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Muitinės vadovas nepakluso 
prezidentui 

Vilnius, balandžio 12 d. 
(Elta) — Prezidentą V. Adam
kų šokiravo Muitinės departa
mento direktoriaus Stasio 
Stažio neatvykimas į pirma
dienį prezidentūroje surengtą 
padėties valstybės muitinėse 
aptarimą. 

„Prezidentūra domėsis, ko
dėl valstybės pareigūnas, 
kviestas prezidento, neatvyko 
į pasitarimą, nors iš pradžių 
žadėjo atvykti. Valstybės va
dovas yra šokiruotas tokio 
Muitinės departamento vado
vo elgesio", po pasitarimo žur
nalistams sakė prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. 

Pasak pareigūnės, praėjusią 
savaitę kviestas į pasitarimą 
S. Stažys sutiko dalyvauti. 
Bet pirmadienį neatvyko, ne
paaiškinęs tokio savo apsis
prendimo ir neatsiuntęs į pa
sitarimą Muitinės departa
mento atstovų. 

Prezidentūra nusiuntė ofi
cialų raštą vyriausybei, kuria
me informuojama apie tokį S. 
Stažio elgesį. 

Eltos žiniomis, praėjusią sa
vaitę derinant pasitarimo lai
ką, S. Stažys pareiškė prezi
dentūros atstovams „labai no
rįs dalyvauti, bet turįs gauti 
vyriausybės leidimą". 

Muitinės departamente pir
madienį Eltą informavo, kad 
tuo metu, kai vyko pasitari
mas prezidentūroje, S. Stažys 
buvo vyriausybėje, pas mi
nistrą pirmininką Gediminą 
Vagnorių, kuris taip pat su
rengė pasitarimą padėties 
muitinėse klausimais. 

Pasitarime su prezidentu 
dalyvavo tik vežėjų atstovai, 
pasipiktinę dėl neseniai įves
tos naujos tvarkos muitinėse. 
ypač skrupulingai tikrinant 
visus per sieną vežamus kro
vinius. 

Lietuvos nacionalinės vežė
jų automobiliais asociacijos 
„Linava" generalinis sekreto
rius Valdas Gilys po pusan
tros valandos trukusio pasita
rimo sakė žurnalistams apgai

lestaująs, kad susitikime ne
dalyvavo S. Stažys. „Gaila, 
kad nebuvo dialogo aktualiais 
mums klausimais. Mes tik ga
lėjome išdėstyti prezidentui 
savo poziciją, neišgirsdami 
muitininkų atsakymų", teigė 
V. Gilys. Jis tvirtino nenorįs 
konfliktuoti su vyriausybe. 
„Tačiau negaudami atsakymų 
į mums rūpimus klausimus, 
esame priversti galvoti apie 
kažkokius atsakomuosius 
veiksmus, pavyzdžiui, vežėjų 
streiką", sakė jis. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai, pasitarimo metu 
gauta informacija bus apiben
drinta ir kartu su vyriausybe 
bus bandoma ieškoti priemo
nių kaip pagerinti pervežimų 
verslo padėtį valstybėje, įtvir
tinti Lietuvos, kaip tranzito 
valstybės, įvaizdį. 

Valstybės vadovas 
paragino premjerą 

pasiaiškinti 

Prezidentas Valdas Adam
kus gana griežta forma parei
kalavo iš ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus pasi
aiškinti, kodėl ribojamos val
stybės vadovo teisės susitikti 
su institucijų atstovais. 

Pirmadienį premjerui iš
siųstame rašte V. Adamkus 
informuoja, kad tą dieną į 
prezidentūroje surengtą pasi
tarimą, nors ir buvo kviestas, 
neatvyko Muitinės departa
mento direktorius Stasys Sta
žys. „Išvakarėse jis reikala
vo, kad prezidento institucija 
gautų ministro pirmininko 
arba vyriausybės kanclerio 
leidimą jam dalyvauti pokal
byje su prezidentu", rašoma 
prezidento pasirašytame do
kumente. 

„Prašyčiau Jūsų nedelsiant 
paaiškinti, kokiu pagrindu yra 
ribojamos mano konstitucinės 
teisės bendrauti su valstybės 
pareigūnais ir gauti iš jų visą 
man reikalingą informaciją", 
priduriama rašte. 

Sekmadieni prezidentūros kieme prezidento Valdo Adamkaus žmona Al
ma Adamkienė surengė Atvelykio šventę valstybinių vaikų globos namų 
auklėtiniams. Apie 200 Panevėžio, Utenos, Ukmergės, Tauragės ir Kė
dainių vaikų namų auklėtinių sekmadienio rytą pasivaikščiojo Vilniaus 
senamiesčiu, po to pietavo „McDonalds" restorane, o po pietų prezidentū
ros kieme buvo sutikti prezidento ir jo žmonos, kuri, kaip ir pernai su
rengė švente, kartu su vaikais linksminosi šoko, dalyvavo gražiausio mar
gučio konkurse. 

Nuotr. : Prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkiene su vaikais 
margučių ridenimo varžybose. <Eitai 

Skurdas glaudžiai susijęs 
su pajamų nelygybe 

čių asmenų skiriasi net 6-7 
kartus. Daugiau kaip pusė ap
klaustųjų pripažįsta, jog nega
li suteikti reikalffigo išsilavi
nimo vaikams. Žmonės, ne
gaunantys tinkamo išsilavini
mo augdami, vėliau negauna 
darbo. Tarp 14-19 metų jau
nuolių nedarbo lygis siekia 
net 37 procentus. 

Iki pusės vargingiausių šei
mų mieste ir trečdalis kaime 
yra našlės ar išsiskyrusios 
moterys su nepilnamečiais 
vaikais. Skurstantieji nurodo, 
jog jie priversti labai riboti net 
pagrindinių maisto produktų 
pirkimą. 

Socialdemokratai sieks ūkio 
ministro atstatydinimo 

Vilnius, balandžio 12 d. 
(Elta) — Socialdemokratų 
frakcija ketina viešai kreiptis 
į prezidentą Valdą Adamkų, 
reikalaudama ūkio ministro 
Vinco Babiliaus atstatydini
mo. 

Socialdemokratų partijos vi
cepirmininkas Vytenis An
driukaitis kaltino ūkio mi-

* Vyriausybė siekia už
tikrinti , kad naftos tiekimas 
„Mažeikių naftai" vyktų nenu
trūkstamai. Premjeras Gedi
minas Vagnorius kreipėsi į 
Ūkio ministeriją, prašydamas 
užtikrinti, kad visos naftos 
tiekimo sutartys būtų svarsto
mos bendrovės valdyboje ir 
gautų jos pritarimą, arba, jei 
sprendimas priimamas skubos 
tvarka, valdyba būtų apie jį 
informuota. Ūkio ministerijai 
pavesta įpareigoti valdybos 
narius, atstovaujančius vals
tybei šioje akcinėje bendrovė
je, balsuoti už tokį sprendimą. 
Ministerija paprašyta patvir
tinti „Lietuvos energijai", 
„Lietuvos dujoms" ir kitoms 
didesnėms energetikos sekto
riaus valstybės kontroliuoja
moms įmonėms bei bendro
vėms išlaidų mažinimo už
duotis šiems metams <Eita> 

nistrą dėl prastai vedamų de
rybų su JAV bendrove „Wil-
liams International", bendro
vės reikalavimų Lietuvos naf
tos susivienijime turėti dau
giau teisių nei valdomų akcijų 
ir vis nukeliamų susitari
mų pasirašymo datų. 

Bandymu suversti atsako
mybę ant svetimos galvos V. 
Andriukaitis vadino ir premje
ro idėją, kad Ūkio ministerijos 
ir „Williams" susitarimus turi 
svarstyti Gynybos taryba. Jo 
nuomone, toks pat atsako
mybės perkėlimo būdas, at
sisakant viešo konkurso, jau 
buvo perkeltas ant Seimo, ku
ris pripažino „Williams" stra
teginiu investuotoju. 

Socialdemokratų partijos vi
cepirmininkas taip pat kriti
kavo ūkio ministrą dėl suž
lugusių energetinio tilto į Va
karus statybos su „Power 
Bridge", „National Power" 
projektų. O paskelbtą naują 
konkursą dėl energetinės lini
jos tiesimo jau su Kruonio hi-
droakumuliacine elektrine V. 
Andriukaitis mano esant aiš
kiu ženklu, kad ši elektrinė 
bus privatizuojama. 

,.Ar atitinka V. Babilius 
nors kokius ministrui kelia-

Vilnius, balandžio 1 d. 
(Elta) — Jau šešeri metai Sta
tistikos departamento skai
čiuojami skurdo rodikliai dide
lių pokyčių nerodo. Pagrindi
nėmis skurdo priežastimis nu
rodoma vaikų skaičius šeimo
je, gyvenimas ir ūkininkavi
mas kaime, nedarbas ir men
kas išsilavinimas. 

Skurdo tyrimas, kuris re
miasi 1997 metų duomenimis, 
parodė, kad skurdžiausiai gy
vena socialinę pašalpą gau
nančios šeimos. 71 proc. tokių 
šeimų gyvena tik iš pašalpų. 
Labiausiai skurstančiose šei
mose net 55 proc. asmenų yra 
vaikai. 

Skurdo tyrimas taip pat 
parodė, kad skurstančiose šei
mose gimę vaikai dažniausiai 
skursta visą savo gyvenimą. Vilnius, balandžio 12 d. 
Skurdo paplitimas tarp aukš- (Elta) — Seimo pirmininko 
tąjį išsilavinimą ir tik pradinį Vytauto Landsbergio nuo-
ar vidurinį išsilavinimą turin- mone, turėtų būti suvokiama, 

Amerikiečiams Lietuva parduos 
naftos susivienijimo akcijas 
Vilnius, balandžio 12 d. ras Vincas Babilius. Pasak jo, 

(Elta) — Prezidento Valdo Gynimo taryba pavedė vyriau-
Adamkaus vadovaujama Vals- sybei tęsti derybas su ameri-
tybės gynimo taryba pirma- kiečių firma, nustačiusi, kad 
dienį pritarė amerikiečių fir- papildomos dalies akcijų par
mos „Williams" norui įsigyti davimas atitinka Lietuvos 
papildomą trečdalį „Mažeikių strateginius tikslus. 
naftos" susivienijimo akcijų. Po tokio pirkinio „Wil-

„Pritarta kiniams' pagei- l i a m s " t u r ė t u & P r o c »M a" 

Ar Maskvoje 
sulaikytas žmogus — 

Lietuvos šnipas? 

Vilnius, balandžio 12 d. 
(Elta) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigia 
labai abejojąs, ar Maskvoje 
sulaikytą veikėją iš tikrųjų 
galima laikyti Lietuvos šnipu. 

„Aš be galo abejoju. Ta pa
vardė girdėta, apie ją yra bu
vę anksčiau visokių publi
kacijų", sakė jis pirmadienio 
spaudos konferencijoje. 

V. Landsbergiui atrodo, kad 
toks žmogus nėra joks pasiš
ventęs Lietuvos valstybei dir
bantis žvalgas. „Labai nepa
našu į tai", — sakė Seimo va
dovas. 

„J šnipinėjimo skandalą įsi
painiojęs lietuvis — žinomas 
avantiūristas", skelbia pirma
dienio „Respublika". Čia pat 
rašoma, jog Lietuvos pa
reigūnai įtaria, kad Maskvoje 
sulaikytas tariamas Lietuvos 
žvalgas Benas Vilas yra Rusi
jos Federalinės saugumo tar
nybos (FST) agentas. B. Vilas, 
kurio tikroji pavardė Benja
minas Kliučininkas, sulaiky
tas neva už bandymą Lietuvai 
nupirkti slaptus naikintuvo 
„SU 27 M" brėžinius. 

Valstybės saugumo departa
mento (VSD) generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus 
laikraštyje kategoriškai pa
neigė, kad B. Vilas buvo susi
jęs su Lietuvos specialiosio
mis taniybomu", tačiau VSD 
ilgą laiką domėjosi šio pilie
čio veikla. 

Lietuvoje dėl skurdo žmo
nės labiausiai kaltina valdžią. 
62 proc. tyrime dalyvavusių 
žmonių mano, kad dėl skurdo 
kalta tik valdžia ir tik 9 proc. 
su tuo nesutinka. Daugiau 
kaip pusė skurstančiųjų val
džią kaltina dėl to, jog ji nesu
daro sąlygų dirbti, o per 40 
proc. apklaustųjų — kad val
džia neužtikrina pakankamo 
darbo užmokesčio. 

Būna ir taip... 
(InformacŲm turiaktm, mnisuatis Lietuvos ijniaokiatda, Statistikos departamento, 
Uni* agmntūrų BNS bat Eltm prtneUauut) 

Serbijos karas prieš Kosovą — 
tarptautinė drama 

davimui įsigyti papildomus 33 
proc. naftos komplekso akci
jų", po pasitarimo žurnalis
tams sakė gynimo tarybos po
sėdyje dalyvavęs ūkio minist-

mus reikalavimus?", klausė 
pirmadienio spaudos konfe
rencijoje V. Andriukaitis, pri
minęs ūkio ministro patikini
mus, kad derybos su „Power 
Bridge" vyksta sėkmingai. 

Apskritai, V. Andriukaičio 
nuomone, po prezidento metų 
pranešimo, kuriame neigia
mai įvertinta padėtis energe
tikos, finansų sistemose ir 
vykdant valdymo reformas, 
premjeras privalėjęs atstaty
dinti ūkio, finansų bei valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministrus. 

žeikių naftos" akcijų, nes per
nai rudenį su Lietuvos atsto
vais buvo pasirašytas ketini
mų protokolas dėl trečdalio 
akcijų pardavimo šiai bendro
vei. 

Už pirmuosius 33 proc. ak
cijų su „Williams" buvo sude
rėta 150 mln. JAV dolerių, ta
čiau jie iki šiol nepervesti į 
Lietuvos biudžetą, nes dar ne
pasirašytos investicijų, akci
ninkų ir valdymo sutartys. Pa
gal ankstesnius tvarkaraščius, 
sutartys tarp vyriausybės ir 
„VVilliams" turėjo būti pasira-
šytos kovo 8-ąją. tačiau abiem 
pusėms nesutarus dėl „Mažei
kių naftos" finansinės būklės 
vertinimo ir patikrinimo išva
dų, sutarčių parengimas ir pa
sirašymas atidėtas iki gegužės 
vidurio. 

kad pusės milijono albanų 
išvarymas smurtu į Makedo
niją, Juodkalniją ir Albaniją 
nėra tariami „įvykiai Kosove", 
bet tarptautinė drama — Ju
goslavijos arba Serbijos karas 
prie Kosovą, pažymima Seimo 
pirmininko pareiškime „Dėl 
karo Balkanuose*. 

Tai, kas vyksta Balkanuose, 
V. Landsbergio nuomone, nėra 
vietinis karas, o juo labiau ne 
koks nors vietinis konfliktas 
arba įvykiai. Pasak jo, turime 
tikėtis, kad dėl Kosovo bus pa
sirašyta taikos sutartis. „Ge
rai, kad pasigirsta balsų, jog 
reikia sėstis prie derybų stalo 
ir tartis. Be abejo, Lietuva ir 
visas pasaulis džiaugsis ir 
sveikins, kai prasidės ir bus 
tęsiamos nutrauktos derybos", 
sakė Seimo vadovas. 

V. Landsbergio nuomone, 
šių dienų pokomunistinė Ju
goslavija nėra pažengusi į 
priekį nuo anuometinės SSRS, 
o naudoja net stalinistinius et
ninio valymo metodus, toly
gius genocidui. Jis priminė 
prieš 10 metų vykusias Tbili
sio žudynes, kai sovietinės ar
mijos Kaukazo karinė apygar
da pakėlė ginklą prieš Gru
zijos piliečius. „O kai po pu
santrų metų sovietų kariuo
menė puolė beginklius Lietu
vos žmones Vilniuje, pasaulis 
įsitikino, jog SSRS žudo tik
rai ne savo, bet kitos šalies gy-

* Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis balandžio 9 d. su
rengė valdžios ir spaudos pasikalbėjimą apie Lietuvos ateitį. Kaip teigia 
„Respublika*, daugelis posėdžio dalyvių prisipažino nesupratę, ko iš jų 
norėta. Spaudai pasikalbėjime atstovavo laikraščių „Kauno diena", „Lie
tuvos aidas" ir „Valstiečių laikraštis" redaktoriai. Beje apie susitikimą 
rašantys žurnalistai buvo išprašyti už durų „Baigiam šį Holivudą", išvy
dęs žurnalistus prieš posėdį pareiškė V. Landsbergis. „Aš maniau, kad 
čia žurnalistų renginys", stebėjosi premjeras Gediminas Vagnorius, pa
matęs išvarytus žurnalistus. 

* Vyriausybė a i šk ins i s gyventojų požiūri į sovietinio laikotar
pio vadų skulptūrų eksponavimą Varėnos rajono Grūto miške. Vyriausy
bes kancleris Kęstutis Čilinskas kreipėsi į Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministeriją, prašydamas organizuoti sociologinę apklausą, sie
kiant ištirti, ar visuomene pritartų, kad būtų nutrauktas sovietų laikotar
pio vadų skulptūrų, parodos rengimas. Šią parodą rengianti viešoji įstaiga 
„Hesonos klubas" mano, jog įrengus skulptūrų parką, jis sutrauktų turis
tus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų kraštų. Tuo tarpu Vilniaus Sąjūdžio 
grupių susivienijimas „Labora" tokio parko kūrimą pavadino nusikaltimu 
ir ėmė rinkti parašus, remiančius kreipimąsi j valstybės vadovus. Pasak 
K. Čilinsko, nuolatinis sovietinio genocido simbolių rodymas nėra gėrėji-
muisi skirtas meninės kūrybos reiškinys, nebent tik bandymas pademon
struoti netolimus praeities šešėlius kaip perspėjimą ateities kartoms. Ki
ta vertus, reikia būti tikriems, kad Lietuvos visuomene į sovietinių vadų 
skulptūras gali žiūrėti be paniekos ir skausmo, priešingu atveju — paro
da taptų nereikalingos įtampos židiniu. 

* „Ieškoti priedangos organizacijų — t a i saugumui lyg ir papras
čiausia abėcėlė", sako Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento di
rektorius Arvydas Anusauskas „savaitės interviu" „Lietuvos aidui". Anot 
A. Anusausko, negalima sakyti, jog tėra išsigalvojimas, kad slaptosios 
tarnybos steigia Lietuvoje priedangos organizacijas. Jis mano, jog Seimo 
pirmininko Vytauto Landsbergio pasiūlytas įstatymas, pagal kurį 10 me
tų būtų stebima buvusių KGB darbuotojų vadovaujamų įmonių veikla, 
bus pritaikytas tik kelioms dešimtims žmonių. „Dar kartą noriu pasaky
ti, kad slaptosios užsienio tarnybos nėra vien KGB. Tai gali būti ir Mosa-
das, ir CŽV (ir Maskvos specialios paskirties būrys, ir CIA - red.), ir kitos 
užsienio slaptosios tarnybos, kurios gali sukurti priedangos organizacijas, 
— pabrėžė A. Anusauskas. — Kita vertus, kai kas kažkodėl negali pripa
žinti egzistuojančiu grėsmių, kurios gali kilti tam tikru metu". 

* Prezidento Valdo Adamkaus pasiūlytas kandidatas į valstybės 
kontrolierius Audrius Rudys neigia, jog prieš kelerius metus tarpininkavo 
dabartinei valstybės vadovo patarėjai Elenai Leontjevai, kuri labai pa
lankia kaina įsigijo Lietuvos taupomojo banko akcijų, pirmadienį rašo 
„Lietuvos rytas". Prezidentūrai artimi žmonės teigia, jog siūlyti A. Rudį 
V. Adamkui galėjo rekomenduoti jo patarėja E. Leontjeva — kaip mano
ma, atsilygindama už sudarytas palankias sąlygas įsigyti 1997 metų kovo 
mėnesį platintų Taupomojo banko akcijų. 

* Seimo valdybos posėdyje sutarta, kad „LRS" numeriai, ku
riais pažymėti Seimo automobiliai, neturi teikti privilegijų. „Seimo na
riams ir jų vairuotojams reikės suprasti, kad jie bus baudžiami už važia
vimą per eismą draudžiantį ženklą arba už automobilio pastatymą ten, 
kur jo negalima statyti taip pat, kaip ir kiti piliečiai", sakė Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. Pasak jo, numeris čia niekuo dėtas, ir, jei
gu būtų keičiami numeriai, tai tartum būtų patvirtinta, kad anas nume
ris buvo privilegijuotas. 

* Seimo pirmininko pavaduotojas Romualdas Ozolas įsitikinės, 
jog važinėti su Lietuvos vyriausybės ir Lietuvos Seimo numeriais pažy
mėtais automobiliais yra būtina, aiškiai matant, kas važinėja. Pirmadienį 
spaudos konferencijoje jis sakė. kad jeigu Seimo valdyba nutartų pasekti 
vyriausybės, nusprendusios atsisakyti išskirtinių numerių, pėdomis, jis 
važinėsiąs su tais pačiais automobilio numeriais. „Tegul mato, kad va
žiuoja Seimo narys ir tegul jį kontroliuoja", j is. 

* „Lietuvos rytas" domėjosi, kiek Lietuvoje yra nusikalstamų 
gaujų, jų veiklos pobūdžiu ir tendencijomis. Teisės akademijos Operatyvi
nės veiklos katedros vedėjas Kęstutis Šimkus teigė, kad šiuo metu gaujų 
struktūra primena piramidę. Jos apačioje — kiekviename rajone veikian
čios nedidelės nusikaltėlių gaujos. Ojas kontroliuoja didmiesčiuose esan
čios aukštesnio lygio grupės, bet tai tik vidurinioji piramidės grandis. K. 
Šimkaus nuomone, organizuoto nusikalstamumo piramides viršūnėje yra 
apie 10-12 žmonių. Tai — savotiški tarpininkai tarp valdžios ir nusikals
tamo pasaulio. Šie žmonės kontroliuoja ypač pelningas ekonomikos šakas 
— prekybą nafta, tabaku, alkoholiu, energetiką. Tai įrodo ir kartais nute
kanti informacija, jog be kriminalinio pasaulio neapsieinama privatizuo
jant strateginius objektus bei sprendžiant ypač svarbias ekonomikos pro
blemas. 

* Senojoje Kazachstano sostinėje Alma Atoje pradėjo veikti šešta
dieninė lietuvių kalbos mokykla, kurioje mokosi vietos lietuvių vaikai, 
yra sudaryta ir suaugusiųjų grupė. 

* Seimo pirmininko pavaduotojas Romualdas Ozolas ragina tei
sėsaugos institucijas reabilituoti po mirties Vladą Šimkų, kuris buvo 
įtrauktas į nužudyto kunigo Ričardo Mikutavičiaus bylą. Pirmadienį 
spaudos konferencijoje jis kreipėsi į visus atsakingus teisėsaugos asme
nis, prašydamas galų gale pasakyti, kas tai buvo ir nuimti nuo V Šim
kaus, nors ir po mirties, tą užmestą „pseudoatsakomybę už šio kunigo ko
lekcijos dingimą". Parlamentaras priminė, kad V. Šimkus mirė nuo in
farkto jį nuolat tąsant kunigo R. Mikutavičiaus byloje R Ozolo nuomone. 
tai buvo vienas iš veiksmu, padėjusių pridengti ir ilga laiką laikyti ne ta 
kryptimi — ne į tiesioginius nusikaltėlius — nukreiptas teisėsaugos pa
ieškas. 

ventojus". pastebima Šeinio 
pirmininko pareiškime. 

V. Landsbergio nuomone. 
kas ir kaip apgins Kosovo gy
ventojus priklausys nuo sam
pratos didžios;n«.: sostinėse. 

KALENDORIUS 
Balandžio 13 d.: Ida. Algaudė. 

Martynas, Mindaugas 
Balandžio 14 d Justinas, Ti-

burcijus. Valerijonas. Maksimas, 
Liudvina. Visvaldas, Vaiva, Vaišvy-
dė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ELKIS NORMALIAI — SVEIKAS 

GYVENSI ILGAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Taip, tikras dalykas yra tas 
normalus gyvenimas — jis 
užtikrina sveikatą, net ir žilai 
senatvei. Tik nelaukime svei
katingumo, kai esame jo ne
verti, o griebkime save į glėbį 
ir užtikrinkime senatvę be su-
luošejimo. Štai tos mūsų pas
tangos savo elgesio sunorma-
vimui. 

Daugelis nenormaliai gyve
nančiųjų meta kaltę nesveikai 
prigimčiai ir nesitvarko, ma
nydami negalėsią nesveikos 
prigimties pagerinti. Tai di
delė netiesa ir štai dėl ko. 

Dabar didelę pažangą pa
darė mokslas, tirdamas žmo
gaus prigimties pradus — ge
nus. Mokslininkai tvirtina, 
kad žmogaus gyvenimo trukmė ir 
jo sveikatingumas tik trečda
liu (30-35 procentais) priklau-

vienas kitam prieštaraujan
čius tvirtinimus, kaip įtakoja 
sveikatą ir ilgą amžių žmo
gaus mityba, maisto priedai ir 
kiti su sveikata susiję žmo
gaus elgesiai. 

Mokslininkams svarbiausias 
reikalas buvo išsiaiškinti, kuri 
mokslo priemonė (dietary su-
plement) yra saugi ir veikli, 
kada tokia daugybė nepatik
rintų siūlymų peršama žmo
nėms, kaip tiesiog nuostabiai 
veiklūs sveikatos užlaikymui. 
Taip ir esti lengvatikiai ap
gaunami. 

Mat minėto mokslinio pra
nešimo paruošėjai tvirtina, 
kad tik patys žmonės — tai 
yra aš ir Tamsta, esame atsa
kingi už savo sveikatą. Ta ma
no ir Tamstos atsakomybė api
ma mūsų viso gyvenimo įsipa-

Kauno Medicinos universiteto klinikų vaikų ligų klinikoje atidaryta apie milijoną litų kainavusi konsultacinė 
poliklinika su ligonių priėmimo skyriumi. 

O KUR JŪS, MANO MOKINIAI? 

so nuo genų sveikatos, kiti du reigojimą save prižiūrėti. Šito
kioje priežiūroje ne tik ameri
kiečiai, bet ir mes lietuviai — 
seniau ir neseniai atvykę — 
labai apsileidžiame. Apie tai 
kitą kartą. Sėkmės! 

trečdaliai žmogaus sveikatos 
ir ilgaamžiškumo lemia jo viso 
gyvenimo elgesys. 

Ilgo — sveiko amžiaus prie
žasčių žinovai tvirtina, kad 
trys dalykai įtakoja žmogaus 
sveikatą per ilgą jo amžių. 
Darbštumas, mityba ir hor
monų trūkumo atstatymas 
yra tie trys svarbiausi veiks
niai, suteikia žmogui sveikatą 
ir ilgą amžių. 

Pasakos ir tikrovė 

Užplūdo melagių pažadai, 
mums siūlydami pasakiškus 
niekus — nuolatinės jaunys
tės šaltinius. Pasipylė dabar
tinėje spaudoje, vienas kitą 
pralenkdami ir vienas kitam 
prieštaraudami, esą tai moks
liškų tyrimų duomenys. Tos 
pasakos žmonėms kaip tikro
vė. Eiliniam žmogui jos su
maišė galvą ir žmogus pradėjo 
nesiorientuoti, kas darytina 
geros sveikatos išlaikymui ir 
ilgo amžiaus užtikrinimui. 

Mokslas nurodo kaip 
elgtis visoms ir visiems 

Tik mokslas apgina mus nuo 
įvairiopų apgavikų siūlomų 
žolių — tablečių sveiko ir ilgo 
amžiaus sulaukimui. Tik 
mokslu mes ir pasitikėkime. 
Jis teigia mums išbandytas ir 
sėkmingas priemones ilgaam
žiškumui — gyvenimui be ligų 
ir suluošimo. Apie tai visos ir 
visi svajojame. Todėl nesidai
rykime į šalis ir imkime parei
gingai vykdyti dabartinio 
mokslo nurodymus. 

Ilgaamžiškumo ir sveikatin
gumo žinovai išsako savo nu
rodymus pranešime, pavadin
tame „Ilgaamžiškumo recep
tas: pasakos ir tikrovė" (Pres-
cription for Longevity: Fads 
and Realty). 

Tokį pranešimą mokslinin
kai išleido, peržiūrėję dažnai 

NERŪKYKITE, PINIGUS 
AUKOKITE KOVAI SU 

AIDS 

Vatikanas pakvietė žmones 
visame pasaulyje vieną dieną 
per Gavėnią susilaikyti nuo 
rūkymo ir taip sutaupytus pi
nigus paaukoti kovai su AIDS 
liga. 

Šis Popiežiškosios sveikatos 
apsaugos darbuotojų pastora
cijos tarybos pasiūlymas skir
tas kaip dalis asmeninės at
gailos rengiantis 2000 šventie
siems metams. Tuo pat metu 
norima suteikti konkrečią pa
ramą AIDS ligoniams bei pri
minti apie rūkymo keliamą 
žalą sveikatai, nurodoma va
sario mėnesio paskelbtame 
Tarybos kreipimesi, kuris bu
vo išsiuntinėtas pasaulio vys
kupams ir įdėtas į „Interne-
tą". 

Popiežiškoji taryba prašo 
vietinių Bažnyčių vadovus 
„pakviesti visus krikščionis ir 
visus geros valios žmones" vie
ną dieną nevartoti tabako ga
minių ir tą pinigų sumą, kuri 
būtų išleista rūkalams, pas
kirti kovos su AIDS fondams. 

.,Šie fondai galėtų būti su
kurti vietinėse katalikiškose 
ligoninėse arba kitose sveika
tos apsaugos struktūrose, ku
rios remia kovos su AIDS pro
gramas arba rūpinasi šios ne
laimės aukomis — ligoniais, jų 
artimaisiais, našliais, našlė
mis ir našlaičiais," sakoma 
kreipimesi. 

Pagrindinė nauda iš šios ini
ciatyvos — tai dėmesio atkrei
pimas į tą žalą, kurią tabako 
gaminių vartojimas kelia tiek 
pačių vartotojų sveikatai, tiek 

Mokytojas, tai užgimusi 
svajonė, tai gerų norų kupina 
širdis. 

Mokykla — antrieji namai, 
tai mokslo ir žinių šventovė. 
Mokytoją vadiname antrąja 
motina, tai tiesa, nes vaikas 
iš tėvų, namų globos patrau
kia į mokyklą, patenka į mo
kytojo rankas, jo globą. Kiek
vienas žmogus savo gyvenimo 
kelią pradeda nuo mokyklos. 
Čia jis įgyja žinių, čia atsisk
leidžia jo gabumai, polinkis 
vienai ar kitai profesijai, čia 
jis išmoksta mylėti, džiaugtis. 
O jei reikia ir kentėti. Čia 
prasideda pirmieji ieškojimai 
ir atradimai. Mokykloje kruo
pščiu mokytojų darbu ir jų 

ir jų aplinkai. Pasaulio sveika
tos apsaugos organizacijos 
duomenimis, dėl rūkymo kas
met miršta 3,5 milijono žmo
nių ir šis skaičius per atei
nančius 30 metų turėtų patri
gubėti. Taigi bažnytinė kam
panija pirmiausia turi stiprin
ti sąmoningą supratimą apie 
tabako gaminių vartojimo ne
šamą riziką. 

Ši Popiežiškosios tarybos 
iniciatyva siejasi su anksčiau 
Bažnyčios paskelbta nuostata, 
kad nedideli asmeniniai atgai
los aktai gali Šventaisiais me
tais katalikams suteikti dali
nius atlaidus. Viena iš anks
čiau pasiūlytų tokios atgailos 
formų galėtų būti vieną dieną 
susilaikymas nuo rūkalų ir al
koholio ir taip sutaupytų pi
nigų paaukojimui vargšams ir 
kenčiantiems. 

Remdamasi popiežiaus laiš
ku šių metų Gavėnios proga, 
Popiežiškoji taryba savo krei
pimesi nurodo, kad „mūsų 
mintys ypatingu būdu nuk
reiptos į tuos, kurie yra išs
tumti iš vartotojiško visuome
nės kasdienės puotos. Yra 
daug Lozorių, kurie beldžiasi į 
visuomenės duris — tai visi 
tie, kurių nepasiekia šiuolaiki
nės pažangos teikiama mate
rialinė nauda", — rašoma Po
piežiškosios sveikatos apsau
gos darbuotojų pastoracijos 
tarybos pareiškime. 
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dėka išmokstame degti, o ne 
smilkti. Iš mokytojų lūpų 
sužinome tiesas paprastas ir 
labai sudėtingas. Mokyklos, 
mokytojo vardą su meile taria 
žymūs mokslininkai, gydyto
jai, rašytojai ir eilinis darbi
ninkas, nes mokytojas juos 
įkvėpė dideliems darbams ir 
žygiams. Neveltui dar neprik
lausomoje Lietuvoje mokyto
jas buvo didžiausiais mieste
lio šviesuolis, visų gerbiamas 
ir mylimas. Mokytojas nėra 
garsenybė, jis vienas iš dauge
lio. Paprastas, kuklus, pas
kendęs kasdieniniuose mo
kyklos rūpesčiuose. Didžiau
sias mokytojo talentas — 
meilė vaikams, pasišventimas 
pasirinktai profesijai. 

Mokytojo padrąsinantis 
žvilgsnis. lydėjo mus, vedžio
jant pirmąją raidę. Mokytojas 
kartu džiaugėsi mūsų laimė
jimais, jis guodė, ramino liū
desio valandėlę. Mokytojas iš
mokė rasti teisingiausią kelią, 
neiškoti laigvesnių būdų, o 
atkakliai siekti užsibrėžto 
tikslo. 

Nors ak|mirką susimąstyki
me ir sugrįžkime į vaikystę, 
prisiminkime savo pirmąją, o 
gal ir ne. pirmąją mokytoją. 
Prisiminkime, kokie nedrąsūs 
pirmą kartą pravėrėme mo
kyklos duris; prisiminkime 
praleistus metus mokyklos 
suole, paskutinį skambutį, 
išleistuvių valsą, visa tai tik 
prisiminimai. Dabartiniams 
mokiniams tai kasdienybė, 
bet po metų ar kelerių, jau 
bus jaunystės prisiminimai. 

Nežinau kitos profesijos, iš
skyrus mokytojo, kur siekiant 
užsibrėžto tikslo formuoti 
žmogaus sielą, būtų reikalau
jama tokios kūrybinės įtam
pos ir didžiulio atsakomybės 
jausmo! 

Skulptorius, kartais, tik 
baigdamas iškalti savo kū
rinį, pastebi, kad akmuo sus
kilęs, ir pradeda visą darbą iš 
naujo. 

Mokytojo medžiaga yra gy
vas žmogus. Jos nenumesi, 
kaip akmens gabalo į šalį. Te
lieka kurti iki galo. Jis dažnai 
pats savęs klausia: „Ar aš vis
ką padariau, kad jie būtų ki
tokie?" 

Mokytojas tarsi pats že
miausias pakopos laiptelis, 
nuo kurio kiekviena žmonijos 
karta kopia aukštyn, siekda
ma gėrio idealo. Turbūt dėl 
to, mokytojas dažnai lieka ne
įvertintas, nesuprastas. Man 
atrodo, kad žmonės mažiau
siai pastebi tai, kas jiems la
biausiai reikalinga. 

Galiu pasakyti: turėjau 
daug gerų mokytojų. Vieni 
buvo geresni, kiti blogesni, 
bet iš jų visų gavau tai, kas 
išliko visam gyvenimui, kaip 
niekur kitur neįgyjamos ver
tybės. 

Apie mokytojo svarbą žmo
gaus gyvenime, jo vietą visuo
menėje taikliai ir tiksliai yra 
pasakęs lietuvių rašytojas J. 
Mikelinskas. 

Nuotr E l t o s 

„.. Jeigu visų kitų profesijų 
atstovai žmogų tik remontuo
ja, taiso, rengia, daro jo gyve
nimą gražesnį, prasmingesnį, 
na, ir sotesnį, tai mokytojas 
žmogų kuria. Taip, kuria. Ku
ria kaip skulptorius, tik ne iš 
granito, marmuro ar bronzos, 
bet iš savo širdies, proto, jaus
mų, o į rankas įduoda ginklą, 
patį moderniškiausią ir pati
kimiausią ginklą — mokslą ir 
pažinimą". 

Vėl mintimis sugrįžtu į pra
eitį, į mokyklos suolą, klasę, 
pilną jaunatviško šurmulio. 
Vėl pro akis prabėga mielų ir 
brangių mokytojų veidai. 
Skamba ausyse jų pasakytos 
tiesos. Labiausiai mėgau lie
tuvių literatūros pamokas, 
turbūt dėl to visada labiausiai 
patiko literatūros mokytojos. 
Turbūt todėl pasirinkau lietu
vių kalbos ir literatūros mo
kytojos kelią, kuriuo keliauti 
sekasi gana sėkmingai. 

Baigusi mokslus, pedagogi
nio darbo kelią pradėjau pa
čioje gražiausioje Lietuvos da
lyje, Dzūkijoje, jos sostinėje 
Alytuje. Pradėjau, kaip ir 
daugelis jaunų mokytojų, tik 
su man vienai žinomu neri
mu, viltimi, rūpesčiais ir lū
kesčiais. Mokiniams stengiau
si būti ne prižiūrėtoja, tram
dytoja, ar iš aukšto žiūrinčia 
mokytoja, kaip į silpnesnius, 
mažiau išmanančius ar suge
bančius vaikelius — stengiau
si būti vyresniąja jų drauge. 
Pamokų metu atkreipiu mo
kinių dėmesį į tai, kas svar
biausia šioje pamokoje, ko no
riu išmokyti, keičiu pamokų 
metodiką. Stengiuosi ugdyti 
mokinių savarankiškumą, pa
žintinę veiklą. 

Artėja trisdešimties metų 
mano pedagoginio darbo su
kaktis ir per tą laiką niekada 
nesutikau blogų vaikų, nors 
diena dienon bendravau ne su 
vienu ar dešimčia, per tą lai
kotarpį bendravau su tūks
tančiais. Ir dabar kartais lais
valaikio valandėlę galvoju, 
kur tas, kur anas, kaip jiems 
sekasi, kaip atrodo ir visada 
pasąmonėje skamba melodi
ja: ,^ kur, o kur jūs, mano 
mokiniai?" 

Lietuvoje atstačius neprik-
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AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630)435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIIĮ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

lausomybę, įvyko pasikeitimų 
ir mano gyvenime. Su šeima 
persikėliau gyventi į Čikagą. 
Nepaisant darbų ar kitų bui
tinių problemų, aš pirmiausia 
galvojau apie mokyklą, vai
kus. Atėjau dirbti į Čikagos 
lituanistinę mokyklą. Direk
torė Jūratė Dovilienė pasiūlė 
septintąją klasę. Mano klase 
vyriška: 9 berniukai ir 3 mer
gaitės. Gal jie kartais ir išdy
kę, ir susipeša, ar ko nors ne
paklauso, bet be galo visi įdo
mūs, savo žodžio laikosi. Visi 
noriai dalyvauja organizuo
jamuose renginiuose, šventė
se, programose. Noriai susira
šinėja su Lietuvos mokyklų 
mokiniais. Daugiausia dova
nėlių atnešė, organizuotai 
siuntai į Lietuvą, kurios ini
ciatorė buvo tarybos „Vaiko 
vartai į mokslą'' pirmininkė 
Rita Venclovienė. Artimiausiu 
metu vel ruošiamės organi
zuoti kitą siuntą, manau, kad 
visi mūsų mokyklos mokiniai 
ir tėveliai prisidės prieš šios 
kilnios misijos. 

Jei šiandien vėl reikėtų 
rinktis profesiją, nedvejoda
ma pasirinkčiau tą pačią — 
mokytojos. 

Violeta Pakalniškienė 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 706-422-6260 
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DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HHte, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
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9055 S.Roberts Rd, Hickory Kis, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sts 5 ir 6 
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N'uotr. VI. Ž u k a u s k o 

EKSPORTUOJA 
VARGONUS Į JAV 

Kauno baldų įmonė „Freda" 
pradėjo gaminti neįprastą ga
minį — elektroninius vargo
nus, kuriuos sėkmingai par
duoda JAV. „Fredos" generali
nis direktorius Aurimas Abu-
kauskas sako, kad kas mėnesį 
į JAV eksportuojama maž
daug 300 Kaune pagamintų 
vargonų. Dabar kauniečiai ga
mina vargonus, skirtus žmo
nėms, pradedantiems mokytis 
groti. Tačiau jau pasirengta ir 
sakralinei muzikai groti tin
kamų vargonų gamybai. Ma
noma, kad šiemet Kaune bus 
pagaminti ir pirmieji profe
sionalūs vargonai. 

Vargonų gamyba sudaro tik 
6 proc. „Fredos" apyvartos, ta
čiau įmonės vadovas mano, 
kad tai — turintis ateitį vers
las. Kauniečiai gauna visas 
reikiamas dalis, patys gamina 
instrumentus, o gaminių par
davimu rūpinasi Vokietijos 
bendrovė. 

R. J. 
* Marijampolės, Šakių ir 

Vilkaviškio verslininkai ba
landžio 7 d. įvykusiame dau
giau kaip 50 bendrovių, koo
peratyvų bei profesinių są
jungų atstovų susirinkime įs
teigė Suvalkijos verslininkų 
asociaciją. Per pirmąjį susirin
kimą į asociaciją įstojo 30 ver
slininkų. 'Eltai 



KELIAS I LIETUVIŲ FONDĄ 
BUVO NEIŠVENGIAMAS 

„Draugo" redakcijoje v i e šė jo naujoji L i e t u v i ų fondo 
valdybos p irmininkė Rūta Stan iu l i enė , kur i s u t i k o pa
pasakot i ir apie savo v a l d y b o s veiklą , ir a p i e LF nau
juos ius sumanymus . 

P irmas i s posėdis 

Lietuvių fondo valdybos po
sėdžiui, vykusiam kovo 9 die
ną PLC Lemonte, vadovavo 
naujoji valdybos pirmininkė 
Rūta Staniulienė. R. Staniu
lienė LF valdybos pirmininke 
išrinkta pirmąjį kartą, tačiau 
LF ji darbuojasi jau daugeli 
metų - buvo valdybos narė, fi
nansų komisijos pirmininkė, 
10 metų tarybos narė. Jos ži
nios ir sugebėjimai, įgyti dės
tant anglų kalbą ir literatūrą 
Illinois universitete, dirbant 
Standard Federal banke (ten 
naujoji valdybos pirmininkė 
išdirbo net 22 metus), visuo
met "buvo reikalingi ir nau
dingi LF, jau daugelį metų re
miančiam lietuvišką švietimą 
ir kultūrą. 

Rūta Staniulienė pažymėjo, 
jog pirmasis valdybos posėdis 
buvo lyg ir visų narių susipa
žinimas, posėdžio metu susi
rinkusieji kalbėjo ne tik apie 
fondo reikalus, bet ir pasako
jo, ką kiekvienam asmeniškai 
šis fondas reiškia. Šių metų 
LF valdyboje - du nauji nariai 
- Sigita Balzekienė ir Vacys 
Šaulys. Sigitos tėvelis - vie
nas iš Kanados Lietuvių fondo 
steigėjų, todėl jos dalyvavimas 
LF - lyg tėvelio pagerbimas. 
Vacys Šaulys yra dirbės įvai
riose lietuviškose organizacijo
se, jam taip pat labai rūpi fon
do ateitis. Kiti valdybos na
riai - Stasys Baras, Povilas 
Kilius, Ramoną Steponavičiū
tė, Arvydas Tamulis (jie visi 
yra ir tarybos nariai), Lina 
Žliobienė bei Alė Razmienė 
(LF reikalų vedėja) LF dar
buojasi net keletą arba kelioli
ka metų. 

LF valdyba nepamiršo pasi
džiaugti, kad pagrindinis LF 
kapitalas jau beveik pasiekė 
10 mln. dol. LF investicijos, 
sumaniai tvarkomos Graybill 
Bartz & TTjmpson ltd., šie
met pakilo net 12 proc. 1998 
metais LF leido paskirstyti 
800,000 dol. pelno, iš kurio 
666,700 dol. teko lietuviškam 
švietimui, kultūrai ir jauni
mui. 

Seni ir nauji projektai 

„Jeigu LF taryba nustato 
fondo veiklos kryptį, tai valdy
ba yra lyg pėstininkai, kurie 
vykdo ir įgyvendina tarybos 
numatytus planus," - pasako
jo naujoji valdybos pirminin
kė. Valdyba visuomet yra at
sakinga už metinių LF suva
žiavimų ruošimą, kasmet ren
gia golfo dieną, ruošia metinę 
puotą Lemonto PLC, prižiūri 

Naujoji Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkė Rata Staniulienė. 

LF nuosavybes - ūkį VViscon-
sine ir namą Berlyne. 

LF stengiasi palaikyti glau
džius ryšius su fondo įgalioti
niais, kurie rūpinasi fondo rei
kalais įvairiose JAV vietovėse. 
Su jais valdyba norėtų dar ak
tyviau bendradarbiauti (tą da
ryti apsiėmė pati valdybos 
pirmininkė), susirašinėt i ir 
per aplinkraštį informuoti 
apie valdybos, tarybos veiklą 
ir nutarimus. 

Vienas svarbiausių LF pro
jektų yra parama lietuviškų 
mokyklų mokytojams, dirban
tiems Vilniaus krašte, Rytų 
Lietuvoje, Rusijoje. Praėju
siais metais LF jiems paskyrė 
net 60,000 dolerių - 300 mo
kytojų gavo po 200 dolerių, o 
Stasys Baras, susirašinėjantis 
su mokytojais, sulaukė šimtų 
jaudinančių laiškų. LF šią 
paramą žada tęsti ir toliau. 

Trūksta j a u n u v e i d u 

Vienas svarbiausių valdybos 
veiklos barų - naujų narių ieš
kojimas. Naujoji LF valdybos 
pirmininkė R. Staniulienė tei
gė, jog LF pasiryžęs ieškoti 
jaunų, naujų veidų. 

Pirmiausia į savo gretas LF 
valdyba norėtų pritraukti dau
giau jaunų lietuvių profesio
nalų (jų tėveliai dažniausiai 
jau seniai priklauso LF). LF 
remia šių profesionalų vaikų 
lituanistines mokyklas, tauti
nių šokių grupes, sportą. 

Kita grupė žmonių, kurių 
lauktų LF valdyba - tai nau
jieji atvykėliai iš Lietuvos. 
Valdyba supranta, kad finan
sinės šios grupės sąlygos gali 
būti sunkios, tačiau ji norėtų 
priminti, jog įstojimo į fondą 
auka - t ik 100 dolerių, ku
riuos aukoti galima ir dali
mis. Paaukojus šią sumą, tam
pama pilnateisiu LF nariu su 
balsavimo teise. 

Valdyba taip pat norėtų pri

traukti ir lietuvių kilmės ame
rikiečių, kurių tėvai ar sene
liai į Ameriką atvyko dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 
Galbūt jie jau ir nekalba lietu
viškai, bet norėtų prisiminti 
savo protėvių šaknis ir parem
ti lietuviškąjį švietimą. 

LF stipendininkai taip pat 
raginami tapti fondo nariais. 
Praėjusiais metais LF studen
tams paskyrė net 60 stipen
dijų. Apie pusę stipendijų ga
vo čia studijuojantys studen
tai iš Lietuvos, kitą pusę -
išeivijos lietuviai. 

Naujoji LF valdybos pirmi
ninkė Rūta Staniulienė pa
brėžė, jog šia lietuviška orga
nizacija labai pasitiki ne tik 
fondo nariai, bet ir lietuviška 
visuomenė. Nuo pat LF įkūri
mo pradžios fondui jau suau
kota daugiau kaip 9.5 mln. 
dol. 

Rūta Staniulienė, Standard 
Federal banke išdirbusi 22 
metus, sako, jog supranta, ko
dėl LF taip pasitikima. R. Sta
niulienės nuomone, LF taryba 
ir valdyba dirba taip profesio
naliai ir preciziškai, kaip bet 
kuri gera amerikietiška ben
drovė. LF tarybos nariai - iš
simokslinę profesionalai. Fon
do finansai tvarkomi panašiai 
kaip banke — įsigilinama į 
kiekvieną detalę, fondo kny
gos subalansuojamos iki pas
kutinio cento. 

„Interneto" puslapis 

Prieš dvejus metus LF val
dybos narys Arvydas Tamulis 
„Internete" sukūrė taip vadi
namą LF „Internete" puslapį 
(Web page). Šis puslapis -
anglų kalba, jame pateikiama 
fondo steigimo istorija, apta
riama fondo veikla, nurodoma, 
kaip tapti fondo nariu, kaip 
prašyti paramos, stipendijų. 
R. Staniulienė sakė, jog valdy
ba norėtų šį puslapį atnaujin
ti, patobulinti, publikuoti 
daugiau naujų žinių, skelbti 
visą pelno skirstymo lentelę, 
pateikti ištraukų iš lietuviškų 
mokyklų mokytojų laiškų. 
Valdyba norėtų, kad „Interne-
to" skaitytojai ne tik vieną 
kartą šį puslapį peržvelgtų, 
bet ir dažniau jį aplankytų. 

P o nepriklausomybės 
atgavimo 

Naujoji LF valdybos pirmi
ninkė R. Staniulienė teigė, jog 
ir dabar, po Lietuvos neprik
lausomybės atgavimo, lietuvy
bės išlaikymas užsienyje yra 
labai reikalingas ir svarbus 
uždavinys. LF ir toliau pla
nuoja remti lietuviškas švieti
mo ir kultūros organizacijas, 
lietuvišką spaudą, mokyklas. 
„Išlaikydami lietuvybę, - sakė 
R. Staniulienė, - galėsime pa
laikyti artimesnį ryšį su Lie
tuva, galėsime glaudžiau ben
dradarbiauti". O Amerikos lie
tuviai, R. Staniulienės žo

džiais tariant, dar daug kuo 
gali padėti Lietuvai, kuri po 
truputį atsigauna nuo sovieti
nių ligų. Išeivijos lietuviai ga
lėtų padėti, siųsdami visoke
riopą paramą ir labdarą, as
meniškai dalyvaudami Lietu
vos gyvenime. LF yra numa
tęs ne tik remti Lietuvos mo
kytojus, bet ir yra pasiūlęs įs
teigti specialias stambias pre
mijas tiems žmonėms, kurie ir 
išeivijoje, ir Lietuvoje yra nu
sipelnę švietimo ir kultūros 
srityje arba siekia įgyvendinti 
ypatingus projektus. 

Kelias i LF 

Naujosios LF valdybos pir
mininkės Rūtos Staniulienės 
kelias į LF, rodo's, buvo neiš
vengiamas. Dar būdama 
Brighton parko lituanistinės 
mokyklos mokinukė (mokyk
los direktorė buvo jos mama 
Sofija Jonynienė), j i suprato, 
jog jos gyvenimas visuomet 
bus padalintas į amerikietiš
kąjį ir lietuviškąjį. Rūta akty
viai dalyvavo lietuviškų orga
nizacijų veikloje, šoko tautinių 
šokių ansambliuose. Jau tada 
šias organizacijas rėmė LF. 
Todėl, kai prieš 20 metų Sta
sys Baras, kartu dirbęs Stan
dard Federal banke, pasiūlė 
Rūtai ateiti į LF valdybą, ji iš
kart sutiko. Rūta Staniulienė 
tapo valdybos nare, o po de
šimtmečio buvo išrinkta ir į 
tarybą. „Niekada nesigailėjau, 
kad atėjau čia dirbti, - sakė 
naujoji valdybos pirmininkė, -
džiaugiuosi ir didžiuojuosi, 
kad esu lietuvė, kad gyvenu 
turtingesnį dvasinį gyvenimą, 
turiu platesnį akiratį. Kuo 
daugiau žmogus žino, tuo dau
giau gali savimi pasitikėti, ki
tus geriau suprasti, tuo dau
giau jis pasidaro tolerantiš
kesnis ir įdomesnis". 

Lietuvoje 

Skrisdama, pirmą kartą į 
Lietuvą prieš trejus metus, Rūta 
Staniulienė labai jaudinosi. 
Tiek metų apie tą kraštą gir
dėjusi iš tėvelių, tiek metų 
Lietuvą įsivaizdavusi kaip 
sapną, dabar ji pagaliau jį 
pirmąkart išvydo, pamatė sa
vo sesutę, dėdes, tetas. 

Tą kartą Rūta Staniulienė 
ir Antanas Grina važiavo į 
Lietuvą vesti bankininkystės 
kursų, o paskaitininkus siuntė 
Amerikos valdžios išlaikoma 
"International Executive Ser
vice Corp.". Antrąjį kartą 
Amerikos lietuvaitė Lietuvon 
vyko į prezidento V. Adam
kaus inauguracijos iškilmes 
(buvo jo rinkimų komiteto na
rė). Trečiąjį kartą R. Staniu
lienė į Lietuvą vežė savo ma
mytę, Lietuvos nemačiusią 
net 54 metus. 

Pasakodama apie Lietuvos 
bankus, kuriuose jai teko bu
voti, R. Staniulienė tvirtino, 

jog per trejus metus, jos many
mu, jie padarė didelę pažangą. 
Amerikos lietuvaitę džiugino 
banko tarnautojų laikysena, 
jie tapo paslaugesni, manda
gesni, atidesni, daugiau šypso
josi. 

Naujoji LF valdybos pirmi
ninkė ir toliau žada palaikyti 
nuolatinį ryšį su savo tėvų 
žeme. O Lietuvos labui ji, savo 
ruožtu, darbuosis šioje Atlan
to pusėje - Lietuvių fondo ba
ruose. 

Kalbėjosi 
Emilija Andrulytė 

Danutė Bindokienė 

Reikia ieškoti to 
„aukso vidurio" 

Šiuo metu dar negalime sa
kyti, kad lietuviškoji periodine 
spauda, leidžiama už Lietuvos 
ribų, yra arti ..prie mirties", 
deja, jos sveikata ne per ge
riausia. Lietuviški laikraščiai 
dar tebeleidžiami Australijoje. 
Pietų ir Šiaurės Amerikoje. 
Pastarajame žemyne jų kol 
kas gan gausu. Vieni turi dau
giau, kiti mažiau skaitytojų; 
vieni savo leidybos pradžią 
kildina iš seniausiųjų lietuvių 
imigrantų, įsikūrusių Ameri
koje net prieš Pirmąjį pasau
linį karą. kitų gyvenimo 
t rukmė ne tokia ilga, tačiau 
visi viltingai žvelgia į būsimąjį 
šimtmetį, įsitikinę, kad lietu
viška spauda yra ir bus reika
linga lietuviams, gyvenan
tiems toli nuo savo kilmės 
krašto. 

Daugumas šių laikraščių 
buvo įkurta skirtingų partinių 
ar socialinių pažiūrų % gru
puočių, kurios praeityje nere
tai, kaip tik spaudos pusla
piuose, vesdavo karštą tarpu-
save kovą. Ilgainiui senieji 

apžiūros, nes neturėjo reika- i ginčai atvėso, galbūt labiau-

VIS DAR NORI 
SKRAIDYTI J JAV 

„Lietuvos avialinijų" bendro
vė šiemet į t raukta į privatiza
vimo programą. Bendrovės ge
neralinis direktorius Stasys 
Jarmalavičius „Respublikai" 
tvirtina, kad per praėjusius 
metus „Lietuvos avialinijos" 
(LAL) tapo patrauklesnės in
vestuotojams. Pernai LAL 
ypatingą dėmesį skyrė naujos 
technikos įsigijimui ne tik 
skrydžiams aptarnauti , bet ir 
lėktuvų parkui prižiūrėti. 

S. Jarmalavičius pastebėjo, 
kad iki šiol LAL neatlikdavo 
privalomos lėktuvų metinės 

lingos įrangos. Dabar tokią 
įrangą už 400,000 dolerių įsi
gijo ir kasmet iš to sutaupys 
po 1,5 mln. dolerių. LAL jau 
turi užsakymų atlikti metinę 
užsienio oro bendrovių lėktu
vų „Boeing" apžiūrą. 

Paklaustas apie planuotus 
skrydžius į JAV, „Lietuvos 
avialinijų" vadovas sake: „Jau 
seniai svarstome šį projektą. 
Neslėpsiu, kad yra daug abejo
jančių jo rentabilumu, tačiau 
šio projekto komercinė sėkmė 
priklauso ne vien nuo avia
kompanijos pasirengimo. Kita 
vertus neslepiame, kad tai bū
tų ilgalaikė investicija. 

Mūsų turima statistika ro
do, kad 1996 m. tarp Vilniaus 
ir JAV skrido 36,900 keleivių, 
1997 — 38,700, 1998 — apie 
40,000. Tiek keleivių su kau
pu pakanka naujai linijai. O 
keleivių daugėjimo tempai ža- i 
da ir geras perspektyvas". 

Pasak S. Jarmalavičiaus, vy- j 
riausybė žada garantuoti kre
ditą, už kurį būtų galima nu
pirkti transatlantiniams skry
džiams pritaikytą lėktuvą. 
Toks jau nusižiūrėtas vienoje 
Pietų Amerikos bendrovėje. 
Pradedant skrydžius į JAV. 
paramą ir konsultacijas žada 
viena Lenkijos oro linija, tu
rinti tokių skrydžių patirtį. 

R. J . 

• Gandonešio arklys prie 
spaudos kiosko nesigano, — 
tiesos žodžio jo skrandis ne
virškina. 

šiai todėl, kad atsirado vi
siems lietuviams bendras tiks
las: kovoti del okupuotos Lie
tuvos teisių ir laisvės. Dabar 
jau kur kas rečiau pasitaiko, 
kad vienas lietuviškas laik
raštis atvirai kabinėtųsi prie 
kito, nes ir jų ideologiniai bei 
partiniai skirtumai gerokai 
susiniveliavo — daugelis turi 
tuos pačius skaitytojus, ben
dradarbius, rėmėjus. 

Tačiau visa lietuviškoji 
spauda, leidžiama už Lietuvos 
ribų, turi ir tas pačias proble
mas, kurių opiausioji — skai
tytojų mažėjimas. Kaskart, 
kai išspausdinamas tautiečio 
mirties pranešimas, visi jau
čiamės praradę dar vieną 
skaitytoją, kurio vietą vargiai 
kas užims. 

J au ne kartą mėginta rasti 
atsakymų į tą mįslingąjį „ko
dėl?" Kodėl jaunesnieji, užjū
riuose gimę ir augę (nors kal
bantys lietuviškai) neskaito 
spaudos lietuvių kalba? Kodėl 
dabar atvykstantys iš tėvynės 
(o jų skaičiai tikrai įspūdingi) 
neprenumeruoja, neskaito lie
tuviškų laikraščių? 

Kanadoje leidžiamo savait
raščio „Tėviškės žiburiai" 
(š.m. balandžio 6 d.) vedama
sis, pavadintas „Spaudos rū
pesčiai ir viltys", taip pat gvil
dena šią temą, ieškodamas at
sakymų, nors, deja, paties tik
sliausio neranda. Praėjusį ru
denį buvo atsiklausta skaity
tojų, kaip jie vertina ,,TŽ", ką 
norėtų keisti, kaip siūlytų pri
traukti naųų skaitytojų. Atsi
liepimuose (čia jų nespausdi

name iš „T.Ž.". bet apskritai. 
aidi tie patys siūlymai, ku
riuos visų lietuviškų laik
raščių redakcijos nuolat girdi: 
per daug žinių iš Lietuvos; per 
mažai žinių iš Lietuvos; reikia 
ne tik kultūrinių ir politinių 
naujienų, bet ypač kriminali
nių, kurių Lietuvoje dabar ne
trūksta: lietuviški laikraščiai 
mato kasdienybę ne tik ran
kas nusiplovusią, bet ir pa
nages išsivaliusia, o reikėtų 
šiek tiek „nešvariosios tikro
vės"; sunku skaityti lietu
viškai: kol laikraštis pasiekia 
toliau gyvenančius skaityto
jus, daug žinių jau pasenusios; 
reikia anglų kalba pu.-lapio; 
gink, Dieve, tik nesusigalvo-
kite įvesti anglų kalbos į lietu
višką laikraštį!.. 

Tačiau visi siūlytojai ir kiti. 
kurie pasitenkina tik kritika 
(tarnaujančia, kaip parankus 
pasiteisinimas, kad neskaitc 
lietuviškos spaudos) pamiršta 
pagrindinę spaudos lietuvių 
kalba paskirtį. Lietuviškas 
laikraštis, tiesa, informuoja 
apie įvykius gyvenamojoje ap
linkoje, pasaulyje ir Lietuvoje, 
bet tai nėra jo pagrindinis 
uždavinys. J is net nemano 
konkuruoti su vietine i ar Lie
tuvos) spauda. Periodinis lei
dinys lietuvių kalba yra ta 
kalba kalbančios bendruo
menės kultūros žymuo, ją jun
giantis, jos veiklą skatinantis 
veiksnys. Tam tikra prasme 
net lietuvių kalbos mokytojas, 
ypač tiems, kurie save tebelai
ko tautos kamieno dalimi, bet 
jau sunkiau susikalba (o dar 
sunkiau skaito) lietuviškai. 
Kasdien pavartant lietuvišką 
laikraštį, bent stengiantis pa
skaityti parašus po nuotrau
komis ar trumpesnius straips
niukus, didės lietuvių kalbos 
žodynas, pamažu atsiras įgu
dimas , o su juo ir noras, dau
giau lietuviškai skaityti. Kiek
viename lietuviškame laik
raštyje, juo labiau dienraštyje, 
yra neilgų, įdomių straipsne
lių, žinučių, informacijos, ku
rią gali „įkąsti" ir ribotų skai
tymo galimybių asmuo. Ne
reikia per lengvai pasiduoti, 
susidūrus su sunkiau perskai
tomu žodžiu. Tai tinginio iš
eitis. Jeigu kam tikrai svarbi 
jo lietuviškoji kilme arba ir 
lietuvybės išlikimas toli nuo 
tos kilmės krašto, stengsis 
padėti pastangų šiems tik
slams įgyvendinti. Tiesesnio 
kelio kaip lietuviška spauda 
nėra. 

Dabar atvykstantiems iš tė
vynės patartina įsijungti į lie
tuviškos spaudos darbus: tu
rėsite daugiau įtakos jos turi
niui, pajusite, kad ji sava. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
U G I JA TAUTKUVIENĖ 

Nr.19 Tęsinys 
Suprantama, 

kad ne viskas apie šiuos kraštus gali būti suvokta per 
savaitę ir, kad šokėjų nuovargis — aštuoni pasirody
mai — galėjo išvarginti ir įspūdžius išblaškyti, ypatin
gai, kai kraštai tiek skiriasi nuo gyvenimo JAV-ėse. 
Pamatė, kad lietuvių visur yra. 

Toliau „Grandinėlės'* kelionės ruoša bei reprezenta
cinė misija kaip lietuvių vieneto (visur buvo rašoma 
„lietuvių grupė iš Siaurės Amerikos", kad nekiltų 
priešamerikietiškos nuotaikos) prisidėjo prie geresnių 
ryšių tarp tų kraštų lietuvių ir kraštų pareigūnų, baž
nyčios vadovų, kariuomenės, valdžios bei biznio ryšių. 
Jau turėti ryšiai su kraštais buvo pastiprinti ir pra
plėsti. Iškeltas ir Lietuvos vardas (nors nebuvo daug 
tiesiogiai politiniai rašoma), nes per radiją, televiziją 
ir spaudą ėjo skelbimai, aprašymai, nuotraukos.(...) 
Pakankamai lietuvių suprato 'Grandinėlės' kelionės 
svarbą, ją suruošė, rėmė, o dabar gali rezultatais 
džiaugtis" („Draugas", 1970.09.27). 

Koncertuose šoko: Jūratė Petraitytė, Ona Kliorytė, 
Roma Jasinevičiūtė, Kristina Aželytė, Birutė Bal
čiūnaitė, Daiva Bielinytė, Rūta Butkutė, Danutė- Gai-
žutytė, Eglė Giedraitytė, Marytė Idzelytė, Kristina 
Jankutė, Milda Jokūbaitytė, Živilė Kliorytė, Nijolė 
Mainelytė, Regina Matulevičiūtė, Vitalija Mekešaitė, 
Aldona Narušaitė, Živilė Neimanaitė, Regina Plio-
džinskaitė, Ingrida Raulinaitytė, Elena Razgaitytė, 
Tūta Skrinskaitė, Rita Staškvtė, Danutė Sušinskaitė, 
Rita Vyniauskaitė, Eglė Žygaitė, Dalia Zylytė. Vaiki
nai: Kastytis Giedraitis, Alvydas Narbutaitis, Paulius 
Alšėnas, Rimas Aukštuolis, Arūnas Čiuberkis, Vytenis 
Čyvas, Jonas Garka, Vytautas Kliorys, Gintautas Neį
manąs, Kazys Razgaitis, Algis Skrinska, Kęstutis 
Sušinskas ir Vytautas Zagarskas. 

Orkestrą sudarė: Dalia Kavaliūnaitė, Dalia Sakaitė, 
Julija Staškūnaitė, Romas Budrys, Vytenis Čyvas, Ed
mundas Čepas, Antanas Kalvaitis, Andrius Raulinai-
tis ir Sam Tobn — „vienintelis visoj grupėj žydas, ku
ris baigiamajame bankete ('Grandinėlės' išleistuvių 
proga iš PA) susilaukęs didžiausių padėkos plojimų" 
(„Draugas", 1970.07.17) 

Nespėjo „Grandinėlė" sugrįžti namo, o jau naujosios 
parapijos salėje rengiamas pagerbimo pokylis. Per 
300 klevelandiečių dalyvavo jame. Savo atidarymo žo
dyje LB apylinkės pirmininkas F. Eidimtas pastebėjo, 

*kad „čia susirinkome pareikšti širdies padėkos jaus
mus" („Draugas", 1970.07.24). Pobūviui vadovavo išvy
kimo komisijos pirm. R. Kudukis. Buvo perskaityti 

sveikinimai iš V. Adamkaus, Lietuvių fondo bičiulių 
CV pirm. J. Mikonio, ALB CV pirm. Br. Nainio ir VLI-
Ko pirm. dr. J. K. Valiūno. Susirinkę svečiai išklausė 
PLB pirm. St. Barzduko žodžio. Atsakomąjį žodį tarė 
L. Sagys. Buvo surengta išvykos parodėle, kurioje ga
lėjai pamatyti iškarpas iš laikraščių, fotonuotraukas, 
plakatus. Parodą tvarkė J. Garla ir E. Giedraitytė. 

Iš A. Sagienės laiško J. Lingiui '1970 m. liepos 10 
d.): „(...) mėginsiuC) su Jumis pasidalinti kelionės į 
Pietų Ameriką įspūdžiais. Gal čia irgi pirmiausia tek
tų padėti ant audeklo Juozui didžiausia komplimentą: 
Bogotoje, kai šokome beveik seniausiame Pietų Ameri
kos teatre, Operos rūmuose Colon. pro kurį yra pra
ėjusios didžiausios viso pasaulio garsenybės, tautinių 
šokių pramuštgalvė Colombo-Americano direktorė, tu
rinti savo kolumbiečių profesinę grupę, apkeliavusi su 
jais visą pasaulį ( buvusi ir Maskvoje. Leningrade. Ta
line), pati kurianti kolumbiečių šokius ir labai besido
minti visų tautų choreografija, du vakarus sėdėjo mū
sų koncertuose ir taip susižavėjo lietuviškais šokiais, 
kad po spektaklio dvi valandas Liudas ją turėjo.moky
ti Blezdingėlę ir Malūnėlį, ir Lenciūgėlį, ir 1.1, jos ko
mentarai buvo šitokie: „Lietuviškų šokių choreografija 
neša net garsiąją Moisejevo grupę. Iš anu išimk akro
batus ir nieko nebelieka. O čia tiek ratelių, tiek 
žvaigždučių, linijų ir visos kitokios, nesikartojančios... 
pati gražiausioji choreografija, kokią esu kur mačiusi". 

Tai Tau, Juozuk, ir komplimentas. Reiškia visi gar
bės titulai Tau duoti ne veltui. Visoje kelionėje mus ly

gino su profesionaliomis grupėmis, ir Tavo šokiai at
laikė frontą be mažiausio svyravimo. Visur mus pri
ėmė kaip Lituanus...". 

Trumpos atostogos ir vel ruduo, tradiciniai kvieti
mai naujiems, norintiems papildyti ..Grandinėlę" ir ne
trukus koncertai. Lapkričio 1 d. grįždamas iš Europos 
Kolumbijon, „Grandinėlę" aplanko kun. Mykolas Ta
mošiūnas, išvykos j Pietų Ameriką iniciatorius. <& 
trumpai primena, kokį neišdildomą įspūdį paliko 
„Grandinėlė" Kolumbijos žmonėms ir pakviečia atvyk
ti dar kartą, kada tik panorėsią. Taip pat atvežė bran
gią dovaną — Kolumbijos miestų herbais nusagstytą 
sidabrinę lėkštę su įrašu: „GRANDINĖLEI, savo ne
užmirštamo apsilankymo Medelline 16-17 birželio 
1970 atminimui. Medellino lietuviai". 

1971-1972 metų sezonas 

1972 metai prasideda su puikia žinia is „Internal 
Revenue Service" — sausio 19 d. raštu „Grandinėlei" 
pripažįstamas ,.tax exempt" statusas. Nuo šiol visi. ku
rie turės noro paremti ..Grandinėlę" turės teisę už pa
aukota sumą nemokėti federalinių mokc-cių. tuo pa
čiu palengvins ir aukas rinkti. Šį statusą išrūpino bu
vusi ilgamete „Grandinėlės" šokėja — Ingrida Bub
liene, kuri atstovauja šokių grupei krašto visuomenes 
tarpe. 

(Bus daugiau: 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO METINIS 

PRANEŠIMAS 
Tęsinys 

Šie dokumentai bei padi
dintai krašto apsaugos finan
savimas sudaro reikiamas 
prielaidas pertvarkyti Lietu
vos karines pajėgas pagal 
NATO standartus. Svarbu, 
kad būtini pertvarkos darbai 
būtų nuoseklūs ir kryptingi. 
Kad nemažos iėšos būtų nau
dojamos racionaliai ir ūkiškai. 

Svarbiausias dabarties už
davinys — atnaujinti kariuo
menės infrastruktūrą taip, 
kad Lietuvos piliečiui karinė 
tarnyba taptų išties garbinga 
pareiga. To nepasieksime, ne
pakeitė bendrosios kariuome
nės kultūros, karių ugdymo fi
losofijos. Lietuvos karys priva
lo būti rengiamas, kaip de
mokratinės valstybės pilietis. 
Bendras karių gyvenimas tu
rėtų stiprinti solidarumo jaus
mą, ugdyti bendravimo ir 
bendradarbiavimo įgūdžius. 

Manau, kad auklėjamasis 
kariuomenės vaidmuo, kaip ir 
prieškariu, šiuo metu yra ypač 
aktualus. Ligšiol kariuomenės 
išvengia pasiturinčių ir socia
liai įtakingesnių šeimų vaikai. 
Tad šiandien apie 70 nuošim
čių visu privalomosios tarny
bos karių neturi vidurinio 
išsilavinimo. Taigi būtų pras
minga ir socialiniu požiūriu 
teisinga, karinį jaunimo ren
gimą derinti su jų bendruoju 
ugdymu. Platesnis karių la
vinimas yra įmanomas, esant 
didesniam krašto apsaugos fi
nansavimui. 

Todėl prašyčiau krašto ap
saugos bei švietimo ir mokslo 
ministrų bendromis pastango
mis parengti papildomo karių 
lavinimo programas. Manau, 
kad jos turėtų numatyti anglų 
ir gimtosios kalbos, kompiu
terinio raštingumo, etikos bei 
pilietines visuomenės pagrin
dų mokymą. 

Kartu būtina parengti ir 
įdiegti NATO valstybių reika
lavimus atitinkančias karei
vių ir karininkų mokymo pro
gramas, patvirtinti Valstybės 
saugumo ir gynybos strategi
jas , mobilizacinio rezervo pro
gramą. Ir, be abejo, — sustip
rinti kariuomenės kovine ga-
l.ą. 

Dalyvaudama tarptautinėse 
taikos palaikymo misijose, 
steigdama bendrus karinius 
junginius su savo kaimynais, 
Lietuva šiandien Kuria bendrą 
Europos saugumą. Manau, 
kad ir tolesnis mūsų kelias 
didžia dalimi priklausys nuo 
Lietuvos gebėjimo būti sava
rankiška, bet kartu atsakinga 
ir solidaria. tarptautinės 
bendrijos nare. 

Gyvename besivienijančioje 
Europoje, besivienijančiame 
pasaulyje. Pasaulyje, kuris sa
vitarpio priklausomybę suvo
kia, kaip išlikimo sąlygą. Tad 
Lietuvos savarankiškumas 
dvidešimt pirmajame amžiuje 
įmanomas, tik aktyviai daly
vaujant bendros ateities kūri
me. 

In'tegruodamiesi į euroatlan-
tines struktūras, ne apriboja
me, bet išplečiame savo pa
sirinkimo laisvę. Diegdami 
Europos Sąjungos standartus, 
stipriname demokratines vals
tybės ir pilietinės visuomenės 
pagrindus. Kita vertus, savo 
pačių labui turėtume siekti 
kuo greičiau įsijungti į bendro 
sambūvio taisykles nustatan
čiu valstybių ratą. Vėluoda-
miesi turėsime priimti vis 
daugiau standartų, kurių pa
tys nekūrėme. 

Tokiomis nuostatomis sten
giuosi grįsti Lietuvos užsienio 
politika. Šioje srityje nuosek
liai tęsiu pradėtu^ darbus. Ir 
toliau plėtojami geri santykiai 
su kaimynais, kryptingai in-

tegruojamasi į euroatlantinę 
erdvę. Tiesa, pernykščiai mū
sų žingsniai į Vakarų struk
tūras nebuvo tokie sėkmingi, 
kaip tikėjomės. Bet vidines re
formas išgyvenančios Europos 
Sąjungos reiklumas padėjo ir 
Lietuvai realiau suvokti savo 
padėtį. Tapo akivaizdu, kad 
pagrindinis kliuvinys mūsų 
kelyje — ne statistinių duo
menų ar informacijos apie Lie
tuvą stoka, ne J^ietuvos įvaiz
dis", bet per lėta ir nenuosekli 
mūsų valstybės reformų eiga. 
I būtinybę spartinti vidaus re
formas šių metų pranešime ir 
stengiausi atkreipti dėmesį. 

Svarbiaus ia — visų mūsų 
b e n d r a d a r b i a v i m a s 

Gerbiamieji Seimo nariai, 
tolesnį valstybės gyvenimo at
naujinimą, socialines bei ūki
nes krašto reformas tiesiogiai 
sieju su konstruktyviu pagrin
dinių valstybės institucijų 
bendradarbiavimu, pasitikėji
mu bei žodžio laikymusi pag
rįstomis šio bendradarbiavimo 
tradicijomis. J a s turime kurti, 
ne kovodami dėl įtakos sričių, 
ne žaisdami jėgos žaidimus, 
bet remdamiesi aiškiais bend
ro darbo principais. Demokra
tijos labui saugodami ir nuo
sekliai gindami pagrindinių 
valdžios institucijų savaran
kiškumą. 

Kartu esu įsitikinęs, kad 
Lietuvos valstybę atnaujinti 
gali tik nauja politika — atvi
ra, dialogiška, patikima. Ji 
galima tik tuomet, kai poli
tinės partijos, pozicija ir opozi
cija, šnekėsis racionalių argu
mentų, o ne emocingų dek
laracijų kalba. Kai jos ims ge
riau įsiklausyti į viena kitai 
pateikiamus argumentus bei 
visuomenės nuomonę, mūsų 
politika taps labiau patikima, 
labiau piliečiams suprantama, 
jei tautos įgalioti atstovai bei 
jų skirti valdžios pareigūnai 
viešai kels, svarstys ir spręs 
strateginius visuomenės rai
dos klausimus, jei gebės be 
užuolankų atsakyti į visuome
nei opias bendro gyvenimo 
problemas. 

Gerbiamieji Seimo nariai, 
mums dar likę dveji bendro 
darbo metai. Norėčiau, kad 
juos lydėtų ne smulkūs kivir
čai, bet Sąjūižio metų sutari
mas, grįstas tolerancija ir pa
žiūrų įvairove, bei drąsi poli
tinė kūryba. Esu įsitikinęs, 
kad to iš politikų šiandien 
laukia Lietuvos piliečių dau
guma. To reikia ir mums, iški
lusiems nelengviems valsty
bės kūrimo uždaviniams 
įveikti. Jų akivaizdoje turėtu
me prisiminti Vinco Kudirkos 
prieš šimtmetį lietuvių inteli
gentams išsakytą parabolę 
apie mažus kaimo vaikus: „Jie 
kartais, susidėję keli, pradeda 
statyti trobą: prie darbo imasi 
karštai ir linksmai, net jų 
akutės žiba, neša pagalėlius 
ir, kraujant skersai vieną ant 
kito, išveda sienas. Tegul tik 
katro pagalėlis bus atmestu, 
ar tai. kad per trumpas, ar per 
kreivas, tuojau vaikutis susi
raukia, pradeda verkti ir su
pykęs ant galo išgriauja visą 
darbą, tardamas: tai nei man, 
nei jums!" 

Būdamas valstybės vadovas, 
jaučiu pareigą saugoti ir stip
rinti kūrybingą visuomenės 
santarvę, skatinti pilietinę so
lidarios Lietuvos brandą. 

Konstitucija uždeda ant pre
zidento pečių ypač didelę mo
ralinės ir politinės atsakomy
bes naštą, duodama tik ribo
tas galias šiai atsakomybei pa
teisinti. Vis dėlto prezidentui 
suteiktos valstybės vadovo pa-

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairūs 

Čikagoje susirinkę suvažiavimui tėvai marijonai. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ČIKAGOJE ĮVYKO MARIJONŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Balandžio 6-8 d., Čikagoje, Eduardo Alvarez, t. Diego Ma-
Tėvų marijonų vienuolyno pa- ximino, t. William Hayward, t 
talpose, įvyko t. marijonų Sv. 
Kazimiero provincyos 22-asis 
suvažiavimas. Pagal nustaty
tą tvarką, toks suvažiavimas 

Jonas Duoba, t. Albinas Gurk-
lis, t. Brian Manian, t. Jerome 
Zalonis, t. Alphonse Micka, t. 
Julian Escudero, br. Dante 

vyksta kas trejus metus, ta- Aguero. 
čiau nuo birželio 20 d. iki lie- Sv. Kazimiero provincijai at-
pos 4 d., Italijoje (netoli Ro- stovauti Romoje išrinkti: pro

vincijolas t. Donald Petraitis, 
t. Eduardo Alvarez iš Argenti
nos, br. Donald Shaefer iš Ma-
rianapolio paruošiamosios se
minarijos ir t. Jerome Zalonis 
iš Plano, IL. 

mos), vyks bendras visos mari
jonų vienuolijos atstovų su
važiavimas, kurio metu bus iš
rinkta generalinė taryba, to
dėl šių metų provincijos suva
žiavimas bus padalintas į dvi 
sesijas — prieš ir po bendro 
suvažiavimo. 

Pirmoje sesijoje buvo aptarti 
einamieji reikalai ir išrinkti 
delegatai į bendrą suvažiavi
mą. Po suvažiavimo Italijoje 
delegatai grįš į savo provinci
jas antrajai sesijai, kurios me
tu bus išrinkta provincijos ta
ryba šešerių metų kadencijai. 

Provincijos suvažiavime da
lyvavo: tėv. Donald S. Petrai
tis, t. Viktoras Rimšelis, t. Bo
nifacas Vaišnoras, t. Donald 
Schaefer, t. Daniel Cambra, t. 

SESELIŲ 
PRANCISKIEČIŲ 

POKYLIS 

1999 m. kovo 21 dieną, Šau
lių namuose įvyko seselių 
pranciSkiečių pokylis. Tai bu
vo graži popietė. Oras buvo 
truputį šaltokas, bet saulutė 
tarpais mus maloniai pašildė. 
Nepaisydami oro išdykavimo, 
svečiai susirinko. Jų buvo ne 
tik iš Čikagos, bet ir iš toli-
mesnių vietovių. 

Seseles pranciškietės Ame-
reigos. Jis — vienintelis visų rikoje atsirado 1922 metais. 
valstybės piliečių renkamas Jos įsikūrė Čikagoje Šv. Jur-
pareigūnas. 

Pagrindinis prezidento mo
ralinės ir politinės įtakos šal
tinis yra žmonės. Jų pasiti
kėjimas bei palaikymas. 

Tad siekiau ir sieksiu atsto
vauti ne atskirų politinių par
tijų ar ūkinių grupuočių, bet 
visų piliečių interesams. Ne
turėdamas tiesos monopolio ir 
į jį nepretenduodamas, turiu 
svarbią priedermę — skatinti 
Lietuvos politikų bei valdžios 
institucijų dialogą, kelti ir gin
ti jame bendrus pilietinės vi
suomenės bei demokratinės 
valstybės reikalus. 

Gerbiamieji Seimo nariai, 

gio parapijoje, kurioje prelatu 
tada buvo Mykolas Krušas. 

Seselės pranciškietės var
gingai gyveno. Jos dirbo lietu
vių parapy'ose: Šv. Jurgio Ke-
nošoje ir kitose. Taip pat dirbo 
ir miesto mokyklose, ligoninė
se, slaugė ligonius. Dirbo kaip 
Kristaus mokslo skelbėjos. 

Seselių pastangomis dau
giau kaip 3,000 jaunų mergi
nų įstojo į PranciSkiečių vie
nuolyną ir ten tarnauja Die
vui daugiau kaip 60 metų. Ki
tos jau yra paliegusios ir rei
kalingos pagalbos. Jas prižiūri 
sveikosios. 

Seselių dėka yra ruošiamos 
kviečiu — atvirai keiskimės jaunuolių stovyklos. Tai pat 
skirtingomis nuomonėmis, jos turi mažų vaikų saugojimo 

gonininko Algimanto Barniš-
kio, padainavo kelias patrio
tiškas dainas. Dainos žodžiai 
mus visus nukėlė į mūsų 
gražiąją Lietuvą. Pajutome 
kaip tėvynės meilė tarytum 
motulės rankos mus švelniai 
glostė. Kaip toje dainoje dai
nuojama: „kaip gražiai gražiai 
ji mus augino". 

Mūsų parapijos kun. Fabijo
nas Kireilis sukalbėjo maldą, 
ir tada mūsų laukė puikios 
vaišes, kuriomis pasirūpino 
sumani ir darbšti pirmininkė 
Sabina Ručaitė-Henson. Nors 
ji ir yra gimusi Amerikoje, bet 
nepamiršo nei tėvų kalbos, nei 
savo tėvynės. J i visur dirba — 
ir su seselėmis, ir su šauliais, 
viskam atranda laiko. 

Te Dievas padeda seselėms, 
o Sabinai suteikia daug svei
katos. 

S tasė Višč iuvienė 

SVEČIAS IŠ JAV — APIE 
NĖŠTUMĄ IR ABORTUS 

Kovo mėnesį Kauno arkivys
kupijos Šeimos centro kvieti
mu Lietuvoje viešėjo Michiga-
no (JAV) krizinio nėštumo 
centro tarptautinių reikalų di
rektorius R. Reyes. Svečias iš 
JAV Kauno arkivyskupijos 
Šeimos centre su Šeimos cen
tro darbuotojais ir savanoriais 
pasidalijo mintimis bei prakti
nio darbo Michigano krizinio 
nėštumo centre patirtimi, pa
pasakojo apie šio centro mi
siją. 

Pasak prelegento, kova už 
gyvybe yra ne tik moterų, bet 
visos žmonijos reikalas. ,Aš 
niekada neįteisinčiau jokio 
aborto, nes visi žmonės, pasak 
popiežiaus Jono Pauliaus II, 
yra verti gyventi nuo pat 
žmogaus prasidėjimo motinos 
įsčiose iki natūralios mirties", 
— sakė svečias, akcentuoda
mas pagarbą gyvybei bei vil
ties bendrijų, kur būtų kon
struktyviai ieškoma problemų 
sprendimo, kūrimo svarbą. 
Anot R. Reyes, Michigano 
šeimos krizių centro darbuo
tojų misija — padėti žmonėms 
pažinti Kristų, Dievo paliktą 
mums vilties žodį ir per tai 
spręsti problema*. Michigano 
krizinio nėštumo centras, ku-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU. SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
32061/2 Wwt 9Sth StrMt 

Tel. (706) 424-8654 
(773)561-6664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Home Health Care IntL Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 {dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Skubiai reikalingas 
darbininkas 

statybos kompanijai. 
Reikia turėū savo transportą. 

Tel. 630-435-1967 

Parduodu dviejų miegamųjų 
ir dviejų prausyklų butą 

(condominium) Oak Lawn'e. 
Parketas, privati skalbykla ir 

garažas, gražus kiemas. 
Skambinti 1-708-425-1775 

Reikalingi žmonės valymo 
darbams dienomis ir naktimis. 

Vietovė - 55 greitkelis 
ir Cicero g-vė. 

Tel. 630-985-3430. 
Kalbėti angliškai. 

diskutuokime, bet tik dėl es
minių tautos gyvenimo daly
kų. O, atradę sprendimus, są
žiningai juos Įgyvendinkime 
žmonių gerovei ir valstybes la
bui. 

Lai šiandieninius mūsų 
žingsnius stiprina prieš šešetą 
metų ištarti viltingi šviesaus 
atminimo Stasio Lozoraičio žo
džiai: „Mes eame stiprus, ga-

namu8. Seselės yra visados 
pasiruošusios padėti varg
šams. 

Pokylyje taip pat dalyvavo 
ir seselės kazimierietės. Helen 
Aleknai sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, prasidėjo 
pokylis. 

Evelyn Otelis pasveikino vi
sus čia susirinkusius, pakvies-
dama Sabiną Ručaitę-Henson 

riame dirba apie 30 etatinių 
darbuotojų ir apie 100 savano
rių (JAV yra apie 3,000, o 
Michigane apie 40 analogiškų 
centrų), per 11 metų suteikė 
pagalbą 5,000 moterų. Per 
mėnesį centre apsilanko per 
300 žmonių (daugiausia mo
terys). Daugumai jų padeda
ma atsisakyti savo savanau
diško požiūrio į susidariusią 
situaciją. Paprastai JAV mo
terys nenori gimdyti, motyvuo
damos per jaunu ar senu 
amžiumi, laiko stoka, nenoru 
atsisakyti asmeninio gyveni
mo ir t.t. Svečio teigimu, krizi
nio nėštumo centrus norima 
įkurti 180 pasaulio valstybių, 
kuriuose aktyviai remiami 
planuotos tėvystės projektai. 

R. Reyes pasidžiaugė Kauno 
šeimos centro vykdoma krizi
nio nėštumo programa ir čia 
dirbančių žmonių aistra, al
truizmu bei noru padėti nėš
čioms paauglėms bei mote
rims materialiai ir dvasiškai 
įveikti krizę. Pasak kalbėjusių 
Kauno šeimos centro darbuo
tojų, per 1998 metus šio cen
tro krizinio nėštumo progra-

GREIT PARDUODA 

ttfiU RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

(773)5904205 
(708)425-7160 

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

Realmart & mm 
Realty Group Inc. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-4100 Pa*er 312-308-0307 
Fax T73-5S5-3997 

MAJOR MANUFACTURER 
ON SOUTHSIDE 

Lookingfor •Machinists 
• Grinders & • Assemblers. 

1st & 2nd shifts. full time permanent 
positions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be aWe to communicate in 
English. CaH: Kristen or Jason 

1 - 8 0 0 - 4 1 6 - 8 6 6 2 
Mušt have own transportation. 

Cleaning lady wanted. 
Preferred single. 
La Grange area, 2 times a month. 

Tel. 708-482-4740 

773-585-9500 
moję dalyvavo 108 žmonės, 
sute ikta per 360 individualių 
konsultacijų centre, moterų 
namuose, ligoninėse. Moteris 
kreiptis į centrą dažniausiai 
versdavęs skurdas , bandymai 
nusižudyti , smur tas , neaiškūs 
juridiniai klausimai. Centre 
taip pat pradėta įgyvendinti 
Rachelės programa, kuria no
r ima padėt i abortą išgyve
nusioms moterims. Susitikimo 
metu svečias a tsakė į daugybę 
jam pateiktų klausimų. 
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• R a m y g a l a . Vasario 16 d. 
Ramygalos bažnyčioje buvo 
paminėta Lietuvos Valstybės 
a tkūr imo diena. Prieš šv. 
Mišias koncertavo Kauno mu
zikinio teat ro solistė R. Preik-
šaite, akompanavo pianistė B. 
Vingraitė. eiles skaitė Kauno 
akademinio dramos teatro ak
toriai V. Kochanskytė ir P. 
Venclovas. Iškilmėse dalyvavo 
Ramygalos seniūnas, savano
riškos krašto apsaugos Ramy
galos kuopos kariai, gausus 
būrys tikinčiųjų. 

būs, tik turime sukaupti savo (ji yra pirmininkė). S. Ručaite-
valią, atsikratyti nusiminimo, Henson apsidžiaugė, kad Die-
stagnacijos, turime pasitikėti 
savimi, savo jėgomis, įžiebti 
savyje džiaugsmo, tikėjimo, 
vilties ir meilės kibirkštėlę. 
Žinoti, ko norime ir eiti pir
myn, į ateitį. Minutė, kai mes 
nieko nedarome — nepapras
tai pavojinga minutė. Pasaulis 
keičiasi sparčiai. Turime ir 
mes keistis, kad keistųsi Lie
tuva". 

Paruošė Lie tuvos 
Respubl ikos p r e z i d e n t o 

kance l ia r i j a 
Pabaiga 

vulis davė tokią gražią dieną, 
ir pokylis susilaukė daug pui
kių svečių. 

Po to Marian Blodis labai 
šiltai visus pasveikino, papa
sakodama, kad seselės pran
ciškietės įsigijo savo namus 
Lietuvoje. Nors M. Blodis ang
liškai kalbėti sekasi lengviau. 
tačiau ji sakė, kad jos širdis 
yra lietuviška. 

Prasidėjo linksmoji dalis. 
Mūsų Sv. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios choras, 
vadovaujamas balsingo var-

Pirniaj^ sių moks 
bainvtf lv I.I-MI"!!1 ' 

lo metų <li»»na Maironio 
Į).iĮii;i>vti Vicspa'.irs pal 
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UŽKONSERVUOTOS 
KULTŪRINĖS SENIENOS 

Po ranka neturiu duomenų, 
bet, gyvendamas išeiviškoje 
lietuvių aplinkoje, žinau, kad 
labai retas, Lietuvą mylintis 
ir ją aplankantis, domisi kul
tūrine periodika. Nesidomėda
mas, aišku, neprenumeruoja 
nei Kultūros barų, nei Metų, 
nei jokio savaitraščio — Lite
ratūros ir meno, Šiaurės Atė
nų, Septynių meno dienų. Gal 
vienas kitas gauna katalikiš
kos pakraipos Dienovidį. Vis 
tiek, apskritai, dėmesys kultū
rinei spaudai be galo menkas. 
Ir Lietuvoje ne koks. Todėl tie 
leidiniai finansiškai merdi. 
Honorarų savo bendradar
biams nemoka. 

Politika prisivilioja daugelio 
dėmesį. J i lipni kaip medus. 
Tad kai kas negaili pinigų, 
prenumeruodami Lietuvos ai
dą, Lietuvos rytą, Respubliką, 
XXI amžių. Be abejo, ir tai 
vertinga: tuo parodoma, kaip 
žmonės nuoširdžiai sielojasi 
Lietuvos dabartimi. O tie, ku
rie naudojasi „Internet'u", jei 
tik turi laiko, kasdien susiur
bia iš ten plūstančią informa
ciją ir tuo dalinasi su kaimy
nais. Atseit, viską žinome, 
viskuo rūpinamės. 

Bet ar to pakanka kultūrin
go žmogaus intelektui? Gal tai 
ir snobiškas klausimas, bet 
kažkodėl jis neišvengiamai 
peršasi. Ar pakanka tik supai
niotos politikos, tik ekonomi
kos ar tų dirginančių nusi
kalstamumo naujienų? Mano 
išmone, išlavintam žmogui to 
nepakanka. Juolab nepakan
ka užkonservuotų kultūrinių 
senienų, kurios pasidarė taip 
jau įprastos, kaip kugelis ant 
vaišių stalo dažnuose parapi
jos pietuose. Kad jį geriau 
virškintų, anot daktarų, svei
kai užkonservuota kultūrinė 
programėlė tikte tinka. 

Ką nuolat išgirstame reikš
mingų minėjimų meninėse da
lyse? Ogi vis tuos pačius at
likėjus, su vis tais pačiais re
pertuarais. Vasario 16 d. mi
nėjime šaunuolius kvarteto 
vyrus su tomis pačiomis dai-

matyt, nėra kito parapijos cho
rui tinkamo pakaitalo. 

Suprantu, užkonservuoti da
lykai visad mieli atlikėjams, 
taip pat kai kuriems klausyto
jams. Pažįstu vieną meloma
ne, kuriai operos menas tėra 
tik kelios Verdi, Puccini ar Bi-
zet arijos. O pati viršūnė — 
„Carmen" Habanera. Gražu ir 
tai. Aš, pavyzdžiui, tiesiog die
vinu rumbo takto „Spanish 
Eyes". Kas rytą sau padainuo
ju. 

Dėl šių minčių, manau, ne 
vienas skaitytojas, ypač iš 
rengėjų tribūnos, man prikiš: 
„Na, jei toks gudrus, konk
rečiai pasakyk, kur yra tie 
nauji, muzikalūs, talentingi 
atlikėjai, galintys pavaduoti 
mūsų ilgamečius programų 
ramsčius. Ar čia, Pietų Kali
fornijoje?" 

Taiklus priekaištas. Bet ne 
visiškai teisingas. Meniškai 
sumanių žmonių kaip tik yra 
naujų atvykėlių gretose. Kai 
kurie yra viena kita proga pa
sirodę su vaidyba, skambini
mu, dainavimu, net auditori
jos juokinimu (o tai lietuviuo
se sunkiausias žanras). O kaip 
tu juos pritrauksi, sako man 
šlovingas šaulys, jei jie mūsų 
renginių vengia? Dar priduria: 
„Ar girdėjai, ką vienas jų pa
darė Čikagoje?" 

Kažką girdėjau. Visi nesame 
šventos išimtys. Nusikaltimų 
šiais laikais visame pasaulyje 
yra apsčiai. Man labiau rūpi 
dori, darbštūs, gabūs lietuviai, 
naujai besikuriantys Ameri
koje. Su pinigais jiems striu
ka, kaip visada pradžioje. Nei
na jie į tuos mūsų dažnus po
kylius, nes per brangu. Čia į 
nuosavybes jau seniai šaknis 
įleidusiam pakloti patrioti
niam tikslui penkiasdešimtinę 
ar šimtinę nėra didelis daik
tas, bet naujakuriams ir dvi
dešimtinė yra svari suma. Ve
teranei dainininkei ar kokiam 
laikraščio rašeivai honoraro 
nereikia, nes jiems pragyventi 
lėšų pakanka. Bet su naujais 
ateiviais jau kas kita. J ie tik-
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nomis. Kariuomenės šventėje rai susigundyta sugalvoti ir 
tą pačią dainininkę su tais atlikti įdomią programą, jei 

pačiais kūriniais. Kovo 11-
osios minėjime archaiškai il
gesingą vokalinę programą, 
kurią atlieka kita, neretai gir
dėta, karjeros viršūnę perko
pusi, dainininkė, dar vis dai
liai atrodanti tautiškame rū
be. Kartais tiesiog stebiuosi, 
kaip tos kelios mielos solistės 
per tiek metų sugeba išlaikyti 
savo balsus ir su tokiu entu
ziazmu dainuoti gerokai nu-
kedentą repertuarą. 

0 choras — ką jis gieda per 
savo Verbų sekmadienio reli
ginį koncertą? Ogi metų me
tais vis tą pačią Theodoro Du 
Bois oratoriją „Septyni pasku
tiniai Kristaus žodžiai". Ją 
giedoti išmokė taurios atmin
ties Bronius Budriūnas. Dar 
šią „tradiciją" tęsia Viktoras 
Ralys, nes pasaulio muzikoje, 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

tik koks vietinis kultūrinis 
fondas 'tokio nėra, o politikos 
iždai klesti) įteiktų simbolišką 
atlyginimą, ar bent sumokėtų 
už kelionę į repeticijas. 

Bet reikalas glūdi ne atlygi
nime. Svarbiau, atsikračius 
antagonizmo, įsijausti į padėtį 
tų. kurie pasiryžo čia egzistuo
ti. Kai matai, kai keli jų, atėję 
į „banketinio sukirpimo" 11-
osios minėjimą atsisėda prie 
durų. nes negali sumokėti už 
vietas prie stalo, apima kartu
mas. Juk ne mes, o jie tą die
ną atkūrė Lietuvos nepri
klausomybę. Tai jų šventė! Jų 
didžiojo Sąjūdžio triumfas. Ir 
jų talentai programos dalyje 
turėtų pasirodyti greta minė
tos, gražiai įsikūrusios, pagar
bių metų sulaukusios, voka-
listės. 

P r a n a s V i s v y d a s 

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB komisijos atstovai, aplanke Bezdonių vidurine mokyklą Vi lniaus krašte. 
Nuotr. A. R u g i e n i a u s 

kiai pažymėti aukotojai ir pre
numeratoriai. Bet Enciklope
dijos redakcija sąmoningai ra
šo laiškus, pavyzdžiui, p. Kut-
kui, kad jo auka nebuvo per
vesta leidyklai ir todėl be ant
ro mokėjimo j is negalįs gauti 
knygos. Panašų a tsakymą ga
vo ir dr. Mažeika, B. Juodelis , 
Vakselis, K. Ječius ir daugelis 
kitų. Kaip gali leidykla taip 
elgtis? 

Enciklopedijos leidykla rei
kalauja jai persiųst i visus pi
nigus. Mes daug kar tų kalbė
jomės su MĖLI ir j iems ra
šėme, kad, kol 'negausime ga
rantijos, jog II tomas bus 
spausdinamas, tų pinigų 
jiems nesiųsime, nes LTSC 
jaučia atsakomybę prieš au
kotojus, prenumerator ius ir 
visuomenę, kad t ie pinigai 
būtų panaudoti t ikslingai. 
Manyčiau, kad būtų teisinga 
tuos pinigus (10,192 dol.) grą
žinti prenumerator iams, jei 
Enciklopedijos leidykla ne
spausdins II tomo. Pagal mū
sų apskaičiavimus, kiekvie
nam prenumeratoriui bus ga
lima grąžinti po 14.59 dol. 

Norime priminti , kad Encik
lopedijos leidyklos pateiktoje I 
tomo išleidimo finansinėje 
ataskaitoje (1999.01.07) nu
rodoma, kad kiekvienos kny
gos savikaina yra 26.84 dol., 
neįskaitant anksčiau j au mi
nėtų Enciklopedijos parengi
mui išleistų LTSC 17,000 dol. 

Tegul visiems ši mūsų karti 
patirtis būna įspėjimas, kaip 
atsargiai reikia jungt i s bend
riems projektams su kai ku
riomis Lietuvos institucijo
mis. 

Visais su žinyno „JAV lietu
viai" susijusiais reikalais, 
prašome kreiptis šiuo adresu: 
Algirdas Kiselis, Mokslo ir 
Enciklopedijų leidybos insti
tutas, L. Asanavičiūtės 23, 
2050 Vilnius, Li thuania . 

Prof. dr. J o n a s 
Račkauskas , 

LTSC pirmininkas 

ŽINYNAS 
„JAV LIETUVIAI" 

Jau beveik metus sklinda 
gandai ir nepasitenkinimas 
dėl knygos „JAV lietu
viai", kurią ruošė Mokslo i r 
Enciklopedijų leidybos insti
tutas kartu su Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centru. Nesi
jausdamas kaltas, noriu šį rei
kalą paaiškinti viešai, nes 
MĖLI šių metų sausio 7 dieną 
išsiuntė laišką JAy lietuvių 
spaudai, kuriame apkaltina 
LTSC bei mane asmeniškai 
nereagavimu į jų laiškus ir 
reikalavimus persiųsti visus 
pinigus, surinktus išleisti 
šiam žinynui. 

Leidyklai esame nusiuntę 
daug laiškų bei turėję daug 
pasikalbėjimų sujos vadovais. 
Nuo šio projekto pradžios, 
LTSC iždininkas dr. Robertas 
Vitas, jau nuo 1994 metų, kas
met leidyklai pristatydavo de
tales finansines ataskaitas. 
Šis projektas buvo pradėtas 
su leidyklos direktoriumi a.a. 
Zigmu Pociumi, dar 1993 me
tais, su kuriuo, bei vėliau ir 
su redaktoriais — dr. Antanu 
Balašaičiu, Jone Liandzber-
giene ir Jū ra te Tamulaitiene 
— mes Čikagoje ir Vilniuje 
dažnai tarėmės. 

Algirdui Kiseliui tapus lei
dyklos direktoriumi, santykiai 
žymiai pasikeitė — leidykla 
nebekreipė dėmesio į mūsų fi
nansines ataskaitas, nurodan
čias, kiek JAV surinktų pi
nigų jau išleista trijų redakto
rių keturioms kelionėms iš 
Vilniaus į Čikagą ir jų dvejų 
metų išlaikymui Čikagoje bei 
jų papildomoms kelionėms 
šiame krašte. Norime pacituo
ti mūsų 1997 m. rugpjūčio 13 
d. laišką direktoriui Algirdui 
Kiseliui: 

„Gavę Jūsų laišką iš š.m. 
liepos 21 d. bei patikslinimą 
ir sąmatą 'JAV lietuviai' pir
mojo tomo išleidimui, esame 
labai nustebę, kaip toli nuo 
tikrovės yra Jūsų manymas 
apie čia šiam reikalui sukeltų 
pinigų likutį. Yra likę ne Jū
sų manomi 33,620 dol., bet tik 
apie 10,000 dol. (po to. kai 
Jums persiuntėme 8,000 dol j . 

PI.B valdybos at-tov.u su Lietuvos Gyventoju nonocido ir rezistencijos tyrimo centro •.!;•• 
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kt Dali.i Kiiedvte po 
i- !.- kaires (M.B ar
ei kimo vadovas. PLB 

Atrodo, kad Jūs visai nepagal
vojote, kiek iš čia surinktų pi
nigų išėjo keturis kartus re
daktorių kelionėms, jų mais
tui ir bendrai pilnam išlaiky
mui, kiekvienam po daugelį 
mėnesių, dažniems telefonu 
skambinimams, plataus susi
rašinėjimo pašto išlaidoms ir 
kitiems reikalingiems daly
kams, bei redaktorių — mūsų 
viešnių ir svečio stipendijoms 
(po 150 dol. į mėnesį). 

Imant į krūvą Jums persiųs
tus arba čia redaktorių globai 
ir darbo sąlygų sudarymui pa
naudotus, JĄV surinktus pini
gus, iš viso- mes esame išleidę 
apie 17,000 dol. šio veikalo 
reikalams.... 

Mes stebėjomės, kad leidy
bos instituto mums atsiųstoje 
sąmatoje bTtvo keleriopai di
desnės suidbs, negu buvo nu
matyta. Gal Jums bus keista, 
bet Amerikjoje mes galėtumė
me veikalą atspausdinti už 
mažesne kainą!" 

Ilgai nepasirodant knygai, 
mes. tame 1997 metų laiške, 
apgailestaudami, kokio liūdno 
galo atrodė priėjusi šio veika
lo leidyba, manėme, kad ge
riausias sprendimas būtų 
mums 10.000 dol. likutį grą
žinti proporcingai to prašan
tiems prenumeratoriams. 

Turedamiitnygų leidimo pa
tirtį bei žinodami leidybos 
įkainius ir jausdami atsako
mybę už leidinio išleidimą 
prieš visuomenę, reikalavome 
atsižvelgti į mūsų pareiški
mus. 

Mes pakartotinai protesta
vome prieš veikalo leidimą 
dviem tomais. 

Mes reikalavome, kad nuo
traukų parinkimui būtų vado
vaujamasi sveiku protu, ži
nant, kad nuo jų skaičiaus ir 
dydžio priklausys knygos tik
roji kaina. Mes buvome prašę, 
kad šriftas ir iliustracijų dy
dis atitiktų Lietuvių enciklo
pedijos (Boston; formatą. To 
nebuvo paisoma ir kai kuriu 
žmonių nuotraukos yra nenor
maliai didelės, užimančios 
daugiau kaip puse puslapio. 
Knyga nelogiškai perkrauta 
iliustracijomis, neatitinka ži
nyno specifikos. Į visus mūsų 
pageidavimus bei mano asme
nines pastangas, tvarkant šios 
knygos leidimo reikalus Vil
niuje, nebuvo atsižvelgta. 

Pagaliau, gavę išspausdintą 
I tomą, sulaukėme ir apyskai
tos. Ji parodė, kad MĖLI iš
leido 53,682 dol. vien už pir
mo tomo išleidimą ir dar rei
kalauja LTSC žinioje likusių 
10,192 dol. padengti I tomo iš
laidoms (jų laiškas 1998 m. 
liepos 2 d. . 

Man jau nusibodo gauti iš 
prenumeratorių nepagrįstus 
priekaištus laiškais ir telefo
nu, esą MĖLI neturi jų suau
kotų pinigu ir prenumerato
rių sąrašų. Tuo tarpu, kai En
ciklopedijos redakcija yra iš 
mūsų bent tris sykius gavusi 
visų prenumeratorių sąrašus 
ir čekių fotokopijas, šalia 
kompiuterinio sąrašo, kur aiš-

SPRAGOTAS 
SUSIRINKIMO 
APRAŠYMAS 

Perskaičius Br. Juodelio ap
rašymą „Metinis Lemonto LB 
susirinkimas" kovo 30 d. 
,Drauge", peršasi išvada: ten
dencingas, spragotas arba pa
prastas rašančio nesusigaudy
mas. Net ir dėl dalyvių skai
čiaus tenka nesutikt i . Pradė
jus susirinkimą, iš viso salėje 
buvo 122 asmenys. Toliau ra
šo: „... Revizijos komisija pa
taisė 1998 m. iždo pranešimą". 
Netiesa, naujoji revizijos ko
misija vienbalsiai nutarė pa
tikrinti 1997 m. gegužinės 
apyskaitą, dėl kurios tikrumo 
buvo iškeltas klausimas 1998 
m. metiniame narių susirin
kime. Revizijos komisija rado, 
kad apyskaita padaryta klai
dingai, nenurašytas valdybos 
duotas visas avansas , o taip 
pat ir čekis, kuris buvo išduo
tas be valdybos nutar imo. Ge
gužinė davė pelno tik 417.86 
dol. 

Aprašyme stebimasi, kad 
valdyba paaukojo 3,000 dol. 
įvairioms organizacijoms, bet 

nepaskyrė spaudai, ypač 
„Draugui", per Draugo fondą, 
kad pirmininko atsakymas 
buvo negatyvus. Šį klausimą 
iškėlė pats Juodelis. J is turėjo 
girdėti iždininko pranešimą, 
išvardinant švietimo ir kultū
rines organizacijas, kurioms 
buvo išdalintas 1.000 dolerių, 
įskai tant į jų tarpą ir „Drau
gą". Kodėl jis tų organizacijų 
neišvardino aprašyme? Le
monto valdyba yra Draugo 
fondo narė , fondui aukoja ats
kiri jos nariai pagal savo 
išgales. Susirinkime Juodelis 
per drąsiai ėmė kritikuoti val
dybą, kad ji neremia Draugo 
fondo. Dėl jo tokio įsikišimo į 
kitos organizacijos reikalus 
dalyviai pareiškė pasiprieši
nimą „murmėjimu". Pajutęs 
dalyvių j am nepritarimą, ap
kaltino visus susirinkusius 
„Draugo" nerėmimu. 

Grįšime prie pirmininko 
„negatyvaus" atsakymo. Šis 
apkalt inimas yra visiškas nu
sigręžimas nuo tiesos. Pirmi
ninko Kazėno atsakymą reikia 
laikyti kaip paaiškinimą: 
„Bendruomenė pati renka au
kas iš savo narių ir rėmėjų, 
tad gautomis aukomis per 
daug negali švaistytis. 'Drau
gui' auką valdyba paskyrė tie
sioginiai". Juodeliui užkliuvo 
ir skir ta auka Socialinio sky
riaus reikalams. Korespon
dentas nerado reikalo pami
nėti pirmininko Kazėno iškel
tą idėją dėl mūsų jaunimo ar
timesnio bendradarbiavimo su 
Lietuva, ruošiant ekskursijas, 
padėti tiems, kurie visai netu
ri galimybių Lietuvą pamatyti 
iš ar t i . Juodelis mėgino aiš
kinti, remdamasis LB įstatų 
paragrafais, kaip valdyba turi 
rinkti Vasario 16 aukas , kad 
jos visos patektų j vieną LB 
kišenę. Ne visi t am metodui 
pri taria. Aukotojai tokiomis 
progomis noriai pasirenka, 
kam nori aukoti. Be reikalo 
Juodelis iškėlė kirvį virš Br. 
Nainio galvos, kad ir jis pri
taria aukotojo pasirinkimui. 
Juodelis buvo pamiršęs, kad 
Nainiui esant JAV LB Krašto 
valdybos pirmininku, jo ir jo 
valdybos pastangomis buvo 
sugriauta barikada dėl Vasa
rio 16 aukų pasiskirstymo, 
nes tuo metu aukotojui buvo 
viena rodyklė, tik viena kryp
timi. Laisvas aukotojo pasirin
kimas įgalino ir sustiprino 
Lietuvių Bendruomenės veik
lą. Kiekvienas sąmoningas 
bendruomeninkas tuos laikus 
prisimena, nes LB vadovai ant 
savo pečių nešė sunkią naštą 
darbų ir atsakomybės prieš 
visą lietuvišką visuomenę, ku
ri jos darbus rėmė aukomis ir 
moraliai. Parodykime daugiau 
objektyvumo, nuoširdumo, 
mažiau didelių ir mažų spra
gų-

Stasys Džiugas 
Lemonto LB apylinkės 

Revizijos komisijos 
pirmininkas 

Pastaba . Daugiau šia tema 
laiškų nespausdinsime. Re
dakcija. 

AR TAI NE DF 
PIRAMIDĖ ANT 

AMERIKOS DOLERIU 
BANKNOTU0 

Kaip visi skaitytojai žino. 
šiuo metu pakartotinai veda
mas Draugo fondo vajus su
telkti milijoną dolerių. Gauna
mi nuošimčiai skiriami dien

raščio paramai. Šį kartą vajui 
parinkta piramides tema. Pi
ramide statoma aukotojų ir 
rėmėjų pastangomis. Iki vir
šaus, piramidės užbaigimo, 
beliko apie 160,000 dol. 

Dabar į rankas paimkite 
amerikietišką dolerį- Jo an
troje pusėje rasi te piramidės 
įvaizdį. Ar tai ne ta pati pi
ramide, apie kurią kalbama 
Draugo fondo vajaus laiške? 
Gal ir ne ta pati, bet tai ne
svarbu. Prie to rankoje jau tu
rimo dolerio pridėkite daugiau 
žaliukų, nors ir be piramidžių. 
Visa tai dėkite į voką, adre
suotą Draugo fondui, 4545 W. 
63 Si., Chicago, IL 60629, ir 
pasiųskite dar šiandien. Ra
šant čekį, rašyti DRAUGAS 
FOUNDATION vardu. Lašas 
po lašo ir akmenį pratašo, o 
doleris prie dolerio pradėtą pi
ramidę užbaigs. 

G r a ž i n a Kriaučiūnienė 
Lansing, MI 

„PRICHVATIZACIJOS" 
ŠPOSAI 

Gyvenimas rodo, kad ne visi 
iš tremties tėvynėn grįžtan
tieji tautiečiai randa ten laimę 
ir meilę, kokią tikėjosi rasti. 

Štai „Draugo" 99.02.16 d. 
numery buvo aprašytas tau
tietis (Eugenijus Mickevičius 
iš Cicero), dabar 65 metų, 
grįžęs tėvynėn negali atgauti 
tėvų palikto ūkio. Trobesius 
laiko užėmę šauliai ir tautinė 
sąjunga. Sunku pasakyti, kas 
kaltas, bet reikia manyti, kad 
tos dvi organizacijos daro 
kliūtis nuosavybei grąžinti. 
Kaip viskas pasikeitė! Senais 
nepriklausomybės laikais tos 
dvi garbingos organizacijos 
būtų pagelbėjusios žmonėms, 
atsidūrusiems tokioj padėty. 
Matyti, komunistų raugas — 
kas tavo, tai ir mano — dar 
tebėra stiprus, ypač, kai nori
ma turėti naudos. 

Labai gaila, kad yra ir dau
giau panašių atsitikimų. Ma
no paties pusbroliai (Kuk
tiškių valsčiuje, Utenos ap
skrity) visi negali atgauti savo 
namo, kuriame įsiperėjo buvę 
stribai. Tarybiniais laikais tas 
namas buvo išardytas, perkel
tas Utenon ir „dovanotas" ta
rybiniams pataikūnams. Da
bar Lietuvos teismas pri
pažino namus buvusiems savi
ninkams. Teismo sprendimas 
labai saliamoniškas: savinin
kai gali atsiimti namą, kai da
bartiniams gyventojams atsi
ras galimybė kitur apsigy
venti... Kitaip sakant, gražino 
nuosavybę ir neleido jos at
siimti. Be to, reikia atsiminti, 
kad mano pusbrolių žemė, kur 
stovėjo namas, yra beveik 10 
km nuo Utenos. Kol tai nepa
daryta, mano pusbroliai gyve
na kaip kampininkai pas kai
mynus, mokėdami nuomą. 

Su gailesčiu reikia pasakyti: 
tėvynė mūsų, bet daug kur 
dvasia tebėra rusų. 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

* Vaist ininkai perspėja, 
kad Lietuvos rinkoje gali 
atsirasti nekokybiškų ir ne
saugių baltarusiškų vaistų. 
Siūloma nepamiršti kelių tra
giškų atvejų — kai Vilniuje 
mirė ligonis, vartojęs Rusijoje 
pagamintą peniciliną, o Kau
ne — moteris, kuriai buvo su
leista neregistruoto baralgino. 

• E l t a ' 

Mylimam vyrui 

A.tA. 
PRANUI SIMANAVIČIUI 

m i r u s , ž m o n ą A L D O N Ą i r jos š e i m ą s e s e r i š k a i 
užjaučiame ir k a r t u liūdime. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ariana Žiiobaitė Montessori „Žiburėlio" mokyklėlėje mokosi pasirūpinti 
gėlėmis savo aplinkoje. Nuotr Vidos Slapšienės 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai vi
sus kviečia dalyvauti šv. 
Mišiose šeštadienį, balandžio 
17 d.. 9 vai. r., motiniškojo vie
nuolyno namo koplyčioje ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įkūrėja Motina Marija Kau
paitė per Viešpaties malone 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Seselės taip pat primena, kad 
balandžio 17 d. yra Motinos 
Marijos mirties sukaktis, tad 
yra dar prasmingiau dalyvau
ti šv. Mišiose jos intencija. 

Ramunė Kubiliūtė, 808 
Jutson, Apt. 3 B, Evanston, IL 
60202, veikli visuomenininke, 
žurnalistė, buvusi JAV LB 
Krašto valdybos narė, kandi
datuoja į Lietuvių fondo ta
rybą. Jgaliojimai siunčiami jos 
adresu. 

Evos Labutytės grafikos 
darbų paroda „Lietuvininkų ir 
prūsų žemėj" atidaroma Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje, gegužės 7 d., 7 v. vakare. 

Kiekvienas orkest ras at
lieka Mozarto muziką, bet tur
būt niekas taip puikiai neat
skleidžia šio didžiojo kompozi
toriaus muzikos dvasios kaip 
Salzburgo - V.A. Mozarto gim
tojo miesto - Mozarteum or
kestras. Šis garsusis Austrijos 
muzikos ansamblis koncertuos 
Čikagoje šį trečiadienį, balan
džio 14 d., 8 vai. v. Symphony 
Center (220 S. Michigan Ave) 
ir atliks vien tik Mozarto mu
ziką. Dar viena džiugi žinia 
:aukia mūsų muzikos mėgėjų 
- garsiajame Austrijos orkes
tre pirmaisiais smuikais grie
žia ir du muzikantai iš Lietu
vos - Paulius Sondeckis ir Le
onidas Binderis! 

Apie Irenos Raulinaitie-
nės grafikos meną Pranas 
Visvydas („Draugas", 1996 m., 
vasario 3 d.) taip rašo: „...Pra
dėsiu nuo gėlių... perėjusių į 
fosilinę būklę. Paveiksle ir ji 
dvelkia tam tikru grožiu. Ste
bėdamas jauti kaitos ir amži
nybės vienovę..." Lietuvių dai
lės muziejuje, Pasaulio lietu
vių centre, bus išstatyti 45 
Irenos Raulinaitienės grafikos 
meno kūriniai. Parodos atida
rymas bus šeštadienį, balan
džio 17 d., 7 vai. vak. Kviečia
me visus atsilankyti. Paroda 
tęsis iki gegužės.9 d. 

Tautos fondo metinis na
rių susirinkimas įvyks gegu
žės 8 d. Kultūros židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
9 vai. ryte Tėvų pranciškonų 
koplyčioje šv. Mišios Tautos 
fondo rėmėjų intencija; 10 vai. 
ryto susirinkimo pradžia. 
Vyks rinkimai į TF tarybą ir 
revizijos komisiją. Tautos fon
do vadovybė maloniai kviečia 
visus Tautos fondo narius da
lyvauti. 

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius norin
čius nuveš autobusu iš Le
monto į „Carmen". Autobusas 
iš PL centro išvyks 2 vai. p.p. 
ir po spektaklio grįš atgal. Re
zervacijoms skambinti 630-
243-0791. Kelionės bilietą ga
lima įsigyti ir šį sekmadienį, 
prieš ir po 9 bei 11 vai. r. Mi
šių prie Pal. J. Matulaičio mi
sijos PLC. 

Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos metinis narių 
susirinkimas šaukiamas ba
landžio 25 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p.. Šaulių namuose. Vi
siems kuopos nariams susirin
kime dalyvauti būtina. Po su
sirinkimo — bendri užkan
džiai. 

Stovyklavimo reikmenų 
Lietuvos skau t ams ir skau
tėms vajų ruošia Čikagos 
,^Aušros Vartų"/,,Kernavės" 
tunto vyr. skautės kandidatės. 
Reikalinga: darbo apranga — 
tamsiai mėlyni stovykliniai 
marškinėliai, džinsai, lietpal
čiai, trumpos kelnės, žibintu
vėliai, gertuvės, tušinukai, 
spalvoti pieštukai bei krei-
dutės, peiliukai, klijai ir kiti 
stovykliniai reikmenys. Visi 
kviečiami prisidėti prie šio va
jaus. Reikmenys bus renkami 
iki gegužės 15 d. Aukoja
miems daiktams dėžės pasta
tytos Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, koridoriuje prieš 
Pal. J. Matulaičio misiją ir 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
prieš įėjimą į didž. salę. Pagei
daujant daugiau žinių prašo
ma skambinti Rimai Griauz-
dytei, tel. 708-442-0397, arba 
Renatai Navikaitei, tel. 630-
257-5078. 

Jau pavasaris atėjo, pil
nom saujomis gėlyčių... Su pa
vasariu atkeliauja ir šilti pie
tų vėjeliai. Gal pertvarkysime 
rūbines, gal vaikučiai išaugo 
žieminius rūbelius, gal nuta
riame, kad patys kai kurių rū
bų nebenaudosime, bet neži
nome, kur juos aukoti? „Sau
lutės", Lietuvos vaikų globos 
būrelio,. paskutinė šių mokslo 
metų siunta į Lietuvą iške
liaus gale balandžio ar pra
džioj gegužės mėnesio. Norin
tys prisidėti prie šios siuntos, 
kad, naujiems mokslo metams 
prasidedant, jau ši siunta bū
tų išdalinta Lietuvoje, prašo
mi pristatyti batus, rūbus, 
mokslo priemones, nenaudo
tas higienos priemones, žais
lus bei invalidų ramstelius į 
Pasaulio lietuvių centrą Le
monte, į „Saulutės" kambarėlį 
rūsyje, skersai nuo sporto sa
lės, t.y. už rūbinės. Ant užriš
tų plastmasinių maišų prašo
me paženklinti, kad tai „Sau
lutei". Dėl informacijos arba 
norint prisidėti prie pakavimo 
skambinti Ramintai Marcher-
tienei (630) 243-9488 arba In
drei Tijūnėlienei (847) 537-
7949. Aukos „Saulutei" nura
šomos nuo mokesčių. 

Lietuvių fronto bičiuliai 
balandžio 17 d. Ateitininkų 
namuose, Lemont, IL, rengia 
Vidurio vakarų konferenciją, 
kuri prasidės 10 vai. ryto. Be 
įvairių organizacinių praneši
mų, vyks keli pokalbiai. Vie
nas jų analizuos LFB veiklos 
viziją ateičiai, o kitas pažvelgs 
į 1941 m. tautos sukilimo ver
tinimą Lietuvos Respublikos 
Seime. Taip pat 2 vai. po pietų 
adv. Povilas Žumbakis kalbės 
apie įvairius reiškinius Lietu
vos vyriausybėje ir visuome
nėje. Konferencija baigsis 6 
vai. vak. bendra vakariene. 
Kviečiame visus bičiulius ir 
svečius, kurie domisi šiais 
klausimais, dalyvauti. 

LEMONTO LB 
VALDYBOJE 

Kovo 28 d. tuoj pat po šv. 
Mišių, PLC didžiojoje salėje, 
Lemonte, posėdyje buvo iš
rinkti trys nauji nariai į val
dybą. Iš visų kandidatuojan
čių įvykusiame metiniame Le
monto apylinkės narių susi
rinkime buvo išrinkti: Eugeni
jus Stasiulis, Romas Kronas ir 
Stasė Ramanauskienė. 

Balandžio 5 d., PLC posė
džių salėje įvyko Lemonto 
apylinkės valdybos posėdis, 
kurio metu buvo pasiskirstyta 
pareigomis. Pirmininku buvo 
paskirtas Romas Kronas, vice
pirmininke — Stasė Rama
nauskienė ir į renginių ko
misiją įėjo Eugenijus Stasiu
lis. Buvęs pirm. Gediminas 
Kazėnas, pasibaigus jo kaden
cijai, atsisakė daugiau kandi
datuoti, nes jis, dabar eidamas 
Lemonte Socialinių reikalų 
skyriaus vedėjo pareigas, nori 
daugiau atsidėti tam darbui. 
Pagal G. Kazėno pranešimą 
apie Soc. reikalų skyriaus dar
bą, veikla vis toliau plėtojasi. 
Jie rūpinasi naujai atvyku
siais lietuviais, notarizuoja 
dokumentus, vyksta anglų 
kalbos kursai kiekvieno pir
madienio vakare 7 vai. Kursų 
mokytoja yra Irena Polikai-
tienė, rodomi įvairūs filmai, 
organizuojamos ekskursijos į 
žymesnes vietoves, teatrus bei 
baletą. Dabar G. Kazėnas pra
nešė, kad jau yra užsakytas 
autobusas į lietuvių operos 
„Carmen" pastatymą. 

Buvęs pirmininkas, perduo
damas savo pareigas naujam 
pirm. Romui Kronui, supažin
dino su valdybos atliktais dar
bais ir naujais užmojais. Pir
miausia paaiškino, kaip buvo 
paskirstytos mūsų valdybos 
aukos: „Maironio" lietuviškai 
mokyklai buvo paskirta — 300 
dol., Montessori darželiui — 
200 dol., po 100 dol. paskirta 
„Draugui", LITS sporto klu
bui, „Margutis IT, ALTV lai
dai ir Dailės muziejui. Visi 
valdybos nariai tam pritarė. 

Naujam pirmininkui G. Ka
zėnas perdavė savo užsibrėž
tus ir dar neįgyvendintus tiks
lus, pvz., organizuojamos jau
nimo kelionės į Lietuvą. Jis 
jau šiuo tikslu yra kalbėjęs su 
JT International, taip pat su 
Lietuvos Kultūros ministerija, 
kuri žadėjo jaunimu pasirū
pint, organizuoti nakvynę, sto
vyklas, keliones po Lietuvą ir 
pan. 

Visa tolimesnė eiga priklau
so nuo naujosios valdybos 
sprendimų ir tikslų. 

Toliau buvo aptarta, kokie 
numatomi Lemonto LB valdy
bos renginiai ir kas dėl to tu
rėtų būti pasiekta. Lemonto 
LB apylinkės valdyba reiškia 
padėką buvusiam pirmininkui 
G. Kazėnui už jo vadovavimą, 
už jo visą įdėtą darbą. 

Nųolė Nausėdienė 

Prie skanumynais apkrauto „Velykų stalo" Pasaulio lietuvių centre balandžio 11 d. Iš kairės: Zina Pocienė ir 
Valė Hiknienė. 

VELYKŲ VAIŠĖS PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRE 

ČIKAGOS TEATRAS 
RENGIASI 

PREMJEROMS 

Po ilgesnės pertraukos 
Čikagoje bandoma atgaivinti 
teatrinę veiklą. Dar tebežen
giama mažais žingsneliais, 
nes viską reikia pradėti iš nie
ko. J pirmą LB Kultūros tary
bos kvietimą vasario 3 d. susi
rinko 18 asmenų. Tai buvo 
tikrai nuostabu, nes iš atvyku
sių jaunų žmonių galima buvo 
jausti vidinę tuštumą: jie nori 
bet kokia kaina priklausyti 
kažkokiai kultūrinei grupei. 

Nors dar anksti teigti, bet 
jie mato tam tikrų vertybių 
svarbą, kuri ypač reikšminga 
jauniems tautiečiams, atsidū
rusiems svetimame krašte. 
Visi šie teatro entuziastai au
koja savo laisvalaikį, nes yra 

Baltijos klubas Illinois universitete — Urbanoje. kviečia jaunimą Į „Baltic Bash" pasilinksminimą balandžio 17 v e d a m i noro pasireikšti SCe-
d. Šeštadienį. 8 vai vak . Mabel's restorane Daugiau žinių galite gauti internetu: http://www.uiuc. edu/ro/baltk noje ir tuo paįvairinti sunkų 

Per šv. Velykas ir Atvelykį 
Pal. J. Matulaičio misijos pa
maldose skliautus drebino mi
sijos choro giesmės, ypač Hen
delio sesijas", kuriam perpil
dyta bažnyčia nesigailėjo gar
sių aplodismentų už puikų šio 
kūrinio atlikimą, už griaus
mingus „Aleliuja". 

Po pamaldų Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje Ve
lykų vaišėms susirinkę virš 
400 misijos ir centro lankytojų 
nemažiau plojo PLC Kultū-

gyvenimą. Į pjesės skaitymus 
ar repeticijas aktoriai ateina 
po darbo. Režisierė, jausdama 
atsakomybę, skatina juos rim
tai dirbti, nes reikia ruoštis 
spektakliui. Mėgėjiško teatro 
veikla nėra lengva, bet sutei
kia progą bendravimui tarp 
čia gimusiųjų ir čia neseniai 
atvykusiųjų tautiečių. Visa tai 
teikia naujų jėgų ir ryžto 
teatrinei veiklai. 

Niekas nežino, kaip bus 
įmanoma įgyvendinti užsi
brėžtus tikslus. Be abejo, 
teatrui reikia finansinės para
mos, nes jos stokojame net ir 
pačiai pradžiai. JAV LB 
Kultūros taryba neturi jokių 
finansų išteklių. Tad laukia
ma Lietuvių fondo paramos ir 
visuomenės dėmesio bei prita
rimo. 

Pirmajame susitikime buvo 
nuspręsta dar šiais metais 
pastatyti du spektaklius: vie
ną humoristinį, antrą skirtą 
dr. Vinco Kudirkos paminė
jimui, būtent K. Inčiūros JDr. 
Vincas Kudirka". Humoristinę 
pjesę režisuos Audrė Budrytė, 
o dr. Vinco Kudirkos dramą — 
Irena Leonavičiūtė. Tenka tik 
džiaugtis, kad abi režisierės 
sutarė ir apsiėmė nelengvas 
pareigas. Darbas vyksta dar
niai. Tiek Audrė Budrytė, tiek 
Irena Leonavičiūtė čikagiš-
kiams yra pažįstama. Žiū
rėjome į renginių kalendorių, 
bet datų pasirinkimo nebuvo. 
Tačiau darbas pradėtas. 
Kaip paprastai, moterų akto
rių užtenka, tik vyrų trūksta. 
Tad vyrai kviečiami įsijungti į 
čią kultūrinę veiklą. Pirmoji 
premjera bus rugsėjo 12 d. 
Jaunimo centre, o antroji — 
lapkričio 14 d. Tad Čikagos 
teatras laukia pagalbos ir pri
tarimo bei tautiečių dėmesio. 

Marija Remienė 

rinių renginių komiteto pirmi
ninkei Bronei Nainienei, jai 
pradedant Velykų vaišes, pas
veikinant visus, taip gausiai 
susirinkusius, atsiprašant, 
kad visų norinčių negalėjo su
talpinti. Šią tradicinę Velykų 
stalo puotą, su daugybe pa
tiekalų, gal keleriopai dau
giau, negu Kūčių vakarienėje, 
ir vėl suruošė didelis būrys 
komiteto narių ir padėjėjų, va
dovaujant niekad nepavargs
tančiai Bronei Nainienei. Vai
šių bilietų platinimą, stalų ir 
rezervacijų tvarkymą atliko 
Aldona Palekienė. Vaišių 
maistą ruošė: seselė Aušrelė, 
seselė Laimutė, seselė Palmy
ra, Bronė Abromanskienė, Ire
na Barzdukienė, Dalia Barz-
dukienė, Irena Boreišienė, Al
dona Brizgiene, Zita Dapkie
nė, Irena Galinienė, Vanda 
Gvildienė, Stasė Jagminienė, 
Marcelė Jonušienė, Alė Kara
liūnienė, Baniutė Kronienė, 
Valė Klikniene, Juzelė Lau
kaitienė, Rita Martišiūnienė, 
Alicija Mikučaūskienė, Alfre
das Mikučauskas, Birutė Na
vickienė, Lilė Ramonienė, Ma
rytė Saliklienė, Irena Serapi
nienė, Raminta Sinkienė, Da
lia Šlenienė ir Agutė Tišku-
vienė. 

Velykų stalas per pusę salės 
ilgio puošėsi Vilniaus verbo
mis bei kitomis dekoracijomis, 
kurias nustelbė patiekalų 
margumas ir įvairumas. Ilgų 
stalų virtinės salės gale ir 
šone lūžo nuo tortų, napaleo-
nų, šakočių ir kitokių saldu
mynų. Už juos labai didelė pa
dėka priklauso visoms tuos 
skanumynus kepusioms mote
rims iš „Baltic" kepyklos ir 
Jlacine" kepyklos. Stalus puo
šė pavasario šaukliai — „ka
čiukai" ir jauni kviečių želme
nys, margučiai ir zuikučiai. 

Velykų vaišes ir svečius pa
laimino misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, su 
padėka šventės rengėjoms, vi
soms vaišių darbininkėms ir 
darbininkams, vaišių svečius 
aptarnaujantiems alučiu bei 
vyneliu iš baro, kur mikliai 
sukosi Leonas Juraitis ir Arū
nas Klibas. Prie įvairių darbų 
daug prisidėjo ir Tautvydas 
Patamsis. 

Tenka pažymėti, kad tradi
cinės Velykų vaišės Pasaulio 
lietuvių centre, ruošiamos kul-
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PLC renginių komiteto pirm. Bronė 
Nainienė sveikina susirinkusius 
prie „Velykų stalo". 

tūrinių renginių komiteto, yra 
populiariausias renginys cent
ro lankytojų pabendravimui. 
Šį kartą jame matėsi svečių iš 
Indianos, Michigan ir Wiscon-
sin valstijų. 

Velykų stalo vaišės praturti
no ne tik dalyvių tarpusavio 
pabendravimą. Jos praturtino 
ir Pasaulio lietuvių centro 
iždą, kuriam nuolat reikia pa
jamų šios lietuvybės tvirtovės 
išlaikymui. Čia nemažą įnašą 
suteikia pelnas iš kultūrinių 
renginių komiteto atliekamų 
darbų ir parengimų. Belieka 
šiam komitetui palinkėti nie
kad nepavargti ir vis naujais 
renginiais džiuginti PLC lan
kytojus ir iždą. 

Br. Juodelis 

S K E L B I M A I 

TRANSPAK 

Tol 1 771 8 * 8 10SO 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automobi
lius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, pa
ruošiame dokumentus JAV vi
zų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-434-7919, 630-267-6822, 
1-888-615-2148 Atlant ic 
Ezpreas Corp. (ak) 

• Ieškoma Audrey 
Yakiis (Tokius?), Harriet 
Yakšis (Yokšus) ir Edward 
Dudek duktė, gi m. JAV-jose 
maždaug 60-me dešimtmetyje. 
Jos motina Harriet kilusi iš 
Lietuvos. Turiu svarbių žinių. 
Prašau skambinti Charles 
Dėmes, tel. 773-202-0726 ir 
kalbėti angliškai. (.k.) 
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