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Vedamojo autorius 
Bronius Nainys 
pasakoja, nors apie 
nedideles, bet apie 
pergales kelyje į NATO.

3 psl.
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dainų šventę; 
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ne tik smaguriams.
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Kad neplanuotume savo 
renginio Čikagoje jau 
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renginių kalendorių.
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Algirdo Motuzos dainą 
„Palaimink, Dieve, 
mus” Atgimimo metais 
Lietuva klausydavo 
kelis kartus per dieną. 
Yra proga ją išgirsti ir 
Čikagoje.
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Sportas
* Retai į Lietuvą atvyks

tantys ledo šokėjai Margari
ta Drobiazko ir Povilas Vana
gas praėjusį savaitgalį spe
cialiai iš Prancūzijos atskrido 
į Vilnių išbandyti ką tik duris 
atvėrusio pramogų ir prekybos 
centro .Akropolis” ledo arenos. 
„Kito sezono Europos ir pasau
lio čempionatams nesireng
sime. Tai, kas įvyko pastara
jame pasaulio čempionate, 
buvo paskutinis taškas, kurį 
mūsų sporto karjeroje padėjo 
Tarptautinė čiuožimo federaci
ja. Jei bus priimta nauja tei
sėjavimo sistema, pažiūrė
sime, ar kas nors pakis. Jei 
bus teigiamų poslinkių, galbūt 
po metų grįšime ir dar kartą 
dalyvausime viename Europos 
ir viename pasaulio čempio
nate”, teigė P.Vanagas. (R. Eita)

Naujausios
žinios

* Užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Neris 
Germanas, nenusišalinęs ta
da, kai buvo sprendžiama dėl 
diplomatinėje tarnyboje dir
bančios jo dukters paaukštini
mo tarnyboje, pažeidė Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo 
įstatymą.

* Liberalai skelbs balsavi
mą dėl nepasitikėjimo Svei
katos reikalų komiteto pirmi
ninku.

* Europarlamentarės svei
kina pasiūlymą įtvirtinti ly
čių kvotas Lietuvos partijų są
rašuose.

* Kauno IX forte pagerb
tos holokausto aukos.

* Nuo gegužės į Kuršių 
neriją automobiliais bus gali
ma persikelti tik vienoje per
kėloje.

* Lietuvoje 8.4 proc. su
mažėjo nusikaltimų.
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Lietuva ir NATO istorinio 
sprendimo išvakarėse

Dr. Algirdas 
V. Kanauka

Lietuvoje šiuo metu nekant
riai laukiama rudens, kai lap
kričio mėnesį bus galutinai 
sprendžiamas jos narystės 
NATO klausimas. Tačiau ne 
vien Lietuvoje, bet taip pat ir 
Latvijoje bei Estijoje laukia
mas kvietimas narystei NATO 
taps istoriškai reikšmingu įvy
kiu ir valstybiniu apsisprendi
mu, pasirenkant svarbiausiąją 
iš kelių galimybių: arba Balti
jos valstybės ir toliau sėkmin
gai tęs jau pradėtą integraciją 
į Vakarus, arba priešingai, pa
siliks pasyviai plūduriuoti ne
aiškioje neapibrėžtoje erdvėje, 
ugdančioje slogų susvetimėji
mą ir nuolatinio nesaugumo 
jausmą, kuris, savo ruožtu, su
kelia psichologinę įtampą ir 
kitas varginančias politines 
bei socialines pasekmes.

Nukelta į 3 psl.

„Mažeikių nafta” 
didina įstatinį

kapitalą
Vilnius, balandžio 30 d. 

(BNS) — JAV bendrovės 
„Williams International” val
domos susivienijimo „Mažei
kių nafta” akcininkai antra
dienį nutarė padidinti ben
drovės įstatinį kapitalą ir pa
tvirtino 2001 metų finansinius 
rezultatus. Įstatinio kapitalo 
didinimas, išleidžiant dvi nau
jas akcijų emisijas, yra būti
nas, siekiant užbaigti susivie
nijimo ir Rusijos naftos ben
drovės „Jukos” sandorį, rašo
ma „Mažeikių naftos” praneši
me spaudai.

Dabartiniai bendrovės akci
ninkai neturės pirmumo tei
sės įsigyti naujų akcijų, tokia 
teisė bus suteikta tik „Jukos”.

„Mažeikių naftos” ir „Jukos” 
sandorį šalys planavo užbaigti 
iki birželio 1 dienos, tačiau 
didžiausios bendrovės akci- 
ninkės vyriausybės atstovai 
abejoja, ar tai pavyks.

Nukelta į 4 psl.

4^ Pasaulio naujienos
nBy (Remiantis AFP, Reuters. AP. Interlax. ITAR-TASS. BNS
\/7/ žinlM agentūrų pranešimais)

EUROPA
Berlynas. Vokietija apsiė

mė vadovauti Somalio pusia
salyje vykdomai laivyno žval
gybinei misijai, kuri sudaro 
dalį JAV vadovaujamos anti- 
teroristinės operacijos „Endu- 
ring Freedom”. Flotilės admi
rolas Gottfried Hoch „kaip 
įmanoma greičiau” perims iš 
JAV misijos vadovo pareigas, 
kurias eis ilgiausiai iki 2002 
m. spalio 30 d. Somalio pusia
salio regione jau dislokuota 
daugiau kaip 1,000 vokiečių 
kareivių ir pagalbinių civilinių 
darbuotojų.

Paryžius. Prancūzijos pre
zidentas Jacųues Chirac ant 
radienį kreipėsi į kairiųjų pa 
žiūrų rinkėjus, prašydamas jį
paremti rinkimų II rate; ku
riame jam teks varžytis su 
kraštutinių dešiniųjų vadu 
Jean-Marie Le Pen. Manoma, 
jog sekmadienį įvyksiančiuose 
rinkimuose konservatorius J. 
Chirac turėtų įtikinamai lai
mėti prieš netikėtos sėkmės

Varšuvoje NATO valstybių — Lenkijos, Danijos ir Vokietijos bei NATO kandidačių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos gy
nybos vadovus priėmė Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski (trečias iš kairės). Ketvirtas iš kairės — 
Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius.

V. Landsbergis ragina nežaisti 
Lietuvai svarbiomis temomis

Vilnius, balandžio 29 d. 
(BNS) — Konservatorių vado
vas, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis ragina nežaisti 
kalbomis apie Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) darbo 
pratęsimą ir tautos valios at- 
siklausimą dėl stojimo į 
NATO.

„Gąsdinimai, jog nutraukus 
Ignalinos AE eksploataciją 
žymiai išaugs elektros kaina, 
nėra pagrįsti. Tai įrodė eks
pertai, tuo tarpu pratęsę 
jėgainės darbą, pigią elektrą 
turėtume mūsų vaikų sąskai
ta, nes uždarymo našta bus 
perkelta ant jų pečių”, pirma
dienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje teigė konservato
rius.

Ūkio ministerijos skaičia
vimu, nutraukus IAE naudo
jimą, elektros gamybos kaina 
Lietuvoje padidėtų 3 centais 
už kilovatvalandę (kWh). 
Tačiau, jei Europos Sąjunga

sulaukusį 73 metų „Nacionali
nio fronto” vadą.

Karalienė Elizabeth II 
Londonas. Britų karalienė

Elizabeth II antradienį aiškiai 
užsiminė, kad neketina atsisa
kyti sosto sūnaus princo Char-
les naudai ir, pradėdama savo 
valdymo 50-mečio renginius, 
kalbėjo apie besikeičiančius 
laikus ir gyrė Didžiosios Brita
nijos multikultūrinę toleranci
ją. Kreipdamasi į abejus par
lamento rūmus, karalienė sa
kė ketinanti likti soste ir pa
dėti Didžiajai Britanijai kles
tėti.

(ES) nesuteiks finansavimo 
elektrinės uždarymui, elektros 
gamyba pabrangs maždaug 6 
centais. Daba^ IAE parduoda
mos elektros kaina vidaus rin
koje siekia 6-6.5 cento už 
kWh.

V. Landsbergis „keistu daly
ku” pavadino tvirtinimus, jog 
Ignalinos AE uždarymui iš 
valstybės biudžeto daugiau 
nebebus galima skirti nė cen
to.

V. Landsbergis taip pat 
išreiškė susirūpinimą ir dėl 
„kai kurių asmenų”, neno
rinčių, kad Lietuva būtų 
priimta į NATO, „keliamą su
maištį” artėjant NATO viršū
nių susitikimui Prahoje šių 
metų lapkritį, kuriame bus 
svarstomas Lietuvos priėmi
mas.

Pasak jo, Lietuva šiuo metu 
yra pripažįstama narystės 
NATO siekiančių valstybių 
pirmūne.

JAV

Vašingtonas. JAV pirma
dienį pareiškė neturinčios pa
tikimos informacijos, kad Uk
raina pardavė Irakui pažan
gios technologijos radarus, ta
čiau įspėjo Kijevą, jog imsis 
„deramų veiksmų”, jeigu pa
aiškėtų, kad tokie pardavimai 
iš tiesų įvyko. JAV valstybės 
departamento atstovas spau
dai Richard Boucher pareiškė, 
jog Vašingtonas tyrė praneši
mus, kad Kijevas pardavė 
Bagdadui 4 radarus „Kolčuga” 
už 100 mln. dol., tačiau nega
vo šio pardavimo įrodymų.

Los Angeles. Keturi vyrai, 
teigiantys, kad 7-ajame de
šimtmetyje juos tvirkino kuni
gas, pirmadienį iškėlė bylą di
džiausios JAV katalikų arki
vyskupijos vadovui kardinolui 
Roger Mahon, kurį kaltina ei
lę metų dangsčius dvasininkų 
lytinius nusikaltimus. Ieški
niuose teigiama, kad kardino
las ir jo Los Angeles arkivys
kupija surengė sąmokslą ku
nigams apsaugoti ir naudo
damasi šantažu, aplaidumu 
bei sukčiavimu, nuslėpė nede
ramą jų elgesį.

Los Angeles. Sakydamas,

Modernieji 
krikščionys 

demokratai ruošiasi 
rinkimams

Modernieji krikščionys de
mokratai savo pirmininku an
trajai kadencijai perrinko šios 
partijos steigėją, buvusį Seimo 
narį Vytautą Bogušį.

Vilniuje šeštadienį vyku
siam Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungos (MKDS) 
II suvažiavime už V. Bogušį 
balsavo 67 iš 102 delegatų. 23 
parėmė parlamentaro Egidi
jaus Vareikio, 12 — MKDS 
vieno ideologų Andriaus Na
vicko kandidatūrą.

Kaip sakė vienas MKDS va
dovų, Seimo narys Artūras 
Vazbys, suvažiavime priimti 
keli nutarimai. Viename jų 
reiškiama parama partijos 
pradėtam dialogui su vidurio 
dešiniosiomis jėgomis dėl ben
dro kandidato gruodį numaty
tuose prezidento rinkimuose. 
MKDS nuomone, šiuo kandi
datu galėtų būti dabartinis

kad yra „tik nuolankus nusi
dėjėlis”, prezidentas George 
W. Bush, kuris anksčiau yra 
piktnaudžiavęs alkoholiu, pir
madienį dalijosi savo patirtimi 
ir sakė, kad tikėjimas gali pa
keisti žmogaus gyvenimą. Kal
bėdamas Los Angeles gyvena
majame rajone, kurį prieš 10 
metų nusiaubė kruvinos rasi
nės riaušės, G. W. Bush para
gino Kongresą įgyvendinti jo 
prieštaringai vertinamą planą 
leisti religinėms bendruome
nėms pasinaudoti federalinė- 
mis lėšomis remtiniems žmo
nėms — nuo benamių iki vie
nišų motinų. G. W. Bush, ku
ris prieš 15 metų, per savo 40- 
ąjį gimtadienį, atrado Dievą ir 
visiškai atsisakė alkoholio, 
yra bene labiausiai savo reli
gingumą rodantis pastarųjų 
metų JAV prezidentas. Savo 
kabineto posėdžius jis pradeda 
malda.

GRUZIJA
Tbilisis. Pirmieji 20 karinių 

instruktorių iš JAV atvyko į 
Tbilisį rengti Gruzijos specia
liosios paskirties būrio karių. 
Artimiausiomis dienomis at
vyks dar apie 200 karių ir ins
truktorių. JAV programa „Mo
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Baltijos valstybėms gali tekti 
keisti savo karinį 

bendradarbiavimą
Varšuva, balandžio 30 d. 

(BNS) — Įstojus į NATO, Bal
tijos valstybėms tikriausiai 
teks pagal sąjungos poreikius 
tikslinti ligšiolinius tarpusa
vio karinio bendradarbiavimo 
projektus, pareiškė Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius>

Komentuodamas antradienį 
Varšuvoje įvykusį trijų NATO 
sąjungininkių — Lenkijos, Vo
kietijos, Danijos — ir Baltijos 
valstybių gynybos ministrų 
susitikimą, ministras pažymė
jo, kad NATO sąjungininkai 
oficialiai pakvietė Baltijos 
valstybes iki rugsėjo paskirti 
savo ryšio karininkus į Len
kijos, Danijos ir Vokietijos 
bendrą karinį dalinį, kurio 
būstinė įsikūrusi Lenkijos 
Ščecino mieste. Pasak L. Lin
kevičiaus, toks ryšių stiprini
mas padės pasisemti trijų 
NATO valstybių karinio ben
dradarbiavimo patirties.

Lietuva jau daugiau kaip 
metus turi delegavusi savo 
karininką į štabą Ščecine, ir

valstybės vadovas Valdas 
Adamkus. MKDS dar vasarį 
pareiškė remianti V. Adam
kaus kandidatūrą ir paragino 
prezidentą siekti antrosios ka
dencijos.

Opozicinė MKDS anksčiau

Antradienį Lietuvos sostinėje buvo atidarytas verslo viešbutis ,,Holiday 
Inn Vilnius”, kurį valdo antra pagal dydį pasaulyje tarptautinė viešbučių 
grupė ,,Six Continents Hotels". Investicijos į šį viešbutį sieks apie 30 mln 
litų. Viešbutyje yra 134 kambariai, keturios konferencijų salės, požeminė ir 
antžeminė automobilių aikštelės, baras, restoranas. Pasak ..Holiday Inn 
Vilniaus" pardavimo ir rinkodaros direktorės Ingos Grajauskienės, viešbu
čio užimtumas gegužės 1-ąją jau siekia 30 proc. 1952 m. JAV įkurtam „Ho
liday Inn” tinklui priklauso apie 1,500 viešbučių daugiau nei 100 pasaulio 
valstybių. Gedimino Žilinsko 'Eltai nuotr

kyk ir aprūpink”, bus pradėta 
įgyvendinti gegužės pabaigoje. 
Pagrindinis jos uždavinys bus 
parengti Gruzijos kariuomenę 
kovai su terorizmu.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Izraelis antradie

nį nusprendė toliau stabdyti 
Jungtinių Tautų (JT) faktų 
nustatymo komisijos atvyki
mą į Jenin pabėgėlių stovyklą, 
nes esą iki šiol neįvykdytos Iz
raelio sąlygos. Pabėgėlių sto
vykloje vyko įnirtingiausi mū
šiai nuo Izraelio didelio masto 
puolimo Vakarų Krante pra
džios, žuvo daug žmonių. Pa
lestiniečiai apkaltino kariuo
menę žudynėmis, o JT žinovai 
turi ištirti puolimo aplinky
bes. Iš pradžių Izraelis sutiko 
įsileisti faktų nustatymo ko
misiją, bet vėliau atšaukė sa
vo pritarimą nurodydamas, 
kad nesutinka su komisijos 
įgaliojimais bei sudėtimi.

New York. JT generalinis 
sekretorius Kofi Annan antra
dienį pareiškė, jog Jungtinės 
Tautos „padarė viską”, kad 
numalšintų Izraelio susirūpi
nimą dėl JT faktų nustatymo 
misijos Jenin pabėgėlių sto
vykloje. Tačiau K. Annan atsi

nuolat prašė suteikti jam 
ryšio karininko statusą.

Kaip sakė L. Linkevičius, 
susitikime buvo pareikšta vil
tis, kad po lapkritį Prahoje 
numatyto sąjungos viršūnių 
susitikimo kitąmet ministrai 
susitiks ne pagal formulę 
„3+3”, o kaip šešių lygiaverčių 
NATO sąjungininkų atstovai.

Pasak L. Linkevičiaus, na
rystė NATO gali lemti tai, 
kad, atsižvelgiant į NATO po
reikius, bus persvarstyti ir pa
koreguoti ligšioliniai Baltijos 
valstybių karinio bendradar
biavimo projektai. Lietuva, 
Latvija ir Estija yra sukū- 
rusios taikos palaikymo bata
lioną BALTBAT, bendrą jūrų 
eskadrą BALTRON, bjndrą 
oro erdvės stebėjimo sistemą 
BALTNET bei gynybos moks
lų kolegiją BALTDEFCOL. 
Pasak L. Linkevičiaus, BALT
BAT, turintis kelerių metų pa
tirtį misijose Balkanuose, yra 
pritaikytas taikos palaikymo 
funkcijoms.

Nukelta į 4 psl.

pareiškė nepritarimą valdan
čiųjų socialdemokratų siūly
mui paankstinti kitą pavasarį 
numatytus savivaldybių ta
rybų rinkimus ir juos surengti 
kartu su prezidento rinkimais.

(BNS)

sakė pareikšti, kaip jis rea
guos į Izraelio pranešimus, 
kad ši valstybė ir toliau neleis 
JT misijai atvykti į Artimuo
sius Rytus.

Betliejus, Vakarų Kran
tas. Antradienį iš Betliejaus 
Viešpaties gimimo bazilikos 
buvo paleisti 27 mėnesį ten 
laikyti asmenys. Tai didžiau
sia vienu metu paleistų žmo
nių grupė per 4 savaites tru
kusią šventyklos apsiaustį. 
Pusė paleistųjų yra palestinie
čių saugumo pąjėgų nariai, 
kiti — civiliai gyventojai. Izra
elis šią, kaip manoma, Jėzaus 
gimimo vietoje pastatytą baž
nyčią apsupo balandžio 2 d., 
kai jos viduje užsibarikadavo 
30 ieškomų palestiniečių ekst
remistų. Čia jie tikėjosi pasi
slėpti nuo Izraelio karių, kurie 
vykdydami teroristų naikini
mo operaciją Vakarų Krante, 
okupavo Betliejų.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

Sutelktinėmis pastangomis įvykdyta
ISTORINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ

Lietuvių Skautų sąjungos 
Tarybos pirmininkės pareigų 
pirmos kadencijos pradžioje 
(1997 m.) gavau malonų laiš
kelį iš brolio Prano Pakalniš
kio, LSS Garbės ženklų sky
riaus vadovo. Tame laiške jis 
užsiminė, kad Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus yra skautas vytis, 
įžodį 1946 m. davęs Vokieti
joje, kad jis pats tada Valdą 
Adamkų ir kitus paruošęs 
skauto vyčio įžodžiui. Brolis 
Pakalniškis laiške man minė
jo, kad LSS Pirmijai reikėtų 
pasvarstyti Valdą Adamkų ap
dovanoti Geležinio Vilko ordi
nu. Po penkerių metų, stebė
dama Valdo Adamkaus pa
sigėrėtiną prezidento pareigų 
vykdymą, LSS Pirmijos balsa
vimui pateikiau pasiūlymą jo 
apdovanojimui Geležinio Vilko 
ordinu, kaip išeivijos skautą, 
tautos išrinktą aukščiausioms 
valstybės pareigoms Lietu
voje. Pirmija, įvertindama jo 
idealizmą ir darbus, balsavo 
teigiamai. Skautų šūkis įpa
reigoja tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui, o ar gali ge
riau atlikti įsipareigojimus 
Tėvynei ir artimui, kaip tap
damas aukščiausiu jos Vadovu 
— valstybės prezidentu.

Taip prasidėjo rūpestis ir 
pastangos to apdovanojimo 
įvykdymui. Sesei Ritai Penčy- 
lienei talkinant, įvyko ši LSS 
istorinė kelionė į Lietuvą. Į 
Lietuvą vyko 25 skautininkų 
delegacija — 22 iš JAV, 2 iš 
Anglijos ir 1 iš Kanados.

Sesė Rita apsiėmė sutvarky
ti visą kelionės planą, parū
pinti viešbutį, gidę ir kt. Už
mezgė ryšį su broliu Remigi
jum Gaška Prezidentūroje, ku
ris sutvarkė apdovanojimo rei
kalus su prezidentu. Filisterė
Regina ir Bernardas Narušiai 
maloniai pasiūlė priėmimui 
savo butą Vilniuje. Skautiškas 
ačiū sesei Ritai už didelį dar
bą ir atsakomybę. Ji šį įsipa
reigojimą atliko pasigėrėtinai 
ir ištvermingai. Širdingai dė
koju sesei Reginai ir Bernar
dui Narušiams už gražiai pa
ruoštą priėmimą jų bute. Buvo 
nuostabus vakaras visiems su 
prezidentu ir ponia Alma. 
Broliui Remigijui Gaškai dė
koju už visą pagalbą, susijusią 
su ordino įteikimu Preziden
tūroje.

Nuoširdus skautiškas ačiū 
sesėms Irenai Markevičienei 
ir Laimai Kiliulienei. Sesė Ire

LSS Vadovų išvykoje į Lietuvą dalia dalyvių Antakalnio kapinėse. IS k.: 
LSS Seserijos garbės gynėja v.s. D. Surdėnienė, j s fil. Taiyda Chiapetta, 
LSS Tarybos pirm v s B. Banaitienė, si Veitienė, Seserijos Vyr. skauti
ninke v s fil. R Penčylienė Nuotr Alės Namikienės

na padėjo man su dovanomis 
ir finansais, o sesė Laima la
bai įspūdingai sutvarkė įvai
rias apeigas Antakalnio ka
pinės, Kryžių kalno ir Šilu
vos Marijos koplyčioje. Širdin
gai dėkoju sesei Alei Namikie- 
nei už gražias apeigas Trakų 
pilies menėje.

Širdinga padėka broliui Vy
tui Dilbai, paruošusiam pa
kvietimus į Geležinio Vilko or
dino įteikimo iškilmes ir pri
ėmimą.

LSS vardu buvo pastatytas 
ir pašventintas šešių pėdų 
aukščio kryžius su LSS ženk
lu. Po ženklu — įrašas: „Lie
tuvos Skautų sąjunga išeivi
joje” ir pastatymo/pašventini- 
mo data — „2002 kovo 7 d.”. 
Šis kryžius buvo sukurtas 
kryždirbių Lietuvoje, pagal 
bostoniškio s. Broniaus Ba
naičio paruoštus techninius 
nurodymus. Širdingai dėkoju 
savo giminaičiui Dailiui Mi
šeikiui, radusiam talentingus 
kryždirbius, o broliui B. Ba
naičiui už techninio projekto 
sukūrimą. Iš anksto buvo pa
rūpinta labai gera vieta kry
žiui Kryžių kalne — dešinėje 
pusėje prie pirmo takelio į 
kalną.

Ši kelionė turėjo tris tikslus 
Sąjungai: įteikti Geležinio Vil
ko ordiną Lietuvos Respubli
kos prezidentui (ir broliui 
skautui) Valdui Adamkui, pa
statyti LSS kryžių Kryžių 
kalne ir artimiau susipažinti 
ir pabendrauti su dabartiniais 
vadovais Lietuvos Skautijoje 
ir Lietuvos Skautų sąjungoje.

Malonu buvo „Skautybės ke
lyje” skaityti sesių Alės Na- 
mikienės ir Taiydos Chiapetta 
kelionės įspūdžius bei mintis. 
Smagu, kad šioje kelionėje 
turėjome dvi jaunesnes seses 
skautininkes vadoves — Taiy- 
dą Chiapettą ir Renatą Rama- 
nauskaitę-Borucki. Iš jų pasi
sakymų jaučiu, kad Sąjunga 
atlieka gražų ir naudingą 
darbą — išaugino dvi tokias 
puikias seses vadoves. Tokių 
vadovių/ų, kaip sesės Taiyda 
ir Renata yra nemažai visuose 
LSS vienetuose. Budėkime už 
mūsų augantį jaunimą ir to
lydžio auklėkime juos veikti, 
eiti ir kitus vesti Dievui, Tė
vynei ir Artimui tarnavimo 
keliu.

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

Š. m. kovo 17 d. Clevelando Dievo Motinos parapijos patalpose vykusioje Kaziuko mugėje linksmai skambėjo 
..Neringos" ir „Pilėnų" tuntų sesių ir brolių dainuojamos skautiškos dainos. Nuotr. Lino Johansono

Įžiebę Vilniaus kalvose 
Skautybės ugnį širdyse,
Vis nešam vėliavą aukštai, 
Nors ir toli gimti namai.

Vilius Bražėnas

Kovo 17 d., sekmadienį, Cle
velando Skautija Dievo Moti
nos parapijoje surengė tradici
nę Kaziuko mugę. Pradėta Mi- 
šiomis, kurias aukojo DM kle
bonas ir skautų dvasios vado
vas kun. Gediminas Kijaus- 
kas, SJ. Po pamaldų visi su
gužėjo į DM parapijos sales. O 
kiek ten buvo ūžesio ir šnektų 
— juk nesimatėme nuo per
nykštės Kaziuko mugės. Ir 
štai, lyg toje dainoje — „dunda 
žemė po mūs kojom” — atžy
giavo salėn „Neringos” tunto 
sesės ir „Pilėnų” tunto broliai. 
Nors ir ne kariuomenė, bet 
buvo miela stebėti jaunųjų ra
portus. Kada sesė v.s. Nijolė 
Kersnauskaitė juos pasveikino 
LSS vardu — „Budėk!” — jai 
griausmingai atsiliepė iš jau
nų krūtinių — „Vis budžiu!”

Trumpu žodžiu Skautiją pa
sveikino garbės svečias, Cleve
lando Šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. Juozas A. Bace
vičius, ir nuėjęs prie salės di
džiųjų durų perkirpo Kaziuko 
mugės įėjimo kaspiną.

Prieš daugelį metų Kaziuko 
mugės buvo pradėtos Šv. Jur
gio parapijos, kur tuo laiku 
veikė abu tuntai. Dabartinis 
Šv. Jurgio klebonas yra pa
lankus Skautijai, kelis kartus 
važiavo į mūsų stovyklas au
koti Mišias, o šį kartą mielai 
atvyko Kaziuko mugėn.

Kaip ir kur sesės ir broliai 
ruošėsi šiai mugei — mes ne
matėm. Bet nustebom pamatę 
ką atgabeno šion mugėn. Pui
kūs medžio drožiniai, keptos 
širdelės ir riestainiai, piešti- 
niai atvirukai,' namie gaminti 
sūriai, sk. Vyčių turtinga lai

Kaziuko muge neįsivaizduojama be riestainiu O Clevelando ..Pilėnu" tunto skautai turėjo jų apsčiai Atėjęs 
mugėn Eduardas Brazauskas pirmiausiai skubi jo apsirūpinti šiais skanėstais daili maloniai patarnavo prityrė 
skautai Vejas Belzinskas, Andrius Pliodz.inskas ir skautininkas Andris Dunduras Nuotr Lino Johansono

KAZIUKO MUGĖ CLEVELANDE
mėjimų lentyna ir 1.1. O kai 
praalkome, DM parapijos sve
tainėje vaišinomės mamyčių ir 
sesių skaučių gamintais pietu
mis, pyragais, kava ir vaisvan
deniais.

Pabaigoje sulaukėme impro
vizuoto skautiško laužo, nors 
ir nesulaukėm vakaro tamsos. 
Padalino visiems dainų lape
lius. Bet vien laužo dalyvių 
dainų nepakako, sesės ir bro
liai vaidino mums kai kuriuos 
dainų posmus. Laužą prade
dant skautai vyčiai pravedė 
laimingų bilietėlių traukimus.

Liūdnų veidų’Kaziūko mugėje 
nematėm, bet tų laimikių lai
mėtojų šypsenos buvo pačios 
laimingiausios. Ir taip atėjo 
laikas, kaip toje dainelėje: „Ei
sim broleliai namo! Eisim se
selės namo!” Jie visi kartu su 
svečiais susiėmę rankomis su
giedojo tradicinę „Ateina nak
tis”...

Linkime Clevelando sesėms 
ir broliams smagių vasaros 
stovyklos dienų ir — iki pa
simatymo ateinančių metų 
Kaziuko mugėje! Ger. J.

„Dirva” 2002.04.09
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Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sis. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių

traumų specialistas
6645VV. Stanley Avė., Berwyn, IL

60402. Tel. 708 - 484 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
“TERESE KAZLAUSKAS, M.D.

Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St„ Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260

„SIETUVOS” DRAUGOVĖS 
2002 METŲ SUEIGOS

Gegužės 18 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p.

Birželio 15 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p.

Liepos 13 d. — P. L. Cent
re nuo 1-4 v.p.p.

Rugpjūčio 17 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p.

Rugsėjo 14 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p.

Spalio 19 d. — Ateitininkų
namuose nuo 1-4 v.p.p.

Lapkričio 16 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p.

Gruodžio 14 d. — Ateiti
ninkų namuose nuo 1-4 v.p.p.

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Manualinė ir fizine terapija, sporto 
traumų specialiste, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų

patarimai
1000 S. State Street,

Suite 201/202, Lockport, IL 60441. 
Tel. 815-834-9075/9076 

Kalbame lietuviškai

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-81.0.4 

Valandos pagal susitarimą

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health,
1200 S. York, Ehihuret, |L 60126 

630-941-2609

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberis Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

SKAUTŲ STOVYKLOS 
JAV IR KANADOJE

Birželio 15-22 d. — Det
roito „Baltijos” ir „Gabijos” 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester, Michigan.

Liepos 19-28 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI.

Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
miojo Vandenyno rajono skau
tų stovykla „Rambyno” sto
vyklavietėje, BigBear, CA.

Rugpjūčio 4-17 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių „Šiaurės žvaigždynas” sto
vykla „Romuvos” stovyklavie
tėje, Kanadoje,

I.SS istorinės kelionės Lietuvon dalyvės, buvusios Čikagos „Aušros Var
tų" tunto tuntininkės, dabar „Skautų aido” redaktorės s.fil. Renata Bo- 
rucki, v.s. Alė Namikienė ir administratorė v.s. Albina Ramanauskienė 
prie Aušros Vartų Vilniuje
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LIETUVA IR NATO 
ISTORINIO SPRENDIMO 

IŠVAKARĖSE
DR. ALGIRDAS V. KANAUKA

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 1 d., trečiadienis

Bronius I\iuoi\

Pagirtinos pastangos

Atkelta iš 1 psl.

Daugiau kaip prieš dešimt
metį įvykęs dramatiškas Bal
tijos valstybių atsiskyrimas 
nuo kiek vėliau subyrėjusios 
Sovietų Sąjungos tapo ne vien 
ryžtingos politinės valios pa
diktuotu apsisprendimu, šis 
atsiskyrimas taip pat buvo pa
remtas visuotiniu siekiu su
grįžti į Vakarus, kuriems mes, 
baltai, ir priklausome, re
miantis ilgaamžiu kultūriniu 
ir istoriniu pagrindu, ne vien 
politiniu pasirinkimu. Juo la
biau, kad ir visą Vakarų kul
tūros paveldą vertiname kaip 
tokį pagrindą, kurio dėka il
gus amžius formavosi ne vien 
mūsų, bet ir kitų Europos tau
tų savimonė, kultūros ir tradi
cijų ištakos. O dirbtinis baltie- 
čių atskyrimas nuo šio vaka
rietiško pamato, lygiai kaip ir 
kiti neįgyvendinti lūkesčiai, 
sukeltų Baltijos valstybėse 
naujas skaudžias problemas, 
panašiai kaip įvyko Balkanų 
regione.

Kita vertus, kryptingos va
karietiškos geopolitinės orien
tacijos praradimas šiose vals
tybėse ir vėl atgaivintų bei 
smarkiai sustiprintų pozicijas 
tų negausių priešiškų jėgų, 
kurios taip įnirtingai prieši
nosi atsiskyrimui nuo Sovietų 
Sąjungos. Ir, galų gale, neįsto
jus į NATO, dauguma Baltijos 
valstybių gyventojų, kurių 
tautinė savimonė yra glau
džiai susijusi su europiečių ir 
vakariečių identitetu, galėtų 
iš viso prarasti tikėjimą ir pa
sitikėjimą Vakarų valstybėmis 
bei jų deklaruojamomis ver
tybėmis. O tai, savo ruožtu, 
taip pat sukeltų komplikuotas 
politines pasekmes, labai jau 
lengvai suteikiant Rusijai taip 
trokštamą galimybę vėl atgau
ti vienvaldiškos įtakos sferą 
buvusiose (karine jėga pajung
tose) teritorijose, pasmerkiant 
jas pasilikti integruotos Va
karų bendrijos periferijoje.

Kai kuriems Vakarų va
dams gali kilti klausimas: 
„Kodėl reikia taip skubėti, kai 
jau nebėra ir net nematyti jo
kio aiškesnio pavojaus iš jūsų 
kaimynų pusės, kurie šian
dien demonstruoja savo ge
riausius ketinimus, visai pa
saulio bendrijai?” Tačiau mū
sų atsakymas būtų toks: „Jei 
jau taip, tai kodėl tuomet rei
kėtų atidėti istorinį Baltijos 
valstybių priėmimo į NATO 
sprendimą? Juk, iš skaudžios 
istorinės patirties pasimokę, 
mes žinome, kaip greitai tokie 
ketinimai gali keistis, juo la

biau atsiradus visai kitoms 
galimybėms ir kitam politi
niam tikslingumui”.

Vertinant šiuo požiūriu, rei
kia atsižvelgti ir į tai, kad eg
zistuoja nuolatinis povojaus ir 
nesaugumo jausmas. Lygiai 
taip pat teisinga yra ir tai, 
kad pavojaus jausmas mažėja 
kartu su atstumu, esančiu nuo 
pirmojo buvimo vietos.

Lietuva ir kitos Baltijos 
valstybės iš tiesų įvykdė vis
ką, ką turėjo įvykdyti, kad ati
tiktų visus NATO keliamus 
reikalavimus. Jos įkūrė de
mokratines vyriausybes ir 
laisvosios rinkos ekonomiką, 
užtikrino žmogaus teisių ger
bimą tautinėms mažumoms, 
įvedė civilinę kariuomenės 
kontrolę ir savo sienų atžvil
giu panaikino nesutarimus su 
kaimyninėmis valstybėmis.

Šiuo metu visos trys Baltijos 
valstybės glaudžiai bendra
darbiauja su NATO šalimis, 
aktyviai prisideda prie taikos 
palaikymo operacijų ir, žino
ma, sėkmingai tęs šią veiklą 
ateityje. Be to, mūsų karinės 
pajėgos padarė didelę pažan
gą, tapdamos moderniomis, ly
giai kaip ir kitos, narystės 
NATO siekiančių valstybių, 
karinės pajėgos. Ir todėl nėra 
jokios būtinybės smulkmeniš
kai skaičiuoti batalionus, nu
meruoti karinę įrangą ar tik
rinti mokymų eigą bei kokybę. 
Taip pat nėra jokių priežasčių 
teigti, kad mes susilpninsime 
NATO karinę galią ir pan.

Į pastarąjį argumentą gali
ma būtų atsakyti visiškai 
priešingai: ir lietuviai, ir lat
viai, ir estai galėtų visais at
žvilgiais suvakarietinti Balti
jos regioną, tuo prisidedant 
prie jo pastovumo bei ekono
minės gerovės kilimo, negu 
kad taptų atstumtaisiais ar 
susvetimėjusiais europiečiais, 
gyvenančiais viduryje Euro
pos. Tačiau oponentai vėl ga
lėtų ginčytis ir teigti: „Jūs, 
baltai, norėtumėte būti vieno 
galingiausių karinio Aljanso 
Europos istorijoje dalimi. O 
kokią gi naudą gaus NATO, 
nekalbant jau apie visus įsi
pareigojimus ir atsakomybę 
Baltijos valstybėms. Šiuo at
veju, galimas dalykas yra ir 
tai, kad NATO sukels nepasi
tenkinimą visų tų, kurių 
draugystė jai yra svarbi, kovo
jant su tarptautiniu teroriz- 
mu .

Argumentuotas atsakymas 
būtų toks:

pirma, žvelgiant kariniu 
požiūriu, visiems baltiečiams 
tapus NATO dalimi, mes tap

Partnerystės taikos labui vėliavnešiai „Cooperative Osprey 98" pratybų uždarymo iškilmėse
Nuotr. kpt. Arūno Banionio

tume potencialių agresorių at
grasančiu veiksniu, siekiant 
pasinaudoti Baltijos valsty
bėmis kaip strateginiu tramp
linu šuoliui į Europą. Be to, 
Baltijos šalių priklausymas 
Aljansui sutrumpintų NATO 
apsaugos liniją ir padėtų su
formuoti vieningą frontą prieš 
potencialiai nepastovią kaimy
ninę šalį;

antra, kontinentinė Europa, 
integravusi visus Baltijos 
žmones į savo bendriją, taptų 
išbaigtesnė, o Baltijos jūros 
baseinas suklestėtų, kaip ka
daise, kai kilo ir klestėjo pre
kybinė Hanzos sąjungos galia;

trečia, papildoma nauda at
sirastų ne tik Baltijos vals
tybėms, bet ir visai Europos 
Sąjungai, nes Baltijos jūros 
pakrantė taptų saugia įėjimo 
platforma, vedančia į plačias
Vakarų Europos rinkas; 

ketvirta, Baltijos valstybių,
kaip sąjungininkių, panaudo
jimas sukeltų sinergetinį efek
tą, stabilizuojant socialinius, 
ekonominius ir apskritai de
mokratinius procesus regione, 
o taip pat likusioje europinėje 
dalyje;

penkta, Baltijos šalių na
rystė NATO galėtų būti nau
dinga Rusijai ir Baltarusijai, 
nes Baltijos jūros uostų infra
struktūra taptų smarkiai iš
vystyta darbščių, iniciatyvių ir 
energingų žmonių pastango
mis. Narystė Aljanse galėtų 
tapti svariu indėliu, stiprinant 
viso regiono pastovumą, kuris 
atitinka ir svarbiausias NATO 
intencijas;

šešta, plačiai pravėrus 
NATO vartus, bet pro juos 
neįleidus Baltijos valstybių 
gyventojų — visa tai pakenktų 
Europai ne tik ekonomiškai;

septinta, pati svarbiausia 
priežastis, skatinanti pakvies
ti Lietuvą, Latviją ir Estiją 
narystei NATO, yra moralinė. 
Kaip tik ji ir padėtų išsaugoti 
aukštą pačios NATO moralę, 
be kurios NATO neturi atei
ties.

LIETUVIAI - DIDELI PESIMISTAI
Lietuviai - vieni iš labiau

siai nepatenkintų gyve
nimu ir didžiausių pesimistų 
tarp kandidatų į Europos 
Sąjungą (ES), nesididžiuoja 
savo tautybe, nepasitiki savo 
parlamentu ir nesinaudoja 
šiuolaikinėmis informacinė
mis technologijomis. Tokį lie
tuvio portretą nutapė sociolo
ginis tyrimas, kurį Europos 
Komisijos užsakymu kandi
datėse į ES ir jos narėse atliko 
viešosios nuomonės tyrimo 
bendrovės, priklausančios 
„Gallup Organization” tinklui. 
Lietuvoje „Eurobarometro” ap
klausą atliko bendrovė „Bal
tijos tyrimai”.

Apklausa parodė, kad Lietu-/ 
voje nepatenkintų gyvenimu 
yra daugiau, nei patenkintų. 
Tik 39 proc. apklaustų Lietu
vos gyventojų yra patenkinti 
savo gyvenimu, o 58 proc. — 
nepatenkinti. Patenkintais gy
venimu Lietuvą smarkiai 
lenkia kitos Baltijos valstybės: 
Latvijoje tokių yra 55 proc., 
Estijoje — 50 proc. Labiausiai 
patenkinti gyvenimu Slovė
nijos gyventojai (85 proc.),
13-kos kandidačių į ES vidur
kis yra 52 proc.

Nors lietuviai yra vieni iš 
labiausiai nepatenkintų savo 
gyvenimu, tyrimas rodo, kad 
Lietuvoje daugiau namų ūkių 
turi butą, spalvotą televizorių, 
vaizdo grotuvą, vaizdo ka
merą, fotoaparatą, vasarnamį, 
mikrobangų krosnelę, gali
mybę naudotis internetu ir 
automobilį, taip pat du auto
mobilius, nei vidutiniškai 
namų ūkių visose valstybėse

DIDŽIAUSIAS BALTIJOS ŠALYSE MINIMALUS 
DARBO UŽMOKESTIS - LIETUVOJE

Statistikos departamento 
duomenimis, Lietuvoje mini
malus darbo užmokestis kovą 
buvo 109,14 JAV dol. (apie 
420 Lt), Estijoje - 103,6 JAV 
dol. (apie 400 Lt), Latvijoje -

kandidatėse.
Net 52 proc. apklaustų Lie

tuvos gyventojų mano, kad jų 
gyvenimas pablogėjo per pas
taruosius 5 metus (Latvijoje
— 35 proc., Estijoje — 33 
proc.).

Lietuviai, kaip rodo tyri
mas, pesimistiškai žiūri ir į 
ateitį. Lietuviai iš visų kandi
datų į ES mažiausiai tikisi gy
vensią geriau po 5 metų — 
taip mano tik 27 proc. ap
klaustųjų. 26 proc. mano gy
vensią blogiau, 31 proc. — kad 
gyvenimas nepasikeis. Estijoje 
geresnio gyvenimo tikisi 37 
proc. apklaustųjų, Latvijoje 
geriau gyvensią po 5 metų ti
kisi 39 proc. apklaustųjų.

Lietuvos Seimas nusipelnė 
mažiausio pasitikėjimo tarp 
visų kandidačių į ES valstybi
nių parlamentų, o žiniasklai- 
da — didžiausio.

Lietuviai nelinkę didžiuotis 
esą lietuviai ir pagal patriotiz
mo lygį pralenkė tik estus. Ar
timiausioje ateityje, anot ap
klausos, 44 proc. apklaustų 
lietuvių ir toliau jausis esą tik 
lietuviai, 34 proc. jausis lietu
viais ir europiečiais, 7 proc. — 
europiečiais ir lietuviais ir 3 
proc. — tik europiečiais.

Be gimtosios kalbos dau
giausiai apklaustų lietuvių 
gali susikalbėti rusiškai — 83 
proc., angliškai — 20 proc., 
lenkiškai — 19 proc., vokiškai
— 13 proc. Iš visų Baltijos 
šalių gyventojų, kuriems rusų 
kalba nėra gimtoji, Lietuvoje 
galinčių susikalbėti rusiškai 
yra daugiau nei Latvijoje (59 
proc.) ir Estijoje (53 proc.).BNS

93,75 JAV dol. (apie 360 Lt.), 
tačiau Lietuvoje didesnis negu 
Latvijoje ir Estijoje nedarbas: 
balandžio mėn. - 12,6 proc., 
Latvijoje - 8,2 proc.. Estijoje -
6.4 proc. BNS

Illinois Lietuvių respubliko
nų lygos pirmininkas Anato
lijus Milūnas „Drauge” balan
džio 26 d., penktadienį, pra
nešė, kad Illinois valstijos Se
natas oficialiu nutarimu pa 
sisakė už Baltijos valstybių 
priėmimą į NATO ir tuo rei
kalu balandžio 18 d. priimtą 
rezoliuciją pasiuntė JAV pre
zidentui. Senato bei Atstovų 
rūmų vadovams, atitinka
miems jų komitetams, JAV 
Kongrese Illinois valstijai ats
tovaujantiems senatoriams ir 
Atstovų rūmų nariams. Tai 
mūsų, lietuvių respublikonų, 
pastangų vaisius, pastebėjo 
jų vadovas. 0 laimėjimas iš 
tikrųjų nemenkas, vertas dė
mesio ir pavyzdys kitose vals
tijose gyvenantiems lietu
viams. Ir dar smagiau — ne 
pirmas. Toje pačioje „Draugo” 
laidoje skelbiama apie tokį 
pat Delavvare valstijos įstaty
mų leidėjų nutarimą, mini
mos ir anksčiau Iowa bei Mi
chigan valstijų politikų pri
imtos panašios rezoliucijos.

Tai jau žymūs JAV lietu
vių laimėjimai Lietuvos kelyje 
į NATO. Neturiu po ranka 
duomenų, todėl negaliu pas
kelbti šias rezoliucijas išga- 
vusių žmonių pavardžių ir jų 
atstovaujamų organizacijų pa
vadinimų, o tai būtų labai 
pravartu visuomenei žinoti, 
nes čia — ne kasdieniai mūsų 
veiklos reiškiniai. Manau, kad 
netrukus paaiškės, kas tokį 
svarbų bei naudingą uždavinį 
atliko, ir galėsim visus atsa
kingus pasveikinti ir padėko
ti.

Praėjusį trečiadienį šioje 
skiltyje džiaugiausi JAV LB 
Krašto ir New York apygardos 
valdybų bendromis pastango
mis kompiuterių pagalba kiek
vienoje JAV valstijoje surasti 
bent po kelis lietuvius ir su
burti į grupes ryšiams su se
natoriais palaikyti, šiandien 
galiu pasiūlyti jiems ir šį, ke
turiose valstijose atliktą, už
davinį — įtaigauti valstijų 
Kongresus priimti tokias pa
čias rezoliucijas. Juk kiekvie
nam iš mūsų aišku, kokią įta
ką tokios rezoliucijos turės 
Vašingtone, lyginant jas su 
mūsų laiškais, faksais, tele
gramomis ar net telefono 
skambučiais. Juk jeigu ir 
kiekvienas iš mūsų į JAV sos
tinę nusiųstų kokį nors raštą 
ar užregistruotą telefono 
skambutį, būtų tik mažas la
šelis, lyginant, sakykim, su 17 
milijonų gyventojų atstovau
jančio Illinois Kongreso rezo
liucija. O kokia įtaka galėtų 
būti, jeigu tokias rezoliucijas 
JAV prezidentui ir Kongresui 
nusiųstų visų 50 valstijų rink

ti politikai vir
tymų leidėjai' 1 1
negalėtų būti’

Suabejoki m a 
lėtų. Nors sunku patil-rH. : r 
kurios nors valstija,; Ki-np-. 
sas pasisakytų prieš 1 1 į u- 
priėmimą į NATO, butu' ■ "■ 
nepatogu, bet tokiam . -o. 
niekiui” svarstyt> kuku iv 
nors valstija gali ir nėr ; u. 
Bet užtektų jų ir m i" iu i u: 
bent pusėie JAV valstijų 
JAV LB ar ALF padalinu'.' 
veikdami kartu su Iat'-ue- 
estais, taip turbūt dan AL 
lūno vadovaujami resnubb 
konai, bendras baltiečm pr. 
peš gal ir visose galėtinu >> 
sudaryti. Ir jeigu 7a intoš e, 
Kongresų priimtu tokius n 
zoliucijas, turėtume stipru r, 
nugarj ir po Baltijos v; 
bių pakvietimo Praboj* . ku 
riam patvirtinti reikės 
nuoš. JAV Senato balsų 
ar neverta mūšų veiklos " šia 
kryptimi pasukti?

Be jokios abejonės: būtina n 
veikti reikia tuojau Kol I 
New York apygardos kumpiu 
teris ieško lietuvių „nežino
mose žemėse”, JAV i B, \I.T 
vadovybės, respublikonų, de
mokratų grupės ar net peni ęa 
nizuoti lietuviai, kaip nors su 
tarę ar susitarę, subūrę sava 
norių „Lietuva į NA'!’'" ar 
panašias grupes, jau ,,?aei 
mose” gali kreiptis į savo vals
tijų Kongresus, pro->. donų- 
priim*i rezoliucijas ruta;,- 
mus ar kitokius dokumentu . 
remiančius Lietuvos narv-tę į 
NATO, ir tuos dokuim-n": - 
įteikti JAV valdžiom- Ve-e,g 
tone.

Ar taip padaryti sunkė. M; 
nau, kad ne. Be, to, -ir labai 
įdomu, nes visiškai naujas 
darbo laukas, ypač parankus 
antrosios kartos veržlesniems 
veikėjams susipažinti su vie 
tiniais politikais, naudingas 
ateičiai, ko gero, ir saviems 
politiniams tikslams. Žinoma, 
pats didysis krūvis — vado 
vams, daugiau jo, negu tik pa
skelbti spaudoje raginimą 
siųsti laiškus, faksus, skani 
binti telefonu ir paskui nesi
rūpinti, kas ir kaip tam ragi 
nimui pakluso. Bet, kaip ke 
tunose valstijose atlikto už 
davinio pavyzdys rodo, šie 
darbo nauda — šimteriopa, ly
ginant net ir su visu šimtu 
nuošimčių įvykdyto raginimo 
per spaudą rezultatais Prie 
jo pridėjus dar ir kiekvienos 
valstijos senatorių asmenišką 
aplankymą, mes, JAV lietu 
viai, galėtume pasigirti atlikę 
viską, ką galėjome Lietuva 
kelyje į NATO. Ir tai liūtų m 
posėdinis įvaizdis, bet konkre
tus darbas.

TĖVELIS
JURGIS JANKUS

Tai bus ko pažiūrėti, o tuo 
tarpu dirvoje prisirinkau akmenukų ir nubėgau ant 
linmarkos žiogų šokdinti. Šokdinau, bet nenuleidau 
akių nei nuo dvaro kluono, nei nuo vieškelio. Kurį lai
ką abu buvo tušti ir ramūs. Po kiek laiko iš už kaimo 
vieškely išlindo šešiais kinkyta patranka. Po jos kita. 
Greitai išsitiesė paskui viena kitą visos keturios. Va
landėlei net ir akmenukus pamiršau. Jeigu taip visos 
keturios susitartų, pakeltų vamzdžius ir pradėtų 
pliekti vokiečius. Kur jie turėtų dingti? Bet jos nestojo. 
Pirmoji jau slėpėsi už aukštos Lazutkos tvoros, kitos 
žingine ėjo iš paskos. Vienu kartu visos sukruto, iš 
žinginės pašoko į riščią ir netrukus visos trys dingo už 
tvoros. Komaro kluone kareiviai irgi sukruto lakstyti 
apie lėktuvus. Vienas tuoj pakilo, paskui jį ir kitas. 
Net nepamačiau, iš kur atsirado trečias. Jis buvo kiek 
kitoks, negu tie du rusiški, be to, atrodė, kad tie du 
rusiški jį vaikėsi. Jie apsuko ratą per mūsų trobas, 
paskum per Varnalieknį nulėkė anapus dvaro. Ten 
subumbėjo ir pakilo dūmų debesiukas. Maniau, kad 
šovė viena iš tų, ką tik pravažiavusių, patrankų. Žiū
rėjau į vokietį ir laukiau, kada jis kris, bet jis nekrito. 
Vėl apsuko ratą per mūsų laukus, man pasirodė, kad 
rusai į vokietį šaudė. Jis tuoj pasuko ir ėmė lėkti į

vakarus. Rusai iš paskos. Maniau, kad dabar jie vysis 
ligi pasaulio galo, bet abu sugrįžo ir vienas po kito nu
sileido į dvaro kluoną.

Avys sugulė ant kūdros krašto po gluosniu. Nors 
gluosnis ir nebuvo kaip reikiant išsprogęs, bet jau 
buvo pavėsiukas. Aš irgi šalia avių pritūpiau ant ak
mens ir ėmiau žiūrinėti, ką mamos buvo ir man (dė
jusios. Radau duonos, motinėlės kvietinio ragaišio, po
rą riekučių saldaus sūrio ir gerą gabalą dešros. Dar 
nespėjau pradėti valgyti, kai Baziliukė pakilo, atbėgo 
prie manęs ir ėmė kaišioti nosį į mano priešpiečius. 
Mudvi jau kuris laikas buvom artimos. Ją atsivedusi, 
Ragė tuoj susirgo anais laikais baisia avių liga — su
kata. Avis nei ėdė, nei gėrė, bet sukosi, sukosi, kol nu
sibaigė. Baziliukė paliko našlaitė, o aš tapau jos ma
ma. Girdžiau iš buteliuko su speniuku, o paskum, ką 
valgiau, perpus dalinomės. Ir dabar viena ranka val
giau dešrą, sūrį, užsikąsdama motinėlės ragaišiu, o 
kita Baziliukei trupinau duoną. Kai pabaigiau duoną, 
dalinausi ragaišiu. Man motinėlės ragaišis buvo daug 
skanesnis už mamos duoną, o jai buvo vis tiek, su- 
žiaureno paskutinį trupinuką ragaišio, pasitraukė at
bula ir žiūri į akis. Avių kalba turbūt prašo, kad dar 
duočiau. Perbraukiau pirštu per kaktoje švytinčią bal
tą žvaigždutę ir pasakiau:

— Žiopliuke, juk matei, kad paskutinį trupinį atida
viau, daugiau nebeturiu. Suėmiau galvutę tarp delnų, 
pasitraukiau prie savęs ir tik tada pamačiau, kad tarp 
avių įsimaišė geltonūsis vyras su sulapojusia alksnio 
šaka, prilėkė prie manęs, pagavo Baziliukę viena ran

ka už priekinių kojų, kita už užpakalinių, užmetė man 
ant sprando ir sušnibždėjo:

— Griebk savo avytę ir šveisk tolyn, kiek tik kojos 
įkerta. Avis aš pats sutvarkysiu.

Aš nebuvau iš tų, kurie ką darytų, bet kieno įsakyti, 
tai tuoj pasišiaušiau:

— Kam? Avys ką tik sugulė?
Bet jis, užmetęs ant sprando avytę, tik švelniai 

stumtelėjo ir jau garsiau pasakė:
— Bėk! Nebėra kada dairytis. 0 pats su alksnio 

šaka šoko avių gainioti.
Pati nebežinojau, ką daryti. Aš juk buvau piemenė, 

ir avys buvo mano, o ne kažin kokio geltonūsio. Tik at
simenu, kad atsisukau į namų pusę, kur už kalniuko 
dar tebebuvo matyti medžių viršūnėlės. Minty šmėkš
telėjo, kad turiu bėgti namo ir pasakyti, kas čia darosi, 
gal net kelis žingsnius pabėgau, kai staiga švystelėjo, 
šaižiai pokštelėjo, beveik taip pat, kaip tada, kai 
griaustinis pakluonėje suskaldė mūsų beržą, man taip 
stipriai dunkstelėjo į sprandą, kad net suklupau, o Ba- 
zilytė nulėkė per galvą.

— Nesidaužyk! — sušukau keldamasi. — Pasakysiu 
tėvui, tai pamatysi! — nespėjusi dar gerai atsistoti 
išrėkiau. Maniau, kad tas geltonūsis man taip trink
telėjo, kad neklausau. Dar repėčka pasukau galvą, o 
jis stovėjo čia pat ir smagiai šypsojosi:

— Ačiū Dievui, kad tik tiek, — lyg visiškai negir
dėjęs, ką aš sakiau, — ėmė aiškinti. Pažiūrėkim tavo 
Baziliukę.

Atsiklaupė ir paėmė avytę. Aš, nežinodama ką dary

ti, susitūpiau šalia.
— Žiūrėk, — švelniai pasakė. — Tavo Baziliukė. imt 

to nežinodama, išgelbėjo tavo gyvybę — taip sakyda 
mas, iš Baziliukės nugaros ištraukė geležies šuke Di 
dėlę. Tokią kaip visas mano delnas.

Ištraukė ir numetė ant žemės. Siekiau paimti, bet jis 
pagavo mano ranką.

— Palauk, kol atvės. Nudegsi.
Pagalvojau:
— O kodėl tu nenudegei? — bet neišdrįsau, tik žiū 

rėjau, kaip jis praskleidė avytės vilnas, pirštų galais 
nubraukė kraują, žaizdą papūtė, užspaudęs palaike u 
tada paėmė nuo žemės pirma numestą geležį.

— Jau atvėso, — ir ištiesė man. Dar buvo šilta, be 
veik karšta, bet pirštų nebedegino.

Avytė gulėjo paslika. Per tą visą laiką net nekruste 
Įėjo. Nedrąsiai paliečiau. Pirštai paniro j švelnutę vd 
ną.

— Ar nebegyva? — išdrįsau.
— Gyva. Kaip mat bus tokia pat smagi, kokia buvo
— O iš kur ta geležis? — atkišau geležį.
— Vokiečių patrankos sviedinio šukė Pasidairyk 
Apsižvalgiau. Po gluosniu, kur gulėjo avys, buvo duo

bė, aplinkui ją pribarstyta žemių, velėnų gabalu ir 
gluosnio šakučių. Kiek tolėliau avys. Vieno.-, ėdrinėjo 
kitos gulėjo.

Mane suėmė baimė.
— Ar jie vėl pradės šaudyti? — paklausiau
Vyras nusišypsojo.

Bus H uigi i
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Gyventojai didžiąją 
dalį pajamų išleidžia 

valdžiai išlaikyti
Lietuvos gyventojai šiemet 

valdžiai išlaikyti išleis 34 
proc. visų pajamų, teigia Lie
tuvos laisvosios rinkos institu
to (LLRI) žinovai.

„Didžioji pajamų dalis išlei
džiama mokesčiams — val
džiai išlaikyti. Pernai planuo
ta, jog 2002 m. valdžiai iš
laikyti bus išleista 40 proc. 
visų gautų pajamų. Pernai šis 
rodiklis siekė 37 proc. taigi 
matoma mažėjimo tendenci
ja”, antradienį spaudos konfe
rencijoje teigė LLRI viceprezi
dentė Rūta Vainienė. Anot jos, 
mokesčių našta mažėja, nes 
atsigauna valstybės ekonomi
ka.

2002-ųjų pradžioje LLRI 
apklaustų 44 rinkos dalyvių 
nuomone, 2001 aisiais Lietu
vos ekonomika augo, gerėjo 
įmonių ir gyventojų padėtis. 
Panašios kryptys turėtų būti 
ir šiemet.

Anot LLRI tyrimo, Lietuvos 
BVP 2001 m. išaugo 4.2 proc., 
o 2002 m. augs 4.4 proc. Var
totojų kainos 2001 m. pakilo 
vidutiniškai 2.6 proc., gamin
tojų - 1.8 proc. Spėjama, jog 
šiemet kainos augs dar dau
giau ir šie rodikliai sieks ati
tinkamai 3.3 ir 2.8 procento.

(Elta)

* AB „Kalnapilis” ir Šiau
rės Europos krepšinio lygos 
(NEBL) čempionas Vilniaus 
..Lietuvos rytas” pasirašė su
tarti. pagal kurių ateinančius 
tris sezonus „Kalnapilis” bus 
oficialus Lietuvos sostinės 
krepšinio klubo rėmėjas.

Bogotos mero 
motina nori atgauti

buvusį turtą
Kėdainiuose

Kolumbijoje gyvenanti iš
eivijos lietuvė Nijolė Savickas 
de Mockus, skandalingai pa
garsėjusio Bogotos mero Anta
no Mockaus motina, pareika
lavo atkurti nuosavybės teises 
į nekilnojamąjį turtą ir su
grąžinti jos motinai kadaise 
priklausiusį namą Kėdai
niuose.

Kėdainių rajono valdyba, 
atkūrusi N. Savickas de Moc
kus nuosavybės teises į nekil
nojamąjį turtą, nacionalizuotą 
namą grąžinti atsisakė. Šis 
pačiame miesto centre esantis 
pastatas yra ūkinės komer
cinės paskirties. Jame įsikū
ręs banko „Hansa-LTB” Kė
dainių skyrius. Vietoj namo 
Kėdainių savivaldybė Lietu
vos pilietybę turinčiai kolum- 
bietei žada mokėti 77,000 litų 
kompensaciją valstybės verty
biniais popieriais. (BNS)

* Prezidentas Valdas 
Adamkus neseniai pareiš
kė, jog vietoje planuojamų 
uždaryti dviejų Ignalinos ato
minės elektrinės reaktorių 
reikėtų pastatyti trečiąjį mo
dernų reaktorių. Atominės 
energetikos specialistų nuo
mone, toks reaktorius Lietu
vai nereikalingas, nes per 
artimiausius 15-20 metų elek
tros energijos nepritrūks. Spe
cialistai teigia, jog modernaus 
atominės jėgainės reaktoriaus 
statyba kainuotų keletą mili
jardų dolerių, o statybos už
truktų mažiausiai 10-12 metų.

(LŽ, Elta)

LATVIAI RUOŠIA DAINŲ 
ŠVENTĘ

Š.m. liepos 18-21 d. Čika
goje ruošiama vienuoliktoji 
latvių Dainų šventė. Šiemet 
sueina 49 metai nuo pirmosios 
latvių Dainų šventės (įvyko 
1953 m.), kuri buvo suruošta 
už Latvijos ribų, tačiau šven
tės siekiai yra tie patys: vie
nybė, bendradarbiavimas,

dvasinė atgaiva per dainą, 
tautinį šokį, muziką, litera
tūrą, meną...
^Šventės iškilmės prasidės 

liepos 18 d., 5 vai. p.p., atida
rymu ir jaunimo chorų koncer
tu, kuris įvyks Chicago Mar
riott Downtown Grand Ball- 
room salėje, 540 N. Michigan 
Avė. Programą atliks 200 
vaikų ir jaunuolių iš latviškų 
mokyklų, veikiančių JAV ir 
Kanadoje. Bus ir kitų atlikėjų.

Tą pačią dieną, 7 v.v., bus 
modeliuojami latvių tautiniai 
drabužiai (apie 50 kostiumų iš 
visų Latvijos regionų), o 8:30 
v.v., latvių jaunimo iš Rygos 
koncertas 4th Presbyterian 
bažnyčioje, 126 E. Chesnut. 10 
vai. vak. — šokiai Chicago
Marriott Downtown. 

įvairūs renginiai — koncer
tai, šokiai, parodos, mugės, 
roko koncertas, gegužinė, net 
poezijos ir prozos vakaras, 
vyks penktadienį ir šešta
dienį, o pagrindinė šventė — 
sekmadienį, liepos 21 d., 3 vai. 
p.p., University of Illinois 
(Chicago) paviljone. Dainų 
šventėje dalyvaus 600 daini
ninkų iš viso pasaulio ir atliks 
latvių kompozitorių bei liau
dies dainas.

Tai turėtų būti įdomi šventė 
ne tik latviams, bet ir kita
taučiams, ypač lietuviams. Bi
lietų ir kita informacija spaus
dinama šiame „Draugo” nu
meryje, ją galima gauti ir in
ternetu:
http://www.latviansongfest.org

TICKET ORDER FORM ELEVENTH LATVIAN SONG FESTIVAL IN CHICAGO JULY 18-21,2002

Name____________________________________________________ ORDER FORM ON WEBSITE hhp //www latviansooglesl org

Address------------------------------------------------------- Telephono_______________e-mati___________ _________

Date Time Program Numter
ticket*

Cost 
US $

Persona 
under 18 ye.trs Totai

US$
Location

Nurnber Price
Ihursday
1« Juty

17.00 Festival Opening and Youth Concert $15 • $10 Chicago Marriott Downtown
19:00 Latvian Folk Costume Show $15 $10 Chicago Marriott Downtown
20:30 Chotr "Kamttr..." Concert $25 $15 4th Presbyterian Church
22:00 Dance, foataring music by the Latvian banda

"JūrmamtakT and "LINf
$20 $15 Chicago Marriott Downtown

Friday
19 July |

10:30 "Lokiai brtnumputns" - mutical $30 $15 J Marle Reskin Theater
13 30 Men's Choir Concert $25 ; $15 Symphony Center

Man'* Choir Concert ■ box seats $35 $35 Symphony Center
113:30 Contemporary Folk Dance Performance $20 $12 UIC Pavilion
Įišlč Disbnguished Musicians'Concert $25 $15 Symphony Center

Distlngutshed Muaidana' - box seats $35 $35 Symphony Center
18:00 Picnic with musė lor alt ages $25 $25 Navy Pier
19:30 Latvian Fretemity/Sorority bąli* $75 $75 Chicago Marriott Downtown
22:00 "Čikaga* Piečiai" Anniveraary Concert 1 1 $25 $15 Chicago Mamott Oownlown
23:00 "Brain Storm" ■ Rock Concert (min. age 18) $30 N/A N/A Club "Metro"

Saturday
20 July

Too Latvian Wittera* Prose & Poetry Readings ■ ~$ūr $10 c..." " ■'
Chicago Marriott Downtown

11 30 Sacred Muaic Concert $20 $12 4th Presbyterian Church
15:00 Feativai Folk Dance Performance $25 $15 UIC Pavilion
19:00 "Lolita* brtnumputns" - muaical $30 $15 Merie Reskin Theater
21:00 Festival Grand Balis. tetth muaic by "Los

Pinto*" and "Brain Storm"
$30 $25 Chicago Mamott Downtown

Sunday
21 July

Festival Choir Concert TT $15
' 'rl

UIC Pavilion
19:00 "Lolitas brtnumputns" - muaical $30 $15 Merie Reskin Theatre
21:00 Farevtetl Bali. faaturing music by tha Latvian

banda"Jūrmalniefci" and "Veji"
$20 $15 Chicago Mamott Downtown

• Tables may be reserved for the Fratemity Bali with payment
for 8-10 guests. and It&tlng narnės.

Ticket totai $
10% disc ii posted by 4/30/02 $
Postage and handling $1.00
Totai ticket order $

3 day shutta bu* pas* bahvean Mamott Downtown and UIC Paviton (Uider 18 free) 0 S15 aach - $
Grand Totai Order $

Tėkots art not eichangaable or rafundable. Order* recetved alter June 15th will not be mailed bet wrll be available for pickup al the
festival ticket counler at the Marriott Chicago during the festival Make checks payable to "Eleventh Latvian Song Feativai, Ine." in US 
currancy. Mak compteted form with payment to Eleventh Latvian Song Festival. Ine . cJo Egila 8. Rūta Vttands, 2544 Sun Valley Rd.,
Llala, IL 80832
Please charge the above amount to my credit card VISA MasterCard
Credit card nurnber - ExD*ration date
Print name at shown on card : Cardonvners signatare:
Rooms which wera available at the Chicago Marriott Downtown at festival rates are already fully booked Rooms at special rate* are
available at the follovnng hcrtels: Courtyard by Marriott - Chicago Downtown, 30 East Hubbard SL. 312-329-2500 or 800- 321-2211 
Embassy SuHos Chicago Downtown LakafronL 811 N. Columbus Dr.. J i 2 836 5900 or 888-903-8878 To receive discounted room 
ratas, mantion "Latvian Song Fesi" when makmg your reservations.

LatvieŠu fonds
Latvian Foundation, Ine.

ILLINOIS
RIGHTHERE.RI6HTN0W. j/ir

Scandinavian Airlines

„Mažeikių nafta” didina įstatinį 
kapitalą

Atkelta iš 1 psl.
Pernai rugpjūtį „Mažeikių

„Jukos” balandžio 11 d. pa
rengė pasirašymui sutartis,

naftos” akcininkai jau buvo numatančias, kad „Jukos” 
nutarę išleisti dvi naujas ak- dukterinė bendrovė galės 
cijų emisijas — 58.139 min. ir įsigyti 26.85 proc. „Mažeikių 
131.820 min. litų nominalios naftos” akcijų, už kurias su
vertęs — ir padidinti įstatinį mokės 300 min. litų ir pasko- 
kapitalą iki 707.454 min. litų. lins tokio pat dydžio sumą 
Tačiau nebaigus derybų su įmonės atnaujinimui. „Jukos” 
„Jukos” ir neišplatinus akcijų, taip pat įsipareigos 10 metų
sprendimas liko neįgyven
dintas.

„VVilliams International” ir

kasmet patiekti po 4.8 min. 
tonų naftos Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonei.

Baltijos valstybės keis karinį 
bendradarbiavimą

Atkelta iš 1 psl.
Tačiau turi būti

apsvarstyta galimybė, atsi
žvelgiant į NATO poreikius, 
parengti šį dalinį ir kovinėms 
užduotims pagal NATO sutar
ties 5-ąjį straipsnį, numatantį 
kolektyvinę gynybą puolimo 
prieš vieną sąjungininką atve
ju.

Ateityje Baltijos taikos pa
laikymo batalionas galėtų pri
sijungti prie Vokietijos, Lenki
jos ir Danijos tarptautinių 
pajėgų, kurios galėtų vadintis

Baltijos korpusu.
Susitikime Danijos gynybos 

ministras Svend Age Jensby 
sakė, kad būsimasis Baltijos 
korpusas turi tapti kertiniu 
NATO akmeniu ne tik už
tikrinant saugumą Baltijos 
jūros regione, bet ir visoje Eu
ropoje.

Lenkijos gynybos ministras 
Jerzy Szmajdzinski pranešė, 
kad 1999 m. įkurto daugia
taučio korpuso, kuriame da
bar yra 50,000 karių, visiška 
kovinė parengtis bus pasiekta 
2005 metais.

Nauji telefonų kodai L/etuvo/el
Miestas (rajonas/ Senasis kodas Naujasis kodas

Biržai 220 450 i
Elektrėnai 238 528 į
Jonava 219 349 i
Kaišiadorys 256 346 j
Kaunas 27 37 i ;
Kėdainiai 257 347
Kupiškis 231 459
Lazdijai 268 318
Marijampolė 243 343 į ;
Panevėžys 25 45
Pasvalys 271 451
Rokiškis 278 458
Šakiai 247 345
Šilutė 241 441 ! :
Tauragė 246 446 i
Trakai 238 528 !
Ukmergė 211 340 i
Vilkaviškis 242 342 |
Vilnius 22 (2X XX XX) 5 (21X XX XX)

Jeigu senasis numeris prasidėjo skaičiumi 2, pagal naują tvarką reikia
rinkli 21 ir tolesnius telefono numerio skaičius.

Nuo 2002 m gegužės 1 d. senieji telefono kodai nebegalioja ;

VIŠTIENOS SALOTOS SU 
AVOKADA IR 
KRIAUŠĖMIS

2 puod. virtos ar keptos 
vištienos krūtinėlių, supjaus
tytų nedideliais gabaliukais
1 avokada
2 kriaušės
pusės citrinos sultys 
3-4 šaukštai sumažinto riebu
mo („light”) majonezo 
truputis druskos, maltų pipirų

Avokadą nulupti, išimti 
kauliuką, supjaustyti kube
liais ir suvilgyti citrinos sulti
mis. Kriaušes nulupti, su
pjaustyti siaurais ruoželiais, 
sumaišyti su vištiena ir avo
kada. Sudėti majonezą ir gerai 
išmaišyti.,

AGURKU SALOTOS
3/4 puod. cukraus 
3/4 puod. balto acto 
3/4 puod. šalto vandens 
3/4 šaukštelio druskos 
žiupsnelis maltų pipirų 
5 dideli agurkai, nulupti 

ir plonai supjaustyti (apie 8 
puod.)

2 maži svogūnai, plonai su
pjaustyti ir riekelės 
išskirstytos „žiedeliais”

2 svogūnų laiškai 
(supjaustyti) papuošimui 
Mažame indelyje sumaišyti

cukrų, actą, vandenį, druską 
ir pipirus.

I maždaug trijų litrų talpos 
indą sudėti agurkus ir svo
gūnus, supilti sumaišytą pa
dažą ir lengvai sumaišyti. 
Uždengti indą ir šaltai palai
kyti apie 3 vai. arba per naktį, 
retkarčiais pamaišant.

Prieš duodant į stalą, nu
sunkti, gražiai sudėti j dubenį 
ir apibarstyti pjaustytų svo
gūnų laiškais.
MALTOS JAUTIENOS IR
MAKARONU APKEPAS

2/3 dėželės jūros kiautelių 
pavidalo („sea shell”) maka
ronų, išvirtų pagal nurodymus 
ant dėžutės

1 1/4— 1 1/2 svaro maltos 
jautienos

2/3 dėž. pomidorų košės
(tomato pašte)

1 dėžutė grybų sriubos (cream 
of mushroom soup)

1 vidutinio didumo svogūnas, 
supjaustytas

1 skiltelė česnako, sukapota 
1/2 kubelio jautienos sultinio 
1/2 sv. sūrio (sharp cheddar 
cheese), sutarkuoto
pipirų ir druskos pagal skonį 

Apkepti jautieną, svogūnus
ir česnaką. Nupilti riebalus. 
Sudėti pomidorų padažą, sul
tinio kubelį, grybų sriubą, sūrį 
ir virtus makaronus. Sumai
šyti. Jeigu per sausa, įpilti 
truputį pieno arba vandens. 
Sudėti į apkepui naudojamą 
indą ir kepti 350 laipsnių F or
kaitėje 1 valandą.

Galima šaukštą ištirpinto 
sviesto sumaišyti su 1/2 puod. 
džiuvėsėlių ir po 1/2 vai. kepi
mo užbarstyti ant apkepo 
viršaus; kepti dar pusvalandį.

Patiekalas dar skanesnis, 
rytojaus dieną atšildytas.

Receptas gautas iš Vidos 
Brown, Dalias, TX.

ŽEMAITIŠKI BLYNAI
2 puod. virtų ir sugrūstų

bulvių 
2 kiaušiniai
1 šaukštas bulvinių miltų

(krakmolo)
1 puod. virtos maltos mėsos 

arba 1 puod. varškės
šaukštelis kmynų*, druskos, 

pipirų
aliejaus kepimui

J sugrūstą bulvių košę 
įmušti vieną kiaušinį, įberti 
bulvinius miltus, druską ir 
išminkyti.

I sumaltą mėsą įberti kmy
nus, pipirus, druską, įmušti 
kiaušinį ir gerai sumaišyti.

Jei vietoje mėsos vartojama 
varškė, į ją reikia įmušti kiau
šinį, įberti truputį kmynų, 
druskos, žiupsnelį cukraus ir

gerai sumaišyti.
Iš paruoštų bulvių padaryti

apvalius blynelius, į vidų įdėti 
mėsos ar varškės įdaro, su
lenkti pusiau ir užspausti 
kraštus. Blynus pavolioti mil
tuose ar džiuvėsėliuose ir kep
ti aliejuje. Prie jų tinka grybų 
padažas.

' Vietoje kmynų galima var
toti mairūną (majoran) arba 
peletrūną (taragon).

Padažas
1/2 puod. grybų, arba 1 — 8 

uncijų skardinukė, 
nusunkus skystį

2 riekės rūkytų lašinukų 
1 mažas svogūnas 
1/2 puod. pieno
1 šaukštas miltų 

Pakepinti lašinukus su svo
gūnu, nupilti taukus, sudėti 
kapotus grybus, įkaitinti; su
pilti pieną ir sutirštinti mil
tais. Įkaitinti iki užvirimo. 
Jeigu trūksta druskos, įdėti 
pagal skonį. Vartojant džio
vintus grybus, išmirkyti ir at
skirai išvirti, po to supjaustyti 
plonais ruoželiais. Šviežius 
grybus nuvalyti, supjaustyti, 
pakepinti; iš skardinukės pa
kanka tik įkaitinti, nes jie jau 
virti.

BULVINIAI BLYNAI SU 
MIELĖMIS

4 puod. sutarkuotų bulvių
2 kiaušiniai
15 gr. mielių (1 pakelis 

džiovintų)
1/2—1 puod. pieno 
1 storesnė riekutė baltos

duonos
druskos pagal skonį 

Sutarkuotas bulves gerai
išspausti ir užplikyti verdan
čiu pienu. Į jas supilti šiltame 
piene iškildytas mieles, sudėti 
piene išmirkytą duoną (nu
pjauti plutą), kiaušinių try
nius, įberti druską. Viską su
maišius, tešlą pastatyti šiltai 
pusvalandžiui. Kiaušinių bal
tymus gerai išplakti, sudėti į 
tešlą ir palengva išmaišyti. 
Blynus kepti įkaitintoje kep
tuvėje, įpylus kiek aliejaus.

Pastaba: pieną taip padalin
ti: 1/2 puod. skirti užplikyti 
bulvių tarkę, likusią dalį pa
naudoti mielėms ir duonai pa
mirkyti.

PASLAUGOS

STASYS CONSTRUCTION

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai, 
keramikos plytelės; „sidings”, 

„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti 
ir „shingle” stogai, cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

AUTOMOBKID NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.
Wlndow VVashers Needed! 

40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L A. McMahon Window Wasning. 

Chicago and Milwaukee area 
Tei. 800-820-6155.

Masažo salonui reikalingi 
masažistai, nors truputį 

kalbantys angliškai. 
Tel. 630-640-8582 arba 

847-691-7348.

Part time. M-W-F, 5 hours, ELDER- 
CARE, minimai, female housekeeping 
for very neat home. flower gardening a 

plūs. Mušt drive. Pullman area, 
So.side. Tel. 773-743-1730, Gloria. 

Leave message.

Daržovių ūkiui reikalingi 
darbininkai. Anglų kalba 

nebūtina. Turime gražų butą, 
kur nemokamai galime apgyven

dinti žmones Pirmenybę teikiame 
tiems, kurie mėgsta dirbti lauke ir 

yra iki 35 m. amžiaus.
Tel. 219-733-2766, Vida arba 

palikti žinutę.

Bus. 773-229-8761 
les. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą
• Pensininkams nuolaida

IŠNUOMOJA

Šalia „downtown” išnuomoja
mas 3 miegamųjų hutas. Netoli 
IL universitetas ir visos ligoninės. 
Brighton Park išnuomojamas 2 

miegamųjų butas. Yra garažas. 
Oak Lawn išnuomojamas butas 
su baldais. Teirautis: First Rate 

Real Estate, Aušra Padalino, 
tel. 773-767-2400. Palikti žinutę.

Išnuomojami du atskiri 
kambariai. Išnuomojamas 
atskiras 6 kambarių butas 

nuosavame name.
Tel. 773-376-2874.

VVestmont išnuomojamas 2 mieg. 
su šiluma ir baseinu butas. 
$795 per mėn.+ „security”.

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security”. 

Tel. 630-415-2405.

Šalia Harlem Avė. 

išnuomojamas vienas 
kambarys su baldais. Kaina 
$300. Tel. 708-476-1184, 

Zita.

Cicero išnuomojamas 2 
miegamųjų butas. Marųuette Rd.

ir Spaulding išnuomojamas 
modernus, naujasnis 2 miegamųjų 
butas vyresnio amžiaus žmonėms. 

Tel. 708-656-6599.

PARDUODA
Pigiausiai parduodu 

lietuviškas bulvių tarkavimo 
mašinas. Tik $85. 

Savaitgaliais galiu atvežti. 

Tel. 773-875-6232.

http://www.latviansongfest.org


RENGINIAI ČIKAGOJE
2002 METŲ 

GEGUŽĖS MĖN.
2 d., ketvirtadienį — Ve-

nezuelos lietuvių draugijos pa
vasarinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

5 d., sekmadienį — Šeimų
šventė PLC, Lemonte.

— Motinos dienos pietūs 
PLC Lemonte. Rengia Pal. J. 
Matulaičio misija. Pradžia 12 
vai.

— Anglijos lietuvių klubo 
narių pusmetinis susirinki
mas ir Motinos dienos minėji
mas.

— Čikagos lietuvių moterų 
klubo pavasarinė muzikinė 
programa „Orland Chateau”, 
Orland Park, IL. Priėmimas 
12 vai; priešpiečiai ir „Men’s 
barbershop harmony singers” 
atliekama programa 1 vai.
PP- A

9 d., ketvirtadienį — Ša
kiečių klubo pusmetinis narių 
susirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose.

10 d., penktadienį — No
ros Aušrienės keramikos paro
dos atidarymas 7:30 v.v. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo cent
re.

11 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba.

— Jaunimo tautinio an
samblio „Grandis” metinis 
koncertas 6 v.v. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte.

12 d., sekmadienį — Lie
tuvių opera Morton auditori
joje stato Donizetti „Lucia de 
Lammermoor”.

17, 18 ir 19 d., savaitgalį 
— ŠALFASS-gos rengiamos 
metinės Šiaurės Amerikos 
Lietuvių 2002 metų sporto 
pirmenybės Čikagos apylin
kėse.

18 d., šeštadienį Ameri
kos lietuvių dailininkių paro
dos „Minčių deriniai” atidary
mas Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte.

— „Sietuvos” skautininkių 
ir vyr. skaučių dr-vės sueiga 
Ateitininkų namuose nuo 1-4
v.p.p.

19 d., sekmadienį — Lie
tuvių Operos koncertas Jauni
mo centre.

— Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose.

— Lietuvių evangelikų liu
teronų „Tėviškės” parapijos 
50 m. jubiliejinė šventė. 10:30 
vai. r. iškilmingos pamaldos. 
Po pamaldų vaišės parapijos 
salėje, 6641-45 S. Troy St., Či
kagoje.

26 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
mirusių narių kapų lankymas 
kapinėse.

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų me
tinė vakarienė, 2 vai. p.p. šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po Mišių, Jaunimo cent
ro didž. salėje meninė progra
ma ir vakarienė.

27 d., pirmadienį — Miru
siųjų pagerbimo iškilmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
12:30 val.p.p. prie Steigėjų pa
minklo. Minėjimas ruošiamas 
Bendruomenės pasauliečių ko
miteto ir Kapų sklypų savi
ninkų dr-jos, garbės sargyboje 
dalyvaujant šauliams ir ramo
vėnams.

BIRŽELIO MĖN.
2 d., sekmadienį — Tau

tinių šokių koncertas „Drau
gui” paremti, 3 vai. p.p. Ren
gia Tautinių šokių institutas 
ir JAV LB Kultūros taryba.

— Tauragės lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas.

— Čikagos ir apylinkių 
Ateitininkų šeimos šventė; 9 
v.r. šv. Mišios Pal. J. Matulai
čio misįjoje. 10:30 v.r. iškil
mingas posėdis PLC salėje, 
Lemonte.

— Ateitininkų namų gegu
žinė 12 vai. AN sodelyje, Le
monte.

9 d., sekmadienį — „Žalt
vykslės” teatro spektaklis — 
Žemaitės „Trys mylimosios”, 
Jaunimo centre rengia JAV 
LB Kultūros taryba.

—Baisiųjų Birželio trėmimų 
minėjimas: šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marųuette Parke. 
Po Mišių minėjimas parapijos 
salėje. Rengia ALTo Čikagos 
skyrius.

15 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

16 d., sekmadienį — Ge
dulo ir Vilties dienos minėji
mas 12 vai. J. Matulaičio mi
sijoje, Lemonte. Rengia JAV 
LB Lemonto apylinkė.

— BALFo 5-to skyriaus ce- 
elinų pietūs (tuoj po Sumos) 
vč. M. Marijos Gimimo para

pijos salėje Marųuette Parke.
22 d., šeštadienį — Tradi

cinės Joninės Šaulių namuose, 
rengiamos Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės.

LIEPOS MĖN.
7 d., sekmadienį — Vytau

to Didžiojo Šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose.

14 d., sekmadienį — Arki
vysk. Jurgio Matulaičio pa
skelbimo palaimintuoju pami
nėjimas. Šv. Mišios 10:30 vai. 
r. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Tuoj po 
Mišių minėjimas parapijos 
salėje.

13 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga PL Centre, 
Lemonte, nuo 1-4 v. p.p.

21 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių gegužinė Šaulių 
namuose.

— Amerikos lietuvių Tau
tinės s-gos Čikagos skyriaus 
metinė gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemonte.

— ALIAS - Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų s- 
gos metinė gegužinė Michia- 
na, MI.

28 d., sekmadienį —
„Draugo” dienraščio metinė 
gegužinė Marijonų vienuolyno 
sodelyje prie „Draugo”.

RUGPJŪČIO MĖN.
4 d., sekmadienį — Vytau

to Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Šaulių namuose.

11 d., sekmadienį — Vene- 
zuelos lietuvių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. Pra
džia 12 vai. p.p.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė 12 vai. p. 

’p. PLC sodelyje, Lemonte.
— JAV LB Waukegan/Lake 

County apylinkės metinė ge
gužinė 12 vai. p.p. „Half Day 
Forest Preserve” parke, pavė
sinėje „A”, Halfday, IL.

17 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

18 d., sekmadienį — 
ALTO Čikagos skyriaus ge
gužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

25 d., sekmadienį — Illi
nois Lietuvių respublikonų ly
gos metinė gegužinė Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Pra
džia 12 vai.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės gegužinė žurnalui 
„Trimitas” paremti. 12 vai. p. 
p. Šaulių namuose.

RUGSĖJO MĖN.
1 d., sekmadienį — JAV 

LB Lemonto apylinkės metinė 
gegužinė 12 vai. PLC, Lemon
te.

8 d., sekmadienį — Tautos 
šventė Šaulių namuose.

— Metinis „Draugo” pokylis 
Martiniąue pokylių salėje.

14 d. šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

15 d., sekmadienį — Zara- 
siškių klubo gegužinė 1 v. p.p. 
Šaulių namuose.

22 d., sekmadienį — Lie
tuvių fondo 8-tos metinės gol
fo žaidynės Lieponių Old Oak 
Country Club laukuose.

26 d., ketvirtadienį — Su
valkiečių draugijos narių susi
rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
muose.

29 d., sekmadienį — Ša
kiečių klubo gegužinė 12 vai. 
d.p. Šaulių namuose.

SPALIO mėn.
6 d., sekmadienį — Suval

kiečių draugijos gegužinė Šau
lių namuose. Pradžia 12 vai.

— Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos rėmėjų dr-jos metinis 
pokylis Oak Lawn Hilton po
kylių salėje, 9400 S. Cicero 
Avė., Oak Lawn, IL. Pradžia 1 
vai. p.p.

13 d., sekmadienį — Ang
lijos lietuvių klubo metinis na
rių susirinkimas Šaulių na
muose.

19 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo l-4v. p.p.

20 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rink
tinės paskutinė sezono gegu
žinė Šaulių namuose.

24 d., ketvirtadienį — Za- 
rasiškių klubo metinis narių 
susirinkimas 1 vai. p.p. Šau
lių namuose.

26 d., šeštadienį — LFK
„Lituanica” 52-sis metinis po
kylis PLC, Lemonte. Pradžia 
6:30 v.v.

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės Rudens po
kylis 6:30 vai. p.p. „Concorde 
Banąuets”, 20922 N. Rand 
Rd., Kildeer, IL.

27 d., sekmadienį —„Au
kuro” choro koncertas Jauni
mo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba.

LAPKRIČIO MĖN.
1 d., sekmadienį —Vėlinių 

iškilmės Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
mą rengia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų draugija, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams.

9 d., šeštadienį — Lietu
vių fondo 40 metų sukaktuvi
nis pokylis Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte.

10 d., sekmadienį —Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose.

— JAV LB Lemonto apylin
kės iškilmingi pietūs 12 vai. 
PLC, Lemonte.

16 d., šeštadienį — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

24 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose.

GRUODŽIO MĖN.
1 d., sekmadienį — Mažo

sios Lietuvos Rezistencinio są
jūdžio ruošiamas Tilžės Akto 
paskelbimo 34-sios sukakties 
minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių 
namuose, Čikagoje.

6 d., penktadienį — „Lie
tuvos Vaikų vilties” Šampano 
vakaras. Rengia Gražina ir 
Jim Liautaud.

7 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras „Seklyčioje”. Ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba.

13 d., penktadienį — Tra
dicinis Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus „Metų žmo
gaus” pokylis Balzeko muzie
juje.

14 d., šeštadienį — „Sietu
vos skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės sueiga Ateitininkų 
namuose nuo 1-4 v. p.p.

15 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rink
tinės tradicinės Kūčios Šaulių 
namuose.

31 d., antradienį — Lietu
vių operos Naųjųjų metų suti
kimo pokylis Jaunimo centre. 

— Naujųjų metų sutikimas
Šaulių namuose.
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VAKARO VARPAS

Žemės prieblandoj baltų dienų ieškojau, 
Neradau,
O po kojų krito gėlės, o po kojų 
Sidabru sutviskusių žvaigždelių krito daug

Krito žvaigždės, krito lapai, kritu gėlės,
Kris diena,
Ir,-kaip mažas mažas ryto vyturėlis,
Suskambės tyli kitos buities daina.

„Renkis, renkis” — suskambės pabudęs varpas 
Vakaruos,
Dalgiui rudenio palinks pribrendę varpos, 
Juodos girios juoda reųuiem sugros.

Amen — laukas, Amen — upė, Amen — pievos, 
Amen, Amen... — visata visa pritars.
Ir paims tada tave už rankos Tėvas 
Geras, geras.

Bernardas Brazdžionis
1943.1.22

A. f A.
BRONĖ STRAVINSKIENĖ 

RAUDYTĖ

Paliko šį pasaulį 2002 m., balandžio 29 d., sulauku
si 79 metų. Gimė Telšių apylinkėje ir užaugo šalia jos 
mylimo Masčio ežero.

Nuliūdę liko: duktė Ramunė, žentas Aras ir anūkė 
Lina, duktė Ina, brolis Vytas su žmona Marija ir jų 
šeima, a.a.brolio Juozo žmona Stasė ir kiti artimieji bei 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

A.a. Bronė prisidėjo prie visuomeninio darbo, dėstė 
Lietuvos istoriją Kristijono Donelaičio mokykloje, pri
klausė jūrų skautėms, dalyvavo „Dainavos” ansamblyje 
ir bažnytiniuose choruose.

Velionė bus palaidota Telšių kapinėse, šalia a.a. 
senelių Ereminų ir vyro a.a. Stasio Stravinskio.

šeima kviečia visus ją pažinojusius pasimelsti ir 
prisiminti a.a. Bronę savo maldoje.

A. t A.
ANNA J. BARTKUS 

NORKEVIČIUTĖ
Mirė 2002 m. balandžio 29 d., 3:58 vai. ryto, sulau

kusi 84 metų.
Gyveno Lockport, IL, anksčiau gyveno Marųuette 

Parko apylinkėje.
Gimė Amerikoje, Waterbury, CT, bet užaugo Lietu

voje.
Nuliūdę liko: žentas Antanas Mataitis, krikšto sū

nus Vitas Paškauskas bei giminės Lietuvoje. Amerikoje 
nuliūdę liko draugai ir pažįstami.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gegužės 2 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 8 vai. vakaro Marąuette Parko kop
lyčioje. Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 3 d. Iš 
Marąuette Chicago laidojimo namų 8:30 vai. ryto a.a. 
Anna bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:00 vai. ryto bus aukojamos gedulin
gos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaido
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji.
Laidoja krikšto sūnus Vitas Paškauskas.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus (800)994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

PADĖKA 
‘ A. t A.

JULIUS PAKALKA
mirė 2002 m. kovo 25 d.

Nuoširdžią ir gilią padėką noriu išreikšti visiems, 
kurie padėjo palydėti mano vyrą a.a. Julių Pakalką į 
Amžino atilsio viecą Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Dėkoju prel. Ignui Urbonui už maldas ir pareikštą 
užuojautą, smuikininkui Herkuliui Stroliai ir vargoni
ninkui Faustui Stroliai už muziką ir kapelionui Algir
dui Paliokui, SJ, už sukalbėtas maldas laidojimo kop
lyčioje.

Didelis ačiū Eugenijui Bartkui pravedant atsisvei
kinimą, gražius žodžius apie a.a. Juliaus gyvenimą, Ire
nai Dirdienei, kalbėjusiai Lietuvių Tautinės sąjungos 
vardu, Petrui Buchui ALTo vardu, Vandai Gasperienei 
Vilniaus krašto liet. Čikagos skyriaus vardu.

Dėkoju Pal. J. Matulaičio misijos kapelionui A. Pa
liokui, atnašavusiam gedulingas Mišias ir raminančius 
žodžius, smuikininkui Herkuliui Stroliai ir Faustui 
Stroliai už muziką Mišių metu.

Dėkoju karsto nešėjams Eugenijui Bartkui, Petrui 
Buchui, Oskarui Kremeriui, Juozui Noreikai, Jonui 
Malioriui ir Vyteniui Kirvelaičiui.

Dėkinga lieku visiems mieliems draugams ir gimi
nėms už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spau
doje, gražias gėles, aukas šv. Mišioms, Lietuvos parti
zanų globos fondui, Vilniaus krašto lietuviškom mo
kyklom.

Ypatinga padėka Danguolei ir Eugenijui Bartkams 
už lankymą ligonio ir nenuilstamą globą ir pagalbą 
man atsidūrus skaudžioje netekty.

Dėkoju laidojimo namų direktoriui D. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą.

Pranė Pakalkienė

Pranešame draugams ir pažįstamiems,kad 2002 m. 
balandžio 30 d., Daytona Beach, FL, užmerkė akis Am
žinam miegui

A. t A.
Chemijos inž. JONAS VILUTIS

Prašome pasimelsti už jo sielą.

Andrius Vilutis
A.t A.

MINDAUGAS JOHN 
GAUDINSKAS

Staiga mirė 2002 m. balandžio 26 d., sulaukęs 19 
metų.

Nuliūdę liko: mama Laima Gaudinskas, sesuo Auš
ra su vyru Frank Klupshas bei giminės ir draugai Lie
tuvoje ir Amerikoje.

Velionis pašarvotas trečiadienį, gegužis 1 d. nuo 
2 v. p.p. iki 9 v.v. Blake-Lamb laidojimo namuose 4727 
W. 103rd St., Oak Lawn, IL.

Laidotuvės ketvirtadienį, gegužės 2 d. Iš laidojimo 
namų velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Laidotuvės privačios.

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

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direk. Blake-Lamb F. H. Tel. 708-636- 

1193 arba 773-735-4242.

»
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kas kur kada
LB Lemonto apylinkės 

socialiniu reikalu skyrius
ruošia išvyką į Chicago Shake- 
speare on Navy Pier teatro 
..The Tempest” vaidinimą, ku
ris vyks gegužes 15 d., trečia
dieni. Autobusas išvyksta iš 
Pasaulio lietuvių centro Le
monte 10:45 val.r.. grįžta apie 
5 vai p.p Bilietų užsakymas 
tel. 630-243-0791 arba 708- 
346-0756.

f JT art! ir toli

LIETUVIŲ FESTIVALIS 
ELIZABETH, NJ

Metinis Lietuvių festivalis 
Elizabeth, NJ, vyks sekma
dienį, birželio 2 d Visi kvie
čiami atsilankyti, dalyvauti 11 
vai. r. šv. Mišiose ir paben
drauti. Prie gardaus lietuviš
ko maisto bus ir lietuviško 
alaus, veiks vertingų laimikių 
laimėjimai. Programoje išgir
site kanklininkę Aušrą Cohen, 
o Stasys Telšinskas visus link
smins smagia muzika. Festiva
lis vyks Šv. Petro ir Povilo 
parapijos svetainėje, 216 Rip- 
ley Place, Elizabeth, NJ 
07206, nuo 12 vai. iki 4 vai. 
p.p. Automobiliams pastatyti 
yra 3 aikštės: prie bažnyčios ir 
klebonijos, ir už mokyklos pas
tato iš gatvelės Msgr. Kemežis 
Place. Įėjimas tik 3 dol. Infor
macijai prašoma skambinti į 
kleboniją 908-352-2271. Visi 
laukiami.

GERAI PASISEKĘS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ 

FESTIVALIS

Teko dalyvauti II JAV jau
nųjų atlikėjų festivalyje, kurį 
suruošę JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Marija Re
mienė ir Meno mokyklėlės 
direktorė Ligija Tautkuvienė. 
Stebint jaunųjų pasirodymus, 
buvo galima pastebėti, kad 
jaunieji atlikėjai buvo gerai 
pasiruošę pagal savo amžių. 
Padėka priklauso Meno mo
kyklėlės mokytojams ir direk
torei Ligijai Tautkuvienei, už 
įdėtą triūsą ruošiant jaunimą. 
Iš šių lietuviukų išaugs atei
tininkų, skautų ir Lietuvių 
Bendruomenės ateities veikė
jai. Festivalyje dalyvavo apie 
50 jaunųjų „artistų”, ir juos Antanas Paužuolis

VISUOTINIS LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS
Vėl gražus būrys draugijos 

narių Tėvų jėzuitų koplyčioje 
susirinko išklausyti šv. Mišių, 
skirtų už a.a. įsteigėją kun. 
Gurecką, mirusias nares ir 
kitus geradarius. Kun. K 
Ambrasas, kuris atnašavo šias 
Mišias, jautriai ir nuoširdžiai 
dėkojo dukterims už jų pa
galbą, ypač tėvynėje nelaimių 
ir ligų paliestiems žmonėms. 
Laimino jų darbą ir pasiauko
jimą. Vėliau salėje susėdusios 
prie labai gražiai išpuoštų 
stalų ir vaišinamos nepails
tančios sesės Emilijos Kan 
tienes kava ir pyragaičiais, ži
noma, pirma išklausėme kun. 
Jauniaus Kelpšos invokacijos. 
Draugija džiaugiasi ir dėkoja 
kun. J. Kelpšui, kad sutiko 
būti Lietuvos Dukterų kape
lionu. Energijos ir naujų min
čių nestingantį kapelioną vi
sos sutiko entuziastingai. Da
lyvavo ir kun. K Ambrasas, 
kantriai klausė mūsų praneši
mų.

Sesė Sofija Jelionienė pra
dėjo susirinkimą ir jį vedė. 
Jai didelis dėkui. Pirmininkės 
žodyje sesė Joana Krutulienė 
dėkojo už Lietuvos Dukterims 
paskirtą piniginę premiją iš 
kun. prelato J. Prunskio fon
do. Dėkojo veiklioms seniū
nėms. pokylio darbuotojoms, 
mecenatams. Iš svarbesnių 
nuveiktų darbų paminėjo mi-

Išreikškite savo nuomo
nę, liečiančią lietuvių išeivijos 
poreikius, dalyvaudami JAV 
LB Krašto valdybos apklau
soje. Šią apklausos anketą ga
lima rasti lietuvių ir anglų 
kalba JAV LB tinklalapyje 
javlb.org. Anketos užpildymas 
trunka tik 2-3 minutes. Jau 
susilaukta keli šimtai atsilie
pimų. Kuo greičiausiai norėtu
me išgirsti ir jūsų nuomonę. 
Apklausos rezultatai bus pri
statyti darbo konferencijoje 
Dainavoje.

Pavasario šokius Gintaro 
vasarvietėje gegužės 4 d., 
šeštadieni, 7 val.v. (Michigan 
laikui rengia Union Pier Lie
tuvių draugija. Gros brolių 
Švabų orkestras, veiks baras 
ir bus užkandžių. Įėjimo mo
kestis - auka, pensininkams 
nuolaida. Kviečiame visus da
lyvauti šokiuose ir paremti 
draugijos veiklą.

Gegužė - nacionalinis apsi
saugojimo nuo odos vėžio ir 
melanomos menuo. Nemoka
mas odos apžiūrėjimas vyks 
gegužės 8 d., trečiadienį, nuo 
8:30 val.r. iki 12 vai. St. Xa- 
vier universitete (3700 W. 
103rd Str.). Pacientus apžiū
rės trys gydytojai, tarp jų ir 
dr. dermatologas Kastytis Ju
čas. Reikia iš anksto užsire
gistruoti skambinant tel. 773- 
298-3712 (Monica Ryan). Dau
giau informacijos skambinant 
tel. 773-238-8766 (Peggie Raf- 
fertv).

sudarė trečiosios bangos lie
tuviukai. Kiekvienam atlikė
jui buvo įteikta po didelę rau
doną rožę ir dalyvio „padėkos 
diplomas”.

Ypač gražiai pasirodė 16 
metų dainininkė Vakarė Pet- 
roliūnaitė, sužavėjusi daly
vius gražiu dainavimu. Tai — 
ateities operos solistė (jei to
liau tęs balso lavinimą).

Didžiąją Jaunimo centro 
salę užpildė festivalio „artis
tų” tėvai bei kiti jų artimieji. 
Po festivalio dalyviai buvo pa
vaišinti pačių suneštais val
giais ir skaniais pyragais.

Tusiuosius, kurie Dukterų pa
stangomis buvo palaidoti, taip 
pat dėkojo draugijos narėms, 
prisidėjusioms prie rudens 
pokylio paruošimo ir pasiseki
mo, savanoriams padėjėjams, 
baro tarnautojams ir t.t.

Atskirų skyrių pranešimai 
visų buvo labai kruopščiai pa
ruošti ir jų vedėjų perskaityti. 
Iš viso šalpai šiemet buvo 
daugiau išleista negu praei
tais metais, tai rodo šios orga
nizacijos reikalingumą ir 
svarbą. Revizuos komisijos 
teigimu, visi reikalai buvo at
liekami labai tvarkingai, teko 
tik paploti visoms už darbą ir 
nuoširdumą.

Šiemet turėjo būti perrinkta 
valdyba, bet rinkimų kaip ir 
nebuvo, nes visų džiaugsmui 
pirmininkė Joana Krutulienė 
sutiko pasilikti kitai kadenci-

Prie garbės stalo Lietuvos Dukterų visuotinio susirinkimo metu Iš kairės: Sofija .Jelionienė, kapelionas kun. 
Jaunius Kelpšas, pirm Joana Krutulienė, Rūta Spurgienė, Marija Barienė (trūksta Julijos Smilgienės).

Ai'ūnas Malikėnas

Baritoną Arūną Malikėną
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
pažįsta iš jo pasirodymo Lietu
vių operos statytame spektak
lyje „Čigonų baronas” (1998 
m.), o štai šiais metais daini
ninkas dalyvaus „Lucia di 
Lammermoor” operoje ir dai
nuos Liučijos brolio Enrico 
partiją. Čikagos ir apylinkių 
lietuviai kviečiami į operos 
premjerą, kuri vyks gegužės 
12 d., sekmadienį, 3 val.p.p. 
Morton mokyklos auditorijoje, 
Cicero. Bilietus galite įsigyti 
„Seklyčioje”, 2711 W. 71 St., 
Chicago.

Jaunimo tautinis ansam
blis „Grandis” visus kviečia į 
tradicinį koncertą, kuris įvyks 
šeštadienį, gegužės 11 d., Le
monto Pasaulio lietuvių centro 
sporto salėje. Pabendravimas 
- 6 val.v., koncerto pradžia - 7 
val.v. Šoks vaikų, jaunių ir ve
teranų rateliai. Programą pa
įvairins „Tėviškės” kapela. Bi
lietus galima užsisakyti, 
skambinant Daliai Trakienei 
tel. 708-598-5827 iki gegužės 
8 d.

Verta žinoti

Norite pirkti seną mašiną 
ir nežinote, ar ji buvo pate
kusi į avariją? O gal ji buvo 
apvirtusi, apdeginta, apsemta, 
pavogta ar išnuomota? Visas 
šias žinias per kelias sekun
des pasitikrinsite internete, 
atsivertę „Carfax” interneto 
puslapį www.carfax.com
Mašinos duomenų patikrini
mas — mokamas. Norėdami 
patikrinti žinias apie jums rū
pimą transporto priemonę, tu
rite turėti mašinos identifika
vimo numerį - VIN (Vehicle 
Identification Number).

jai, o su ja ir dauguma valdy
bos narių. Pasikeitė tik kai 
kurių pareigų pasiskirstymas.

Buvo praneštos naujų narių 
pavardės, džiaugėmės ir svei
kinome naujas nares, joms at
sistojus — plojome. Į Lietuvos 
Dukterų eiles įstojo: Agutė 
Tiškuvienė, Birutė Zalatorie
nė, Aldona Vaitienė, Valė Rai
lienė ir Zina Pocienė.

Tuo ir baigėme šių metų vi
suotinio susirinkimo progra
mą. Apibendrinant galima 
stebėtis, kiek daug buvo pada
ryta, sunaudotos didelės pi
nigų sumos šalpai, daug jėgų 
ir pastangų padedant senat
vės paliestiems, jų lankymui, 
jų kasdieninių reikalų sutvar
kymui. Taip pat viena iš pag
rindinių minčių buvo telkti 
naujas nares, kad ši, atrodo, 
dar labai svarbi organizacija

Pranė Pakalkienė, gyve
nanti Beverly Shores, IN, 
Draugo fondo garbės narė, 
pavasario vajui atsiuntė 200 
dol., prisimindama garbės 
narį a.a. Julių Pakalką, pa
siekdama 1,125 dol. įnašų su
mą. Už paramą Draugo fon
dui nuoširdžiai dėkojame.

„Draugo" rėmėjai
J. Ardys, gyvenantis Fair- 

view, PA, prasitęsdamas pre
numeratą, „Draugą” parėmė 
40 dol. auka. Esame labai dė
kingi!

Jonas Stankus, gyvenantis 
Evergreen Park, IL, prasitęs
damas „Draugo” prenumera
tą, mūsų laikraščiui atsiuntė 
50 dol. auką. Tariame nuošir
dų ačiū!

Ona Rukštelienė iš Far
mington, MI, prasitęsdama 
prenumeratą, „Draugui” pa
skyrė 50 dol. Ačiū už paramą!

Pranė Pakalkienė, gyve
nanti Beverly Shores, IN, 
„Draugo” iždą praturtino 100 
dol. auka. Nuoširdžiausiai dė
kojame!

Skelbimai

ADVOKATAS 
. Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

I
 (Skersai gatvės nuo „Draugo”) 

Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL
Advokatas 

Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 

kriminalinės bylos
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
ŠeStad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

IMIGRACINĖS TEISĖS ’
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultadjog feitadieniais

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

KALENDORIUS
Gegužės 1 d.: Šv. Juozapas darbi

ninkas; Anelė, Vydmantė, Zigmantas 
(Zigmas), Žilvinas.
Gegužės 2 d.: Anastazas, Eidman-

tas, Meilė, Zoja.

neišnyktų, nes matome, kaip 
ji dar yra reikalinga. Pasi
šnekučiavusios skirstėmės su 
naujomis idėjomis ir viltimi.

Irena Gelažienė

Nepailstanti sesė Emilija Kantienė, 
nuolatos besirūpinanti vaišėmis ir 
kava.

ALGIRDAS MOTUZĄ DAINUOS ČIKAGOJE
Čikagos lietuvių visuomenę 

sunku nustebinti naujais kul
tūriniais projektais iš Lietu
vos. Tačiau mūsų tautos kū
rybiniai resursai neišsemiami. 
'’Jors per pastarąjį dešimtmetį 
ne kartą Čikagoje koncertavo 
iškiliausi Lietuvos muzikai, 
džiaugiuosi galėdamas prista
tyti savo draugą, populiarių 
dainų autorių ir atlikėją Al
girdą Motuzą. Tai išskirtinio 
jalso dainininkas, itin išpo
puliarėjęs Lietuvoje 1990- 
aisiais — nepriklausomybės 
atgavimo metais. Tada pirmą- 
tart nuskambėjo Algirdo Mo
tuzos sukurta ir atliekama 
daina poeto Jono Jakšto ei- 
ėms „Palaimink, Dieve, mus”. 

Ši daina tais reikšmingais Lie
tuvai metais skambėdavo ra
dijo bangomis per dieną po ke
lis kartus. O kai sovietų ka
riuomenė užėmė Lietuvos tele
viziją, per laikinąją radijo sto
tį nuolat sklido transliuojamos 
Algirdo Motuzos dainos: „Iš 
pragaro ištrūkę”, „Pasėjo rūtą 
Lietuva” ir kitos. „Palaimink, 
Dieve, mus” buvo nufilmuotas 
televizijos klipas. Algirdas 
Motuzą dainavo šią dainą 
Kryžių kalne — Lietuvos kan
čią simbolizuojančioje vietoje. 
Okupantai sunaikino filmo 
originalą. Vėliau jis buvo res
tauruotas iš buitinės kasetės 
ir dar dabar teberodomas Lie
tuvos televizijos stočių.

Algirdas Motuzą gimė toli
mame Žemaitijos kampelyje, 
Jučių kaime Akmenės rajone. 
Jo mama mirė, būdama 21 
metų — Algirdui buvo pus
antrų, o jo sesutei — dveji su 
puse metai. Užaugino juos 
močiutė, mamos mama, didvy
riška moteris, po karo palaido
jusi visas savo keturias duk
ras. Vienintelė ištekėjusi ir 
spėjusi pagimdyti du vaikelius 
buvo Algirdo mama.

Šis nuolatinis mamos ilge
sys atsispindi ir Algirdo 
kūryboje. Jis yra parašęs ne 
vieną dainą apie mamą — ir 
gyvą, ir mirusią. Gyvoji mama 
— tai jį užauginusi močiutė, 
kurią likimo negandos palau
žė taip pat anksti. Nuo 15 me
tų Algirdas pradėjo savaran
kišką gyvenimą. Jo tėvas, jau
nas likęs našliu, po kurio laiko 

• sukūrė kitą šeimą, gimė dar 
viena Algirdo sesuo. Su tėvu ir 
pamote Algirdas gražiai bend
rauja ir šiandien, visai nese
niai parašė dainą apie tėvą. 
Buvo laikotarpis, kai Algirdas 
labai norėjo mokytis muzikos, 
o tėvas nelabai šį troškimą su
prato, liepė įsigyti „normalią” 
specialybę. Todėl Algirdas yra 
baigęs techninius mokslus, 
truputį dirbo mechaniku, bet 
lygiagrečiai mokėsi muzikos. Į 
Vilniaus, konservatoriją įstojo 
mokytis dainavimo, jau būda
mas 22 metų. Yra labai dė
kingas dainavimo mokytojai 
Elenai Belazarienei, kompozi
toriaus Antano Belazaro žmo
nai, kuri pirmoji pastebėjo Al
girdą turint gražų balsą. Ši 
moteris, prieš metus šventusi 
savo 90-metį, pasak Algirdo, 
buvo jam tarsi antroji mama. 
Mokė jį ne tik dainuoti, bet ir 
gražaus elgesio, sceninės lai
kysenos. Konservatorijoje Al
girdo pedagogu buvo garsus 
Lietuvos tenoras Kazys Gu
tauskas, dainavęs pagrindines 
partijas prieš karą Kaune, 
Lietuvos Valstybės operos 
teatre, o karo metais ir po jo
— Vilniaus Operos teatre.

Bet visą laiką Algirdas sva
jojo apie kūrybą. Kompozicijos 
teko mokytis savarankiškai... 
Už kompozicijos įgūdžius yra 
dėkingas šviesios atminties 
kompozitoriams Vygandui 
Telksniui, Rimvydui Racevi- 
čiui. Dirbdamas Lietuvos radi
jo ir televizįjos chore, jis daž
nai ateidavo į Lietuvos radijo 
ir televizįjos orkestro repetici
jas. Ryžosi pasiūlyti savo dai

.....  ’......... : Algirdas Motuzą.
Algirdo Rakausko nuotr.

nų. Instrumentacijos patari
mų jam davė orkestro dirigen
tai Tauras Adomavičius, Ja
roslavas Cechanovičius. Iš 
pradžių kūrė dainas kitiems 
dainininkams: Birutei Petri
kytei, Virginijai Mickevičiūtei, 
Aldonai Stasilevičiūtei, Nari
mantui Ramanauskui. Bet 
vieną kartą įvyko lemtingas 
atsitiktinumas. Lietuvos radi
jo studijoje į Algirdo dainos 
įrašą neatėjo susirgęs daini
ninkas. Gelbėdamas padėtį, 
autorius uždainavo pats. Jo 
kaip dainininko debiutas buvo 
toks sėkmingas, kad ir kiti 
dainų autoriai tiesiog užvertė 
Algirdą prašymais dainuoti jų 
dainas. Lietuvos radijo fon
dams Algirdas yra įrašęs Vy
gando Telksnio, Algimanto 
Raudonikio, Galinos Savinie- 
nės, Eugenijaus Puidoko, lie
tuvių išeivijos kompozitorės, 
tebegyvenančios Los Angeles, 
Giedros Nasvytytės-Gudaus- 
kienės dainų.

Algirdas — dviejų dainos 
konkursų „Dainuoju Lietuvai 
ir Motinai tėvynei” laureatas. 
Yra išleidęs 32 dainų su for
tepijono pritarimu gaidų rin
kinį „Dainuoju tau”. Iki šiol 
klausytojai mielai Lietuvoje 
įsigyja ir klausosi jo dainų iš 
trijų garso kasečių ir dviejų 
kompaktinių diskų. Algirdo 
kūrybos aruode — per 200 
dainų. Kuria ir kitų žanrų mu
ziką. Prieš trejus metus pa
rašė Mišias chorui ir vargo
nams. Yra kūrinių styginių 
kvartetui, fortepijonui, chori
nių dainų, dvi muzikinės pa
sakos vaikams. Ant darbo sta
lo — eskizai iš ketinamos 
sukurti operos pagal Justino 
Marcinkevičiaus dramą „Min
daugas”.

Dainas A. Motuzą rašo su 
poetais: Edvardu Drėgva, Jo
nu Jakštu, Stasiu Žlibinu, 
Petru Gaule. Eilių atsiunčia ir 
kiti poetai bei poezijos mylė
tojai. Tačiau ne iš kiekvieno 
eilėraščio, vertingo kaip poezi
jos kūrinio, galima sukurti 
dainą. Daina — tarsi paukš
tis. Vienas sparnas — melodi
ja, o kitas — eilės. Jei abu 
sparnai stiprūs, paukštis pa
kyla aukštai ir skrenda toli. 
Tokios yra ir Algirdo Motuzos 
dainos. Per 30 dainų jis yra 
sukūręs su lietuvių poezijos 
klasiku Jonu Jakštu, per 40 — 
su Stasiu Žlibinu, tūkstančio 
dainų tekstų autoriumi. Ed
vardas Drėgva, Petras Gaulė 
— tai poetai, su kuriais dai
nas rašė daugelis Lietuvos 
kompozitorių, taip pat Algir
das Motuzą.

Algirdas Lietuvoje daug 
koncertuoja. Pastaruoju metu 
važinėjo po Lietuvos miestus 
ir miestelius su „Armonikos” 
ansamblio vadovu Stasiu 
Liupkevičiumi. Abu paruošė 
naują programą, kurią taip ir 
pavadino: „Du dainuojantys ir 
grojantys kompozitoriai". Al
girdas — dviejų suaugusių 
dukrų tėvas. Vyresnioji Vida 
baigė Lietuvos Muzikos aka
demiją ir turi teatrologės spe
cialybę. Rašo straipsnius Lie

tuvos spaudoje apie teatrą, 
tačiau muzikiniai genai, atro
do, ima viršų. Prieš keletą me
tų subūrė savo jaunatviškos 
muzikos grupę „Elektra”. Jos 
atliekamos dainos jau išpopu
liarėjo jaunimo tarpe. Turi 
švelnų, lyrišką, skaidraus 
tembro balsą. Jaunesnioji 
dukra Inga nuo 13 metų dai
nuoja koncertuose tėvu. 
Dabar turi šeimą, tad scenoje 
pasirodo rečiau. Ruošiasi tapti 
muzikos vadybininke. Žmona 
Aušra yra pianistė, Lietuvos 
Muzikos akademijos docentė.

Algirdo Motuzos lyrinės dai
nos, atliekamos paties auto
riaus, yra mėgstamos klausy
tojų. Prieš metus Algirdas pa
dovanojo Čikagos lietuvių ra
dijui „Margutis II” tris savo 
dainų kompaktinius diskus. 
Kaip man pasakojo pats Algir
das, jam buvo itin malonu, kai 
Čikagos klausytojai per savo 
giminaičius Lietuvoje ėmė ieš
koti jo įrašų. Algirdo nostal
giškos dainos apie Lietuvą 
jaudina išeivijos lietuvių šir
dis.

A. Motuzos dainų tematika 
— meilė plačiąja prasme: ne 
tik mylimai, bet ir motinai, 
gimtajam kraštui. Kiekviena 
daina turi ir savo sukūrimo is
toriją. Pavyzdžiui, buvo labai 
įdomus nutikimas su Algirdo 
daina „Žemaitija”. Norėdamas 
apdainuoti savo gimtąjį kraštą 
prie Vadaksties upelio, jis 
pats parašė tai dainai ir žo
džius. Daina itin išpopuliarėjo 
Žemaitijoje. Vaikų kapelija 
„Ventukai” iš Ventos miestelio 
buvo nuvykusi į Romą. Au
diencijos pas popiežių metu jie 
padainavo šią A. Motuzos dai
ną. Po šventojo Tėvo palaimi
nimo buvo sutarta giedoti kitą 
giesmę. Didelei visos delegaci
jos nuostabai, „Ventukai” vėl 
užtraukė „Žemaitiją”. Pasiro
do, šios dainos dar kartą pano
ro pasiklausyti pats popiežius 
Jonas Paulius II. Tokie įverti
nimai, kaip sako autorius, tar
si suteikia sparnus, patvirti
na, kad jo kūryba yra reikalin
ga-

Algirdas Motuzą į Čikagą 
atvyksta pirmą, bet tikiuosi — 
ne paskutinį kartą. Norinčius 
pasiklausyti kviečiame gegu
žės 5 d. 10:30 vai. r. į Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
Brighton Parko bažnyčią 2745 
West 44 Street. Algirdas Mo
tuzą giedos Mišių metu, akom
panuos jo žmona Aušra. Po 
Mišių bažnyčios salėje — Al
girdo Motuzos koncertas.

Algimantas Barniškis

Sportas
Jei norėtumėte ruoštis

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynių šachmatų ir 
stalo teniso varžyboms, vyk
siančioms gegužės 18-19 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje, at
vykite į JC mažąją salę vaka
rais ir savaitgaliais stalo teni
so ir šachmatų treniruotėms. 
Jaunimo centro adresas 
5600 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636. Smulkesnė in
formacija tel. 773-581-6771.

javlb.org
http://www.carfax.com
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