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Vydūno fondo premija
istorikui Kęstučiui
Gudmantui; LSS
ruošiasi vadovybės
rinkimams;
žinios iš Bostono ir
Clevelando skautų
organizacijų.
2 psl.

Bronius Nainys:
džiaugtis yra kuo praėjusį savaitgalį
Čikagoje net šeši
renginiai;
ar praeitis vis dar
kliudo kurti ateitį?
3 psl.

Lietuvos žemė - tai juk
Lietuva, - jaudinasi
Jonas Šalna;
gausiausias Lietuvos
turtas - vanduo.
4 psl.

Žmogus pirmiausia
„valgo” akimis, todėl
maistą reikia pateikti
gražiai, - sako
šeimininkė Adelė.
5 psl.

Padidėjo Lietuvių
fondo valdyba; Juozas
Končius pasakoja,
kas vyko užsiskleidus
„Lucia di Lammermoor”
spektaklio uždangai.
6 psl.

* Pirmadienį antrosiose
Lietuvos krepšinio lygos fi
nalo serijos rungtynėse čem
pionų vardą ginantis Kauno
„Žalgirio” klubas 77:63 nuga
lėjo reguliaraus sezono nuga
lėtoją Vilniaus „Lietuvos ryto”
komandą ir išlygino finalo seri
jos iki keturių pergalių rezul
tatą — 1:1. Pirmąsias rungty
nes Vilniuje „Lietuvos rytas”
laimėjo 79:64.
* Slovėnijoje vykusiose
Tarptautinės sportinių šo
kių federacijos (IDSF) pašau
lio varžybose klasikinių šokių
programoje suaugusiųjų grupė
je II vietą užėmė Kauno „Kas
pino” klubo šokėjai Marius
Kriukelis ir Kristina Valiūnaitė.
* Budapešte (Vengrija)
savaitgalį vykusiame pa
saulio taurės šiuolaikinės pen
kiakovės 4-ajame rate niekas
neprilygo lietuviui Edvinui
Krungolcui. Tarp 32 finale da
lyvavusių sportininkų jis už
ėmė I vietą.

Naujausios
žinios

WWW.DRAUGAS.ORG

Vaiko teisių apsaugai — aukščiausių
valstybės vadovų dėmesys
Lietuvos Seimas pritarė pre
zidento Valdo Adamkaus pa
siūlytam Vaiko teisių apsau
gos pagrindų įstatymo pataisų
projektui, kuriame siūloma
įsteigti savarankišką centrinę
vaiko teisių apsaugos institu
ciją.
Prezidentui rūpestį kelia ne
pakankama vaiko teisių ap
sauga. Dabar vaiko teisių ap
saugos funkcijos yra išskirs
tytos daugeliui įvairių institu
cijų.
Pagal prezidento pateiktą
projektą, centrinė vaiko teisių
apsaugos institucija prie vy
riausybės formuotų bei įgy
vendintų vaiko teisių apsau
gos politiką Lietuvoje, užtik
rintų tinkamą vaiko teisių ap
saugą, metodiškai vadovautų
valstybinėms ir savivaldybių
vaiko teisių apsaugos tarny
boms, vadovautų jų veiklai.
Centrinė vaiko teisių apsau
gos institucija, merų teikimu,
skirtų ir atleistų savivaldybių
vaiko teisių apsaugos tarnybų
vadovus, teiktų siūlymus vy
riausybei, Seimui dėl įstaty
mų ir kitų teisės aktų projek
tų, rekomenduotų, kaip spręs
ti praktines vaiko teisių ap
saugos problemas, kauptų, ana
lizuotų ir sistemintų vaiko
teisių apsaugos statistiką val
stybės mastu, atstovautų Lie
tuvos Respublikai užsienyje.
Be to, projekte siūloma su
stiprinti vaiko teisių apsaugą
savivaldybių bendruomenėse
prie savivaldybių tarybų, su
darant vaiko teisių apsaugos
tarybas.
Statistikos departamento
duomenimis, per praėjusius
metus asocialių šeimų skai
čius Lietuvoje išaugo dar 3
proc. iki 18,700, o jose augan
čių vaikų skaičius padidėjo 6
proc. iki 42,800.
Pernai 1,300 netekusių tėvų
globos vaikų buvo nukreipta
kitų šeimų ar asmenų globai
— tai maždaug 1 proc. mažiau
negu 2000 metais.
Praėjusiais metais vaikų
globos namuose gyveno 3,800
vaikų, iš kurių 71 proc. sudarė
našlaičiai ir beglobiai. (Elta)

* Buvęs kultūros minist
ras Gintautas Kėvišas vado
vaus Lietuvos nacionr.liniam
operos ir baleto teatrui.

Vašingtonas, gegužės 11
d. (LR ambasada) — Lietuva
šiandien kuria atvirą visuo
menę, laisvą nuo senų prie
tarų ir mitų. Lietuvos ateitis
aiškiai projektuojama Europos
vertybių ir ūkio erdvėje, ku
rioje antisemitizmo, neapy
kantos kitų kultūrų ir kitokio
mąstymo žmonėms apraiškos
yra svetimos ir netoleruoja
mos, teigė Amerikos žydų ko
miteto kasmetiniame suva
žiavime Vašingtone Lietuvos
ambasadorius JAV Vygaudas
Ušackas.
Gegužės 10 d. ambasadorius
dalyvavo Amerikos žydų komi
teto suvažiavimo vienoje iš se
sijų, kurioje buvo aptarta va
dinamųjų naujų demokratijų
vieta bei vaidmuo besikei
čiančioje Europoje.

(Remiantis AFP. Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneStmals)
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Istorinis susitikimas Reikjavike. Antras iš kairės — JAV Valstybės sekre
torius Colin Powell.

' ■
Reikjavikas. NATO valsty
bių užsienio reikalų ministrai
antradienį Islandijos sostinėje
pradėjo susitikimą, kurio me
tu turi būti pritarta naujam
bendradarbiavimui su buvusia
šaltojo karo priešininke Rusija
— bendradarbiavimui dėl te
rorizmo, ginklų kontrolės ir
krizių valdymo. Dviejų dienų
susitikime taip pat turi būti
aptarti reikalavimai, kuriais
vadovaujantis, šiemet bus
vykdoma NATO plėtra.
Busimoji Rusijos ir NATO

Gedimino Žilinsko i Elta i nuotr.

Lietuva eina į Europą
užsigydžiusi praeities žaizdas

Pasaulio naujienos

EUROPA

* Seimas suteikė įgalioji
mus vyriausybei derėtis dėl
Ignalinos AE II bloko uždary
mo.
* Valstybės turto fondas
ir Vokietijos energetikos
bendrovių susivienijimas pa
rengė pasirašymui sutartis dėl
„Lietuvos dujų” privatizavimo.

Gegužės 15-oji — Tarptautinė šeimos diena.

bendradarbiavimo struktūra
politinio „dvidešimtuko” for
matu veiks susitarimo pagrin
du, pareiškė Rusijos užsienio
reikalų ministras Igor Ivanov.
Jis pabrėžė, jog Rusijos ir
NATO bendradarbiavimas bus
„ne konsultacinio, o vykdomo
jo pobūdžio”. I. Ivanov patvir
tino neigiamą Rusijos nuosta
tą dėl NATO plėtros į Rytus,
kuri, URM vadovo nuomone,
„neatitinka nei NATO, nei ki
tų valstybių saugumo tikslų”.
Rusijos ir NATO santykiuo
se vyksta „istorinis Vakarams
posūkis”,
pareiškė
Italijos

Užsienio lietuviai
rūpinasi prof.
J. Ereto atminimu

Ambasadorius padėkojo šiai
didžiausiai JAV’ žydų organi
zacijai už jos aktyvią paramą
Lietuvai bei kitoms Vilniaus10 grupės valstybėms siekiant
NATO narystės.
V. Ušackas
supažindino
Amerikos Žydų komiteto na
rius su Lietuvos pasiekimais at
kuriant istorinį teisingumą
bei saugojant Lietuvos žydų
kultūrinį palikimą. Jis pri
minė apie Lietuvos geros va
lios žingsnį perduoti Izraeliui
per ilgus nacių ir sovietų oku
pacijos metus išsaugotas toras
bei informavo apie Vilniaus
miesto ir Lietuvos žydų kul
tūrinio palikimo paramos fon
do planus atkurti istorinio Vil
niaus žydų kvartalo fragmen
tus.
Nukelta į 4 psl.

Čikaga/Vilnius, gegužės 14
d. (Elta) — Pašto ženklas, pa
gerbiantis iškilaus visuome
nės veikėjo, Eltos įkūrėjo, pro
fesoriaus Juozo Ereto atmini
mą, bus išleistas 2003 metais.
Tokį susisiekimo viceministro
Arijaus Ramono atsakymą ga
vo Čikagoje gyvenantis Juozo
Ereto kūrybinio palikimo glo
bėjas Algis Liepinaitis.
Nutarimą pasirūpinti, kad
J. Eretui atminti būtų išleis
tas pašto ženklas, yra priėmęs
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLB) dešimtasis seimas,
posėdžiavęs 2000 metų rug
pjūtį. Kartu su PLB valdyba
šiuo reikalu rūpinasi ir A. Lie
pinaitis, plačiai žinomas savo
veikla rengiant ir finansuo
jant prof. dr. J. Ereto raštų
vertimus
Nukelta į 4 psl.

premjeras ir užsienio reikalų
ministras Silvio Berlusconi.
Pasak jo rengiamas dokumen
tas sukuria prielaidas Rusijai
„praktiškai įstoti į NATO”.
Briuselis. Europos Komisi
ja (EK) antradienį pranešė Pa
saulinei prekybos organizaci
jai (PPO) pateikusi sąrašą
JAV prekių, kurioms gali būti
taikomos atsakomosios sank
cijos, JAV apmokestinus plie
no importą. EK sudarė du at
sakomųjų prekybos priemonių
sąrašus: ilgesniojo vertė 606
mln. eurų, trumpesniojo — 378
mln eurų.

ginklais ir lėšomis remiant se
paratistus, kovojančius prieš
Deli valdžią musulmonų val
domoje Kashmyro valstijoje,
tačiau Islamabadas tai neigia.

INDIJA
Jammu, Indija. Separatis
tų kovotojams antradienį už
puolus keleivinį autobusą ir
kariuomenės stovyklą Indijos
administruojamoje Kashmyro
valstijoje, žuvo 33, buvo su
žeisti 38 žmonės.
Deli. „Iki šiol buvome kant
rūs, galbūt dar šiek tiek laiko
turėsime kantrybės, tačiau
kiek ilgai kentėsime, kai ap
linkui vyksta tokie dalykai,
sunku pasakyti”, pareiškė In
dijos užsienio reikalų jaunes
nysis ministras Omar Abdullah. Indija kaltina Pakistaną

ARTIMIEJI RYTAI
Čikaga. JAV prezidentas
George W. Bush toliau rems
idėją įsteigti Palestinos valsty
bę, nepaisydamas dešiniosios
Izraelio partijos „Likud” bal
savimo, kuriuo ji pareiškė nie
kada neleisianti palestinie
čiams turėti savo valstybės.
JAV valstybės sekretorius Co
lin Powell dar labiau sutvirti
no G. W. Bush nuostatą, pranešdamas, kad kalbėjosi su
„Likud”
vadovu,
Izraelio
premjeru Ariel Sharon. „Jis
man patvirtino, jog lieka pa
siryžęs žengti į priekį, siekda
mas įgyvendinti Palestiniečių
valstybės viziją, kurią, man
regis,
puoselėja
dauguma
žmonių”, sakė C. Povvell.
-Jeruzalė. Izraelio premje
ras Ariel Sharon antradienį
pareiškė, kad praėjusį mėnesį
Vakarų Krante surengtas pla
taus masto kariuomenės puo
limas buvo sėkmingas, tačiau
susidorojimo su palestiniečių
ekstremistais misija dar ne

Nr g4
Kaina 50 c.

Raginama atšaukti valstybines
pensijas sovietiniams
darbuotoj ams
Vilnius, gegužės 14 d. (BNS)
— Prezidentas Valdas Adam
kus pasipiktinęs Socialinės ap
saugos ir darbo ministrės va
dovaujamos komisijos spren
dimu skirti valstybines pensi
jas sovietinės nomenklatūros
darbuotojams ir reikalauja,
kad vyriausybė kuo skubiau
atšauktų šį nutarimą.
„Tiesiog yra nesuvokiama,
kodėl tokios pensijos buvo pa
skirtos asmenims, kurie net
Sausio 13-ąją tarnavo Sovietų
Sąjungai”, sakė prezidentas.
„Lietuvos sovietų socialistinė
respublika nebuvo valstybė,
todėl pensijų skyrimas už nuo
pelnus sovietų valdžiai yra
mėginimas perrašyti Lietuvos
istoriją ir pateisinti jos okupa
ciją”, sakė V. Adamkus.
Praėjusią
savaitę
žinia
sklaidoje pasirodė informacija
apie tai, kad socialinės apsau
gos ir darbo ministrės Vilijos
BlinkevičiUtės vadovaujama
Valstybinių pensijų skyrimo
komisija valstybines antrojo
laipsnio pensijas pradėjo daly
ti sovietmečio nomenklatūros
atstovams.
Kartu su daugiavaikėmis
motinomis bei nepriklausomai

Lietuvai nusipelniusiais as
menimis valstybines pensijas
gaus ir nieko išskirtinio per
pastarąjį dešimtmetį nenuvei
kę, priversti pasitraukti iš
aukštų pareigų ir netgi su
KGB sąmoningai bendradar
biavę žmonės.
Tėvynės
Sąjungos-konservatorių frakcija antradienį
išplatino pranešimą, kuriame
teigiama, kad kairioji daugu
ma pripažino, kad valstybinių
pensijų skyrimo LKP CK na
riams, okupacinių represinių
struktūrų kariškiams ir ki
tiems bendradarbiams yra
pernelyg šiurkštus iššūkis
kovotojų už Lietuvos laisvę at
minimui.
„Jie mano, kr .d rytoj ar poryt
tas iššūkis bus ne toks ryškus
arba enkavedistų nuopelnai
didesni. Siūlome šio įstatymo
priėmimą atidėti iki galutinės
komunizmo pergalės visame
pasaulyje”, rašoma frakcijos
pranešime spaudai.
Seimas antradienį pradėjęs
posėdį, tylos minute pagerbė
Romo Kalantos atminimą ir
nesiryžo svarstyti Valstybinių
pensijų įstatymo pataisų.

Laiškas JAV senatoriui Jesse Helms
Burbank, CA, gegužės 10
d. — Amerikos Baltų Laisvės
Lyga perdavė JAV Senato
Užsienio reikalų
komiteto
laišką senatoriui Jesse Helms.
„Mielas Senatoriau Helms,
Administracija tvirtai remia
S. 1572, Laisvės sutvirtinimo
įstatymą. Šis įstatymas pa
rems, besirengiančių NATO
narystei, Europos demokratijų
pastangas, sutvirtins JAV
saugumą ir pastūmės į priekį
Amerikos interesus sustiprin
toje ir praplėstoje Sąjungoje.
Prezidentas
George
W.
Bush, praėjusį birželį kalbėda
mas Varšuvoje, pasakė: kad
‘Jalta neįteisino natūralaus
padalinimo, bet padalino gyvą
civilizaciją’. Kai geležinė už
danga nusileido nuo Europos,
baigta. Premjeras pabrėžė,
kad taikos derybos su palesti
niečiais nebus atnaujintos, kol
„korumpuota ir diktatoriška”
Palestinos savivaldos vadovy
bė neįgyvendins „gyvybiškai
svarbių vidaus reformų”.
JAV
Vašingtonas. JAV valsty
bės sekretorius Colin Powell
pirmadienį regimai atsiribojo
nuo prieš savaitę pasakyto
aukšto JAV pareigūno pa
reiškimo, kad Kuba siekia su
kurti biologinius ginklus. C.
Powell pareiškė, kad Jung
tinės Valstijos yra susirūpinu
sios, jog ši komunistinė vals
tybė „turi sugebėjimų ir yra
pajėgi atlikti reikiamus tyri
mus”. Šio pareiškimo tonas
buvo regimai švelnesnis už
praėjusį pirmadienį pasakyto
JAV valstybės sekretoriaus
pavaduotojo John Bolton, kai
jis pareiškė: „Štai ką mes da
bar žinome — Jungtinės Vals
tijos mano, kad Kuba vykdo
bent jau ribotą puolamojo bio
loginio karo tyrimų bei ku
riamąją programą".
Vašingtonas. Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) valdyba
patvirtino 64 mln. JAV dol.

bendras abiejų partijų nusi
statymas buvo panaikinti šį
padalinimą ir atstatyti vien
tisą, laisvą, taikoje gyvenan
čią Europą. 1997 metų Są
jungos nutarimas priimti Len
kiją, Vengriją ir Čekijos Res
publiką priartino mus prie to
nusistatymo įgyvendinimo.
Dar šiais metais, per NATO
viršūnių susitikimą Prahoje,
atsivers galimybė žengti dar
vieną žingsnį, priimant į stip
riausią pasaulyje Sąjungą Eu
ropos demokratijas, kurios yra
pasiruošusios prisidėti prie
Euroatlantinio saugumo. Kaip
prezidentas pastebėjo Varšu
voje, ‘planuodami Prahos su
sitikimą,
neturime
žiūrėti
kiek užteks, bet kiek daug
mes galime pasiekti’.
Nukelta į 4 psl.
paskolos išmokėjimą Jugosla
vijai bei naują 3 metų, 829
mln. dol. finansavimo progra
mą.

''11
įjk
f

k
JAV prezidento žmona Laura Bush
Prancūzijoje pradėjo kelionę po Eu
ropą, kurios metu aplankys 4 vals
tybes, aptars švietimo bei pagalbos
Afganistanui klausimus.

JUNGTINĖS TAUTOS
Jungtinių Tautų Saugumo
Taryba antradienį patvirtino
reikšmingą prieš 12 metų
įvestų sankcijų Irakui pataisą.
Balsavimas dėl šio nutarimo
anksčiau buvo atidėtas, lau
kiant Sirijos pritarimo, kad
ST parama būtų vienbalsė.
Irako kaimynė Sirija, vienin
telė arabų valstybė, priklau
santi 15 narių ST, paskutinę
minutę nusprendė balsuoti už
šį nutarimą, nors prieš tai
sukritikavo dokumentą ir pa
reiškė apskritai nepritarianti
sankcijų taikymui.
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SKAUTYBĖS
KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PASIRUOŠIMAI LSS
VADOVYBĖS RINKIMAMS
Kaip buvo pranešta š.m.
sausio 12 d. aplinkraštyje (ap
linkraštis nr. 4) Pirmijos pir
mininkės pakviestas v.s. Ro
mas Fabijonas sutiko eiti 2002
m. LSS Vadovybės rinkimų
prezidiumo pirmininko parei
gas. LSS Rinkimų prezidiume
sutiko dalyvauti šie skautininkai/ės:
v.s. Liudas Ramanauskas —
Mandatų ir balsų skaičiavimo
komisijos pirmininkas.
v.s. Marytė Utz — Nutari
mų komisijos pirmininkė.
vyr. sk. Judija Stanislovaitienė — sekretorė.
Tarybos pirmijos patvir
tinta darbotvarkė:
Pirmijos Kvieslys rinkimus
pradėti — gegužės 4 d.
Vienetų sąrašai prisiunčia
mi Rinkiminei komisijai —
birželio 1 d.
Kandidatų siūlymas — rug
sėjo 14 d.
.Balsavimo lapų su kandida
tų sąrašais išsiuntimas —
rugsėjo 28 d.
Grąžinami balsavimo lapai
— spalio 26 d.
Paskelbiami balsavimo duo
menys — lapkričio 23 d.
Tarybos, Garbės teismo ir
Kontrolės komisijos pirminin
kų rinkimai — gruodžio 7 d.

LSS NUOSTATŲ
PERŽIŪRĖJIMO
KOMISIJA:
2001 m.-balandžio 21-22 d.
LSS Tarybos Akivaizdinis
posėdis pritarė Tarybos pirmi
ninkei sudaryti komisiją per
žiūrėti LSS nuostatus ir pa
ruošti pasiūlymus dėl pakei
timų. Šioje komisijoje sutiko
dalyvauti Tarybos pirminin
kės pakviesti: s. fil. Nida Bichnevičiūtė, v.s. Gediminas De
veikis, v.s. fil. Laima Kiliulienė ir v.s. fil. Zita Rahbar, v.s.
Gediminas Deveikis sutiko
šiai komisijai pirmininkauti.
PARUOŠTI LSS
NUOSTATUS DĖL „TAX
EXEMPT” STATUSO „IRS”:
2001 m. balandžio 21-22 d.
Tarybos Akivaizdinis posėdis
pritarė Tarybos pirmininkei
sudaryti komisiją, kuri pa
ruoštų LSS nuostatus liečian
čius „tax exempt” statusą IRS.
Tarybos pirmininkės pakviesti
sutiko dalyvauti komisijoje: s.
Vytenis Lietuvninkas, v.s. Ire
na Markevičienė ir v.s. Birutė
Banaitienė, s. Vytenis Lietuv
ninkas sutiko šiai komisijai
pirmininkauti.
Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

LSS Atlanto rajono vadovų ir vadovių posėdžio dalyviai. Iš k. sėdi: D. Pileikienė, S. Neidhardt, N. Šnipaitė, R.
Mickūnienė, L. Bernotas A. Norvaišienė. Stovi: A. Adomkaitis, V. Dilba, J. Bielkevičius, P. Alenskienė, B.
Žiaugrienė, E. Šukienė, P. Štuopis, S. Dambauskas, L. Subatienė ir D. Dilbienė.

BOSTONO SKAUTŲ VEIKLOS ŽINIOS
Mugė ir šiemet buvo vispu Yorko.
Kaziuko mugė Bostone
Posėdžio metu buvo įvertin
Bostono skautų ir skaučių siškai sėkminga.
Dabar Bostono skautiškas ta pernykščių metų vasaros
51-oji Kaziuko mugė š.m. kovo
3 d. vyko Lietuvių piliečių klu jaunimas ruošiasi vykti į šių LSS Atlanto rajono stovykla
bo salėje. Susirinko gausus metų vasaros stovyklą „Žvė „Gaida” ir sudaryti planai šios
būrys brolių ir sesių. Daugiau rynas”, kuri rugpjūčio 11-18 d. vasaros stovyklai.
Stovykla „Žvėrynas” š.m.
negu 100 jų išsirikiavę stovėjo vyks Bolton, Massachusetts.
rugpjūčio 11-18 d. vyks Camp
iškilmingoje tuntų sueigoje.
Atlanto rajono vadovų
Resolute, Bolton, MA. Lietu
Kaziuko mugėje kiekviena
posėdis
viškas skautiškas jaunimas
skautų ir skaučių draugovė at
yra kviečiamas stovykloje da
silankiusius svečius viliojo
Lietuvių Skautų sąjungos lyvauti. Informacijai prašoma
įvairiais savo rankdarbiais,
žaidimais, įvairių laimikių lai Atlanto rajono vadovai ir va kreiptis į sesę Naidą Šnipaitę,
dovės š.m. balandžio 6 d. su LSS Atlanto rajono vadę, tel.
mėjimais.
Mugės lankytojai džiaugėsi, važiavo į Bostone vykusį me 508-359-7891, arba elektroni
kad ir šiemet buvo galima tinį suvažiavimą. Posėdyje da niu paštu: gabija_@yahoo.com
s. fil. Gloria Adomkaitienė
skaniai papietauti. Malonios lyvavo vadovai ir vadovės iš
Atlanto rajono Seserijos
šeimininkės vikriai aptarnavo Bostono, Hartfordo, Philadelatstovė
išalkusius svečius tradiciniais phijps, Worcesterio ir New
lietuviško maisto patiekalais,
gardžiais namų gamybos tor
tais.
CLEVELANDO „PILĖNŲ” TUNTO
Šių metų spektaklis „Lai
VEIKLA
mingasis kraštas” žvalaus jau
nimo buvo puikiai suvaidintas
stovyklauto
Kovo 17 d. Clevelando skau- gistravusiems
ir sulaukė entuziastiškų žiū
jams
bus
suteikta
informacija
tija
Dievo
Motinos
parapijoje
rovų plojimo.
surengė tradicinę Kaziuko ir reikalingos anketos. Stovyk
mugę, kuri sulaukė gausingų los mokestis negrąžinamas po
svečių. Mugėje gautas pelnas gegužės mėn. 31 dienos.
Clevelando ir Detroito skau
gailos bibliotekoje, kurioje ra abiem tuntams padės tęsti
do gerai išlikusį ruošiamos veiklą, o ypač vasarą vykti tai daugelį metų palaiko bro
liškus ryšius. 1958 m. Michiknygos „Geneologijos” egzemp stovyklom
„Pilėnų” tunto pavasario gane — Highland State Reliorių. Iki to laiko buvo žino
mas tik vienas knygos eg veikloje po Kaziuko mugės iki creational Area parke bendro
zempliorius Selezijos bibliote gegužės 20 d., pirmadieniais mis pastangomis buvo sureng
koje. Knyga nepilnai visa išli bus vienetų sueigos. Gegužės ta IV Tautinė stovykla. Jos
kusi. Šiuo atveju laimė tikrai 20 d. bus veiklos užbaigimo pirmininkas buvo tuometinis
Kęstučiui nusišypsojo: ieškok sueiga. Birželio 8-10 d. prityrę „Pilėnų” tuntininkas v.s. Pra
skautai ir skautai vyčiai išky nas Karalius, o pavaduotojai
ir rasi.
Dalyvavo istorikas ir Mins laus dviračiais Pennsylvani- detroitiškiai — ps. Ant. Banio
nis ir ps. L. Puskepalaitienė.
ko konferencijoje 1998
m., joje.
Ger. J.
Birželio
15-22
d.
„Pilėnai”
kur skaitė pranešimą apie
kartu
su
Detroito
skautais
sto
Iš
„Dirva”
2002.
04.16
Lietuvos metraščius. Lankėsi
vyklaus
Dainavoje.
Ši
stovyk
jis ir Krokuvoje, universiteto
kvietimu, padirbėti istorijos la bus miela proga jaunoms
šaltiniuose. Medžiagos lietu šeimoms (giliukams su tėvais)
ir vilkiukams pasidžiaugti
viškomis temomis tenai yra
gausu, apsilankymas ir studi Dainavos gamta. Tėvai turės
pasirūpinti stovyklautojų ke
jos buvo sėkmingos.
Vydūno fondas džiaugiasi is lione į Dainavą, o „Pilėnų”
tuntas parūpins tunto na
toriko Kęstučio Gudmanto
darbais, studijomis ir pasise riams palapines ir prisidės po
75 dol. prie kiekvieno tunto
kimais. Linkime jam sėkmės
nario stovyklos mokesčio. Sto
ir ištvermės ateities darbuose,
vyklautojai registruojasi pas
suteikdami jam kultūrininko
tuntininką v.s. R. Belzinską
Mykolo Žilinsko vardo premiją
iki š.m. gegužės 15 d., kartu
ir žymenį.
įmokėdami kiekvieno stovyk
Vytautas Mikūnas lautojo mokesčio dalį. Užsire-

VYDŪNO FONDO PREMIJA ISTORIKUI
Lietuva turi turtingą ir di
dingą istoriją, kurią daugiau
siai tyrinėjo svetimi. Jie para
šė keliolika kartų daugiau is
torinių veikalų apie Lietuvą
negu lietuviai istorikai. Dėl to
istorijos ne visada buvo objek
tyvios Lietuvai ir lietuviams.
Reikia džiaugtis kiekvienu
nauju istoriku, kuris atskleis
tų ilgų amžių uždangą ir ap
rašytų teisingą, netendenzingą istoriją.
Vydūno fondas įsteigė Myko
lo Žilinsko (kuris visą gyve
nimą labai sielojosi Lietuvos
valstybe ir jos istorija) vardo
premijas jauniems istorikams.
Šiais, Vydūno fondo 50 metų
veiklos sukaktuviniais metais,
jau penktą kartą yra skiriama
premija jaunam istorikui. Šį
kartą ji teko Vilniaus univer
sitetą baigusiam, dabar di
sertaciją rašančiam istorikui
Kęstučiui Gudmantui. Jo pasi
rinkta tema yra apie Lietuvos
metraščius. Tai svarbi ir ma
žai tyrinėta tema, kurią įveik
ti yra pasiryžęs Kęstutis Gud-

mantas.
Laureatas yra baigęs Vil
niaus universiteto istorijos fa
kultetą ir vieną semestrą stu
dijavo teologiją Čikagoje. Grį
žęs į Lietuvą parengė spaudai
Vygando Marburgiečio kroni
kos vertimą, kurio originalas
yra saugomas slaptajame Prū
sijos valstybės kultūrinio pali
kimo archyve Berlyne. Tai vei
kalas, teikiantis daug žinių
apie kryžiuočių kovas su lietu
viais ir apie kunigaikštį Kęs
tutį; apie to laiko Lietuvą,
Žemaitiją. Kitas svarbus lei
dinys, kurį su bendradarbiais
paruošė, yra Samuelio Daugir
do knyga „Geneologija arba
trumpas Didžiųjų Lietuvos
kunigaikščių ir jų didžiųjų bei
narsių
žygių
aprašymas”,
1626 m. Tai XVII a. pradžios
Lietuvos istorija, kuri svarbi
kiekvienam istorijos tyrinėto
jui. Šiam veikalui paruošti rei
kėjo studijuoti kunigaikščių
Radvilų archyvų dokumentus,
esančius Varšuvoje. Lankėsi
jis ir Krokuvoje karaliaus Jo
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EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 k 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 8t. Oak. Lawn, IL
Tai. 706-422-8260

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Ba/nev Dr.. Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

wwwjoertartorauga(yan*iraaaheaauxxn
TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.
Dr. Vida I.Puodžiūnlenė
Healthy Connectlon
Chbopractic & Reheb
CHc
Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,

Šuto 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros.
galvos skausmų (ir migrenos), sportinių
traumų specialistas '

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi
tarus. Kalbame lietuviškai.

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 80126
630-941-2609

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDOLOGAS-ŠIRDIEŠ UGOS

7722 S. Kedzie Ąve.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

SKAUTŲ STOVYKLOS
JAV IR KANADOJE
Birželio 15-22 d. — Det
roito „Baltijos” ir „Gabijos”
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester, Michigan.
Liepos 19-28 d. — Čikagos
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Rako stovyklavietėje,
Custer, MI.
Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
miojo Vandenyno rajono skau
tų stovykla „Rambyno” sto
vyklavietėje, Big Bear, CA.

Akademinio Skautų sąjūdžio nariai dalyvavę Vydūno fondo surengtame V Jonuškaitės-Zaunienės vardo kon
kurso Muzikos akademijos salėjo. Vilniuje Dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių akademikai skautai. Pirmoje
eilėje iš kaires Vydūno fondo įgaliotinis (ji E Kulikauskas ir konkurso dalyvės Milda Smalakytė, Inga Iva
nauskaite. Julija Siupnianek. Joana Gedpuntaite, Aušra l.iutkute ir Vaida Raginskytė

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

Bostono skautai ir skautės Kaziuko mugės proga įspūdingai suvaidinę pasaką „Laimingasis kraštas”

Rugpjūčio 11-17 d. — LSS
Atlanto rajono skautų ir skau
čių „Žvėryno” stovykla vyks
Camp Resolute, Bolton Mas
sachusetts.

TUNTININKŲ DĖMESIUI
„Skautybės kelyje” garsi
nome įvairių vietovių Kaziuko
muges. Joms praėjus laukėme
nors trumpų žinių kaip jos
praėjo, o taip pat ir bent kelių
nuotraukų. Deja, atsiliepė tik
kelios vietovės. O kur kiti?
Sukruskite, dar ne vėlu. Red.

LSS SESERIJOS VADIJA
PRISIMINS A.A. s. fil.
RAMUNĘ LUKIENĖ
Gegužės 18-19 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, vyks
LSS Seserijos, Brolijos ir ASS
vadijų posėdžiai. Sekmadienį,
gegužės 19 d., 9 vai. ryte Sese
rijos vadija užprašė šv. Mišias
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijoje už savo buvusią
narę, a.a. sesę Ramunę. Kvie
čiame seses ir brolius prisi
minti mūsų brangią sesę mal
dose, dalyvaujant kartu su

mumis šv. Mišiose.

Sesė Rita

t

.i.

SIETUVIETĖS KVIEČIA
„Sietuvos” skautininkių ir
vyr. skaučių draugovėm sueiga
Ateitininkų namuose,'Lemon
te, vyks šeštadienį, gegužės 18
dieną 1 vai. p.p. Šioje Sueigoje
turėsime kalbėtojus visiems
aktualia tema. Jūros skauti
ninkai Vida ir Algis Jonušai
pasidalins patyrimais kaip ko
voti ir nugalėti vėžio ligą. Visi
susidomėję broliai ir sesės
kviečiami atsilankyti.

AR PRAEITIS VIS DAR PAVOJINGA ATEIČIAI?
lių žmonių. Jau ir tuomet
buvo keista: kodėl? Tuo ašt
riau šis klausimas kyla šian
dien, kai paseki, kaip jie elgėsi
ir elgiasi ir kaip susiklostė tų
žmonių
karjera
Lietuvos
laikais, ką jie davė Lietuvai.
Nuostabą kelia, kad tuomet,
kai jie ryžosi šiam žingsniui,
jau nebereikėjo bijoti, nes visi
buvome pagauti drąsos, jautė
mės saugūs milžiniškose žmo
nių miniose - vienas už kito.
Ne visi net ir supratome,
kokios atsakomybės imamės,
ypač jauni, bet ėmėmės. Tad
kodėl žmonės stojo į komparti
ją jau susikūrus Sąjūdžiui,
stebindami netgi tų komu
nistų kuopelių pirmininkus,
kuriems paduodavo pareiški
mus?
Buvo nuomonė, kad vadi
namąją Michail Gorbačiov
„Perestroiką” darė jauna so
vietų KGB-stų karta, kuri
turėjo nuversti senąją Rusijos
valdžią.
Vėlesni
įvykiai
Rusijoje
tai
patvirtina:
atgyvenęs Boris Jelcin savo
įpėdiniu pasirinko niekam
nežinomą, negirdėtą jauną
KGB karininką Vladimir
Putin. Ar toks jaunų gabių
žmonių
dalinys
nebuvo
sudarytas ir Lietuvoje? Tik
riausiai buvo. Kazimiera
Prunskienė yra gyrusis spau
doje, kad ji siuntė KGB vadui į
Maskvą savo socializmo pa
tobulinimo projektą. Žmonės,
pakelti griauti prarūgusio
socializmo, turėjo tikėti, kad
daro gerą darbą, juo labiau,
kad nusimatė geros kaijeros
galimybės. Bet... jie greitai
turėjo pasijusti spąstuose, nes
netrukus prasidėjo Sąjūdis, o
jie nebuvo rusofilai, jie tiesiog
norėjo gero gyvenimo, norėjo
veikti. Kadangi KGB turėjo
kreipti dėmesį į jaunus, ga
bius ir ambicingus, reikia
manyti, jie ir šiandien dar
turėtų būti tarp mūsų.
Taip jau atsitiko, kad M.
Gorbačiov, pats to nenujaus
damas, išleido iš butelio džiną:
Pabaltijo tautos pasinaudojo
situacija, susikūrė nacio
naliniai išsivadavimo sąjū
džiai, kuriuos parėmė tautos.
Visuotinė
euforija!
Deja,
„Perestroikos” desanto daly
viai - jau surištomis ran
komis. Jie tikriausiai gailėjosi
paskubėję, bet šaukštai buvo
po pietų, jie gavo naujas
užduotis: stoti į komunistų
partiją, į Sąjūdį, važiuoti į
užsienyje
egzistuojančius
lietuvių telkinius ir ten
stengtis užimti svarbias pozi
cijas (spaudą, organizacijas,

DVI SAVAITES INDIJOS
ŠIRDYJE
RITONĖ RUDAITIENĖ

Nr.3

Arijai taip pat buvo tie,
kurie Indijoje įsteigė kastų
sistemą.
Kadangi mūsų ir hindu kal
bos yra kilusios iš sanskrito,
ieškojau žodžiuose ir vietovių
pavadinimuose ko nors bend
ra. Buvom sustoję nedidelia
me miestelyje vardu Dausa, o
Taj Mahal stovi ant upės
Jamuna (primena Nemuną)
kranto. Būnant Indijoje, taip
pat patyrėm ypatingą dėmesį
ir
svetingumą,
parodytą
mums — svečiams. Visur mus
sutikdavo su gėlių vainikais ir
kaktą pažymėdavo raudonu
dažų tašku. Tai trečioji akis —
išminties simbolis. Pasirodo,
mes turime ir tą pačią patarlę:
„Svečias į namus — Dievas į
namus”. Ir tai per visą kelionę
ir laiką praleistą Indijoje labai
jautėme.

Kitas iš kelionės Indijoje
įspūdžių
pluoštas
labai
skirtingas. Taigi apie Indijos
praeitį, per keturiolika dienų
pačioje jos širdyje, galima:
Pamatyti per 5,000 su vir
šum metų 8 kartus atstatytą
Delhi bei Naująją Delhi —
dabartinę Indijos sostinę,
įskaitant garsųjį Chandni
Chovvk, sausakimšai užsi
kimšusį bazarą — turgaus
gatvę, aplankyti 72-jų metrų
aukščio 1190 metais ant hindu
šventovės griuvėsių musul
monų pastatytą puošnų per
galės bokštą (mineretą) bei
Mahatma
Gandhi
kūno
sudeginimo vietą Raj Ghat. Tą
dieną didokas būrys 7-8 metų
vaikučių ir keletas suau
gusiųjų, atsinešę tam tikrus
rėmelius, verpė iš laukuose
surinktos
medvilnės
ka
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Bronius Nainys

Džiaukimės — yra kuo!

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Nepriklausomybei jau 12
metų ir daugelis sako: už
mirškim, gyvenkim ateitim.
Bet ką daryti, jeigu praeitis
nesileidžia užmirštama, jeigu
ji trukdo judėti į priekį? Štai
dažnai
kyla
klausimai:
Lietuvoje tiek gerų naujienų,
informacijų agentūros kasdien
praneša apie teigiamus poslin
kius, o kur apie tai parašyta
spaudoje? Ir komentarai visi
neigiami. Žmonės, susierzinę
dėl permainų, dar labiau
puola į neviltį. Kadangi žiniasklaida apklausose yra labai
aukštai vertinama, galima
spėlioti, kad žmonės nori
girdėti bloga, jiems tada lyg ir
atsiranda pasiteisinimas, ko
dėl jiems nesiseka: todėl, kad
viskas blogai valstybėje kolūkiai išdraskyti, jaunimas
bėga į užsienius, valdžia
vagia, tą užmušė, tas žmoną
pametė... Tuo tarpu statistika
sako, kad, pagal ekonominius
rodiklius, Lietuva dažnoje sri
tyje atrodo bent jau ne blogiau
už kaimynus, o mūsų piliečiai
valstybės pasiekimus vertina
blogiausiai. Todėl, sakoma,
lietuviai - pesimistai. Bet kyla
klausimas:
ar tai,
kad
visuomenėje vyrauja į depresi
ją panašus bendratautinis
nusiteikimas, nėra organizuo
jamas dalykas? Ar kas nors
nesuinteresuotas, kad mes
murdytumėmės toje nepa
sitikėjimo baloje? Ar kas nors
vis dar nerezga svajonių
pasinaudoti mūsų nepasiten
kinimu ir grąžinti prie plačios
motinos Rusijos krūtinės? Ar
istorija su ,,Williams” yra vien
tik ekonominė problema ir
t.t? O jeigu depresija organizuo
jama, tai kas šį darbą dirba?
Realiausi pretendentai būtų
žmonės, kurie kažkada tarpavo KGB, nes vargu ar jie
palikti ramybėje. Kadangi
svarbiosios agentūrinės bylos
yra išvežtos į Maskvą, visai
realu galvoti, kad jie gali būti
šantažuojant verčiami ką nors
veikti prieš valstybę. O ką jie
galėtų veikti? Pavyzdžiui, lįsti
į svarbias vietas, kurti organi
zacijas,
kurios
darytų
sumaištį; gal jiems leidžiama
disponuoti ir tam tikru (pvz.,
buvusiu KGB) turtu, taip pri
rišant ir įpareigojant (kaip
viename interviu yra pasakęs
politologas Kęstutis Girnius:
KGB agentai mėgo pinigus).
Neduoda ramybės faktas,
kas buvo tie žmonės, kurie,
jau susikūrus Sąjūdžiui, įstojo
į Lietuvos komunistų partiją.
O įstojo nemažai jaunų, veik
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jį:

V. Kapočiaus nuotr.

prilįsti prie įtakingų veikėjų
ir t.t., nes iš ten 50 metų ėjo
idėjos ir pinigai nepriklau
somybei). Perestroikininkai
neturėjo pasirinkimo. Buvo tik
vienas kelias: daryti taip, kaip
liepta,
kitaip
pašalins.
Sentimentų ten nebuvo.
Pabandykime šiuos teori
nius samprotavimus pailiust
ruoti
pavyzdžiais. Kokie tat
žmonės stojo į LKP? Štai ko
munistais Sąjūdžio laikais
tapo aktorė X. Dabar ji jau tik
artistė, o buvo įtakinga kon
servatorių veikėja (dėl des
trukcijos kėlimo išmesta iš
partijos); daug visokių ideolo
gijų perėjęs Y ir buvusi gydy
toja, dabar esanti krikščionių
demokratų valdžioje, ponia Z.
Kaip klostėsi jų gyvenimas
ir karjera?
Artistė - vargo vaikas, au
ginta vienišos motinos. Jai
pakilti iš savo liūdnos praei
ties ir tapti viskuo, o dar
turint tokį ambicingą būdą,
tikriausiai labai norėjosi.
Kadangi ji gabesnė buvo
gyvenimo teatre (nors yra
suvaidinusi keletą įsime
nančių
vaidmenų
kine):
iškalbi, sugebanti valdyti
situaciją, ją įkalbėti mestis
„gerinti socializmo” neturėjo
būti sunku. Įstojo į komunistų
partiją ir kartu į Sąjūdį,
vaikščiojo į centro komiteto
rūmus atstovauti Sąjūdžiui.
Sąjūdis ją išrinko AT nare,
buvo ir Seimo narė. Nors kon
servatoriai, kentėję dėl jos
įvairiausių išsišokimų, paga
liau pašalino iš partijos, bet,
politikoje ištobulinusi dema
gogijos meną, dabar ji verčia
kalnus televizijose, vesdama
ekstravagantiškus „šou” ir ka
riaudama prieš tikybos pamo
kas, propaguodama legalią

muolių siūlus. Tai buvo daro
ma Mahatmos (didžiosios sie
los) Gandhi prisiminimui,
kuris skatino ir mokė Indiją
tapti kaip galima daugiau
savarankiška.
Džiaugtis Shekhawati ir
Dunlod vietovėse 16-me šimt
metyje statytais bei spalvin
gomis freskomis išpuoštais ir
iki šiol išlikusiais ne tik vidu
je, bet ir iš lauko pusės „haveliais” — gyvenamaisiais na
mais ir pastatais.
Nakvoti 18-to šimtmečio
tvirtovėje — rūmuose, dabar
paverstuose į 48-nių kamba
rių viešbutį, kur po skanios
vegetariškos
vakarienės
mūsų laukė hindu lėlių
teatras, muzikantai ir grakšti
šokėja.
Joti kaip prieš 400 metų ant
purpuriniais aksomo kilimais
išpuoštų
ir
išdekoruotų
dramblių į Jaipuro kalnuose
stovinčią didingą Gintaro
tvirtovę — rūmus, kaip jodavo
mongolai — Indijos užkariau
tojų palikuonys.
Bus daugiau

prostituciją ir skleisdama
kitokias asmens pasirinkimo
laisvės grožybes Bet, galima
guostis, kad ši veikėja jau
nužydėjo ir vargu ar daug ką
kur nors benuves.
Spaudoje kurį laiką šmėkš
čiojo žinutės apie jos neva
intymius ryšius (ji gynėsi, kad
tai dalykiniai ryšiai - jos bi
čiulis jai padedąs globoti
kalinius!) su vienu turtin
giausių ir labai jau įtartinos
reputacijos verslininku Lauri
navičiumi, susijusiu su Ru
sijos naftos verslu. Laurina
vičius žurnalistų siejamas su
nusikalstamu pasauliu. O šių
metų „Kauno dienoje” žurnal
istas Alvydas Dargis per 2
numerius pasakojo apie sovi
etinę desanto diviziją, kuri
buvo dislokuota Kaune. Čia
Laurinavičiau^
pavardė
šmėkščioja šalia Daktarų
klano ir aukštų sovietinių kar
iškių, kurių vienas (S.
Gračiovas) vėliau, jau B.
Jelcin laikais, tapo gynybos
ministru, mat Kauno divizija
buvo vedantysis desanto
dalinys Sovietų sąjungoje, ap
rūpintas moderniausia techni
ka ir, žinoma, nukreiptas į
Vakarų Europą.
Kitas politikas - Y į politiką
iššovė iš erdvių - taip pat
energingas, ambicingas, kaip
parodė vėlesni jo veiksmai,
garbėtroška. Jis visur turėjo
būti pirmas, galėjo būti tik
vadas, nė daugiau, nė mažiau.
O kadangi iš pažiūros buvo
simpatiškas vyras, pradžioje
įgijo daug gerbėjų. Kokia įspū
dinga jo veiksmų trajektorija:
Vilniaus savivaldybės meras
ir beveik iškart konservatorių
partijos vicepirmininkas (kon
servatoriai skaudžiai užmo
kėjo, kad, norėdami būti galin

giausia partija, į savo gretas
priėmė visus, kas tik norėjo, ir
atleido visiems visas nuodė
mes; jeigu jas apskritai skai
čiavo). Kai Y atėjo pas konser
vatorius, jau buvo turtingas.
Jo verslas kažkokiu būdu susi
jęs su Rusijos verslu. Kai kon
servatoriai dėjo pastangas at
vesti į Lietuvą amerikiečių
bendrovę ,,Williams”, jis jau
buvo ministras pirmininkas.
Keistu sutapimu tuo metu
Rusijos prokuratūra atnaujino
jo bylą dėl skolų, mat jis turėjo
verslą Chantų-mansių auto
nominėje srityje, kur yra Ru
sijos naftos magnatų sostinė.
Nepasisekus jam sustabdyti
„Williams”, Y atsistatydino iš
ministro pirmininko pareigų ir
buvo išmestas iš konserva
torių partijos. Tapo liberalu, ir
iškart - vėl vadu. Tai sėkmin
gas žmogus! Bet neilgam.
Nepasidalino valdžia su sen
uoju pirmininku ar dėl kitų,
paprastai akiai nematomų,
priežasčių metė ir liberalus
bei sukūrė savo partiją, perskėlęs visai neblogai įsibė
gėjusius liberalus.
Neseniai
apie Y „Draugas” rašė, kad jis
pietavo su Algirdu Brazausku
ir tarėsi dėl bendros koalicijos
su socialdemokratais, o pačio
mis naujausiomis žiniomis jis jau tariasi su krikščionimis
demokratais, kurių koordina
cija pastaruoju metu irgi su
triko - jie balansuoja nuo ko
munistinės kairės iki nacis
tinės dešinės. Labai įdomu,
kad naujosios partijos simbo
liu Y-ininkai pasirinko ženklą,
primenantį nacių erelį. Ka
dangi Europa labai jautriai
reaguoja į viską, kas primena
nacionalizmą, galima tik ap
gailėti, kad ir tai padaryta ne
atsitiktinai. Nukelta į 5 psl.

Užlipti ant dramblio patogu, kopėčių nereikia

Liudininkas — Čikagos
apylinkėse šeši turiningi,
įdomūs kultūriniai renginiai
per vieną savaitgalį. Ko geres
nio ir beieškoti šioje ašarų
pakalnėje?
Aplankiau tris. Pradžia— iš
Lietuvos atskridusio buvusio
čikagiškio Lietuvos-Latvijos
Jėzuitų provincijos vadovo
kun. Antano Saulaičio, SJ,
pranešimas Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, gegužės 10
d., penktadienį, po pietų
Mums gerai pažįstamas lietu
vių jaunimo mylėtojas, auklė
tojas, bendradarbis kunigas
labai įdomiai pasakojo apie
Lietuvos jaunimo ir vaikų pa
dėtį, nuotaikas, bėdas. Dabar
jų daug, bet vis dėlto auganti
karta nuolat gerėjančiame
kelyje, ir jos ateitis šviesėja.
Gera žinia, ir dėkui. Dėkui ir
rengėjams: JAV LB Lemonto
apylinkės Socialinio skyriaus
vadovui Gediminui Kazėnui ir
PLC
renginių
komiteto
pirmininkei Bronei Nainienei.
Tą patį vakarą — ir prie
šingybė. Nuotaikingas rengi
nys Willow Springs nakti
niame „Bunkeryje”. Tai naujų,
trečiabangiais
vadinamų,
ateivių užeiga. Bet renginys
ne tik šiaip sau linksmas, bet
ir prasmingas: naujo ateivio
Broniaus Abručio ir jo žmonos
Sandros įsteigto savaitraščio
,Amerikos lietuvio” antrasis
gimtadienis. O laikraštis dėmesio vertas. Per dvejus
metus skaitytojų ūgtelėjo
trigubai, dabar jų 1,800, ir
labai pagerėjo turinys. Rasta
bendra kalba su „senaisiais”:
ir bendradarbiais, ir skaityto
jais. Draugiška Abručio tal
kininkė Vaiva Ragauskaitė
nuolat sukaliojasi tarp „antrabangių” ir vaizdžius jų pa
veiksliukus savaitraštyje pie
šia. Ji —jau ir PLC valdyboje.
Bendra kalba ir čia rasta.
Girdžiu, kad taip pat bend
radarbiaujama ir Čikagos
lietuvių Jaunimo centre. Argi
ne šaunu? „AL” gimtadienis
buvo puikus, puošnus: įdomi
programa, šampano fontanas,
didžiulis tortas. Kvietė ir
mane su žmona, dėkui, bet,
mums, pensininkams, kartu
su jaunimu trypti jau pristigo
jėgų. Tad sėkmės augti toliau:
platyn bendradarbiais ir
skaitytojais, gilyn turiniu.
Šeštadienį — du renginiai:
Lemonte PLC, Lietuvių tau
tinių šokių ansamblio „Gran
dies” metinis koncertas — po
kylis, Čikagoje, Jaunimo cent
re — Poezijos vakaras. Kur
važiuoti? Visą dieną — lietus.

Naujojoje
žavėtojas

Delhi

neblogai

Iki PLC tik mylia, iki Jaunimo
centro — daugiau
kaip
dvidešimt. Streikas prieš gani
tą, ir 7 vai. vakaro aš
Jaunimo centre. Ten žynius
mūsų
poetai:
Vitalija
Bogutaitė-, Eglė Juodvalkė,
Liūne Sutema, Julija Švabaitė
ir pažiba iš Lietuvos — Sigitas
Geda. Toks grožinės lietuvių
literatūros kūrėjų telkinys
Čikagoje -- seniai regėtas
Literatūrologui Titui An
tanaičiui net 10 minučių
prireikė perskaityti Sigito
Gedos parašytų bei išverstų
knygų sąrašą. Renginys
JAV LB Kultūros tarybos
dovana, kaip visada, jos
pirmininkes Marijos Reinie
nės prakaito vaisius. Tarp
šimtines klausytojų, gal de
šimtadalis lietaus nepabijo
jusių lemontiškių. Pastebėjau
Dalią Šlenienę, dr. Antaną ir

Alę Razmas, Aleksandrą Šve
dą. Grįžtančius mus lietus
prausė kibirais.
Sekmadienį, gegužes 12-tą,
Cicero, Morton
mokyklos
3,000 vietų salėje, JAV lietu
vių pasididžiavimas: Čikagos
Lietuvių operos pastatymas —
G. Donizetti 3 veiksmų opera
„Lucia di Lammermoor”. Sale
— beveik pilna. Spektakliui
pasibaigus — visi ant kojų
Kas gali scenos žavesį apra
šyti? Juk čia viskas musų,
lietuvių: trečiabangiai ir seni
ateiviai, Lietuva ir išeivija visi kartu. Kokia kita tautine
grupė tokį meno vienetą čia
turi? Choras profesionalus,
balsingi, jauni ir dailus solis
tai iš Lietuvos — scenoje ir
meilė jau kaip meilė. Renginio
gamintojai — nepailstantis
vadovas Vaclovas Momkus ir
jam talkinantis devynetukas,
ir operos meno vadovas, diri
gentas, ir Lietuvoje jau gerai
žinomas maestro Alvydas
Vasaitis. Prieš jus visus — aš
ant kelių. Dėkui... Dėkui...

Šeštas renginys — Lith’s
futbolo komandos rungtynės
Lemonte, PLC, — išlytas.
Pridėkim dar užpraėjusį
savaitgalį PLC ruoštą iškil
mingą Motinos dienos šventę
— vadovė Baniutė Kronienė
— ir 47 komandų krepšinio
varžybas Detroite, ir, va. koks
aštuonių dienų mūsų kul
tūrinės veiklos turinys tik
šioje apylinkėje. Taigi esame
dar gyvi, judrūs, veiklūs. Argi
nėra kuo džiaugtis ir didžiuo
tis? Tad nustokim skųstis,
dejuoti, bartis ir šokim vienas
kitam padėti
tą gyvastį
išlaikyti. Taip bus visiems
geriau.

pragyvemma

u/dirba nkiniiintuių

kobrų
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PASLAUGOS
STASYS CONST RUCTION

Trumpai apie viską

* Vėlavimas įrengti Igna
linos atominės elektrinės II

reaktoriuje antrąją stabdymo
sistemą gali turėti rimtų pa
darinių derybose su Europos
Sąjunga dėl narystės, mano
Energetikos instituto vadovas
Jurgis Vilemas. Ignalinos AE
vadovo Viktoro Ševaldino siū
lymus pratęsti elektrinės gy
vavimo laiką jis laiko bevil
tiškomis pastangomis, ilr, Eita)
* Mažeikių rajono Ukrinų
kaime pradėta statyti biodvzelino gamykla, kuri per
dirbs rapsų grūdus. Biodyzelino sudedamoji dalis — iš rap
sų aliejaus gaunamas metilo
esteris bus pradėtas gaminti
ateinančių metų sausio mė
nesį. Europos Sąjunga yra
nustačiusi biodegalų suvarto
jimo normą, kuri vis auga, o
2005 m. turėtų pasiekti 7.25
proc. bendro automobilinio
kuro suvartojimo kiekvienai
ES valstybei. Jeigu Lietuva
nesuskubs pati pasigaminti,
reikiamo biodegalų kiekio,
turės importuoti.
<lr, Elta)
* Danų ir lietuvių Rotary
klubai „Kauno Tauras” ir
„Aabenraa Rotary”
Kauno
technologijos
universiteto
(KTU) laboratorijai nupirko
įrangos už 45,000 litų. (BNS)
* Tris mėnesius su vyru
ir sūnumi Portugalijoje
praleidusi 47 metų klaipė
diete šiaip taip sugrįžo į na
mus, sukrėsta ir praradusi
santaupas. „Įsitikinau, kad
žmones į Portugaliją vežančios
bendrovės veikia su nusi
kaltėliais, o iš jų tinklo ne
lengva ištrūkti”, sakė „Lietu
vos rytui” klaipėdietė, kelionę
į Pirėnų pusiasalį prisimenan
ti kaip košmarą. Moteris
graužiasi patikėjusi vienos
Šiaulių bendrovės pažadais
įdarbinti Portugalijoje ją ir
šeimos narius.
<lr. Eita)

* Aplinkosaugininkai lei
do Trakų pilį juosiančiame
Galvės ežere susprogdinti 100
kilogramų trotilo. Taip pla
nuojama iš ežero pašalinti
gelžbetoninius polius, kurie
trukdo įrengti naują irklavi
mo liniją. Aplinkos apsaugos
ministerijos leidimas tokiems
darbams pribloškė net ka
riškius, šie atsisakė sprogdinti
polius ežere, -mat toks sprog
menų kiekis Galvę paverstų
mirusiu ežeru.
ilr, Eita)
* Nuo vasario, kai litas
buvo susietas su euru, pas
kolas paėmusiųjų JAV dole
riais skolos vertė sumažėjo
daugiau kaip 5 proc. Nors ar
timiausiu metu JAV doleris
gali dar pigti, bankininkai
įmonėms siūlo nerizikuoti ir
paskolas JAV doleriais keisti į
eurus ar litus.
ivž. Eita)
* Keliolika ūkininkų Lie
tuvoje bando naują verslą
— sliekininkystę. Sliekai, per
dirbdami organines atliekas,
gamina biohumusą, kuris
ypač tinkamas ekologinėms
daržovėms auginti. Kol kas iš
šio verslo ūkininkai išgyventi
negali, tačiau yra įsitikinę,
kad perspektyvos — didelės.
(R, Eite)

* Lietuvos verslininkus
papiktino Seimo kanceliari
jos sprendimas už daugiau nei
pusę milijono litų iš užsienio
pirkti ištaigingą autobusą par
lamentarų kelionėms. Jie tei
gia negalį suprasti, kodėl Sei
mas negalėjo tokios pačios
klasės autobuso pirkti Lietu
voje perpus mažesne kaina.
(LŽ, Elta)

* Nuo kitų metų šildymo
sezono šilumos vartoto
jams gali tekti mokėti abo
nentinį mokestį. Tokią Šilu
mos įstatymo pataisą Seimui
teikiantys valdininkai ramina,
kad dėl šio mokesčio šiluma
nepabrangs.
ilr, Eita)

Laiškas JAV senatoriui Jesse Helms
21-ojo amžiaus grėsmę ben
Atkelta iš 1 psl.
Mes esame įsitikinę, kad šis dram mūsų saugumui.
Esame tikri, kad galime
įstatymas, tęsdamas anksty
vesnius Kongreso darbus, re tikėtis Jūsų pagalbos šio įsta
miančius (NATO) praplėtimą, tymo pravedimui ir tikimės
sustiprins mūsų tautos nusi artimo bendradarbiavimo atei
mėnesiais
besi
statymą siekti laisvės, taikos nančiais
ir saugumo Europoje. Laisvės ruošiant istoriniams sprendi
sutvirtinimo įstatymo priėmi mams Prahoje.
Nuoširdžiai,
mas padidintų mūsų gali
Donald R. Rumsfeld
mybes veikti su kandiJatuoGynybos sekretorius
jančiomis valstybėmis, besi
ruošiančiomis įstoti į NATO
Colin L. Powell
ir kartu su mumis atremti
Valstybės sekretorius”.

Lietuva eina į Europą užsigydžiusi
praeities žaizdas
Atkelta iš 1 psl.
Ambasadorius pakvietė
Amerikos žydų komitetą akty
viai prisidėti prie šio projekto
įgyvendinimo.
V. Ušackas ypač pabrėžė ver
tybių sąvoką. Pasak jo, laisva
ir vieninga Europa šiandien
kuriama ant bendrų vertybių
pagrindo, ir tai, kaip naujos
demokratijos vertina sa'vo pra
eitį, parodo jų politinę brandą
bei įsipareigojimą demokra

tinėms vertybėms. „Lietuva
padarė didelę pažangą, tačiau
mes suprantame, kad dar
daug ką reikia nuveikti, su
prantame darbų svarbą ir su
prantame, kodėl reikia užgy
dyti istorines žaizdas tuo me
tu, kai siekiame grįžti į ben
dromis vertybėmis paremtą
šalių šeimą”, sakė V. Ušackas.
Šioje sesijoje taip pat kal
bėjo Bulgarijos, Čekijos, Latvi
jos ir Slovakijos ambasadoriai.

Užsienio lietuviai rūpinasi
prof. J. Ereto atminimu
tui skirtas pašto ženklas pa
sirodytų iki 2003 m. liepos 7
d., kai Lietuvoje prasidės PLB

Atkelta iš 1 psl.
Pašto ženklo reikalu
jis rašė laiškus Lietuvos vy
riausybei.
Gautame susisiekimo vice
ministro atsakyme dėkojama
už rūpestį ir pranešama, kad
šis klausimas apsvarstytas
Pašto ženklų komisijos po
sėdyje ir priimtas sprendimas
J. Eretui skirtą pašto ženklą
išleisti 2003 metais.

vienuoliktasis seimas.

Pernai rudenį Kaune, Vy
tauto Didžiojo universiteto
(VDU) Teologijos fakultete, iš
kilo medinis koplytstulpis —
Rūpintojėlis, pažymėtas Lietu
vos ir Šveicarijos herbais. Gar
susis tautodailininkas Ipolitas
Užkurnys jį sukūrė šveicaro,
Lietuvos patrioto, VDU profe
soriaus, J. Ereto (1896-1984)
bei jo žmonos Onos Jakaitytės
Eretienės atminimui.

PLB pirmininkas Vytautas
Kamantas pabrėžė, jog būtų
labai gražu, kad prof. J. Ere

i

VA.L Auto Servisas.

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings”,
„soffits”, „decks”, „gutters”,plokšti
ir „shingle” stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
haudotus automobilius. 3800 W.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

AUIUMŪBUOį NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
SIŪLO DARBĄ

Landmark

"ttl properties
Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN

valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr

Tel. 615-554-3161.

LIETUVOS ŽEMĖ - TAI LIETUVA
JONAS ŠALNA
Šiuo laiku esame mažiau ar
daugiau susipažinę su Lietu
vos Seime vykdomu pakeitimu
Lietuvos Konstitucijos 47-to
straipsnio dėl leidimo parduo
ti dirbamą žemę ne Lietuvos
piliečiams, kaip sąlygą įstoti į
Europos Sąjungą.
Tuo reikalu LR Seime buvo
surengta konferencija 2002 m.
sausio 14 d. Šį klausimą na
grinėja „Apžvalgoje” P. Gražu
lis, LR Seimo narys. Klausi
mas sudėtingas ir reikalingas
išsamių diskusijų. Konferenci
joje dalyvavo įvairių sričių
suinteresuoti atstovai, Vyriau
sybės, Seimo nariai ir kiti at
sakingi pareigūnai.
Vieningai pasireiškė žem
dirbiai ir Kaimo reikalų komi
tetas. Iškeltas vienbalsis rei
kalavimas turėti 7-rių metų
pereinamą lakotarpį. Nebuvo
abejonės, įstojus į ES, Lietu
vos žemdirbiai gautų 1.5-2
mlrd. litų į metus. Ši suma
būtų per 7-rius metus atatin
kamai prarasta, tai maždaug
1.5-2 metų visos Lietuvos
biudžeto lygis. Taip pat pas
tebėta, kad didieji žemvaldžiai
norėtų atidėti ilgesniam laikui
įstojimą, kad galėtų turėti ge
resnių galimybių supirkti že
mę pigiau, o ją vėliau bran
giau parduoti.
Žemdirbiai reikalauja 7 m.
pereinamojo laikotarpio. Yra
bijoma finansiniai pajėgesnių
užsieniečių. Jie pirktų žemę
pigiai ir trukdytų Lietuvos
žmonėms. Pagaliau šiuo laiku
yra nebaigta žemės reforma,
mažai skiriama vyriausybės
žemės reikalams pinigų ir yra
nepalanki žemdirbių kredita
vimo politika.
Europos
Sąjungos
šalys
stengiasi apsisaugoti nuo pi
gios darbo jėgos. Jos taip pat
numato kandidatėms taikyti
pereinamąjį laikotarpį. Ispani
ja reikalauja 5 metų. Kandi
datėms būtų mokoma 20-30
proc. sumos iš ES biudžeto.
Yra neaišku, ar, Lietuvai atsi
sakius kandidatės teisių, ji
gautų didesnį finansavimą iš
ES biudžeto patvirtinto iki
2006-tų metų. Taip pat Pran
cūzija ir Vokietija pageidauja
žemės Ūkio biudžetą skirti tik
savo kraštų žemdirbiams.

Iš žemdirbių pusės nebuvo

kelta mintis uždrausti visam
laikui parduoti užsieniečiams
žemę ar atsisakyti keisti Kons
titucijos 47-tą straipsnį. Žem
dirbiai tik reikalavo 7 m. per
einamojo laikotarpio ir apribo
ti žemės įsigijimą užsienie
čiams. Parduoti tik tada, kai
bus išmokamos kompensacijos
lygios ES žemdirbiams, par
duoti ne daugiau kaip 5 proc.
žemės ūkių. (Danija taip pat
riboja žemės įsigįjimą užsie
niečiams).
Deja, š. m. sausio 30 d. Eu
ropos Komisija būsimų ES
narių ūkininkams pasiūlė tik
ketvirtadalį finansinės para
mos, kurią gauna ES ūki
ninkai. Išmokos susilygintų
tik 2012 metais.
Ek nenurodo priežasčių dėl
diskriminacinės politikos. ES
žemės ūkio politika kainuoja
35 mlrd dol. Tačiau yrą mano
ma, kad ji yra nepakankama
jų pačių poreikiams. Pagrin
dinė priežastis greičiausiai
yra ta, kad ES nauji nariai
gautų mažiau lėšų. Taip pat
galvojama — ūkininkų pa
dėtis sukeltų įtampą ar galėtų
būti priežastimi socialinio ne
lygumo tarp kaimo ir miesto,
nes ūkininkai atsidurtų aukš
tesniam ekonominiam lygyje.
Ek galvoja, kad naujieji na
riai nesugebės įsisavinti ski
riamų lėšų. Tačiau priešingas
argumentas nusako, kad Ispa
nija, Portugaljja, Airija ir
Graikija puikiai įsisavino lė
šas, modemizuodamos savo
ūkius, nebuvo sukelta socia
linė įtampa.
Apginti
ES
siūlymus
2002.2.5 d. į Lietuvą atvyko
Plėtros direktorato Lietuvos
skyriaus atstovas A. Andersson. Lietuvos Seime su Kaimo
reikalų atstovais ir žemdirbių
atstovais diskutuodamas su
nerimo, kad Lietuva norėtų
keisti šiuo laiku praėjusių
metų susitarimus. Pareigūnas
nesugebėjo išklausyti abejo
nių, tik paragino atsargiau
rinktis argumentus, siūlant
atnaujinti diskusįjas su ES.
Apskritai, yra manoma, kad
mūsų vyriausybė ir derybinin
kai padarė klaidą, uždarant
Laisvojo kapitalo judėjimo
skyrių. Nebuvo suteikta Lietu
vai galimybė keisti savo pozi-

ciją, jei keistųsi ES politika.
Lietuvos Seimas pakeisti
47-tą str. balsavo š.m. kovo
7-tą d. Balsų dauguma (dau
giau nei reikalaujama) nubal
savo už pakeitimą. Už trijų
mėnesių bus pakartotinai bal
suojama.
Atrodo, kad šis klausimas
dar ilgą laiką bus dažnai ir
aštriai diskutuojamas. Leng
vai praeiti pro jį nebus gali
ma. Jis yra svarbus, išsamiai
diskutuotinas.
Čia yra pravartu turėti ome
nyje globalizacijos reiškinius.
Jos esmė yra apjungti visą pa
saulį viena valdymo ir komu
nikacijos sistema. Lietuvos
padėtį šiam kontekste nubrė
žia J. A. Krištopaitis: posovie
tinis pasaulis yra užkluptas,
jam nepasiruošus susiformuo
ti dėl naujos ekonomijos, nei
vidaus ir užsienio politikos
orientacijos. Globalizacija ug
do kosmopolitinį mentalitetą,
abejingumą etninėms ir isto
rinėms vertybėms.
Lietuvos žemė yra Lietuva.
Nutrupėjusi žemė, tai nutru
pėjusi lietuvio dalis. Ar mums
tas turi būti lengvai priimti
na? Gera, derlinga žemė; žemė
prie miestų, prie ežerų, netoli
jūros yra taikiniai, labiau vi
liojantys pajėgesnį užsienietį.
Reikia susirūpinti Suvalkija,
Panevėžio ir Biržų rąjonais,
gražiausiais rytų-šiaurės Lie
tuvos Paežeriais. Pravartu tu
rėti omenyje ateities perspek
tyvas. Tolimesni tikslai —
tam tikrų valstybių savo pi
liečių supirkti ir laikyti savo.
nuosavybe koridorių, Vilniaus
kraštą.
Būtina išdiskutuoti naudin
gumą, tolimos galimybės tiks
lus, intencijas, kur ir kiek
žemės parduoti, atranką, kie
no atsakomybė, priežiūra ir t.
t. Kol yra galimybės, nustatyti
derybų gaires, kelius, atsakin
gumą, turėti prieš akis san
tykius su užsieniečiais.
Lietuvos žemėj laisvai ir ne
priklausomai tvarkytis buvo
sunkiai iškovota. Krauju iš
pirkta, tad negali būti lengvai
išeikvota. Ši nuosavybė pri
klauso ne tik vienam asme
niui ar kolektyvui, ji priklauso
visai Lietuvai!

PAŽVELKIME Į PRAEITIES DIENORAŠČIUS
Neseniai gavau buvusios
Čiurlionio ansamblio kanklių,
grupės vadovės Onos Mikuls
kienės išleistą knygą „Čiur
lionio ansamblis 1940-1949”.
Ją išleido Lietuvos muzikų
rėmimo fondas 2000 m. Vilniu
je. Perskaičius prieš akis iš
kilo daug prisiminimų, apie
kai kuriuos norisi ir pasidalin
ti.
Ona Mikulskį*... ė šeimoje
buvo devintoji iš vienuolikos
vaikų, gimusi ir augusi Oms
ke. Tai caro spaudos draudimo

laikotarpio Sibiro tremtinių
duktė. Mokėsi rusų mokykloje
lenkų kalba. Namuose kalbėjo
lietuviškai. Motina sugebėjo
visiems vaikams įskiepyti
meilę Lietuvai. Ji dainuodavo
dainą: „Aš žinau, man sakė ne
kartą mamaitė, kad ten mano
žemė, kad aš lietuvaitė”. Še
šiolikos metų ji jau grįžta į
Lietuvą. Grįžus į Lietuvą rei
kėjo mokytis gramatinės lietu
vių kalbos, nes jų šeima kal
bėjo aukštaičių tarme. Ji jau
grojo gitara ir balalaika. Klai-

pėdoje įstojo mokytis groti
arfa, bet, negavusi arfos, pa
ima į rankas kankles. Vėliau
Klaipėdoje suorganizuoja Šau
lių moterų kanklių orkestrą,
kuriam ir vadovauja. Gyveni
mo keliai suvedė su muziku
Alfonsu Mikulskiu ir 1936
metais jie sujungia gyvenimus
ir muziką. Taip 1941.22 iš A.
Mikulskio vadovaujamo Šau
lių choro ir O. Mikulskienės
vadovaujamo šaulių kanklių
orkestro gimsta naujas ben
dras kolektyvas — lietuvių
Nukelta į 5 psl.

Window Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in Enelish.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milwaukee arta.
800-820-6155.
Companion live-in for elderly
disabled women w/small dog.

Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-5904)205
Pager 630-314-4330

1

RIMAS STANKUS

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

IŠNUOMOJA

Išnuomojame

Easy work. Salary $20,000 per
year. Mušt be good natured. Will
train. No exp. needed. Mušt speak
English. Tel. 773-479-3334.

Park. Tel. 773-847-1695.

PARDUODA

VVestmont išnuomojamas 2 mieg.

Pigiausiai parduodu

su šiluma ir baseinu butas.
$795 per mėn.+ „security”.

4 kambarius Brighton

lietuviškas bulvių tarkavimo

Lockport išnuomojamas 2 mieg.

Tik $85.
Savaitgaliais galiu atvežti.

butas. $670 per mėn. + „security”.

mašinas.

Tel. 773-875-6232.

Tel. 630-415-2405.

Cicero išnuomojamas 2
Marųuette Rd.
ir Spaulding išnuomojamas

miegamųjų butas.

Tai - Jūsų laikraštis

modemus, naujesnis 2 miegamųjų
butas vyresnio amžiaus žmonėms.
TMI LITHUANIAN WO«LO-WID( OAILT

Tel. 708-656-6599.

T VINCO GĖLĖS

I

Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.
Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224

s
»T<

B

Lietuvių Operos choro ir
solistų koncertas
SEKMADIENĮ,
gegužės 19 d., 3 v.p.p.,
Jaunimo centre

•
•

Bilietai gaunami „Seklyčioje" nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p.,
Šeštadienį nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.,
Sekmadienį Jaunimo centre nuo 1 v.p.p.

Visus kviečia Lietuvių Operai

GAUSIAUSIAS LIETUVOS TURTAS
Požeminio geriamojo van
dens kokybė itin svarbi kaimo
vietovėse, kur vanduo semia
mas iš negilių šulinių. Apie 1
mln. gyventojų vartoja šulinių
vandenį, maždaug pusės tirtų
šulinių vanduo yra užterštas
nitratais.
Lietuvos geologijos tarnybos
direktoriaus Juozo Mockevi
čiaus teigimu, Lietuva šimt
mečiams apsirūpinusi ir staty
binėmis žaliavomis (smėliu,
žvyru, moliu, klintimis, dolo
mitu), tačiau pastaraisiais
metais pastebėta sumažėjusi
šių medžiagų gavyba, vis dau
giau statybinių medžiagų im
portuojama.
Naftos ištekliai Lietuvos teritorįjoje sausumoje ir jūroje,
geologų vertinimu, gali siekti
apie 80 mln. tonų. Pernai Lie
tuvoje buvo išgauta 464,000
tonų naftos — 47 proc. dau
giau nei 2000-aisiais. Naftą
Vakarų Lietuvoje iš kelių
dešimčių gręžinių išgauna ke
turios bendrovės.
J. Mockevičiaus teigimu, Lie

tuvoje būtų galima išgauti ge
ležies rūdą, tačiau, tai, pasak
geologo, ekonomiškai nenau
dinga.
Iš Baltijos jūros vandens ar
žvyro Rytų Lietuvoje būtų ga
lima bandyti išgauti auksą.
Varėnos krašte aptinkama uo
lienų su molibdenu, tačiau šių
vertingųjų medžiagų gavyba
per brangi.
Prieš kelerius metus buvo
išžvalgytas nemažas druskos
telkinys, kurį planuojama pra
dėti naudoti.
Lietuvos gausiausias gamti
nis išteklis yra geriamasis
vanduo, tačiau geologai yra
susirūpinę jo kokybe — tik
apie ketvirtadalį suvartojamo
vandens visiškai atitinka hi
gienos normas.
Geologų teigimu, geriamojo
požeminio vandens išteklių
Lietuvai užteks šimtmečiams,
nes vandens kasdien sunau
dojama tik maždaug penkta
dalis to kiekio, kurį būtų gali
ma sunaudoti be žalos gamtai.

ŠEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia

SKANIOS SALOTOS
3 morkos

1 dėžutė šaldytų žalių pupelių
1 puod. kalafiorų (žiedinių
kopūstų) žiedukų
1 puod. brokolių žiedukų
1 svogūnas
1 bananas
1 rūgštus obuolys

1 skiltelė česnako
1 šaukštas sezamo sėklų
1/4 šaukšt. tarkuoto imbiero
(nutmeg)
2 apelsinai
1 puod. daržovių sultinio
(gali būti iš kubelių)
3 šaukštai balzamo acto
(balsamic)
1/4 puod. kapotų petražolių
1/2 puod. žemės riešutų
(peanuts)
truputis druskos, paprikos
Vieną apelsiną nulupti, iš
dalyti skiltelėmis; bananą su
pjaustyti griežinėliais, nulup
ti obuolį ir supjaustyti ga
baliukais. Vaisius užpilti liku
sio apelsino sultimis, sumai
šyti.
Nuskustas morkas perpjau
ti išilgai į keturias dalis, po to
supjaustyti gabaliukais; pu
peles atšildyti, brokolius ir
žiedinius kopūstus suskirstyti
žiedynėliais. Įkaitintame alie
juje pakepinti smulkiai su
pjaustytą svogūną ir česnaką,
suberti imbierą, sudėti dar
žoves ir užpilti karštu sulti
niu. Uždengus pavirinti 5
min. Sudėti vaisius ir virti
dar 5 min. Nukėlus nuo lieps
nos, supilti actą, pasūdyti,
įberti papriką. Prieš duodant
į stalą, apibarstyti žemės
riešutais ir petražolėmis.

VAIKAMS TAI TIKRAI
PATIKS!
1/2 sv. neriebios maltos jautie
nos arba kalakutienos
1 dėžutė Pillsbury „Grands”
biskvitų tešlos (Buttermilk
Biscuits — randama parduo
tuvių šaldytuvuose, kur pa
prastai sudėti pieno produk
tai, margarinas, kiaušiniai)
1 kiaušinio baltymas
1/4 šaukštelio vandens
1 šauktas sezamo sėklų (gali
ma be jų apsieiti)
1 (14 uncijų) stiklainis „pizza
sauce”
1 puod. sutrupinto sūrio
2 šaukštai smulkiai supjaus
tytų alyvuogių
keli lašai Worcestershire ir aš
trių pipirų padažo (hot sauce)
truputis druskos ir maltų pi
pirų
1 puod. sutarkuoto mozzarella
sūrio
Įkaitinti orkaitę iki 375
laipsnių F. Ištepti didelę skar
dą. Keptuvėje pakepinti maltą
mėsą, nuolat maišant, kol bus
iškepusi (apie 7 min.).
Biskvitų tešlą išskirstyti
(dėžutėje yra 8 biskvitai). Iš
dėstyti ant skardos maždaug 2
1/2 colių nuotoliu nuo vienas
kito. Pirštais arba sausos stik
linės dugnu kiekviename teš
los gabale įspausti 3 1/2 colių
dydžio įdubimą; kraštus pa
tepti kiaušinio baltymu, su
maišytu su 1/4 šaukštelio van
dens, apibarstyti sezamo sėk
lomis.
Visus likusius produktus,
išskyrus mozzarella sūrį, su
dėti į keptuvę su malta mėsa
ir pakepinti nuolat maišant,
kol gerai įkais — apie 1 minu
tę. Padalinti mėsos mišinį po
lygiai į visus biskvitus, viršų
apibarstyti mozzarella sūriu.
Kepti 12-17 minučių kol bisk
vitai bus gražiai geltoni, o sū
ris ant viršaus ištirpęs. Taip
bus paruoštos 8 nedidelės, bet
labai patrauklios picos.

Adelė

LAŠIŠA SU DARŽOVĖMIS
12 nedidelių raudonų bulvių,
supjaustytų plonais ritinėliais
1 dėžutė šaldytų žirnių (10 un
cijų)
4 lašišos file
2 šaukštai raudonojo vyno
acto
1/4 puod. sviesto, sukapoto
mažais gabaliukais
1/3 puod. šviežių krapų, smul
kiai sukapotų (pasilikite pora
šakelių krapų papuošimui)
1/2 šaukštuko druskos
1/4 šaukštuko maltų pipirų
Įkaitinti orkaitę iki 200
laipsnių F. Nemažame puode
užvirti porą puodelių vandens,
sudėti bulves ir pavirti 5 mi
nutes. Sudėti šaldytus žirnius,
pavirti dar apie 5 min. Nu
sunkti ir laikyti šiltai or
kaitėje.
Į keptuvę įpilti vandens,
kad dugną padengtų maždaug
vieno colio sluoksniu. Įkaitinti
iki virimo. Sudėti žuvį, už
dengti, sumažinti liepsną ir
pakaitinti, kol žuvis bus be
veik išvirusi — apie 8 minutes
kiekvienam žuvies gabalo sto
rio coliui. Išimti žuvį iš kep
tuvės, sudėti į tą patį padėklą,
kur jau yra virtos bulvės ir
žirniukai. Laikyti šiltai or
kaitėje. Po keptuve padidinti
liepsną ir pavirti, kol skystis
beveik išgaruos. Supilti actą,
vėl pakaitinti, kol beveik iš
garuos. Sumažinti liepsną,
maišant sudėti po vieną svies
to gabaliukus, įmaišyti kra
pus, druską ir pipirus. Už
pilti žuvį ir daržoves paruoštu
sviesto padažu. Papuošti švie
žių krapų šakutėmis.

VIŠTIENA SU
DŽIOVINTOMIS
SLYVOMIS

PAŽVELKIME Į PRAEITIES DIENORAŠČIUS
Atkelta iš 4 psl.
tautinio
meno
ansamblis
„Čiurlionis”. Jam vadovavo Al
fonsas Mikulskis. Prasidėjo
aktyvus ir sunkus darbas,
kurį lydėjo permainingas gy
venimas. Ona Mikulskienė ne
tik vadovavo ansamblio kank
lių orkestrui, bet ir pradėjo
rašyti Čiurlionio ansamblio
dienoraštį, kurį rašė ir saugo
jo visą savo gyvenimą. Be to,
rinko dokumentinę medžiagą
apie ansamblį, žinutes laik
raščiuose, koncertų skelbi
mus, jo parašytų ir harmoni
zuotų dainų rankraščius.
Kiek reikėjo sumanumo,
lankstumo ir drąsos išlaikyti
ansamblį rusų okupacijos me
tais ir sugebėti įjungti lietu
viškas patriotines dainas į
savo repertuarą. Dienoraščio
puslapiuose rasime aprašytas
sunkiausias situacįjas ir tuo
laikotarpiu nukentėjusių nuo
rusų okupacijos ansamblio da
lyvių pavardes. Vokiečių oku
pacijos laikotarpis taip pat pil
nas netikėtumų. Bet ansamb
lis gyvavo, aktyviai koncerta
vo. 1944 m. teko palikti Lie
tuvą ir dauguma čiurlioniečių
susitarė susitikti Vienoje. Vos
spėjus susitikti, vėl prasidėjo
repeticijos ir koncertai. Neil
gai trukus jų keliai vedė į
bombarduojamą ir liepsno
jantį, Berlyną, vėliau į Kempteną, Dettingeną ir kitus
miestus, o koncertų geografija
— dar platesnė. Bet kokiomis
sąlygomis visur vyko koncer
tai. Kaip gražiai aprašytas tas
įspūdingai surengtas koncer
tas prancūzų kariams Lindau
mieste prie Bodeno ežero, kur
dalyvavo apie 400 aukštų
prancūzų ir amerikiečių kari
ninkų.
Čiurlioniečiai turėjo labai
daug sunkumų įsigyjant ins
trumentus ir rūbus. Gyvenimo
sąlygos buvo sunkios. Kei
čiant gyvenimo vietą, reikėjo
prisitaikyti ir prie naujų gyve
nimo sąlygų. Visus sunkumus
ir džiaugsmus, keliones ir
koncertus, atsiliepimus ga
lime rasti šioje knygoje. Ten jų
kelionės ir koncertinė veikla
iki atvykimo į Clevelandą.

4 vištos šlaunelės, perpjautos
per sąnarį — iš viso 8 gabalai
druskos ir maltų pipirų
1/2 puod. miltų
3 šaukštai alyvuogių aliejaus
1/4 puod. baltojo vyno acto
1 puod. nesaldaus balto vyno
12 didelių džiovintų slyvų
Įtrinti
viščiuko
gabalus
Atkelta iš 3 psl.
druska ir pipirais, pavolioti
Mažiausiai iš minėtos tri
miltuose, kol visa mėsa vieno
julės
pasisekė poniai Z, bet gal
dai išmiltuojama. Nukratyti,
jai
pakenkė
jos aršus charak
jei miltų per daug prikimba.
teris,
mat,
būdama Hitlerio
Didelėje keptuvėje įkaitinti
gerbėja,
jo
metodais
susidoro
aliejų, sudėti vištieną odos pu
davo
su
savo
priešininkais
ir
se žemyn ir pakepinti nevar
nepripažino
demokratijos.
tant, kol apačia gerai aprunda, apie 3 minutes. Mėsą ap Daug kartų bandė tapti Seimo
versti ir apkepinti antrą pusę. nare, bet nepasisekė. Pirmą
Į keptuvę supilti actą, vyną, kartą bandė pralįsti pro
sudėti slyvas. Uždengti, suma Sąjūdį, bet kolegos gydytojai
žinti liepsną ir kepti, retkar pasipriešino: dirbo KGB ligo
čiais aplaistant susidariusiu ninės poliklinikoje. Tada nu
skysčiu, kol vištiena bus labai bėgo pas krikščionis demokra
tus. Nuslėpė, kad buvo įstojusi
minkšta, beveik nukrentanti
į komunistų partiją ir daug
nuo kaulo (apie 30 minučių).
metų buvo valdybos nare (pa
Išimti mėsą ir slyvas, sudėti
gal
statutą, buvę partijos na
į padėklą ir laikyti šiltai. Padi
riai
10 metų neturėjo teisės
dinti liepsną po keptuve ir
būti
renkamuose organuose).
pavirinti joje likusį skystį bent
Daugiau
kaip metus išbuvo
porą minučių, po to užkilti ant
švietimo
viceministre.
Partįjai
mėsos. Pakanka 4 pietauto
suskilus
ir
dėl
nedemokrati
jams.
nių tarybos rinkimų pasi
AUKSINĖ TAISYKLĖ
traukus jaunimui, tapo valdy
Sakoma, kad žmogus visų bos vicepirmininke. Kalbant
pirma valgo akimis, o tik pas apie skilimą, reikia priminti,
kui kąsnį deda bumon, todėl kad dar paskutinis KGB Lie
reikia stengtis, kad kiekvie tuvos vadas Eismuntas (sulie
nas patiekalas, dedamas ant tuvinta pavardė) rašė ataskai
stalo, būtų kuo gražiausiai toje į Maskvą, kad į krikš
sudėstytas į atitinkamą lėkštę čionių demokratų organizaciją
ar dubenį, papuoštas vaisių yra infiltruota savų žmonių.
skiltelėmis, petražolėmis, rau
Sovietiniais laikais prof
gintų agurkų griežinėliais, ža sąjungų vadas A. Ferensas
liais (ar kitos spalvos) pipi ponią Z įstodino į profsąjun
rais, alyvuogėmis, krapais, gas, tapo medikų profsąjungų
morkutėmis ar kaip kitaip. pirmininke.
„Perestroikos”
Čia kiekviena šeimininkė gali laikais vadovavo „labdaros”
parodyti savo išradingumą. organizacijai, per kurią iš
Taip net kuklus, paprastas Vakarų plaukė keletą metų
valgis bus patrauklesnis ir nepąjamuojamos
dovanotų
skanesnis.
vaistų siuntos. Fasisėmė iš tos

Išvykstant iš Lietuvos vado
vai nepasiėmė natų, todėl
kiekvieną dainą reikėjo iš at
minties pritaikyti ne tik cho
rui, bet ir orkestrinei grupei.
Tam reikėjo aktyviai imtis
darbo, jas harmonizuoti pa
čiam. Taip ir atsirado daug jo
harmonizuotų lietuvių liau
dies dainų. Kūrė ir pats. Mikulskių archyvas kaupėsi.
Kaip pasakoja Ona Mikuls
kienė, keliaudami beveik vi
sur turėjo kai ką palikti, kad
galėtų pasiimti besikaupian
čią archyvinę medžiagą. Ją
išsaugojo visą, kiek galėjo.
Tik po Alfonso Mikulskio
mirties Ona Mikulskienė ėmė
si sunkaus darbo įamžinant
visą archyvinį palikimą. Taip
buvo išleista knyga „Gimtosios
žemės giesmė”, kur aprašyta
visa Čiurlionio ansamblio
veikla. A. Mikulskio kūrinių ir
harmonizuotų dainų knygos:
„Dainos ir giesmės”, „Tau,
brangi Tėvyne”, „Skambėkite
kanklės”. Ona Mikulskienė,
išvykusi gyventi į Lietuvą, iš
leido atskirais leidinėliais
„Lietuviškos mišios” ir „Dai
nuojanti jaunystė” (sponsorius
Danutė ir Leonas Petroniai

Ona Mikulskienė

iš Detroito). Ši, paskutinioji,
knyga „Čiurlionio ansamblis
1940 1949” — tai dalies doku
mentinės medžiagos skelbi
mas.
Čia dar ne viskas. Ji dabar
ruošia paskutiniosios knygos
tęsinį,
apie Čiurlionio an
samblį Amerikoje. Nepamirš
kime, kad sausio paskutinė
mis dienomis jai suėjo 97 me
tai. O atminties jai gali ir jau
ni pavydėti. Ryžto tikrai pa
kanka. Tik aktyvus darbas ir
rūpesčiai prailgina jos gyve
nimą.
Kai ilgokai lankiausi pas ją
Clevelande, man teko matyti,
skaityti ir padėti tvarkyti tą
didžiulį sukauptą archyvą.
Čia ne tik dienoraščius gali
surasti, bet ir choro dalyvių
lankomumo knygas, kur at
žymėta, kas dalyvavo ne tik
koncertuose, bet ir repetici
jose. O kur laikraščių iškar
pos, nuotraukos, skelbimai.
Man pačiai dar teko perspaus
dinti didžiąją dalį knygos apie
Čiurlionio ansamblį, ruošiant
ją spaudai, atlikti kai kurių
dainų korektūras, ko nespėjo
Gediminas Purlys, kartu ga
minti ir pildyti didžiulius sto
riausius albumus, kur talpi
nome laikraščiuose publikuo
tus straipsnius, nuotraukas,
susirašinėjimo medžiagą, kuri
dabar yra Lietuvoje. Dar ne
reikia pamiršti ir „Aukso kny
gos”, kurioje yra autentiški at
siliepimai apie jų koncertinę
veiklą. Tos knygos kopiją aš
dažnai pavartau ir dabar. Kai
kurie iš tų atsiliepimų, yra ir
šioje knygoje.
Ona Mikulskienė ne tik pati
moka dirbti labai intensyviai,
bet priverčia ir kitą paklusti
jai. Po įtemptos darbo dienos
būdavo net akyse mirga, o ji
jaučiasi neblogai. Bet man
buvo malonu prisiliesti prie to
archyvo, nes tai mano motinos
brolio, mano krikšto tėvų viso
gyvenimo darbo liudytojas.
Reikėtų palinkėti Onai Mi
kulskienei sveikatos, stipry
bės ir reikia laukti naujos
knygos. Tikiu, kad ji greitu
laiku bus.
Rūta Talžūnienė
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A. t A.
HELEN D. STASIULIS
DAMASKA
Mirė 2002 m. gegužės 10 d. sulaukusi 84 metų.
Nuliūdę liko: sūnus Stanley P., seserys Irene Zegadlo ir Anne Kay, daug sūnėnų ir dukterėčių.
Velionė buvo žmona a.a. Anthony ir sesuo a.a. Tony
Damaska.
A.a. Helen priklausė „International Harvester Retiree Club,” Hinsdale ir „St Mary of the Sea Senior Citizens”.
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gegužės 13 d.
nuo 2 v. p.p. iki 9 v.v. VVolniak laidojimo namuose, 5700
S. Pulaski Rd.
Laidotuvės įvyko antradienį, gegužės 14 d. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto velionė buvo atlydėta į St. Mary
Star of the Sea bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto buvo au
kojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė buvo
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direk. Wolniak F. II. Tel. 773-767-4500.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
VYTAUTAS KAVECKAS
Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty ?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,
O mirtis — nelaukta ir staigi.
(V. Mačernis)
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Vyrą ir Tėvą, kurio nete
kome 2001 m.gegužės 19 d.
Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną
ramybę.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
tą dieną prisiminti velionį Vytautą savo maldose.
Nuliūdusi šeima

AUKOJO PARTIZANŲ ŠALPAI

$1,450.60

AR PRAEITIS VIS DAR PAVOJINGA ATEIČIAI?

t

aukso gyslos ne ji viena. Buvo
ruošiama su visa šeima išvyk
ti į P. Ameriką, išmoko anglų
kalbą, bet Sąjūdis tų planų
nebeleido įgyvendinti. Sukūrė
katalikišką organizaciją ir ak
tyviai bendradarbiauja su
užsienio krikščioniškomis or
ganizacijomis. Į partiją, Seimo
ir savivaldybės sąrašus yra re
komendavusi įtartinos reputa
cijos asmenų, bet jų pravesti
jai nepavykdavo, - tarp krikš
čionių demokratų - daug bu
vusių disidentų, o jie turi bud
rią akį.
Ar tokie žmonės, kurie pri
rišti prie praeities, gali ką
nors padaryti Lietuvai blogo
šiandien, klausimas lieka re
torinis. Kaip kam atrodys. Bet

kaip ten bebūtų, Lietuva sun
kiai, bet eina savo keliu skaidydamasi ir jungdamasi,
pykdama, kiršinama ir taiky
damasi. Ne sunkiau ir ne
lengviau negu kitos to pat liki
mo Rytų Europos valstybės.
Nors jeigu žinotume, kas iš
kur ir kodėl, gal lengviau būtų
tvarkytis
su
išsišokėliais,
triukšmadariais,
riaušinin
kais ir lengviau būtų spręsti
paprastus reikalus? Tik, kaip
tyčia, visa spauda apie tai tyli:
suskaičiuoja
kiekvieno vei
kėjo „zuikiu” nuvažiuotas sto
teles miesto transporte ir iš
siaiškina meilužės bato nume
rį, o tokiais dalykais nesidomi.

Audronė V. Škiudaitė

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A;
Agronomas
JUOZAS TOTORAITIS
Jau suėjo dešimt metų, kai netekome brangaus
Vyro, Tėvo, Senelio ir Uošvio.
Už velionio vėlę Mišios bus aukojamos Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapijos bažnyčioje, Cleve
land, OH, ir Šv. Juozapo bažnyčioje, Salida, CO.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus už a.a.
Juozą su mumis pasimelsti.
Nuliūdę: žmona Ada, sūnus Jonas ir duktė Ire
na su šeimomis.

5

$600

$500
$250
$160

$100

Per Ramiojo Vandenyno L.P.G. fondo atstovą
Joną Matulaitį, Los Angeles tautiečiai paauko
jo partizanams. Aukojo šie asmenys: S. J. Su
los; Valeria Kazlauskas; Pranas, Marytė Gru
šai; George Z. Brinkis, M.D; Francis, Salomėja
Pakalnis; Jonas Matulaitis; Ingrid T. Jodelė;
Monika. Vitalis Lembertai; Juozas, Elena Kojeliai; Alex, Laima Kulnys ; Eugene, Irena Vil
kai; L. Stadalninkienė ir D. Kaskelienė. Kaz
lauskas Valerija, Birutė.
Pranė Pakalkienė ir jų draugai aukojo savo vy
ro ir bičiulio įamžinimui a. a. Juliaus Pakalkos. Aukojo: Eugenijus, Danguolė Bartkai; Ire
na Kriaučeliūnienė; Albertas, Irena Kereliai;
Sofija Jelionienė; Vaclovas, Vanda Mažeikai;
Jeronimas Gaižutis; Juozas, Dana Noreikos;
Elena Filek; Eva Putnienė; Petras, Birutė Buchai; Petras ir Irena Dirdos; Juozas. Vanda
Gasperai; Vytautas, Elena Jasinevičiai; Oska
ras, Bronė Kremeriai; Marija Noreikienė; Felix Mataitis.
Stasys ir Janė Sulos ($1,230).
Lembertai, Monica, Vitalis (viso $1,400).
Pranė Padlabienė savo vyro atminimui, a.a.
Juliaus Padlabo, nes abudu buvo dideli parti
zanų rėmėjai.
Jūrų šaulių Palangos kuopa, St. Petersburg,

FL (viso $500); Dvariškis Albinas; Deimot Ele
na; Jodelė Ingrida (viso $645); Grušai Pranas,
Marytė; Kreivėnai a. a. Marytės Graužinytės
prisiminimui; Rudzevičiai J ir K. (viso $250).
$85
Beverly Shores Amerikos Lietuvių klubas. Au
kojo: J. Dagys $25; Vytautas, Ona Gutauskai
$25; Noreikos Juozas, Dana $25; G. Ragalevičienė $10. Viso yra aukoję $950.
$50
Brinkis Juozas Z, MD; Vilkai Eugenijus, Irena
(viso $225); Pakalniškiai, Pranas, Salomėja;
Kojeliai Juozas, Elena ($430); Kulnys TTEE
Alex, Laima; Matulaitis Jonas (viso $300).
$20
Miller Grace, John; prisiminimui a.a Dorthy
Savickas.
Partizanų globos fondo valdyba ir sušelptieji partizanai
nuoširdžiausiai dėkoja aukotojams už gausias aukas. Mi
rusių šeimoms reiškiame širdingą užuojautą, netekus mie
lų šeimos narių. Dievo karalystė tebūna su jais.
Nuoširdžiausią padėką reiškiame Los Angeles radijo
programų vedėjams: lietuviškai — poniai Plukienei ir R.
Gasparienei. Anglų kalba: K. Reivydui, kun. klebonui St.
Anužiui. Ačiū taip pat Ramiojo vandenyno L.P.G. fondo at
stovui Jonui Matulaičiui už įdėtą darbą, organizuojant au
kas partizanams.
L.P.G. fondo pirmininkas Leonas Maskeliūnas
L.P.G. fondo kasininkas Antanas Paužuolis
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kas kur kada
Blynu pusryčiai ruošiami
šį sekmadienį, gegužės 19 d.,
po 8. 9. 10:30 val.r. šv. Mišių
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos saleje. Kviečiame visus
dalyvauti ir tuo pačiu paremti
parapiją.
Čikagos lietuvių fronto
bičiulių sambūrio susirinki

mas ir bendri pietus įvyks
gegužės 23 d., ketvirtadienį, 1
val.p.p. „Seklyčios” patalpose.
Programoje - įžvalgos į dabar
tinį Lietuvos gyvenimą bei ki
tos aktualijos. Kviečiami bi
čiuliai ir jų draugai.
Š. m. gegužės 26 d., sek
madienį, Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, vyks

Amerikos Lietuvių inžinierių
ir architektų sąjungos (ALI
AS) Čikagos skyriaus ruošia
ma meno ir kūrybos paroda.
Dalyvaus sąjungos nariai ir
kiti techninių profesijų daili
ninkai mėgėjai bei profesiona
lai. Parodos atidarymas - 1
val.p.p., bet parodų salės bus
atviros 12 vai. Meninę pro
gramą atliks soliste Nijolė Penikaitė ir pianistė Kristina
Vilutyte. Kviečiame visus gau
siai dalyvauti šioje originalioje
parodoje.

Skelbimai
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo .Draugo")
TeL 773-284-0100.

Julija Žukauskaitė, litua
nistikos profesorė, mirė gegu
žės 13 d., Panevėžyje, sulau
kusi 96 metų. Lituanistiką
dėstė Vilniaus universitete,
buvo prof. J. Balčikonio asis
tentė. Amerikoje gyvena jos
brolis Pilypas Narutis.
Muzikinis filmas „Velnio
nuotaka” bus rodomas šį

penktadienį, gegužės 17 d., 2
val.p.p. Lemonte, Bočių menė
je. Visus kviečia Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius.
Lietuvių fondas, per dau
gelį metų remdamas visoke
riopas pastangas išlaikant ir
skatinant lietuvybę, dažnai
įgalina svajones ir planus tap
ti realybe. Vienas vėliausių
pavyzdžių yra LF dosni para
ma JAV LB Krašto valdybos
ruošiamai darbo konferencijai
Dainavoje. Nuoširdi padėka
Lietuvių fondui!
Gal patinka graži 19401950 m. laikotarpio stiliaus
muzika? Marąuette Parko
Fieldhouse (67-ta ir Kedzie)
vyks linksma vakaronė penk
tadienį, gegužės 17 d. Iš pra
džių 6 vai. v. bus nemokamos
šokių pamokos. Po to Samuel
Burckhardt orkestras koncer
tuos 7 vai. v. Visi kviečiami
atsilankyti ir atsivesti savo
draugus. Galėsite pamiklinti
kojas, galbūt ir pagerinti savo
šokimo stilių bei pasiklausyti
malonios muzikos.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Išvyka į Chicago Shake
speare on Navy Pier teatro

Advokatas
Jonas Gibaitis

„The Tempest” vaidinimą
vyks gegužės 15 d., trečiadie
nį. Nesivėluokite į autobusą,
kuris išvyksta iš Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte 10:45
val.r., grįžta apie 5 val.p.p.

agi

Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
ŠeStad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Koncertai
Šį ketvirtadieni, gegužės
16 d., 8 vai. v. Chicago Sym

phony Center (220 S. Michigan
Avenue) debiutuos 24 daini
ninkų vokalinis ansamblis
IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS
„Chicago Symphony Singers”,
AURELIUS BUTVILAS
sudarytas iš „Chicago Sym
Tel. 312-580-1217
phony Chorus” narių. An
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
samblio ir choro vadovė Duain
Galimos konsultacijos šeštadieniais
VVolfe pažymi, jo naujoji grupė
sukurta, norint atlikti daugiau
ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
įvairesnio, rečiau skambančio
repertuaro. Koncerte skambės
6436 S Pulaski Rd.. Chicago, IL 60629
kompozitorių Charles įves,
Tel. 773-582-4500
Stephen Foster, Libby Larsen,
Valandos pagal susitarimą
Bernard Rands, Benjamin
Britten, Vaughan Williams,
KALENDORIUS
Gary Fry, Donald Fraser cho
Gegužės 16 d.: Andriejus, Bitė,
riniai kūriniai. Bilietus užsi
Inc.i. Jonas. Vaidmantas, Ubaldas.
sakykite
tel. 312-294-3000
Gegužės 17 d.: Bazilė, Gailė. Pas
arba internete www.cso.org
kalis. Tautmilas. Virkantas.

«**

Moniessori mokyklėles „Žiburėlis" mokinukė Ola Lapkutė susikaupusi
badu smego senio form.) kurią po to papuoš ir priklijuos ant lapo.

Sportas

DIDŽIOSIOS LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNĖS GRĮŽTA Į ČIKAGĄ
Po šešerių metų pertraukos
į Čikagą ir jos apylinkes grįžta
Šiaurės Amerikos Lietuvių
sporto žaidynės, jau 52-osios
iš eilės, šių kasmetinių rung
tynių programoje yra krep
šinio, tinklinio, plaukimo, sta
lo teniso ir šachmatų varžy
bos.
Tai bus pagrindinė 2002 me
tų ŠALFASS žaidynių dalis,
nes iki šiol jau yra įvykdytos
veteranų ir jaunučių krepšinio
varžybos kituose miestuose.
Šiose žaidynėse svarbiausia
programos dalis bus krepšinio
vyrų A, vyrų B, moterų bei
jaunių A klasės bei mergaičių
A klasės varžybos. Jose daly
vaus 29 komandos iš įvairių Š.
Amerikos vietovių. Daugiau
sia — 11 penketukų varžytis
žada vyrų B klasės pirme
nybėse.
Krepšinio rungtynės bus
pradėtos šį penktadienį, gegu
žės 17 d., 7 vai. v. Bulis Aca
demy patalpose, 6200 River
3and Road, Lisle, IL. Var
žybos bus tęsiamos šeštadienį
jei sekmadienį. Šeštadienį
jus varžomasi Benedictine
University,
5700
College
Road, Lisle, IL, o sekmadienį
šalia Bulis Academy dar bus
rungtyniaujama ir Benet Aca
demy, 2200 Maple Avė., Lisle,
IL.
Oficiali žaidynių dalis vyks
sekmadienį prieš vyrų A kla
sės finalą Bulis Academy pa
talpose.
Tinklinio ir plaukimo
varžybos
Tinklinio kovoms yra užsi
registravusios 18 komandų:
vyrų, moterų ir mišrių. Šešta
dienį, gegužės 18 d., jos rung
tyniaus Benedictine Universi
ty, o sekmadienį, gegužės 19
d., — Benet Academy. Finali
niai susitikimai numatomi 1
vai. p.p.
Plaukimo pirmenybės ren
giamos tik šeštadienį Marmion
Academy patalpose,
1000 Buterfield Rd., Aurora,
IL. Varžybos vyks suaugusių
jų ir visose jaunesniųjų žai
dėjų klasėse.
Stalo teniso ir šachmatu
pirmenybės
Stalo teniso, o taip pat ir
šachmatų rungtynės bus su
rengtos Jaunimo centre (5600

S. Claremont Avė, Chicago).
Stalo tenisas prasidės šešta
dienį, gegužės 18 d. 12 valan
dą. Programoje: vyrų, moterų
ir vyrų senjorų vienetai, vyrų
ir mišrūs dvejetai bei koman
dinės (2 vyrai ir 1 moteris)
varžybos.
Šachmatų varžybos ruošia
mos šeštadienį ir sekmadienį.
Bus žaidžiama šveicarų siste
ma. Pirmasis ratas prasidės
šeštadienį 10 vai. r.
Daugiausia dėmesio yra ro
doma krepšiniui, kurio var
žybų vedimo vadovas yra dr.
Donatas Siliūnas (tel. 630852-3204). Yra laukiama pąjėgių komandų, kai kuriose pa
sirodys jau pasižymėję studen
tai krepšininkai, žaidžiantys
Amerikos kolegijų ar universi
tetų rinktinėse, iš Lietuvos.
Žaidynių dalyvių susipaži
nimo vakaras prasidės šešta
dienį, gegužės 18 d., 7 vai. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te. Ten pat sportininkai susi
rinks į pamaldas, kurių pra
džia — sekmadienį 9 vai. r.
Kaip skelbiama, pirmųjų tri
jų vietų nugalėtojai bus ap
dovanoti šioms metinėms žai
dynėms paruoštais medaliais.
Žaidynes vykdo Čikagos
Akademinis lietuvių sporto
klubas „Lituanica”, kuriam
vadovauja Rimas Dirvoms,
padedant daugeliui jaunų
sporto veikėjų. Reikia manyti,
jog mūsų visuomenė, ypač
sporto mėgėjai, įvertins šių
žmonių, o taip pat ir pačių
sportininkų pastangas ir gau
siai šiose reto pobūdžio varžy
bose dalyvaus.
Vėliausios tokio pobūdžio
žaidynės buvo surengtos 1996aisiais. Tada pagrindinės —
krepšinio
varžybos
vyko
Wbeaton, IL. Kaip žinome,
pirmosios tokio pobūdžio žai
dynės, nors žymiai mažesnės
apimties, vyko 1951-aisiais
Toronto mieste, Kanadoje. Či
kagoje buvo suruoštos trečio
sios Š. Amerikos lietuvių spor
to žaidynės 1953 metais. La
bai įspūdingos buvo 1988aisiais Čikagoje įvykusios žai
dynės, kurias stebėjo ir krep
šinio laimėtojams pažymėjimo
ženklus įteikęs žymiausias
visų laikų Lietuvos krepši
ninkas Arvydas Sabonis, kuris
į Ameriką buvo atvykęs gydy
tis.
Edvardas Šulaitis

A. SABONIO APSILANKYMĄ PRISIMINUS
Norisi prisiminti 1988 me
tus, kada gegužės 14-15 dieno
mis Čikagoje vyko 38-osios Š.
Amerikos lietuvių sporto žai
dynės. Į jas kaip garbės sve
čias buvo pakviestas Arvydas
Sabonis, tuo metu gydęsis
Portlande, Oregono valstijoje.
Į Čikagą krepšinio milžinas
atvyko kartu su palydovu,
žinomu chirurgu dr. Kęstučiu
Vitkumi.
Gegužės 14 d. svečiai daly
vavo žaidynių pobūvyje ir
sporto darbuotojų bei spaudos
atstovų susitikime Jaunimo
centre. Susitikimui vadovavo
tuometinis Š. Amerikos lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto
sąjungos pirmininkas, dabar
tinis Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus. V. Adamkus
pristatė abu svečius iš Lietu
vos, o taip pat ir „krepšinio
tėvu” vadintą čikagietį, jau
amžinybėn iškeliavusį Kostantą Savicką. Susirinkusius
tautiečius A. Sabonis nudžiu
gino, sakydamas, jog gydymo
ir reabilitacijos kursas Port
lande gerai sekasi, jo kojos
pajėgumas per dvi savaites
padidėjo 13 procentų ir todėl
įmanoma pradėti treniruotes
su kamuoliu. Musų krepšinio
milžinas pareiškė, jog tikisi
žaisti Seulo mieste įvykstan
čiose olimpinėse žaidynėse (jis
iš tikrųjų ten žaidė Sovietų

Sąjungos rinktinėje kartu su
kitais trimis lietuviais ir lai
mėjo aukso medalius).
Sekmadienį A. Sabonis ste
bėjo krepšinio vyrų A klasės
finalinį susitikimą tarp ASK
„Lituanicos” ir Detroito LSK
„Kovo" komandų (61-60 rezul
tatu laimėjo čikagiečiai), o A.
Sabonis kartu su V. Adamku
mi laimėtojams įteikė meda
lius.
i
Šio savaitgalio žaidynėse Či
kagoje bei apylinkėse tokių
svarbių svečių, žinoma, ne
turėsime. Tačiau sportuojan
čio jaunimo čia sutiksime ga
na daug, tarp jų bus ir ne
mažai naujai atvykusių iš Lie
tuvos.

Edvardas Šulaitis

Atsiųsta paminėti
„Bridges”, Amerikos lietu
vių žurnalas anglų kalba, išei
nantis 10 kartų per metus
savo naujausiame numeryje
(2002 m. balandžio mėn.) rašo
apie Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės veiklą JAV, spaus
dina vaikų pasakojimus apie
savo senelių tremtį Sibire, su
pažindina su „Lietuvos Naš
laičių globa” ir t.t. Žurnalo,
kurį redaguoja Rasa ArdytėJuškienė, administracijos ad
resas: LAC, Inc./Bridges, c/o
Ramas Pliura, 1927 West
Boulevard, Racine, WI 53403

Ilgametis operos solistas Stasys Baras (dešinėje) sveikino Lietuvių operą
su puikiu spektakliu. Kairėje Lietuvių operos valdybos pirmininkas Vaclovas Momkus.
Juozo Končiaus nuotr.

PO LIETUVIŲ OPEROS
SPEKTAKLIO
Paskutinį kartą nuaidėjo
rankų plojimai ir ovacijos
aukštais Morton mokyklos au
ditorijos skliautais, užsisklen
dė uždanga, ant jos liko ka
banti vieniša rūtos šakelė —
lietuvių operos simbolis, ir sto
jo tyla. Palengvėle durų link
skirstėsi spektaklio žiūrovai,
jie mielai dar būtų pasilikę ir
toliau klausę užburiančių G.
Donizetti „Lucia di Lammer
moor” arijų. Tačiau 46-ojo Lie
tuvių operos sezono lapas jau
buvo užverstas, prieš akis —
vėl metai laukimo, spėliojant,
ką operos valdyba pateiks
ateinančiais metais.
Jei salę plojimams nutilus,
apgaubė tyla, to nebūtų gali
ma pasakyti apie sceną, nes
užuolaida vėl buvo pakelta,
ten užgriuvo pulkai operos bi
čiulių bei artimųjų, kurie, ap
spitę dainininkus bei operos
vadovus, sveikino, gyrė puikų
spektaklį, bandė kartu nusi
fotografuoti, kad šie momentai
liktų ilgam prisiminimui.
Šilti susitikimai su spektak
lio „žvaigždėmis” tęsėsi valan
dėlę kitą, spektaklio atlikėjai
delsti negalėjo: reikėjo pasi
keisti žibančius vaidybinius
rūbus, grąžinti juos tvarkda
riams, nusiplauti grimo dažus
ir grįžti į kasdienę tikrovę, be
to, reikęjo skubėti į Jaunimo
centrą, kur visų laukė operos
valdybos suruoštas pabaigtuvinis pokylis.
Į Jaunimo centro didžiąją
salę rinkosi choro nariai, me
no vadovai, bendradarbiai,
spektaklio talkininkai, jų arti
mieji bei kiti kviestiniai sve
čiai. Salė ūžė lyg bičių avilys,
visur skambėjo kalbos ir juo
kas, nes darbai užbaigti, nuo
veidų dingo įtampa, galima at
sikvėpti ir atsigaivinti gurkš
niu šalto gėrimo. Prie atgaivos
stalo sukaitę, bet šypsodamie
si, svečius pamalonindami gu
viai sukinėjosi Antanas Vala
vičius, Algis Čepėnas ir Vitalis
Lekeckas.
Ilgai neraginant, buvo su
sėsta prie stalų, nes visi šiuo
metu jau buvo ir praalkę, ypač
spektaklio atlikėjai, ne vienas
jų nuo ryto dar nieko nebuvo
ir burnoje turėję, apie maistą
nebuvo nei laiko, nei noro gal
voti. O dabar čia, ant stalų, jų
laukė gardūs užkandžiai, po
to — puiki vakarienė. Teko
girdėti, kad vakarienę paruošė
Morkūnų šeimos „Lithuanian
Plaza Bakery and Deli” išra
dingosios šeimininkės. Pokylio
rūpesčiai daugiausiai krito
ant valdybos vicepirmininko
Jurgio Vidžiūno ir sekretorės
Virginijos Savrimienės pečių.
Tiesa, stalus papuošti jiems į
talką stojo Ramunė Račkaus
kienė, Daina Sabaliauskienė,
Gražina Burneikienė, Gitana
Snapkauskaitė, Elena Ablingytė ir Daiva Petersonaitė.
Kaip ir kiekvienais metais,
po spektaklio būna pagerbia
mi ilgamečiai Lietuvių operos
dainininkai bei darbuotojai.
45 metus Lietuvių operai pa
šventęs, vienas jos pagrindi
nių kūrėjų Vytautas Radžius

ir gražiai talkinančiais solis
tais, režisieriumi E. Domarku
bei ilgiau mūsų tarpe užsili
kusiais solistais ir choro na
riais. Maestro nuomone, spek
taklis pasisekė puikiai, o Liu
cija scenoje buvo fantastiška.
Režisierius E. Domarkas sa
vo žodyje paminėjo, kad į Či
kagą jis atvyksta kasmet jau
10 metų, čia išmokęs greitai
dirbti: spektaklį surežisuoti
per vieną savaitę, kai tuo tar
pu Lietuvoje prie tokio veikalo
dirbama mėnesį ir daugiau.
Jis džiaugėsi, kad moterų cho
ras padidėjo jaunomis, iš Lie
tuvos atvykusiomis daininin
kėmis ir prašė bei juokavo,
kad jos į chorą atsivestų dau
giau vyrų, „nebūtinai savų”.
Populiarioji
chormeisterė
Gitana Snapkauskaitė pasi
džiaugė, kad jai buvo gera
dirbti su moterimis. Tačiau
darbas dar nebaigtas, nes jų
laukia repeticijos ir pasiruo
šimas sekmadienio koncertui.
Linkėjo entuziazmo, o taip pat
pasikviesti ir atsivesti draugų
į koncertą.
Lietuvos generalinis garbės
konsulas Vaclovas Kleiza pa
sidžiaugė, kad Lietuvių opera,
nepaisant „bangų” skirtumo,
gražiai dirba, kaip viena šei
ma. Ilgametė Lietuvių operos
veikla galėtų būti įrašyta ir į
„Guiness Book of Records”
kaip vienintelė tautinė opera
Amerikoje, gyvuojanti jau be
veik pusę amžiaus. V. Kleiza
priminė, kad šiandien yra
švenčiama Motinos diena, o
mūsų visų yra viena motina
— Lietuva.
Ilgesnį žodį tarė pirmasis il
gametis Lietuvių operos pir
mininkas Vytautas Radžius.
Jis trumpai nušvietė Lietuvių
operos pradžią ir nueitą kelią.
Pradžia buvo susijusi su abe
jonėmis ir sunkumais — ar
bus įmanoma įgyvendinti pla
nus įkurti savitą tautinę ope
rą išeivijoje, bet entuziazmas
ir ryžtas viską nugalėjo? 1956
metais Čikagoje buvo įkurta
Lietuvių opera, kuri gyvuoja
ir šiandien. V. Radžius linkė
jo, kad ji gyvuotų dar daugelį
metų.

susilaukė ypatingos pagarbos.
Operos valdybai Vytautas va
dovavo, buvo jos pirmininku
34 metus, o tris metus darba
vosi vicepirmininko pareigose.
Taip pat buvo pagerbti po
dešimt ir dvidešimt penkerius
metus su Lietuvių opera bend
radarbiavę sukaktuvininkai.
Dešimt metų operos chore iš
dainavo viena iš naujųjų atvy
kusių lietuvių — Aurelija Dobrovolskienė, o svečias iš Lietu
vos, režisierius Eligijus Do
markas Lietuvių operai taip
pat jau talkina dešimt metų.
Dvidešimt penkerius metus
Lietuvių operos baruose dar
bavosi dailininkė Ada Sutku
vienė, Albinas Smolinskas
chore taip pat praleido 25 me
tus, jis yra ir ilgametis revizi
jos komisijos pirmininkas. Su
kaktuvininkai buvo apdovano
ti simbolinėmis dovanomis bei
žymenimis.
Po pagerbimo bei apdovano
jimų Lietuvių opera susilaukė
daug sveikinimų ir linkėjimų.
Buvęs operos solistas Stasys
Baras linkėjo ir toliau puo
selėti lietuvių dainos meną;
atšvęsti 50 metų sukaktį, į
choro eiles įsijungiant vis dau
giau trečiosios bangos daini
ninkų. Lietuvių opera Čika
goje yra vienintelė tautinė
Dėkodamas visiems, išreišopera pasaulyje, gyvuojanti
kusiems
sveikinimus ir linkė
jau penktą dešimtmetį, ir tuo
mes turime džiaugtis ir di jimus, V. Momkus prašė ir
ateityje būti bei dirbti kartu
džiuotis.
Sveikino ir daug gražių lin su Lietuvių opera. Pirminin
kėjimų pasakė kiti pokylyje kas padėkojo valdybos na
dalyvavę Lietuvių operos so riams, spaudai, radijo valan
listai — Algirdas Brazis ir Jo dėlių vadovams ir visiems tal
nas Vaznelis. Po jų sveikini kininkams.
Pasibaigus sveikinimams ir
mus ir linkėjimus reiškė sve
čiai solistai iš Lietuvos — Ire kalboms, pasigirdo Algimanto
na Zelenkauskaitė, Arūnas Barniškio kapelos šokių muzi
Malikėnas, Liudas Norvaišas, ka, į kurią įsijungė jo švelJonas Valuckas, o taip pat ir niabalsė dainininkė, j šokį
mūsų vietiniai solistai Julius kviesti nė vieno nei nereikėjo.
Savrimas, Genutė Bigenytė, Įsismaginę šokėjai suko ir ve
pokylyje dalyvavusi bei anks dė ratelius ne tik po salę,
tesnėse operose dainavusi so išsiliejo jie ir į vestibiulį. Liku
listė Nida Grigalavičiūtė. Lie siems prie stalų (o tokių nebu
tuvių fondo vardu Lietuvių vo daug), smagu buvo pasi
operą sveikino LF valdybos ir šnekučiuoti, gurkšnoti gerą
tarybos narys Kęstutis Ječius. kavą, o kartu paklausyti malo
Meno vadovas maestro A. niai skambančios muzikos
Vasaitis džiaugėsi su Lietuvos garsų ir dainų.
Juozas Končius
opera užsimezgusią draugyste

Pagerbiamas Lietuvų operos steigėjas Vytautas Radžius, .Jam gėlę sega
Lietuvių oĮieros valdybos sekretorė Virginija Savriinienė.
Juozo Končiaus nuotr.
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