškosios bendruomenes nariai palaiko gubernatoriaus George H. 
Ryan "Illinois First Plan" Šis 12 bilijonų dolerių planas skirtas tam, kad 
butų pataisyti ir išplėsti valstijos keliai, kad butų atnaujintos susisieki
mo sistemos, suremontuotos mokyklos. Nuotraukoje Robert Mitzner ir 
Cirole Balzekas 

„Ravima* 99" - kasmetinis 
Čikagos muzikos festivalis tę
siasi. 

Liepos 22 d., ketvirtadienį, -
violančelininko Lynn Harrell 
rečitalis. Festivalyje muzikan
tas dalyvauja jau devynioliktą 
kartą. Pradžia - 8 vai. 

Liepos 23 d., penktadienį, 
Čikagos simfoninis orkestras 
ir Dawn Upshaw (sopranas) 
atliks kompozitorių Bernstein, 
Sondheim. Gershvin muziką. 
Pradžia - 8 vai. 

Liepos 24 d., šeštadienį, 
Čikagos simfoninis orkestras 
ir smuikininkas Itahak Perl-
man atliks kompozitorių Ros-
sini, Dvorak, Kreisler, Bern
stein ir Respigbi kūrinius. 
Pradžia - 8 vai. Prieš šį kon
certą, 6 vai., Evanstono ka
merinis ansamblis atliks kom
pozitorių Becthoven ir Dvorak 
trio. 

Liepos 25 d., sekmadienį, It-
zhak Perlman grieš ir smuiku, 
ir diriguos Čikagos simfoni
niam orkestrui. Programoje -
kompozitorių Bach, Beetho-
ven, Schubert. Brams kūri
niai. Pradžia - 7 vai. Prieš tai, 
5 vai., Beethoven ir Dvorak 
kvartetus atliks Buckingham 
kvartetas. 

Liepos 25 d., pirmadienį, 
klausytojų dėmesiui - „Beaux 
Arts" trio. Y U. Kim (smui
kas), A. Meneses (violančelė) 
ir M. Pressler (fortepionas) at
liks Beethoven, Sostakovič, 
Dvorak kūrinius. Pradžia - 8 
vai. 

Liepos 27 d., antradienį, 
koncertuoja Kanados grupė 
„Cowboy junkies". Jos muzi
koje daug bliuzo, folkloro ir 
„country" muzikos elementų. 
Pradžia - 8 vai. 

Festivalis „Ravinia' 99" vyk
sta Čikagos priemiestyje 
Highland Parke. Bilietus užsi
sakyti galite tel. 847-266-
5100, faksu - 847-266-0641 ir 
kompiuteriniame puslapyje: 
www.ravinia.org 

Ruošk i t ė s dar vienam įdo
miam Čikagos muzikiniam 
festivaliui. Jis vyks rugpjūčio 
21-30 dienomis įvairiausiose 
Čikagos vietose. Čikagos Kul
tūrinių ryšių depar tamentas 
ir mero raštinė, besirūpinanti 
specialiaisiais reikalais, čika-
giečius kviečia pažinti viso pa

saulio tradicinę ir šiuolaikinę 
muziką. Koncertuos muzikan
tai iš Angolos, Irano, Ispani
jos, Laoso, Prancūzijos, Taiva
nio, Kubos ir kitų Šalių. J dau
gelį koncertų įėjimas - nemo
kamas. Daugiau žinių kol kas 
galite gauti šiais tel.: 312-744-
3315, 312-6630. 

JĮĮJSįįS 
Rašyto jo E r n e s t Heming-

w a y muziejuje (Oak Park 
Arts Center, 200 N. Oak Park 
Ave.) liepos 18 d., sekmadienį, 
atsidaro paroda, skirta rašyto
jo 100-ajam gimtadieniui. Fo
tografijos, laiškai ir kita doku
mentika bus eksponuojama iki 
rugpjūčio 31 dienos. Name, 
kuriame rašytojas gimė (339 
N. Oak Park), taip pat bus 
galima išvysti fotografijų ir fil-
mąjuosčių, atskleidžiančių 
ankstyvąjį rašytojo gyvenimo 
periodą. Abu muziejai dirba: 
nuo 1 vai. iki 5 val.p.p., išsky
rus šeštadienį - nuo 10 iki 5 
val.p.p., rašytojo gimimo vietą 
aplankyti galite trečiadienį -
nuo 1 vai. iki 5 iki 5 val.p. Bi
lietų kaina - 6 dol., studen
tams ir pensininkams - 4.50 
dol., vaikams iki šešerių metų 
įėjimas nemokamas. Tel. 708-
848-2222. Trečiojoje parodoje 
(Oak Park Art League, 720 
Chicago, Oak Park) išstatyti 
menininkų, kuriuos įkvėpė ra
šytojo E. Hemingway kūryba, 
darbai. Paroda atidaroma liepos 
17 d., šeštadienį, veiks iki 
rugpjūčio 20 d. Tel. 708-618-
3500. 

Lile Ramoniene PLC gegužinėje siūlė saldžiuosius pyragėlius. 
. Nuotr Indrės Tijunelienes 

• „PENSININKO" žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, gal ima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St. , Chicago, IL 80629, te l . 
773-476-2655. P renumera t a 
metams: JAV-bėse, $15, kitur 
$25. Išeina 8 kar tus per metus. 
Tai vertinga dovana įvairiomis 
progomis. 

(sk.) 

• Dr . J u l i u s Š m u l k š t y s 
pasidalins savo įspūdžiais apie 
Lietuvos pol i t inį gyvenimą 
pranešime „Lietuvos politikos 
niuansai" sekmadienį, l i epos 
26 d., Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje 12:15 vai . p . 
p . (t. y. po 11:00 vai. šv. Mišių). 
Visus maloniai kviečia „Sau
lute", L ie tuvos v a i k u globos 
būrelis. antį 

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

, 

http://www.ravinia.org



