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Seimas pradės svarstyti 
nuosavybės grąžinimo įstatymo 

projektą 
Vilnius, balandžio 23 d. 

(BNS) — Vyriausybės ir Sei
mo darbo grupės parengto 
naujojo įstatymo „Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusįjį 
nekilnojamą turtą atkūrimo" 
įstatymo autoriai žada, kad jis 
smarkiai sumažins žmonių su
priešinimą ir geriau gins visų 
savininkų — tiek senųjų, tiek 
naujųjų — teises. 

Pagrindinis principas, kurio 
buvo laikomasi rengiant nau
jąjį įstatymą — derinti skir
tingų visuomenės grupių sie
kius, trečiadienį spaudos kon
ferencijoje sakė Seimo pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas 
Andrius Kubilius. Pasak jo, 
naujuoju projektu siekiama 
sumažinti naštą valstybei, 
todėl, kur tai yra įmanoma, 
nuosavybė bus grąžinama ne
delsiant. 

Seimo Kaimo reikalų komi
teto pirmininkas Vaclovas 
Lapė žadėjo, kad bus suma
žintos biurokratinės proce
dūros. Žemės grąžinimo rei
kalus vietose tvarkys matinin-
kai-inžinieriai, o jų veiklą kon
troliuos apskričių viršininkai. 
Skundams nagrinėti numato
ma įsteigti laikiną specialų 

teismą. 
Vyriausybės grupei vadova

vęs Žemės ūkio ministerijos 
Teisės departamento direkto
rius Albinas Raudonius ža
dėjo, kad naujasis įstatymas 
užtikrins buvusiems savinin
kams grąžintinuose pasta
tuose gyvenančiųjų nuomi
ninkų teises. „Kol jiems nebus 
suteiktos kitos gyvenamosios 
patalpos — jie nebus iš
keldinami", sakė vyriausybes 
atstovas, ramindamas ketvir
tadienį ketinančius piketuoti 
del iškeldinimo nesibaimi
nančius žmones, kuriuos į pi
ketą kviečia Busimųjų bena
mių asociacija. 

Pasak A. Kubiliaus. įvairios 
nuomininkų organizacijos da
lyvavo rengiant įstatymo pro
jektą ir gerai žino projekte nu
matytą apsaugą. 

{statymo projekto kūrėjai 
sieks, kad naujasis įstatymas 
būtų įgyvendintas kuo grei
čiau. A. Kubilius mano, kad 
per 9 mėnesius nuo įstatymo 
įsigaliojimo bus galima grą
žinti nuosavybę, kurią įma
noma grąžinti natūra. Žemės 
grąžinimas, pasak V. Lapės, 
gali trukti iki 3 metų. 

Siūloma atstatyti santaupas, 
vystant Lietuvos ekonomiką 

Vilnius, balandžio 23 d. 
(BNS) — Seimo narys Kęstu
tis Glaveckas (Centro sąjun
ga) nepritaria parlamente 
pradėtam svarstyti gyventojų 
santaupų atkūrimo įstatymui, 
nes jis sukels Lietuvai ekono
minių problemų. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad valstybė 
neturėtų prisiimti atsako
mybės už patirtus privačius 
nuostolius, o, užtikrindama 
ekonomikos augimą, juos grą
žinti. 

A. Glavecko nuomone, 
indėlių atstatymas neišspręs 
socialinių problemų, nes di
desnius indėlius daugiausia 
turėjo turtingi žmonės, todėl 
grąžinama bus ne tiems, ku
riems labiausiai reikia. Kita 

Lietuvos kitataučių pavardžių 
rašyba nepažeis jų teisių 

Vilnius, balandžio 23 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybė 
pavadino nepagrįstais prie
kaištus, kad Lietuvoje ruo
šiamos gyvenančių kitataučių 
pavardžių rašymo taisyklės 
gali pažeisti jų teises bei nei
giamai įtakoti dvišalius san
tykius su Lenkija. 

Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius paprašė Už
sienio reikalų ministerijos 
(URM) informuoti Lenkija, jog 
ruošiamose taisyklėse numa
toma „pakankamai lanksti" 
lenkiškų ir kitų tautybių pa
vardžių tvarka. „Vienintelis 
natūralus techninis apriboji
mas — tai, kad naudojami lie
tuviški rašmenys", sakoma vy
riausybės spaudos tarnybos 

• Seimo konservatorių 
frakcijos seniūnė, valstybi
nio saugumo komiteto narė 
Rasa Rastauskiene dalyvaus 
trečiadienį Briuselyje praside
dančiame NATO Politinio ir 
karinio koordinavimo komite
to posėdyje, kuris skirtas par
lamentinei kariniu struktūrų 
kontrolei 

.:t't'.ivos Sąjūdžio taryba 'LSTl paragino Seimo pirmii, :-.ka prof Vytautą I.aiidsb«-r{ji kandida tuot i prezidento 
r inkimuose ..Didžiuliai jūsų nuopelnai a tkuriant Lieti ).? valstybingumą ir demokra t i j ą nuteikia j u m s visišką 
moraline ir politine U-isę būti mūsų valstybes preziden ..". sakoma trečiadieni Lietuvos dienraščiuose paskelb
tame l>H' kreipimesi Tai jau ne pirmas raginimas V. L::.dsbergiui apsispręst i del savo kandida tav imo. Šil tai ir 
maloniai Seimo pirmininkas buvo priimtas ir viešnages Amerikoje metu 

Nuotr . Balandžio 6 d Čikagoje, Vyresniųjų lietuviu ••entre ..Seklyrioji-", sus i t iko iš ka i res 1 Lietuvos Vyčių 
valdybos pirmininke Evelyn Ožeher.c. Vytautas Um&baįįB ir JAV LB Kraš to valdybos p i rmin inkė Regina 
N a r u š i e n ė . 

vertus, at idarius sąskaitas 
Taupomajame banke, žmonės 
stengsis kuo greičiau atgauti 
grynus pinigus. Tokiu būdu 
lėšos bus vartojamos tik 
trumpą laiką. „Tai nepagerins 
žmonių ekonominės būklės, 
bet smarkiai sumažins gali
mybę investuoti į visą eko
nominę sistemą", sakė Seimo 
narys. 

K. Glaveckas taip pat kriti
kavo galimybę santaupų at
kūrimo fondą formuoti skoli
nantis iš Vakarų finansinių 
institucijų. Pasak centristų at
stovo. Vakarų bankai nesun
kiai skolins, užstatu imdami 
privatizuojamas bendroves. 
Tokia tvarka gali sukelti dar 
didesnių valstybinių įsipa
reigojimų, sakė K. Glaveckas. 

pranešime. 
Premjero pasirašytame nu

tarime primenama, jog tokį 
vyriausybės sprendimą teigia
mai įvertino neseniai Lietu
voje apsilankiusi Europos Ta
rybos stebėtojų delegacija, 
vadovaujama parlamentaro 
Gheorghe Frunda. 

Lietuvos URM dabar kaip 
tik ruošia atsakymą į Lenkijos 
raštišką pareiškimą, kuriame 
buvo išreikštas susirūpinimas 
dėl projektų sutvarkyti Lietu
voje gyvenančių kitataučių 
pavardžių rašybą pagal lietu
višką gramatiką. Atsakyme 
bus pareikšta viltis, kad šie 
klausimai bus išspręsti jau 
vykstančiose derybose su Len
kija „savitarpio pasitikėjimo ir 
supratimo pagrindu"'. 

Projekte numatyta palikti 
dabar galiojančią tvarką, pa
gal kurią nelietuvių tautybės 
Lietuvos piliečių ir nuolatinių 
gyventoju vardai bei pavardės 
rašomi lietuviškais rašme
nimis, tačiau pagal jų kalbos 
-k.mibesj. išlaikant auten
tiška torm.). Taigi, kitataučiai 
L'ali pasilik'i orunnalia vardo 

Vilniaus arkivyskupas 
susitiko su miesto meru 

Vilnius, balandžio 23 d, 
(Elta) — Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas Jo 
Ekscelencija Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis antradienį priė
mė Vilniaus miesto merą Ro
landą Paksą. Pokalbyje daly
vavo Vilniaus arkivyskupijos 
ekonomas Jo Ekscelencija vys
kupas Juozas Tunaitis. 

Tai buvo prieš du mėnesius 
išrinkto miesto mero manda
gumo vizitas. Jo metu aptarti 
kai kurie arkivyskupijos ir sa
vivaldybės santykių klausi
mai, pasidalinta mintimis 
apie miesto tvarkymą, jo pers
pektyvas. 

Arkivyskupas pabrėžė, kad 
Bažnyčiai priklausančio turto 
grąžinimas, atsižvelgiant į sa
vivaldybės galimybes, vyksta 
normaliai. 

Per pastaruosius penkerius 
metus arkivyskupijai grąžinti 
34 pastatai, o už kelis jų yra 

atlyginta. Artimiausiu metu 
tokiu pat būdu bus kompen
suota už pastatus Šv. Mykolo 
ir Tilto gatvėse, kuriuose yra 
butai. Arkivyskupijai priklau
so dar 49 pastatai. Kaip po su
sitikimo sakė savivaldybės 
Nuosavybės teisių grąžinimo 
tarnybos viršininkas Sigitas 
Bargaila, visiškai tikėtina, 
kad per 5 metus bus patenkin
ti ir šie prašymai. 

Pokalbyje arkivyskupijos va
dovai pageidavo, kad savival
dybė daugiau dėmesio skirtų 
labdarai. Jų nuomone, visoke
riopai skatintini verslininkai, 
kurie prisideda prie labdaros. 
Ateityje jie galėtų steigti dau
giau valgyklų vargstantiems 
žmonėms, ypač seneliams. 

Arkivyskupija norėtų, kad 
savivaldybė geriau prižiūrėtų 
tas vietas, kurios yra prie baž
nyčių. Be kita ko, pageidauta 
sumažinti prekeivių antplū
džius prie Aušros vartų, ypač 

Svarstomas tiesioginio valdymo 
įvedimo Švenčionyse klausimas 

Vilnius, balandžio 21 d. 
f BNS) — Seimo valdymo re
formų ir savivaldybių komite
tas nerekomenduos tiesioginio 
valdymo Švenčionių rajone. 
Įvesti rajono valdymą iš sos
tinės prašė 7 partijų Švenčio
nių skyriai. Daugumą buvu
sioje ir naujai išrinktoje tary
boje turinčios Liberalų sąjun
gos veikla nepatenkinti yra 
konservatorių, krikščionių de
mokratų, LDDP, socialdemok
ratų, moterų partijos, politi
nių kalinių ir tremtinių bei 
tautininkų sąjungų atstovai. 

Jie kreipėsi į Seimą bei vy
riausybę, prašydami įvesti tie
sioginį valdymą, kol birželio 
mėnesį bus išrinkta nauja 
Švenčionių valdžia. Kovo mė
nesį įvykę savivaldybių tarybų 
rinkimai Švenčionyse prieš 
dvi savaites buvo pripažinti 
negaliojančiais dėl įstatymų 
pažeidimų. Vyriausioji rinki
mų komisija tyrimą Švenčio
nyse atliko, paskatinta minė
tųjų partijų. 

Kaip sakė Seimo komiteto 
pirmininkas Liudvikas Sabu
ti.-, partijų pareiškime įšdes-

ir pavardes galūnę, „nepri
menant" lietuviškos galunes. 

tyti skundai bus tiriami, ta
čiau ten nurodytų motyvų 
nepakanka tiesioginiam val
dymui įvesti. 

Tokia galimybė numatyta 
specialiame įstatyme, kuriuo 
tiesioginis valdymas rajone 
gali būti įvestas, kai vietos 
valdžia nesilaiko Konstituci
jos, savivaldos įstatyme numa
tytų reikalavimų, nesugeba iš
rinkti mero ir kitų vadovų ar 
tris kartus nesusirenka į tary
bos posėdį. 

Tačiau nei savivaldybių rin
kimų, nei kituose įstatymuose 
nenumatyta, kas turi valdyti 
rajoną, jei naujai išrinkta ta
ryba pripažįstama negalio
jančia. Todėl komitetas ketina 
parengti atskirą Seimo nuta
rimą dėl dabartinės padėties 
Švenčionyse. 

Jeigu bus nustatyta, kad se
noji Švenčionių taryba nepri
sidėjo prie rinkimų rezultatų 
įtakojimo, jai bus oficialiai pa
vesta daryti tai, ką ji jau daro 
dabar — vaidyti rajoną iki 
naujų rinkimu. Priešingu at
veju vyriausybei bus pavesta 
paskirti savo pareigūną laiki
nai vadovauti Švenčionių val
dymui. 

švenčių metu. J_A.Bačkio nuo
mone, šioje vietoje derėtų tik
tai prekyba religinės atri
butikos reikmenimis. J i s taip 
pat priminė būtinybę greičiau 
sutvarkyt i popiežiaus Jono 
Paul iaus II vardu pavadintą 
aikštę, kuri yra prie Šv.Petro 
ir Povilo bažnyčios. 

R.Paksas papasakojo arki
vyskupijos vadovams apie 
miesto problemas ir galimybes 
j as spręsti . Meras sakė, kad ir 
ateityje bus labai atidžiai įsi
klausoma į Bažnyčios ir tikin
čiųjų norus, jų pageidavimus. 

Trumpai iš Lietuvos 
(Remiantis žinių agentūrų BNS, Eiti, 
Reuter. AFP, RIA pranešimais) 

• Grupė Lietuvos intelek
tua lu paragino konservatorių 
vadovą Vytautą Landsbergį 
kandidatuoti prezidento rin
kimuose. Kreipimesi, kurį pa
sirašė žinomi Lietuvos kul
tūros ir meno veikėjai, sako
ma, kad jis per visą Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
laikotarpį buvo tikras laisvos 
Lietuvos prezidentas, ryž
tingai gynęs ją nuo griū
vančios blogio imperijos. Tarp 
kreipimąsi pasirašiusių yra 
rašytojai Petras Dirgėlas, 
Romualdas Granauskas, Jo
nas Mikelinksas, Vytautė Ži
linskaitė, akademikas Anta
nas Buračas, kompozitorius 
Osvaldas Balakauskas, kino ir 
teat ro režisieriai Raimondas 
Vabalas, Dalia Tamulevičiūte. 
Jonas Vaitkus ir kt. 

• L iberalu sąjungos atsto
vas Seime Kęstutis Trapikas 
mano. kad socialdemokratų 
siūlomas referendumas dėl 
strateginių objektų neprivati-
zavimo yra žalingas Lietuvai. 
J i s mano, kad už privatiza
vimą gautus pinigus reikėtų 
padalinti į dvi dalis — pusę 
skirti gyventojų santaupoms 
a tkur t i , o kitą pusę — pensijų 
fondo įkūrimui. 

• L ie tuvos žaliųjų judė
j i m o (LŽJ^ atstovai mano, kad 
spaudos pranešimai apie Ig
nalinos atominės elektrinės 
(IAE) saugumą pagražina tik
rąją padėtį. 1993 m. buvo 
įkurtas Branduolinės saugos 
fondas, kurio tikslas — teikti 
lėšas, užtikrinančias būti
niausias saugos priemones 
Rytų Europos atominėse elek
trinėse bei siekti, kad jos būtų 
uždarytos. 1994 m. Lietuvai 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA. Reuter. BNS, I.\'TERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN. RIA žinių 
agentūrų pranešimais;. 

Lima. Antradienį, po trumpo ir įnirtingo mūšio Japonijos 
ambasadoriaus rezidencijoje Limoje buvo baigta ilgiausiai Lo
tynų Amerikoje trukusi įkaitų krizė. Operacijos metu buvo iš
laisvintas 71 įkaitas, visi 14 marksistų sukilėlių — Tupac 
Amaru revoliucinio sąjūdžio nariai — buvo nužudyti. ligoninėje 
nuo širdies smūgio mirė vienas iš įkaitų, žuvo du Peru specia
liosios paskirties būrio kariai. BBC pranešimu, ligoninėje gydo
mi 25 įkaitai, kurių du buvo sunkiai sužeisti. Peru prezidentas 
A. Fujimori drebančiu balsu komentavo įvykį, stovėdamas ant 
savo automobilio stogo. Jis verkė, pranešdamas, kad atakos 
metu žuvo vienas įkaitas ir du kareiviai. 

Tokyo. Sukilėlių užimtos Tokyo ambasadoriaus rezidencijos 
puolimas Limoje užklupo Japonijos premjerą Ryutaro Hashi-
moto labai netikėtai, tačiau jis padėkojo Peru prezidentui Al
berto Fujimori už šį rizikingą žingsnį po abiejų vadovų pokal
bio telefonu, nors prieš tai surengtoje spaudos konferencijoje 
netikėtai pažadintas ir aiškiai susierzinęs R. Hashimoto iš
reiškė apgailestavimą, kad apie šią operaciją nebuvo įspėta iš 
anksto. 

Vilnius. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas pasvei
kino Peru prezidentą Alberto Fujimori, Limoje sėkmingai pasi
baigus 4 mėnesius trukusiai įkaitų krizei, trečiadienį pranešė 
Lietuvos prezidento atstovas spaudai. „Pritariu Jūsų, pone 
Prezidente, ir Jūsų vyriausybės žingsniams, kurie visai tarp
tautinei bendruomenei parodė, jog terorizmas negali būti tole
ruojamas", sakoma sveikinimo laiške. 

Maskva. Trečiadienį Kremliuje Rusijos ir Kinijos derybose 
pavyko išspręsti ginčijamas abiejų valstybių karinio ir techni
nio bendradarbiavimo problemas, pranešė Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin per bendro susitarimo dėl įvairiapusės taikos pasi
rašymo ceremoniją. Susitikime buvo apsvarstyta daugiau kaip 
20 klausimų, tarp jų — sienos, ginkluotės išdėstymo prie vals
tybinės sienos, atominės energijos, pasikeitimo ekonomikos re
formų patyrimu klausimai. 

Dubai. Prasidėjusios didžiausios Irano karinės pratybos 
„Kelias į Jeruzalę" neša taikos ir draugystės žinią Persijos 
įlankos valstybėms, tuo pat metu rodydamos islamo galią, tre
čiadienį pareiškė aukštas kariuomenes vadas. Iranas demons
travo savo laivyno galią strateginiame Persijos įlankos Hormu-
zo sąsiauryje, netoli gyvybiškai svarbių naftos eksporto marš
rutų. Netoliese už horizonto šias pratybas stebėjo JAV Penktoji 
flotilė. Šis laivynas Persijos įlankoje vykdo Amerikos „dvigubo 
sulaikymo" politiką, kuria siekiama atriboti tiek Iraną, tiek 
Iraką. 

Maskva. Kinijos Liaudies Respublikos pirmininko Czian 
Czemin nuomone, per jo vizitą į Maskvą pasiekti susitarimai 
išeina toli už Kinijos ir Rusijos santykių ribų ir turi suvaidinti 
svarbų vaidmenį palaikant saugumą visame pasaulyje. Pasak 
jo, Kinija ir Rusija stengiasi užmegzti ir plėtoti lygiateisį, pati
kimą bendradarbiavimą, kuriuo siekiama tvirtos draugystės 
XXI amžiuje. „Tai — ne sąjungininkų santykiai. Jie nenukreip
ti prieš trečiąsias šalis", pareiškė Czemin, pridurdamas, jog di
delės valstybės turi prisiimti daugiau atsakomybės ir įsiparei
gojimų, siekdamos palaikyti taiką ir saugumą visame pasau
lyje, nusiginkluoti ir rūpintis aplinkosauga. 

Groznas. Čečėnija pradėjo kurti profesionalią kariuomenę, 
kuri bus suformuota iš lauko dalinių kareivių. Jau sudarytas 
pirmas batalionas, ir jo kareiviai apmokomi netoli sostinės 
Grozno įsikūrusioje bazėje. Kiekvienas kariškis pasirašė 5 me
tų tarnybos sutartį. Kariuomenės vadai nesutiko atskleisti, 
kiek pinigų gauna kareiviai ir kiek dalinių bus sudaryta. Rusi
jai išvedus savo armiją iš Čečėnijos, ten siaučia nusikalstamu
mas, ir kai kurie lauko kariuomenės vadai nepaklūsta prezi
dento Aslan Maschadov valdžiai. 

Maskva. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Sergej 
Jastržembskij atmetė idėją, kad Rusijos ir Kinijos suartėjimas 
gali būti atsvara NATO plėtimosi planams. Jis pabrėžė, kad 
Rusijos prezidentas per derybas buvo patenkintas teigiamai 
plėtojamais santykiais Kinijos, Rusijos ir Indijos „trikampyje". 

Vašingtonas. Buvęs Bill Clinton verslo bendradarbis James 
McDougal. kurį teismas pripažino kaltu ..Whitewater" byloje, 
dabar sako davęs teisme melagingus parodymus, kad apgintų 
JAV prezidentą ir jo žmoną. Pirmadienio vakarą CNN laidoje 
„Larry King Live" J. McDougal papasakojo apie 1986 m. įvy
kusį pokalbį su tuometiniu Arkansas gubernatoriumi B. Clin
ton ir Little Rock savivaldybės teisėju David Hale. kai Clinton 
ragino D. Hale suteikti paskolą James McDougal žmonai Su-
san McDougal. Pats B. Clinton anksčiau neigė, kad toks susi
tikimas įvyko. D. Hale suteikė 300.000 dolerių valstybės re
miamą paskolą, kuri niekad nebuvo grąžinta. Ji iš dalies buvo 
panaudota paremti bežlungantį Clinton šeimos ,,Whitewater" 
nekilnojamojo turto sandėrį. 

numatyta skirti 33 mln. ekiu 
saugumo priemonėms IAE 
užtikrinti bei 7 mln. ekiu 
išsamios saugumo būkles pa
tikrinimui. LŽJ atstovai tei
gė, kad ši lėšų suteikimo su
tartis iki šiol yra slepiama 
nuo visuomenes, neatsklei
džiami visi jos tikslai ir rei
kalavimai. 

KALENDORIUS 
Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis 

iš Sigmaringen. kunigas, kanki 
nys (1577-1622 Šveicarijoje); 
Bona, Kantrimas. Gražvyde. 

Balandžio 25 d.: Šv. Morkus, 
evangelistas; Melą, Tolmantas, 
Žadmantas. Arbor day — mede
lių sodinimo diena JAV. 

mailto:DRAUCAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. balandžio men. 24 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 
DETROIT, MI 

„ŽIBURIO" 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA KVIEČIA 

Pranešame, kad šių metų 
gegužės 10 d., šeštadienį, 5 
vai. vak. yra rengiamas kon
certas Dievo Apvaizdos para
pijos salėje. Pagrindinę pro
gramos dalį atliks mažoji 
solistė Neringa Nekrašiūtė iš 
Lietuvos. Neringa Nekrašiūtė 
yra tik vienuolikos metų, bet 
balselį turi... Jos dainavimo 
mokytoja yra Laima Lapkaus-
kaitė. Taip pat pranešame, 
kad „Žiburio" lituanistinės 
mokyklos mokiniai atliks dalį 
programos, padainuodami 
smagias daineles ir net keletą 
dainelių padainuos su Nerin
ga. Į koncertą kviečiami ne 
tik tėveliai, seneliai ir 
močiutės, bet ir visa Detroito 
ir apylinkių visuomenė. Kon
certo pelnas bus skiriamas 
„Saulutės" organizacijai, re
miančiai vaikus Lietuvoje ir 
„Žiburio" lituanistinei mokyk
lai. 

Truputėlis apie jaunąją so
listę Neringą Nekrašiūtę. Ne
ringa dainuoja Marijampolės 
vaikų chore „O, lia, lia", ku
riam vadovauja populiari Lie
tuvos dainininkė Laima Lap-
kauskaitė. J i pati kuria dai
neles šiam chorui. „O, lia, lia" 
yra populiariausias lengvos 
muzikos vaikų choras. Per 
metus surengia arti 50 kon
certų ir priedui labdarai — 
invalidams, seneliams ir vai
kams. Neringa yra pagrindinė 
šio choro solistė. Paklausk 
vaikų — jie visi žino, nes ji 
yra „žvaigždė". Televizijos vai
kų konkurse „Šypsena" Nerin
ga trejus iš eilės metus lai
mėjo pirmąsias vietas. Taip 
pat Neringai teko dalyvauti 
tarptautiniame „Mažosios 
žvaigždutės" konkurse Sankt 
Peterburge. Ten ji laimėjo 
Grand Prix. Su dideliu pasise
kimu koncertavo Vokietijoje, 
Rusijoje ir ki tur . Neringa yra 
įdainavusi solinę audiokasetę. 

„Žiburio" lituanistinės mo
kyklos mokiniai gerai pažįsta 
vaikų choro „O, lia, lia" ir Ne
ringos daineles. Pernai „Ži
burio" lituanistinės mokyklos 
talentų vakare nemažai skam
bėjo „O, lia, lia" vaikų choro 
dainelių ir jie tai dainavo su 
dideliu entuziazmu. 

Tad kviečiame visus, ge
gužės 10 d. 5 vai. vak. atsilan
kyti į Neringos Nekrašiūtės ir 
„Žiburio" lituanistinės mokyk
los koncertą. 

Virga Šimaitytė 

PRISIMINTA A A . 
EMILIJA KUTKIENĖ 

A.a. Emilijos Kutkienės mir
ties ketursavaity jos vyras ir 
vaikai Birutė, Vytautas ir 
Mindaugas su šeimomis už
prašė šv. Mišias, į kurias š.m. 
balandžio 20 d. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje susirinko 
gražus būrys giminių ir drau
gų. Šv. Mišias aukojo kleb. 
kun. Alfonsas Babonas. Mišių 
metu gražiai giedojo parapijos 
choras, vadovaujant muz. Sta
siui Sližiui. 

Po Mišių visi susirinko sve
tainėje pusryčių metu paben
drauti ir prisiminti a.a. Emi
liją Kutkienę. Klebonas kun. 
Alfonsas Babonas sukalbėjo 
maldą prieš pusryčius. 

A.a. Emilijja Kutkienė pri
klausė ir buvo veikli narė 
daugelio lietuvių organizaci
jų. Visi skirstėsi su geriau
siais prisiminimais apie per 
anksti iš gyvenimo išėjusią 
šeimos ir visuomenės narę. 

Regina Ju&kaite 

PIRMOJI KOMUNIJA 

Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje, š.m. balandžio 20 
d., Pirmąją Komuniją priėmė 
Tadas Anužis, Liana Butkū-
naitė, Dainius Gaška, Kristi
na Juškaitė, Linas Kasputis, 
Alexa Lukasiewicz, Marius 
Miliūnas, Kriste Namanytė, 
Karina Puškoriūtė ir Laila 
Zombor. Sutvirtinimo sakra
mentą priėmė Diana Lepar-
skaitė. Sv. Mišias aukojo vysk. 
Paulius Baltakis ir kun. Vik
toras Kriščiūnevičius. 

Asta Ban iony te , JAV LB visuomeninių reikalų įstaigos VVasingtone direk
tore, š.m ba landž io 6 d. kalba Detroite, Dievo Apvaizdos Kultūros centre 
surengtoje popietėje jos vadovaujamai įs taigai paremti. 

ATŠAUKIAMAS 
KONCERTAS 

Atšaukiamas sol. Vytauto 
Babravičiaus koncertas Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre 
tūrėjęs įvykti š.m. balandžio 
27 d. 

VIEŠĖJO LIETUVOS 
ŠAULIU ATSTOVAI 

Detroite viešėjo Lietuvos 
Šaulių sąjungos vadas Rimvy
das Mintautas ir atstovė šaulė 
Marytė Sejūnaitė. Svečius glo
bojo Onutė ir Mykolas Aba-
riai. Savo įspūdžius apie 
Čikagoje visuotinį Šaulių 
s-gos išeivijoje suvažiavimą, 
vykusį balandžio 12-13 d., 
svečiai ir LŠSI Mykolas Aba
rius papasakojo per „Ame
rikos lietuvių balso" radijo ir 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlių laidas. 

lm 
VLADO MINGĖLOS 

ATMINIMUI 

Š.m. balandžio 29 d. sukan
ka 20 metų nuo Vlado 
Mingėlos mirties. Jo šeima — 
žmona Lidija, sūnus Šarūnas 
ir duktė Lidija su šeimomis 
paminės Vlado Mingėlos mir
ties sukaktį sekmadienį, ba
landžio 27 d., 10:30 vai. ryto 
šv. Mišiomis Šv. Antano para
pijos bažnyčioje. Šeima kviečia 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti 
už a.a. Vlado Mingėlos vėlę. 

Vladas Mingėla buvo žur
nalistas, visuomenininkas ir 
daugelio organizacijų narys. 
Jis buvo išleidęs kun. Antano 
Miluko monografiją ir novelių 
knygą „Medinis Dievas". 

St. Garl iauskas 

LAUKIAME J Ū S Ų 
GOLFO TURNYRE 

Penktadienį, birželio 13-tą 
dieną rengiamas metinis 
George Perles golfo turnyras 
naujuose ir gražiuose „Golden 
Fox" golfo laukuose, „Fox 
Hills" klube, Plymouth, Michi-
gan. Čia ne tik bus žaidžiamas 
golfas, bet kartu vyks ir 
įvairios kitokios varžybos, 
kaip: kas numuš sviedinuką 
toliausiai, arba arčiausiai prie 
vėliavėlės. Bus galima laimėti 
atostogas detroitiečių mėgs
tamoje Floridoje. 

Vakare bus kokteiliai, va
karienė ir šokiai. Programos 
metu bus pažymėti laimėtojai. 
Programą pravesti iš Čikagos 
atvažiuoja Algis Rugienius. 
Šokiams gros žymus Detroite 
orkestras — „Sun Messen-
gers". I vakarienę ir programą 
kviečiama visa Detroito visuo
menė (nebūtina būti golfinin-
ku). Golfuotojams ankstyva 
registracija yra 175 dol. iki 
gegužės 13-tos dienos, o vėliau 
— 200 dol. asmeniui,, vaka
rienės kaina 50 dol. asmeniui. 
Daugiau informacijos sužino
sit paskambinę Daivai Rugie-
niūtei, (tel. 810-642-6085), 
arba Robertui Boris, (tel. 810-
682-0098). 

Šį golfo turnyrą rengia 
„Pagalba Lietuvai" komitetas. 

Komitetas rūpinasi siuntimu į 
Lietuvą vaistų ir įvairių me
dikamentų. Iki šiol yra 
išsiųsta už 39 mln. dolerių. 
Turnyras pavadintas George 
Perles vardu, gerai pažįstamo 
ne tik Michigano lietuviams, 
bet ir amerikiečiams, daugelį 
metų vadovavusio Michigan 
State universiteto amerikie
tiško futbolo komandai. Šįmet 
į turnyrą atvyks ir buvę uni
versiteto futbolo žaidėjai, taip 
pat pakviesti lietuviai sporti
ninkai iš kitų aplinkinių 
miestų — Toronto, Čikagos, 
Clevelando. 

Širdingai kviečiame golfi-
ninkus šią dieną paskirti pui
kiam golfavimui, o Detroito 
visuomenę dalyvauti vaka
rienėje, smagiai su sportinin
kais pabendraut i ir kartu pa
remti „Pagalba Lietuvai" ko
miteto gerąjį darbą, skirtą 
atsikuriančios Tėvynės labui. 

Daiva Rugieniūtė 

ST. PETERSBURG, FL 

KONCERTAS 
Š Y P S E N Ė L Ė " 

Draugija „Saulutė" remia 
Lietuvoje skurdžiai gyve
nančius našlaičius, invalidus 
vaikus ir daugiavaikes šei
mas. Tikiu, kad lietuviškų 
laikraščių skaitytojai yra pil
nai susipažinę su „Saulutės" 
atl iekamais labdaros darbais 
ir jos planais . „Saulutės" sky
riai jau veikia JAV lietuvių 
telkiniuose. 

Jaunosios kartos mamytės 
susiorganizavo ir įsteigė 
„Saulutės" būrelį ir St. Pe-
tersburgo apylinkėje. Būre
liui vadovauja Asta Lukienė. 
Pirmuoju savo uždaviniu bū
relis nu ta rė surengti estra
dinės muzikos koncertą. Pa
tar iant ir skat inant renginius 
ruošti patyrusiai Angelei Kar-
nienei, šis jų pirmasis bandy
mas balandžio 12 d. buvo 
sėkmingas. Nors buvo nuo
gąstaujama, kad bilietų par
davimas vyksta gana lėtokai, 
tačiau koncerto dieną svečių 
prisirinko beveik pilna lietu
vių klubo salė. Nemažai buvo 
visai j aunų ir pradžiamoks-
linio jaunimo. Svečių tarpe 
matėsi po operacijos čia poil
siaujantis Lietuvos Seimo 
narys dr. Kazys Bobelis ir jo 
gausi šeimynėlė; dr. Arūnas 
Gasparait is , Marijampolėje 
suradęs mecenatą „Mari
jampolės statybos" įmonės va
dovą Valdą Žigimantą. ap
mokėjusį koncerto atlikėjų 
kelionių išlaidas; Birutė Ko-
žicienė iš Daytona Beach 
atvežusi viešnias; dr. Aleksas 
Zotovas, parašęs tekstus ke
lioms Laimos Lapkauskaites 
sukurtoms dainoms: daug vie
tos močiučių ir senelių bei iš 
toliau atvykusių svečių. 

Koncertą atliko Marijam
polės vaikų choro „O lia lia" 
vadovė, dainininkė, muzike-
kompozitorė Laima Lapkaus-
kaitė ir Neringa Nekrašiūtė, 
11 metų „O lia lia" choro so
listė, j au penkeri metai išren
kama populiariausia daini
ninke. J i yra dviejų tarptauti

nių konkursų laureatė. Kartu 
su savo vadove, choru ar ats
kirai yra atlikusi arti 300 kon
certų. Choras „0 lia lia" yra 
žymiausias vaikų choras Lie
tuvoje, koncertuojąs televizi
joje, atskiruose miestuose ir 
užsienyje. Laima Lapkaus-
kaitė koncertuoja pati viena, 
su choru i r kiekvieną vasarą 
organizuoja dainos festivalius 
„Laumės juosta". Dauguma 
koncerte dainuojamų dainų 
yra sukurtos Laimos Lapkaus
kaites. Koncerto muzikos pa
lyda buvo įgrota juostelėse ir 
perduodama specialia apa
ra tūra ir garsintuvais. Salėn 
įėjus, į akis krito kuklus, bet 
labai įspūdingas scenos pa
puošimas su palmėmis, gėlių 
puokštėmis • ir permatomos 
medžiagos struktūra. Sceną 
puošė Kleofa Gaižauskienė, 
Dalia Adomaitienė ir Angelė 
Kamiene. 

Prieš koncertą Angelė Kar-
nienė supažindino dalyvius su 
„Saulutės" r būreliu, jo už
mojais ir atliekamais darbais. 
Birutė Kožicįenė sveikino nau
jąjį skyrių Daytona Beach sky
riaus ir Centro valdybos var
du. Skyriaus pirmininkė Asta 
Lukienė padėkojo visiems už 
atsilankymą ,įr trumpai supa
žindinusi su, viešniomis, jas 
iškvietė į sceną. Greitai užsi
mezgė artimas ryšys tarp dai
nininkių ir žiūrovų, kurie po 
kiekvienos dainos negailėjo 
šiltų katučių. ;švelniai kalban
ti ir meilės dainas lyriškai dai
nuojanti Laima dilgino jaus
mus jaunystės prisiminimais. 
Jaunoji Neringa, gražiu jau
natvišku balsu, visad besi
šypsančiu veidu, laisva laiky
sena scenoje ir dainomis apie 
mamą, lėlę, medinį arkliuką, 
gimtuosius namelius ir pan., 
žavėjo visus. Pirmoje dalyje 
buvo daugiau duetų — 
švelnių, jausmingų su išraiš
ka ir įsigyvenimu. Antrąją 
dalį pradėjo Laima. Išsiskyrė 
„Rudens tango" ir, šiuo metu 
Lietuvoje populiari, dr. Alek
so Zotovo žodžiam;- Lapkaus
kaites sukurta daina „Pirmoji 
meile". Neringa, tarp lietu

viškų dainelių įterpė vieną, 
neseniai išmoktą dainą anglų 
kalba, kurią atliko švelniu 
lietuvišku akcentu — „Fly me 
to the moon". Pabaigai, ke
liems jaunimėlio atstovams 
prisijungus scenoje prie daini
ninkių, Neringa padainavo 
populiarią dainelę vaikams — 
„Namelis ant vištos kojelės". 
Drąsus jų bandymas imituoti 
Neringą sukėlė gardaus ir 
džiaugsmingo juoko. 

Po koncerto pirm. Asta Lu
kienė padėkojo visiems pri
sidėjusiems prie šio koncerto 
surengimo ir pakvietė svečius 
pasivaišinti kavute ir pyra
gaičiais. Tai pirmas šio žanro 
koncertas St. Petersburgo lie
tuvių klubo scenoje. Dar ilgai 
bus kalbama apie šį koncertą 
ir žavias dainininkes. Pagei
davusieji galėjo įsigyti garso 
juostelių ir vaizdajuosčių. 

Mečys 

PULK. A- GARSIO 
IŠLEISTUVĖS 

St. Petersburg, FL, LB apy
linkės valdyba š.m. vasario 26 
d. Lietuvių klube suruošė 
išleistuves LB valdybos pirmi
ninkui pulk. Algimantui Gar-
siui, jam išvykstant į Lietuvą. 

Prieš vakarienę kun. dr. Ma
tas Čyvas sukalbėjo maldą ir 
palinkėjo pulkininkui Dievo 
palaimos ir sėkmės, padedant 
tvarkyti Lietuvos kariuome
nei. 

Vakarienės metu kalbėjo LB 
Floridos apygardos pirminin
kas, Liutaveras Siemaška. 
Sveikino pulk. A. Garsį už di
delį pasiryžimą dirbti Lietu
vos gerovei. Po jo žodį tarė 
Lietuvių klubo pirmininkas 
Albinas Karnius. Jis apgailes
tavo, kad St. Petersburgo apy
linkė praranda labai reika
lingą asmenį, tačiau sveikino 
ir linkėjo kuo sėkmingiausiai 
atlikti savo pareigas mūsų 
Tėvynei Lietuvai. 

Visa St. Petersburgo bend
ruomenė pasiges pulk. A. Gar-
sio, tačiau esu tikra, kad net
rukus skaitysime spaudoje 
apie jo Lietuvoje sėkmingai at
liktus darbus. 

Vida Meiluvienė 

DAYTONA BEACH, FL 

KLAUSĖMĖS ĮDOMIOS 
PASKAITOS 

Lietuvių Bendruomenė Day
tona Beach apylinkės valdyba, 
vadovaujama darbštaus pirmi
ninko Mindaugo Petriko, dar 
vis kiekvieno mėnesio pirmąjį 
trečiadienį Hormes restorane 
suruošia pabendravimo pie
tus. Paskutinieji pietūs buvo 
balandžio 2 d. Dalyvavo arti 
50 šio telkinio lietuvių. Papie
tavę turėjome progos išklau
syti labai (domios Narimanto 
Karašos paskaitos apie gedi-
minaiėius ir jogailaičius — tai 
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Lietuvos istorija, kaip anuo 
metu buvo valdoma Lietuva, 
valdovų žygiai. Šia paskaita 
buvo baigtas istorijos ciklas, 
kuriame susipažinome su Lie
tuvos istorija nuo gilios se
novės iki dabartinių laikų. 

LB FLORIDOS 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Balandžio 26-27 d. Sunny 
Hills, FL, vyks LB Floridos 
apygardos atstovų suvažia
vimas. Į suvažiavimą iš Day
tona Beach ruošiasi važiuoti 
arti 10 atstovų ir svečių. 

ILGIAUSIU METU 
BRONIUI SNARSKTUI 

Š.m. balandžio 5 d. į sve
tingus Reginos ir Broniaus na
mus suvažiavo didelis būrys 
jų artimų draugų, pasveikinti 
šeimininką Bronių gimtadie
nio proga. Šaunios vaišės, pui
ki svečių nuotaika, džiugino 
Bronių, švenčiantį 82-tuosius 
savo amžiaus metus. Visų 
svečių vardu sveikinimus ir 
linkėjimus išreiškė Jurgis Ja-
nušaitis, prisimindamas Bro
niaus veiklą išeivijoje, ypač 
Clevelande statant Lietuvių 
sodybą ir veiklą mūsų telki
nyje. 

Giminaitė Ingrida iš Lietu
vos savo mylimą dėdę pasvei
kino labai įdomia, jos pačios 
sukurta, poema, kurioje at
spindėjo mielo sukaktuvinin
ko charakteris, norai, planai ir 
darbai. Pakeltas šampano tos
tas ir jo garbei nuaidėjo ilgiau
sių metų linkėjimai. Sukaktu
vininkas Bronius visiems 
nuoširdžiai už linkėjimus 
padėkojo. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

• Gal ing iaus i pasaulyje 
atominiai reaktoriai — 1500 
MW galingumo — yra Ignalinos 
atominėje elektrinėje. Pirmasis 
energetinis blokas pradėtas eks
ploatuoti 1983 m. gruodžio 31 d., 
antrasis — 1987 m. rugpjūtį. 
Projektinė eksploatacijos truk
mė — 25-30 metų. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-63*6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

NaperviDe. IL 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Hightand Ave . 
Tower 1 .Suite 3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tel. (630)4350120 

UH. L HklHkIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte Rd.Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel (706)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Htckocy HHa, IL 

Tel. (706) 59*6101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

EDMUNDAS VBINAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligi) gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
185 Dundee Ave.. Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

CarcMac Diagnoda, LTD. 
6i32 S Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60629 
Tel. 773-436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

I.B St FVtershurg. Fl. 
pulk Algimantas d.irsys 
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Vida Sabienė. Švietimo atstovas Stasys Norkūnas, sekr Genovaite Treinicne ir v-bos 

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

~>7?? S K e / e Ave 
Chicago. IL 60652 

Kab tel 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

D f n a d 3v p p 7v v antr 12 30-3vp p 
rrec uždaryta, Ketvirt 1 - 3 v p p . 

penktad « sestad 9 v r • 12 v p p 



SUSITIKIMAS SU 
REDAKTORIUM 

Sėkmingo Lietuvoje „Valst iečių laikraščio" vyr. redak
toriui Jonui Švobai lankant i s Čikagoje balandžio mėn. 
viduryje, panorome su juo ir jo redaguojamu laikraščiu 
plačiau supažindinti savo skai tytojus . J. Švoba maloniai 
sutiko pasidalinti mint imis . 

savaitę. Mes jo nedidiname 
vien tik dėl kainos, kad var
gingas kaimo žmogus galėtų 
užsisakyti ir skaityti savu 
mėgstamą laikraštį. 

—Papasakoki te apie laik
rašč io turinį. 

—Laikraščio turinys yra 
mūsų kaimo rūpesčiai, proble
mos, be to, kultūra, istorija, 
ypač istorija. Mes atkreipiame 
dėmesį į vieną svarbų istorijos 
tarpsnį: partizanų kovas Lie
tuvoje. Tai buvo tarpsnis, 
kada lietuvių tau ta pateisino 
save prieš istoriją. Kadangi 
nei buvusi Lietuvos vyriau
sybė, nei kariuomenė jos ne
gynė, ta i mūsų laukų artojai, 
valstiečiai, patys beveik 10 
metų trukusiame kare įrodė 
pasauliui, kad lietuvių tau ta 
verta pagarbos. Sovietų me
tais apie part izanus iš viso 
nebuvo galima kalbėti, j ie bu
vo vadinami banditais ir daug 
j aunų žmonių, tada užaugę ir 
ėję į mokyklą, to nežinojo. 
Todėl manome, kad dabarti
nis mūsų uždavinys yra už
lopyti šią istorinę spragą. 
Kiekviename šeštadienio nu
meryje, kartais ir antradie
niais, visuomet rasime straip
snių apie partizanų kovas. 

Be to, daug dėmesio skiria
me religijai. Noriu pabrėžti, 
kad praėjusių metų geriausias 
mūsų laikraščio talkininkas 
yra kunigas, Veisėjų parapijos 
klebonas. J i s pelnė mūsų 
,,Auksinę plunksną". 

Daug dėmesio skiriame nu
sikalstamumui, bet tuo nesi-
gardžiuodami, o pabrėždami 
moralinį nusikaltėlių menku
mą. Skiriame daug dėmesio ir 
politikai, nes manome, kad 
pagrindinis mūsų laikraščio 
uždavinys yra padėti kaimo 
žmogui susivokti dabartinėje 
sunkioje politinėje padėtyje. 

—Ar, J ū s ų manymu, gali
m a rasti formulę pakelt i 
va l s tybės gerovę? Ar šian
d i e n konservatorių vyriau
s y b ė su Gediminu Vagno
r i u m priešakyje e ina geru 
ke l iu? 

—Matot, aš per kuklus esu 
žmogus ir per menkai turbūt 
nusivokiu, kad galėčiau kriti
kuoti vyriausybę, kuri daug 
dabar dirba Lietuvos labui. Aš 
tur iu tiktai savo, kaip eilinio 
piliečio, nuomonę. 

Dabartine vyriausybė, kurią 
Lietuvos žmonės išsirinko, pa
veldėjo visiškai sunaikintą, iš
vogtą kraštą, nes komunistai 
buvo sugrįžę tik dėl to, kad 
pasidalintų dar likusiu turtu. 
Ir j ie tai stropiai vykdė. Mes 
manome, kad tai buvo iš anks
to suplanuota akcija, ir buvo 
griebiama be jokių skrupulų. 

Dabartinė vyriausybė pa-

•Jonas Švoba 

— Gerbiamasis Redakto
riau, papasakokite truputį 
apie save: kaip Jūsų gyve
nimas susiklostė, kad ta
pote „Valstiečiu laikraš
čio" vyr. redaktoriumi? 

—Su .,Valstiečių laikraščiu" 
mane susiejo 1965 metai, tada 
aš tapau jo bendradarbiu ir 
darbavausi iki 1986 m., kuo
met buvau iš redakcijos atleis
tas už nelojalumą komunistų 
partijai. Kai vėliau, jau G. 
Vagnoriaus vyriausybės nuta
rimu. ,,Valstiečių laikraštis" 
buvo paskirtas pereiti į pri
vačias rankas, atkabinant jį 
nuo persikrikštijusios komu
nistų partijos — LDDP — bu
vau pakviestas dirbti šio laik
raščio redaktoriumi. 

—Gal malonėtumėte k i e k 
apie patį laikraštį? Su ko
kiais skaitytojais J ū s drau
gaujate? 

—Turbūt visi vyresnieji lie
tuviai, kurie mena nepriklau
somą Lietuvą, prisimena, kad 
ėjo toks gausus skaitytojais 
laikraštis „Ūkininko patarė
jas". Sovietams 1940 m. užgro
bus Lietuvą, tas laikraštis bu
vo pavadintas ,.Valstiečių 
laikraščiu" ir tapo Lietuvos 
Komunistų c aro partijos or
ganu. Su nt dėle per t rauka 
vokiečių okupacijos metais 
tuo organu jis išbuvo iki 1992 
irn-rasario 14 d., kada pasuko 
kitu keliu — laisvės, demok
ratijos keliu, buvo atkabintas 
nuo komunistų partijos. 

—Kokio dydžio yra laik
raštis, kaip dažnai išeina? 

—„Valstiečių laikraščio" dy
dis svyruoja tarp 16 ir 24 psl. 
Kai eina su priedais, kurių 
yra keturi, jis yra didesnis, o 
be priedų — mažesnis. Redak
cijos galimybes leidžia jį dary
ti žymiai storesnį, bet viską 
lemia kaina. Mūsų kaimas 
yra labai neturtingas, labai 
suvargęs ir mes suprantam, 
kad netgi 10 centų padidinti 
laikraščio kaina jau reiškia 
prarasti skaitytoją. Dėl to 
stengiamės nedidinti laikraš
čio apimties ir periodiškumo. 
Dabar jis eina du kartus per 

Kzt-ras /.arasu apylinkėj.-

veldėjo iš tikrųjų labai sunkią 
būklę ir nuo pirmųjų dienų 
labai karštai ėmėsi tvarkyti 
reikalus. Aš asmeniškai pa
žįstų premjerą ir stebiuosi jo 
žemaitišku užsispyrimu, pa
tvarumu. J i s ir vyriausybe de
da labai daug pastangų, kad 
pradėtų taisyti tas visas nege
roves. 

Aš nenoriu pasakyti, kad tie 
pirmieji žingsniai davė daug, 
bet jie davė nemažai. Valstybė 
yra didelis vežimas, tad ne
įmanoma staiga pakreipti į 

m a . Kokia didžiausia klai
da buvo padaryta per pa
staruosius septynerius me
tus , bandant jį išvesti i š so
vietinės sistemos? 

—Aš manau, ir tai pripažino 
premjeras Vagnorius susitiki
me su mūsų laikraščio dar
buotojais, jog, perorganizuo
jan t kaimą, buvo padaryta 
tokia klaida, kad buvo paskir
ti laikini vadovai. Laikino 
žmogaus niekas neįpareigoja, 
nes jis žino, kad yra laikinas. 
Tas sovietinius vadovus ir gerą kelią. Tą galima padaryti 

tik pamažu. Pradžia teikia skatino grobti, vogti, plėšti 
daug vilčių. 

—Kokia ta pradžia yra? 

—Kaip žurnalisto laikraš
čio, kuris turi fondą gelbėti 
vargstančius kaimo vaikus 
(„Kaimo vaikų" fondas. Red.), 
man patiko ministrės Degu
tytės pastangos pirmiausia 
išprašyti iš vyriausybės pi
nigų, kad galėtų mokyklose 
tiems neturtingiems vaikams, 
kartais alpstantiems iš bado, 
nupirkti pietus. Čia buvo di
džiulis humaniškas žestas. Po 
to, kaip žinote, buvo pakeistas 
generalinis prokuroras, pas
kirtas žmogus, kuris tikrai 
nori dirbti. Be generalinio 
prokuroro neįmanoma paža
boti valstybėje įsigalėjusios 
mafijos. 

Labai sustiprinama policijos 
veikla, nes be jos iš vis ne
įmanoma įvesti tvarkos. Be to, 
perorganizuotos kai kurios 
ministerijos, sustabdytas že
mės ir viso nekilnojamo turto 
grąžinimo įstatymas, nes nori
ma jį pataisyti, norima, kad 
įsigalėtų teisybė, o nebūtų že
mė dalinama bet kam. Svar
bu, kad visi atgautų savo nuo
savybę. Lietuvoje turi įsigalėti 
teisybė ir tvarka, o ne buvu
sios bolševikinės vyriausybės 
kažkoks darbų tęsimas. 

—O ka ip su Finansų mi
nisterija? 

—Apie finansus, aš, matote, 
mažiausiai nusimanau ir tuo 
klausimu nenorėčiau nieko 
konkretaus pasakyti. 

—Pakalbėkime apie kai-

Dabartiniai žmonės jau su
pranta, kad ne Vagnorius su 
Landsbergiu, atsinešę kopė
čias, lipo vogti, o kaimo no
menklatūros atstovai. Buvo 
padaryta klaida, kad kaimas 
neinventorizuotas, nepaskirti 
žmonės, kurie atsakytų už bu
vusį turtą ir jis atitektų gy
ventojams, kurie skirstosi į 
bendroves arba ūkius. 

Aš suprantu, kodėl ta klaida 
buvo padaryta, bet, matote, 
kada dar nėra praktikos, tai 
niekas nežinojo, kaip daryti. 
Dabar, žvelgiant iš perspekty
vos, lengva komentuoti tuos 
dalykus. Sovietų Sąjunga bu
vo vienintelė tokia sistema pa
saulyje. Ji žlugo pirmą kartą, 
o Lietuva pirmoji darė refor
mas. Aišku, nieko nedarant, 
nesuklysi, o kas dirba, tas 
klysta. Manau, buvo bandoma 
visų pirma išlaisvinti žmogų. 
Jeigu jis nebus kolchozinin-
kas, su juo bus galima ir 
kalbėtis, jis jau supras. Gy
venimas parode, kad tai tiesa. 
Ten, kur jau ūkininkai išėjo iš 
kolchozų, nei vienas nesigaili. 
O daugelyje sukurtų bendro
vių, žinoma, re visose, žmo
nės gyvena labai sunkiai, ten 
yra apsčiai vargo. 

—Ar dabartinė valdžia 
supranta kaimo proble
mas? Kokia padėt i s pir
miausia taisytina Lietuvos 
kaime? 

—Pirmiausia dėl žemės grą
žinimo. Buvo prikurta visokių 

dirbtinių kliūčių — žemė-

Nuotr Bailiu t ės Kronienės 

lapius nuspalvinta tai pilka 
zona, tai žalia zona... Iš jų ne
galima atiduoti žemės, tą 
žemę grobsto kiti, manipu
liuoja, jau gaunasi pykčiai 
tarp kaimynų... Aš manau, 
kad ta nuosavybė besąlygiškai 
turi būti pripažinta iki karo 
buvusiems jos savininkams. 
Po to galima jau spręsti, kas 
ją nori ar gali dirbti. Mes ne
galime vadovautis bolševiki
niais įstatymais. 

Antras dalykas, kaimui val
stybė turėtų suteikti didesnį 
dėmesį. Jeigu LDDP vyriau
sybė kaimui ir skirdavo lėšų. 
daugiausia jos nuplaukdavo į 
visokias draugų firmas, ne į 
žemės ūkio produktų, bet jų 
apdirbimų pramonei. Žemdir
bys net už savo parduotus 
produktus negaudavo pinigų 
metus, pusę metų... Dabar rei
kalai po truputį gerėja. Da
bartinė Žemės ūkio ministeri
ja bando taisyti padėtį, tik tų 
pinigų vis trūksta, iždas tuš
čias. 

—Grįžkime prie „Valstie
č ių laikraščio''. Be abejo, ir 
užsienio lietuviai j į su dė
mesiu skaitytų. Je igu norė
tų užsiprenumeruoti, pas 
ką galėtų kreiptis? 

—„Valstiečių laikraštis" yra 
vienintelis patriotinės kryp
ties laikraštis Lietuvoje. Mes 
esame kitokio plano, kaip 
„Lietuvos aidas", kuris yra 
dienraštis. Mes esame siau
resni, savo jėgų nesklaidom, 
netarnaujame jokiai partijai 
— mūsų vienintelė partija yra 
Lietuva. Kas naudinga Lietu
vai, mes tą remiam. 

Jeigu užsienio lietuviai 
norėtų „Valstiečių laikraštį" 
užsiprenumeruoti, tai labai 
paprasta: atsiųsti „Valstiečių 
laikraščio" redakcijon, Vil
nius, Laisvės prospektas 60, 
90 dol. čekį. Visi mūsų prenu
meratoriai labai tvarkingai 
gauna „Valstiečių laikraštį", 
nes patys siuntinėjam, o ne 

per paštą. 
—Dėkojame už pokalbį. 
Kalbėjosi Leonas Narbutis 

Danutė Bindokienė 

Mirties pardavėjai 
ieško rinkų 

Patarlė sako: jeigu nori šunį 
mušti, lazdą visuomet rasi. 
bet kaip atrodytų, jei šuo pats 
suieškotų ir pasiūlytų lazdą, 
kuria paskui jam būtų kailis 
nudyžtas? Panašiai dabar yra 
su Amerikos ginklų pramone, 
kuri savo gaminius stengiasi 
parduoti visiems, kas tik gali 
mokėti prašomą kainą. O, 
atrodo, neribotus finansinius 
išteklius šiuo metu turi arabų 
pasaulis. 

į karą, ypač įsiliepsnojusį 
plačiu mastu, mėgstama žiū
rėti bent iš dviejų pusių: kai 
vieni skaičiuoja gyvybės au
kas, nukentėjusių nuo karo 
veiksmų kančias ir medžiagi
nius nuostolius, kiti vis dėlto 
tvirtina, kad karo metu klesti 
ginklų ir karinių reikmenų 
pramone, niekam nestokoja 
darbo, o tuo pačiu ir pajamų. 
Taikos metu prasideda vargai, 
kai mažinami valstybiniai 
biudžetai, skirti aprūpinti ka
riuomenę, ginklų fabrikai ne
sulaukia užsakymų, paleisti į 
atsargą kariai negauna dar
bo... 

Visa tai šiuo metu galima 
akivaizdžiai matyti Rusijoje, 
neturinčioje galimybių aprū
pinti savo milžinišką armiją, 
paveldėtą iš Sovietų Sąjungos, 
atrasti darbo tūkstančiams 
darbininkų, kurie darbavosi 
ginklų pramonėje. Net kariuo
menės iš Baltijos valstybių 
išvedimo delsimas buvo moty
vuojamas butų kareiviams 
stoka, o Karaliaučiaus mies
tas ir sritis paversta t ikra ka
rinių sandėlių zona kaip tik 
dėl to. kad tai patogi vieta lai
kyti nemažą skaičių kariuo
menės, neturinčios sau vietos 
Rusijoje. Viena išeitis — par
davinėti ginklus užsienio val
stybėms, kad kaip nors būtų 
įmanoma aprūpinti darbais 
ginklų pramonę. Praėjo tie 
laikai, kai Rusijos — arba, 
galima tiksliau sakyti, sovieti-
jos — ginklų fabrikai bei 
sandėliai buvo taip stropiai 
saugomi nuo pašalinių akių, 
kad už draudžiamos zonos 
peržengimą grėsė griežtos 
bausmės. 

Prastai aprūpinti kareiviai 
karo su Čečėnija metu parda
vinėjo čečėnams savo ginklus, 
su kuriais vėliau patys buvo 
puolami. Ginklų pramonės 
darbininkai, negaudami laiku 
atlyginimo už darbą, a t randa 
būdų papildyti kišenes, nors 
jų pirkėjai dažniausiai būna 
nusikaltėliai, pavojingi jiems 
patiems ir jų šeimsms. Tačiau 
ir pati Rusijos vyriausybė 
ieško pirkėjų savo karinėms 
prekėms tarptautiniu mastu, 
šiuo metu išsikovojusi netoli 
11 proc. pasaulinės ginklų 
rinkos. 

Didžiausia tos rinkos dalis. 
34.8 proc, tenka JAV valsty

binei ginklų pramonei, o Ame
rikos privačios įmonės dar 
turi 11.4 papildomų proc. Tad 
amerikiečiams ginklų prekyba 
sekasi neblogai, nors vis labai 
aktyviai ieškoma naujų pir
kėjų. Verta pastebėti, kad rin
koje agresyviai dalyvauja ir 
Didžioji Britanija, užimdama 
antrąją po JAV vietą su 15.8 
proc. 

Pastaruoju metu godžiai 
dairomasi į Rytų bei Vidurio 
Europos valstybes, kurios nori 
suvakarietinti savo ginklų at
sargas, kad turėtų daugiau 
galimybių patenkinti NATO 
reikalavimus ir pakelti savo 
tautinį prestižą. Tik kažin, ar 
apsimoka išleisti tokius mil
žiniškus pinigus už ginklus, 
kai šių valstybių ekonomika 
tebešlubuoja ir yra tiek daug 
kitų, svarbesnių reikalų. (F-16 
arba F-18 naikintuvas kainuo
ja apie 20 milijonų doleriu.) 

Kadangi Amerikos ginklų 
pardavėjams labai svarbu ras
ti naujų rinkų savo prekėms, 
o Baltieji rūmai stengiasi su
teikti įvairių lengvatų ginklų 
pramonei, kuri taikos metais 
jaučia atoslūgį, dairomasi į 
Pietų Amerikos ir Arabų emi-
rato kraštus, kur vakarietiška 
karinė technika visuomet pa
geidaujama. Nepaisant visų 
pastangų, ginklų pardavimo 
sėkmė nėra labai viltinga. 
Pvz., 1987 m. uždarbis siekė 
83 milijardus dol., o 1995 m. 
— jau nukrito iki mažiau kaip 
31 milijardo. 

Po Persų įlankos karo 
plačiausia ginklams rinka at
sivėrė Viduriniuose Rytuose, 
Jungtiniame Arabų emirate, 
kurio šeikai, naftos pagalba 
susikrovę dolerių kalnus, per
ka visą naujausią ginkluotę, 
per daug nesiderėdami dėl 
kainos. Manoma, kad per atei
nančius penkerius metus bus 
nupirkta ginklų už 75 milijar
dus dolerių — o tai ne pelai... 
Neseniai įvykusioje ginklų 
mugėje Abu Dhabi vietovėje.iš 
JAV dalyvavo 170 ginklų 
pramonės atstovų, agresyviai 
siūlydami ir demonstruodami 
savo mirtį nešančias prekes. 
Ši prekyvietė paprastai suda
ro apie 40 proc. visų metinių 
pajamų, tad įdėtos pastangos 
duoda gausius vaisius. 

Niekas negalvoja, kad par
duotieji ginklai gali būti at
kreipti ir į pardavėjus. Svar
bu už juos gauti pinigai. Ge
rai sakoma, kad taikos metas 
panaudojamas ruoštis būsi
mam karui. Kai visi jaučiasi 
pasiruošę ir iki dantų apsi
ginklavę, tuomet nesunku 
atrasti priežastį pradėti tar
pusavio pjautynes... Kad tos 
pjautynės ateityje būtų efek
tingesnės, pasaulio agresoriai 
skuba dalintis ginklais. 
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SEVERIUKAS 
JURGIS JANKUS 

— Ar tik nesapnavai? 
— Ne. — tvirtai atsakiau. — Vakar vakare liepė. 
— Tai ką jis ten tau parodys? 
— Nesakė. Sakė kai nueisiu, pati pamatysiu. 
Ir jau sukau į duris, bet mama vėl sulaikė. 
— Kaip tu viena taip toli per laukus derši? Dar 

šuo koks užpuls. 
— Neužpuls. Lazdą pasiimsiu. — spyriaus. 
Bet motina vis tiek neleido. Sakė. kur tu dabar net 

nevalgiusi, kaip iš namų išvyta per laukus bėgsi. 
Liepė palaukti, kol Severiukas pusryčio pareis. Tada 
sake. galėsiu kartu su juo ir eiti. Sakė. kad įdės pietų 
ir man, tai galėsiu kartu su Severiuku visą dieną pa
ganyti. 

Taip ir buvo. Severiukas man net botagą padarė, 
kad galėčiau su sa \u karves pavarinėti. Jau vien kar
vių pavarinėjimas man buvo labai didelis daiktas, bet 
Severiukas ne tam mane į Piestupius nusitempė. Ne
toli Vilkduobių jie pasistatė būdą. Ne vienai dienai — 
visai karštai vasarai. Levukas atsinešė kirvį, tai prisi

kirto alksnių ir pastatė tokią būdą, kad nors ir gyvenk, 
viduje galėjo tilpti kokie penki ar šeši. Viršų taip sto
rai apklojo alksnių šakom, kad joks lietus nebūtų 
galėjęs perlyti. Durys buvo a t iktos į laukus, tai ir 
būdoj sėdėdami galėjo matyti, kur karvės eina. Sakė, 
kad ir naktigonei bus gera: vieni galės arklius 
prižiūrėti, o kiti ir gerai numigti. Tikrai, būdoj buvo 
taip smagu gulėti, kad ir aš panūdau joti naktigonėn, 
bet kas tokią žioplelę leis. Severiukas su Levuku tai 
jojo. Atsirado ir daugiau į pusbernius beišaugančių 
piemenų. Jie irgi pradėjo joti. 

Tą dieną Severiukas man parodė ir kitą ligi šiol 
nematytą daiktą — didelį skruzdėlyną. Miške, pačioje 
palaukėje, prie storos eglės buvo suneštas didelis 
skruzdėlynas, net aukštesnis už mane pačią. Nuo jo į 
visas puses ėjo kokie trys takai, pilni šmižinėjančių 
skruzdėlių. Daugelis iš jų ką nors nešė. Vienos spyg
lius, kitos šapelius, dar kitos kažin kokius mažus 
gniutuliukus. Atsitūpusi šalia tako tol žiūrėjau į 
skruzdėles, kad jos, mane suradusios ėmė kojomis lipti 
aukštyn. Tada nusibraukiau ir pasitraukiau tolyn nuo 
tako. Severiukas pajudino su lazdele skruzdėlyno 
viršų, ir kaip mat visas tas šonas taip aplipo 
skruzdėlėmis, kad net skruzdėlyno per jas nebebuvo 
matyti. Beveik tuo pat metu ir vienoj ir kitoj superšo 

kojas. Ir mano kojos buvo skruzdėlėmis aplipusios. 
— Kanda' — sušukau braukdama nuo kojų 

skruzdėles. 
Ir Severiukas padėjo jas nubraukti. Tada nuėjau 

tolyn, bet kojos nenustojo perštėjusios. Ėmė rūpėti, 
kas bus, bet Severiukas ramino. Sake. paperštės, 
paperštės ir nustos. Ir tikrai, kai vakare parginėm 
namo, beveik visai nebeperštėjo. Tėvukas juokėsi. 

— Ramatu nesirgsi. — sakė. 
Jis pažino moterį, kurią ramatas taip kankino, kad 

ji nebeiškentusi nuėjo į mišką, atsisėdo ant skruz
dėlyno ir laukė, kad skruzdėlės visą suėstų. Nors ir 
ėdė, bet nesuėdė. Ramatą tai tikrai suėdė. Kai nustojo 
skruzdėlių sukandžiojimai perstoti, dingo ir ramato 
skaudėjimai. Pirma vos galėjo paeiti, dabar lakstė 
kaip jauna. 

O vieną kartą ėmė ir atsitiko nelaimė. Dzidorius 
irgi turėdavo naktigonės joti, ir jam labai nepatiko, 
kad ėmė joti ir daug vaikigalių, o jie jojo ne tiek, kad 
jau taip labai būtų norėję naktigonės, kaip juos t raukė 
toji būda. Vieni į būdą sulindę miegodavo, kiti 
žiūrėdavo arklius, šnekėdavo, šūkaudavo, pakrūmėse 
lapėmis lodavo, į parytį net gaidžiais imdavo giedoti, o 
Dzidoriui kraujas virte virdavo. Ypač jau kraują virino 
Severiukas. kuris ir tą būda sugalvojo ir piemenis į 

naktigonę vyliojo. Tai vieną naktį, kai Severiukas su 
Levuku buvo pačiam įmigime, pagriebė abu už kojų. 
nuvilko į pamiškę ir sumetė į tą didįjį skruzdėlyną. 
Sumetė, o pats nuėjo į būdą ir atsigulė jų vietoje. 

Vaikai, nuo skruzdėlyno nuriedėjo greitai, bet 
skruzdelėmis aplipti tai spėjo. Iš pradžių valėsi tik 
nuo veido, rankų ir kojų, bet greitai pajuto, kad 
skruzdelių pilna ir po drabužiais, o patys pasijuto kaip 
verdančiu vandeniu plikinami. Nusirengė nuogi, dra
bužius ir purtė, ir į medžius daužė, bet skruzdelių 
buvo ir buvo. Pagaliau net nebejuto ar jos kanda, ar 
tik taip drabužiuose tebeknibžda. Deginimas viską 
uždengė. Manydami, kad nuo skruzdelių kiek atsi
kratė, sugrįžo į būdą ir čia rado knarkiant) Dzidorių. 
Vaikai bijojo Dzidoriaus labiau negu ugnies, tai kelti 
ir sakyti, kad išeitų iš būdos vaikam ne į galvą 
neatėjo, bet išvaryti norėjo. To skruzdelių verdančio 
vandens užpilti, ir juodu piktumu šėlo. Levukas siūle 
atnešti iš skruzdėlyno skruzdelių ir mieganti apipilti. 

— O su kuo pasemsi0 -- pasipriešino Severiukas 
— Su rieškučiomis? Nori, kad vel skruzdelėmis aplip
tum0 

'Bus daugiau i 
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Lietuvos kaimo naujienos 
ŽEMĖS ŪKIO RĖMIMO 

FONDAS 

Iki šiol buvo keli Lietuvos 
žemės ūkio rėmimo fondai: 
kaimo kelių, elektros linijų 
tiesimo ir kiti. Tų fondų finan
sines lėšas skirstė iš buvusios 
Žemės ūkio ministerijos aukš
tų pareigūnų, iš kitų valdi
ninkų sudarytos komisijos. 
Kaimui skirti valstybes pini
gai neretai atitekdavo ne pa
tiems svarbiausiems žemes 
ūkio reikalams, dargi pa
kliūdavo j stambių pieninių, 
mėsos kombinatų, kitų su kai
mu mažai kuo susijusių įmo
nių sąskaitas. 

Naujoji Gedimino Vagno
riaus vyriausybė neseniai nu
tarė visus šiuos fondus su
jungti į vieną. Šio fondo lėšos 
pradedamos skirti pagal viešo 
konkurso būdu atrinktus ge
riausius ūkininkų, kitų žemės 
ūkio įmonių parengtus inves
ticinius projektus. Į konkurso 
komisijų sudėtį renkami savi
valdos institucijų, seniūnijų 
atstovai. 

Iki šiol besikuriantys ūki
ninkai beveik negaudavo leng
vatinių kreditų, kitos finan
sinės paramos. Dabar iš kai
mo rėmimo fondo lėšų nu
matyta kompensuoti (padeng
ti; ketvirtadalį perkamų nau
jų traktorių, kombainų, kitų 
brangesnių mašinų kainos. 
Pradėta suteikti piniginė pa
rama kaime besikuriantiems 
jauniems ūkininkams, priva
čioje žemėje ūkininkaujan
tiems nemažiau kaip du me
tus. Jiems kompensuojama iki 
40 procentų perkamų statybi
nių medžiagų kainos. 

Fondo lėšos taip pat numa
tytos ' nederlingose Aukštai
tijos, Dzūkijos, Žemaitijos že
mėse dirbantiems ūkinin
kams, o taip pat amatams, 
verslams kaime kurti, turizmo 
objektams įrengti vaizdingose 
Ignalinos, Švenčionių. Utenos 
ir kitų rajonų vietovėse. Iš fon
do lėšų bus teikiama parama 
žemes ūkio mokslo ir mokymo 
įstaigoms, žemės ūkio infor
macinei sistemai kurti. 

Dalis fondo lėšų jau skiria
mos subsidijoms už superka
mus gyvulinius, linų šiau
delius, kitą žemdirbių išau
gintą produkciją. Tokios subsi
dijos arba kainų priedai 
išmokami už geros kokybės 
kaimo žmonių išaugintas gė
rybes. Pavyzdžiui, už kiek
vieną gerai nupenėtą mėsinių 
veislių galviją arba mišrūną 
subsidija -kainos priedas i sie
kia iki 600 iitų. Subsidijos 
išmokamos taip pat už per
kamus veislinius gyvulius, už 
labai geros kokybės javų. bul
vių, kitų kultūrų iš užsienio 
įmonių perkamas sėklas. 

Žemės ūkio banke jau atida
ryta kaimo rėmimo fondo 
sąskaita. Joje yra beveik 400 
milijonų litų. 

PAKEISTAS 
BENDROVIŲ 
ĮSTATYMAS 

Greta gausėjančių ir sti
prėjančių ūkininkų Lietuvoje 
dar gyvuoja apie 2,000 į kol
chozus panašių Žemes ūkio 
bendrovių. Bendras darbas, 
privačios iniciatyvos stoka 
smukdo bendroves, kaimo 
žmones jose uždirba viduti
niškai tik po 270 litų per 
mėnesį. Maždaug 1.200 ben
drovių verčiasi gana sunkiai 
arba atsidūrusios ties bankro
to riba. 

Nors įmones ilgai neišmoka 
pinigų už ūkininkų parduotą 
produkciją. Jie neeauna me-

• nešinės algos kaip miesto 
;. žmones, tačiau dabar galiojan

tis socialinio draudimo įsta

tymas reikalauja, kad nepri
klausomai nuo gautų pajamų į 
valstybinį socialinio draudimo 
fondą nuo kiekvieno darbingo 
šeimos nario ūkininkai per 
mėnesį turi mokėti daugiau 
kaip po 60 litų. Neturėdami iš 
ko, beveik visi ūkininkai (o jų 
Lietuvoje dabar yra apie 200 
tūkstančių) nemoka jų ir 
todėl sulaukę senatvės jie ne
galės gauti normalios pensi
jos. Negeresnė padėtis ir su 
sveikatos draudimu. Kad jį 
gautų, ūkininkai jau į kitą — 
sveikatos draudimo fondą 
vėlgi privalo mokėti kitą mo
kestį — 10 procentų nuo ben
dros minimalios algos. Ne
galėdami sumokėti ir šių 
tmokų, ūkininkai negauna li
gos pašalpų, sanatorinio gydy
mo, vaistų pirkimo lengvatų. 

Ūkininkų suvažiavimo sei
mai pateikė rezoliuciją, ku
rioje siūloma pakeisti sociali
nio draudimo įstatymą, taip, 
kad iki 1999 metų būtų gali
ma taikyti laisvanorišką so
cialinį draudimą, o per tą lai
kotarpį Seime priimti pri
vataus socialinio draudimo 
įstatymą ir leisti kurti priva
taus socialinio draudimo fon
dą, o taip pat iki 8 procentų 
minimalios algos sumažinti 
sveikatos draudimo įmokas, 
jas diferencijuojant pagal ūki
ninko dirbamos žemės plotą. 

Seimo Kaimo reikalų komi
teto pirmininkai Vaclovas La
pė pažadėjo patenkinti šiuos 
ūkininkų reikalavimus. 

Seimas pakeitė žemės ūkio 
bendrovių įstatymą, kuriuo re
miantis jas dabar galima pert
varkyti į kooperatines įmones 
arba akcines bendroves, jos 
gali skaldytis į mažesnes, 
jungtis į stambesnes. Pagal 
naująjį įstatymą tai lemia ne 
bendroves pirmininko, bet 
visų bendrovės narių — paji
ninkų valia ir apsisprendimas. 

Įstatymo pakeitimai ir pa
pildymai padės geriau saugoti 
ir naudoti bendrovių turtą, fi
nansinius išteklius. Jei iki šiol 
įkainuoti '.įvertinti; bendrovių 
turtą turėjo teisę jų valdybos 
arba vadovai, tai dabar turto 
įvertinimas ir naudojimas — 
ne pirmininko, bet visų ben
drovių narių rankose. Taip 
pat nustatyta kasmetinė ben
drovių turto inventorizacija. 

Iki šiol buvo daug netvarkos 
bei neapibrėžtumo, net saviva
liavimo bendrovių nariams 
išmokant dividentus ir pajus, 
iš bendrovių išeinantiems 
ūkininkauti. Pagal naująjį 
įstatymą pajai bei dividentai 
gali būti išmokar i ne tik pini
gais, grūdais, gyvuliais, kito
mis materialinėmis ver
tybėmis, bet ir paslaugomis 
nudirbant žemės darbus. 
Technikos, kitų žemes dirbi
mo, gyvulių priežiūros priemo
nių stokojantiems kaimo 
žmonėms tai ypač svarbu. 

CLASSIFIED GUIDE 
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dirbiai jau įpratę sėkmingai 
naudoti sintetines mineralines 
trąšas, chemikalus, saugoti 
dirvožemį nuo teršalų. Šio 
krašto ūkininkai ir žaliavų 
perdirbimo įmonės, susilauku
sios vyriausybes ir Europos 
sąjungos valstybių paramos, 
nutarė imtis ekologinės žem
dirbystes, įgyvendinti Tatulos 
uoės vardu pavadintą, sveikus 
chemikalais ir kitomis žalin
gomis medžiagomis neužterš
tus maisto produktus. 

Taip susikūrė stambi, du 
rajonus apimanti ir kooperaci
jos pagrindais besitvarkanti 
įmone, jau turinti beveik 140 
narių, sutinkančių vykdyti Ta
tulos ekologinę programą. Da
bar jie gamina beveik visų 
rūšių maisto produktus — pie
no, mėsos, grūdų, bulvių, 
daržovių, vaisių gaminius. 
Vietoje sintetinių trasų jie 
naudoja žaliąsias trąšas, kom
postus, įruošia specialias sėjo
mainas, o piktžoles naikina 
tam tinkamais plūgais, kito
mis mašinomis ir padargais. 
Papildomos išlaidos šiems ir 
kitiems reikalams remiamos , 
iš Tatulos fondo lėšų, tei
kiamų lengvatinių kreditų 
'paskolų). Gavusi 150 tūks
tančių litų kreditą. Pasvalio 
rajono ūkininkė Zita Stanke
vičienė plečia savo nedidelę 
kepyklą, kurioje galės iškepti 
dar daugiau skanios naminės 
duonos, o Biržų rajono 
ūkininkas Almontas Ratkus 
su fondo parama pasistatė 
modernią karvidę, k- --ioje iš 
pusšimčio karvių banuos galės 
paruošti tik labai geros ko
kybes, sveiką, ekologiškai 
švarų pieną. 

Kooperatyvinio Tatulos ūkio 
ir perdirbimo įmonių maisto 
produktai mielai perkami ne 
tik Vilniuje, bet ir kituose 
miestuose rengiamose mugė
se. O Žemės ir miškų ūkio 
ministerijos patalpose (Gedi
mino prosp. 19) įrengtoje 
švarių ir sveikų maisto pro
duktu parduotuvėje niekad 
netrūksta pirkėjų. Skanių, 
nuo chemikalų bei kitų 
teršalų apsaugotų dešrų, kitų 
mėsos gaminių, duonos, py
ragų, kruopų, daržovių čia 
gali nusipirkti ir iš užjūrio at
vykę mūsų tautiečiai. 

A lg iman tas A n t a n a s 
Nau joka i t i s 

TARP MŪSŲ KALBANT 
„CHICAGO TRIBŪNE" IR LIETUVIAI 
„Chicago Tribūne" savo ap 

imtimi ir tiražu yra di
džiausias miesto dienraštis. 
Laikraštis, pas.rodęs 1847 m. 
birželio 10 d., šiemet švenčia 
150 metų gyvr.vimo sukaktį. 
..Chicago Tribūne"' 150 metų 
laikotarpyje atliko reikšmingą 
vaidmenį miesto ir Vidurio 
Vakarų gyvenime. Reikia pa
sakyti, kad laikraštis nepa
gailėjo vietos ir naujai atvyku-
sių-imigrantų gyvenimo apra
šymui. Yra žinoma, kad 1890 
m. 40 proc. m: :Sto gyventojų 
sudarė naujai atvykę. Tuo 
metu čia jau eikė daugybė 
naujai atvykus ų organizacijų 
ir buvo leidžiami įvairiomis 
kalbomis laikraščiai. Taipgi jų 
pastangomis T>owo statomos 
bažnyčios, kūrėsi dirbtuvės, 
parduotuvės, finansinės įstai
gos ir t.t. Cikada naujai atvy
kusius t raukė savo pramo
nės įmonėmis ir aukštesniu 

' atlyginimu. At-odo, kad pir
mieji lietuviai" Čikagoje apsi
gyveno 1870 m Jie rado darbo 
prie tiesiamo geležinkelio. Tu
rima žinių, kad vienas jų žuvo 
1871 m. didžiojo gaisro metu. 

Regis, kad lietuviai negalėtų 
priekaištauti „Chicago Tribū
ne" laikraščiui. Daugelį kartų 
jame buvo aprašyti įvairūs lie
tuvių užsimojimai ir pasi
reiškimai, o tą'rp pat ir politi
niai siekiai. įskaitant ir Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimą bei jos pripažinimą. 
Su malonumu galima prisi
minti ir Lietuvos Atgimimo 
aprašymus. Ne per seniai 
„Chicago Tribūne" gan plačiai 
aprašė ir Lietuvos Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
pastarąjį atsilankymą Čika
goje. 

Galima sakyti, kad neseniai 
„Chicago Tribūne" lyg ir 
„sulietuvėjo". Taip teigiant, 
daugiausia galvoje turimas 
dienraščio sekmadieninis prie

das, kurio pavadinimas yra 
„Chicago Tribūne Magazine". 
Va, š.m. kovo 9 d. laidoje buvo 
atspaudintas išsamus Daivos 
Markelytes straipsnis. Ji,besi-
ruošdama moksliniam laips
niui, aprašė prieš daugelį 
metų lankytą Cicero Sv. Anta

no parapijoje veikusią litua
nistinę mokyklą ir joje vyravu
sias nuotaikas. Daiva Mar
kelyte šiitai prisiminė lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos 
pamokas. Ilgokame straips
nyje ji įvardijo lietuvių garbin
gus asmenis. Taipgi pažymėjo 
daugybę istorinių datų. Kaip 
antai; Žalgirio mūšis 11410 
m.), Liublino sutartis (1569 
m.), Lietuvos nepriklauso
mybes paskelbimas ("1918 m.!. 
Lietuvos okupacija ^1940 m.). 
Ji taip pat spalvingai su
minėjo šios mokyklos mokyto
jo Juozo Kreivėno atliktą vaid
menį. Daiva Markelytė teigia, 
jog ji jaučiasi laiminga ga
lėjusi vaikystėje daug ką gero 
išmokti. Ji, šios mokyklos 
dėka žinanti, kad Lietuva yra 
ne Latvija ir ne Estija. Jos 
parašyto straipsnio pavadini
mas yra JDuring the reign of 
Vytautas the Great". 

Praėjusio sekmadienio (ba
landžio 20 d.) „Chicago Tri
būne Magazine" yra išspaus
dintas Riek Kogan iliustruotas 
straipsnis „Immigrant Chil-
dren m Chicago" Straipsnio 
autorius, pasiremdamas 1940 
m. lietuvių laikraščio „Jau
nimas" aprašymu, labai teigia
mai atsiliepia apie imigrantų 
sūnų ir dukterų įnašus Ameri
kos gyvenime. Norėtųsi pas
tebėti, kad čionykštėje spau
doje labai retai remiamasi 
kitakalbių laikraščiu straips
niais. „Jaunimas" buvo lei
džiamas Čikagoje 1936-1942. 
Jo steigėjas, leidėjas ir redak
torius buvo Juozas Poška. 

„Chicago Tribūne" švenčia 
150 metu sukaktį. Šiame laik
raštyje dažnokai parašoma 
apie lietuvius ir Lietuvą. 
Čikagos lietuviai (jų tarpe ir 
rašantysis) mielai skaito šį 
dienraštį. 

P e t r a s P e t r u t i s 

• Ilgiausias Lietuvos eže
ra s — Asveja. arba Dubingių 
ežeras, besitęsiantis Molėtų, 
Švenčionių ir Vilniaus rajonuo
se Jo ilgis — 21.9 km. plotas — 
1,015 ha, giliausia vieta — 50.2 
m, vingiuoto kranto ilgis — 72.5 
km 

KAIMO ŽMONĖS 
REIKALAUJA 

GERESNIU PENSIJŲ 

įvykusio ūkininkų sąjungos 
suvažiavimo delegatą: pa
reiškė daug pretenzijų ir pa
geidavimų Seimui, vyriausy
bei dėl blogų įstatymu, kurie 
ūkininkams neužtikrina su ki
tais gyventojų sluoksniais vie
nodų sąlygų pensijoms, svei
katos draudimui gauti. 

CHEMIKALAIS 
NEUŽTERŠTI MAISTO 

PRODUKTAI 

Per Biržų ir Pasvalio rajo
nui, kur de> žemės ignovų 
pati gamta nepajėgia nuo 
teršalų apsaugoti požeminių 
vandenų, teka nedidele Tatu
los upele. Šio krašto žem-
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REALMART II. Ine 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago,!L 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assoc ia te 

'Jdtarnaij;fi ,va.n^ nuosavybių 
;TK.")(- oe> ;;<ir'Jji«me Tiieste ir 
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GREIT 
PARDUODA 

Bus. 773-585-6100 
Ptx. 773-585-3997 

P»9«r 773-308-0307 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

(773) 586-5959 
(708) 425-7161 

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

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs ir Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

l 

KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski t e -
43*5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
7 7 3 - 2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei nonte parduot ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro-
fessionahai. sąžiningai ir ..as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

J K S CONSTRUCTION 
..Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aiuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas , 

tel. 630-969-2658 

MISCELLANEOUS 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte, Brighton Pk., 

California ir 42 St. Pensininkams. 
Tel. 773-247-2407 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS. ŠALDYTUVUS. 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

VVeshmglort, D.C. B H g VSSĘB3 
bendroves —vrtntae, ieško darbininko, 
kuris gautu vietą gyventi veltui už namo 

priežiūrą, valymą ir mažus remonto 
darbus *$5 i vai. už "landscaping" darbą: 

žolės pjovimą, kiemo varymą, aplinkos 
tvarkymą. Kreipė* M. 202-244-2373 

Pigiai ir greitai išvežam 
šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome 
garažus, verandas (porcb). 
Kreiptis; te*. 773-737-2674 

arba 773-847-6046 

Brighton Parka, nebrangiai, į atskirus 
kamb. priimu gyventi 2 moteris, 

kurios būna savaitgaliais namuose. 
Nerūkančias Kreiptis tel. 

773-3766074 ns anksoJau 
kaip nuo 10 va), ryto - ' 

ANTANAS PAULAVIČIUS 
Partizanų dainininkų vokalinio vieneto 

,,Girių aidas" meno vadovas 
DIEVAS VAIKŠTO 
Mūsų laikų legenda 

Dviejų dalių romane legendoje papasakota 
skaudi ir tragiška Vidmanto Vingrio gyveni
mo istorija, kurios dar nežino visa mūsų 
lietuvių literatūra: partizanų vado sūnus, 
auklėjamas komunistiškai, nesuvokia tikro-

| stos kovos prieš okupaciją prasmės ir 
tampa KGB agentu. Spalvingai ir įtaigiai 

tapomi ir kiti herojai: tėvo sesuo Izabelė- Vėjo dukra, mylima 
mergina Nijole- Rožė paslaptingoji, kagėbistas Vladas Meskonis-
Juodo|i dvasia. Romanas neleis pamiršti netolimos mūsų istorijos, 
žadins mus iš užmaršties. 

Kaunas: Lietuvių Katalikų Mokslo akademijos leidykla 
..XXI amžius", 1996 m. (211 psl.) 

Kaina- $10 .00 
Kaina su persiuntimu JAV - $12 

Illinois valstijos gyv. prideda $0.88 "Sales Tax" 

Parkas K;i<>n;in«'S girininkijos globoje. 
• Kaniutrs Kronion«>s 

TRANSPAK 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
e.59 sv., minimumas $25.00. 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 

dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava. kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai. 55 svarai. 
$39- šventinis - tirpi kava. malta kava. arbata, kakava. 

j mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
I aspirinas, vitaminai. 
| $ 4 5 - vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
jiavainiai. vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
j sausainiai, saldainiai, vitaminai. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 



RENGINIAI „SEKLYČIOJE' 
ĮSPŪDINGAS RENGINYS 

Kovo 12-tos trečiadienio ren
ginys „Seklyčioje" buvo labai 
įspūdingas ir įdomus, nes su
sipažinom su pamokslininku 
kun. Roku Puzonu ir matėme 
vaizdajuostę „Karlagas — mir
ties žemė", kuri visus žiū
rovus privedė iki ašarų. 

Kun. Roką Puzoną, tokį 
mielą svečią iš Kaišiadorių, 
kuris tą savaitę vadovavo su
sikaupimo dienoms — reko
lekcijoms Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke, pas „sen
jorus" atvešė ir pristatė mūsų 
veiklioji M. Remienė. 

Kunigas pasisakė, kad gimė 
1956 m. Sibire, kur, už ben
dradarbiavimą su partizanais, 
buvo devyneriems metams 
ištremtas jo tėvas. Papasako
jo, kad pašaukimą į kunigystę 
pajutęs labai anksti, nes vos 
penkerių metukų būdamas, 
jau sakydavęs pamokslus ir, 
apsisiautęs iš močiutės pasi
skolinta skara, „atnašaudavo" 
pamaldas. 

Už pašaukimą esąs dėkin
gas Dievui, gausios, 13 vaikų 
šeimos, tėvams, ypač mamai 
ir Lietuvos vyskupams. Aiš
kino, kad Lietuvą morališkai 
atstatyti užtruks bent 40 
metų. Labai reikia kunigų, 
nes reikia, kad religiją dėstytų 
kunigai — toks dėstymo ir mo
kymo būdas labiau imponuoja 
— sudomina vaikus ir jau
nimą. 

Buvom apdalinti lankstinu
kais apie a.a. arkivyskupą Te
ofilių Matulionį mūsų „Ne
marųjį mirtingąjį", kuris pa
laidotas Kaišiadorių katedros 
kriptoje. Visi turime melstis, 
prašydami, kad kankinys ar
kivyskupas būtų paskelbtas 
šventuoju. 

Vaizdajuostė — Lietuvos 
Televizijos dokumentinis fil
mas „Karlagas — Mirties 
žemė", buvo jau H. Paulausko 
(vieno filmo kūrėjų) rodyta 
Jaunimo centre, o mums „Sek
lyčioje" ją rodė, atsakė į klau
simus, aiškino ir rusiškus pa
sikalbėjimus su vietiniais gy
ventojais į lietuvių kalbą vertė 
1991 m. ekspedicijos į Karlagą 
dalyvė, J. centro administra
torė, Skirmantė Miglinienė. 

Mūsuose yra susidariusi 
nuomonė ar sąvoka, kad sovie
tiniai okupantai trėmė į Si
birą, į Šiaurę, kur žmonės 
mirė nuo šalčio ir buvo laido
jami sniege ar po ledu. Buvo 
taip, bet trėmimai vyko ir į 
Kazachstaną (Vid. Azijos teri
torijoje, tarp Afganistano ir 
Kinijos), kur buvo milžiniškos 
koncentracijos stovyklos, trė
mimo ir įkalinimo vietos. Ka
zachstanas labai turtingas mi
neralinėmis iškasenomis. Al
tajaus kalnuose iškasama švi
no ir kitų spalvotųjų metalų. 
Prie Balachašo ežero yra be
galiniai rūdos klodai. Visiems 
šitiems žemės turtų iškasimo 
darbams vykdyti buvo naudo
jami vergai, kaliniai, tremti
niai ir prievarta apgyvendinti 
„laisvieji" tremtiniai, Klima
tas labai žiaurus: vasarą — 
karščiai, žiemą — šalčiai. Kai 
kuriose vietose dieną karšta, o 
naktį šalta. 

Kazachstano sostinė Alma-
ata, o Karaganda — Karlago 
sistemos administracinis cen
tras, kuriam vadovavo (1990-
1991) papulk. Žuravliovas. 
Ekspedicijos dalyvių prie do
kumentų neprileido. Jie pra
dėjo (1990 m.) ieškoti lietuvių 
kalinių kančių ir kapų bei ka
pinių pėdsakų nuo vietovės 
vardu Dolinka. 

Čia kaliniai buvo pastatę ne 
tik lagerius ir kalėjimus, bet 
ir NKVD rūmus, poilsio rū
mus, fontanus. Kai ekspedici
jos vadovas užkalbino kasyklų 
viršininką ir paklausė kur lai
dojami kaliniai, kur kapines ir 

kur laikomi kalėjusių bei mi
rusių dokumentai, tai šis, pa
varde Michail Volkov, lyg ir 
nustebęs aiškinosi nieko neži
nąs, nes dokumentus po 10 
metų sunaikindavę, bet kas gi 
galėtų kapines naikinti0 Ne... 
Negali būti... 

Dolinkoj kalėję ekspedicijos 
dalyviai pasakojo, kad išne
šus lavoną už lageno vartų 
sargybinis mirusiam su kūju 
ar plaktuku skeldavo į galvą 
ir durtuvu perverdavo koją, 
kad būtų tikri, jog tas 
„liaudies priešas" daugiau ne
beatsikels. 

Toj pačioj Dolinkoj paaiškėjo 
dar viena baisi kankinimų 
procedūra, t.y. ką „pasaulio 
išvaduotojai" darydavo su jau
nom ir gražiom kalinėm. Do-
linkos kalėjime buvo įsitaisę 
„pasilinksminimo" namus, kur 
nelaimingąsias laikydavo prie
vartavimui. 

Jei gimdavo vaikų, tai silp
nesnius tuoj pat nužudydavo, 
o stipresnius paaugindavo ir 
atiduodavo į vaikų namus — 
prieglaudas. Viena tų merginų 
(ekspedicijos dalyvė) buvo išsi-
siuvinėjusi ant medžiagos ga
balėlio savo kūdikio pėdelę. 
Tas eksponatas dabar randa
mas vienam Vilniaus muzie
juje). 

Spaskas — akmenų skal
dyklos. Ten buvo invalidų la
geris. Ten niekas ilgai neiš
gyveno ir ketvertas vienran
kių išnešdavo neštuvuose liki
mo draugus į šalia lagerio 
esančias kapines, o sovietai 
ant tų kapinių įrengė „tan
kodromą" ir ten vykdavo tan
kų manevrai. 

Kardlobasas — nusilpusiųjų 
lageris. Čia ekspedicijos daly
viai rado du paminklus lietu
viams: Vilkui ir Barevičiui. 
Ten likęs gyventi buvęs trem
tinys su ašaromis atvykusių 
tautiečių klausė: „Kodėl neat
važiavot anksčiau? Kodėl ne
atvažiavot prieš 10, 15 metų, 
kai dar buvo 25 kapinės. Da
bar nieko negaliu parodyti, 
nes visos kapinės naikina
mos". 

Balachašas — vario kasyk
los prie Balachašo ežero. Ten 
sąlygos (darbo ir gyvenimo) 
buvo tokios baisios, kad ir 
stipriausi vyrai išsilaikydavo 
tik 2-3 mėnesius. Kalinius 
naudojo ir prie statybų, o 
spaudoj gyrėsi, kad tai „kom
jaunuoliška statyba". 

Statyba buvo tikrai praga
riška, nes visi miestai Kazach
stane stovi ant žmonių kaulų. 
Filme aiškiai matyti žmonių 
žiaunos (didelio anatomijos 
žinojimo nereikia — aišku ir 
ne medihui). Ten kalėjęs A. 
Seikalis pasakojo, kad Bala
chašo lagerio šunis šėrė labai 
gerai. „Pachlopkoj" — buizoj 
buvo ir mėsos, ir daržovių. 
Žmonės nieko panašaus ne
gaudavo — maitindavo ba
landų sriuba. 

Džeschazgane ekspedicijos 
dalyvė Birbilienė (ieškojusi ir 
neradusi vyro kapo) buvo lai
minga todėl, kad pamatė, kur 
jos vyras praleido savo pasku
tines dienas. Dabar jai esą ra
miau. Parsiveš į Lietuvą Ka
zachstano žemes ir akmenėlių 
- juos palaidos į sūnaus kapą. 
tai vėl bus visi kartu. 

Kingyre (po Stalino mirties) 
įvyko, per visą pasaul) nus
kambėjęs, kalinių sukilimas 
Kingyras kazachiškai reiškia 
juodasis upelis". Tikslesnis 
vardas būtų „Kraujo upe", nes, 
sukilimą malšindami, iššaudė 
ir tankais sutraiškė apie 300 
moterų ir apie 800 vyrų. Tik
riausiai žuvusių buvo žymiai 
daugiau. 

Viena buvusi kalinė, ekspe
dicijos dalyve, paklausta, už 
ką pakliuvo į Kazachstano 

„Seklyčios" lankytojai. Iš kairės: Daiva Kimtytė, Jonas Žebrauskas ir Al
dona Pankienė. „ „ _ . . 

Nuotr. Z. Degučio 
pragarą tik nusišypsojo ir pa
reiškė: „Už tai , kad mylėjau 
tėviškės laukus ir padėjau 
broliams". 

Su ekspedicija kartu keliavo 
kun. Albinas Dumbliauskas, 
aukojęs šv. Mišias, šventinęs 
kapus. J is buvo Karagandos 
katalikų bažnyčios klebonu. 
Mirė 1991 m. sausio 8 d. ir pa
laidotas katalikų bažnytėlės 
šventoriuje. 

Ekspedicija baigta didžiulio 
metalinio kryžiaus pastatymu 
Kingyre žuvusiųjų tremtinių, 
kalinių ir sukilimo dalyvių at
minimui. Ekspedicijoj dalyva
vo buvę tremtiniai, jų giminės 
(daugiausia vaikai). 

Yra planuojama trečia ek
spedicija, į ją kviečiami įsi
jungti ir JAV lietuviai. 

Aukas ir lėšas trečiai ek
spedicijai į Kazachstaną pra
šom siųsti į Čikagos banko 
Midland Federal, sąskaitą Nr. 
002-01-35215-0 Skirmantės 
Miglinienės ir Henriko Pau
lausko vardu. Informaciją su
teiks S. Miglinienė tel. (773) 
436-8087 arba (773) 434-4545. 

Po tos liūdnos vaizdajuostės 
nusišluostę ašaras, pavalgėm 
pietus ir dar ilgai kalbėjomės 
apie Letuvos ir lietuvių 
kančias. 

Emilija J. Valantinienė 

MUZIKINĖ POPIETĖ 
„SEKLYČIOJE" 

Balandžio antrą dieną tre
čiadienio popietėje programą 
atliko trys menininkės: kank
lininkė Daiva Kimtytė, aktorė 
Apolonija Steponavičienė ir 
sol. Aldona Pankienė. 

Lygiai antrą vai. programų 
vadovė Elena Sirutienė pasi
rodė prie mikrofono, ir salė 
tuoj nutilo. Įžanginiu žodžiu 
supažindino su kanklėmis ir 
jų muzika, kuri turi savo ilgą 
istoriją, pergyvenusi ilgos ver
gijos laikus, tačiau nepriklau
somoje Lietuvoje ji buvo at
gaivinta. 

Pirmiausia pasirodė Daiva 
Kimtytė, pranešdama, kad pa
skambins muz. Švedo kūrinį. 
Retai tegirdima kanklių muzi
ka padarė visiems gilų įspūdį. 
Po jos sol. Aldona Pankienė 
padainavo dainą apie Lietuvą, 
pritariant kanklių muzikai. 
Tuomet ir vėl nuskambėjo 

Onute l.iikif:i<'. Vyresniųjų centro 
''"įk.iU'ijf '.ilkininke ir mušu dien 
HM/H, tienlr nliihc 

kanklių muzika. Daiva atliko 
dar vieną Švedo kūrinį. Tada 
išgirdome melodeklamaciją: A. 
Pankienė deklamavo Bern. 
Brazdžionio eilėraštį — „Mano 
protėvių žemė", palydint 
kanklių muzikai. Po kanklių 
muzikos Aldona padainavo 
norvegų dainą „Gimtinė". Dar 
buvo pateiktos kanklių muzi
kos variacijos. Paskutinė pasi
rodė Apolonija Steponavičie
nė, padeklamuodama ilgokus 
Vytauto Cinausko ir Bern. 
Brazdžionio eilėraščius. 

Programų vadovė E. Siru
tienė vėl pasirodė prie mikro
fono. Šį kartą ją lydėjo O. Lu-
kienė ir P. Gaigalienė. Jos vi
sos trys rankose laikė puikių 
gėlių puokštes, kurias įteikė 
programų atlikėjoms, visiems 
smarkiai plojant. 

Tuomet programų vadovė 
pranešė linksmą žinią, kad 
gauta iš Četkauskienės didelė 
šokoladinių saldainių dėžutė, 
kuri tuojau buvo atidaryta, o 
saldainiai išdalinti visiems 
dalyviams. Po to pietūs ir jau
kus tarpusavio pabendravi
mas. Visų nuotaika buvo tik
rai gera. 

Apol. P . Bagdonas 

KETURIŲ KONCERTAS 
„SEKLYČIOJE" 

Balandžio 9 d., trečiadienio 
popietėje puikiai pasirodė ke
turi svečiai menininkai iš Lie
tuvos. Programų vadovė Elena 
Sirutienė juos visus pristatė 
gausiai susirinkusiai publikai. 
Pirmiausia sveikino visus, čia 
atvykusius, nepabūgusius šal
to oro, o taip pat sveikino ir 
lauktuosius svečius. Štai jie: 
kompozitorius ir dainininkas 
Vytautas Šiškauskas, jo sesuo 
dainininkė Virginija Šiškaus-
kaitė. muzikas Alvydas Blins-
trubas ir „Pupų Dėdės" vaikai
tis Antanas Čiurlionis. Kiek
vienas jų labai skirtingas, bet 
labai puikiai derinosi progra
mos atlikime. 

Buvo pateiktos estradinės 
lengvo žanro dainos, palydint 
jas elektriniais vargonėliais, 
kuriuos įgudusiai valdė muz. 
Alvydas Blinstrubas. Akordeo
nu grojo Antanas Čiurlionis. 

Dainas sukūrė kompoz. V. 
Šiškauskas — žodžius ir mu
ziką ir pats jas labai gyvai 
išdainavo su kitų dainos meni
ninkų pagalba. Programa pra
dėta Pupų Dėdės polka, kurią 
atliko su savo instrumentais 
Ant. Čiurlionis ir Al. Blinstru
bas. Gyvu ritmu ir nekompli
kuota melodija jie linksmai 
nuteikė puh .ką, kuri įsijungė 
ir pati plojo : taktą. 

Po to buvo estradinės dai
nos: „Kodėl lapai krinta", „Su
stokim tyliai prie vartelių", 
„Sapnas", populiarioji „Rau
dona rože" „Lietus". Po to 
padaryta 15 min. pertrauka. 

Po jos ir vėl suskambėjo pir
mą kartą girdimos komp. V. 
Šiškausko dainos: „Tu nepyk", 
„Jei geguž> nežydi žiedai", 
..Pavasaris" .Sesuo" ir pasku
tine - „Lic'iiva". Kai kurias 

dainas dainavo visi keturi 
kartu, o kai kurias, ypač mei
lės dainas, V. Šiškauskas ir 
sesuo Virginija. Jų atlikimo 
būdas buvo originalus, su tam 
tikrais judesiais, palinkčio-
jimais ir patrypčiojimais, kas 
visiems labai patiko. Kelias 
daineles dainuojant, buvo 
įtraukta ir publika, kartojant 
priedainius, plojant į taktą. 

Žodžiu, programa buvo origi
nali, gyvai atliekama, todėl vi
sus labai linksmai nuteikė. 
Užtat plojimai buvo gausūs ir 
ilgi. Dainininkei Virginijai 
buvo įteiktos net dvi gėlių 
puokštės. 

EI. Sirutienė nuoširdžiai dė
kojo dainos menininkams už 
įdomią programą, kuri leido 
visiems užmiršti savo pilką 
kasdienybę. Buvo pietūs ir po 
jų laimėjimų t raukimas, ku
riam vadovavo Onutė Lukienė 
ir Salomėja Januškienė. Ypač 
džiaugėsi "aimingieji, ištraukę 
įvairių fantų ir po to visi 
skirstėsi, puikiai nusiteikę ir 
dvasia atsigaivinę. 

Apol. P . Bagdonas 

„ A U S T R A L I Š K A S " 

T R E Č I A D I E N I S 

Į kovo 19-tos trečiadieninį 
„senjorų" suėjimą „Seklyčioje" 
susirinko gausus būrys daly
vių, nes visi norėjom pamatyti 
tėvo A. Saulaičio, SJ, vaizda
juostes iš jo 1996 m. kelionės 
jį Australiją, kur dalyvavo 
Melbourne vykusiose „Lietu
vių dienose" ir Lietuvių skau
tų stovykloje. 

Išėjo šiek tiek kitaip ir be
veik įdomiau, nes dėl kaž
kokių „techniškų nesusipra
timų" vaizdajuosčių nebuvo 
galima rodyti, tai kun. Saulai-
tis rodė toje kelionėje darytas 
skaidres ir (o čia ir slypi tas 
„įdomiau ir šiek tiek kitaip") 
šviesaus humoro pilnu gyvu 
žodžiu aiškino apie nutikimus, 
„apie daiktus ir žmones". 

Kelionė iš Los Angeles į Mel-
bourną lėktuvu užtruko 13 va
landų. Pro lėktuvo langą žiū
rint, Ramusis vandenynas 
nėra vien tik „daug vandens", 
bet pilnas salų ir salynų. Aus
tralija maždaug tokio dydžio 
kaip JAV. Atskridus į Mel-
bourną, kuris yra kaip pusė 
Čikagos, buvo nustebintas, 
kad aplinka nežalią kaip esam 
pripratę, bet pilka arba ruda. 
Pilki net ir augalai. 

Melbourno žemė raudona. 
Labai dailus, iš gelsvo akmens 
pastatytas (19-tam amžiuje), 
senamiestis. Čia reikėtų pa
minėti, kad europiečiai į Aus
traliją pradėjo atvykti 1788 m. 
kada kpt. Phillip įsteigė pir
mąją nubaustų už kriminali
nius nusikaltimus tremtinių 
koloniją — savotišką anglų Si
birą. Ir tas trėmimas truko 80 
metų, per tą laiką buvo 
atvežta apie 200,000 žmonių. 
Kai buvo atrasti aukso laukai 
— kolonistai pradėjo į Austra
liją plaukti savanoriškai. 

Melbournas — gėlių mies
tas, ypač nuostabios orchi
dėjos, taip pat įdomūs pa
parčių medžiai ir eukaliptai, 

kurių kai kurios rūšys „nu-
sikrato" nereikalingas, nu
džiūvusias šakas. Be to, yra 
keistų, tiesiog „susimaišiusių" 
medžių, *nes jie pirma žydi, o 
lapoja vėliau. 

Mums, vėsaus klimato euro
piečiams, net linksma pama
čius liepas ir ramunes gruo
džio mėnesį žydint. (Dabar 
staiga atsiminiau, kaip 1975 
m. Australijoj viešėdama per 
N. metus valgiau avietes ir 
mintyse aiškinau velionei 
močiutei Čėsnienei, kuri vis 
liepdavo „neužsigeisti aviečių 
ant Naujų metų", kad nėra 
nieko negalima, kad, va, N. 
metai, o man burnoj avietės 
tirpsta.EJV). 

Kas įdomiausia, tai kad visa 
ta grožybė ir gausybė auga ir 
žydi tik todėl, kad yra dirbti
nai drėkinama, nes iš esmės 
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Australija — dykuma. 
Labai ir labai karš ta , o pa

galvojus , kad Perth 'e 115 -
117" F, tai Melbourno 100 
laipsnių F tempera tūra staiga 
atvėsta . 

Visi žmones dėvi kepures 
nuo saulės apsisaugoti (bijo 
odos vėžio) ir Kalėdų Senis 
skelbia „Merry Christmas" 
pasipuošęs maudymosi kel
nai tėmis . 

Melbourne verta aplankyti 
ir pamatyt i Žuvusiųjų mu
ziejų. Botanikos sodą. nes ten 
ne vien tik nuostabi augmeni
ja, bet ir čiabuvių sukurtos 
skulptūros. Melbourno globė
jas yra šv. Jurgis . 

Melbourno lietuviai veiklūs. 
J ie net „atšaukė" Australijos 
ministrą pirmininką už Lietu
vos pripažinimą sovietams. 
Australijos valdžia su emi
grantais elgiasi labai neblogai, 
net moka už lietuviškas mo
kyklas (70 dol. už vaiką). 

Šiuo metu jau yra apie 1,000 
naujų emigrantų, atvažia
vusių iš Lietuvos. Jų tarpe ir 
Sibire buvęs kun. Lygnugaris, 
SJ . 

„Lietuvių dienas" vykusias 
Lietuvių namuose, at idarė du 
taut in ia is drabužiais pasi
puošę vaikai: mergytė ir ber
n iukas — mūsų ateitis. Nebu
vo tų nuobodžių ir begalinių 
kalbų. Per šias „LD" buvo 
pr is imintas lietuvių emigraci
jos į Australiją 50-metis. 

Į šventę suvažiavo apie 
2,000 tautiečių ir net Plungės 
šokių ansamblis „Sąvartukas" 
iš Lietuvos. Plungiškiai labai 
gražiai globojo Dainų ir šokių 
šventėje Lietuvoje dalyvavu
sius Australijos lietuvius. Dai
nų ir šokių šventė vyko miesto 
rotušėje. Dalyvavo devyni cho
rai. Dainavo gražiai ir visiems 
patiko, kad vyrų chorui diriga
vo moteris. Labai gražiai pasi
rodė instrumentalistai : skudu
t ininkai , kanklininkai ir bir
bynininkai . Liaudies instru
mental is tų vadovui 82 metai. 

Šokių šventėje kai kurių 
šeimų net trys kartos dalyva
vo ir šoko. Šoko puikiai — 
ypač ats imint inas buvo šokis 
su šviesytėmis. Poetė J. Šva-
baitė-Gylienė iš Čikagos, ilgai 
gyvenusi Australijoj, paskaitė 
savo eilėraščių. 

Naujųjų metų dieną vyko 
gegužinė. Visi dalyviai ke
purė t i , nes saulėj slampinėti 
vienplaukiams — pavojinga. 
50-oje Skautų stovykloje daly
vavo 150 stovyklautojų ir apie 
tiek pat svečių. Pirmas darbas 
stovykloje — pastatyti lietu
višką kryžių. 

Kaip gražiai ir įdomiai at
rodė prie vėliavos iš samanų 

padarytas kilimas, kurį „Dievo 
delnu" pavadino viena paukš
tyte". 

Labai įspūdingai atrodė 
mažojoj vėliavų aikštėje tarp 
eukaliptų iškabintos Lietuvos 
istorines vėliavos. Taip pat 
dangiškai erdvi be sienų ir be 
stogo koplyčia: taip lyg tikrai 
būtum Dievo delne. 

Pagal australišką tvarką, 
stovykloje negalima bėgti, rei
kia pamažėle vaikščioti, kad 
netyčia neužmintum ant gy
vatės. 

Taip pat prieš aunant is batą 
— pažiūrėt, ar kas neprašytas 
į jį neįsikraustė. Musės labai 
įkyrios. Nekanda, tik sėda ant 
visko. Dykumose tiesiog puola 
į akis, nes ieško drėgmės. 

Stovykloj, vardan tradicijos, 
buvo iškasti stalai. Panaudo
tas australiškas raš tas — abo
rigenų ženklas — reiškiantis 
„Susitikimo vieta". 

Buvo suruošta 35 kilometrų 
iškyla 100'F temperatūroj. 
Stovykla labai visiems patiko, 
net ir iš pagalių sudėstytas 
šūkis angliškai „Speak Lithu-
anian". (Kartais pradedu bijo
ti, kad gal netrukus ir Lietu
voj prireiks tokių „lozungų", 
EJV). 

Kun. Saulaitis sakė, kad 
Sydnėjus panašus į Bostoną 
ar San Francisco. Garsieji 
operos rūmai turi polineziškų 
formų. Melbournas ir Sydnė
jus tarpusavyje konkuruoja. 
Lietuvių daugiausia gyvena 
Sydnėjuje, Melbourne ir Ade
laidėje. 

Dar rodė skaidrių apie meš-
kučius — koalas (vien dėl jų 
verta važiuoti į Australiją) 
avis, kurios yra Australijos 
palaima ir prakeikimas. Pra
keikimas — kad viską nuėda, 
palaima — duoda dideles pa
jamas, nes jas gyvas ekspor
tuoja j arabų kraštus. 

Australai eksportui augina 
ir kupranugarius, kuriuos taip 
pat eksportuoja arabams. 

Tai tuo ir baigėsi skaidrių 
rodymas iš kengūrų žemės. 
Esam labai dėkingi Elenai Si
rutienei, kad pakvietė tėvą 
Saulaitį mums skaidrėse paro
dyti tokį įdomų ir tolimą (o 
kartu ir artimą, nes ten irgi 
gyvena lietuvių) kraštą. 

Gausiais plojimais palydėję 
„kelionę po Australiją" dar bu
vom pradžiuginti mūsų mielos 
globėjos Elenos Sirutienės 
eilėraščiu apie beržus Ade
laidės miesto Botanikos sode. 

Pasivaišinę skaniais pietu
mis ir dvasiškai atsigaivinę 
tuo draugišku pabendravimu. 
skirstėmės namo. 

Emilija J. Valantinienė 

y 
Pagerbkime mūsų 

M O T I N A S 
įjungdami jas į 

šį specialų 
iv. Mišių devindienį! 

x 

AuSros Vartų Madona 

MOTINŲ DIENOS NOVENA-
b a l a n d ž i o - g e g u ž ė s 2 - 1 1 d.d. 

MARIJONU V I E N U O L Y N O KOPLYČIOJE 

Si novena Į Vilniaus Aušros Vartų Stebuklinga Gailestingumo 
ir Nepaiiauiancios Pagalbos Svc Dievo Motiną Mariją Sus 

celeOruoiarna už mošų motinas, pamotes uošves. 
močiutes ir Jmonas. gyvas ir mirusias 
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Motinos vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoiu 

Vardas oavarde 

Adresas 

MARIAN FATHERS. 6336 S. Kilbourn Ave , Chicago . IL 60629 Į 
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Visi Oak Lawn, IL, lietu
viai nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti „Draugo" pavasarinia
me koncerte gegužės 3 d. Jau
nimo centre. 

.^lTA 

Lietuvos Vyčių choras, 
vad. muziko Fausto Strolios, 
dalyvaus meninėje programoje 
per Southwest Organizing 
Projecti apylinkės konferen
ciją, sekmadienį, balandžio 27 
d.. 2 vai. p.p., Curie aukš
tesniosios mokyklos salėje — 
Archer ir Pulaski Rd. Visi ra
ginami konferencijoje gausiai 
dalyvauti ir atstovauti piet
vakarinės Čikagos dalies lie
tuviams. 

D.L.K. Gedimino ordino 
į te ikimas Teodorui Blins-
trubui bus gegužės 21 d., 5 
vai. p.p., Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre. Ordiną įteiks 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius dr. Alfonsas Eidintas. 
Iškilmes ruošia Amerikos Lie
tuvių taryba. 

Mokyt. J u o z a s Plačas, ku
ris dar ir dabar redaguoja Lie
tuvių mokytojų sąjungos Čika
gos skyriaus įsteigtą skyrelį 
vaikams „Draugo" dienraštyje 
— „Tėvynės žvaigždutę", duos 
atsiminimų pluoštelį apie savo 
buvusį kolegą, a.a. Juozą 
Kreivėną, jo dešimties metų 
mirties paminėjime, kuris 
vyks gegužės 23 d. Jaunimo 
centro kavinėje. J. Plačui bu
vo proga dirbti kartu su J. 
Kreivėnu Mokytojų sąjungoje, 
o taip pat ruošiant vadovėlius 
lietuviškoms mokykloms. Mi
nėjimą rengia Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centras, ku
riam pirmininkauja dr. Jonas 
Račkauskas, ir komp. Vlado 
Jakubėno draugija, kuriai 
vadovauja Edvardas Šulaitis. 

„Kranto" va ldyba kviečia 
visus į savo dešimtąją vakaro
nę. Šį kartą krantiečių svečias 
bus Valdas Adamkus. Visi, 
norintieji išgirsti ir paben
drauti su šiuo įdomiu žmo
gumi, kviečiami atvykti šeš
tadienį, balandžio 26 d„ 7 vai. 
vak.. į Šaulių namus, 2417 W 
43rd. Str. Po susitikimo bus 
smagi diskoteka. 

Koncertas „Šypsenėlė" 
sekmadienį, gegužės 18 d.. 3 
vai. p.p., vyks Jaunimo centre. 
Programą atliks vienuolik
metė dainininke Neringa Nek-
rašiūtė iš Marijampolės, „O 
Ha lia" choro vadovė Laima 
Lapkauskaitė ir Dalios Gedvi
lienės vadovaujami Čikagos li
tuanistinės mokyklos moki
niai. Bilietus iš anksto galima 
įsigyti Leono N'arbučio .,Lion 
Frame Gallery" ir šeštadieniu 
rytais Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Visus atsilankyti 
kviečia „Saulutė". Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

Edmundas Remys ir jo 
žmona Dalia Šulaitytė-Re-
mienė, gimę ir augę Cicero 
lietuvių telkinyje, iš Vv'ashing-
ton. DC. atvyko į Cicero. Šį 
kartą jų keliones tikslas buvo 
liūdnas: atvažiavo palaidoti 
Edmundo tėvo Juozo Remio, 
kuris mirė balandžio 19 d. 
Prieš savo ligą velionis reiš
kėsi Čikagos lietuvių muziki
niame gyvenime. 

Sekmadienį , gegužės 3 d., 
visų, atsilankiusiųjų į „Drau
go" koncertą Jaunimo centre, 
laukia maloni staigmena: bus 
įteiktos premijos per praėju
sius metus labiausiai pasižy
mėjusiems dienraščio bendra
darbiams. Paskirtos 5 padėkos 
dovanos, kurių mecenatas yra 
prel. Juozas Prunskis ir Drau
go fondas. Pasižymėjusieji 
bendradarbiai yra ne vien iš 
Čikagos, bet ir iš kitų Ameri
kos vietovių. Atvykite į kon
certą ir sužinosite, kas tie ap
dovanotieji. 

Lietuvišku blynų pus 
ryč ia i , jau paskutiniai prieš 
vasarą, bus šį sekmadienį, ba
landžio 27 d., po 8, 9:15 ir 
10:30 vai. r. šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visi kviečiami ateiti į 
salę. pasistiprinti, pabendrau
ti su artimaisiais, susipažinti, 
pasigardžiuoti labai skaniais 
blynais, įgudusių šeimininkių 
kepamais, ir paremti lietu
višką parapiją, kuriai skiria
mas pusryčių pelnas. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
ba-

Po opervs JJ4art06" nusitikę iš arf ir toli: sol. ^ uclo 
Cleveland. OH, Ingrida Bublienė ir Romas Bublys 

gėje. Tiesa, mūsų suruoštoje 
mugėje nebuvo tiek daug pre
kiautojų, kiek buvo tikėtasi. 
Gal čia tik pradžia? 

Jaunimo centro valdyba dė
kinga Jonui Tamulaičiui už 
pagalbą ir idėjas, rengiant 
mugę. 

Kavinė aptarnavo nemažai 
išalkusių. Kai kam buvo ska
nu, kai kam ne, bet daug jėgų 
•r pasiaukojimo įdėjo, ruoš
dami pietus bei užkandžius 

rengia vaises-pietus 
landžio 27 d., sekmadienį, po 
7, 8:30, 10 ir 11:30 vai. r. 
(pietūs bus patiekiami t;k po 9 
vai. r.). Bus galima valgyti 
vietoje arba išsinešti namo. 
Vaišės rengiamos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje 
44 ir Fairfield, Brighton 
Parke. Prityrusios virėjos, Sa
lomėja Daulienė ir Marytė 
Kinčienė, gamins balandėlius, 
kugelį ir kitus lietuviškus pa
tiekalus. Visi kviečiami pasi
vaišinti, bet labiausiai ragina
mi atvykti Lietuvos Vyčiai. 

Orland Park, Hickory 
Hills, Burbank? Mes žinome. 
kiek daug mielų „Draugo" 
draugų tose apylinkėse gyve
na, tad visus maloniai pra
šome atsilankyti „Draugo" pa
vasariniame koncerte, kuris 
rengiamas gegužės 3 d., 6 vai. 
vak., Jaunimo centre. Progra
mą atliks svečiai — ,.Exui-
tate" choras iš Cleveland. Cho
rui vadovauja muz. Rita 
Čyvaitė-Kliorienė. 

AR REIKLV TOKIOS 
MUGĖS? 

Jaunimo centre balandžio 5-
6 d. vyko pirmoji pavasarinė 
muge. Renginys buvo skirtas 
Jaunimo centro 40-mečiui. 
Mugės metu veikė kavinė. 
Kaip liaudis sako, pirmas bly
nas būna pridegęs. Todėl no
rime patarimo ir nuomonės. 
Ar pasisekė mūsų mugė0 Kas 
nepatiko? Kaip galėjo būti ki
taip? Gyveni ir mokaisi... 

Mugės idėja gimė tuoj po 
Kaziuko mugės. Jaunimo cen
tras gavo nemažai skambučių, 
kur buvo klausiama, ar galės 
ne tik skautai dalvvauti mu-

• • >l-\•« ' K I N I M O SU SVEČIAIS 
KONCERTAS 

Operos bičiuliai, kurie gir
dėjo ir regėjo puikų „Martos" 
operos pastatymą Morton mo
kyklos auditorijoje, o taip pat 
ir tie, kuriems neteko šio 
spektaklio matyti, pereitą sek
madienį užpildė Jaunimo cen
tro salę. kad gilėtų dar pasi
gerėti, prieš svečiams aplei-

Juozas Šedys. kuris dirbo su džiant Čikagą, puikiu solistų 
savo pagalbininkais virtuvėje, ir choro dainavimu. Ir neapsi-
M a ryte Žiėiuvienė, negailė- vylė. Pradedant pirma choro 
dama savo laisvalaikio padėjo atlikta iš operes „Marta" arija, 
virtuvėje ir sekmadienį, likusi klausytojai su ypatingu dėme-
viena, sukosi kaip voverė ap- =iu išklausė kiekvieną koncer

to dainą, po kurios pasipilda
vo audringi plojimai ir bisavi-
mai. prašant dar sykį pakar
toti. Deja. pakartojimų nebu
vo, programos numeriai sekė 
vienas kitų. 

Pirmoji koncerto dalis susi
dėjo iš klasikinių operų iš
traukų, kuriose solo partijas 
atliko Sabina Martinaitytė, 
Rita Preikšaitė. Jonas Anta-

tarnaudama pietaujančius. 
Taip pat didelis ačiū Valdai 
Valavičius, kuri ne tik skanią 
kavą išvirė, bet ir pyragus pa
ti kepė. Dėkojame „Racine" ke
pyklai, kuri pastoviai remia 
Jaunimo centrą savo kepiniais 
ir dėkojame visiems, dalyva
vusiems Jaunimo centro mu
gėje. Tikimės, nors pirmas, 
bet gal ne paskutinis mūsų su
sitikimas. Iš klaidų mokomės, navičius. Vytautas Juozapai-
todė! lauksime atsiliepimų. t K Juozas Malikonis ir Arvy-
patarimų ir pabarimų. Galima das Sauspreikšaitis. Čia buvo 
rašyti į Jaunimo centrą arba ir duetų, o pirmos dalies pa-
atsakyti per laikraštį. baigai visi solistai su choru 

Sk i rman tė Miglinienė atliko ketvirtojo veiksmo fi-
Jaunimo centro nalą iš operos „Marta", 
administratorė Antrojoje koncerto dalyje 

Nijolė K.tve< kiene 'iš kairės) ir Albina inskieiii- prie Jaunimo 
centro Moterų klubo prekystalio JC landžio 5-6 <! 

N'uotr Jono Tamulaičio 

Jaunimo centro nnieeje balandžio f 
Jono Tamulaičio 

klausytojus žavėjo operečų 
muzika, kurioje labiau pasi
reiškė dainininkų išraiška, ju
desiai, o kai kuriuose duetuo
se ir šokis. Lengvą nuotaikin
gą muziką klausytojai priėmė 
ir palydėjo audringais ploji
mais bei valiavimais. Koncer
tas buvo užbaigtas arija iš 
..Čigonų barono", kurią atliko 
solistas Jonas Antanavičius, o 
taip pat įsijungė visi solistai 
ir operos choras. Dainų ai
dams nutilus, publika dar il
gai plojo, o dainininkai buvo 
apdovanoti gėlėmis. Nors ir 
nenorom, dalindamiesi įspū
džiais, gerai nusiteikę, skirs
tėsi šio koncerto klausytojai. 
Reikia paminėti, kad šį kon-
cetą dirigavo ir chorą jam pa
ruošė koncertmeisteris Ričar
das Šokas, o akompanavo Ma-
nigirdas Motekaitis. 

Po koncerto Jaunimo centro 
kavinėje įvyko užbaigtuvių 
vakarienė ir atsisveikinimas 
su svečiais iš Kauno. Vakarie
nei vadovavo valdybos vicepir
mininkė Jonė Bobinienė. At
sisveikinimo metu, kaip ir 
pokylyje po spektaklio, buvo 
pasakyta daug šiltų žodžių. 
Sėkmės tėvynėje svečiams lin
kėjo valdybos pirmininkas Vy
tautas Radžius ir ta rė iki pa
simatymo kitoje operoje. Kaip 
žinia, kitais metais planuoja
ma pastatyti kitą linksmą 
veikalą, Johan Strausso „Či
gonų baroną". 

Iš svečių tarpo atsisveikini
mus pradėjo ir čikagiškiams 
dėkojo solistė Rita Preikšaitė. 
sakydama, kad „jei nebūtų čia 
jūsų. nebūtų ir mums kur at
važiuoti". Režisierius Gintas 
Žilys, Kauno Muzikinio teatro 
vadovas. Čikagos dainininkus 
kvietė taip. kaip moterų choro 
atstoves pereitą rudenį daly
vavo „Jūratės ir Kastyčio" pa
statymuose Kaune ir Vilniuje, 
taip pat ir šiais metais, kad 
čikagiškiai atvyktu i Lietuvą 
ir įsijungtų į ..Martos" operos 
pastatymus. Tai būtų tikrai 
abipusis bendradarbiavimas. 

Valdybos pirmininkas pa
kvietė čikagiškiams gerai pa
žįstama Valdą Adamkų, padė
kodamas jam už paslaugas, 
padedant išpainioti susikom
plikavusius vizų reikalus 
imigracinėse JAV įstaigose. 
Tai jau nebe pirmas kartas, 
kai V. Adamus padeda Lietu
vių operai. V. Adamkus pas
veikino svečius iš Kauno, pri
sipažindamas, kad ir jo šak
nys yra Kaune; pasisakė už 
tolimesnį abipusį bendradar
biavimą — nėra nei ..mes", nei 
jus" , bet esamo visi viena lie
tuviška šeima. 

Julius Geniušas, kurio ran
ka sėkmingai vedė iš ameri
kiečių sudarytą orkestrą ir 
bendrą čikagiškių ir svečių so
listų vokalinį ansamblį, pui
kiai nuskambėjusioje „Martos" 
operoje, irgi tarė žodį ir 
džiaugėsi gražiais bendradar-
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Stasys Džiugas, Rimantas Dirvonis ir Kęstutis Miklas iš New Yorko. 
Visos r jotr. Ed. Sulaičio 

biavimo vaisiais tiek „Mar
toje", tiek „Jūratėje ir Kasty
tyje". Bendras darbas darosi 
prasmingesnis, kai iš čia buvo 
susilaukta dainininkių „Jūra
tės ir Kastyčio" pastatymuose 
pereitą rudenį, jie lauks at
vykstančių čikagiškių ir atei
tyje. 

Solistas V. Juozapaitis pasi
sakė, kad jis Čikagoje jau 
trečią kartą, ir kiekvienas at
silankymas jam buvo malo
nus. Jis linkėjo čikagiškiams 
dainuoti dar daug daug metų. 
Solistė S. Martinaitytė pasi
džiaugė savo antra pas mus 
viešnage, o taip pat perdavė 
sveikinimus nuo pernai Čika
goje „Jūratės ir Kastyčio" pa
statymuose dalyvavusių dai
nininku. Artūras Mažeika 
kalbėjo choro narių vardu ir 
dėkojo dr. Petrui ir Aldonai 
Rasučiams už šiltą viešnagę. 
Taip pat kalbėjo tiek kartų 
per spektakli ir koncertą žiū

rovus puikia vaidyba juokinęs 
sol. J. Malikonis. Iš čikagiš
kių dar kalbėjo sol. V. Mom-
kus, l inkėdamas dirbti vi
siems kartu tėvynes labui. 

Po visų kalbėtojų pirminin
kas V. Radžius padėkojo už 
gražius atsisveikinimo žo
džius ir linkėjimus Lietuvių 
operai. Oficialioji dalis buvo 
užbaigta visiems sudarius 
rankų pynę, sudainuojant 
..Lietuva brangi". 

Toliau vyko pasišnekučia
vimai, o kai kurie, skambant 
operų arijoms, jungėsi ir į šo
kio sūkurį. Atsisveikinant su 
svečiais dainininkais iš Kau
no Muzikinio teatro, palin
kėkime, kad šilti bendradar
biavimo ryšiai ir toliau plės-
tųsi ir bujotų abejose Atlanto 
pusėse: kad tolimas kelias į 
Lietuvą taptų nebe toks jau il
gas ir pasijustume visi, čia ir 
ten. kaip namuose. 

J u o z a s K o n č i u s 

SKELBIMAI 
x V a n d a P r u n s k i e n ė , Oak 

Lawn IL. visų gerų darbų 
rėmėja tiek čia Amerikoje tiek 
Lietuvoje, globoja 20 našlaičiu 
Lietuvoje. Atsiuntė .$9.<M)0.no 
— tai 20 našlaičių globa -
1998, 1999 ir 2000 metams Vi
sų našlaičių vardu dėkojame 
gerajai „tetai" už didelę para
mą Lietuvos vaikams, užpa-
galbą Lietuvos žmogui. „Lie
tuvos Našla ič iu globos ko
mi te t a s . 2711 W. 71 St.. ( h i -
cago IL 60629. 
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x TRANSPAK prnnc*:,: 
„Prieš 450 metų — 1547 m. 
pasaulį išvydo pirmoji auksinė 
lietuviška moneta - • dukatas, 
jo skersmuo 22 mm. svoris 3.5 
g, jis kaldintas iš aukščiausM.s 
kokybes .-uikso" Pinigai , 
s iun t in ia i ir komerc inės 
siuntos Į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK. 4545 W. 
63 St.. Chicago . IL 6<>629. 
tel. 773-838-1050. 
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x V y t a u t o Didž io jo šau
liu r i n k t i n ė rengia pirmąją 
pavasario gegužinę, balan
džio 27 d., s ekmadien į , 12 
vai. p . p . Saulių namuose, 
2417 W. 43 St . Karšti cepeli
nai, kugelis ir kt. patiekalai; 
laimės šulinys. Svečius links
mins Kosto Ramanausko or
kestras. Visi kviečiami. 
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x T a r p t a u t i n i o e k s l i b r i s u 
konkurso „Lietuviškai knygai 
450" paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje. Lemont. IL ba
landžio 26 - gegužės 11d . Ati
darymas šeštadienį, gegužes 
11 d . 7v.v. 
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x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
'netiesiniais įtnokejimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės i M u t u a l Federal 
Sav ings , 2212 West C e r m a k 
Road . Tel . (773) 847-7747. 

(sk^ 




