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Prezidentas stabdo dar dviejų
įstatymų įsigaliojimą
Vilnius, gegužės 2 d. (BNS)
— Prezidentas Valdas Adam
kus trečiadienį nusprendė su
stabdyti Azartinių lošimų įs
tatymą. Apie tai žurnalistams
pranešė prezidento patarėjo
pavaduotojas biudžeto ir fi
nansų klausimais Audrius Ru
dys po įstatymo prezidentū
roje aptarimo, kuriame daly
vavo Seimo Biudžeto ir finan
sų komiteto pirmininko pava
duotojas Gintautas Šivickas,
finansų ministras Jonas Lion
ginas bei Specialiųjų tyrimų
tarnybos (STT) vadovas Va
lentinas Junokas.
Pasak A. Rudžio, preziden
to „veto" yra „konstruktyvus
pasiūlymas Seimui tobulinti
įstatymą". A. Rudys sakė, kad
prezidento pasiūlytas pataisas
galima suskirstyti į ekonomi
nę ir kovos su korupcija dalis.
STT vadovas V. Junokas
žurnalistams sakė, kad prezi
dento siūlomose pataisose at
sižvelgta į STT pastabas.
„Mūsų tikslas buvo maksima
liai eliminuoti prielaidas gali
miems piktnaudžiavimams ir
korupcijai", sakė V. Junokas.
Finansų ministro J. Liongi
no teigimu, kai kurios prezi
dento siūlomos pataisos su
tampa su pirminiu Azartinių
lošimų įstatymo projektu.

Tai — jau šeštasis V. Adam
kaus sustabdytas įstatymas
nuo naujojo Seimo kadencijos
pradžios. Iki šiol prezidentas
sustabdė Sveikatos draudimo,
Atostogų, Vertybinių popierių
viešosios apyvartos įstatymus
bei Atmintinų dienų įstatymo
pakeitimą dėl Gegužės 1-osios
įtraukimo į atmintinų dienų
sąrašą.
Dekretą, kuriuo Seimui grą
žinamos pakartotinai svarsty
ti Atmintinų dienų ir Švenčių
dienų įstatymų pataisos, V.
Adamkus taip pat pasirašė
trečiadienį. Prezidentas siūlo
išbraukti gegužės 1-ąją iš val
stybės švenčių sąrašo. „Tarp
tautinės darbo dienos nederė
tų įtraukti į švenčių dienų są
rašą, nes ši diena nėra Lietu
vos tautą telkianti ir vienijan
ti šventė", rašoma dekrete.
Praėjusią savaitę prezidento
atstovai paskelbė, kad V.
Adamkus ketina siūlyti gegu
žės 1-ąją paskelbti Nostalgijos
diena, tačiau dekrete šio siū
lymo nebeliko.
Sprendimą paskelbti gegu
žės 1-ąją valstybės švente Sei
mas priėmė Socialdemokrati
nės koalicijos ir Naujosios
sąjungos (NS, socialliberalų)
frakcijų balsais balandžio 26
dieną.

* Kilus susidomėjimui,
kiek valstybei kainuoja val
dininkai ir valstybės įmonių
vadovai, Vilniaus savivaldybė
suskubo informuoti visuomenę
apie Vilniaus miesto savival
dybės vadovaujančių darbuo
tojų bei savivaldybei paval
džių įmonių vadovų atlygini
mus. Sostinės merui yra pri
skaičiuojamas 4,355 litų atly
ginimas, o išmokamas 2,858
litų atlyginimas. Mero pirma
jam pavaduotojui priskaičiuo
jama 3,873 Lt, išmokama —
2,549 Lt, mero pavaduotojui
priskaičiuojama 3,760 Lt, iš
mokama — 2,477 Lt.
BNSI

Nr.86
Kaina 50 c.

L j Tėvynėje pasižvalgius

* Liberalai kėsinasi į
* Seimo narys, liberalas
žemės ū k i o ministro val R a i m u n d a s Palaitis siūlo
das: ignoruodama neigiamą leisti kurortų savivaldybėms
specialistų nuomonę, vyriau nustatyti vietinę rinkliavą už
sybe žemės tvarkymo ir ad laikiną apsigyvenimą kurorte.
ministravimo užduotis planuo Jis sakė, kad daugumai kuror
ja perduoti naujai institucijai, tinių savivaldybių, kokiomis
kuri bus pavaldi ne Žemės Seimas neseniai patvirtino
ūkio, o Aplinkos ministerijai. Birštoną, Druskininkus, Ne
Numatyta pertvarka valsty ringą ir Palangą, nėra palanki
bės biudžetui papildomai kai esama jų biudžetų sudarymo
nuotų 150 mln. litų.
(LR, EIU) metodika, trūksta lėšų jiems
* Vyriausybės vadovą Ro prižiūrėti bei vystyti. Jo nuo
landą P a k s ą pribloškė ži mone, tokia rinkliava asme
nia, kad tik pusė ministerijų niui neturėtų būti didesnė nei
ir apskričių administracijų va 1 litas per dieną. Kartu parla
dovų sugebėjo įvykdyti jo nu mentaras teigė nelabai tikįs,
rodymą iki gegužės 1 d. pa jog rinkliava galėtų būti įves
CBNS>
teikti planus, kaip dešimta ta dar šią vasarą.
* Lietuvos degalinėse vėl
daliu sumažinti valdininkų
Balandžio 27 dieną Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas U- ,-kas susitiko su Illinois gubernatoriumi George Ryan, skaičių. Antradienį susitikęs p a b r a n g o k u r a s . Per keletą
JAV valstybinių (Staigų, verslo, Čikagoje reziduojančių konsuiino korpuso ir lietuvių organizacijų atstovais — dau
su ministrais, R. Paksas pikti pastarųjų savaičių degalų kai
giau kaip 120 žmonių.
<LŽ, Eita) nos šoktelėjo 8-10 centų. Pir
Nuotr.: (Iš kaires; Lietuvos Generalinis konsulas Cikagoji .irdrius Apuokas. Lietuvos ambasadorius JAV Vygau- nosi jų aplaidumu.
* Seimo p i r m i n i n k a s , Nau madienį New Yorko biržoje
Office of the Governor nuotr
das Ušackas ir Illinois valstijos gubernatorius George Ryan
buvo pasiekta didžiausia ben
* Vyriausybė p a t v i r t i n o josios sąjungos (NS, social zino kaina. Ne visi Lietuvos
žemės plotus, skirtus Lietu liberalų) vadovas Artūras mažmeninių kuro prekybos
vos ir Rusijos valstybės sienos Paulauskas žinojo apie savo bendrovių atstovai mano, kad
partijos kolegos surengtą so
Chicago-DaUas-Washing- zuojanti Lietuvos icovą už lais- apsaugos užtikrinimui. Klai cialliberalų deleguotų mi degalinėse padidėjo kainos tik
t o n , balandžio 27 d.-gegužės 2 ve. Ceremonijos metu taip pat pėdos, Tauragės ir Marijam nistrų apklausą, ar jie sutiktų dėl pokyčių tarptautinėje rin
d. (LR ambasada JAV-BNS) paskelbta, kad proklamacija polės apskrityse valstybės sie reikalui esant pasitraukti iš koje. Kai kurie prekybininkai
— Lietuvos ambasadorius bei vėliava išreiškia Lietuvos nos su Rusija apsaugai paskir vyriausybės. A. Paulauskas užsiminė, kad šiemet jie ben
JAV Vygaudas Ušackas antra žmonių dėkingumą D. Nel ti 1,239 hektarai žemės. No vakar pripažino žinojęs, jog G. ziną pardavinėjo itin žema
dienį pagerbė Lietuvos krep son'ui, padėjusiam Lietuvos rint įrengti valstybės sienos Jakavonis skambins mini kaina, todėl buvo priversti
šiniui nusipelniusį trenerį vyrų krepšinio naktinei iško apsaugą užtikrinančius objek strams ir klaus jų nuomonės dirbti nuostolingai. <KD. EIU>
Donn Nelson.
* Chuliganiškas k a i ku
voti bronzos medalius 1992, tus, būtina patvirtinti nepri apie galimą pasitraukimą. A
vatizuotinos žemės ar miško
rių
sirgalių elgesys privertė
Kaip pranešė Lietuvos am 1996 ir 2000 metų vasaros
plotus. Šie .plotai reikalingi 5 Paulauskas pridūrė, kad NS Lietuvos krepšinio lygos di
basada JAV, už nuopelnus olimpinėse žaidyiėse.
metrų pločio juostai valstybės deleguotų ministrų atsakymas rektorių Zenoną Kamaruaa
Lietuvos krepšiniui bei Lietu
<KD. EIUJ
* Lietuvos kariuomenės sienos ženklams statyti, 5 ji patenkino.
* N e p a i s a n t akibrokšto pavartyti Administracinių tei
plėtros skyriui. A. Paulausko vos vardo garsinimą JAV, Lie vadas, brigados generolas metrų pločio juostai valstybės
oro sės pažeidimų kodeksą: „Per
teigimu, atvykę savivaldybės tuvos vyrų krepšinio rinktinės Jonas Kronkaitis mano, kad sienos apsaugos įrenginiams Rusijos provincijos
pastaruoju
,
pagalbininkui
bei
dabartiniam
dabar šauktiniams į kariuo ir 3 metrų pločio juostai pasie uoste, kai vyriausybinė Lietu LKL varžybas
valdininkai išmatavo sklypą ir
metu
pastebimi
įžūlūs,
neTexas
valstijos
Dalias
„Mavemenę keliami sveikatos reika nio takui įrengti. Šiuo metu vos delegacija Samaroje buvo
žodžiu patikino, jog nekils
konktroliuojami
žiūrovų
ricks"
komandos
trenerio
asis
lavimai yra per aukšti. „Da jau yra patvirtinti Lietuvos apkaltinta vizų režimo pažei
problemų ją įteisinti.
veiksmai. Net nepilnamečiai
Vilniaus savivaldybės valdy tentui D. Nelson'ui V. Ušac bar su Sveikatos apsaugos mi sienos su Latvija, Baltarusija dimu, po savaitę užtrukusių kartu su suaugusiais skan
kas
įteikė
ambasados
pripa
nisterija ketiname juos per bei Lenkija apsaugai reikalin darbo vizitų į Briuselį ir Ka
ba galiausiai sutiko leisti A.
duoja necenzūrinius žodžius,
raštą-proklamaciją. žiūrėti", po susitikimo su pre
Paulauskui įteisinti papil žinimo
gi
žemės
plotai.
<BNSI zachstano buvusią sostinę Al- įžeidinėja teisėjus, varžovų ko
domą sklypo dalį v tik šį ba Kaip Lietuvos dėkingumo ir zidentu Valdu Adamkumi tre
* Stringa energijos eks maty susisiekimo ministras mandos žaidėjus ir trenerius".
įvertinimo simbolį, ambasa čiadienį sakė J. Kronkaitis.
landį.
portas: „Lietuvos energija" Dailis Barakauskas trykšta
(LR.HU)
Seimo pirmininkas teigė, jog dorius D. Nelson'ui taip pat Kaip pavyzdį jis pateikė tai, trumpam atidėjo
elektros entuziazmu. Antradienį oficia
įteikė
prie
ambasados
pastato
*
Šį
vasaros
sezoną
mėg
jog Lietuvos kariuomenėje la
valdininkų delsimas atsakyti į
energijos eksporto į Baltarusi liai pristatęs pasiektus susi
istoriniais
1990-1991
metais
stantieji
atostogauti
Lietu
bai mažai karių nešioja aki
jo prašymą paskatino jį svar
ją pradžios planus, nes iki šiol tarimus su kolegomis milži
styti galimybę įregistruoti plevėsavusią Lietuvos vėliavą. nius. „Galbūt mūsų reikalavi negauta Rusijos banko „Sber- niškų galimybių vidurio Azijos vos kaime turės iš ko rinktis
Šias dovanas V. Ušackas mai dėl regėjimo yra per
— kaimo turizmo paslaugas
Viešojo administravimo įsta
bank" garantija. .
<v2. EIUI valstybėje, ministras teigė
įteikė
beveik
19,000
žiūrovų
aukšti", pabrėžė J. Kronkaitis.
parvežęs gerų žinių Lietuvos teikiančių sodybų padaugėjo
tymo pataisą, pagal kurią val
* Akcinei bendrovei
akivaizdoje
Dalias
„Reunion"
daugiau nei dvigubai, cvž. Eitai
Jis pasidžiaugė, kad kariuo
verslininkams.
(KD. Eita)
dininkui neatsakius į gyven
„Lietuvos k u r a s " p r a n e š u s
sporto
rūmuose
NBA
atkrin
menėje daugėja aukštesnį ar
* Klaipėdos apygardos
tojų prašymą, per tam tikrą
* Į t a r t i n i p i r k i n i a i išsėmė
apie bendrovei iškeltą bankro
laiką būtų laikoma, kad pra tamųjų krepšinio rungtynių net aukštąjį išsilavinimą tu to bylą, įmonės kreditoriai bai k a n t r y b ė s t a u r ę — iš parei teismas skyrė Olandijos pi
tarp vietos „Mavericks" ir Ju rinčių jaunuolių.
(BNS)
liečiui 10 metų laisvės atėmi
šymas išspręstas teigiamai.
minasi, kad tokiu žingsniu ne gų atleistas Viešųjų pirkimų
* Vyriausybė p a t v i r t i n o
mo bausmę už narkotikų įve
Jeigu A. Paulauskas nu tos „Jazz" metu, specialiai D.
būtų sudarytos sąlygos „iš tarnybos direktorius Aleksan
spręs įsigyti papildomą žemę, Nelson pagerbimui ir Lietuvos tvarką, pagal kurią bus ap plauti" paskutinius jos pini dras Minkevičius. Bene pas žimą į Lietuvą. Pramogų vers
lu besiverčiančiam 36 metų
jam tai kainuos daugiau kaip krepšiniui skirtoje pertraukė mokama užsienyje mirusių gus.
(VŽ, Elta) kutinis „lašas" buvo dar vie
valstybės tarnautojų palaikų
Johanes
Peters Adrianus Gi32,000 litų. Seimo pirminin lėje.
nas tarnybos siūlymas vy
* l Lietuvą importuoja
genack
taip
pat skirta 50,000
Pristatant V. Ušacką, buvo parvežimas į Lietuvą. Yra nu
kas atmetė spaudoje pasi
riausybei duoti sutikimą vyk
rodžiusius kaltinimus, jog tvo paskelbta, kad Lietuvos am statyta, kad tarnautojai, vyks mos lietuviškos k i l m ė s pre dyti viešąjį pirkimą iš vienin litų bauda ir atimtas visas
ros praplėtimas trukdys tiesti basadoriaus įteikiama vėliava tantys į užsienį dirbti nuolati kės nebebus apmokestinamos telio šaltinio. Daugelis įtarinė turtas, įskaitant automobilį,
yra istorinė vertybė, simboli- nėse Lietuvos atstovybėse ar importo muitu. Sprendimą, ja, kad neretai konkursai buvo kuriuo į Lietuvą buvo įvežti
inžinerines komunikacijas.
ba vykstantys į komandiruotę, kuris panaikinašią kuriozišką rengiami tik dėl akių, iš anks narkotikai. Bausmę J. P. A.
turi būti apsid raudę nuo ne tvarką, priėmė Ūkio ministeri to žinant būsimą laimėtoją.
Gigenack atliks sustiprinto
(VŽ.Elta)
laimingų atsitikimų ir draudi ja
režimo pataisos darbų koloni
'R. Eltai
mu ligos atveju. Draudimo
* Seimo v a d o v a s Artūras
joje.
Jo advokato teigimu, nu
* Vilniuje policija sulaikė
Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) svertus (LAS) „Mažeikių naf- išlaidas turi apmokėti tarnau Paulauskas b a i m i n a s i fi
teistasis
bausmę galėtų atlikti
— Premjeras Rolandas Paksas ta" pirmąjį ketvirtį patyrė toją į užsienį siunčianti įstai nansinių nusikaltimų bangos tris n e t e i s ė t u narkotinių ir Olandijoje, jei šios valstybės
rengia pokalbį su JAV ben 77.3 mln. litų — 4.5 karto ga. Taip pat numatyta, kad — A. Paulauskas domėjosi, medžiagų įgijimu ir laikymu teisėtvarkos institucijos kreip
įtariamus vyrus. Vienus jų —
drovės „Williams Internatio daugiau nei 2000 metais.
užsienyje mirusių tarnautojų kaip tiriamos įsisenėjusios fi
dienraščio „Lietuvos žinios" tųsi su prašymu išduoti savo
Pasak
„Mažeikių
naftos"
va
nal" valdomo susivienijimo
palaikų pervežimu į Lietuvą nansinės bylos, kurias jis
vyriausiojo redaktoriaus pava pilietį. Nuteistasis savo kaltę
dovų, nuostoliai šiemet išaugo
„Mažeikių nafta* vadovybe.
rūpinasi toje valstybėje nuolat iškėlė dar vadovaudamas Ge
prioažino ir gailėjosi dėl šio
Ūkio ministras Eugenijus dėl susivienijimui nepalankių veikianti Lietuvos diploma neralinei prokuratūrai. Seimo duotojas teisėtvarkai 34 metų nusikaltimo. Paskutiniojo žo
Gentvilas įpareigotas skubiai naftos kainų pokyčių ir didelių tinė institucija. Jei užsienyje vadovas pažadėjo daryti viską, Ainis Gurevičius. Pasak polici džio teisme jis atsisakė, bet
sušaukti susitikimą,
kurio komisinių už naftą, gaunamą Lietuvos tarnautojas miršta kad jos būtų sprendžiamos jos pranešimo, antradienį A. pareiškė, kad tardymo izolia
Gurevičiaus piniginėje parei
metu bus aptarti susirūpi iš Rusijos.
dėl ligos ar dėl nelaimingo at kaip galima greičiau.
'R. Eitai
gūnai rado maišelius su heroi toriuje laikomas prastomis są
Iš
viso
pernai
pagal
GAAP
nimą keliantys įmonės pra
sitikimo, kuris pagal draudi
* Nuo birželio pradžios nu. Dėl šio fakto buvo iškelta lygomis ir buvęs apvogtas.
ėjusių metų ir šių metų pirmo „Mažeikių nafta" patyrė 179.1 mo sutartį yra draudiminis b u s draudžiama skinti ir
iBNSi
jo ketvirčio finansinės ūkinės mln. litų patikrintą grynąjį įvykis, jo palaikų pervežimą į prekiauti paprastosios pakal baudžiamoji byla. Vis trys vy
Sutrumpinimai: K • "Klaipėda", KD veiklos rezultatai. Vyriausy nuostolį, pagal LAS — nuosto Lietuvą apmoka draudimo nutės žiedynais bei lapais, rai anksčiau nebuvo papuolę
policijos
akiratin
dėl
veiklos,
"Kauno
diena". LA -"Lietuvos aidas".
lis
buvo
213.7
mln.
litų.
bės vadovas taip pat norėtų
įmonė. Jei užsienyje koman išskyrus jų rinkimą vaistinei
susijusios
su
narkotinėmis
LR
•
"Lietuvoa
rytas", LŽ • "Lietuvos
33 proc. „Mažeikių naftos" diruotėje esantis tarnautojas žaliavai. Aplinkos ministro
išgirsti konkrečius siūlymus,
medžiagomis.
Po
apklausos
jie
žinios".
R
•
"Respublika".
VŽ - "Verslo
kaip ketinama pagerinti įmo akcijų valdo „Williams Inter miršta dėl priežasties, kuri įsakymu, taip pat bus drau
buvo
paleisti.
<BNS)
žinios".
national", 59.7 proc. — Lietu nėra draudiminis įvykis, jo pa džiama rinkti ir prekiauti gry
nės veiklą.
Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvynę
vos valstybė.
laikų pervežimą į Lietuvą ap bais — baravykais, kurių ke
* Šiemet Lietuvos kelio
Trečiadienį „Mažeikių nafta"
informacijos centro atsiųsta medžiaga
pranešė, jog pirmąjį ketvirtį
* Gegužė v a r t o t o j u s „pa- moka jį komandiravusi įstai purėlės skersmuo mažesnis nių, y p a č lėktuvu, organi
KALENDORIUS
pagal JAV apskaitos svertus sveiKino" išaugusiomis kai ga. Jei dėl nedraudiminio įvy negu 1.5 centimetro, bei vove zatoriai skaičiuoja didesnius
kepurėlės pardavimus nei pernai ir tei
(GAAP), išankstiniais duo nomis — pabrango dujos, o kio miršta nuolatinėje atsto raitėmis, kurių
Gegutės 3 d.: šv Pilypas ir Jo
menimis, ji patyrė 84,676 mln. brangstantys degalai netru vybėje dirbęs valstybės tar skersmuo nesiekia 1 centimet gia, jog jų klientai, viliojami kūbas, apaštalai; Aleksandras. Arlitų nuostolių — 4.5 karto kus gali pasiekti kainų viršū nautojas, jo palaikų parveži ro. Pažeidusieji reikalavimus nuolaidomis, ėmė aktyviau vystas. Juvenalis. Kantvyde.
daugiau nei pernai tuo metu nę. Specialistų teigimu, dėl to mą į Lietuvą apmoka diploma gali būti traukiami atsakomy atostogas planuoti iš anksto ir
Gegutės 4 d.: Antanina, Beržas,
(18.8 mln. litų).
automatiškai gali išaugti ir ki tinė atstovybė, kurioje jis dir bėn teisės aktų nustatyta sezono pradžioje renkasi bran Dargailas, Florijonas. Mintaut*. Mo
IBNS>
tvarka.
'£"*> gesnes keliones.
<VŽ. Eltai nika.
<LŽ. EIU> bo.
Pagal Lietuvos apskaitos tų produktų kainos.

Lietuvos ambasadorius JAV
pagerbė NBA trenerį

Seimo vadovas surengė
ekskursiją prie savo sklypo tvoros
Vilnius, gegužės 1 d.
(BNS) — Seimo pirmininkas
Arturas Paulauskas antra
dienį surengė žurnalistams
išvyką apžiūrėti žiniasklaidoje
pagarsėjusios jo privataus
namo Vilniaus Tarandės ra
jone sklypo tvoros.
Pernai rugsėjį, nelaukdamas
Vilniaus savivaldybės sprendi
mo, A. Paulauskas, tverdamas
sklypo tvorą, prie turimų 30
arų prisijungė dar maždaug 8
arų pločio žaliosios zonos rėžį.
Kovo pabaigoje Vilniaus
apskrities valstybinių terito
rijų planavimo ir statybos in
spekcijos tarnyba nubaudė
Seimo pirmininką 2,000 litų
bauda, bet ne už sklypo pra
plėtimą, o už tvoros aukštį.
Baudą A. Paulauskas jau su
mokėjo.
Seimo pirmininkas antra
dienį susitikęs su žurnalistais
prie savo namų pareiškė pri
pažįstąs klaida tai, kad pa
skubėjo apsitverti tvorą, ta
čiau pareigų nevykdymu kalti
no ir apskrities bei savival
dybės valdininkus. Jis pakar
tojo* jog dėl sklypo praplėtimo
į valdžios institucijas kreipėsi
du kartus. Pirmą kartą pra
ėjusį balandį jis kreipėsi į Vil
niaus apskrities žemėtvarkos
skyrių, o negavęs jokio atsaky
mo, savo prašymą praėjusios
vasaros pabaigoje pakartojo
Vilniaus savivaldybės miesto
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CLEVELANDO LB APYLINKĖS VEIKLA
Jau daugiau kaip metai
Clevelando LB apylinkė pasi
žymi puikiai organizuota veik
la, dėl kurios Clevelando ir
apylinkių lietuviai turi progą
girdėti iš Lietuvos atvykusius
dajnininlma, muzikus, vaiku
čių pasirodymus, linksmintis
spaudos pokylyje ir dalyvauti
puikiai suorganizuotuose mi
nėjimuose bei tradicinėse Lie
tuvių dienose. Š.m. vasario 17
dieną įvyko Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas, ku
riame nepaprastai turiningą
kalbą pasakė, iš Čikagos iš
kviestas, L.R. gen. garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza ir daly
vavo tautinius šokius šokantis
bei dainuojantis lietuviškas
jaunimas.
Š. m. balandžio 1 dieną, po
pamaldų, Dievo Motinos para
pijos konferencijų kambaryje
įvyko metinis Clevelando LB
apylinkės narių susirinkimas
painformuoti narius apie veik
lą ir tolimesnės veiklos pla
nus. Atvykę nariai turėjo pasi
rašyti specialiame lape ir
jiems buvo įteikta metinė fi
nansų- apyskaita. Už prezidiu
mo stalo susėdo apylinkės pir
mininkė Mylita Nasvytienė,
vicepirm. Dalia Puškorienė,
iždininkas Viktoras Šilėnas ir
vicepirm. dr. Dainius Degėsys.
Mylita Nasvytienė trumpu
žodžiu atidarė .susirinkimą ir
pakvietė visus atsistojimu pa
gerbti mirusius bendruomenės
narius, o Bublytė CMeara
perskaitė Mylitos Nasvytienės
sukurtą keturių eilučių mal
dą. Po to pirmininkė pristatė
darbotvarke ir dr., Dainius De
gėsy* .perskaitė pereitų metų
susirinkimo protokolą. Pirmi
ninkė padarė išsamų pereitų
metų veiklos pranešimą, pa
minėdama visus renginius ir
minėjimus, pareikšdama pa
dėką kun. Gediminui Kįjaus-

ton buvo išrinkta Audronė
Majorovienė. Atsistatydinus
dr. Čepuliui, kontrolės komi
siją sudarė Andrius Belzinskas, Aldona Maurutienė ir Jo
nas Totoraitis. Po to vyko de
batai dėl įvairių sumanymų,
jų tarpe iškeliant reikalą iš
rinkti atstovą į apygardos ta
rybą. Vyko ilgos ir pozityvios
diskusijos dėl Lietuvių sody
bos problemos. Ta tema ilgo
kai ir išsamiai kalbėjo vicepir
mininkai, dr. Raimundas Šilkatis ir dr. Viktoras Stankus,
iškeldami reikalą tuos bran
gius namus remti ir stiprinti.
Susirinkimą trumpu padė
kos žodžiu uždarė pirmininkė
Mylita Nasvytienė, palinkė
dama „Lietuvai pinti gerų
darbų vainiką" ir pakvietė su
sirinkusius sugiedoti „Lietuva
brangi". Skirstantis pasigirdo
daug pozityvių komentarų ir
daugelis narių kratė pirmi
ninkės ranką su komplimen
tais už puikų susirinkimo pravedimą. Žodžiu, Clevelando
lietuviai nuoširdžiai domisi
Bendruomenės veikla, ją re
mia, nes žino, kad toji veikla
stiprina lietuvybės išlaikymą
užsieniuose ir, stebint anksty
vesnių renginių programą,
deda pastangas užsienio lietu
vius suartinti su anapus At
lanto esančia tėvyne. Labai
svarbu pastebėti, kad š.m. ba
landžio 22 dieną, po sekmadie
ninių Mišių, Dievo Motinos
parapijos kavinėje buvo išda
linta šimtai laiškų, adresuotų
JAV prezidentui ir senato
riams, Michael DeWine ir
George Voinovich su prašymu
remti Lietuvos įstojimą į
NATO. Buvo pasirašyta ir iš
siųsta 318 laiškų. Pareiškiant
padėką parapijos administra
torei Nijolei Kersnauskaitei
už laiškų paruošimą ir talką,
buvo įteikta rožė. .Žodžiu, Cle
velando LB apylinkė fiktyviai
darbuojasi visuose lietuviams
ir Lietuvai reikšminguose rei
kaluose.
Aurelija M. Balašaitienė

kui, Nijolei Kersnauskaitei,
Aldonai Stempužienei ir spau
dos atstovams už talką bei
paramą. Ji taip pat pranešė,
kad spalio mėnesį atvyksta
keturiasdešimties
berniukų
.Ąžuoliukų" choras, kuriam
bus parūpintos nakvynės. Po
jos iždininkas Viktoras Šilė
nas perskaitė išsamią iždo
apyskaitą, kurioje buvo pa
minėtos reikšmingos išlaidos,
kaip parama lituanistinei mo
kyklai, spaudai, radijui ir įvai
rioms organizacijoms bei Va
sario 16-osios gimnazijai. Su
sidarė įspūdis, kad apylinkės
iždas yra geroje padėtyje, nes
šiuo metu ižde yra arti 14,000
dolerių, bet iždininkas prane
šimo gale pabrėžė, kad apys
kaita nesanti galutinė, nes au
kos dar vis tebeplaukia. Dr.
Degėsys perskaitė revizijos
komisijos protokolą, iš kurio
paaiškėjo, kad iždas puikiai
tvarkomas. Marga Mikonienė
padarė pranešimą apie sociali
nio skyriaus reikšmingą veik
lą, o tėvų komiteto pirmininkė
Danutė Tuljak išsamiai pasa
kojo apie šv. Kazimiero litua
nistine mokyklą, kurioje dirba
11 mokytojų ir yra apie 60 mo
kinių. Buvęs tėvų komiteto
pirmininkas Kęstutis Civinskas savo trumpame žodyje pa
brėžė, kad mokyklai reikia lė
šų ir kad ją remia „Taupa", LB
apylinkė, Lietuvių fondas ir
net pavieniai asmenys. Jis pa
brėžė, kad labai svarbu mo
kyklą išsilaikyti ir jos veiklon
turi būti įtraukti neseniai iš
Lietuvos atvykusieji tautie
čiai.
Priėjus prie darbotvarkėje
numatyto rinkimų punkto,
pirmininkė Nasvytienė prane
šė, kad dabartinė valdyba sa
vo veiklą tes iki kitų metų su
sirinkimo. Andriui Dundurui
iš pareigų pasitraukus, jo vie

HOUSTON, TX
ŠVENTĖM LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBE
Houstono lietuviai sekma
dienį, kovo 4 d., susirinko Šv.
Kryžiaus liuteronų bažnyčios
salėje paminėti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Mi
nėjime dalyvavo 80 lietuvių ir
jų draugai. Jų tarpe buvo ir
Houstono latvių bendruome
nės narių. Tą dieną švenčiama
šv. Kazimiero diena prisidėjo
prie minėjimo iškilmingumo.
Minėjimo garbės viešnia bu
vo Lietuvos Respublikos gar
bės konsule Clevelande Ingri
da Bublienė. Jos paskaita po
zityviai įvertino Lietuvos pa
žangą per pirmą atgautos ne
priklausomybės dešimtmetį.
Kalbėtoja apibūdino pasiektus
tikslus ir vykdomus uždavi
nius. Po paskaitos gerbiama
viešnia atsakinėjo į dalyvių
klausimus. Klausimai daugu
moje lietė Lietuvos ekonominį
stovį ir būdus, kaip lietu
vių organizacijoms padėti.
Paskaita buvo gerai įvertinta
ir klausytojai liko pakilia nuo
taika ir pasiryžimu prisidėti
prie būvio Lietuvoje pagerini
mo.
Houstono lietuvių jaunimo
pasirodymas visus maloniai
nuteikė. Visi vaišinosi lietu
viškais patiekalais — vėda
rais, kugeliu ir, savaime su
prantama, bulviniais blynais.
Užkandžių metu buvo proga
pasidalinti įspūdžiais su kon
sule. Popietė prabėgo per greit
pasibaigdama.
A. J. Krygeris

Clevelando Š v . Kazimiero ir „Aušros" lituanistinių mokyklų mokinių jungtinis choras gražiai dainavo Lietuvos
Nepriklausomybes šventėje.
Nuotr. L i n o J o h a n s o n o

LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJAUS
LAKE WORTH, FL. 20-METIS
Lietuvių kultūros muziejus,
priklausantis Lake Worth
miesto Amerikos kultūros mu
ziejui, atšventė 20 metų gyva
vimo sukaktį. Šventė vyko
kovo 11 d., prisiglaudus prie
vietinių Vyčių, švenčiančių šv.
Kazimiero šventę.
Šis Lietuvių muziejus, atro
do, yra vienintelis išlaikomas
amerikiečių lėšomis. Kad ir
gyvoji lietuvių dalis išblėstų,
jis paliks byloti apie lietuvių
kultūrą.
Šiuo metu Vinco Šalčiūno
rūpesčiu jau įpusėtas rengti
muziejui skirtas albumas su
įvairių sričių nuotraukomis,
diagramomis ir aprašymais.
Jis rašomas anglų kalba ir
skiriamas amerikietiškai vi
suomenei, kad lankytojai susi
pažintų su lietuvių pasieki
mais istorijoje ir dabarty. Al
bumas bus sudarytas iš Lie
tuvos istorijos, kultūros, gam
tos, Palm Beach lietuvių gyve
nimo ir būdingesnių pasie
kimų, o taip pat kitų Floridos
lietuvių telkinių gyvenimo ir
veiklos.
Kalbant apie Vyčius, jiems
gražiai vadovauja Joan Bizoųsky. Šventės programai
vadovauti pakviesta Dorothy
Perrili. Po turiningos garbės
konsulo Stanley Balzeko, Jr.,
kalbos nušviesti Lake Worth
liet. muziejaus tikslus, užda
vinius ir 20-ties metų pasieki
mus buvo paprašyta Rimgailė
Zotovienė su Povilu Monomaičiu (lietuvių ir anglų kal
ba). Glaustai papasakotas
20-ties m. muziejaus kelias.
Prisiminta sunkūs pirmieji
žingsniai, negausios vietinės
kolonijos didelės pastangos ir
ryžtas. Paminėti pasižymėję
žmonės: buvęs muziejaus pir
mininkas Tuskenis, Dovydai
tis ir Jonas Štaras. Muziejus
įteisintas kaip „AmericanLithuanian" charitable trust.
Eksponatai surinkti, įtaisytos
vitrinos savom rankom. Geri
namas muziejaus vaizdas ir
toliau.
Po dešimtmečio, susirgus
Tuskeniui, vadovavimas buvo
patikėtas R. Zotovienei, o ji,
pasitelkusi į talką E. Damijonaitienę, J. Štarą, V. Šalčiūną,
P. Manomaitį ir dr. J. Šalną,
pradėjo intensyviai rūpintis,
surinko vertingų eksponatų,
pagerino ekspozicijos vaizdą
gintarais, gražiom statulom,
liaudies meistrų kryžiais ir
koplytėlėmis. Buvo gautas ma
nekenas, lietuvių tautiniai rū
bai ir, viską sutvarkius, mu
ziejus pasidarė įdomesnis ir
patraukiantis žiūrovo akį.
Prie muziejaus išgarsinimo
prisidės ir baigiamas rengti
albumas.
Buvo pagerbti muziejaus
valdybos nariai, o ypač J.
staras. Jam, vienam iš
pirmųjų steigėjų, nusipelniu
siam ir nepailstamam darbuo-

tojui, buvo įteiktas Lietuvių
muziejaus žymuo. Pabaigoje
R. Zotovienė pasidžiaugė ypa
tinga naujiena muziejaus ku
ratorė skyrė tris kartus di
desnį kambarį, kuriuo galės
naudotis lietuviai ateinančiais
metais.
Šiltos Zotovienės bičiulystės
su muziejaus kuratore B.
Mustaine dėka, o taip pat ar
tima pažintim su meru, miesto
muziejaus lietuvių skyrius, o
taip pat liet. tautinis gyveni
mas tapo gerai žinomas vieti
nei visuomenei. Liet. muzie
jaus šventės dieną prieš ke
letą metų Lake Worth meras
buvo paskelbęs Lietuvių diena
ir įteikęs pirmininkei pro
klamaciją. Buvo iškelta Lietu
vos vėliava. Šventė buvo
pažymėta televizijoj ir laik
raščiuose. Ekspozicija nufil
muota ir įdėta į Palm Beach
County kultūrinį institucijų
rinkinį. Prieš porą metų lietu
viška vėliava išstatyta pasto
viam palikimui.
Neseniai visas Palm Beach
miestas išgyveno atnaujinimą
— Floridos valstybė investavo
22 mil. dol. Atnaujinimas pa
lietė ir muziejų — pastatą ir
aplinką. Čia dabar vyksta pa
saulinio masto pianistų kon
kursai.
Rimgailė Zotovienė yra ne
pailstanti darbininkė, stengia
si nuolatos pagerinti lietuvių
muziejų, jai padeda vietiniai
lietuviai. Mes linkime jai
sėkmės!
Jonas Šalna

PUTNAM,CT
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
LB Rytinė Connecticut apy
linkė š.m. vasario 11 d. su
ruošė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo švente-minėjimą, apjungiančią dvi to
kias paskelbimo dienas: Vasa
rio 16-ąją ir Kovo 11-tąją.
Šventė pradėta pamaldomis
Marijos Nekalto Prasidėjimo
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prel. A. Bertašius. Pamoksle
kun. Diškevičius sakė, kad laiku, net dabartiniu laiku, EUGENEC. DECKER. DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
laisvė įgyjama didelėmis pas tautai nusikaltusieji, daugelis,
Lietuviams sutvarkys dantis už
tangomis, pasišventimo dar ne tik nesigaili nusikaltę, bet prieinamą kainą. Pacientai priimami
bais ir žmonių gyvybių prara jiems leidžiama ir toliau tęsti absoliučiai punktualiai. Susitarimui
dimu. Lietuvių tauta visą savo pragaištingą tautai veiklą. Ta
kabėti angliškai arba lietuviškai.
gyvavimą kovojo, kad Lietuva čiau yra Lietuvoje žmonių, 4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
būtų laisva ir nepriklausoma, kurių pastangos ir darbai
tai yra ir buvo daug nuken žingsnis po žingsnio kelia ge
DR JOVITA KERELIS
tėjusių ir žuvusių. Reikia dė rovę, rūpinasi valstybę išlai
DANTŲ GYDYTOJA
koti Apvaizdai, kad leido Lie kyti laisvą ir nepriklausomą,
tuvai iškovoti laisvę ir neprik tapti jai lygiaverte kitų laisvų 9525 S.79th Ava., Hfcfcory H*», IL
lausomybę. Reikia pagarbiai tautų ir valstybių tarpe. Mū
Tel. (708) 598-8101
atminti nukentėjusius ir ypač sų, Lietuvos vaikų, nors už jos
Valandos pagal susitarimą
žuvusius. Turime melsti Die ribų gyvenančių, pareiga viso
vą, kad Jis žuvusiems su keriopai padėti Tėvynei ir jos VIDAS J. NEMICKAS, M.D
teiktų palaimintą amžinybę. žmonėms. Turime nekreipti KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Taip pat melsti, kad lietuvių dėmesio į mūsų įžeidinėjimus
7722 S. Kedzie Ave.
tauta ir valstybė išliktų laisva ir niekinimus, daromus mums
Chicago, IL 60652
ir nepriklausoma, o tai galima kai kurių Lietuvoje gyvenan
Kab. tel. 77*471-3300
tik pasisvenčiamu darbu, pa čių, nes jie yra lyg sūnūs pa
remtu lietuvio lietuviui meile laidūnai. Teikime visokeriopą
DR. L PETREIKJS
ir vienas kitam teikiama pa pagalbą Tėvynei. Pagalbos tei
DANTŲ GYDYTOJA
garba ir pagalba.
kimo vienas pavyzdžių: Lavo 9055 S.Roberts Rd, Hickocyhiate. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Viešas minėjimas vyko Ma riškių mokykla, Tautos fondo
Tel. (708) 598-4055
tulaičio slaugos namų salėje, ir jo rėmėjų dovana Lietuvai.
Valandos pagal susitarimą
kad galėtų minėjime dalyvauti
Susirinkusieji priėmė vien
dar pajėgūs slaugomieji lietu balsiai rezoliuciją, skaitytą EDMUNDAS V&NAS, klD.. S.C.
viai, pradėtas 2 vai. p.p. Mi Reginos Taunienės angliškai, Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame IMuvmksi
nėjimui vadovavo bendruome raginančią JAV prezidentą,
6918 W Archsr Ave. St*. 5 k 6
nės pirm. V. Alksninis. Pra Connecticut valstijos Kongre
Chicago, IL 60638
TeL 773-229-9966
džios maldą sukalbėjo kun. R. so narius, aukštus JAV val
Vatsndos paojį susamrtmą
Krasauskas, namų kapelio džios pareigūnus ir Lietuvos
nas. Malda į Aukščiausiąjį, prezidentą, padėti Lietuvai
ARASŽUOBAM.D.
kad padėtų Lietuvai būti lais išlikti laisva ir tapti lygiateise
va ir nepriklausoma, kad joje kitų laisvų valstybių tarpe bei AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
būtų keliama gerovė, kad kil užtikrinti jos nepriklausomy
Joliet, IL 60436
tų dora ir tikėjimas, kad bę. Minėjimo dalyviai sugiedo
Tel. 815-741-3220
Aukščiausias suteiktų miru jo JAV ir Lietuvos himnus, lyg
siems, o ypač už laisvę žuvu ir paskatindami rezoliucijos mergaitės, skambino pianinu,
siems, amžiną ramybę. Visų reikalavimų vykdymą.
viena ar kita, o ir abidvi. Groti
atsistojimu ir susikaupimu
Nedelsiant vyko nuotaikos ir kai kurie sudėtingesni pia
prisiminti ir pagerbti žuvu pakėlimo ir pasidžiaugimo mi ninui kūriniai. Jos ir pavaidi
sieji.
nėjimo dalis, atlikta vietinių ir no namų šeimininkės humo
Jurgis Valaitis, dabartinis svečių mėgėjų. Pradėta Mari ristinį nuotykj. R. Drazdaus
Tautos fondo pirm., ką tik jos Drazdauskienės skaitytu kas užbaigė šią minėjimo dalį,
grįžęs iš lankymosi Lietuvoje, Sibiro tremtinės raštu, kuria pagrodamas akordeonu. Padė
perskaitė (aiškiai) neilgą kal me reiškiami tėvynės ilgesys kota atlikėjams už dainas,
bą, pateikdamas žmonių gyve ir skaudi jos netektis, bet ir muziką ir vaidinimą, o pia
nimo sunkumus, nepakanka tėvynės prisikėlimo viltis. Vy nistėms linkėtina sėkmės, sie
mas valdžios pareigūnų pas rų dainininkų ketveriukės: kiant muzikos aukštumų. Dai
tangas tuos sunkumus šalinti, Vytautas Alksninis, Romas nos, muzika ir išsakyti tėvy
vis dar valdžios pareigūnų Drazdauskas, su jo akordeo nės meilės žodžiai nuteikė su
neišnykstantį biurokratizmą nu, Zenonas Jurys ir Romas sirinkusius teikti Tėvynei Lie
ir gobšumą, kartais ir, bendru Kezys, populiarių ir liaudies tuvai visokeriopą pagalbą. At
supratimu,
nusikalstamą dainų dainavimas, su po kelių sistoję susirinkusieji jautriai
veiklą. Tos negerovės vis dar dainų pertraukomis. Dainų sugiedojo „Lietuva brangi".
likusios iš beveik 50 metų so pertraukų metu Emilija ir
Visi minėjime dalyvavę ne
vietmečio valdymo laikų. Tuo Ona Rygelytės, dar jaunutės skubėjo skirstytis, bet liko pa
bendrauti ir pasivaišinti už
kandžiais ir kava. Minėjimo
proga rinktos aukos Lietuvių
Bendruomenei ir Tautos fon
dui. Aukų surinkta 1,010 dol.
Tai graži suma i i apie 60
narių turinčios LB apylinkės.
Juozas Kriaučiūnas

Lietuvig kultoros muziejų* Lake Worth, FL. kovo 11d. atfventė 20 m sukaktį. Muziejaus valdyba nusifotogra
favo su aukštu svečiu (is kaires): dr Jonas Šalna, vysk Paulius Baltakis, OFM, Rimgailė Zotovienė, Jonas
Štaras, Elena bamijonaitiene. Vincas Šalfiūnas ir Povilas Manomaitis.

* Opozicinė Tėvynės sąjungos-konservatorių frak
cija Seime kreipėsi į Specia
liųjų tyrimų tarnybos direkto
rių Valentiną Junoką ir Mo
kesčių policijos vyr. komisarą
Darių Samuolį, prašydama
antikorupciniu pagrindu Įver
tinti valdančiosios daugumos
pasiūlytą įstatymo pataisą,
kuria nuo 30,000 litų iki
120,000 litų didinama deklaruotino brangaus turto riba.
(Bu)
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Tenka ir lenkams

Regioniniai karinės aplinkosaugos kursai Nemenčinėje
Balandžio 24-27 d. Generolo
Adolfo Ramanausko karių pro
fesinio tobulinimo centre (Ne
menčinė, Vilniaus raj.) pagal
bendrą JAV Aplinkos apsau
gos agentūros (EPA) ir Šve
dijos ginkuotųjų pajėgų spe
cialistų parengtą projektą vy
ko regioniniai aplinkos apsau
gos kursai Lietuvos, Latvijos,
Estijos ir Rusijos (Kaliningra
do srities) kariškiams.
Kursų atidarymo ceremoni
joje dalyvavo daug garbingų
svečių — diplomatai, aukšto
rango karininkai, politikai.
Susirinkusius
pasveikino
Centro viršininkas pulkinin
kas Jurgis Norgėla ir Lietuvos
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius.
Baltijos šalių karinių dali
nių atstovai regioniniuose
kursuose Nemenčinėje regu
liariai mokosi nuo 1999 m.
(kursų baigimo sertifikatai jau
įteikti per 70-ciai asmenų), o
rusai čia pakviesti pirmą kar
tą. Kursų atidarymo ceremo
nijoje dalyvavo generolas pul
kininkas Valentinas Bogdančikovas.Tai, kad rusų delega
ciją atlydėjo tokio aukšto ran
go karininkas, leidžia manyti,
kad bendradarbiavimas tarp
Baltijos valstybių ir RUSUOS
kartu, sprendžiant aktualias
aplinkosaugos problemas, tiek
jūroje, tiek ir sausumoje, bus
sėkmingos. Beje, susipažinti
su amerikiečių bei švedų spe
cialistų parengta aplinkos ap
saugos kariuomenėje metodi
ka iš Rusuos atvyko net 7
pulkininkai, vienas 2-o rango
jūrų kapitonas ir du civiliai
specialistai. Kaip rašė Lietu
vos spauda, tai buvo pirmas
tokio aukšto lygio rusų kari
nės delegacijos vizitas į Lie

tuvą po Rusijos armijos išve
dimo 1993 metais, o šis gene
rolas iki 1987 m. tarnavo so
vietų armijoje Lietuvos teri
torijoje.
Rusai Nemenčinėje pasirodė
po Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus lankymosi Mask
voje ir Karaliaučiaus srityje.
Tačiau tai, jei nekreipsime
dėmesio į dideles jų antpečių
žvaigždes, tėra sutapimas.
Rusų kariškiai bei aplinkosau
gininkai gerokai anksčiau da
lyvavo Nemenčinės centre vy
kusiame koordinaciniame pa
sitarime dėl šių kursų klausy
tojų sudėties ir mokymo prog
ramos derinimo.
Lietuva ir JAV aplinkosau
gos srityje bendradarbiauja
jau daugiau nei 10 metų. Dar
sovietiniais laikais Lietuvoje
buvo vykdoma Jungtinių Vals
tijų Baltijos paramos progra
ma. Tuomet JAV ir Lietuvos
aplinkosaugininkai dirbo kar
tu aplinkos teršimo prognoza
vimo srityje.
Glaudesnis šalių bendradar
biavimas prasidėjo, Lietuvai
atkūrus
nepriklausomybe.
1992 metais Jungtinės Valsti
jos pradėjo teikti paramą Lie
tuvai, kai buvo pasirašyta
bendradarbiavimo
sutartis
tarp abiejų kraštų vyriausy
bių. Septynerių metų bendras
darbas sugulė ir baltuose la
puose — išleista ir balandžio
23 dieną, kursų išvakarėse,
Lietuvos Aplinkos ministeri
joje pristatyta knyga „Aplin
kos monitoringo ir vadybos
techninė pagalba". Knygoje
pateikiama galutinė ataskaita
apie Lietuvoje vykdytą prog
ramą US AID 1993-2000. Atas
kaitoje rasime išsamią infor
maciją apie JAV ir Lietuvos

Regioninių aplinkosaugos kursų atidarymo iškilme*-- centro salėje dalyviai. Pirmoje eilėje is kairės: EPA
VaSingtono biuro atstovė Wendy Grieder, JAV EPA5-ojo regiono Tarptautinių ryšių biuro direktoriaus pavaduo
tojas Vacys Šaulys, Latvyos gynybos atašė, jurų komandoras Junjs Verba, Estijos gynybos atašė Lietuvoje pik.
lt. Enn Tupp.
Mjr. Algimanto Kutanovo nuotrauka

darbą kartu — nuo pat ben
dradarbiavimo pradžios iki
2000 m. Ataskaitoje pateikia
mi projektų aprašymai, pa
siekti rezultatai, suraš> ~os pa
galbos rūšys, kurias Lietuva
gavo iš Amerikos per US AID
programą: tai ir literatūra, ir
paramos projektai bei jiems
skirtos lėšos.
Knygos sutiktuvėse dalyva
vo daug svečių iš Amerikos:
JAV Aplinkos apsaugos agen
tūros (EPA) Vašingtono biuro
atstovė Elaine F. Davies, EPA
5-ojo regiono atstovai Jon
Grant ir Vacys Šaulys bei Lie
tuvos projekto įgyvendinimo
pradininkai.
US AID programa Lietuvoje
baigta, tačiau bendradarbiavi
mas tęsiasi. Kaip pažymėjo
EPA 5-ojo regiono Tarptauti
nių ryšių biuro direktoriaus
pavaduotojas Vacys Šaulys,
toliau vykdomas Baltijos šalių
kariškių aplinkosaugos moky
mas Nemenčinėje.

Kursų atidarymo iškilmės. Susirinkusius sveikina centro viršininkas pik. Jurgis Norgėla. Prezidiume (iš kairės)
sėdi: Lietuvos užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, Lietuvos aplinkos viceministras Imantas
Lazdinis, LR krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, Švedijos ambasadorius Lietuvoje Jan Palmstierna,
JAV ambasadoriaus Lietuvoje patarėjas Anthony Spakauskas, JAV EPA Vašingtono biuro atstovė Elaine Da
vies.
AQr. Algimanto Kutanovo nuotrauka.

ORINOKU, PRIE SALTO
ANGEL
EDMUNDAS PETRAUSKAS
Nr.5
Nuo 1974 metų pradėjus jūrines ke
liones Karibuose, Egėjaus, Jonijos jūromis, Atlantu į
Casablanką, nuo vakarų lig rytų visais Viduržemio
jūros pakraščiais ir skersai — išilgai jos, niekad nebu
vom patyrę tokių rūsčių, net 4 dienas ir naktis bangų
plakamų, vandenų.
Neptūnas aiškiai nesiliauja rūstavęs, mums skubant
iš jo vandenų į ramųjį, platųjį, sraunųjį Orinoco. Ši
upe 7-ta ilgiausia pasaulyje, 3-čia P. Amerikoje, per
2,000 km ilgio, išsipilanti į Atlantą su daugiau kaip 70
ištaku 15,500 kv. mylių džiunglynais, pelkėmis, 5,000
kv. mylių salomis, rytinėje Lianos beribių plotų dalyje,
prie Guianos. Pasroviui žemiau Orinoko pagrindinio
miesto Ciudad Bolivar, upė vietomis išplūsta 5 mylių
pločiu. Istoriniai europiečių susidomėjimas Orinoku
prasidėjo, Kolumbui papasakojus apie upę Ispanijos
karalienei Izabelei, kaip vaitus kelyje į žemišką rojų.
Vėlesni ateiviai, net ligi šių dienų, tikėjos ir tiki paga
liau čia rasti EI Dorado, arba „Paauksuotąją" turtais
vietą. Ispanas Diego de Ordas, tačiau 1631-1532 m.
nors ir .giliausiai* — toliausiai tuo laiku įplaukęs, ne
rado nei rojaus, nei EI Dorado. Anglas Sir Walter Ra-
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Aplinkos apsaugos kursas
Karių profesinio tobulinimo
centre pradėtas dėstyti 1996
m. 1998 m. kovo 31 d. JAV
aplinkos apsaugos agentūros,
JAV Gynybos ir Energetikos
departamentų, Švedijos gink
luotųjų pajėgų ir Lietuvos
Aplinkos bei Krašto ministe
rijų įgalioti atstovai pasirašė
abipusio
bendradarbiavimo
aplinkos apsaugos srityje pro
tokolą, šių institucijų pastan
gomis ir glaudaus bendradar
biavimo dėka 1999 m. kovo
pabaigoje Centro bazėje pra
dėjo funkcionuoti Baltijos re
giono karių aplinkos apsaugos
mokymo centras. Apie projek
to įgyvendinimą pasakoja vie
nas iš tiesioginių šio centro
kuratorių ir projekto vadovų
Vacys Šaulys.
— Paklausėme V. Šaulį
kokia buvo projekto pra
džia:
—Viskas prasidėjo bendru
šalių sutarimu, kad Baltijos
valstybių kariškiai turi būti
mokomi aplinkos apsaugos.
Susipažinus su situacija Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje,

Lietuvos aplinkos viceministras
Imantas Lazdinis kalba apie Aplin
kos ir Krašto apsaugos ministerijų
bendradarbiavimą, rūpinantis už
terštų karinių teritorijų valymu,
karių ekologiniu švietimu.

paaiškėjo, jog lietuvių kariš
kiai jau keletą metų yra moko
mi aplinkosaugos Nemenčinės
centre.
Nukelta į 4 psl.

Kursų organizatorius ir kuratorius Vacys Šaulys (kairėje) kalba su JAV
gynybos atašė Lietuvoje Al bert Zaccor. Mjr. Algimanto Kutanovo nuotr.

leigh galutinai dėl Orinoko ir jo aukso, neištesėdamas
pažado karalienei Elzbietai I (nepaisant apsiausto
paklojimo po kojomis, jai žengiant per balą), prarado
savo talentingą, išmintingą galvą ant budelio kala
dės... 17-tame šimtmetyje jėzuitai turėjo savo misi
jas pakrantėse ir 1744 m. jie atrado Casiųuiare jungtį
tarp Orinoko ir Amazonės vandenų sistemų. Misijos
buvo labai nesaugios, meso-indėnų, karibų ir aravakų
nuteriojamos. Ir šiandien, Venezuelos 22-se valstijose
(estadose) yra 21 oficialiai pripažintų indėnų kalbų.
Tik gale 19-to amžiaus garlaiviai pradėjo naudotis na
vigacija upėje, Simonui Bolivarui viliantis, kad Orino
ku bus iš Europos į P. Ameriką pagrindiniai vartai ir
uostavietė. Indėnai upę vadina Varau, arba „žemės
tėvu" ir savo mirusius, suvyniotus bananų palmių ša
komis ir lapais, laidoja Orinoke.
Tik po vidudienio, smarkiai sulėtintu greičiu, sukant
vandenyse vagą ir kryptį iš pietinės į vakarinę, Boca
Grande ištaka arčiausiai Guianų, nuo pirmojo vagos
Jtmsy" (žymens) dar 28 km ligi Orinoko, įkeldinamas
laivan upės pilotas. Jam yra žinomos Orinoko naviga
cijos paslaptys — seklumos ir kiti povandeniniai pavo
jai, kai vandens paviršiuje net matyti aiškiai besisuką
verpetai, kur upės tekėjimo sraunumai keičia upės
dugno profilį. Pilotas, tų paslapčių specialistas, veda
laivą drauge su kapitonu saugiu vandens taku. „Ka
pitono tiltas" (captain's bridge), kartu su kairėje ir
dešinėje laivo laukan prasikišusiais kapitono „tilto
sparnais" (skersai laivo, priekio aukštumoje) tada pri

Pasakose
minima,
kad tybės, prieš pat II pasaulinį
didžio nusidėjėlio siela po mir karą gavo patirti sovietinio ro
ties tik tada ramiai ilsėsis, jaus „malonumus'', todėl dau
kai bus išpažintos visos nuo gelis lenkų (kaip ir lietuviai
dėmės ir atlygintos skriaudos, bei kiti baltiečiai) pirmuosius
kurias jis, gyvendamas Žemė vokiečių dalinius sutiko, kaip
je, padaręs. Ši analogija tinka išlaisvintojus iš bolševikų ka
ir LT pasaulinio karo atveju — lėjimo, tolimesnių trėmimų į
nepaisant, kiek dešimtmečių Sibirą, kankinimų ir žudymų.
praėjo nuo jo pabaigos, kai ku Tačiau netrukus pasirodė tik
rie įvykiai vis tik negali būti rasis nacių okupantų veidas:
palikti istorijos knygų pusla lenkų tauta nuo jų rankos pra
piams, kol kiekviena paslaptis rado daugiau kaip 6 milijonus
nebus atidengta ir iš visų savo piliečių. Tarp jų — 3 ir
sąžinių išvalytos tamsiosios pusė mln. žydų. Dabar Lenki
joje žydų yra tik apie 7,000.
(ar kruvinosios) dėmės.
Kadangi kiek daugiau kaip
Pokario metais buvo tvirti
pusšimtis metų nuo II pasau nama, ir visiems priimtina,
linio karo pabaigos dar ne kad Lenkijos žydų naikinimą
spėjo visiems liudininkams atliko vokiečiai. Jeigu ir buvo
užberti kapo žemėmis akių, pačių lenkų, prisidėjusių prie
dabar dar vis atidengiami šio kruvino darbo, tai jie su
slėpiniai, apie kuriuos anks darė nežymią mažumą. Kaip
čiau vengta net sušnibždėti. jau ne kartą įrodyta ir Lietu
Vienas tokių — žydų ir kitų voje, žydų kilmes žmonės Len
nekaltų gyventojų masinės kijoje pasižymėjo uolia tarny
žudynės vokiečių bei sovietų ba okupantams sovietams,
okupacijos metais.
atlikdami ir pačius niekšišŽydų tauta nepamiršta ir kiausius persekiojimus. Tad
skriaudų neatleidžia. Tad ir nenuostabu, kad nacių okupa
visus tuos dešimtmečius, net cijos pradžioje vietiniai gyven
po to, kai oficialiai pasibaigė tojai pradėjo „suvedinėti sąs
buvusių karo nusikaltėlių teis kaitas". Iki kokio laipsnio tas
mai ir jiems buvo atseikėtos vyko — tik dabar pradeda aiš
užtarnautos bausmės, atitin kėti.
kamos žydų organizacijos neJan Gross, Amerikoje gyve
atlaidžiai „medžiojo" bausmių
išvengusius
nusikaltėlius, nantis lenkas mokslininkas,
kartais su tokiu įnirtimu ir parašė knygą, kurioje apra
uolumu, kad tekdavo (ir vis šytos žiaurios žydų žudynės
dar tenka) nukentėti nekal keliuose nedideliuose mieste
tiems. Jeigu JAV teismai kiek liuose, ne per toli nuo Var
vieną žmogų laiko nekaltu, kol šuvos. Knygoje ypač pabrė
kaltė neįrodoma, žydai kiek žiamos trys tokios vietovės:
vieną įtariamąjį (net jeigu tie Jedwabne, Wasosz ir Radziįtarimai labai migloti) auto low. Autorius pažymi, kad
matiškai vadina kaltu. Norint nėra jokių įrodymų apie vo
įrodyti nekaltumą, reikia pa kiečių kariuomenės -.- buvimą
tirti daug psichologinių ir fi tose vietovėse, kai-viėtra'Fai gy
nansinių vargų. Tai gerai žino ventojai „susidorojo su savo
kaimynais — žydais" pačiu
ir Lietuva, kuri yra nuolat
baisiausiu būdu. Jedwabne
kaltinama žydų žudymu nacių
1941 m. pačioje liepos pra
okupacijos pradžioje.
džioje, į vieną kluoną buvo su
Nėra abejonės, kad kaltuo varyta 1,600 žydų ir gyvi su
sius reikia surasti ir nubausti, deginti (pirma juos kanki
bet nereikia stebėtis, kad jau nant). Po to žudikai krėtė
nesnės kartos, kurių galbūt apylinkę, ieškodami paslėptų
net tėvai nebuvo gimė 1941 žydų vaikų, o rastuosius taip
m., tuos kaltinimus laiko visos pat nužudė ir sumetė ant tėvų
tautos įžeidimu ir jaučia pasi „laužo". Kitose minėtose vie
piktinimą nuolatinėmis užuo tovėse, maždaug tuo pačiu lai
minomis, kad visi lietuviai yra ku, daugiau kaip 500 žydų
„žydšaudžiai". Daug kas nu buvo užkasti gyvi, o bent kita
sistebi, kad būtent Lietuva tiek — nužudyta.
išskiriama iš kitų, anuomet
nacių okupuotų, kraštų tiems
Nors Lenkijoje daugelis ne
bjauriems kaltinimams. Todėl nori sutikti su knygos duo
buvo ypač įdomu skaityti ba menimis ir kaltina autorių
landžio mėnesį JAV perio savo tautos išdavimu, bet ir
dikoje išspausdintus straips Katalikų Bažnyčia, ir prezi
nius apie baisias žydų žudy-^ dentas jau pareiškė pasibai
nes, atliktas lenkų 1941 m.
sėjimą. Ruošiami planai žūties
Prieš Antrąjį pasaulinį karą vietose statyti paminklus ir
Lenkijoje žydai ir vietiniai len įvairiais būdais paminėti nu
kai gyveno palyginti taikiai. kankintuosius. Bet ar tas nu
Lenkija, kaip ir Baltijos vals valys dėmes nuo sąžinės?

klauso jiems abiems, pilotui ir kapitonui su kapitono
tilto įgula.
Matyti iš tolo labai lėkšti, vien tamsiai žalios žemės
be jokių iškilmių, lyg ir be jokių krantų, plotai — pa
krantės. Laivas slysta ramiu vandens paviršium be jo
kio supimo, be jokio garso. Pakeriantis jausmas — net
iš aplinkos jokio garso. Keleiviams atviros denių vie
tos, prieky, užpakaly, laivo šonuose užpildytos papras
tai garsiai besikalbančių, besijuokiančių, dabar visai
nutilusių, lyg pasakose užburtų, juntančių kokiu tai
kelvarčiu (gateway) žengiant pamažu... į rojų. Keleivių
ramumas ir aplinkui supančios gamtos ramybė
triuškinantys — neįtikimai, lyg koks religinis išgyve
nimas būtų aptikęs, artėjant jau įžiūrimoms, žaliuo
jančioms vešlia augmenija visiškai lėkštoms pakran
tėms, kuriose jokio judesio...
Stumiantis prieš srovę aukštyn Orinoku ramybės
nusiaubtoje tyloje, vešliai žaliuojančios augmenijos vi
siškai plokščioje aplinkoje, kiek akis aprėpia leme ar
vandeniu, vienas, kiek vėliau vėl vienas kitas pinti
niais stogais ir šonais, namukai. Aplink tačiau jokios
gyvybės, net ir paukščių nesimato, nesigirdi. Tik me
džiai pradeda skirtis savo dydžiais. Viename tai ki
tame krante netrukus pasirodo pavieniui šios van
dens ir žalumos šeimininkai. Dar prieš laivo ragui dra
matiškai perskrodžiant šios „rojinės karalystes" ra
mybę, po vieną siaurose ilgose valtelėse, tai čia, tai to
liau, priekyje irkluojasi vietiniai artyn laivo nuo bliz
gančių oranžine žeme krantų, užgaubtų žalumos, pro
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tarpiais ištiestomis laivo link rankomis, lyg sveikin
dami, arba mosikuodami į save, lyg kviesdami savęs
link Žinia, kad laukia dovanų — pavieniai šių krantų
gyventojai bemotorinėse, siaurose valtelėse.
Vietiniams valtyse vandens platumoje milžinu atro
dęs, piloto vedamas mūsų laivas JBolero" vingiuoja
nuo vieno kranto arčiau kito kranto. Toliau pasirodo
po kelias trobeles visai ant kranto, „kirtimėliuose" ir
jau po kelis vietinius valtelėse. Pagaliau įžvelgtam net
kelias eiles trobelių, pakrante besiganančius galvijus,
ožkas, kol pasiekiam gyvenvietę — kaimelį, kuris
(viešu laive pranešimu) tik prieš savaitę gavo pirmą
telefoną... Saulei slenkant artyn horizonto, prieky lai
vo, ne tik jį pasitikti, bet ir gana arti laivo, „lenkty
niaujant" skrieja veik keturgubai ilgesnės negu lig šiol
sutiktos, nors vis tiek labai siauros, jau motorinės val
tys. Viena net su 9 čiabuviais, su tais pačiais rankų
mostais į save. Nuo JBolero" žemyn, laivelių link skrie
jo kai kur batai, kitur marškinėliai, maišeliuose įrišti
skęstantys daiktai — pinigai, gėralai buteliuose...
Emeraldiniai blizgantys krantai pradėjo grimzti vaka
ro tamsumomis į nakties akligatvius, anksčiau pasiro
dę įvairiaspalviai paukščiai grįsti į savo lizdus, e laivo
keleiviai retėti nuo denių į barus, kajutes, ten atgau
dami laivo vidaus gyvenimo alsavimą ir pulsą. Pra
nešama, prieš atgulant nakčiai, kad Puerto Ordas pa
sieksim tik nakties gilumoje, prieš tai laikinai susto
jant Orinoke.
(B.d.)

„ .

APUNKOSAUGOS
riu, ramybę ir pasididžiavi
KURSAI
NEMENČINĖJE
mą savo kraštu skleidžiančiu
kariniu.
Atkelta iš 3 psl.
Net tris kartus menininkė
ELEKTROS
GREIT PARDUODA
Lietuviai paprašė, kad
stebėjo žirgų lenktynes ant
(VEDIMAI - PATAISYMAI
švedai
ir
amerikiečiai
padėtų
Sartų ežero. Jos pavaizduoti
Turiu Čikagos miesto leidimą.
ristūnai lengvi kaip plunks pakelti kursų lygį — kad kur
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
2 j * RE/MAX
atitiktų
tarptautinius
nos. Nuo jų kanopų ledas ug sai
garantuotai ir sąžiningai.
^REALTORS
nimi spjaudosi. Šis, vienas standartus. Tam mes sušau
773-779-3313
OfFC.rmi 22t • I7«l
kėme
atstovus
iš
visų
trijų
brandžiausių tapytojos kūri
KLAUDIJUS PUMPUTIS
i(70N4S-71M
nių, drauge su kitais septy Baltijos valstybių, susitikime
.(773)!
AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVBKATOS.
niais garbingai saugomas Na taip pat dalyvavo JAV kari
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
RIMAS L.STANKUS
cionaliniame M. K. Čiurlionio niai specialistai ir Aplinkos
Agentas Frank Zapote ir Ott. Mgr Auksė
S.
Kane
kalba
lietuviškai.
apsaugos
agentūros
pareigū
dailės muziejuje. Bendravi
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
FRANK ZAPOUS
mas su žirgais visad nešė sėk nai bei Oberammergau (Vo
3206 1/2 West 95th Street
• Nuosavybių įkainavimas veltui
mę. 1994 metais J. Sorokienė, kietija) „NATO Shape" mokyk
Tel. (708) 424-8654
• Perkame ir parduodame namus
(773)581-8654
pavaizdavusi patrulius ant los atstovai. Buvo sukurtos
• Pensininkams nuolaida
žirgų, buvo apdovanota Lietu trys. skirtingos aplinkosaugos
Kalame visų rūšių „sidings",
mokymo
programos
—
karinių
vos Respublikos Vidaus rei
Sergantiems, vienišiems
„soffits", įdedame
kalų ministerijos kūrybinio dalinių vadams, karininkams
žmonėms, kuriems reikia
lietvamzdžius
(gutters)
ir
bei puskarininkiams ir in
priežiūros, jaukių, švarių namų ir
konkurso diplomu.
dengiame stogus. Skambinti
sveiko maisto — slaugės iš
Tapytojos paveikslai, lyg ne struktoriams. Buvo numatyta,
„For your service" agentūros visą
Romui tel. 630-774-1025.
kaip
kursai
turėtų
vykti.
Į
pir
nutylanti melodija artimiau
tai padarys. Skambinti Zitai,
Window VVashers Needed!
siam žmogaus draugui — žir muosius kursus Nemenčinėje
tel. 773-585-9067 arba
40,000 per year. We need 100 crews.
buvo pakviesti Lietuvos, Lat
773-585-6709.
gui.
No exp. necessary. Will train. Mušt
vijos, Estijos karininkai, kurie
have valid dri ver' s license and transKad tautodailininkės darbai vėliau galėtų mokyti karius
LAN'
•JGUPLOVĖJAI!
portation. Mušt befluentin English.
Reikalinga 100 žmonių. Pradėkite jau
turi liaudies dainų lyrišką savo kraštuose, gimtąja kalba.
Tautodailininke Janina Sorokienė.
arbas nuo>pir
pirmadienio iki
šiandien. Darbi
L. A. McMahon Window Washlng.
šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama
atspalvį, melodingumą pastebi
Tel. 800-820-6155.
po 2-3 žmones (vyrai ar moti*rys)
Privalo turėti automobilį ir susikalbėti
daugelis. „Ir pražydo linai",
angliškai. Patyrimas nebįtmas „Linelį rauna ne viena", „Oi
išmokysime. Atlyginimas $500 per
TAISOME
savaitę
..... vienam žmogui.
žmogui _Sumokėsime
_
SKALBIMO MAŠINAS,
audžiau, audžiau drobeles" —
kiekvieną
dieną.
Užpildyk
dokumentus
šiandien
-pradek
dirbti
rytoj.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
lyg nenutrūkstanti melodija
2101'.
SISTEMAS, VIRYKLAS,
IL 60513 .
lietuvės moters darbštumui.
per šonines t
J kurj iš jų bepažvelgtume Stipriai prisišliejęs linas prie
ORO VĖSINTUVUS.
Janina Sorokienė šiandien tai: skaidrios ežero akys. ban — plevena šilta namų dvasia. tapytojos gyvenimo. Jos ran
H.DECKYS
Air Duct cleaners & power wasbers
bando suskaičiuoti kiek tau guojantys javų laukai, rudens Jos namai tarsi užuovėja nuo kos tebejaučia visus ilgo lino
TEL. 773-585-6624
Work Monday — Saturday, 6:30 am-5
pm. Company van. paid training, year
todailės paveikslų per savo dažais išmarginti sodai. Mo visų pasaulio negandų. Jiems gyvenimo darbus. „Būdama
round work. Mušt speak Englisfį have
Atliekame visus staliaus ir
gyvenimą nutapė... Lengviau kyklą ji pradėjo lankyti būda nutapyti surandama ypatinga samdine, roviau, myniau, klo
valid drivers license. Make s700+per
week. No experience needed.
smulkaus remonto darbus.
atsiminti tas dienas, kurios, ma vienuolikos metų. Ypač se šviesa, su meile lyg mezgi
Make aplication today & stan tomorovv.
jau, šukavau, balinau, tik iš
Aukšta
darbų
kokybė,
didelė
menininkės teptuku vedžio kėsi darbeliai ir piešimas. Nie niais apipinamos namų akys.
A ve., Downers Grove, IL
balos neteko (raukti", — pasa
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 2101 Ogden
68515, (Ziebart buikung).
jamos,
lyg upes
plukdė kas nežinojo, kad Janytė jau Šilčiausiais potėpiais nužymi
Enter stde door.
kainos. Tel. 773-254-0759,
koja Janina Sorokienė. Tary
TeL 630-766-0001.
džiaugsmą kitiems.
buvo baigusi Molėtų molio mi protėvių praminti takeliai. tum prityrusi audėja, rinkda
mob. 847-525-9275, Žilvinas.
..Brangioji Janute, žymioji .,universitetus". Išdžiūvusiose Prie namų, lyg prie židinio, ma nytis sayo audiniui, ji
Parduotuvių varymui reikalingi
mūsų tautodailininke, priim kūdrose buvo gausa balto, lip jaukiai glaudžiasi apsipylę rūpestingai ruošiasi kiekvie
V.A.L. Auto Servisas
darbuotojai. Gali kreiptis k
Atliekame
visus
variklio
ir
važiuoklės
kite Lietuvos Nepriklausomy naus molio. Piemenaitė, lyg baltais žiedais sodai. Su pasi
šeima. Darbas Tennessee
nam
tapybos,
darbui.
„Tapyti
darbus. Variklio kompiuterinis
bės gynimo, sausio 13-osios kurapkėlė, nuo kitų pasislė didžiavimu pavaizduoti senie
valstijoje. Atlyginimas $1,500 —
patikrinimas. Nuolatiniams klientams —
tai
ne
bulve
nuskusti",
—
$1,800. Dokumentai ir kalba
Brolijos Tarybos padėką už to pusi, lipdė laimingą, gražų, ji krašto papročiai, lyg kve
nuolaidos. 3800 VV. 79 St
mėgstamas jos priežodis. Jau
nebūtini.
Tel. 901-240-5544 arba
piantys
darželio
žolynai,
dabi
TeL 773-582-0183,773-582-0184.
kią didele dovaną — triptiką teisingą gyvenimą. Jos pavaiz
901-830-7223.
- daug metų nuslinko, kaip Ja Sėkmingo darbo kursuose linki Lie
Kalbame
lietuviškai.
na
kasdienybę.
Sausio 13-osios tema mūsų duoti gyvulėliai ganėsi sotūs,
nina
nebuvo
mačiusi
augančių
tuvos krašto apsaugos ministras Li
muziejui". 1999 spalio 9 d.
Reikalingi darbininkai naktiniam
vieni kitus gerbė ir mylėjo.
Reikalingi dažytojai su patyrimą
Paveikslų motulės, sesulės linų, pamiršo kokio žydrumo nas Linkevičius.
parduotuvių valymui
Amerikoje.
„Dėkojame
Jums
savo
„Nuo šešiolikos metų išėjau mergelės išskirtinai vaizduo- jų žydinčios akys. Bet surask
Indiana valstijoje ir kitur.
Privalo turėti automobilį.
lėšomis prisidėjusiai prie V. ant savo duonos: kasiau grio
Reikalingas transportas.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
jamos baltu lininiu rūbu. Bal- • pakaunėj žydintį liną! Nuva- Tačiau iškilo kita problema —
Grybo sukurto Vytauto Di vius, dirbau fabrike", — atsi
Atlyginimas pradedantiems $1.600.
Tei. 847-808-9109
ta spalva simolizuoja tyrumą, žiavo net į Ša^ių rajoną. Tary- Latvija ir Estija nebuvo pasi
su patyrimu $2,000 per mėnesį.
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
džiojo paminklo Kaune atsta mena tapytoja. Sunkią gyve
rengusios tęsti šiuos kursus.
šviesą.
Pilnatvės
spalva
tautum
ežeras
subangavo
iydinTel.
773-476.2247; 773-251-6101.
Susikalbėsite
angliškai,
rusiškai.
tymo". Lietuvos kultūros klu nimo naštą tempdama, apie
Todėl reikėjo dirbti su gyny
čių
linų
laukas,
išsiliejęs
į
dro
todalininkė
apdovanoja
motu
bas į'jAjjkuras'*.
kokius nors savo meninius
bę „ir pražydo linai". įspū bos štabais bei ministerijo tik aplinkos apsaugos, bet ir vavę rusai džiaugėsi, kad su
„Daryti gero kitiems — tai sugebėjimus net nenutuokė. lę, per kopas skubančią pasi
džiui sustiprinti nutapė savo mis, kad pradėta veikla ne kitų dalykų. Pavyzdžiui, pade žinojo, kaip aplinkosaugos mo
didelė laimė", — mano tauto Tik 1983 metais, kai netikėta tikti Kastyčio, vaidilutę Biru
nueitų veltui. Vėliau buvo su
dailininkė. Vis kitiems, ki liga ilgesniam laikotarpiui pri tę, kūrenančią amžiną ugnį, mylimiausią medį šermukšnį sirūpinta civilių ir karinių ins dant Danijos Karalystei, šie koma JAV ir' Švedijoje. Jau
tiems išdovanoti paveikslai. kaustė prie patalo, Janina į sesulę, šaltinio vandeniu gir ir savo vaikystės piemenukus. titucijų bendradarbiavimu ku met pradėjo veikti modernus nebe pirmą kartą į Nemenčinę
Jos paveikslų ciklas, pava
Vis kitiems išdalintos Jany- rankas paėmė teptuką. Ir jau dančią brolelio žirgą.
riant bendrą aplinkos strate taktikos treniruoklio komplek atvykstantis latvis Aivars Latdintas
„Baltas
lįno
gyveni
tės — našlaitės vaikystės va nebepaleido. Tarsi geriausias
Didžioji
tautodailininkės
giją ir politiką. Lietuvoje jau sas, kuriame vyksta kariškių, kovskis sakė, kad kursai šį
saros. Jos nucapenę paskui vaistas, tarsi burtininkas" kė kūrybos dalis dovanota žirgo mas", šiandien' Rumšiškių bui sukurta bendra aplinkosaugos o ateityje ir kitų sukarintų kartą buvo itin gerai suorgaavelių pulkus, arba ilgais žie lė ją iš ligos patalo, vedė kū juodbėrėlio, žirgo artojėlio gy ties muziejuje, šiame muzie strategija. Tikimasi, kad po struktūrų, pareigūnų moky nizuotė. Latvis be to atkrei
juje menininkė tapė ir klevo
mas.
pė, dėmesį į neseniai atliktą
mos vakarais sutirpę prie rybos keliu.
venimui pavaizduoti. Širmąjį
stakleles. Neteko jų matyti keleto mėnesių savo parašais
centro
patalpų remontą.
žvakių.
Vainikuoti kūrybos metai. žirgelį Janytė atsivedė iš ne savo seklyčioje. Jos motulė ją patvirtins Lietuvos Aplin
Švedijos regioninių aplinko
Regioninis
Baltijos karių
Rudeniui atėjus, turtingųjų Tarsi ilgas Sekminių vaini linksmų piemenaitės atsimini
per žiemas linus ir vilnas kos ir Krašto apsaugos mi saugos kursų Nemenčinės aplinkos apsaugos mokymo
vaikai eidavo į mokyklą, o kas jie nupinti iš pilnavidu mų. „Aš iš našlaičių giminės",
centre vadovas bei programos
turtingiesiems verpė. Užtat nistrai.
našlaitė bėgdavo i aukščiausią rių žiedų. Tie žiedai — tai su — prisipažįsta tapytoja. Ne
— Kaip įvertintumėte rengėjas Švedijos valstybinio centras Nemenčinėje iki šiol
kiek aukštaitiškų dainų apie
vienintelis Baltijos valstybėse.
Molėtų kalvele ir akimis go sitikimas su meno žmonėmis, motulės delnai , šešiametės
centrą šiandien?
NBC centro viršininkas pulki
ilgą
lino
gyvenimą
pridainuodžiai gerdavo kaimynų vaikų plenerai, parodos. Jau nuo galvele glostė, Rudesos girios
; — Kai pirmą kartą atvy ninkas Diek Stode sakė, kad JAV ir švedų iniciatyva, neto
ta.
Kai
tautodailininkės
sielo
laime. Iš tolo kvepėjo pieštu 1984 m. Janina
Sorokienė medžių šakelės šukavo. Ne je šviesu, ji irgi iš visos šir kome į Nemenčinę, Centras aplinkosauga nepaiso sienų, limoje ateityje centre numato
kai, sąsiuviniai. Bet už vis pradėjo dalyvauti tapybos dar jos žvilgsnis — alkanos vilkų
pasirodė gana skurdus. O todėl itin svarbu, kad Baltijos ma įdiegti distancinio karių
dies
dainuoja^
Toks
atsivėri
labiausiai — gimtoji žemė. Ty bų parodose Kaune, vėliau akys kelią pastodavo. Žirgas,
šiandien čia yra pasaulinio regiono valstybės dirba kartu, aplinkos apsaugos mokymo
programą.
roje našlaitės ašaroje atsispin respublikoje ir už jos ribų lyg pasakų karalaitis, žvelgė mas įvyko Jadagonyse, daili masto Regioninis aplinkosau
mokydamos karius aplinko
Giedrė Paunksnienė
dėjo Aukštaitijos krašto tur (Maskvoje, Sočyje, Jaltoje, užuojautos kupinomis akimis į ninko Jono Šileikos gimtinėje. gos mokymo centras tiek techni
saugos pagrindų. Pulkininkas
1999 metų vasarą čia įvyko
Gediminas Radvilas
našlaitės dalią. Nuo tol ir liko Kauno rajono tautodailininkų kos, tiek apgyvendinimo, tiek pažymėjo, kad šis centras Ne
geriausiu draugu. Janina So pleneras. Tapytojos bendravi aptarnavimo prasme. Ir ne menčinėje atitinka Vakarų
rokienė atsimena, kad visą mas su dvasiškai turtingais vien tik projekto rėmėjų pas standartus, o svarbiausia, Šio
* Pirmą kartą Lietuvoje
gyvenimą mylėjo arklius, mė žmonėmis panašus į dainą. Į tangomis šis Centras tobulėjo je veikloje — kvalifikuoti spe paskelbta Nacionalinė biblio
go jais jodinėti. Paveikslas gražias miestelėnų bendravi — čia buvo investuoti ir Lietu cialistai, dirbantys Aplinko tekų savaitė: balandžio 23-30
„Naktigonė" išgyvento vargo mo sueigas sukviečia garlia vos, ir Šveduos, ir Amerikos, saugos mokymo skyriuje.
dienomis. Idėjos autorė — Lie
ir grožio kūrinys. Nuo seno ti viečių klubas, įsikūręs Gar ir Danijos, ir PHARE progra
Keturių dienų kursams bai tuvos bibliotekininkų draugi
kėta, kad žirgas ir jo atvaiz liavos viešojoje bibliotekoje. mos pinigai. Lietuviai labai giantis, jų dalyviai — lietu ja. 1995 m. balandžio 23 d.
das — namo stogo žirgeliai, Garliavietis poetas Mindau kruopščiai dirbo ir jau dabar viai, latviai, estai, rusai — tei UNESCO paskelbus Pasaulio
pjaustiniai audimo staklėse, gas Babonas — didelis Jani matyti, kad ateity čia bus gė, kad mokymas jiems buvo knygų ir autorių teisių leidėjų
verpstėse saugo žmogų nuo nos Sorokienės kūrybos ger įspūdingas centras, kuriame naudingas ir įdomus. Pirmą diena, aktyviau ši data mini
gaisrų, ligų. Tarsi šviesus šio bėjas, ne kartą, eilėmis apipy šiuolaikiškai bus mokoma ne kart tokiuose kursuose daly- ma nuo 1998 metų.
IK. Eitai
tikėjimo ženklas, sudaro ker nė jos prasmingą gyvenimo
telę tautodailininkės kary kelia:
boje. Pavasario ar rudens pei
Lenkiuos aš tiems, kas
zaže skamba vieškelėliai nuo
• f " XX±£m
S
S.S.SBBB, F
^
teptuku
žirgo pasagėlių, braška jo tem
Tėvynes grot) sugeba
c^^
.i Sfirokif !-.»• ..Šers hrnli \\.~ -tiixlf«-Tcli !Kilnot ant ruifpnelio" piami vežimai su derliumi.
įamžint,
V
Duonpelnys artojėlis, lyg gar
1Ų
*v
/ V
^^^^—
x
Kuriuo
galės
grožėtis
daug
bingas šeimos narys. Jam pa
kartų
vaizduoti tapytoja
negaili
Ir
laikas
jo
nesugebės
triūso, teptuku
iiglostinėja
ištrinti.
kiekvieną jo karčių sruogelę.
„Vai ko nusižvengei, bOraaai
šias eiles poetas dovanojo
žirgeli?", — regis skamba nuo tautodailininkei gimimo die
žirgų pasagėlių senasis Gedi ną, vasario 16-ąją.
mino pilies kalnas, kai pro jį
Janina Sorokienė tyliosios
prajoja „Birutės pulko ulo mūsų tradicinės kultūros —
nai". Taip pavadintą korinį tautodailės priemonėmis atkė
1998 metais tautodailininkė lė vartelius daugeliui kartų.
atvežė į Raudondvario pilį. Ji Pro juos — kiek skys užmato,
tapo Lietuvos respublikinio kiek širdis aprėpia — vienin
parodos-konkurso „Lietuvos telis pasaulyje tėviškės tur
pilys ir piliakalniai" prizinin tas. Drauge tu tapytoja Jani
ke. „Ačiū už tėvynės praeities na Sorokienė didžiuotumės
Kursų klausytojai ii amerikiečių bei Švedų aplinkosaugos specialistų ne tik išgirdo naudingos informacijos, bet
meilę". Taip dėkoję apskrities jsii ir mes.
Dail .Janina Sorokienė ..Taria dainuota žalia rūta, Kęstučio žirgo ir Biruir j namus parsivežė segtuvus su medžiaga aktualiais karinės aplinkosaugos klausimais.
vadovai, firejosi šiuo akeidta..."
fcŲr. Algimanto Kutanovo nuotrauka
Lina Sinkevičienė
DRAUGAS, 2001 m gegužės 3 d., ketvirtadienis

TAUTODAILININKĖS
PALETĖJE — TĖVIŠKĖS
GROŽIS

Sankt Peterburge). Nuo 1999
m. jos darbai buvo vežami į
užsienio valstybes (Daniją,
JAV).
Artėjant mūsų krašto dai
niaus Maironio jubiliejiniams
metams, tautodailininkė, jai
būdingomis išraiškos priemo
nėmis, aštuoniuose paveiks
luose nutapė Maironio poezi
ją. Šviesiais mūsų
krašto
tradicijų upeliais atplaukia
spalvos, ritmai, metoduos į
šias tapytojos drobes. Atkarto
dama Maironio dvasią, Janina
Sorokienė į kraštą pažvelgė
lyg iš sakalo skrydžio. Šis ta
pybos ciklas — lyg elemento
rius, lyg takelis, vedantis na
mo. Tai taip svarbu šiandien
pasaulio vertybių kratinyje
pasiklydusiam žmogui surasti
savo slenkstį, pasišildyti prie
protėvių kūrento židinio. Šis
paveikslų ciklas Raseiniuose
vykusioje respublikinėje pa
rodoje laimėjo pirmąją pre
miją. „Kur bėga Šešupė", „Už
Raseinių prie Dubysos'', „Tu
Vytauto Didžiojo galybę ma
tei" ir kiti, padovanoti Mairo
nio lietuvių literatūros muzie
jui.
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LIETUVOS VYČIŲ
LIETUVOS VYČIAI
TREASURE COST
FLORIDOJE
Lietuvos Vyčių 153 kuopa
Treasure Cost dar labai veikli.
Kiekvieną pirmą mėnesio sek
madienį susirinkimai vyksta
St. Jude parapijos patalpose.
Čia aptariami einamieji reika
lai, sudaromi ateities planai, o
svarbiausia, susirinkę nariai
pabendrauja, pasikalba ir ma
loniai praleidžia laiką prie ka
vos puoduko ir užkandėlių.
Prieš kiekvienas kalėdas suruošiamas kalėdinis pobūvis
su vaišėmis, eglute, laimėji
mais. Nariai yra vyresnio am
žiaus, bet judrūs, viskuom do
misi. Ypač rūpinasi ir seka
Lietuvos gyvenimą. Juk tai
kraštas kur jų tėvų tėvai gimė
ir gyveno. Sielojasi sunkiu
Lietuvos prisikėlimu laisvam
demokratiškam gyvenimui. 50
metų okupacija paliko gilias
žaizdas. Pagal savo išgales ir
pelną remia Šv. Kazimiero ko
legiją Romoje, siunčia į Lietu
vą kur labiausiai pagalbos rei
kia.
153 L. Vyčių kuopa dar jau
na. Įsteigta 1989 m. dr. prof.
Jokūbo (miręs) ir Loretos Stukų pastangomis. Narių tada
buvo 12. Pirmasis susirinki
mas ir kartu šv. Kazimiero
šventės paminėjimas įvyko
1990 m. kovo 4 d. Į pirmutinę
kuopos valdybą buvo išrinkta:
pirm. Konstancija Scheibelbut, Jonas Tamašauskas, Ro
žė Žukauskienė, Albinas Žu
kauskas, Liudas Stukas, Aldo
na Biliūnienė, Kapelionas
kun. V. Pikturna. Vėlesniais
metais kuopos veiklai pirmi
ninkavo Florence Daniels, Ja
mes Marcinkus, Liudas Stu
kas. Džiaugiamės, kad įstoja
jaunesnių narių, pajėgių dirb
ti, kurie perima vadovavimo
pareigas. Šių metų vasario
mėn. vykusiam susirinkime
išrinkta nauja valdyba: pirm.
Joan Bizousky, vicepirm. Josepbine Lubinsky, ižd. James
Marcinkus, sekr. Florence
Miškinis, Alfonsas Miškinis ir
John Tamaska8. Kapelionas
kun. Antanas Čepanis. Lietu
vos Vyčių kuopa iškilmingai
paminėjo savo globėjo šv. Ka
zimiero šventę Treasure Cost
Floridoje kovo 4-tą dieną 2
vai. p.p.

VEIKLA

Pamaldos vyko Šv. Judo
šventovėje, Teąuesta mieste
lyje. Šv. Mišias aukojo vysku
pas Paulius Baltakis, kartu
vedęs vietos lietuviams velyki
nį susikaupimą, rekolekcijas.
Giedojo „Dainos" choras, vado
vaujamas muz. J. Semaškos.
Solo giedojo solistė Onutė Jameikienė iš Čikagos. Vargo
nais palydėjo muz. L.Stukas.
Šv. Mišioms patarnavo ir skai
tinius skaitė V. Barius. Vys
kupą prie altoriaus lydėjo kuo
pos nariai su JAV ir Lietuvos
vėliavomis, buvo nešama ir
prie altoriaus pastatyta: šv.
Kazimiero paveikslas, karūna
ir gėlės. Sv. Judo didžiulė
puošni koplyčia buvo pilnutėlė
iš plačios apylinkės suvažia
vusių lietuvių.
Po pamaldų visi dalyviai
rinkosi Wateford viešbutyje.
Čia pokylių salėje įvyko ban
ketas. Prie garbės stalo sėdėjo
vysk. P. Baltakis, Lietuvos
garbės konsulas Floridoje S.
Balzekas, sol. 0. Jameikienė,
Joann Bizousky, Dorothy Parrilli, muz. L. Stukas, R. Zotovas. Programos vedėja buvo
Dorothy Parilli. Vysk. P. Bal
takis malda laimino vaišes.
Vyko sveikinimai, pagrindinę
kalbą pasakė kons. S. Balze
kas. Trumpą meninę progra
mėlę atliko R. Zotovas ir Manomaitis. Organizacijų atsto
vai atliko veiklos pranešimus.
Svečiai savo laimę bandė gau
sioje loterijoje. Dail. R. Zotovienės paveikslą laimėjo kons.
S. Balzekas. Gaila, kad ne
visą pramatytą programą bu
vo galima atlikti, pritrūko lai
ko. Visą popietę prasėdėję sve
čiai skirstėsi namo.
švento Kazimiero minėjimas
čia tapęs gražia tradicija, su
traukia plačios apylinkės lie
tuvius. Ir tuos, kurių tėvų tė
vai jau čia buvo gimę, ne visi
jų moka lietuviškai, ir atvyku
sieji po Antrojo pasaulinio
karo, ir dabartiniai tėvynai
niai iš nepriklausomos Lietu
vos. Visi kartu garbindami
šventąjį Lietuvos karalaitį ir
minėdami jo šventę jaučiamės
jaukiai, šventiškai nusiteikę ir
vienas kitam labai artimi. Vi
sai nekliudo jei minėjimas bū
na vedamas anglų kalba. Visi
esame tos pačios tautos vai
kai.
Aldona Biliūnienė

MIRTIES SUKAKTYS
6 METŲ

40 METŲ

A.tA.
DOMININKAS
JURJONAS

AĄA.
FILOMENA
JURJONIENĖ

•

5.5.1902-6.29.1995

2.14.1897-6.4.1961

Su pasiaukojimu ir meile, per karus ir griuvėsius globojote ir išvedėte mus į saugesnį rytojų.
Drauge džiaugėtės ir rūpinotės, mums einant savo gyvenimo vingiais. Pavargote. Atėjo
diena, kuomet su skaudžia Širdimi išlydėjome Jus negrįžtamai kelionei į Amžinybę...
Mieli Mamyte ir Tėveli, prisimename Jus su meile ir padėka mūsų širdyse. Ilsėkitės Viešpaties
ramybėje.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti Domininką ir Filomeną savo maldose.
Nuliūdę dukterys ir sūnus su šeimomis.

• Kovo 10 d. Širvintose
buvo surengtas dekanato pa
rapijų Caritas skyrių vadovų
seminaras „Caritas parapijos
bendruomenėje".
• Kovo 12-13 d. Žiežma
riuose ir kovo 19-20 d. Mo
lėtuose tikybos mokytojams
surengti seminarai „Melstis
psalmėmis su vaikais", ku
riems vadovavo viešnios iš Vo
kietijos ses. Edburga Linn ir
p. Hufschidt.
• Kovo 17 d. Kaišiadorių
sielovados centre Caritas ini
ciatyva įvyko pirmasis savano
rių mokymo ciklo seminaras
„Žmonių tarpusavio santykių
psichologija". Sudaryta 15 sa
vanorių grupė iš įvairių Kai
šiadorių vyskupijos parapijų
— Birštono, Paparčių, Piva
šiūnų, Žiežmarių, Karvių, Vie
vio, Gegužinės, Žaslių, Pa
lomenės, Kruonio. Savanoriai
dirbs socialinės pagalbos,
slaugos, katalikiškų grupių or
ganizavimo baruose. Pirmiau
sia jie bus apmokyti kvalifi
kuotai ir veiksmingai plėtoti
šią veiklą savo aplinkoje. Se
minarus ketina vesti psicholo
gai, medikai, socialinio darbo
specialistai, dvasininkai.

No ore makes round-trip trael to Lithuama easier and more convement than SAS.
From Chicago, we offer daily servtce to VKntus wtth a hassle-free connection via
Stockholm. When you're ready to return, you'll enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen huto. Fmd out what a worW of dtfference SAS
cart makefaryournexttrip. Just cat your Travet Agent or SAS at 1-800-221-2350
a visit our weosite at www.scarxtnavian.net
fta>
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SK»4
SK»3
SK943
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*20im
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A-tA.
MIKAS ČESAS
Gyveno Downers Grove, IL. Gimė Lietuvoje, Kėdainių
apskrityje, Rugėnų kaime. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: žmona Gerda, duktė Regina ir žentas
Eduardas Modestai, sūnus Romas ir marti Danutė Česai;
anūkai: Saulius ir Lina Modestai, Sabrina ir Viktoras Česai;
a.a. pusbrolio Juozo Arštikio žmona Genė su šeima; giminės
Lietuvoje: sesuo Elena su vyru Lionginu Pavilioniai, jų duktė
Dalia su vyru Romu Gelžiniai bei jų šeima, a.a. brolio Adomo
sūnus Antanas su žmona Violeta, a.a. sesers Bronės dukterys
Elena ir Janina su šeimomis; Amerikoje gyvenantis a.a. Miko
žmonos brolis Algirdas su žmona Ida Jonušaičiai ir jų šeima,
žmonos seserys: Dora Gelažienė su šeima ir Asta Jasiūnienė
su šeima.
A.a. Mikas buvo mokytojas Lietuvoje ir Vokietijoje,
Augsburgo stovykloje. Čikagoje dirbo auto mechaniku ir
turėjo automobilių taisymo dirbtuvę.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 4 d. nuo 4
v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės įvyks
šeštadienį, gegužės 5 d. Iš Petkus Lemont laidojimo namų
9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą- Po Mišių velionis bus
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutės" veiklai.
Nuoširdžiausiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, sunūs, marti,
anūkai ir kiti giminės.

DRAUGĄ

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petku8funeralhomes.com

•

PAVASARIS DAINAVOJE
Dainavos Jaunimo stovykla atidarė savo vartus
stovyklavimui 1957 metais. Prabėgo 43 stovyklavimo
sezonai, perėjo daugiau kaip 25,000 stovyklautojų. Kiek daug
gražių prisiminimų, kiek daug supinta draugysčių, o iš jų
vėliau ir apsimainyta žiedais. Kai kurių pirmųjų
stovyklautojų jau ir vaikaičiai stovyklauja Dainavoje.
Nupirkta Dainavos žemė.ir pastatyti pastatai daugelio
asmenų sunkaus darbo, ryžto ir pasiaukojimo dėka. Rūpestis
Dainava nesibaigia ir šiandien.
Štai pirmas pavasario šeštadienis. Saulės dedamas
pastangas prikelti Dainavos gamtą iš žiemos miego
negailestingai slopina stiprus ir šaltas šiaurinis vėjas ir
stengiasi lengvai nepasiduoti artėjančiam pavasariui.
Daugiau!kaip 30 suvažiavusių savanorių jaunuolių,
apsiginklavusių kirviais ir pjūklais, valo pušyną, kerta,
degina ir mala krūmus bei šakas ir gražina aplinką. Tuo
tarpu dr. Adolfo Damušio pastato posėdžių kambaryje susėdę
rimtais ir susirūpinusiais veidais Dainavos direktoriai
•varsto ateinančio sezono planus, įvairius atliktinus darbus
bei pataisymus ir juos derina su finansiniais ištekliais.
Amžiaus našta vis daugiau ir daugiau slegia Dainavą
įvairiais remonto darbais. Žiemos metu buvo pradėtas lėšų
telkimo vajus.TikimasL kad keletą iš tų numatytų projektų
bus galima įvykdyti, tačiau dalies šių projektų dėl lėšų
stokos, gal būt, nebus galima atlikti. Iš tokių paminėtini:
sporto aikštės naujas asfaltas, svetainės grindys bei
įrengimų pertvarkymas, valgyklos langai, berniukų ir
mergaičių nameliuose naujos lovos ir kiti.
Atsiliepusiems į šio vajaus organizatorių kreipimąsi
Dainavos taryba labai nuoširdžiai dėkoja ir prašo tuos, kurie
dar neturėjo progos tai padaryti, savo didesne ar mažesne
auka padėti Dainavai sėkmingai tęsti savo reikšmingą
jaunimo auklėjimo darbą.
Aukas prašome siusti: Marius Kasniūnaa, 8321
Legend Lane, Orland Park, IL 60462.
Aukos Dainavos Jaunimo stovyklai
2000.1.1—2001.3.31

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuanla.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2001 m.
gegužės 1 d., sulaukęs 92 metų amžiaus, mirė

$3/192 — Prel. Prunskis Juozas, Lemont, IL, ($24,948).
$3,293 — A.a. Vlado Čyvo atminimui suaukotos draugų
ir artimųjų per Birutę Čyvienę, Cleveland, OH, ($4,093).
$3,000 — Siliūnas Rimas irViktorįja, Riverside, IL,
($3,800).
$1,000 — Neverauskas Vidas, Wheaton, DL, ($2,610);
Razma Antanas ir Asta, Palos Park, IL, ($3,200).
$800 — Polikaitis Juozas ir Irena, Lemont, IL, ($4,836).
$500 — Giedraitis Kastytis ir Rita, Livonia, MI, ($1,500);
Jankauskas Saulius, Longwood, FL, ($1,000); Liautaud
Gražina, Chicago, IL, ($1,050); Momgaudas Regina, Fenton,
MI, ($550); Sadauskas Linas ir Daba, Wheaton, IL, ($1,200).
$800 — Sirgėdas Vitas ir Danutė, Novi, MI, ($810).
$800 — Balanda Gediminas, Warren, MI, ($1,900);
Clevelando Ateities klubas, Cleveland, OH, ($1,575);
Kriaučiūnas Romualdas ir Gražins, Lansing, MI, ($4,800);
Laueis Augustinas, Mt. Olive, IL, ($2,315); Norkūnas
Benediktas, Dearborn, MI, ($2,010); Petkus Gytis ir
Grasilda, U Grange, IL, ($1,200); Petrulis Algis ir Kathy,
Troy, MI, ($600); Rusenąs Audrius ir Rita, Orland Park, IL,
($800); Underya Vitas ir Taura, Livonia, MI, ($370).
$188 — FOukaitis Audrius, Lemont, IL, ($1,148).
$180 -Braiėnas-Paronetto Nijolė, Sparkill, NY, ($390);
Petrulis Vytas, Lockport, IL.
$186 — Skiotys Edvardas ir Zuzana, Farmington Hilla,
ML ($826).
$181 — Karvelis Kastytis ir Rasa, Northville, MI, $461.
$100—Abromaitienė Ona ($850), Lemont, IL; Ambrazaitis
Kazys ir M a i ^ ($2,500), Chssterton,IN; Ardys Juozas ir Rėdą
($460), Fairview, PA; Barskėtienė Eugenija, ($200), Hinsdale,
DL; Bublys Algimantas ir Birutė ($410), Bloomfield Hills, MI;

Čepulis Algis ir Roma ($1,800), Willoughby Hills, OH; I
Grybauskas Vytenis ir Loreta ($200), Orland Park, EL;
Grunovas Liudas ($415), Detroit, MI; Janušonis Vytautas ir
Palmyra ($500), Dousman, WI; Jasaitienė Elena ($850), St.
Petersburg, FL; Juozevičienė Aldona ($905), Oak Lawn, IL;
Kaufmanas Petras ($700), Annandale, VA; Kazlauskas
Andrius ir Lionė ($450), VVinchester, MA; Kojelytė Daina
($350), Villa Park, DL; Kuprytė Vida ($200), Cicero, IX;
Laniauskas Marius ir Eglė ($1,010), Mentor, OH; Latoža B.
ir G. ($300), Oak Lawn, IL; Liauba Rimas ir Danutė ($200),
Medina, OH; Liepoms Algis ir Alė ($625), Orland Park, IL;
Lietuvninkas Vytenis ir Elzytė, Lemont, IL; Lingienė Albina
($1,900), Redford, MI; Majauskas Vytautas ir Vanda ($1,333),
Teąuesta, FL; Mališauskas Antanas, Kenosha, WI; Nemanis
Darius ir Jolanta, Canton, MI; Pensilvanįjos Lietuvių Piliečių
klubas ($300), Pittsburgh, PA; Polikaitis Darius ir Lidija
($700), Downers Grove, IL; Polikaitytė Rima ($400), Lemont,
IL; Raulinaitis A. P. ($400), Burbank, CA; Razgaitis Pranas
ir Aleksandra ($505), Seven Hills, OH; Rimkus Kazimieras
($753), Chicago, IL; Ringus Julius ir Lidija ($328), Lemont,
IL; Rudis Darius ir Margaret ($215), Livonia, MI; Sakkab
Joseph ir Rita, Northville, MI; Sidrys Linas ir Rima ($7,300),
Palos Hills, IL; Siliūnas Donatas ir Daina ($440), Lisle, DL;
Stepaitis Algirdas ir Laima ($700), Arlington Hts., IL;
Sušinskas Albertas ir Kristina ($365), Mentor, OH; Sutkus
Ada ($350), Beverly Shores, IN; Sventickas Eduardas ir Alma
($850), South Lyon, MI; Šiurkuvienė Vladislava ($280),
Redford, MI; Užgiris Šarūnas ir Audronė ($1,300), Highland
Park, IL; Vai, Vito ir Regina ($340), Oak Brook, BU Valavičius
Antanas ir Viktorija ($1,400), Chicago, IL; Valiulis Šarūnas
ir Ramoną ($300), Wheaton, EL; Varnelis Apolinaras ($740),
Dovagniac, MI; Žemaitaitis Vytas, Chicago, EL; Žilionis
Egidijus ($390), Baltimore, MD.
$75 — Gaška Gintaras ir Rūta ($400), Ipsilanti, MI;
Kulikauskas Lou ir Pat, Bloomfield Hills, MI.
$50 — Bajorūnienė Marija ($1,250), Pompano Beach, FL;
Bauža Tadas ir Genovaitė ($300), Hayden, ID; Darnusis
Adolfas ir Jadvyga ($2,050), Vilnius, Lietuva; Garliauskas
Stasys ($656), Livonia, MI; Landys Šarūnas ir Milda ($200),
Solana, CA; Mikalauskas Algimantas, Chicago Ridge, EL;
Musonis Vytautas ir Genovaitė ($1,150), Oak Lawn, IL;
Ražauskas Kazys ir Rožė ($1,165), Dearborn Hts., MI; Sidrys
Rimvydas ($1,450), Streator, IL; Sužiedėlis Remigijus ($225),
Spring Grove, IL; Udrys Narimantas ir Janina ($250),
Farmington, MI; Valukonienė Aldona ($480), Glendale, CA;
Zaranka Pranas ir Julija ($750), Redford, MI.
$30 — Junonas Stasys ir Irena ($130), Riverside, EL.
$25 — Apanius Vincas ($150), Chesterland, OH;
Barzdukas Arvydas ir Daiva ($575), Falls Church, VA;
Bublienė Stasė ($390), Birmingham, MI; Domanskis Rimas
ir Pranutė ($275), Western Springs, EL; Giedraitienė Aniceta
($360), Willowick, OH; Kažemėkaitis Viktoras ($350), Racine,
WI; Keblys Kęstutis ir Vitalija ($1,150), Baton Rouge, LA;
Kutkus Leonardas ir Emilija ($400), Mt. Pleasant, SC;
Norvilas Algis ir Jūratė ($515), Oak Lawn, DL; Pyle Mathew
ir Diana, Cuyanoga Falls, OH; Polteraitienė Marija ($350),
Detroit, MI; Skorubskas Eugenijus ir Milda, Farmington Hills,
MI; Svera Jonas ir Birutė, Bloomfield Hills, MI.
$20 — Alantas Ginas, Redford, MI; Augienė Danutė ($305),
West Roxbury, MA; Čižauskienė Elena ($545), Detroit, MI;
Erlingis Stasys ir Marija ($270), Dearborn Hts., MI;
Lietuvninkas Gintaras ir Dalia ($170), Riverside, IL;
Misiūnienė Elena ($770), Gulfport, FL; Sadauskas Albinas
($210), Pompano Beach, FL; Valaitis Antanas ir Veronika
($250), Eastlake, OH; Vardienė Nįjolė ($275), Norman, OK.
$10 — Arštikienė Marija ($135), N. Riverside, EL; Butvilą
Jonas ($275), La Grange, IL; Gruzdys Vitoldas ir Vanda
($210), Euclid, OH; Stonys Dalia, Rochester Hills, MI; Šilgalis
Darius ir Ingrida ($135), Mayfield Hts., OH; Vizgirda Juozas
($660), Aurora, IL.
$5 — Bagdonas Apolinaras ($175), Chicago, DL.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

..Margučiu" pavadintas ne tik lietuviškas Čikagos radijas, bet ir vėžliu
kas, kuris gyvena „Žiburėlio" Montessori mokyklėlėje. Mokyklėles moki
nukai Matas Leskauskas ir Juozukas Mikužis su mokytoja Jūrate stebi,
kaip vėžliukas valgo. „Žiburėlio" atvirų durų diena ir registracija ruošia
ma šį sekmadienį, gegužės 6 d., nuo 10 val.r. iki 12:30 vai.p.p. Pasaulio
lietuvių centre, šeimos rytas vyks didžiojoje salėje, o vaikų meno parodėle
- Lietuvių dailės muziejuje.

Pavasari čiulba, ir dai
nuoja visa gamta, tad ir žmo
Apžiūrėkite Čikagą, ke
nėms ne pro šalį uždainuoti,
liaudami ekskursijų trau
arba bent gražių dainų pasi
kinuku! Kiekvieną šeštadienį
klausyti. „Dainavos'' ansamb
nuo gegužės 5 iki rugsėjo 29 d.
lio vyrų oktetas visus kviečia
Čikagos traukinukas vyksta
j „Dainų vakaronę" penkta
kelionėn iš Randolph ir Wadienį, gegužės 12 d., 8 vai.
bash gatvių stotelės ir keliau
vak., Lietuvių dailės muzie
ja po miesto centrą apie 40
jaus salėje, Lemonte. Bus ir
minučių. Išvykimo laikas vaišės.
11:35 val.r., 12:15, 12:55 ir
„Laumės juosta" - progra 1:35 val.p.p. Kelionės metu
ma visai šeimai vyks birželio Chicago Architecture Founda
10 d., sekmadienį, 12:30 val.- tion dėstytojai pasakoja apie
p.p. (po 11 val.r. šv. Mišių) Vėjų miesto istoriją, architek
PLC, Lemonte, Lietuvių fondo tūrą ir traukinių tinklo siste
salėje. Visus maloniai kviečia mą. Bilietai - nemokami, ta
„Saulutė", Lietuvos Vaikų glo čiau juos būtina užsisakyti iŠ
anksto, atvykstant į Chicago
bos būrelis.
Cultural Center, 77 East Ran
Gaudeus Dei! Tai džiaugs dolph Street (prie Michigan
mas Dievui! Su ta mintimi visi Avenue). Centras, kuris yra
vaikai (ir jauni širdyje) kvie įsikūręs tik vieną bloką į rytus
čiami į vaikų Mišias, kurios nuo Randolph ir Wabash gat
vyks šį sekmadienį, gegužės 6 vių stotelės, šeštadieniais pra
d., 9 val.r. Palaimintojo Jurgio deda veikti nuo 10 val.r. Taigi
Matulaičio misijoje, Lemonte. bilietus ekskursijai galite įsi
Ta pačia proga bus pristaty gyti tą pačią dieną. Daugiau
tas naujai išleistas mišiolėlis informacijos nemokamu tel. 1vaikams. Ateikite ir kartu šlo 877-CHICAGO arba internete
vinkime Viešpatį Jo šventyk www.cityofchicago.org I
loje!
Tourism

Atsisveikinimo k o n c e r t a s
su operos solistais vyks šį sek
madienį, gegužės 6 d., 3 vai.p.
p. Jaunimo centre, Čikagoje.
Koncerto programoje, kurią
atliks operos solistai ir choras,
girdėsime daug žavių arijų bei
populiarių gražių dainų. Būti
nai pasistenkime atvykti į šį
koncertą, nes toks būna tik sy
kį per metus, kai dar gyvenda
mi nepamirštamais ką tik pra
ėjusio spektaklio įspūdžiais,
turime progą dar kartą išgirs
ti mus žavėjusius solistus
prieš jiems išvykstant atgal į
Lietuvą. Operos choras, kaip
visuomet, klausytojų nenuvils
ir drebins aukštus Jaunimo
centro salės skliautus savo ga
lingais balsais. Bilietus, anks
čiau atvykus, bus galima įsi
gyti prieš koncertą, o iki sek
madienio - „Seklyčioje", 2711
W. 71st Str.; tel. 773-4762655.
„Amerikiečiai Lietuvoje"
— tai „Atviro žodžio" forumo,
vyksiančio penktadienį, gegu
žės 11 d., 7 vai. v. PLC 3 o č i ų
menėje", tema. Kalbės iš Kau
no atvykęs kardiochirurgas
dr. Rimantas Benetis, Robert
Dūda bei Ginger Houghton,
dr. Renata Variakojytė-Staniškienė ir Jack Irwin. Savo
atsilankymu ir jų pranešimų
išklausysime,
parodysime,
kad įvertiname kitataučių pa
galbą Lietuvai. Visus kviečia
JSaulutė", Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis.
Lietuviškas
interneto
naujienas praneša „Lithuania Online":
„Lietuvos verslo apžvalga"
(žurnalas anglų kalba)
http:l I www.neolitas.lt I Ibr l
Architektų sąjunga, kūrybi
nės svetainės, „Statybų pilo
tas"
http://www.alasarchitektai.lt/
http:/1
www. statybupUotas. eis. lt I
http: 11 www.architektas.lt I
http://www.arch.lt/
„Kultūros barai", „Metai",
„Šiaurės Atėnai" - skaitiniai
internete
http:/1www.eforma.lt I
„Valstiečių laikraštis" su
„Sodyba", „Sodiete", „Atžaly
nu" ir kitais priedais
http: 11 www.valstietis I lt I
Literatūrologinės recenzijos,
literatūros tyrinėjimų žurna
las
http:/1 www.literatura.lt

Lietuviai studentai, sie
kiantys magistro arba dokto
rato laipsnio iš tiksliųjų
mokslų - vėžio tyrimo sričių
(pvz.. farmakologijos, bioche
mijos, ir pan.) gali pasinaudoti
a.a. biochemijos daktaro Kazio
Martinkaus prisiminimui įs
teigtu stipendijų fondu. Norė
dami daugiau
informacijos
arba norėdami gauti prašymų
formas, rašykite šiuo adresu:
Kristina Martinkutė. 7120 S.
Richmond. Chicago, IL 606293011. USA. Prašymų formos
turi būti grąžintos iki 2001 m.
gegužės 30 d.
Anglijos lietuvių klubo
pusmetinis narių susirinki
mas šaukiamas š. m. gegužės
6 d., sekmadienį. 12 vai. Šau
lių namuose. Visi nariai pra
šomi dalvvauti.

• 27 centai skambinant \
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 s e k u n d ž i ų intervalai.
J o k i ų mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. TeL
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
x Karaliaučiaus srities
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Petras Pagojus;
Eugenia Pakulis. $60 — Walter Klosis. $50 — Kleofa Gai
žauskas; Vytas ir Rita Kliorys;
Matilda Kurapka; Frank ir
Mary Radis; William Unakis.
$25 — Algirdas ir Ramu
tė Česnavičiai; Balys Milaknis; Bronius ir Aurelija Polikaitis; Narimantas Udrys; Al
gimantas ir Danutė Uogintai;
Marija Vaitkus; Vladas Varneckas; Maria Zigaitis-Gelažius. $20 — Maria Stanaitis
$10 — Stasė Didžiulienė; Vla
das Gedmintas; Joseph Gri
nius; Amalia Jagutis; Budne
Reinke; Julia Vailokaitis; An
tanas Vosylius: Kostas ir Ona
Žolynas. $5 — Jonas Prakapas. Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus kraš
to lietuvybei", 1394 Middleburg, Ct., Naperville, IL
60540-7011.
(Skelb.)

kaip Lietuvos istorinės atmin
Pokylis rengiamas gegužės
ties atstatymą — Valdovų rū 12 dieną, 8 vai. v., Lemonte,
Chatkevičiūtę ir Donatą Vė- mų atstatymą. Aukos nura PLC, Lietuvių fondo salėje.
želį.
šomos nuo mokesčių, čekius
Smulkesnė informacija tel.
Dar yra keletas laisvų stalų. rašyti „United Lithuanian Re- 630-1690-4051. Vakarais.
Kviečiu užsisakyti vietas. Pa- lief fund", siųsti — P.O. Box
remsime tokį svarbų projektą, 4102, Wheaton, IL 60189.
Ligija Tautkuvienė

VIENOS VALSO POKYLIS ĮSIBĖGĖJO
Vienos valso pokyliui vietas
jau užsisakė JAV LB Krašto
tarybos pirmininkė Regina
Narušienė su vyru, JAV LB
Kultūros tarybos pirmininkė
Marija Remienė (Vienos valso
organizacinio komiteto narė),
Birutė Jasaitienė — JAV LB
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė. Leonas Narbutis,
kultūros tarybos narys, užsi
sakė 10 vietų. Vytautas Viz
girda praeitais metais buvo
pats pirmasis atsiuntęs čekį,
net su auka, šiais metais jį
aplenkė Marija Vasiliauskiene
— ji pati pirmoji užsisakiusi
visą stalą, o prie jo atvyksta
nemaža kompanija net iš In
dianos valstijos. „Atlantos"
darbuotoja Egle NemickaiteKulbokienė žada kaip nors
padidinti stalą, mat šių jaunų
žmonių kompanijoje, jau šian
dien 14 svečių ir nė vienas ne
nori atsiskirti. Kokia didelė
jėga draugystė! Meno mo
kyklėlės moksleivių tėvai. Lie
tuvių operos dainininkai taip
pat organizuojasi savo stalus.
Romas Kronas iš Lemonto
apylinkės užsisakė visą stalą!
Vija Paulienė baigia sudaryti
gausią kompaniją.
Bus ir jaunimo — atvyksta
„Svajos" šokėjų draugai net iš
Clevelando. Renkasi buvę
„Lietuvos vyčių" šokėjai.
Dėkoju Rūtai ir Vyteniui
Kuncoms, priimantiems pas sa
ve šokėjus iš Lietuvos — Liną

•

,

Vienos valsą 19 TV' studijoje šoko (iš kairės): Regimantas Berzanskis, Birute Paulauskaite, Linas Umbrasas,
Jurgita Ambrizienė, Loreta Gudėnaite,, Tomas Gudauskas, Aurelija Abromavičiūtė, Vaidas Dinsmonas.

Su Lietuvių operos choru dainavo daktaras Dulcamara - Sigitas Dirse (viduryje)

NEPAMIRŠTAMI „MEILĖS ELIKSYRO"
ĮSPŪDŽIAI
Nuskambėjus paskutiniams
„Meilės eliksyro" akordams,
dar ilgai artipilnėje Morton
mokyklos auditorijoje entu
ziastingai plojo sustoję žiū
rovai, kol paskutinį kartą už
sisklendė negailestinga scenos
uždanga, kurioje su žiūrovais
atsisveikindama liko kaboti
rūtos šakelė — Lietuvių ope
ros simbolis. Operos valdyba
rūpestingai ją saugos ateinan
čių metų spektakliui. O toks
bus — gausus publikos atsi
lankymas į šįmetinį vaidinimą
ir dėkingi stovinčių žiūrovų
plojimai padrąsinančiai ren
gėjams kalbėjo, kad jie skirs
tosi patenkinti ir linki Lietu
vių operai sėkmės gyvuoti dar
daug daug metų.
Tuo tarpu į sceną už uždan
gos užplūdo dainininkų ir me
nininkų draugai bei gerbėjai
su gėlėmis. Jie ten dar ilgai
būriavosi, fotografavosi ir
džiaugėsi puikiu spektakliu.
Po spektaklio Lietuvių ope
ros valdyba pakvietė visus
spektaklio atlikėjus bei kvies
tinius svečius į savo namus
Jaunimo centre užbaigtuvių
puotai. Didžioji JC salė kle
gėjo nuo smagiai nusiteikusių
atvykusiųjų juoko bei kalbų,
svečius prie vaišių stalo gai
viais gėrimais stropiai vaišino
Operos valdybos talkininkai
Antanas Paužuolis ir Vitalius
Lekneckas.
Tačiau ilgai šnekučiuotis
valdybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus svečiams neleido,
jis ragino užimti vietas, o prie
garbės stalo kvietė meno vado
vus, solistus ir garbės svečius.
JC vyriausiąjį
šeimininką
kun. Juozą Vaišnį, SJ, jis pa
prašė sukalbėti maldą ir pa
laiminti vakarienę. Kunigas
savo laiminime dėkojo Visaga
liui už globą, suteiktą operos
darbuotojams per 45 jos gyva
vimo metus, ir prašė palaimos
operos darbuotojams, daini
ninkams ir mecenatams, kad
Lietuvių opera ir toliau sėk
mingai gyvuotų.
Turtingą vakarienę šiam po
kyliui paruošė Lithuanian
Plaza ir Deli šeimininkės iš
Marąuette Parko.
Pavakarieniavus, kaip jau
įprasta buvo sakomi sveikini
mai bei linkėjimai Lietuvių
operai ir jos nariams. Sveiki
nimus pradėjo šio vakaro gar
bės svečiai — Lietuvos Res
publikos ambasadorius Va
šingtone Vygaudas Ušackas ir
Čikagos konsulas Giedrius
Apuokas. Jie nepagailėjo pa
dėkų operos darbuotojams už
lietuvių kultūros puoselėjimą
šiame krašte ir palinkėjo
sėkmės ateičiai. O ambasado
rius V. Ušackas pasidžiaugė,
kad ir naujai atvykusieji tau
tiečiai nevengia įsijungti į gra
žiai pradėtus vyresniosios kar
tos darbus ir tikisi, kad atsi
ras ir tokių, kurie, nepamiršę
savo šaknų, įgiję patirties, vėl
sugrįš į tėvų namus.
Režisierius Eligijus Domar
kas savo žodyje minėjo, kad
šis buvo jo devintas pastaty
mas Čikagoje, o taip pat de
vintas pokylis Jaunimo cent
re. Jis tikisi, kad nebus pasku
tinis. Atvykęs režisierius paši

gedo kai kurių veteranų, ku
nuos buvo įpratęs matyti, ta
čiau džiaugėsi, kad yra daug
naujų jaunų veidų, dainuo
jančių veteranų tarpe. Jis taip
pat padėkojo nuolatiniams
rūpestingai jį globojusiems
šeimininkams Juzei Ivašauskienei, Margaritai ir Vaclovui
Momkams.
Meno vadovas ir dirigentas
Alvydas Vasaitis dėkodamas
pabrėžė ypatingą choro reikš
mę — choras, kaip visuomet,
savo užduotį atliko pasigė
rėtinai. A. Vasaitis dėkojo ope
ros valdybai, jos pirmininkui
V. Momkui už bendradarbia
vimą, o taip pat ir savo talki
ninkams chormeisteriams Manigirdui Motekaičiui ir šiais
metais su choru sklandžiai
dirbusiai Gitanai Snapkauskaitei bei savo „dešiniajai ran
kai" E. Domarkui.
Nuoširdų žodį tarė solistas
Edgaras Montvidas Prudkauskas. Svečiuodamasis pas Ele
ną ir Stasį Barus jis sakė pa
sijutęs Čikagoje kaip namuo
se. Dainininkas džiaugėsi ga
lėjęs pirmą kartą čia padai
nuoti operos partiją, apie ku
rią dažnai svajojo. Apie operos
spektaklį taip pat šiltai atsi
liepė bei padėkas reiškė ir kiti
solistai: Nida Grigalavičiūtė,
Laimonas Pautienius, Lijana
Kopūstaitė-Pauletti ir chorve
dė Gitana Snapkauskaitė.
Solistas Sigitas Dirsė pasi
džiaugė puikia pokylio nuotai
ka. Tai — ypatinga šventė per
porą savaičių įveikus visus
pastatymo sunkumus. Net
šiurpas nukrečia po spektak
lio nuo scenos žvelgiant į pub
liką ir matant du tūkstančius
žiūrovų sustojus audringai
plojant. Šitoks spektaklis —
tai unikalus reiškinys ir juo
mes galėtume didžiuotis. Ne
šiokime jį savo širdyje ir
džiaukimės, kad esame lietu
viai, — kalbėjo Sigitas.
Šventės svečius sveikino ir
sėkmingai praėjusiu spektak
liu džiaugėsi operos chorui
talkinęs svečias iš Lietuvos
Kęstutis Alčiauskis ir sceną
tvarkęs Morton mokyklos
mokytojas Thomas Rusnak.
„Meilės eliksyro" pastaty
mas patiko ir buvusiam ilgamečiui Lietuvių operos solis
tui S. Barui. Ypač džiugu jam
buvę matant kartu dirbančius
tiek ankstyvesnio8ios kartos,
tiek ir neseniai iš Lietuvos at
vykusius jaunuosius daini
ninkus. „Garbė jums visiems",
— sakė S. Baras, — šitaip
dirbdami, mes turime vilčių
už penkerių metų atšvęsti ir

50-ies metų Lietuvių operos
Čikagoje sukaktį. Nepavar
kime — esame visi vienos
tėvynės vaikai. Būkime švy
turiu Čikagoje, kuris šviestų
ir plačiai garsintų Lietuvos
vardą šiame krašte". Džiaugs
mo švente taip pat pasi
džiaugė ir kitas pokylyje daly
vavęs veteranas solistas Algir
das Brazis.
Po visų išsakytų minčių ir
sveikinimų, valdyba pagerbė
savo ilgamečius Lietuvių ope
ros narius. Valdybos sekretorė
Virginija Savrimienė perskai
tė valdybos posėdžio protokolą
ir pranešė pavardes asmenų,
kurie nusipelnė apdovanoji
mų. Juos įteikė valdybos pirmininkas V. Momkus. Specia
liai buvo pažymėtas valdybos
pirmininko pavaduotojas Jur
gis Vidžiūnas Lietuvių operoje
jau esantis 40 metų. Dalia
Stankaitienė buvo pagerbta
už 25 metų darbą ir Petras
Šumskis — už 10 metų. Taip
pat buvo pažymėtas ir Juozas
Končius, Lietuvių operai spau
dos darbuose talkinęs 10 me
tų. Pirmininkas pristatė ir
pokylyje dalyvavusius stam
biuosius Lietuvių operos me
cenatus — Kurtą Vėlių, Liną
ir Bernardą Mickevičius.
Užbaigus oficialią dalį, sve
čiai gardžiavosi saldumynais
ir kavute, o nuo. scenos tuo
tarpu pasigirdo skambūs Al
girdo Barniškio muzikos gar
sai. Kaip ir visuomet, šokėjų
ilgai laukti nereikėjo, ypač kai
didesnę svečių dalį sudarė jau
nosios kartos atstovai. Kiek il
gai šokėjų poros sukosi ir su
darinėjo ratelius, sunku pasa
kyti. Po vidurnakčio išvyks
tant, dar buvo pats šokių
įkarštis.
Juozas Končius

Montvidas-

Adina - Nida Grigalavičiūte, seržantas Belcore - Laimonas Pautienius.
Gianctta - Lijana Kopūstaitė-Pauletti. Visos nuotraukos - Jono Kaprio

