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Lietuvos vadovas žada užtikrinti 
lenku mažumos teises 

Varšuva, balandžio 1 d. 
(BNS) — „Svarbiausia yra 
žmogaus teisių užtikrinimas, 
nepriklausomai nuo to, ko
kiose politinėse aplinkybėse 
žmonės atsiduria ir už ką bal
suoja", pareiškė Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus in
terviu lenkų verslo laikraščiui 
J?rawo i gospodarka", kuris 
paskelbtas trečiadienį, jo vizi
to į Lenkiją pirmąją dieną. V. 
Adamkus užtikrino, kad skirs 
daug dėmesio lenkų tautinės 
mažumos teisėms, nepaisant 
to, kad vietos lenkai preziden
to rinkimuose balsavo už jo 
konkurentą. 

Lietuvos prezidentas sako, 
jog „ir toliau laikosi nuo
monės, kad visų tautinių 
mažumų piliečiai turi turėti 
tokias pat teises, kai visi kiti 
tos šalies piliečiai, bei gali
mybes plėtoti savo tautinę 
kultūrą, auklėti vaikus savo 
tradicijomis". 

V. Adamkaus nuomone, 
„lenkų mažumos Lietuvoje 
problema yra jos pasyvumas, 
kurį siaurų pažiūrų politikai 
panaudoja savo asmeniniams 
tikslams. Tada atsiranda izo
liacijos efektas, tų grupių už
sisklendimas, atsiranda situa
cija, kurioje j ie jaučiasi gy
veną uždaroje tvirtovėje". 

Prezidentas pabrėžė, kad 
„lenkų mažuma turi suprasti, 
jog pati turi paimti reikalus į 
savo rankas. Niekas nedarys 
jokių kliūčių, bet ir neturės 
jokių specialių teisių, kadangi 
negalima užmiršti to fakto, jog 
Lietuvoje gyvena įvairių tau
tybių atstovai". 

Tarp neatidėliotinai spręs
tinų dvišalių problemų V. 
Adamkus nurodė būtinybę pa
taisyti padėtį Lietuvos ir Len
kijos sienos perėjose, kur nusi
driekia ilgos automobilių eilės. 

Jo nuomone, „dvišaliuose 
santykiuose nėra kritinių 
klausimų, kurie galėtų mesti 
šešėlį, tačiau yra praktinių 
problemų, tokių kaip sienos 
kirtimas, tautinių mažumų 
reikalai, prekybos intensyvini
mas". 

Tarp konkrečių dvišalių pro
jektų Lietuvos prezidentas mi
nėjo europinio lygio geležin
kelio tiesimą nuo Kauno iki 
Lenkijos sienos, elektros aukš
tos įtampos linijų sujungimą, 
greitkelio „Via Baltica" sta
tybą. 

Seinai, balandžio 1 d. 
(BNS). Lietuvos prezidentas, 
Seinuose susitikęs su šio lietu
viško krašto Lenkijoje gyven
tojais, paragino aktyviau plė
toti žemesniųjų Lietuvos ir 
Lenkijos valdymo grandžių 
bendradarbiavimą bei asme
ninius piliečių ryšius. 

Pasidžiaugęs strateginiu 
Lietuvos ir Lenkijos bendra
darbiavimu, ' prezidentas V. 
Adamkus kartu klausė, ar 
gerų ir kaimyniškų santykių 
dvasią jaučia Seinų ir Lazdijų 
gyventojai. „Tikiu, kad toks 
bendradarbiavimas padės su
griauti sienas, kurios remiasi 
stereotipais, klaidingais įsiti
kinimais, mitais", kalbėjo jis. 

Susitikimas Seinuose buvo 
antrasis prezidento V. Adam
kaus sustojimas Lenkijoje, 
pradėjus pirmąjį savo darbo 
vizitą į užsienį. Lietuvos prezi
dentas trečiadienį automobiliu 
per Kalvarijų-Budzisko postą 
atvyko į Punską, o vėliau — į 
Seinus. 

Punske Lietuvos vadovas 
taip pat susitiko su valsčiaus 
vadovais ir padovanojo Kovo 
11-osios gimnazijai kompiu
terį, o muzikos mokyklai — 
muzikinį centrą. 

Prieš išskrisdamas į Var
šuvą susitikti su prezidentu 
Aleksandr Kwasniewski, V. 
Adamkus apžiūrės Seinų Ma
žąją baziliką bei Lietuvių 
kultūros centro statybą. 

Lenkų žurnalistai juokauja, 
kad viena prezidentų pokalbių 
temų bus gripas, nes vizito į 
Lenkiją V. Adamkus išvyko 
sirguliuodamas, o A. Kwas-
niewski iš paskutinės savo ke
lionės į Vilnių taip pat grįžo 
gripuodamas. Sižinoję, kad V. 
Adamkus negaluoja, Lenkijos 
žurnalistai pastebėjo kad gri
pas — „prezidentų liga". 

Raginama panaikinti apmokamų 
studijų apribojimus 

Vilnius, balandžio 1 d. 
(BNS) — Vilniaus universite
tas (VU) pasiryžęs priimti vi
sus norinčius studijuoti ir ra
gina vyriausybę panaikinti 30 
proc. mokamų studijų vietų ri
bą bei įgyvendinti studijų kre
ditavimo programą. 

Universiteto rektorius Ro
landas Pavilionis trečiadienį 
spaudos konferencijoje sakė, 

* Naujuoju švietimo ir 
mokslo ministru greičiausiai 
taps Krikščionių demokratų 
partijos valdybos narys, gam
tos mokslų daktaras Egidijus 
Vareikis. ,.Sutikau, kad mano 
kandidatūra būtų svarstoma, 
ir manau, kad mano šansai 
yra nemaži", neslėpė optimiz
mo E. Vareikis, tačiau prisipa
žino tikėjęsis, kad jo apsi
sprendimui nepritars dabarti
niai Užsienio reikalų ministe
rijos vadovai (E. Vareikis da
bar dirba Lietuvos URM pasi
rengimo deryboms dėi narys
tės ES misijoje). Spauda tei
gia, kad naujuoju švietimo ir 
mokslo ministru taip pat gali 
tapti Moietų rajono meras. 
LKDP narys Valentinas Stun-
dys arba dabartinis švietimo 
ir mokslo viceministras Vin
centas Lamanauskas. 'Eitai 

Kovo 31 dieną Lietuvos profesinių sąjungų surengtame piki-le prie Seimo 
rūmų dalyvavę mitinguotojai reikalavo ne mažiau, kaip 8 valandų neap
mokestinamų vietinių telefoninių pasikalbėjimų įvedimo, o viršijus šią ri
bą — ne daugiau nei 2 centų mokesčio už minutę. Taip pat buvo reikalau
jama neapmokestinti kompiuterių „Internet*o" tinklo ryšio. Prie Vyriau
sybes rūmų mitinguotojai padėjo dėže ūkiško muilo vyriausybės vykdo
mai „švarių rankų politikai", o nužygiavę prie Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos — demonstratyviai sudegino iš kartono padarytus 
premjero Gedimino Vagnoriaus, buvusios Europos reikalu ministrės Lai
mos Andrikienės ir akademiko Eduardo Vilko biustus, reikalaudami vy
riausybes atsistatydinimo. ( 

Nuotr.: Lietuvos Laisvė lygos vadas Antanas Terleckas (viduryje) 
ragina susirinkusius protestuoti prieš vyriausybės ekonominę politiką. 

(Eltai 

Seimas pakartotinai svarstys 
Teismų įstatymo pataisas 

Vilnius, balandžio 1 d. Abramavičius sakė, kad patai-
(BNS) — Lietuvos prezidentas somis valstybės vadovas sie-

kad bet kokie mokamų vietų 
apribojimai aukštosiose mo
kyklose yra Konstitucijos pa
žeidimas. 

Rektoriaus nuomone, šią 
problemą gali išspręsti studijų 
kreditavimo programa, apie 
kurią kalbama jau keleri me
tai, tačiau vis dar nesirengia
ma jos įgyvendinti. Jis įsitiki
nęs, kad vyriausybės ir aukš
tųjų mokyklų konfliktą galima 
būtų sureguliuoti, nustačius 
tikslius studijų įkainius, nes 
daugeliui aukštųjų mokyklų 
jie pernelyg dideli, ir mažai 
kas jų laikosi. 

Šią savaitę vyriausybė pas
kelbė, kad Finansų ministeri
ja nustatė VU rektoratą netei
sėtai išleidus 3 mln. litų atly
ginimams — studentų ir in
vesticijų sąskaita. Rektorius 
R. Pavilionis pareikalavo vy
riausybės atsiprašyti ir pa
skelbė, kad minėtoji suma yra 
valstybei 1997 m. grąžintas 
pajamų mokesčio įsiskolini
mas. 

* Vilniaus meras Rolan
das Paksas ir Varšuvos pre
zidentas Marcin Svviecicki ba
landžio 1 d. pasirašė miestų 
draugystes ir bendradarbiavi
mo sutartį. Dokumentas nu-

Valdas Adamkus grąžino Sei
mui pakartotinai svarstyti 
kovo viduryje priimtas Teismų 
įstatymo pataisas bei jų įsi
galiojimo įstatymą. 

Prezidentas nepasirašė šių 
įstatymų, sakydamas, kad 
Teismų įstatymo 13 str. nuo
statomis įtakojamas studijų 
procesas, kuris yra universi
tetų autonomijos sritis. Jis 
taip pat mano, kad valstybė 
turėtų nustatyti kvalifikaci
nius reikalavimus piliečiams, 
kandidatuojantiems į teisėju 
pareigas. 

Prezidento nuostatą įgalio
tas Seime pristatyti referentas 
teisės klausimais Armanas 

mato, kad Lietuvos ir Lenkijos 
sostinės keisis delegacijomis, 
įvairių miesto ūkio šakų spe
cialistai vyks vieni pas kitus 
stažuotis. Bus plečiamas ben
dradarbiavimas kultūros, 
švietimo, sveikatos apsaugos, 
socialinės rūpybos, sporto ir 
turizmo srityse, keičiamasi 
patirtimi savivaldybių darbo, 
komunalinio ūkio, aplinkos 
apsaugos, viešosios tvarkos ir 
miesto transporto s r i t y s e . ^ 

* Buvusi aplinkos apsau
gos ministrą Imantą Lazdinį 
premjeras Gediminas Vagno
rius paskyrė aplinkos apsau
gos viceministru. Be to, Aplin
kos apsaugos ministerijai per
duotos kai kurios Žemės bei 
miškų ūkio ministerijos funk
cijos — šiai žinybai pavesta 
formuoti Lietuvos miškų val
dymo politika, rengti nuosek
laus mišku naudojimo ir at
kūrimo programas, reguliuoti 
ūkinę ir komercinę veiklą val
stybiniuose bei privačiuose 
miškuose. 'E'131 

kia įtvirtinti normalią teisi
ninkus rengiančių aukštųjų 
mokyklų konkurenciją. 

Pasak referento, priimant 
pataisąs Seime, t am tikros 
pirmenybės buvo suteiktos 
Teisės akademijai ir Vilniaus 
universiteto teises fakultetui. 
Tuo ta rpu Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetas „buvo 
eliminuotas", nors teisininkus 
šis universitetas rengia vy
riausybės užsakymu. 

Prezidento pataisos, pasak 
A. Abramavičiaus, leis aukštą
jį išsilavinimą turintiems as
menims kandidatuoti į teisė
jus , atsižvelgiant į žinias, o ne 
į patį mokymo procesą. 

Lietuvos darbo 
federacija 

nepritaria piketams 
Vilnius, balandžio 1 d. 

(BNS) — Lietuvos darbo fede
racija (LDF) pareiškė, kad ne
dalyvavo protesto akcijoje dėl 
vietinių pokalbių telefonu ap
mokestinimo ir jai nepritaria. 

Trečiadienį išplatintame 
federacijos pareiškime teigia
ma, kad pasitarime su vyriau
sybe, kuriame dalyvavo trijų 
profsąjungų centrų atstovai, 
buvo pasiektas susitarimas 
dėl nuolaidų dirbantiesiems 
pagal LDF keltus reikalavi
mus. 

LDF praneša savo nariams, 
organizacijoms ir visiems gy
ventojams, kad su vyriausybe 
susi tarta dėl periodiškų pasi
tarimų, derinant įkainius, dėl 
darbo užmokesčio didinimo, 
darbo vietų kūrimo ir kitais 
svarbiais dirbantiesiems klau
simais. 

„Manome, kad šitaip bus 
galima geriau užtikrinti dir
bančiųjų socialines garantijas 
ir išvengti nesusipratimų ir 
klaidų tiek vyriausybei, tiek 
profsąjungoms'', sakoma LDF 
pareiškime. 

Centristai 
nusprendė lankytis 

kalėjimuose 
Vilnius, kovo 19 d. (Elta) — 

Grupė Seimo Centro frakcijos 
narių kovo 19 dieną apsilankė 
Lukiškių kalėjime bei tardy
mo izoliatoriuje. Jie domėjosi, 
kaip laikomi sulaikytieji bei 
nuteistieji, mirtininkai, pa
augliai, nuteistieji kalėti iki 
gyvos galvos. 

Centristai neigia ketinę su
sitikti su Lukiškėse laikomu 
buvusiu jų frakcijos nariu A. 
Butkevičiumi. Tokiam susiti
kimui būtino teisėjo leidimo 
jie net neprašė. 

„Įspūdžiai baisiai niūrūs. 
Kai kiekvienam suimtajam 
tenka po kvadratinį metrą, o 
dvivietėse kamerose laikoma 
po 6-8 žmones, jie negali nei 
atsisėsti, nei atsigulti", sakė 
Lukiškėse lankęsis Seimo na
rys A. Grumadas. 

Seimo nariai tuo pat metu 
pabrėžė, kad bendroji tvarka 
kalėjime jiems paliko gerą įs
pūdį. 

Jau anksčiau centristai lan
kėsi Panevėžio moterų kalėji
me ir žada aplankyti visas 
įkalinimo įstaigas. 

Nacionalsocialistai — Lietuvoje 
neregistruotina partija 

Viln ius , kovo 31 d. (Elta) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus a tmetė Lietuvių nacional
socialistinės vienybės sąjun
gos reikalavimą tarpininkauti , 
kad ši organizacija būtų oficia
liai įregistruota. 

„V. Adamkus įsitikinęs, 
kad demokra tnė visuomenė 
negali toleruoti organizacijų, 
kurstančių tautinę, rasinę ir 
religinę nesantaiką", sakė pre
zidento atstovė spaudai Viole
ta Ga ižauska i s ir pabrėžė, 
kad prezidentą* neturi teisės 
registruoti visuomeninių ar 
politinių organizacijų. „Tai 
Teisingumo ministerijos kom
petencija, todė valstybės va
dovas nesikišf. ir nesikiš į 
šiuos reikalus" teigė atstovė 
spaudai . 

Lietuvių nu'ionalsoeialis-
tines vienybes sąjungos vado
vai po praėjusia savaitę Šiau
liuose įvykusio -ąjungos šuva-

Rusijai įteikti 
Lietuvos pasiūlymai dėl 

geros kaimynystės plėtojimo 
Maskva, balandžio 1 d. 

(BNS) — Lietuvos URM dele
gacija trečiadienį Maskvoje 
įteikė Rusijos diplomatams 
pasiūlymų, kurių esmę sudaro 
prezidento Valdo Adamkaus 
pareiškimas „Dėl santykių su 
Rusija plėtros ir saugumą bei 
pasitikėjimą skatinančių prie
monių". Be to, Lietuvos URM 
įvardino konkrečius uždavi
nius, kurių įvykdymas, Lie
tuvos nuomone, padėtų sti
printi geros kaimynystės san
tykius. 

Lietuvos delegacija, vado
vaujama URM Politikos de
partamento direktoriaus Vy-
gaudo Ušacko, pasiūlymus 
įteikė Rusijos užsienio reikalų 
viceministrui Aleksandr Avde-
jev. 

Pasak V. Ušacko, Rusijos 
viceministras pareiškė, kad 
Maskva labai palankiai verti
na Lietuvos prezidento kovo 
26 d. paskelbtą pareiškimą ir 
atidžiai studijuoja konkrečius 
pasiūlymus. 

V. Ušackas ir su juo į 
Maskvą nuvykęs Lietuvos am
basadorius Belgijoje Dalius 
Čekuolis dar susitiko su Rusi
jos URM Europos II departa
mento direktoriumi Vladimir 
Titov bei Europos bendradar
biavimo departamento direk
toriumi Jevgenij Gusarov. 

Su Rusijos diplomatais buvo 
kalbėtasi apie Baltijos jūros 
valstybių tarybos, kuriai nuo 
liepos 1 d. pirmininkaus Lie
tuva, veiklą, dvišalius santy
kius bei Europos saugumo rei
kalus. J iems taip perduotas 
atnaujintas protokolo dėl Lie
tuvos ir Rusijos URM mi
nisterijų konsultacijų projek
tas. 

Rusijai pateiktus pasiūly
mus dėl geros kaimynystės 
stiprinimo Lietuvos diploma
tai vertina kaip konkrečius 
uždavinius, kuriuos abi val

stybės galėtų neatidelioda-
mos įgyvendinti. 

Lietuvos URM parengtieji 
pasiūlymai dėl geros kaimy
nystės stiprinimo apima ben
dradarbiavimą politinėje, eko
nominėje, socialinėje, kultūros 
ir švietimo, aplinkos apsaugos 
ir teisėsaugos srityse. 

Dokumente pabrėžiama bū
tinybė patvirtinti Lietuvos ir 
Rusijos valstybės sienos su
tartį, toliau plėtoti parlamen
tinius ryšius bei grąžinti Lie
tuvai prieš karą priklausiusių 
ambasadų Paryžiuje ir Romoje 
nekilnojamąjį turtą. 

Ekonominio bendradarbiavi
mo srityje, Lietuvos URM nuo
mone, aktualu nedelsiant pa
sirašyti susitarimus dėl dvigu
bo apmokestinimo išvengimo 
bei investicijų skatinimo ir ap
saugos, parengti pasiūlymus 
dėl ilgalaikio bendradarbiavi
mo tiekiant iš Rusijos į Lie
tuvą dujas ir naftą, plėtoti 
bendradarbiavimą transporto 
srityje. 

Pasiūlymuose daug dėmesio 
skiriama Lietuvos santykiams 
su Karaliaučiaus sritimi. Lie
tuva pasisako už palankių 
sąlygų prekybai ir investici
joms sudarymą, regioninio 
bendradarbiavimo plėtrą. 

Socialinėje srityje ragina
ma išspręsti Lietuvos gyven
tojų lėšų, saugotų buvusiame 
SSRS „Vnešekonombanke", 
grąžinimo problemą. 

Teisėsaugos srityje Lietuva 
ragina sudaryti susitarimą dėl 
nelegalių migrantų grąžinimo 
bei derinti veiksmus, rengiant 
Lietuvos ir Rusijos sienos kon
trolės projektus. 

Lietuva taip pat siūlo ben
dradarbiauti turizmo srityje, 
sudaryti vyriausybių susita
rimą dėl archyvų, drauge rū
pintis aplinkos apsaugos pro
jektų įgyvendinimui. 

Kazio Bobelio rankose — ne tik 
agento „Marija" dokumentai 

iiavimo kreipėsi į prezidentą, 
reikalaudami oficialiai įregis
truoti šią organizaciją. 

Teisingumo ministerija at
sisako tai padaryti, kadangi 
kai kurie sąjungos įstatų 
punktai prieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai ir įstatymams. 

Šios organizacijos įstatuose, 
be kita ko, nurodoma, kad na
cionalsocialistai laikosi įsta
tymų ir Konstitucijos, tačiau 
tik tuo atveju, „kai jie ne
prieštarauja laisvei ir neprik
lausomybei". Kiti įstatų punk
tai teigia, kad sąjungos nariai 
privalo lavintis istorinėje, poli
tinėje ir karinėje srityse bei 
„propaguoti nacionalizmo idė
jas". 

Šiauliuose įvykusiame su
važiavime buvo patvirtinta 
nauja sąjungos vėlia* a - bal
ta svastika raudoname tone. 
1992 m. įkurta Lietuvių nacio
nalsocialistinės vienybės są-

Vilnius, kovo 31 d. (Elta) 
— Seimo narys Kazys Bobelis 
turi kelias KGB bylas, rodan
čias kai kurių politikų ir aukš
tų valdininkų bendradarbiavi
mą su šia organizacija. 

Seimo nario teigimu, kol 
kas dar neatėjo laikas skelbti 
naujas bylas, nes dabar lau
kiama, kaip baigsis „Marijos" 
bylos tyrimas. Prieš paskel
biant ki tas bylas K. Bobelis 
žada pasitarti ..su aukštais 
žmonėmis". 

Kaip žinoma, praėjusį ket
virtadienį spaudos konferenci
joje K. Bobelis parode turimus 
KGB dokumentus, kuriuose 
minima buvusios Europos rei
kalų ministrės Laimos Andri
kienės pavardė. Dokumentuo
se teigiama, kad ji sutiko ben
dradarbiauti su KGB pasi
r inkdama „Marijos" slapyvar
di-

„Aš esu labai nelaimingas, 
kad buvau įveltas į tą bylą, ta
čiau žmonės atnešė man ir 
turėjau ją pristatyti", sake an
tradienį K. Bobelis ir pridūrė, 
kad. jo nuomone, ateityje KGB 
bylomis turėtu užsiimti žmo
gus, kuris labiau jomis domisi. 

junga, jos vadovų teigimu, vie
nija apie 800 narių. Sąjungos 
vadovas — 24 metų Mindau
gas Murza, privačioje įmonėje 
dirbantis pardavėju. 

Generalinė prokuratūra 
šiuo metu tiria galimą šmeižto 
prieš L. Andrikienę paskelbi
mą, o savo išvadas kitą savai
tę turėtų pateikti laikinajai 
Seimo komisijai, tiriančiai vie
šai paskelbtus faktus apie 
parlamentarų bendradarbiavi
mą su kitų valstybių specialio
siomis tarnybomis. 

Pasak K. Bobelio, KGB te
mą reikėjo nagrinėti 1990-
1991 m., kai panašios proble
mos buvo sprendžiamos Čeko
slovakijoje ir Rytų Vokietijoje. 
..Dabar jau šaukštai po pietų. 
Eina devinti nepriklausomy
bės metai, tai koks tikslas da
bar kelti tą žmonių skaldy
mą", mano Seimo narys. 

K. Bobelis antradienį prisi-
p .žinojau nebeturįs ..Marijos" 
bylos originalo, tačiau atsisa
kė pasakyti, kam jis perduo
tas. Anksčiau jis žadėjo bylos 
dokumentus perduoti prezi
dentui Valdui Adamkui, ta
čiau pastarasis netrukus atsi
sakė juos priimti, pareikš
damas, jog tai yra teisėsaugos 
institucijų reikalas. 

„Byla yra geroje, saugioje 
vietoje", sake K. Bobelis. 

KALENDORIUS " 
Balandžio 2 d.: Pranciš

kus, N'icetas. Elona. Vardą. 
Balandžio 3 d.: Ričardas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
L O S A N G E L E S , C A 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENĄ MININT LOS 
ANGELES SCENOJE 

Didysis lietuvių mąstytojas 
Vydūnas dar prieš šimtmetį 
rašė: „Pasaulis be tėvynės tar
si lengvai ir greitai perskaity
tas puslapis". Jubiliejinė Lie
tuvos Nepriklausomybės die
na — tai dar viena proga 
apmąstyti mūsų tautos gyve
nimo puslapius, jos istorijos 
vingius, sudarančius neišsen
kančią kovų ir pergalių, kan
čios ir vilties knygą. Ši diena 
yra proga peržvelgti tautos 
nueitą kelią ir vietą jame 
mūsų visų, gyvenančių toli 
nuo Lietuvos, bet jaučiančių ja 
širdimi. 

Šių metų Vasario 16-osios 
meninė programa, pavadinta 
^Lietuva istorijos vingiuose", 
tai filmo, dainų ir šokių mon
tažas, jungiantis praeitį ir da
bartį, ta i įsiklausymas į Lie
tuvą ir mus pačius, nepaisant 
skiriančios erdvės. Keturios 
skirtingos dalys apžvelgia 
skirtingus tėvynės istorijos 
laikotarpius, pergalių ir liū
desio akimirkas, lietuvių pa
stangas išlaikyti savąją kul
tūrą ir valstybingumą, vin
gius, vedančius nuo vidur
amžio iki šiandienos. Kiekvie
na montažo dalis papildoma 
trumpa istorine apžvalga. 

Pirmoji dalis — viduramžių 
Lietuva — mums visiems sie
jasi su garbingaisiais kuni
gaikščiais ir stipria valstybe: 
nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. Gilus trimito garsas ek
rane matomų Lietuvos laukų 
fone įveda į šį šlovingą laiko
tarpį. Lietuvių riterių kovas 
atskleidžia filmo „Herkus 
Mantas" ištraukos, rodančios 
nesibaigiančias baltų pastan
gas apginti savo žemę ir pilis. 
Lietuvos galybės simboliškas 
momentas — tai Vytautas Di
dysis, užsimojęs ka rdu virš 
kryžiuočių ordino vado galvos. 
Šių laikų dvasios mistiką 
gražiai atskleidžia švelnūs 
kanklių garsai ir mergaičių 
šokis „Sūpuoklinis", vaizduo
jantis baltais drabužiais dė
vinčias vaidilutes. 

Antroji montažo dalis perke
lia žiūrovus į niūrius carinės 
priespaudos metus. Ekrane 
rodomi gūdžios žiemos sniegy
nai, valstiečių prakaituoti vei
dai ir siūbuojančių javų laukai 
įprasmina tolimą tautos pra
eitį, darbą ir tylią kovą dėl 
lietuviškos knygos. Šių niūrių 
metų tikrasis didvyris knyg
nešys, pasipriešinęs caro va
liai, išsaugojęs lietuvišką žodį 
ateinančioms kartoms. Knyg
nešio paminklas Kaune — tai 
pagarba mūsų visų lietuviško 
rašto puoselėtojams. Gyvąjį 
šių laikų vaizdelį sukūrė lie
tuvė moteris, mokanti vai
kučius skaityti lietuviškai 
„...guldami vaikučiai, nepa
mirškite sukalbėti poterėlį už 
tuos, kurie mums knygeles 
parūpino". — moko ji ma
žuosius. Švelniai skamba 
mažosios mergytės raliavimas 
ir piemenuko lumzdelio gar
sai. Lietuvės motinos lopšine 
palydi žiūrovą į tolimesnį Lie
tuvos istorijos puslapį. 

Trečioji programos dalis — 
nepriklausomos Lietuvos at
kūrimas, taikaus gyvenimo-
metai, stiprinant valstybe 
ekonomiškai ir dvasiškai. Ek
rane aktorius perskaito lem
tingąjį Vasario 16-osios aktą. 
Pagarba tiems, kurie kūrė ir 
tvirtino nepriklausomybę: Jo
nui Basanavičiui, Aleksandrui 
Stulginskiui ir pirmajam Lie
tuvos prezidentui Antanui 
Smetonai. Jo mintis „žiūrėti 
ne į tai. kas į barnius veda. o 
kas veda j santaiką". ..skamba 

kaip papras ta išmintis visų 
laikų Lietuvos žmonėms. Fil
mas išryškina prasmingus ir 
džiugius valstybės gyvenimo 
momentus: pirmąją dainų 
šventę 1924 metais , eisenas 
Laisvės Alėjoje, lietuvių spor
tininkų pergales. Tuo metu 
iškilęs Laisves paminklas 
Kaune simbolizuoja tautos 
džiaugsmą ir pasiryžimą būti 
laisvai. Video filmą lydinti 
giesmė „Lietuva brangi", tai 
tautos išdidumo ir laisvės 
išraiška, skriejanti dainos 
garsais, j aud inan t i ir džiu
ginanti . Trečiosios dalies pa
baigai j aun imo atl iktas šokis 
„Vengierka" parodo lietuvių 
tautą, taikiai gyvenančią, sie
kiančią mokslo ir optimis
tiškai žvelgiančią į ateitį. 

Ketvirtoji dalis prasideda so
vietinės okupacijos metais ir 
baigiasi paskutiniojo dešimt
mečio lemiamais įvykiais. Fil
mo pradžioje — kūjis ir pjau
tuvas — juodi šešėliai, paver
gę tautą fiziškai ir sunaikinę 
dvasią, ugdytą Laisvės pa
minklo papėdėje. Šis istorijos 
vingis, dar išlikęs daugelio at
mintyje, vedė tau tą į juodą 
naktį, į neišvengiamą pražūtį. 
Filmas parodo klastingus ga
lingųjų kaimynų sandėrius, 
gėdingus protokolus, nulėmu
sius mūsų istoriją. Kieta Stali
no ranka ir geležiniai tankai 
trypė lietuvių tautos viltis. 
Liūdnas žvilgsnis krypsta į Si
biro platybes, priglaudusias 
lietuvius t remt in ius , į medi
nius lagerių namelius ir ma
žus kryžius, pažyminčius nesi
baigiančias aukas . Geležinių 
ratų gūdesyje dainininkas Ro
landas Pau lauskas apdainuoja 
Lietuvą, „parduotą ir išvar
žytą". Liūdnai žvelgia Lietu
vos pakelės rūpintojėlis. 

Los Angeles „Lietuvos Vaikų vilties" renginyje. Iš k.: I eile. L. A Shriner's ligonines personalas, Shriner's organizacijos 
Meri Seaman su žmona ir Jonas Navickas, dr. Algimantas Čepulis, Lietuvos gen. garbes konsulas Vytautas 
Čekanauskas . II eile. — Angelė Vaicekauskiene, LairM ir Ričardas Ringiai. Dalile Polikaitiene , Ingrida Jodeliene, 
„Vaikų vilties" Los Angeles sk. pirm. Danguole Navickif ne ir Janina Čekanauskiene. 

Paskut inė vaizdajuostės da
lis pereina į „Sąjūdžio" veiklos 
metus ir įvykius, vedusius 
Lietuvą į nepriklausomybę. 
Filmas parodo tautos laisvės 
troškimą ir beribį entu
ziazmą, apėmusį lietuvius, gy
venančius tėvynėje ir visame 
pasaulyje. Tūkstant inės mi
nios susibūrimai Vilniaus Vin
gio parke, Katedros aikštėje, 
trispalvės vėliavos iškėlimas 
Gedimino pilies bokšte, tai 
džiugios akimirkos, dabar jau 
tapusios istorija, tai vingiuo
tas kelias, vedęs į laisvę. Vaiz
dajuostėje matome pare
miamąsias demonstracijas Los 
Angeles mieste, jaunimą su 
plakatais, reikalaujančiais 
laisvės savo kraštui. Visų 
įvykių kulminacija Kovo 11-oji 
diena, Lietuvos laisvės pava
saris, kai Vytautas Landsber
gis skelbia: „nuo šiol Lietuva 
yra vėl nepriklausoma val
stybė". Kelio į laisvę ne
užkerta nei sovietų tankai , nei 
kraujo aukos sausio 13-osios 
naktį ir Medininkų apsaugos 
būste. Filmo gale — nesibai
giantis Baltijos kelias, žmo
nės, susikibę rankomis ir pa
siryžę saugoti tai, kas iško
vota. Filmo minti pratęsia bai-
giameiji žodžiai, Antano Sme
tonos mintis, linkėjimas mums 
visiems ir ateičiai: „Todėl 
šviesiomis akimis, dvasia pa
kilę, pasiryžę toliau dirbti 
savo Tėvynei, eikime kartu su 
visa t au t a jos nepriklauso
mybės keliu, rodydami visam 
pasauliui, kad Lietuva gyva. 
Lietuva yra". Po šių žodžių, 
ekrane iškilus Vyčio ženklui 
suskambėjo daina „Palai
mink, Dieve. mus". Programos 

pabaigoje bendra daina „Že
mėj Lietuvos" perkėlė visus 
žiūrovus iš rimties ir susi
mąstymo į dabartį, į kuklia 
Švento Kazimiero parapijos 
salę Los Angeles mieste, kai 
už lango darganojo Kaliforni
jos žiemos lietutis, o mes 
jautėme Lietuvą čia pat arti. 

Dėkojame visiems, sukūru
siems ir atlikusiems šį ren
ginį: minties autoriui ir reži
sieriui, L.A. Dramos sambūrio 
aktoriui Amandui Ragauskui, 
vaizdajuostės kūrėjui Pauliui 
Jasukoniui , choreografei Sigi
tai Barysienei ir „Spindulio" 
ansamblio šokėjams, muzikui 
Viktorui Raliui ir parapijos 
chorui, metraštį skaičiusiam 
Rolandui Ragauskui, kanklė
mis skambinusiai Amandai 
Ragauskaitei, daudytę pūtu
siam Dennis Marsh, lumzde
liu grojusiam Kristukui But-
kiui, mažajai dainininkei Lia
nai Bandžiulytei, motiną vai
dinusiai Dainai Žemaitaitytei 
ir visiems savo širdimi ir 
šventine nuotaika įsijungu
siems į 80-ąjį Lietuvos gimta
dienį. 

Paskaitėme Lietuvos liūde
sio ir džiaugsmo puslapius, 
nubraukėme jaudulio ašarą, 
išėjome atsigavę savo dvasia, 
vedami ką tik girdėtų kardino
lo Vincento Sladkevičiaus žo
džių: „Ar nepriklausomybė 
ateis į mūsų gyvenimą ir 
buitį, tai priklausys nuo kiek
vieno iš mūsų". 

Asta Pakuckienė 

LB APYLINKES 
VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS 

Metinis visuotinis LB apy
linkės narių susirinkimas Šv. 
Kazimiero parapijos didž. sa
lėje vyks š.m. balandžio 26 d., 
sekmadienį, tuoj po šv. Mišių. 
Visi Kalifornijos lietuviai 
kviečiami dalyvauti. 

Metiniame bendruomenės 
apylinkės susirinkime numa
tyta: valdybos pirmininkų 
pranešimai, einamieji reikalai 
(iždas, įvairios pašalpos, ren
giniai), klausimai bei sumany
mai, naujos valdybos rinkimai 
ir, įsisenėjusi aktualija — da
lyvavimas žymaus svečio kal
bėtojo. Šiais metais yra numa
tytas ypatingas asmuo: Viet
namo karo veteranas, JAV ka
riuomenės karininkas, gera
daris/filantropas, olimpinių 
žaidynių akredituotas gydyto
jas , aukšto mokslinio išsi
lavinimo chirurgas Jonas Do-

manskis. Dr. Domanskis labai 
sėkmingai atliko keletą sudė
tingų operacijų vaikams ir 
jaunuoliams Lietuvoje. Dr. 
Domanskio didelio patyrimo 
praktika yra įdomi ir plati 
Lietuvių bendruomenės me
tiniame susirinkime apie tai 
bus pasakojama, kaip malo
niai reikšmingas priedas visų 
informacijai kilnaus darbo 
medicinos profesijoje. 

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai kviečiami dalyvauti. Po 
susirinkimo vaišės ir pasisve
čiavimas. 

Stasė V. Pautienienė 

A T H O L , M A 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Lietuvos Vyčių 10 kuopa 
š.m. kovo I i d. 1:30 v. p.p. su
rengė metinę Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo šven
tę. Šv. Pranciškaus parapijos 
salėje kun. Jonas Petrauskas, 
MIC, lietuviškai sukalbėjo in-
vokaciją. Sugiedojome JAV ir 
Lietuvos himnus. 

Vilimas Vyšniauskas tarė 
įvadinį žodį ir vadovavo rengi
niui. „Sodaųto" folklorinis an
samblis iš So. Bostono, vado
vaujamas Gitos Kupčinskie
nės, atliko puikią 2 vai. 
trukmės programą. Jie ne tik 
dainavo ir,šoko, bet įtraukė 
šventės dalyvius ir juos pa
mokė; visiems tai labai pati
ko. Ansamblis vertas didelės 
padėkos. Jie yra pakviesti 
Smithsonian instituto Wa-
shingtone šią vasarą atlikti jų 
sukurtą vaidinimą apie 1900 
metų Pennsylvanijos anglia
kasių gyvenimą. 

Šventėje .dalyvavo 125 as
menys, jų tarpe Gardner, MA, 
meras Charles Manca, nuo
širdus lietuvių draugas ir jo 
žmona. Kaip visuomet, jis 
paskaitė savo proklamaciją, 
skelbiančią kovo 15 d. Lietu
vių diena Gardneryje. Jis pa
sakė ir gražią kalbą ir pagyrė 
lietuvius už pastangas išlai
kyti savo kultūrą ir skleisti 
lietuvybę. J is pats yra italų 
kilmės. Šventes programa 
buvo baigta „Marija, Marija" 

I''i:r..i!:.. <'T, V i r i n o lK.t.y.i minint 1A k. I B !' v. n ; a n apyl pirm Vy
t a u t a s Alksninis, ta lkininkes Marija Noreikienė ir AM M Pripuolcnvl.- .r 
smuik in inkas Julius Vchlait is . atlikęs prnsrram.i 

giesme. 
Vytės visus dalyvius pa

vaišino kava ir kepsniais. 
Vėliau vyčiai ir „Sodauto" an
samblio nariai gardžiavosi 
puikia lietuviška vakariene. 

Šventės rengimo komitetui 
vadovavo Vyšniauskai, So-
phia Fiorentino ir Armand 
Bouthlier. 

Abu miesto laikraščiai gra
žiai aprašė pasirengimus 
šventei ir po įvykio pačią 
šventę. 

Verta paminėti, kad Gard-
nerio vytės Petronėlės Jodai-
tytės-Richard dėdė buvo vys
kupas Justinas Steponaitis, 
pasirašęs Lietuvos Nepriklau
somybės aktą. Tada jis buvo 
dar jaunas kunigas, vėliau 
konsekruotas ir paskirtas pir
muoju Telšių vyskupijos vys
kupu. 

Vyčiai š.m. kovo 8 d. šventė 
savo patrono šv. Kazimiero 
šventę. Visi dalyvavo šv. Mi
šiose ir po pamaldų valgė pie
tus restorane. Koresp. ' 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖS VEIKLA 
Gražiame Daytona Beach 

lietuvių telkinyje veikliųjų 
bendruomenininkų dr. Vytau
to ir Vandos Majauskų dėka, 
įsisteigė ir Lietuvių Bendruo
menės apylinkė. Kai kurie as
menys anuo metu nelabai pa
lankiai sutiko LB apylinkės 
steigimą, tačiau Bendruome
nės darbų rėmėjų nestokota. 
LB apylinkės valdybai per 
maždaug penkiolika metų va
dovavo Juozas Paliulis, dr. Vy
tau tas Majauskas, dr. Sigita 
Ramanauskienė, dr. Birutė 
Preikštienė, Mindaugas Petri
kas (jau miręs), Narcizas Krei
vėnas, o paskutiniuoju metu 
LB vadovauja gana darbšti 
valdyba: pirm. Birutė Kožicie-
nė, Vida Avižienienė, Regina 
Snarskienė ir Donatas Stukas. 

LB apylinkė Daytona Beach, 
FL, gerai įsipilietino, išvystė 
gražią kultūrinę, o kai reikia 
ir politinę veiklą. 

Malonu pastebėti, kad iki 
šiol Lietuvių Bendruomenės 
darbus rėmė gana didelis 
skaičius Daytona Beach lietu
vių, ką liudijo ir vasario 16-
tosios proga renkamos aukos. 
Tik pastaraisiais metais (ka
žin kodėl) aukos LB Krašto 
valdybai žymiai sumažėjo. 
Tenka nugirsti įvairių komen
tarų, kurie, sakytume, turi ir 
pagrindo, bet jų čia nekomen
tuosime. Tai tegul pagalvoja 
JAV LB Krašto valdybos dar
buotojai. 

LB Daytona Beach apylin
kės valdyba dirba gerai. Susi
tarusi su Lietuvių klubu su
ruošia minėjimus ir kitus ren
ginius, gražiai sutaria su kito
mis organizacijomis. 

Šalia renginių tenka pami
nėti LB apyl. valdybos ruošia
mus pabendravimo pietus, ku
rie vyksta kiekvieno mėn. pir
mąjį trečiadienį Homers ręsto-
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rane. 
Tai tarytum LB mėnesiniai 

susirinkimai, kurių metu iš
klausoma įvairomis temomis 
paskaitos, aptariami bendruo
meniniai reikalai, susitinka 
tėvynainiai, pabendrauja. Pui
ku, nes tai paįvairina vyres
niųjų žmonių gyvenimą. 

Paskutinieji pabendravimo 
pietūs kovo 4 dieną vyko Ho
mers restorane, drauge buvo 
ir mėnesinis LB apylinkės 
susirinkimas. Dalyvavo arti 
40 asmenų. LB apyl. pirmi
ninkė Birutė Kožicienė pasvei
kino susirinkusius, padėkojo 
už rodomą LB veiklai dėmesį, 
trumpai supažindino su die
nos kalbėtoja, viešnia iš St Pe-
tersburgo Jadvyga Giedraitie
ne. J i kalbėjo tema: „Nemir
tingumo sąvoka nekrikščio
niškose religijose". 

Akademiškai gerai paruoš
toje paskaitoje, kalbėtoja labai 
įdomiai pristatė budistų, ma
hometonų, bahajų pažiūras į 
pomirtinį gyvenimą. Kadangi 
Dievas yra meilė. J i s negali 
bausti amžinąja bausme. Mirę 
žmonės pereina tam tikrą 
bausmės laikotarpį, bet po 
bausmės atlikimo eina į gra
žų gyvenimą. Dauguma gerų 
žmonių eina per gražų, platų 
tiltą, vedami gražios moters ir 
įsikūnija kitame gyvyje ar 
žmoguje. Vydūnas, mūsų ger
biamas filosofas, sakėsi, jog j is 
15 kartų atgijęs. 

Paskaita naujų, beveik ne
girdėtų minčių ir tai gera pro
ga palyginti katalikų tikėjimo 
požiūrį į pomirtinį gyvenimą. 

Paskaita išklausyta su dė
mesiu; į keletą įdomių klau
simų paskaitininke išsamiai 
atsakė. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pranešė apie artėjan
čius klubo ruošiamus rengi
nius. 

LB apylinkės pietūs bus Ho
mers restorane balandžio 1 d. 
LB apylinkė yra numačiusi šią 
vasarą ir rudenį suruošti ke
letą kultūrinių renginių, jų 
tarpe Audronės Gaižiūnienės 
ir Virgilijaus Noreikos koncer
tų ir kt. 

Pabaigoje pirm. Birutė Koži
cienė visiems dalyviams ir pa-
skaitininkei nuoširdžiai pa
dėkojo. Po to pabendrauta prie 
kavos puodelio. 

Minint vasario 16-tąją buvo 
renkamos Lietuvių Bendruo
menei aukos. Iždininko prane
šimu surinkta aukų: JAV LB 
Krašto valdybai — 285 dol. ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei — 575 dol. (Bendrai 860 
dol.). Prieš keletą metų Bend
ruomenei daytoniškiai suau
kojo iki 2,300 dol. Pagalvoki
me, kur aukų sumažėjimo 
priežastys. Atrodo, kad dėme
sys skiriamas PLB valdybos 
darbams, tai rodo aukų dydis. 

J u r g i s Janušai t i s 

EDMUNDAS V12NAS, U.D..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

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

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 
DR. L PETRETMŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hlckory Hito, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
. Tel708422-8260 

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

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

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

3825 Mighlana Ave.. 
Tower l.Suite3C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

* Vyriausybė pritarė 
Kultūros ir sporto rėmimo 
fondo įstatymo projektui ir pa
teikė jį Seimui. Fondo lėšos 
skiriamos remti profesionalųjį 
ir liaudies meną bei kūno kul
tūrą ir sportą. Planuojant me
tų biudžetą, fondui bus skiria
ma 2 proc. numatomų akcizo 
įplaukų už alkoholinius gėri
mus ir tabako gaminius. Nu
matoma, kad kitas fondo lėšas 
sudarys valstybės ir savival
dybių biudžetų, juridinių ir fi
zinių asmenų aukotos lėšos, 
palūkanos už bankuose saugo
mus fondo pinigus. Pusė fondo 
lėšų naudojamos kūno kultū
ros ir sporto programoms fi
nansuoti, kita pusė — kultū
ros programoms remti. Fondo 
lėšas tvarkys Kūno kultūros ir 
sporto departamentas. 
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TIK NEVADINKITE MANĘS 
„PIRMOJI LEDI" 

Lietuvos Respublikos prezidento žmona Alma Adam
kienė, šiomis dienomis trumpam vizitui sugrįžusi į savo 
ankstyvesniuosius namus Hinsdale, Illinois, maloniai 
sutiko pasidalinti mintimis apie savo naujas pareigas, 
rūpesčius ir planus. 

—Lietuvos žiniasklaidoje 
Jūs dažnai tituluojama 
kaip Lietuvos „pirmoji le
di". Ar Jums toks hibri
diškas titulas nerėžia au
sies? 

—Aš jau sakiau, kad manęs 
taip nevadintų, kai oficialiai 
pasikalbėjimo per radiją metu 
manęs paklausė, kaip noriu 
būti vadinama. Atsakiau pa
prastai: Alma Adamkiene, o 
jeigu to neužtenka, tai gali sa
kyti — prezidento žmona. 

Nei aš rinkta, nei skirta, 
bet esu tik prezidento žmona! 

—Almos fondas, įkurtas 
šiapus Atlanto, kad Jūs, 
Lietuvos prezidento žmo
na, galėtumėte vykdyti 
savo projektus ir padėti 
labiausiai pagalbos reika
lingiems tautiečiams, jau 
susilaukė nemažo dėmesio 
ir aukų. Dar prieš inaugu
raciją buvote paminėjusi, 
kad ypač stengsitės padėti 
mokykloms. Malonėkite 
papasakoti apie savo pla
nus. 

—Aš prie tos pačios idėjos ir 
pasilieku, kadangi jau yra be
sirūpinančių našlaičiais, ser
gančiais vaikais, bet kaimo 
mokykloms nelabai daug kas 
padeda. Galbūt didžiausią dė
mesį į tai kreipia „Valstiečių 
laikraštis", tad aš greičiausiai 
prisijungsiu prie jų. 

Kiek jau teko matyti, tai 
kaimo mokykloms tikrai pa
galbos labai reikia, nes mažų 
miestelių ir kaimų vaikai 
kažkaip daugiau užmiršti, 
negu didžiųjų miestų, kur vai-
kaVfuri visokių progų ir gali
mybių. 

—Pas mus vyrauja nuo
monė, kad šiuo metu Lietu
vos kaimuose gyvena dau
giausia vyresnio amžiaus 
žmonės, o jaunesnieji iš
sikelia į miestus. Ar kai
muose veikiančios mokyk-
los turi pakankamai moki
niu? 

—Ne visur. Kai kur moki
nių labai sumažėjo, turbūt 
perpus mažiau vaikų, negu 
normaliai būdavo, bet proble
mos egzistuoja, kadangi kai
muose ir mažuose mieste
liuose žmonės daugiausia yra 
bedarbiai, didžiausia proble
ma yra su alkoholizmu ir dėl 
to kenčia vaikai. 

—Kai žmonės atgauna 
savo žemę, į kaimą kai kur 
keliasi ir jaunesnieji, tad 
galbūt tos mokyklos turi 
šviesesnę ateiti? 

—Taip. Pavyzdžiui, toje mo-

Alma Adamkienė. 
kykloje, kur atpirkome prie 
Kuršėnų, ten jau yra tokia au
ganti mokykla.Yra visai mažų 
vaikų, kurie greitai ateis į 
darželį, kuriems greitai ta 
mokykla bus reikalinga. Dėl 
to visi ir buvome susirūpinę, 
kad tuos mažus vaikus ne
reikėtų kasdien vežioti 15 ki
lometrų j mokyklą. Kas ne
galėjo vežioti, turėjo vaikus 
apgyvendinti bendrabutyje. 

Manau, kad tokių atvejų 
yra ir daugiau, tik reikia 
pasižvalgyti. Reikės pradėti 
bendrauti ir žiūrėti. Aš tikiu, 
kai žmonės sužinos, kad žadu 
ir stengsiuosi padėti, kreipsis, 
ieškodami pagalbos. 

—Jūs paminėjote Kuršė
nų mokyklą. Žinome, kad ji 
jau pavadinta Almos var
du. Malonėkite papasakoti, 
kaip visa tai įvyko. 

—Važinėjant rinkimų kam
panijos metu, būnant netoli 
Kuršėnų, iškilo vaikų gabeni
mo į mokyklą ar perkėlimo į 
bendrabučius klausimas. Vi
siškai mažiukai vaikai, ku
riems taip reikalinga mamos 
globa, turėjo gyventi bendra
bučiuose. Žodžiu, buvo didelė 
problema. 

Pradėjom teirautis, kodėl 
buvusioji mokykla uždaryta. 
Pasirodo, kad ji buvo privati
zuota ir naujas savininkas, 
matyt, norėjo truputį uždirbti, 
reikalavo nemažai pinigų už 
mokyklos pastatą. Švietimo 
vadyba tam neturėjo pinigų ir 
mokyklos atpirkti negalėjo. 
Man pasisekė surasti vietinį 
žmogų, buvusį to rajono gy
ventoją, kuris irgi rūpinosi 
tuo reikalu. Jis davė pinigų, 
kad būtų galima nupirkti tą 
pastatą. 

Pastatą jis pirko mano var
du, nes aš labai norėjau, kad 
ta mokykla vėl veiktų. 

—Jūs paminėjote, kad 
dirbsite su „Kaimo vaikų" 
fondu. Ar jie remia ne vien 
našlaičius, o visus, pagal
bos reikalingus, kaimo vai
kus? 

—Man atrodo, kad jie remia 
visus kaimo vaikus, taigi ir 
mokyklas. Kai aš su šio fondo 
žmonėmis po Kalėdų važiavau 
kartu, kur jie atidarė moki
niams kambarį Musninkuose, 
mačiau, kiek jie stengiasi 
padėti mokykloms. 

—Gal truputį sustokime 
prie to paminėto kambario 
Musninkuose. Kaip šis pro
jektas veikia, kam tarnau
ja? 

—„Kaimo vaikų" fondas 
įruošė kambarį vaikams, ku
rių tėvai neturi pinigų, nega
li užsimokėti už elektrą, gal
būt jiems yra išjungta Šiluma 
ir namuose vaikai, grįžę iš 
mokyklos, turi pamokas ruošti 
prie žvakių šviesos šaltame 
kambaryje. Arba jų tėvai yra 
alkoholikai, tad namie sąlygos 
yra nepakeliamos. Dabar to
kie vaikai po pamokų gali eiti 
į tą kambarį. 

Kambarys yra didžiulis, la
bai gražiai įrengtas. Vaikai 
patys išdažė, ant sienų nu
piešė paveikslus. Yra ten sta
lai, kur gali sėdėti ir mokytis, 
yra knygų, žaidimų. Tad vai
kai gali po pamokų pasilikti 
tame kambaryje ir savanorių 
mokytojų priežiūroje (yra ir 
tėvų, kurie ateina padėti) 
naudingai praleisti laiką ma
lonioje aplinkoje. Ten taip pat 
vaikai gauna užkąsti, kad 
nebūtų alkani. 

Jie ten taip gerai susiorga
nizavę... Yra Lietuvoje labai 
daug pasišventusių mokytojų. 
Kiek man teko matyti, yra 
tokių žmonių, kuriems tikrai 
reikėtų paminklus statyti 
arba medalius duoti, nes jie 
atlieka nepaprastai kilnų 
darbą, auklėdami mūsų jau
nimą. 

—Kol kas toks kambarys 
yra tik toje vienoje vie
tovėje, tad Jūsų tikslas bū
tų daugiau tokių moki
niams globos kambarių 
įkurti? 

—Taip. Įkurti tokių kamba
rių, kur vaikai neturi jaukios 
vietelės po pamokų, kad jie 
galėtų laiką praleisti tinka
mose sąlygose. Jiems gali 
padėti ir mokytojai, jeigu rei
kia. Jie gali pabendrauti su 
kitais vaikais, žodžiu, ati
trūkti nuo tos žiaurios kasdie
nybės, kuri jų laukia, grįžus į 
namus. 

—Tai tikrai vertingas su
manymas ir, tikime, kad 
užsienyje gyvenantys lietu
viai Jums padės jį įgy
vendinti. 

Girdėjome, kad Jūs turi
te įdomų projektą, susietą 
su Velykomis. Būtų įdomu 
daugiau apie tai sužinoti. 

—Būdama Lietuvoje prisi

miniau, kad čia, Amerikoje, 
per Atvelykį Baltuosiuose rū
muose visuomet vaikai ri
dinėja margučius, lauke žai
džia, turi savotiškas „antras 
Velykas". Pagalvojau, kad Lie
tuvoje yra daug vaikų, kurie 
gyvena našlaičių namuose; 
yra vaikų benamių, gyve
nančių tiesiog gatvėje. Jie tik 
laikas nuo laiko ateina į glo
bos namus, ypač veikiančius 
prie bažnyčių. Nors jie nenori 
pasilikti globos namuose, bet 
tuo pačiu yra tam tikra pras
me globojami, jie žino, kad 
bėdoje gali ateiti ten pavalgy
ti, išsimaudyti, pasikeisti dra
bužius... 

Tokiems vaikams būtų dide
lis dalykas, jeigu galėtų švęsti 
Velykas, ir ne kur kitur, o 
prezidentūroje. Prezidentūra 
dar labai nauja, neseniai re
montuota ir yra visos Lietu
vos, visiems priklauso, tuo 
pačiu ir tiems našlaičiams 
vaikams. 

Jeigu jie galėtų ten per At
velykį švęsti Velykas, pabūti 
visi kartu, galbūt pasijustų, 
kad jie yra tokie pat piliečiai, 
tokie pat vaikai, kaip ir kiti. 

Jau esame kontaktavę 
McDonalds. Pastebėjau, kad 
vaikam Lietuvoje, kaip ir 
Amerikoje, McDonalds maltai-
niai daro labai didelį įspūdį. 
Gal yra ir sveikesnio, ir geres
nio maisto, bet vaikui McDo
nalds patiekalai labai patin
ka. O tokiam našlaičiui var
giai kas juos perka. 

Jeigu mes galėtume tuos 
jaunuosius prezidentūros sve
čius pavaišinti McDonalds 
maltamiais, keptomis bulvytė
mis, apelsinų sultimis, jiems 
paliktų nemažą įspūdį, ka
dangi kiti vaikai tai turi... 

Taip pat jau kalbėta su 
„Rūtos" saldainių fabriku. Jie 
mums padarys šokoladinius 
margučius, greičiausiai su 
mažomis dovanė'ėmis viduje, 
kaip būdavo anksčiau Lietu
voje. Aš ir pati iš Amerikos 
grįšiu su velykiniais šoko
ladiniais saldainiais, kuriuos 
nupirko čia draugai, kad vai
kai žinotų, jog iš Amerikos 
juos remia, siunčia jiems sal
dumynų. 

Jau turiu apie 270 vaikų, 
kurie dalyvaus šventėje, jau 
žinau, kad iš tų namų globėjai 

ir mokytojai ruošia vaikus 
programoms. Tad jie t^.rės 
šventę su programa, su visais 
priedais. 

Ridensim ir margučius. 
Buvo kontaktuotos mokyklos, 
kur mokosi daugiau pasitu
rintys vaikai, kad jie visi 
nudažytų margučių, žinoda
mi, jog tai skiria našlaičiams. 
Aš noriu, kad vaikai iš 
mažens pradėtų suprasti, 
kaip svarbu padėti kitiems, 
dalintis su mažiau turinčiais. 

—Tai tikrai bus pirmoji 
tokia šventė Lietuvoje! 

—Jeigu gerai pasiseks, tai 
darysiu ir Kalėdom. Pasaky
siu, kad daug visokių idėjų 
ateina iš čia... 

Pastatysiu prezidentūroje 
didžiulę dėžę su užrašu ir 
paraginsime, kad vaikai neštų 
dovanas našlaičiams. Nesvar
bu, ką — gali būti eilėraš
tukas, piešinėlis, iš popie
riaus pagamintas ornamen
tas, atliekamas žaisliukas, 
saldumynas... Svarbiausia, 
kad dalintųsi, kad išmoktų 
dalintis. 

Aš dar tokią mintį turiu: gal 
reikės kalbėtis su mokyklom, 
kad paskelbtų kokį konkursą, 
kur mokiniai rašytų ra
šinėlius, pvz., tokia tema — 
„Kaip aš švęsčiau Kalėdas, 
jeigu tapčiau našlaitis". Bū
tina išmokyti vaikus galvoti 
apie nuskriaustuosius, nelai
mingesnius, kad priprastų da
lintis tuo, ką turi. 

Suaugusių pakeisti nega
lime, bet vaikus galime iš
mokyti. 

—Be abejo, mūsų tarpe 
tikrai atsirastų mecenatų 
tokiam kilniam tikslui, kad 
konkurso laimėtojus galė
tumėte apdovanoti bent 
kukliomis dovanėlėmis. 

—Ačiū. Mes būtume labai 
laimingi, jeigu taip atsitiktų. 

—Nuoširdžiai dėkojame 
už paskirtą valandėlę ir 
linkime sėkmės, įgyvendi
nant tuos vertingus projek
tus, tiek artimesnius, tiek 
ir tolimesnius. 

—Jeigu jie man tik pasi
seks, aš turiu visokių idėjų, 
tad tikiu, kad darbų niekuo
met nepritrūks. 

Kalbėjosi redakcija 

Danutė Bindokienė 

Matyt9 kad rūpi 

Tai išdykėlt Nuotr. Algimanto Žižiūno 

„Kas kam rūpi, tai ir ant 
liežuvio tupi", teigia lietuviška 
patarlė, o šiuo metu Ameri
koje nuolat „ant liežuvio tupi" 
pasikeitimai Rusijos vyriau
sybėje bei tų pasikeitimų re
žisierius — Boris Jelcin. 

Savo nuomonių (kaip ir 
sveikatos) pastovumu prez. 
Jelcinas niekuomet nepasi
žymėjo. Kai vakariečiai jau 
pradeda tikėti, kad pagaliau 
Kremliaus politika pasidarė 
šiek tiek suprantamesnė, Jel
cinas ištraukia naują ne
tikėtumą ir vėl prasideda spė
liojimai, rūpesčiai, nuogąsta
vimai dėl demokratijos atei
ties Rusijoje. 

Kovo mėnesio pabaigoje pa
daryti pasikeitimai vyriausy
bės viršūnėje, kuomet prezi
dentas atleido savo kabineto 
narius (kai kuriuos jau ryto
jaus dieną pakviesdamas at
gal), vėl įnešė nemažai kontro
versijos, ypač pakvietus prem
jero Černomyrdino vieton mi
nistro pirmininko pareigom 
jauną, palyginti nedaug patir
ties turintį, Sergei Kirijenko. 

Komunistų partija, šiuo me
tu sudaranti daugumą Dūmo
je, jau pareiškė, kad Kirijen
ko nuolatinėm premjero parei
gom nepatvirtins. Pasikeiti
mais Maskvos vyriausybėje 
sumaniai pasinaudojo komu
nistų partijos vadas Ziuga
novas, atradęs progą pasi
reikšti žiniasklaidoje. Pasak 
jo, būtų didelė klaida antruoju 
pagal svarbumą valstybės va
dovu patvirtinti kone neži
nomą ir „nesubrendusi as
menį". Dūma premjero klausi
mu balsuosianti šį penkta
dienį. 

Nors Rusijos konstitucijos 
81 paragrafas draudžia prezi
dentui kandidatuoti trečiai 
kadencijai, Boris Jelcin šį 
klausimą laiko atvirą, kartas 
nuo karto pareikšdamas; kad 
galbūt 2000 metais vyk
siančiuose rinkimuose savo 
laimę mėginsiąs trečią kartą, 
nepaisant 67 metų amžiaus ir 
nuolat šlubuojančios sveika
tos. Šiems pareiškimams amu
nicijos suteikia ir Jelcino ša
lininkai, tvirtindami, kad mi
nėtas konstitucijos punktas 
buvo priimtas Jelcino pirmojo 
prezidentavimo metu, todėl 
tas terminas neturi būti už
skaitomas ir prezidentas gali 
kandidatuoti dar kartą (juk 
tai būsiąs tik „antrasis"). 

Kovo 30 d. Boris Jelcin dar 
kartą pareiškė, kad trečiojo 
karto prezidento kėdėje ne
sieksiąs. Tuo jis suteikė vilties 
visam būriui kandidatų, jau 
dabar besirikiuojančių prie 
lenktynių į Kremlių pradinės 
linijos. Galbūt jų pačiame 
priekyje yra buvęs premjeras 

A. Černomyrdinas, neseniai 
pašalintas iš savo pareigų. 
Nors atleidimo metu Jelcinas 
išsitarė, kad tai palengvins 
Černomyrdinui darbų naštą, 
suteiks daugiau laiko ruoštis 
rinkimams ir daugiau galimy
bių laimėti, tačiau dabar jau 
tvirtina, kad jokiu būdu nenu
mato Černomyrdino į savo 
įpėdinius. „Tik karaliai ir im
peratoriai skiria savo sosto 
įpėdinius, o Rusija yra demok
ratija", primine prez. Jelcin. 

Černomyrdinas ilgai ne
laukė: jau praėjusį šeštadienį 
spaudos konferencijoje pa
skelbė savo kandidatūrą į pre
zidentus. Žinoma, tas nieko 
nenustebino nei Rusijoje, nei 
užsienyje. Nors buvęs premje
ras tikisi, kad jo kandidatūrą 
rems dabartinis prezidentas, 
bet, žinant Boris Jelcino ne
pastovumą, vargiai už tokią 
paramą kas gali „galvą guldy
ti". Antra vertus, be preziden
to indorsavimo Černomyrdi
nui laimėti galimybės nėra 
per daug palankios. Jo partija 
— Mūsų namai, Rusija — ne
stipri, o paties Černomyrdino 
įtaka susilpnėjo, netekus 
premjero vietos. Kaip beatro
dytų keista, vienas populia
riausių Rusijoje tebėra Genna-
dy Ziuganovas, išnaudojantis 
kiekvieną progą savo populia
rumui sustiprinti. Nėra abe
jonės, kad jis mėgins vėl kan
didatuoti. 

Tačiau 2000 metais bū
siantys rinkimai kol kas 
mažiau dėmesio sukelia vaka
riečių svarstymuose, kiek nau
jasis Rusijos premjeras. Kiri
jenko yra 35 metų amžiaus, 
vyriausybės sluoksniuose pra
dėjęs daugiau pasireikšti vos 
prieš metus. Verta pažymėti, 
kad pirmasis jo darbas vyriau
sybėje buvo energijoj bei ku
ro ministro pareigos, kuriose 
išbuvo vos keturis mėnesius, 
kai Jelcinas pakvietė į minist
ro pirmininko vietą. Galbūt 
iš Kirijenko patirties stokos 
kyla ir visos baimės, kad jis 
nesugebės atsispirti įvairioms 
įtakoms. Kirijenko yra jau 
užsirekomendavęs kaip re
formų šalininkas, tad bijoma, 
kad jis suerzins Dūmoje įsi
tvirtinusius kraštutiniuosius 
ir valstybės vežimas dar giliau 
įstrigs biurokratijos bei nesu
tarimų dumble. 

Tačiau jauno, energingo ir 
nelabai paisančio „Rusijos 
praeities tradicijų" asmens 
įtaka aukštose vyriausybes 
pareigose gali būti labai nau
dinga kaimyninėms valsty
bėms, trokštančioms ne su so
vietų palikuone, o su demo
kratine Rusija turėti sauges
nius kaimyninius santykius. 

LAIŠKAI IŠ NAGANO 
Amerikos Olimpinio komiteto trenerių paruošimo skyriaus 

vicedirektorius ir olimpiniams treneriams skirto „Olympic 
Coach* žurnalo vyriausias redaktorius Audrius Barzdukas 
keturias savaites, JAV delegacijos sudėty praleido Nagano, Ja
ponijoje, žiemos olimpinėse žaidynėse. Iš ten beveik kasdien 
elektroniniu paštu rase savo aštuonių mėnesių dukrelei. Ma
mytė, tai žmona Rose. Ištraukos: 

2 (Tęsinys) 

Kai prisiartinau, apie pastatą būriavosi daug žmo
nių, bet šventovė buvo uždaryta. Nusiminiau, nes no
rėjau pamatyti jos vidų. Stovėdamas tarp susirinku
sių, jaučiausi tarsi (krepšininkas) Shquille O'Neil. nes 
buvau visa pėda aukštesnis nei visi kiti aplink stovin
tieji. Panašiai, kaip ir tada, kada buvau Fatimoje. 
Staiga iš šventyklos išėjo senyvas budistų vienuolis ir 
pradėjo mušti didelį varpą: bong, bong, bong. Minia 
pradėjo siūbuoti ir šaukti. 

Tada šventyklos balkone pasirodė vienuolių būrys 
ir pradėjo kažką į minią mėtyti. Tai pasirodė esą rie
šutai ir saldainiai. Žmonės mėtomus dalykus gaudė. 
Ten sutiktas laikraščio reporteris klausė, kaip man tos 
apeigos patiko. Sakiau, kad buvo gražu ir jis atrodė 
mano atsakymu patenkintas. Paaiškino, kad šios apei
gos yra skirtos išvaryti žiemai ir pasveikinti pavasarį. 
Sprendžiant iš minios reakcijos, japonams žiema jau 
nusibodo. 

Po viso to šurmulio mums leido įeiti į šventyklą. 
Viduj buvo medinė Budos statula, per šimtmečius mi
lijonų rankų iki slidumo nutrinta. Viena moteris man 
paaiškino, kad statulą reikia patrinti toje vietoje, kur 
nori, kad pats pasveiktum ir tada toj pačioj vietoj pa
liesti save. Patryniau statulos galvą ir pasitapšnojau 
sau viršugalvį. „Būsi labai gudrus", pasakė man ta 
moteris. Jai pasakiau, kad tc;e srityje man dar reikia 
daug pagalbos. 

Tada turėjau nusiauti batus ir basas eiti ieškoti 
laimės rakto. Jo ieškoma, einant aklinai tamsiu kori
dorium, kuriuo pasiekiamas labirintas, o jame kažkur 
ant sienos kabo metalinė rankena. Jei tą rankeną ran
di ir palieti, randi laimės raktą. Kai ta moteriškė. Ma-
kiko, mane perspėjo, jog teks eiti tamsoje, maniau, 
kad bus prietema ir tiek. Tačiau buvo taip tamsu, kad 
savo paties rankos prieš nosį negalėjai įžiūrėti. Taką 
teko sekti, laikantis už sienos ir einant labai lėtai. 
Buvo nesunku prarasti bet kokią nuovoką. Jei kas bijo 
klaustrofobijos, geriau į tą šventovę teneina. Tačiau 
pasisukus porą kartų dešinėn ir karta kairėn, ant sie
nos apčiuopiau metalinę rankeną ir pasijutau labai 
laimingas. 

Tomas tos rankenos taip ir nerado. Šiandien va
kare visa Amerikos komanda valgys vietinę picą. Pa
žiūrėsim, kas iš to išeis. Jau Tavęs labai pasiilgau. 
• vasario 4 

Diena prabėgo be ypatingų nuotykių. Po vaka
rykščio apsilankymo šventykloje, šiandien pagrindinis 

dėmesys buvo skirtas ginčams apie mirties bausmę. 
Daug kas mirties bausmės vykdymui pritaria. Sean ir 
aš esame prieš. Stebėjome, kaip daugelis net ploti pra
dėjo, kai televizijoj pasirodė žinia, jog Texas valstija 
nužudė tą nuteistą moterį. Liūdna. 

Galų gale atradome, kaip veikia Japonijos televizi
ja. Mūsų turimas bevielis televizijos kontrolės apa
ratėlis pažymėtas arabiškais skaitmenimis, bet visa 
kita parašyta japoniškai, todėl mums tai nieko ne
reiškia. Dažniausiai žiūrime CNN arba BBC laidas. 
Labiausiai mus erzino, kad kartais tos laidos būdavo 
anglų kalba, o kartais japoniškai. Galvojome, jog tele
vizijos transliacijos kažkodėl taip keistai sutvarkytos, 
bet niekaip negalėjome atsekti, kada jos yra angliškai 
ir kada japoniškai — iš vienos kalbos į kitą pasikeiti
mai atrodė visiškai atsitiktiniai. Tačiau pasirodė, jog 
yra mygtukas, kurį paspaudus, programa pasikeičia į 
anglų kalbą, ir atvirkščiai. Mes, to nežinodami, myg
tukus be jokios logikos spaudinėjom ir atsitiktinai pa-
keisdavome laidų kalbas iš vienos į kitą, nesuprasda
mi, kodėl staiga televizija, užuot kalbėjus angliškai, 
pradėdavo kalbėti japoniškai. Taigi kol kas, atrodo, 
užsitarnavom čia esančių didžiausių neišmanėlių auk
so medalį. 

Pavaikščiojau olimpiniam kaimely po vadinamą 
tarptautinę zoną. kurioje susitikti susirenka sportinin
kai. Ten yra disko, atidarąs iki vėlyvos nakties. Spren
džiant pagal tai. jog jis sausakimšai prigrūstas žmo
nių, atrodo, kad dauguma jų neilgai naktimis miega. 

Taip pat yra puikus elektroninių žaidimų kambarys, 
kur be užmokesčio gali kiek tik nori žaisti. Su Tomu 
pabandėme žaisti europinio futbolo mašina. 

Pašto įstaigoje susitikau lietuvių sportininkų. Sto
vėdamas atokiau, stebėjau, kaip jie bandė kalbėtis su 
japone tarnautoja. Japonė nesuprato lietuviškos anglų 
kalbos, o lietuviai japoniškos anglų kalbos. Jie labai 
nustebo, kai, priėjęs, užkalbinau lietuviškai ir pasi
siūliau pavertėjauti, padėti jiems susikalbėti su ta tar
nautoja. 

Pietus pavalgiau McDonalds, „Makterijaki bur-
ger". Visai neblogas valgis, tačiau pasiryžau į McDo
nalds daugiau nebeeiti. Kažkaip jaučiausi kaltas, kad, 
apskridęs pusę pasaulio, vėl valgau tipišką dirbtinį 
amerikietišką patiekalą. 

Kažkas paleido raketą į lėktuvą Tokijo oro uoste, 
tas reiškia, kad pas mus sustiprins saugumo prie
mones. Sargybos patrigubintos ir viską visur daug 
daugiau tikrina. 

Traukiniais susisiekimas čia labai geras. Nagano 
miestas yra už trijų stočių nuo olimpinio kaimelio, ku
rio stotis vadinasi Imai. Nuvažiuoti į miesto centrą, 
kur yra visi geri restoranai ir krautuvės, kainuoja 190 
yen. Už dolerį duoda 125 yen. Netrukus reikės išsi
keisti pinigų, todėl seku finansines žinias, ar yen krin
ta ar kyla. Paskutinės žinios man nepalankios, nes 
yen kursas stiprėja. Gal ir nelabai gražu, bet. kol čia 
esu. noriu, kad Japonijos ekonomika silpnetų. 

(Bus daugiau1 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
RADONAS TIKRAS BALVONAS 

Senais laikais mūsų kaimy
nė išdykusius vaikus vadinda
vo balvonais. Nežinodamas 
šio žodžio (balvonas) tikrosios 
prasmės, ėmiau vartyti Lietu
vių enciklopediją. Pasirodo, 
kad šis slaviškos kilmės žodis 
gali reikšti stabą, baidyklę, 
žiopli, nenaudėlį. Radau ir 
daugiau paaiškinimų. Tačiau 
atrodo, kad * balvoną tinka
miausiai galima nusakyti žo
džiu — nenaudėlis. Tad, saky
kime, kad balvonas yra lygus 
nenaudėliui. Regis, kad balvo-
nu galima vadinti ir radoną. 
Juk j i s yra nenaudėlis, tikras 
balvonas. 

Radonas yra radioaktyvus, 
kenksmingas elementas. Jis 
gali sukelti plaučių vėžio ligą, 
todėl jį galima laikyti dauge
lio žmonių mirties kaltininku. 
Ypač radono turėtų saugotis 
rūkoriai. 1995 m. JAV plaučių 
vėžiu mirė 157,400 žmonių. 
Bazuojantis matematinio mo
delio apskaičiavimu, nuo 
15,400 iki 21,800 mirė, radono 
dujų paveikti. 

Radono kenksmingumas bu
vo išaiškintas prieš maždaug 
25 metus. Bespalvės ir kvapo 
neturinčios dujos susidaro, 
skylant uranijaus ar radiumo 
radioaktyvumui. Prasiveržu
sios dujos dažniausiai susi
koncentruoja gyvenamųjų na
mų pogrindyje — rūsiuose. 
Taip atsitikus, kyla pavojus 
tų namų gyventojams. Rado
nas nuodija žmones JAV, Ka
nados, Skandinavijos valsty
bėse. Yra jo ir kitur, ir Lietu
voje kai kur jaučiamas radono 
pavojus. Teigiama, kad Čika
goje ir visoje Illinois valstijo
je, palyginant su kitomis vie-
tovėaai*, radonas nesudaro di
desnio pavojaus. 

JAV oficialiųjų, valdžios 
įstaigų informacija, šešiuose 
iš šimto gyvenamųjų namų 
yra susidariusi pavojingesnė 
radono koncentracija. Beje, 
JAV Valstybinio vėžio ligų in
stituto leidinyje rašoma, kad 
ir aukštesnė radono koncent
racija, palyginti, nesudaro 
aiškesnio pavojaus žmonių 
sveikatai. Tačiau, anot lietu
vių patarlės, galima sakyti, 
kad atsarga gėdos nedaro. 
Reikia dažniau vėdinti kam
barius. Ir tai reikia daryti, ne
paisant (žiemos metu) dides
nių apšildymo išlaidų. Taipgi 
ne pro šalį, ir galimos radono 
koncentracijos patikrinimas. 
Žinia, šiam tikslui reikalingi 
atitinkami aparatai. Jie gan 
prieinama kaina pardavinė
jami didesnėse įrankių par
duotuvėse. Dar geriau išsi
kviesti kvalifikuotus specialis
tus. Jų adresai yra „Yellow 
Pages" telefono knygose. Be 
abejo, specialistų iškvietimas, 
patikrinimas ir, reikalui 
esant, radoną praleidžiančių 

plyšių užtaisymas yra suriš
tas su didesnėmis piniginėmis 
išlaidomis. Tačiau niekas ne
siginčija, kad sveikata yra di
džiausias žmogaus turtas. To
dėl galimų išlaidų nereikėtų 
laikyti bereikalingu pinigų iš
metimu. 

Be abejo, namo sandarumas 
yra didelis pliusas šilumos 
užtikrinimui. Deja. sandaru
mas nemažina, o tik padidina 
radono koncentraciją ir suke
lia didesnį pavojų žmonių 
sveikatingumui. Tai išryškėjo 
Skandinavijos valstybėse, kur 
pastaraisiais dešimtmečiais 
buvo labai kruopščiai sandari
nami namai. Pavyzdžiui, Šve
dijos kai kuriose vietovėse ke-
liariopai padidėjo radono kon
centracija. 

Taigi radoną reikėtų laikyti 
neprašytu, nepageidaujamu ir 
pavojingu svečiu. Todėl jį ga
lima drąsiai vadinti nenau
dėliu ir šaipūniškai pasakius 
— balvonu. 

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

NUOTAIKOS 
LIETUVOJE 

Viename neseniai iš Lietu
vos gautame laiške skaitome: 

„Mūsų buvo pagrindinis rū
pestis prezidento rinkimai, da
bar, kai jau turime išsirinkę, 
nors ne tą, kurio norėjom, bet 
vis tiek džiaugiamės, kad dorą 
žmogų, ne komunistų ir KGB 
„išperėtą" ,kurio labai bijojom, 
nes j is yra pavojingesnis kelis
kar t už Brazauską, nors Bra
zauskas atvirai agitavo bal
suoti už Paulauską. 

Dabar mums. daugumai lie
tuvių, kaip akmuo nuo pečių 
nukrito, laukiam, tik kada 
pradės Adamkus dirbti, stai
gių perversmų nesitikim, ir jų 
negali būti, tik reikia pradėti 
dirbti, kaip ir Adamkus sako, 
ne vaizduoti, kad dirbi, kaip 
tai sovietmečio laikais buvo 
įpratę. 

Dabar mūsų visi vadovai 
dori žmonės, bet jiems dar bus 
sunku, nes labai jaučiasi ko
munistinis palikimas, įvairi 
propaganda, sabotažas ir pra
manyti šmeižtai, leidžiami iš 
pogrindžio. O kad komunisti
nis pogrindis yra, tai aišku, 
nes spaudoje nerašytas ..ži
nias" paskleidžia nežinia iš 
kur ir visoje Lietuvoje vieno
dai. 

Aišku, Adamkui bus pra
džioj sunku, bet kadangi ir vy
riausybė ir Landsbergis žada 
bendrai su juo dirbti, tai gal
vojam nepaklys .,raudonam 
liūne". Kiek girdėjom, jis turi 
tvirtą charakterį ir gerus pa
tarėjus. 

Žodžiu, esam nusiteikę opti
mistiškai". 

V.S. 

CLASSIFIED GUIDE 

.Draugo" koncerte kovo 29 d.. Jaunimo centre. Iš kaires: Toronto vyrų choro „Aras" pirm. Vytautas Pečiulis, Ire
na Pečiuliene, kun. Juozas Vaišnys, SJ, Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkienė ir sol. Praurimė Ragienė. 

Nuotr. Marijos Reinienės 

LIETUVOS STIPRYBE — 
BALTIJOS JUROJE 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
iki Antrojo pasaulinio karo pa
reikšta dėmesio vertų minčių. 
Šiek tiek prisiminkime. 

Jūrų kpt. St. Dagys: „Lie
tuvis pagaliau pradeda galvo
ti, kad jūra iš tikrųjų mūsų 
tautos ir atskiro žmogaus 
ateičiai yra nepaprastai bran
gi ir svarbi. Tačiau jam lieka 
neaišku, kodėl jūra yra tokia 
reikšminga. J a m dar ne visai 
suprantama kokiu būdu ir ko
kiomis priemonėmis gali vykti 
tasai tvirtinimasis atgautoj 
jūroj, apie kurį šiandien taip 
daug kalbama. Lygiai, ne 
kiekvienam paprastam pilie
čiui yra pakankamai aišku, 
kokiu būdu jis, kaip paskiras 
individas, gali prisidėti prie to 
jūrinio darbo, kuris dabar ska
tinamas visomis išgalėmis 
plėsti. 

Mes, jūrininkai, būdami 
praktiško darbo žmonės, no
rime praktiškai aiškinti ir tas 
jūrines abstrakčias sąvokas, 
kurios gražiais žodžiais sklei
džiamos. Mes pabrėžiame, kad 
visa tai, kas mums dar reika
linga padaryti, kad įsitvirtin
tume savame pajūr^e, visa 
tai, kas mus skiria nuo kul
tūringų jūrų tautų ir kas su
teiks mūsų gyvenimo pažan
gai naujų kultūrinių ir me
džiaginių gerybių, yra tautinis 
laivynas, plačiau išsireiškiant 
— atstatyta jūrininkystė. 
Stiprėjimas jūroj, jos brangini
mas ir t inkamas jos išnau
dojimas gali vykti tik prak
tišku, visiems prieinamu ir su
prantamu keliu, būtent: or
ganizuojant ir plečiant laivi
ninkystę, arba tiesioginiai ta
riant, perkant laivus, kokie 
yra reikalingi mūsų jūrų pre
kybai". 

Diplomatas Vaclovas Sidzi
kauskas: „Nepaisant visų 
kraujingų pastangų, nepai
sant popiežių ir imperatorių 

Balandžio 1-ąją — melagių ir juokų diena. Lietuvos jaunimas pažymėjo ne demonstracijomis ar protesto veik
smais, o surengė ..Didžiojo lovų slalomo" varžybas, kurios sutrauki didelį buri vilniečių ir miesto švedų Eltai 

palaikymo bei paramos, kry
žiuočiams nepavyko sulaužyti 
lietuvių atsparumo, nepavyko 
pavergti Žemaičiu, kurie, at
sirėmę į lietuvišką jūrą, skyrė 
kryžiuočius nuo kalavijuočių 
ir sukliudė tolesne politinę ir 
kolonizacinę vokiečių ekspan
siją į Lietuvą ir toliau į Rytus 
ir Šiaurę". 

Studentas M. Klimkaitis: 
„Lietuviškosios studentijos 
prasminga jūroi priesaika, 
iškilmės kapinėse prie kar
žygių paminklo ir pamaldos 
jūros akivaizdoje tesimboli-
zuoja visos lietuvių tautos vie
ningumą ir pasiryžimą kovoje 
už visišką mūsų pajūrio lais
vę. Ir dar daugiau. Kaip visos 
studentų vėlia\os lenkiasi 
prieš vieną trispalvę tautos 
vėliavą, taip pat skirtingos 
pažiūros ir įsitikinimai tenusi
lenkia visur ter.. kur kūrybos 
darbas reikalauja visų tautie
čių pasiaukojimo ir jėgų deri
nimo. Akademiškos Klaipėdos 
Sekminės tejungia mus stip
riau su mūsų Klaipėda, su 
mūsų jūra!" 

O kaip dabartinės Lietuvos 
studentas galvoja apie Baltijos 
jūrą? Ar pasiryžęs visomis 
jėgomis ne tikrai studentijoje, 
bet visoje mūsų tautoje skleis
ti meilę jūrai, stengtis kuo 
plačiausiai aiškinti laivyno ne 
vien ekonominę vertę, bet ir 
auklėjamąją, sportinę, patrio
tinę. Mes negalime išlikti ne
jausdami savo širdyse, jaus
muose, elgesiuose lietuviškos 
tarsi ugnelės. 

Mūsų, lietuvių, tauta yra la
bai garbinga, mūsų kalba se
niausia Europoje, mūsų tau
tinė kultūra gili. įvairi, puoš
ni. Neleiskime jai trupėti, 
dingti. Kiekviename veiksme, 
elgesyje, kalboje turime bran
ginti viską, kas hotuviška. pa-
grindan imant lietuvių kalbą, 
istoriją, raštą, liaudies meną. 
Manytina, visi lietuviai, lietu
vaitės to nori, tai reikia 
drąsiai vykdyti. Aiškiu lietu
viškumu laimėsime daugiau 
nei kardu, kulka, peiliu, rake
ta ar nuodais. Lietuvis buvo ir 
turi būti kilnus, padorus. To 
nereikia aiškinti, tai turi būti 

savaime aišku. 
. • 

P r i e š 60 metų įkur ta 
Lietuvių s t u d e n t u 
korporac i ja „ Jū ra" 

Vienas pagrindinių ..Jū
ros" korporacijos ĮKūrėjų. Jur
gis Noreika, 1938 metais tarė: 
„Daugelis mums sako: juk iš 
jūsų retas tebus tikras jūri
ninkas. Tad kam jums lįsti ne 
į savo sritį? Palikite jūrą jū
rininkams. J tai aš atsakysiu 
taip: tiesa, iš mūsų tik vienas 
kitas taps tikru jūrininku, bet 
mes nesiekiame tapti tikrais 
jūrininkais. Mos esame įsiti

kinę, kad Lietuva tik t ada tik
rai įsistiprins jūroje, tik tada 
taps jūros valstybė, t ik tada 
taps šeimininkė Baltijoje, kai 
visa lietuvių t a u t a pažins 
jūrą, supras jos re ikšmę, ją 
pamėgs, žodžiu t a p s jūr iška 
tauta. To tikslo s iekdami, mes 
kaip tik lendam į savo sritį, 
nekonkuruojame jū r in inkams , 
o tik jiems ta lkininkaujame, 
nes jūros propagandos darbas 
kaip tik t inka ne profesiona
lams jūr in inkams. Taip pat 
manome, kad mūsų įsikū
rimas dabar t in iame krašto 
centre — Kaune, o ne pajūry, 
kaip tik naudingas, nes jūros 
propaganda kaip tik labiau 
reikalinga ten, ku r j ū r a ma
žiau pažįstama, negu Klai
pėdoj, kur jūrą ir iš jos plau
kiančius tu r tus visi kasdien 
mato". 

Be abejonės, Lietuvių stu
dentų korporacija „Jūra" rei
kalinga Vilniaus. Kauno, Klai
pėdos, Šiaulių universite
tuose, aukštosiose mokyklose, 
visoje Lietuvoje. 

Kur dingo anksčiau lietu
viškoje studentijoje, visuo
menėje tviskėjusi meilė Balti
jos jūrai? Kur dingo tai idėjai 
ryškiai ta lkinusi Lietuvos 
Moterų draugija (sąjunga) 
tautiniam laivynui remti? Gy
venimo patirt is rodo, kad lie
tuvės moterys yra darbš tesnės 
už vyrus, veiklesnės įvairiuose 
lietuviškumo veiksmuose. 

Lietuvių s tudentų korporaci
ja „Jūra" Vytauto Didžiojo 
universiteto sena te įregist
ruota 1938 m. balandžio 28 d. 
Artėjame prie „Jūros" korpo
racijos 60 metų jubiliejaus. 
Kviečiu buvusius, e samus ir 
būsimus mūsų korporantus , 
korporantes, vienminčius tą 
sukaktį reikiamai paminėti 
dabartinėje Lietuvos Respubli
koje. 

* P r a ė j u s i u s a v a i t ę rašė
me, jog Lietuvos bankas tikri
na norinčio Lietuvoje įsikurti 
Prancūzijos banko „Societe 
Generale" pa t ik imumą ir leidi
mo išdavimas už t ruks apie 
porą mėnesių. 

IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Wasrtngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiu i . 
Kreiptis tol. (202) 244-2373. 

ALTTGMOetJO.NAMU.SVBKA'fS^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Weet 95th StTMt 

Tel. (708) 424-8654 
{773)581-6654 

Proud of America, Inc. 
Ieško vyrų pilno laiko darbui 

ištisus metus; $350 į sav. Kreiptis: 
tel. 773-650-1000 (9 v.r.-3 v.p.p.), 

708-424-4467 (4 v.p.p.-9 v.v.) 
arba 708-785-4536. 

FORRENT 
5 rms, 3 bdrms, furnished, 

Marquette Pk. vic. laundry factfi-
ties. Preferred retired persons. 
No pets. Tel 773-434-8442 

GREIT PARDUODA 

£ * RE/MAX 
•REALTORS 

(773)586-5958 
(708)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Griūtį 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S.Pulasta Rd. 
. 4365 S.Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

T RAN SPAK 
Siuntiniai į Lietuvą hmm arba oru. 
Automobiliai ir komercinės siuntos. 

PINIGAI pervedami doleriais. 
Kokybiški maisto siuntiniai Velykoms pradžiugins 

Jūsų artimuosius: 
Didysis - $98, šventinis - $45. 

Dirbame kasdien, ketvirtadieniais iki 7 v.v. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 

Tel.: (773) 838-1050. 
Lemonte: šeštd. 9-1 v.p.p., sekmd. 9-1 v.p.p. 

Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27. 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTI! 

Kiekvieną ketvirtadieni Jums, "Draugo" 4 psl.. spausdiname 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. įsigykite! 

1. 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

Autorius (v.pav.) 
D.Stončiutė-Kuolienė 
Aloyzas Baronas 
Jurgis Gliaudą 
0.Nendrė 
Juozas Seiruoju 

S Aliūnas 
S.Sakytė 
J. Uzbaras-Suduvas 

. T.Navickas 

Pavadinimas 
Abėcėlė 
Abraomas ir sūnus 
The agony 
Aidas tarp dangoraižių 
Album of Lithuanian Oances 
Algis ir Alytė (spalvinimo knyga 
Alijošiaus lapai 
Alkana žemė 
Alšėnų kunigaikštystė 
Alytus ir jo apylinkės 

Kaina 
$5.50 
$1.00 
$5.00 
$1.00 
$1.50 

vaikams^ $1.35 
$1.00 
$1.00 
$3.00 

$18.00 
Knygas užsisakyti galite tei. 773-585-9500, faksu 773-585-8284 

arba paštu. MOsų adresas: 
"Draugas" administracija, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

"Draugo" administracija 

SKAITYKITE 
DRAUGĄ! 
"DRAUGAS"- vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 

^ ^ 

VISA LIETUVA TAI MATE -
PAMATYKITE IR JUS! 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 
INAUGURACIJOS IŠKILMĖS 

Visi naujojo Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos momentai 
vienoie vaizdajuostėje. 

Filmuota profesionalių Lietuvos televizijos operatorių. 

Šią, special ia i pagamintą, vaizdajuostę Lietuvos televizija platina 
tik per Lietuvos Respublikos Garbės Konsulatą, Cleveland, OH 

Kaina $25 

Užsisakykite paskambinę tel. 216-486-8692 arba faksu 216-486-8612. 
Adresas: Lithuanian Honorary Consulate, 18021 Marcella Rd., Cleveland, OH 44119 



mm M P mmqmm+*^f ^ ^ • ^ ^ ^ " ^ • ^ ' ^ 

Toronto vyrų choro „Aras" vadovė muz. Lilija Turūtaite dainuoja kartu su choru ..Draugo" rengtame koncerte 
kovo 29 d. Jaunimo centre. Nuotr. Jono Kuprio 

RENGINIAI ČIKAGOJE 
1998 METAI 

BALANDŽIO MĖN. 

3, 4 ir 5 dieną — Akademi
nio Skautų sąjūdžio ruošiamos 
Studijų dienos, Woodstock, IL. 

5 dieną — Verbų sekmadie
nio Religinės muzikos kon
certą 2 vai. p.p. bažnyčioje 
rengia Švč. M. Marijos Gimi
mo parapija Marąuette Parke. 

16 dieną — Zarasiškių klu
bo metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

18 dieną — „Klumpės" 
Punsko lietuvių ansamblio 
koncertas McHenry County 
kolegijoje, Crystal Lake. Ren
gia LB Kultūros taryba. 

— ALTo darbo konferencija 
2- vai. p.p. Jaunimo centro 
maž. salėje. 

19 dieną — Punsko lietu
vių ansamblio „Klumpė" kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia LB Kultūros 
taryba. 

— Venezuelos lietuvių klu
bo Čikagoje metinis narių su
sirinkimas 12:30 vai. p.p. Šau
lių namuose. 
• — Pianistų Roko ir Sonatos 
Zubovų fortepijono „Pavasa
rio" koncertas 2 v. p.p. „Tėviš
kės" ev. liuteronų parapijos 
bažnyčioje. 

26 d. — Lietuvių Operos 
pastatymas Johann Strauss 
operetės ..Čigonų baronas" 3 
vai. p.p. Morton East auditori
joje. 

GEGUŽĖS MĖN. 

2 dieną — Metinis LB Vid. 
Vakarų apygardos suvažiavi
mas PLC „Bočių" menėje, Le-
monte. Pradžia 8:30 vai. r. 

— „Grandies" tautinio jau
nimo ansamblio koncertas 6 
vai. vak. PLC, Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus Moterų gildijos 
madų paroda ir pietūs muzie
jaus patalpose, 6500 S. Pulas-
ki Rd., Čikagoje. 

3 dieną — Pooperinis kon
certas 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. 

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė šaulių na
muose. 

8 dieną — skulptoriaus 
Robert Sestok (iš Detroito) pa
roda Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Paroda tęsis iki 
rugpjūčio 24 d. 

9 dieną — Čikagos lituanis
tinės mokyklos metinis poky
lis — „Linksmavakaris" 5:30 
v.v. Jaunimo centre. Rengia 
Tėvų komitetas. 

— Labdaros vakarienė atei

tininkuos veiklai paremti, 
ruošiama Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

10 dieną — Anglijos lietu
vių klubo narių pusmetinis su
sirinkimas Šaulių namuose. 

— Pal. J . Matulaičio misija 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte, ruošia „Mama Tau" 
pietus. 

14 dieną — Šakiečių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinktinės 
namuose. 

17 dieną — „Laiškai lietu
viams" metinė šventė Jauni
mo centre. 

— Tauragės lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

22 d ieną — Suvalkiečių 
draugijos narių pusmetinis 
susirinkimas Vytauto Didž. 
Šaulių rinkt, namuose. 

22 ir 23 dieną — Poezijos 
dienos Jaunimo centre. Ren
gia LB Kultūros taryba. 

23 - biržel io 8 d. — Balze
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus ekskursija į Italiją ir Lie
tuvą „Kunigaikščio Palemono 
pėdomis". 

24 d ieną — Suvalkiečių 
dr-jos gegužinė V.D. Šaulių 
rinkt, namuose. 

31 d i e n ą — Lietuviški 
pietūs Švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos salėje 
tuoj po 10 vai. šv. Mišių. 
Ruošia Brighton Parko lietu
vių namų savininkų draugija. 

BIRŽELIO MĖN. 

6 d ieną — Čikagos Lietu
vių Moterų klubo „Gintaro 
baliaus" debiutančių talentų 
pristatymas ir pietūs Palos 
Country Club, 131st ir La-
Grange Rd., Palos Park. IL. 

7 d ieną — Čikagos ateiti
ninkų Šeimos šventė ir Ateiti
ninkų namų gegužinė. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 

14 d ieną — Tragiškojo 
birželio įvykių minėjimas 
12:30 v.p.p. PLC didž. salėje. 
Lemonte. 

— Birželio tragiškųjų trėmi
mų minėjimas Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje ir parapi
jos salėje. Rengia ALTo Čika
gos skyrius. 

21 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Joninių vaka
ras Šaulių narriuose. 

— Atsisveikinimas su kun. 
Antanu Saulaičių, SJ. 11:30 
vai. r. šv. Mišios Jėzuitų ko
plyčioje. Po Mišių pietūs Jau
nimo centre. 

27 dieną — Čikagos Lietu
vių Moterų klubo „Gintaro ba
lius" Beverly Country Club, 
87th ir Western Ave., Čikago
je-

28 dieną — Tauragės lietu
vių klubo narių pusmetinis 
susirinkimas Šaulių namuose. 

LIEPOS MĖN. 

5 dieną— Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Šaulių na
muose ruošiama gegužinė žur
nalui „Trimitas" paremti. 

10, 11 ir 12 d. — Tradicinis 
festivalis ant S. VVestern 
Ave.. tarp 43 ir 47 gatvių. 
Pradžia penktadienį nuo 6 iki 
10 vai. vak. Šeštadienį ir sek
madienį nuo vidudienio — 12 
vai. iki 10 vai. vak. 

12 dieną — Anglijos lietu
vių klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

19 dieną — Amerikos Lie
tuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne. Pradžia 1 vai. p. p. 

— Išvyką prie prezidentinių 
eglių ir paminklėlių, esančių 
International Friendship Gar-
dens, Michigan City, Indiana, 
ruošia Lietuvių Karių vete
ranų sąjunga Ramovė. 

26 dieną — ALIAS Čikagos 
skyriaus gegužinė Michiana, 
MI. 

RUGPJŪČIO MĖN. 
2 dieną — „Draugo" gegu

žinė Marijonų vienuolyno sode 
prie ..Draugo". 

9 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės gegužinė 
Šaulių namuose. 

16 dieną — JAV LB Vid. 
Vakarų apygardos gegužinė 

12 vai. PLC sodelyje, Le
monte. 

30 dieną — Illinois lietuvių 
respublikonų lygos metinė 
gegužinė 12 vai. PLC sodelyje, 
Lemonte. 

RUGSĖJO MĖN. 

6 dieną — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Tautos šven
tės minėjimas Šaulių na
muose. 

12 dieną — Dr. A. Lipskio 
meno darbų paroda ir jo nau
jos poezijos knygos sutiktuvės 
PLC, Lemonte, Lietuvių Dai
lės muziejuje. Rengia LB Kul
tūros taryba. 

— Lithuanian Mercy Lift 
pokylis. 

13 dieną — JAV LB Le-
monto apylinkės tradicinė ge
gužinė PL centro sodelyje. 

20 dieną — „Draugo" meti
nis pokylis Martiniąue poky
lių salėje. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė V.D. Šaulių rinkt, namuo
se. 

25 dieną — Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus rengia
ma šiuolaikinės lietuvių tek
stilės paroda Čikagos kultūros 
centre (78 E. Washington St.). 

Paroda tęsis iki spalio 18 d. 

27 dieną — Šv. Kazimiero 
seserų rėmėjų metinis pokylis 
Polonia Banąuet salėje, 4604 
S. Archer Ave., Čikagoje. 

— Lietuvių fondo golfo die
na Lieponių Old Oak Country 
klube, Lockport, IL. 

— Sol. Vytauto Juozapaičio 
koncertas Jaunimo centre. 3 
v.p.p. Ruošia „Saulutė" — Lie
tuvos vaikų globos būrelis. 

SPALIO MĖN. 

3 dieną — ASS Čikagos 
skyriaus metinė šventė Wil-
lowbrook pokylių salėje, Wil-
low Springs, IL. 

4 dieną — Nekalto Prasi
dėjimo seserų rėmėjų metinė 
šventė: 3 vai. p.p. šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje; 4 vai. 
p.p. iškilminga vakarienė su 
programa Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose. 

10 dieną — „Girių aido" — 
partizanų koncertas Cicero 
šv. Antano parapijos salėje. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

11 dieną— „Girių aido" — 
partizanų koncertas Jaunimo 
centre. Čikagoje. 

— Šakiečių klubo gegužinė 
Vytauto Didž. šaulių rinkt, 
namuose. 

— Pal. J . Matulaičio misijos 
ruošiami pabendravimo pietūs 
12:15 vai. p.p. PLC salėje, Le
monte. 

23-25 d i e n ą — Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos 
ir numizmatikos paroda 
„LITIMPAX XXVII" Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 

25 d i e n ą — Sol. Virgilijaus 

Noreikos ir sol. Audronės Gai-
žiūnienės koncertas Jaunimo 
centre. 3 vai. p.p. ruošia „Sau
lutė" — Lietuvos vaikų globos 
būrelis. 

LAPKRIČIO MĖN. 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1998 m. balandžio 2 d. 

1999 METAI 
VASARIO MĖN. 

14 dieną — Lietuvos ne-
pnklausomybės minėjimas 
Maria mokyklos salėje. Rengia 
ALTo Čikagos skyrius. 

* Kovo 30 d. a p y v a r t o j e 
p a s i r o d ė nauja s i d a b r i n ė 
50 litų vertės progine moneta, 
skirta rašytojo Adomo Micke
vičiaus gimimo 200-osioms 
metinėms. Jos autorius — 
skulptorius Algirdas Bosai*. 

7 d i eną — Lietuvių fondo 
metinis pokylis Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. 

8 d i e n ą — JAV LB Lemon-
to apylinkės valdybos ruošia
mi pietūs PL centro didž. sa
lėje. 

12 d i e n ą — Zarasiškių klu
bo pusmetinis narių susirinki
mas V.D. Šaulių rinkt, na
muose. 

14 d ieną — Lietuvių Ope
ros metinis pokylis Jaunimo 
centro didž. salėje. 

20 d i e n ą — Suvalkiečių 
dr-jos metinis narių susirinki
mas Šaulių namuose. 

22 d i e n ą — Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo 80 metų 
sukakt ies minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių Karių veteranų s-ga 
Ramove. 

29 d i e n ą — Anglijos lietu
vių klubo narių metinis susi
r inkimas Šaulių namuose. 

GRUODŽIO MĖN. 

3 d i e n ą — Šakiečių klubo 
metinis narių susirinkimas 
V.D. Šaulių rinkt, namuose. 

4 d i e n ą — Šampano vaka
ras. Rengia „Lietuvos vaikų 
viltis". 

6 d ieną — Tauragės lietu
vių klubo narių metinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

— Tradicinis Balzeko mu
ziejaus „Metų žmogaus" poky
lis. 

12 d ieną — Labdaros vaka
ra s „Seklyčioje". Rengia JAV 
LB Soc. Reikalų taryba. 

13 d i e n ą — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Kūčios Šaulių 
namuose. 

31 d i e n ą — Vytauto Didž. 
šaulių rinktinės Naujųjų Metų 
sut ikimas Šaulių namuose. 

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

Jaunieji pirkėjai Kaziuko mugėje. Vilniuje. Nuotr. V. Germano 

A.tA. 
VINCUI ŠMULKŠČIUI 

mirus nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ALDONĄ, s ū n ų 
LINĄ ir gimines. 

Roma ir Algimantas Čepuliai 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

UETUVIŲ FONDAS 7?x 

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
T«l.: 708-257-1616 
Fax.: 708-257-1647 

UTHUANIAN FOUNDATION 

3 

3 

1 
1 
1 
3 

x$5 

x$10 

x$15 
xS20 
x$25 
x$30 

Santrupos: a tm . įn.=atminimo įnašas, pavarde po dvi taš-
kio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo. suma po 
pavardės=įnašų iš viso 

1998 m. sausio mėn. 
Skaisgirys Kazys, $165; Šoštakiene Ona atm. įn.. 190: 
WolfTValeria, $235. 
Balčiūnienė Stasė, $110; Giedrikis Stasys. $910: 
Tarasevičienė L. $10. 
Tuskenis Antanas ir Apolonia. $115. 
Tylius Adolfas atm. jn.. $400. 
Musonis dr. Vytautas ir Genovaitė. $1.050. 
Rajeckas Gediminas. $200. Vaičys Jonas . $340; 
Vosylienė Stase atm. įn.: Jelionis Adolfas ir Sofija. 
Railaite Neringa. $500; Skirgaudas Ignas ir J ane . 
$450; Šilbajoris Algirdas ir Danute. $400: Ulpaitė 
Irena, $325: Žvirblis Fr. Jonas atm. įn.: JAV LB 
Grand Rapids apylinkė. $50. 
Apeikis Vytautas ir Nelė. $1,600; Augus Victor ir 
Marcella. $1.000; Bilėnas Jonas ir Dana. $900; 
Gečienė Saulė atm. įn.: Gečas Alfonsas. $900: 
McGuire Vosyliūtė Elona atm. įn.: Vosylius Algis, 
$230; Vileita Povilas ir Jadvyga. $960. 
Leparskas Alfonsas atm. įn.: Kutkus Vytautas $50. 
Leparskas Rom $40. Bublys Algimantas ir Birute 
$25, Urbonas Jonas $10. $225. 
Kisielius dr. Tomas atm. įn.: Precision Custom Prod
ucts $250. Daugirdas Irena $100. Daugirdas dr Ona 
$100, Drukteinis dr. Albert $100. Vi lku ta i t i s 
Vytautas $100. Danta Julia $50. Jerue James S50. 
Čepaitis Giedrė $25. Fitz Jos S20. $7.975. 
Kalvaitiene Sofija atm. įn.: Kalvaitis An tanas . 
$5.000. 

5xS50 

6 x $ 1 0 0 

1 x $125 

1 x $795 

1 x $3,000 

Iš viso: 

l x $ 5 
l x $ 1 0 
l x $ 3 0 
1x835 
l x $ 5 0 
3x$100 

l x $ 1 3 0 

$4,965 

1998 m. vasario men. 
Vosylius Antanas, $105. 
Newman Milda, $120. 
Glūda Kostas atm. įn.: Glūda Marija. $1.030 
Atutis Aleksandras ir Jadvyga. $535. 
Kučiauskas Igoris ir Kunigunda. $1.500 
Janušonis Vytautas ir Palmira. $1,950: S i rusas 
George Saulius. $400: Tijūnėlis Donatas ir Indrė. 
$100. 
Abromiene Brone atm in.: Čižauskas Ada ir Sinikas 
Bronius ir Liucija $80 ir 4 kt asm.. $405. 

Svč M. Marijos Gimimo parapijos choro 
pirm. Vaclovas Momkus. riir. Antanas Linas. 
liūs Lekeckas. Choras ruošia religinį koncertą 
bažnyčioje 

ba m dirigentą ir vargonininku IS kaires Algis Kazlauskas. 
rgMl Ričardas Šokas. Povilas Kantas. Kazys Skaisgirys ir Vita-

'.. 2 vai. p.p., parapijos Verbų -••kmadir-ni. balandžio 

Iš viso: $560 
Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1998.2.28 

- $8.901.118. Palikimais gauta - S4.340.987. 
Padarvkime testamentus ir bent dal) turto palikimo Lietuvių 

fondui: LITHUANIAN FOUNDATION. INC., A NOT-FOR-
PROFIT TAX ENEMPT ILLINOIS CORPORATION 

Visi remkime Lietuviu fondą, nes Lietuvių fondas remia 
lietuvybe 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis. 1998 m. balandžio 2 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Lietuvių fondas —tai ta 
ypatinga institucija, remianti 
ir puoselėjanti mūsų kultū
rinio gyvenimo visapusišką 
veiklą. JAV LB Krašto valdy
ba skatina ir ragina Lietuvių 
fondo narius gausiai dalyvauti 
LF suvažiavime, kuris įvyks 
balandžio 18 d.. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont. IL. Ne
galintiems suvažiavime daly
vauti ir asmeniškai pareikšti 
savas nuomones, Krašto val
dyba kviečia pervesti savo 
balsų įgaliojimus („proxies") 
kitam, suvažiavime dalyvau
jančiam Lietuvių fondo nariui 
arba JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkei Reginai Naru-
šienei> 213 W. Lake Shore 
Drive, Cary, Illinois 60013, 
(847) 639-3630. 

Čikagos skautų ir skau
čių tėvų susirinkimas šį 
šeštadienį, kovo 4 d., 10 vai. 
ryte vyks Lemonte, PLC di
džiosios salės vakarinėje da
lyje. Bus teikiama plati infor
maciją apie šią vasarą Beau-
mont, MA, vyksiančią VIII 
Tautinę stovyklą. Visų trijų 
Čikagos tuntų skautų ir skau
čių tėvai prašomi būtinai daly
vauti. 

Petras Petrutis, „Draugo" 
dienraščio bendradarbis, sek
madieniais girdimas Ameri
kos Lietuvių radijo laidose. 
Anatoljaus Šluto vadovaujama 
laida transliuojama 7-8 vai. 
ryte iš Čikagos WCEV radijo 
stoties, 1450 AM bangų ska
lėje. 

Dr. Jonas Adomavičius, 
gerų darbų rėmėjas, našlaičių 
globėjas ir sveikatos patarė
jas, atjausdamas Punsko lie
tuvius, „Klumpės" kapelos at-
kvietimui — paramai atsiuntė 
1,000 dol. auką, už ką jam LB 
Kultūros taryba nuoširdžiai 
dėkinga. „Klumpės" atvyki
mui paremti aukas galima 
siųsti LB Kultūros tarybos 
pirm. Marijai Remienei, 2841 
Denton Ct., Westchester, IL 
60154. Čekius rašyti LITHU-
ANIAN-AMERICAN, INC. I 
balandžio 19 d. koncertą bilie
tus galima įsigyti „Seklyčioje". 

A.a. Amelijos Baleišienės 
atminimui iš suaukotų per lai
dotuves pinigų jos vaikai pas
kyrė „Draugui" 100 dol. auką, 
kadangi „velionė iki pat savo 
paskutinių dienų, ir kiek 
galėdama, stengėsi skaityti, 
ypač D. Bindokienės vedamuo
sius". Užjausdami a.a. Ameli
jos Baleišienės artimuosius, 
dėkojame už auką ir kartu 
liūdime, kad „Draugas" nete
ko tokios uolios skaitytojos. 

Apie rašyt. St. Džiugą ir jo 
fondą Raseinių viešoje biblio
tekoje vasario 11 d. Raseinių 
-Naujojo ryto" laidoje paskyrė 
daug vietos pirmame ir an
trame puslapyje, aprašymą pa
ryškindami stambia antrašte: 
„Kraštiečio S. Džiugo fondas 
— didelis turtas". Fondas 
buvo įkurtas 1995 m. Iki šiol į 
fondą Džiugas yra pasiuntęs 
nemažai knygų, enciklopedijų 
ir kitų įvairių leidinių, ku
riuos buvo sukaupęs per 50 
metų. Knygos yra antspau
duotos specialiu antspaudu, 
pažymėtos ekslibrisu. 

LB Lemonto apylinkės 
naują valdybą sudaro: Gedi
minas Kazenas-pirmininkas. 
Liudas Šlenys-pirm. pavaduo
tojas, Nijolė Nausėdienė-sek-
retore. Algimantas Urbutis-
iždininkas. Leonas Juraitis-
,-porto reikalams. Alfredas Mi-
kučauskas-renginių vadovas. 
Nariai: Alicija Mikučauskienė 
ir Agute Tiškuvienė. Revizijos 
komisija: Stasys Džiugas, Vy
tautas Jasinevičius ir Kęstutis 
Sušinskas. 

Inž. Povilas Vaičekaus
kas kalbės tema „Draugys
tė Tėvynei" (Partizanų ke
liai) Akademinio Skautų sąjū
džio studijų dienose š.m. ba
landžio 4 d. vyksiančiose Re-
surrection Center, VVoodstock, 
IL. Visi ASS nariai ir jų drau
gai kviečiami dalyvauti. Infor
macijai ir registracijai prašo
ma skambinti Ramonai Ka-
veckaitei, tel. 708-499-0687. 

Laima ir Jonas Šalčiai, 
Arlington Heights, IL Draugo 
fondo garbės nariai, atsiuntė 
1,000 dolerių pavasario vajaus 
proga prie ankstyvesnių 1,520 
dol. įnašų. Už taip didelę tal
ką kopiant į milijoninį Drau
go fondo „kalną" nuoširdžiai 
dėkojame. 

JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė ra
gina LB narius dalyvauti Lie
tuvių fondo suvažiavime ba
landžio 18 d., Pasaulio lie
tuvių centre. Jeigu kas negali 
dalyvauti, prašo atsiųsti savo 
įgaliojimus jai ar kitam LB 
valdybos nariui, kuris da
lyvaus suvažiavime. R. Na-
rušienės adresas: 213 W. Lake 
Shore Drive, Cary IL 600132. 

Filisterių Skautų s-gos 
Čikagos skyrius šiemet at
skirų velykinių rekolekcijų ne-
ruoš. Velykinis susimąstymas 
šiemet vyks Studijų dienų 
metu,Woodstock.IL., šeštadie
nį, balandžio 4 d., 7:30 vai. 
vak. Susimąstymą praves ses. 
Igne Marijošiūtė. Kviečiame 
visus Čikagos skyriaus narius 
dalyvauti. Dėl dalyvavimo 
skambinkit fil. Ramonai Ka-
veckaitei, tel. 708-499-0687. 

Kun. Vytautas Merkys, 
SJ, svečias iš Vilniaus, vado
vaus rekolekcijoms t. jėzuitų 
koplyčioje šį ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį — 
balandžio 2, 3 ir 4 d., 7 vai. 
vak., o balandžio 5 d., sekma
dienį, po 10 vai. rekolekcijų 
užbaigimo, JC Moterų klubo 
narės kviečia visus į kavinę, į 
priešvelykinius pusryčius. 

Toronto vyrų choras „Aras", atlikęs programą „Draugo" ruoštame koncerte kovo 29 d. Jaunimo centre. 
Nuotr. Jono Kuprio 

TĖVIŠKĖS PARAPIJOS KLEBONO 
PAGERBTUVĖS 

Tėviškės parapijos tarybos 
nutarimu, kovo 15 d. buvo 
įgyvendintas jau seniai numa
tytas parapijos klebonui vysk. 
Hansui Dumpiui skirtas pa
gerbimas, už jo nepailstamą 
darbą parapijoje, aptarnau
jant per 10 metų Dievo Žodžiu 
parapijiečius. Pagerbimas, 
kiek bažnyčioje pamaldų me
tu, tiek ir vėliau parapijos 
salėje, praėjo kukliuose rė
muose, nors jame dalyvavo 
nemažai parapijiečių ir sve
čių. 

Pirmiausia pamaldų metu 
Tėviškės parapijos bažnyčioje 
Arūno Kaminsko vadovauja
mas choras, išreikšdamas pa
dėką už rūpestingą vysk. 
Hanso Dumpio veiklą parapi
jiniame gyvenime, atliko dvi 
jam skirtas, anais laikais tė
viškėje mėgstamas, liaudies 
giesmes, harmonizotą Valterio 
Banaičio „Tau žeminasi mano 
siela" ir Vlado Jakubėno „Ty
loj tu švenčiamasis", su pri
rašytu akompanimentu. 

Vėliau parapijos salėje tary
bos pirmininkas Kasparas 
Vaišvila, pasveikinęs atitinka
mais žodžiais parapijos kle
boną, jo žmoną Donną ir sūnų 
Jon-Joną bei į pagerbimą at
vykusius parapijiečius ir sve
čius, pakvietė inž. Andrių Se-
daitį papasakoti, kokiomis ap
linkybėmis, po vysk. Anso 
Trakio staigios mirties, pasi
sekė parapijai susilaukti nau
jo klebono. 

Inž. Andrius Sedaitis pradė
jo savo trumpą pranešimą su 
prieš 10 metų buvusia poli-

dinti sinodo narius su evange
likų-liuteronų padėtimi Lietu
voje. Kalbėtojas užbaigoje pa
linkėjęs klebonui geros svei
katos, dar angliškai pridurda
mas: „Ten more years!" Bet tai 
priklausys nuo Viešpaties 
Dievo, ar Jis jam lems dar ki
tus 10 metų pasitarnauti savo 
tautos žmonėms. 

Vysk. Hansas Dumpys, Ma
žosios Lietuvos sūnus, gimė 
1933 m. liepos 7 d. Nibrių kai
me, ūkininko Dumpio šeimo
je. Po pradinio mokslo Dita-
voje ir Klaipėdoje, sovietiniam 
frontui artėjant prie tėvų že
mės, teko ir jam trauktis su 
visais kitais šeimos nariais to
lyn į Vakarus. Atsidūręs Vo
kietijos gilumoje, karui pasi
baigus, apsigyvena Uchtės ir 
Diepholz pabaltiečių stovyk
lose, kuriose lanko lietuvių 
gimnaziją, kol reikėjo išvykti į 
Ameriką. Atvykus į Ameriką, 
apsigyvena Minnesotos valsti
joje. Ten tęsia pradėtą mokslą 
Augsburg College. studijuoda
mas istoriją ir filosofiją, kol 
apsisprendžia studijuoti teolo
giją. Studijų laikotarpyje, tuo
laikinio kun. Anso Trakio 
kviečiamas, sako pamokslus 
Tėviškės parapijos bažnyčioje 
ir skaito paskaitas jaunimui. 

Po 1960 m. gegužės 15 d. or-
dinacijos į kunigus, paskiria
mas antruoju kunigu didelei 
Hope pavadinimu parapijai 
Detroite, kurioje buvęs prieš 
tai praktikantu. Vėliau Har-
vard universitete įsigijęs teo
logijos magistro laipsnį, dėsto 
kurį laiką savoje alma mater. 

tinę padėtimi Europoje, su tuo Augsburg College. Nors jam 
laiku ten vykusiais pasikeiti- teko eiti vėliau dvasininko pa-

Hansas Dumpys, Lietuvių evange
likų liuteronu vyskupas išeivijoje, 

Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupė, aktyviai koncer
tuojanti ne tik Čikagoje ar jos 
apylinkėse, bet ir dalyvavusi 
Los Angeles lietuvių dienų 
renginiuose, kviečia lietuvišką 
jaunimą įsijungti į studentų 
ratelį. Jei neteko šokti anks
čiau, nesijaudinkite — patyru
si choreografė Ligija Tautku-
vienė (ji dirba su studentų ra
teliu), padės greitai ir lengvai 
įsisavinti šokio meno paslap
tis. Jei neturite nuosavo tauti
nio kostiumo — ne bėda — 
Lietuvos Vyčiai turi net keletą 
komplektų' Tad laukiame jū
sų kiekvieną sekmadienį Či
kagos Jaunimo centre '5620 S. 
Claremont). Repeticijų pra
džia 12 vai. dienos metu. Pla
tesnę informaciją gali suteikti 
Lidija Ringienė tel. (630) 243-
8113. 

mais, palygindamas juos su 
savo paties praeitimi ev. liut. 
Ziono lietuvių parapijoje, mi
rus lic. kun. Jonui Pauperui. 
Po to jam su žmona viešint 
Lietuvoje, teko per radiją iš
girsti apie vysk. Anso Trakio 
staigią mirtį, su kuriuo dar 
prieš išvykstant teko kalbėti, 
nuvežant jo sveikinimus Lie
tuvos ev. liut. bažnyčiai. Po 
sugrįžimo atgal į namus. Kas
paro Vaišvilos kviečiamas, su
tikęs įeiti į sudarytą komitetą, 
naujo kunigo paieškojimui. Iš 
esamų kandidatų tarpo susto
ta prie kun. Hanso Dumpio, 
aptarnaujančio tuo laiku ame
rikiečių parapiją. Kun. Han
sas Dumpys, dėl asmeniškų 
priežasčių sutikęs pradžioje 
perimti tik laikinai parapiją, 
bet po kiek laiko sutikęs likti 
nuolatiniu Tėviškės parapijos 
kunigu. 

Kai 1991 m. įvykęs Toronte 
išeivijos lietuvių evangelikų-
liuteronų bažnyčios sinodas 
išrinko jį išeivijos bažnyčios 
vyskupu, pradžioje buvę dėl 
vyskupo titulo įvedimo aud
ringu nuomonių skirtumų, 
bet dabar, sakė inž. Andrius 
Sedaitis, jie išnykę ir „Tėviš
kės parapija gavo ne tik nuo
latinį kunigą, bet ir bažnyčios 
vyskupą". Vysk. Hansas Dum
pys. priklausydamas kartu 
amerikiečių sinodui, turi da
bar progos arčiau supažin-

reigas įvairiose kitose ameri
kiečių parapijose, jis niekada 
neatsisakydavo pasitarnauti 
pamaldomis Collinsville, Det
roite, Bostone. Toronte ir 
Montrealyje gyvenantiems 
tautiečiams. 

Jis vedė 1966 m. ketvirtos 
generacijos norvegų-ameri-

kiečių kilmės žmoną Donną 
Karen Benson. Šeimoje auga 
duktė Christa, dirbanti šiuo 
laiku Afrikoje ir sūnus Jon-
Jonas. 

Po inž. Andriaus Sedaičio 
pranešimo Jurgis Lampsatis 
ir Aldona Buntinaitė įteikė 
parapijos vardu jam ir jo 
žmonai Donnai gėlių bei do
vaną, sekmadieninės mokyk
los jauniausieji atstovai: And
rius Wiede, Ankus ir Alexan-
dra Gunn taip pat neatsiliko 
su sveikinimu, įteikdami 
puokštę gėlių. Aldona Bunti
naitė perskaitė gautus raš
tiškus sveikinimus: Išeivijos 
evangelikų-reformatų bažny
čios kuratorės Halinos Dilie
nės ir Čikagos lietuvių evan
gelikų-reformatų bažnyčios 
per kun. d. Eriką Dilytę-
Brooks. Tėviškės parapijos 
Moterų draugijos vardu svei
kino jos pirmininkė Ida Jonu-
šaitienė. 

Atsidėkodamas parapijos ta
rybai, Moterų draugijos na
rėms, parapijiečiams ir vi
siems atvykusiems į jo pager
bimą, vysk. Hansas Dumpys 
tarė keletą žodžių. 

Nors jis esąs pratęs tarti 
dažniau žodį visų kitų pager
bimuose, negu savo paties pa
gerbimo metu, apie kurį nie
kada nesvajojęs, nes niekada 
nesitikėjęs susilaukti pašau
kimo iš Tėviškės parapijos, po 
vysk. Anso Trakio staigios 
mirties, bet Viešpaties vedi
mai esantys tikrai nuostabūs! 

Dėl savaime aiškių priežas
čių, šeimai priklausant ameri
kiečių parapijai, jam asme
niškai esąs didelis trūkumas, 
bet jis vertinąs žmonos pa
ramą jo darbui Tėviškės para
pijoje, be kurios pagalbos jis 
negalėtų visiškai dirbti. Jis 
apgailestavo, kad jaunesnioji 
Tėviškės parapijos karta ne
įsijungia į Tėviškės ar net ki
tų parapijų veiklą. 

„Nepaisant viso to, mes tu
rime unikalią misiją — skelb
ti Evangeliją lietuvių bend-

Garbiai viešniai, Lietuvos prezidento žmonai Almai Adamkienei, atsi
lankius į „Draugo" koncertą kovo 29 d. Jaunimo centre, Dana Bazienė 
prisega gėlę. Nuotr. M. Reinienės 

ruomenėje", — sakė jis. Tėviš
kės parapija turinti būti lietu
viams Evangelijos švyturiu, 
neskelbiant „lietuvišką pat
riotizmą", bet Jėzaus Kristaus 
Evangeliją mūsų gimtąja lie
tuvių kalba. Toks esąs mūsų 
tikslas. Be to, jis esąs dėkin
gas parapijai už visokeriopą 
tokios misijos paramą. Nors jo 
troškimas nėra numirti prie 
altoriaus, bet jis norįs toliau 
tarnauti, kol leis sveikata. 

Jis išreiškė nuoširdžią pa
dėką Tėviškės parapijos tary
bai, Moterų draugijai, sekma
dieninei mokyklai ir chorui 

už šio nesitikėto pagerbimo 
suruošimą, ir visiems už svei
kinimus bei dalyvavimą. 

Visi kartu, Jurgiui Lamp-
sačiui pritariant pianinu, dar 
pagiedojo iš 17-to šimtmečio 
Martin Rinckart giesmę „Nun 
Dievui maloniam visi karštai 
dėkokim" ir iš 19-ojo šimtme
čio Julie von Hausmann gies
mę „Už rankų imk meilingai". 

Moterų draugijos narių pa
ruoštas vaišių stalas jau laukė 
valgytojų, vysk. Hansui Dum
piui paprašius Viešpaties Die
vo jo palaiminimui. 

Valteris Bendikas 

Du iš šešių „Draugo" bendradarbių, kuriems specialiai buvo padėkota 
spkmnciionj. kovo 29 d . „Draugo" ruošto koncerto metu. Premijoms skirti 
lėšos gautos iš prel. Juozo Prunskio įsteigto tam tikslui fondo (Draugo 
fonde) procentų ir DF pridėto 100 dol. Premijos įteiktos Čikagos apy
linkėse gyvenantiems bendradarbiams Aldonai Zailskaitei ir Edvardui 
Sulaiciui, o kitiems — išsiuntinėtos paštu .Vmtr M. Remicnes 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Sisters of Jesus Cru-

cified, Brockton Mass., Ber
nardas ir Ona Brizgiai, Far-
mington Hills, MI, kiekvienas 
atsiuntė po $150 - tai dar du 
Lietuvos našlaičiai turės ką 
valgyti kitais metais. Dėkojame 
geriesiems žmonėms! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago 
IL 60629. 

(sk.) 
• „Mano pirmoji paroda 

Amerikoje" - taip vadinasi 
meno darbų paroda, kurioje 
dalyvauja 16 dailininkų. Atida
rymas įvyks š.m. balandžio 
3 d., penktadieni, 7:30 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre, Čikagoje. Visi kvie
čiami apsilankyti. 

(sk.) 
• Š.m. balandžio 3 d., 7:30 

v.v., penktadienį Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus au
ditorijoje įvyks ALIAS Čikagos 
skyriaus ruošiamas susirin
kimas. Savo neseniai išleistą 
knygą apie pokario lietuvių 
politines organizacijas ir re
zistenciją 1945-1953 metais 
„Pavargęs herojus" pristatys 
autorius Liūtas Mockūnas. 
Prisiminimais pasidalins rezis
tencijoje dalyvavęs inž. Pilypas 
Narutis. Meninę programą 
atliks pianistai Rokas ir Sonata 
Zubovai. Kviečiame atvykti ne 
tik ALIAS nariai, bet ir visi, 
kuriems įdomūs šio istorinio 
laikotarpio įvykiai. Laukiame ir 
neseniai iš Lietuvos atvykusių 
techninių profesijų atstovų. 

(sk.) 
• Talman Delicatessen 

parduotuvė, 2624 W. 69 St., 
Chicago, priima užsakymus 
Velykų stalui. Mėsos patie
kalai: rūkytos kiaulienos vy-
niotinis (ruliadas), kumpis, 
viščiukas su slyvomis, kimštos 

viščiuko kojos ir kt. Saldumy
nai: tortai - napoleonai, riešu
tiniai; beržo šakos, ežiukai, 
įvairūs sausainiai. Taip pat 
turime mišrainių, Žuvies, keletą 
rūšių silkių. Skambinti tel. 
773-434-9766 nuo 8 v.r. iki 5 
v.p.p. 

(sk.) 
• Prie 66 St ir Kedzie Ave. 

išnuomojamas 3 kambarių 
butas su apšildymu ir baldais, 
$380 į mėn. Tel. 708-425-7160. 

(sk.) 
• „Muzikos koncertai 

Pažaislyje". Vaizdajuostėje 
ištraukos iš vykusių festivalių 
- didingi baroko bažnyčios 
vaizdai, žymūs muzikai, gar
sieji solistai, nepaprasta prog
rama. „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, visus kviečia 
balandžio 3 d., 7:00 v.v., 
penktadieni į Bočių menę. 
Pasaul io lietuvių centre, 
Lemont, IL. Jūsų laukia ža
vinga muzika, užkandžiai ir 
šilta, bičiuliška nuotaika. Penk
tadienio vakarą praleiskime 
Pažaislyje! 

(sk.) 
• Karaliaučiaus srities 

l ietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $100 - Leopoldas Tre
čiokas; $60 - Salomėja Idze-
lienė. Po $80 - Victor Chainas, 
Kazys ir Mėta Linkus; $30 -
Kazys Barimas. Po $25 - Aure
lija Balašaitienė, Juozas Jasi
nevičius, Alfonsas Gečas. Po 
$20 - Kęstutis Česonis, Vytau
tas Rutelionis, Aleksandra 
Sakas. Po $15 - Cezaris Surdo-
kas, Elena Bacevičius. Po $10 
- Edward ir Marcella Valeska, 
Genovaitė Barnauskas, Walter 
Valis, Jonas Juodis. Po $5 -
Izabelė Jonaitienė, Donatas ir 
Rimgailė Nasvyčiai. Stasys 
Erlingis. Dėkodami visiems 
rėmėjams, kviečiame visuo
menę remti lietuvišką švietimą 
Maž. Lietuvoje aukas siunčiant: 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei", 1394 Middleburg Ct, 
NaperviUe, B .̂ 60540-7011. 
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