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Opozicijai nepavyko suskaldyti 
valdančiosios koalicijos 

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) 
.Iniciatyva svarstyti šį klau
sima Seime rėmėsi vienu mo
tyvu — kaip nors galbūt pa
vyks pasiekti, kad koalicįja 
susiskaldys", sakė Seimo pir
mininko pirmasis pavaduoto
jas Andrius Kubilius spaudos 
konferencijoje trečiadienį ir 
pareiškė pasitenkinimą, kad 
Seime svarstant telekomuni
kacijų įkainius, opozicijai ne
pavyko to padaryti. 

Vietinių pokalbių apmokes
tinimo atšaukimo svarstymą 
pasiute Jungtinės frakcijos 
seniūnas Rimantas Smetona, 
surinkęs 49 Seimo narių pa
rašus. 

Antradienį priimtą konser
vatorių ir krikščionių demok
ratų kartu parengtą nuta
rimą, kuriame numatyta siek
ti kuo spartesnio telekomuni
kacijų vystymo ir bandyti 
spręsti socialines problemas, 
A. Kubilius pavadino raciona

liu ir subalansuotu sprendi
mu. 

„Seimo koalicinė dauguma 
dar sykį patvirtino, kad remia 
vyriausybės programą, patvir
tintą 1996 metų pabaigoje", 
teigė Seimo vicepirmininkas. 
Vyriausybės programoje buvo 
numatyta, kad šių metų pir
majame ketvirtyje bus įvestas 
įkainiais pagrįstas telekomu
nikacijų paslaugų apmokė
jimas. 

A. Kubilius teigė tikėjęsis 
posėdyje gauti kitų Seimo 
frakcijų gerų bei konstrukty
vių pasiūlymų, tačiau jų nebu
vo. 

A. Kubilius kartu išreiškė 
apgailestavimą, kad, anot jo, 
viena stipriausių Lietuvos po
litinių jėgų — Centro sąjunga 
— pastaruoju metu pasižymi 

iLumu îr ^rdėt^lu4- E u r ° P ° s ministerija nesprendžia 
sirūpinimu teisiamo Seimo 
nario likimu. 

Vasario 25-ąją, paskutiniąją prezidento kadencijos dieną, Algirdas Brazauskas atsisveikino su Gedimino Vag
noriaus vadovaujama vyriausybe. (Eita/ 

„Lietuvos telekomas" negali 
turėti išimtinių teisių 

Vilnius, vasario 25 d. 
(BNS) — Liberalai sieks, kad 
Telekomunikacijų įstatymas 
įtvirtintų konkurenciją tele
komunikacijų rinkoje, o „Lie
tuvos telekomas" netektų mo
nopolio. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį Seimo narys Alvydas 
Medalinskas teigė, kad jeigu 
įstatymas neliberalizuos tele
komunikacijų rinkos, liberalai 
tokį įstatymą apskųs Konsti
tuciniam teismui 

Komentuodamas antradienį 
vykusį Seimo posėdį, kuomet 
buvo paliktas galioti Ryšių ir 
informatikos ministro spren
dimas apmokestinti vietinius 
pokalbius, A. Medalinskas tei
gė, kad jame neatsižvelgta į 
kitų partįjų pasiūlymus. 

Pasak jo, sprendimas dėl te-

* Vyriausybė neketina 
vietiniu telefono pokalbiu 
lengvatų socialiai remtiniems 
asmenims apmokėti biudžeto 
ar kitomis mokesčių mokėtojų 
lėšomis, pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba. Lėšos iki 
„Lietuvos telekomo" privati
zavimo bus imamos iš valsty
bei priklausančių telekomo 
bendrovės akcijų pajamų. 
„Lietuvos telekomą" pardavus 
užsienio investuotojui, kom
pensacijos bus mokamos iš 
specialaus socialinio fondo, 
kuris bus sudarytas iš strate
ginio investuotojo sumokėtų 
valstybei pinigų už įsigytą te
lekomo turtą. 

* Naujasis Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus 
nuo trečiadienio yra tik Lietu
vos pilietis. Praėjusią savaitę 
V. Adamkui savanoriškai atsi
sakius JAV pilietybės, nuo 
vasario 25 d. JAV vyriausybė 
nebelaiko jo savo piliečiu, 
pranešė išrinktojo prezidento 
atstovė spaudai. V. Adamkaus 
amerikietiškas pasas anuliuo
tas, jam išduota diplomatinė 
JAV viza. Dvigubą pilietybę 
iki šiol turėjęs V. Adamkus 
tik Lietuvos piliečiu tapo, li
kus vienai dienai iki jo inau
guracijos vasario 26 dieną. 

* Vasario 24 d. Seimas pa
tvirtino 1993 metais Pa
ryžiuje pasirašytą Konvenciją 
dėl cheminio ginklo kūrimo, 
gamybos, kaupimo ir panau
dojimo uždraudimo bei jo su
naikinimo. 

lekomunikacįjų įkainių pa
rodė, kad tarp konservatorių 
vyrauja socialistinis mąsty
mas, kuris, pasak A. Meda-
linsko, neretai būdingas 
krikščionims demokratams. 

Seimo nutarimą A. Meda
linskas pavadino „Tragedija 
Lietuvos žmonėms", kurie 
manė, kad Seimas grįš prie 
racionalaus, o ne politinio 
problemos svarstymo. 

„Kas atsitiko krikščionims 
demokratams, kad jie staiga 
patikėjo, jog pasirengta perei
ti prie tokio apmokestinimo, 
kad telekomas pajėgus tiks
liai matuoti pokalbių truk
mę?" klausė liberalas. Anks
čiau krikščionys demokratai 
prieštaravo Ryšių ir informa
tikos ministerijos sprendimui, 
tačiau Seimo posėdžio išva
karėse nutarė jam pritarti. 

„europinių" problemų 
Vilnius, vasario 25 d. sijusios su Europa, bet grei-

(BNS) — Lietuvos Užsienio čiau tai yra Lietuvos integra-
reikalų ministras Algirdas cijos į Europą reikalai, ... o už-
Saudargas mano, kad būtina sienio reikalų funkcijų ši mi-
keisti Europos reikalų minis- nisterija neturi", 
terijos (ERM) pavadinimą, ir Lietuvos premjeras Gedi-
žada toliau ginti savo požiūrį minas Vagnorius kol kas nėra 
vyriausybėje. pareiškęs nuomonės dėl Euro-

Pasak A. Saudargo, jis kol pos reikalų ministerijos pa
kas tesiūlo keisti pavadinimą, vadinimo, tačiau A. Saudar-
o jei jo pasiūlymas būtų priim- gas vylėsi, kad premjeras „iš 
tas svarstymui vyriausybėje, esmės liks atviras dialogui". 
„atsirastų kitų pareigūnų, ku- Dviejų ministerijų vadovy-
rie geriau galėtų apmąstyti ir bių nesutarimai prasidėjo nuo 
atskleisti šios ministerijos pa- pat ERM įsteigiao 1996 m. 
vadinimą". pabaigoje. Lietuvos diplomati-

Konservatorės Laimos An- jos vadovai ne kartą kritikavo 
drikienės vadovaujama mini- L. Andrikienę nesilaikius pri-
sterija, krikščionio demokrato imtos nuostatos Europos in-
A. Saudargo teigimu, „nėra tegracijos klausimais. Minist-
URM ir nėra Europos reikalų rė, savo ruožtu, yra kaltinusi 
ministerija pagal savo veiklos URM vadovus neryžtingumu 
pobūdį". Europos reikalų mi- ir nevykusia užsienio politika, 
nisterijos pavadinimas labai 
neišsamiai atspindi ministeri
jos funkcijas. 

Pasak UR ministro, „tam 
tikros (ERM) funkcijos yra su-

* Konservatoriaus Gedi
mino Vagnoriaus vyriau
sybė ketvirtadienį, 4 vai. po 
pietų, po to, kai Seime pri
sieks naujasis prezidentas, 
grąžins savo įgaliojimus Val
dui Adamkui. Tačiau jau tą-
pat dieną naujasis prezidentas 
turi išleisti dekretą, kuriuo jis 
paves vyriausybei toliau eiti 
savo pareigas. Per 15 dienų 
prezidentas turi pateikti Sei
mui svarstyti to paties prem
jero, t.y. G. Vagnoriaus kandi
datūrą, o parlamentas — ar
timiausiame posėdyje suteikti 
galimybę prezidentui pristaty
ti kandidatą. Po to premjero 
kandidatūrą 2 dienas svarsto 
Seimo frakcijos. Ne vėliau, 
kaip per 5 darbo dienas nuo 
premjero kandidatūros prista
tymo turi būti surengtas kitas 
Seimo posėdis, kuriame — pri
imtas nutarimas pritarti ar 
nepritarti prezidento pateiktai 
kandidatūrai. 

Seimo pirmininkas siūlo 
pasinaudoti Lenkijos padėtimi 

Naujoji Estijos ambasada — 
tiltas tarp tautų 

Vilnius, vasario 23 d. Pastatą palaimino pastorius 
(BNS) — Estijos parlamento iš Tartu, 
pirmininkas Toom Savis tiki, Estijos ambasadorius Lietu-
kad naujasis Estijos ambasa
dos pastatas Vilniuje taps 
„namais toli nuo namų at
sidūrusiems estams ir tiltu 
tarp Baltįjos kaimynų". 

„Tebūnie jis paminklu drau
giškiems mūsų valstybių san
tykiams", sakė jis, atidaryda
mas pastatą pirmadienį. 

Ceremonijoje taip pat daly-

voje Alar Olljum džiaugėsi 
sparčiai ir kokybiškai atliktais 
statybos darbais. Ambasado
rius sakė ir pats abejojęs, ar 
Estijos prezidentui Lennart 
Meri pernai rugpjūtį padėjus 
kertinį akmenį, po pusės metų 
ambasados pastatas bus jau 
baigtas. 

Tačiau, Alar Olljum teigimu, 
vavo išrinktasis Lietuvos pre- nors konstrukcijos jau suręs-
zidentas Valdas Adamkus, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Seimo ir vyriau
sybės nariai, kitų valstybių 
ambasadoriai. 

tos, ambasados, „kaip drau
gystės ir ryšių tarp Estijos ir 
Lietuvos kūrėjos, statyba nie
kada nesibaigs". 

„Naujasis pastatas yra dau-
T"7 r— giau nei pastatas, jis atspindi 

Didžiosios Britanijos geriausias šių laikų Estijos sa-
premjeras Tony Blair inau- ^ ^ _ dinamiškumą, gyvy-
guracijos proga palinkėjo Vai- b i n g u m ą i r ambicingumą' 

Vilnius, vasario 25 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis susiti
kime su užsienyje reziduojan
čiais Lietuvos diplomatais pa
ragino kartu su Lenkija pro
jektuoti didesnio trišalio bend
radarbiavimo modelius. 

Trečiadienį vykusiame su
sitikime V. Landsbergis paste
bėjo, kad „įvyko reikšmingas 
prasiveržimas Lenkijos krypti
mi" ir tai žada tvirtesnį Lietu
vos buvimą europinėse ir at-
lantinėse struktūrose. 

Seimo pirmininko nuomone, 
Lenkija ir Lietuva gali projek
tuoti didesnį trišalį bendra
darbiavimą kartu su Čekija, 
Ukraina ar Latvija. 

Jo įsitikinimu, naudinga 
siekti, kad Lietuva drauge su 
kitomis Baltijos valstybėmis 
būtų matoma vienoje grupėje 
su Lenkija, Čekija ir Vengrija. 

* Vilniuje iškilmingai 
pradėta Lenku namų staty-

„Šiame regione formuojasi 
'antroji Europa', kuri pati sa
varankiškai siekia suartėjimo, 
eidama link Europos Sąjun
gos", pastebėjo jis. „Išeiname 
iš savotiškos Baltijos užkam
pio izoliacijos", sakė jis, pažy
mėdamas, kad Baltijos vals
tybes individualiais veiksmais 
pasiekė kokybiškai naujo sta
tuso. 

V. Landsbergio nuomone, 
tarptautinis „klimatas" tampa 
palankesnis ir Lietuvos narys
tei NATO. 

Jis pastebėjo, kad NATO 
bei Europos Sąjungos plėtra į 
Rytus jau nėra akcentuotina. 
..Po to, kai Lenkiją pakvietė į 
abi organizacijas, abi struktū
ros plėsis į Šiaurę", mano jis. 

Suaktyvėjo Lietuvos diplomatai 
Jungtinėse Valstijose 

Vilnius, vasario 25 d. 
(BNS) — Jungtinėse Valstijo
se vykstant energingai propa
gandos kampanijai dėl NATO 
plėtros patvirtinimo Kongre
se, Lietuvos diplomatai suak
tyvino savo ryšius su JAV įs
tatymų leidėjais ir lietuvių iš
eivija, trečiadienį Vilniuje pa
reiškė Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone Stasys Sakalaus
kas. 

„Jungtinėse Valstijose tu
rime beveik milijoną lietuvių, 
kurie yra rinkėjai ir gali dary
ti įtaką savo kongresmenams. 
Šį faktą stengiamės išnaudoti, 
pranešdami savo poziciją ir 
nuostatas", sakė S. Sakalaus
kas. 

Jis Vilniuje dalyvavo amba
sadorių susitikimuose su Lie
tuvos URM vadovybe ir Lietu
vos vadovais. 

„Kongrese turime ir tiesio
ginių kontaktų. Labai atidžiai 
stebime diskusijų procesą ir, 
savo ruožtu, stengiamės kuo 
plačiau paskleisti mūsų požiū
rius", sakė ambasadorius. 

JAV Senatas maždaug po 
dviejų savaičių turi tvirtinti 
Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos 
prisijungimo prie NATO pro
tokolus. 

S. Sakalauskas neabejojo, 
kad sąjungai pradėjus nagri
nėti ir „Lietuvos bylą", nema
žai pasitarnaus naujojo Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus praeities nuopelnai. 

„Jis tikrai sukaupė didelį 
patyrimą, kai buvo užėmęs 
aukštas pareigas JAV admi
nistracijoje, jis žino kelius ir 
kontaktus. Nemanau, kad 
naujasis prezidentas imtųsi 

praktiškai realizuoti savo ry
šius, bet, iš Amerikos pusės 
žiūrint, tai yra faktorius, ku
ris turės įtakos Lietuvos ir 
JAV ateities santykiams", sa
kė ambasadorius. 

Lietuvos vyriausybei nu
rodžius plėsti santykius su 
JAV visose srityse, numatoma 
didinti ir diplomatinį perso
nalą, todėl S. Sakalauskas vy
lėsi, kad greitai ambasados 
galimybės „nebebus ribotos". 

Ambasadorius kaip „labai 
svarbų žingsnį" įvertino 
sprendimą atidaryti Lietuvos 
generalinį konsulatą Čikagoje, 
kurios apylinkėse gyvena 
nemažas būrys lietuvių. 
Pasak S. Sakalausko, konsula
tas tikrai būtinas plėtoti eko
nominius, kultūros ir švietimo 
ryšius. 

Sausio pabaigoje generali
niu konsulu Čikagoje paskir
tas buvęs Lietuvos URM Ame
rikos skyriaus vedėjas Gied
rius Apuokas. 

Lietuvos ambasadorius pri
pažino, kad Vašingtone palan
kiai buvo priimtas Lietuvos 
vyriausybės pasiryžimas, 
esant reikalui, prisijungti prie 
tarptautinės koalicijos veiks
niu, įgyvendinant JT Saugu
mo Tarybos nutarimus Irake. 

Pasak S. Sakalausko, JAV 
administracijos pareigūnai 
pirmieji nesikreipė į Lietuvos 
diplomatus, bandydami iš
siaiškinti Vilniaus nuostatą 
dėl Irako krizės. Tačiau Lietu
vai pačiai suformulavus nuos
tatas šiuo klausimu, JAV Val
stybės departamentas priėmė 
jas „pozityviai, pareiškimas 
neliko nepastebėtas". 

Stiprinamas Lietuvos 
bendradarbiavimas su Rusija 

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Rusijos prekybi
nio ir ekonominio bendradar
biavimo darbo grupės baigė 
dviejų dienų derybas Vilniuje 
bei suderino trijų sutarčių pro
jektus. 

Trečiadienį Ūkio ministeri
joje buvo pasirašytas oficialus 
susitikimo protokolas. 

Lietuvos darbo grupės vado
vas, ūkio viceministras Gedi
minas Miškinis spaudos kon
ferencijoje sakė, kad pareng
tas tarpvyriausybinio bendra
darbiavimo žuvininkystės sri
tyje projektas, investicijų ska
tinimo ir apsaugos projektas 

Susitikimo metu V. Lands
bergis paragino diplomatus 
daugiau dėmesio skirti lietu
vių bendruomenėms, aktyviau 
propaguoti Lietuvos meną ir 
kultūrą. 

dui Adamkui sėkmingai eiti pastebėjo Lietuvos Seimo pir- ba. Antradieni vykusiose 
prezidento pareigas ir pareis 
kė viltį, kad atsiras galimybė mininkas V. Landsbergis. iškilmėse pradėtą statyti pas-

Jis taip pat pasveikino estus tatą pašventino kunigas. Anot 
juodviem susitikti. „Mes pri- s u valstybės 80-mečiu, teigda- Lietuvos lenkų sąjungos, pa 
tariame jūsų valstybės inte-
gravimuisi į Europą. Jungtinė 
Karalystė remia Europos Ša

mas, jog naujasis ambasados 
pastatas „gera dovana ta pro
ga tiek jums, tiek mums". V. 

jungos plėtrą sakoma sveiki- L ^ ^ , t e i g ė neabejojąs. 
n,me,kun V Adamkui trečia- k a d a m b a s a d a £ u s l l n a 
dietų perdavė britų ambasado- k , o s i r d r a u ^ s t e s vei-
rius Vilniuje Thomas Macan 
„Ir kaip bendradarbiauti pasi
rengusi valstybė, ir kaip ES 
narė, Jungtinė Karalystė visa
da suteiks pagalbą pagal savo 
išgales", rašo premjeras T. 
Blair. 

Naujasis Estijos ambasados 
pastatas yra pirmasis Vil
niuje, pastatytas specialiai 
šiam tikslui, ir antroji specia
liai statyta Estijos ambasada 
užsienyje. Pirmąją estai pasi
statė 1930 metais Helsinkyje. 

siūliusios namų statybą, pir
mininko Ryšardo Maceikiane-
co, namų įkūrimą paskatino 
tai, jog iki šiol lenkai „neturi 
savo kampo". Jo teigimu, na
muose bus rengiami susitiki
mai, vakarai, bus kviečiami 
apsilankyti ir lietuviai. Pa
stato statybą finansuoja Len
kijos draugija „Wspolnota 
Polska", o darbus atlieka tarp
tautinį konkursą laimėjęs „Pa
nevėžio trestas". 

Lietuvos kultūros ministrą- Siūlius Šaltenis vasario 25 d. įteikė Lietuvos 
kultūros ir meno tarybom įsteigtus medalius — garbes ženklus „Už nuo
pelnus Lietuvos kultūrai" muzikei. Europos konservatorijos Paryžiuje 
profesorei Mūzai Rubackytei ir Lietuvos ambasadoriui Venezueloje Anta
nui Vytautui Dambravai. IEIUI 

bei dvigubo pajamų ir kapitalo 
apmokestinimo išvengimo pro
jektas. 

Tikimasi, kad minėtos su
tartys bus pasirašytos per pla
nuojamą ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus vizitą 
Maskvoje gegužės mėnesį. 

Rusijos delegacija pasiūlė 
rengti dar dvi naujas sutartis 
— dėl eksporto kontrolės ir 
tarpžinybinę Lietuvos ūkio 
ministerijos bei Rusijos užsie
nio ekonominių ryšių ir preky
bos ministerijos. 

Derybininkai taip pat apta
rė Rusijos įsiskolinimus Lie
tuvos statybininkams. 

Šalys aptarė ir prekybos li
beralizavimo galimybes. Bus 
siūloma, kad Rusija netaikytų 
muitų Rusijoje statomų ob
jektų statybinėms medžia
goms ir kitai įrangai. 

Lietuva įteikė Rusijos dery
bų grupei paklausių jos rinkai 
prekių sąrašą, kurioms rei
kėtų įvesti palankesnį mainų 
režimą. Jis yra trumpesnis ir 
konkretesnis už anksčiau siū
lytus. 

Rusija dabar yra didžiausia 
Lietuvos prekybos bendri
ninkė. Pernai Lietuvos preky
bos apyvarta su Rusija sudarė 
24.6 proc.užsienio prekybos ir 
pasiekė 9.378 mlrd. litų. Iš jų 
Lietuva eksportavo prekių už 
3.957 mlrd. litų, įvežė už 
5.421 mlrd. litų. 

KALENDORIUS 
Vasario 26 d.: Aleksand

ras, Izabelė, Jogintas. Jorūnė. 
Aurime. 

Vasario 27 d.: Gabrie
lius, Fortūnatas. Ginvilas. Vil
mantė. 
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DRALGAS, ketvirtadienis, 1998 m. vasario 26 d. 

NAMAI, KURIŲ GALĖJO 
NEBŪTI 

Ta 1997 m. lapkričio de
šimtoji diena nebuvo nei vė
juota, nei žvarbi. Už namo į 
dangų stiepėsi balti beržai ir 
atrodė tarytum dailininko nu
tapyti paveikslėlyje. Čia ty
liais sukosi televizijos ir foto 
aparatai — vyko neįprastos 
iškilmės, perkirpta žalia juos
telė prie namo durų. Ten 
užrašas: „Tremtinių namai" — 
ir stilizuota Tremtinių grįžimo 
fondo emblema — geležinkelio 
bėgiai, viršuje bėgių — pa
stogė. Koridoriai dar kvepia 
dažais ir naujumą, gorėčiau 
ir aš čia gyventi", — pasakė 
žmogus, sužavėtas namų jau
kumu." Reikia sugrįžti iš ten, 
kad čia patektum", — ranka 
parodė pašnekovas į šiaurę ir 
abu nutilo. Nebereikia žodžių, 
juk ir taip aišku: čia gyvens 
tie, kurių gyvenimas tapo le
gendomis; čia gyvens tie, ku
rie' ilgai, ilgai grįžo namo... 

Sugrįžimo keliai į tėvynę 
buvo nepanašūs, nevienalai
kiai. Kai sovietų laikais Lietu
voje atrodė viskas jau „su
tvarkyta", liaudies priešų 
buvo likę nedaug, kai buvo 
galima pailsėti Turniškėse ir 
Valakampiuose, Maskva ėmė 
leisti tremtinius į namus. 
Tada labai išsigando „snieč-
kai" ir „paleckiai", pirmą 
kartą nepakluso Kremliui, at
sisakę priimti tremtinius Lie
tuvoje, o jau sugrįžusiems su
darė tokias gyvenimo sąlygas, 
kad ir toliau vargelį vargo, 
savo kampo neturėjo. Blaškėsi 
tremtiniai po tėvynę, po kitus 
kraštus, kiti sugrįžo atgal į Si
birą. 

1992 metais buvo įsteigtas 
Tremtinių grįžimo fondas. 
Fondo steigėjas Vytautas 
Landsbergis padarė pradžią, 
kad bent dalis šių žmonių, 
sugrįžę į tėvų žemę, ramiai 
pagyventų. Ta pradžia nebuvo 
lengva, kaip ir išsilaisvinimas 
iš vergijos. Tada sukruto, su
judo Amerikos, Kanados, Aus
tralijos lietuviai. Jie ėmė 
rūpintis likimo broliais. Šių 
kraštų lietuviai geriausiai su
prato, ką reiškia tremtiniui 
turėti savo pastogę, nes jie toli 
nuo tėvynės praėjo ne rožėmis 
klotą kelią. Arba galime saky
ti, jeigu ne jų pagalba, „Trem
tinių namų" galėjo ir nebūti. 

Tą rudens dieną gražiame 
gamtos kampelyje, prie Neries 
buvo pašventinti „Tremtinių 
namai": skambėjo muzika, 
buvo atvykę daug garbių sve
čių. Tremtinių globos namai 
pradėjo savo gyvenimą. 

„Tremtinių grįžimo fondo" 
tarybos pirm. Vytautas Ci-
nauskas atidarymo iškilmėse 
kalbėjo: 

„Visi mes. atvykę į šių namų 
atidarymą, esame labai gra
žaus ir prasmingo įvykio daly
viai. Šiandien atidaryti globos 
Tremtinių namai' žmonėms 
ginklu ir kitais visais įmano
mais būdais kovojusiems prieš 
sovietinius okupantus. Žmo
nėms sudėjusiems ant tėvynės 
Laisvės aukuro savo jaunystę 
ir sveikatą. Žmonėms, kurie 
nusipelnė nepriklausomos Lie

tuvos valstybės ir jos piliečių 
dėkingumo ir globos. 

Ir labai simboliška, kad šių 
namų atidarymo juostelę per
kirpo LR Seimo pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis, 
nes jo pastangų ir įžvalgumo 
dėka 1992 metais buvo įsteig
tas Tremtinių grįžimo fondas, 
kurio pagrindinė nuostata 
buvo visokeriopai padėti te-
begrįžtantiems dabar ir jau... 
anksčiau sugrįžusiems iš trem
ties ir kalinimo vietų buvu
siems kaliniams ir tremti
niams įsikurti nepriklausomo
je tėvynėje. 

Nesvarbu, kad buvęs Sibiro 
kalinys ar tremtinys sugebėjo 
sugrįžti prieš dvidešimt ar 
daugiau metų. Jeigu jis savo 
tėvynėje iki šiolei neturi sau 
pastogės, pakenčiamų gyveni
mo sąlygų, jis nėra grįžęs į 
tėvų žemę dėl kurios laisvės 
kovojo ir kentėjo. 

Todėl Tremtinių grįžimo 
fondas, pritariant ir visokerio
pai padedant jo steigėjui prof. 
Vytautui Landsbergiui, viena 
savo pagrindinių užduočių 
turėjo padaryti viską, kad 
bent dalis šių žmonių likusią 
Apvaizdos skirtą gyvenimo 
dalį nugyventų tarp savo liki
mo brolių ir seserų, padorio
mis buities bei dvasinio gyve
nimo sąlygomis. Galima būtų 
daug pasakoti apie vargus ir 
įvairiausias biurokratines, at
viras ir užmaskuotas, poli
tines kliūtis, pradėjus šių 
namų perstatymo įrengimo 
darbus. Statybos darbai pra
dėti ne pačiu palankiausiu, 
švelniai tariant, LDDP val
džios metu. Svarbiausia, kad, 
pradėję šį darbą, sulaukėme 
daug pritarimo ir paramos iš 
mūsų tautiečių užsienyje bei 
Lietuvoje. Todėl TGF valdy
bos, jo negausių darbuotojų 
vardu noriu padėkoti nedide
lei Australijos Lietuvių Ben
druomenei, rėmusiai mūsų 
veiklą pačiu sunkiausiu metu 
ir paramos vajaus organiza
toriui Gabrieliui Žemkalniui, 
Kanados Lietuvių katalikų 
moterų draugijai ir jos pirmi
ninkei Angelikai Sungailienei, 
Baltiečių moterų tarybai To
ronte, lietuviškų katalikiškų 
bažnyčių parapijų parapijie
čiams, kitoms Kanados lietu
vių organizacijoms ir atski
riems rėmėjams iš Kanados: 
Stasiui Jakaičiui, Dalindoms, 
Birietoms, Antanui Bumbuliui 
ir jau Anapilin iškeliavusiai jo 
žmonai, dosnios sielos mote
riai. Monikai Bumbulienei. 

Esame labai dėkingi JAV 
gyvenantiems lietuviams ir jų 
organizacijoms. Neišvardinsiu 
visų dėl laiko stokos, tačiau 
negaliu nepaminėti LDK Bi
rutės draugijos, BALFo centro 
valdybos iš Čikagos, Lietuvos 
dukterų draugijos, JAV Lietu
vių Bendruomenės Soc. rei
kalų tarybos, tautiečių gyve
nančių JAV: Vitos ir Albino 
Markevičių, Emilijaus ir Juli
jos Sinkių, Albinos ir Vandos 
Prunskienių, Adelės ir Juliaus 
Balsių, Antano ir Konstancijos 
Valiuškių, Jono Miglino, Rai-

,,Tremtinių namai" Vilniuje. Viena jų gyventoja 'kairyje; yra Ona Milaknyte, grįžusi į tėvyne po 56 metų trem
ties tik 1997 m. rugpjūčio mėn. Nuotr A n t a n o S e i k a l i o 

BUVUSIUOSE KGB RŪMUOSE 
STASYS ŽUKAS 

1997 metai prasidėjo vilti- kios priežastys privertė Seimą 
jau priimtą įstatymą keisti, 
nenurodant jame KGB ar
chyvų buvimo vietos. Susidarė 
įspūdis, kad ir naujas Seimas 
pritaria LDDP nariams KGB 
archyvus iš rūmų iškelti ir ten 
palikti teismus. 

Derybos su vyriausybe rei
kalauta iš rūmų teismus iš
kelti ir juos su visais stati
niais ir kiemais paversti mu
ziejumi. Tačiau ne visi vyriau
sybės nariai šiems reikala
vimams pritarė. Priežastis: 
trūksta pinigų, nėra kur 
iškelti teismų, teks ilgai lauk
ti. Bet reikalavimų neatmetė. 

Protesto akcijos dalyviai, įsi
tikinę, kad ir naujoji dešiniųjų 

mondo ir Liudo Šlenių, Anta- valdžia nenori ar delsia paten-
no Mikalajūno, Mato Baukio... kinti jų reikalavimus, budėji-

Šių namų statybą rėmė vi- mus tęsė. Išjrečio aukšto lan-
suose pasaulio kraštuose gyve- go nuleista, kabojo trispalvė. 

mis ir abejonėmis, ar pasi
traukus LDDP valdžiai, naujo
ji dešiniųjų koalicija paten
kins buvusių politinių kalinių 
ir tremtinių reikalavimus, ar 
trejų metų budėjimus bus ga
lima nutraukti ir ramiai lauk
ti pasikeitimų Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro (LGGRTC) dar
be. Daug rūpesčių kėlė kei
čiamas Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro pertvarkymo įstaty
mas, vienbalsiai Seimo daugu
mos priimtas, bet prezidento 
nepasirašytas ir vėliau Seimo 
daugumos narių pripažintas 
netinkamu. Nebuvo aišku, ko-

nantys tautiečiai. Ir ne tik jie. 
Visų jų vardai bus įrašyti į au
kotojų knygą iš turimų są
rašų. Knyga bus šiuose na
muose. Atskirai to pageidau
jančių, aukotojų vardai ir pa
vardės bus užrašytos ant 
lentelių, kurių padarymui da-

Sekmadieniais koplyčioje vyko 
vilniečių susitikimai su Seimo 
nariais, kultūros ir meno vie
netais. Vilniečiai stebėjosi bu
vusių politinių kalinių ir trem
tinių atkaklumu. Tik kai 
Lietuva gegužės 5-ąją išgirdo 
apie Vidaus reikalų ministeri-

bar jau ruošiamasi. Jos bus joje saugomo LSSR archyvo 
pritvirtintos ant sienos prie 
vardinių kambarių. 

Noriu padėkoti mūsų rė
mėjams Lietuvoje. Tai rašy
tojas Kazys Saja, buvęs Vil
niaus miesto meras Alis 
Vidūnas, kuris skurdžiame 
miesto biudžete surado lėšų 
šio namo apšildymo katilo nu
pirkimui. Tikiuosi, kad ir 
būdamas Vilniaus apskrities 
viršininku jis pats nepamirš 
kelio į šiuos namus ir parodys 
jį dabartiniam miesto merui 
Rolandui Paksui. Atskirai no
riu padėkoti tremtinių dukrai 
Laimai Andrikienei, kuri pri
teistus už jos apšmeižimą pi
nigus iš jau nusigalavusio 
„Dienos" dienraščio, visus iki 
vieno paaukojo šių namų 
įrengimui. 

Ir dar. Nebūtų buvę šiemet, 
gal dar ir kitais metais 
užbaigti įrengti šie namai, jei
gu TS nebūtų laimėjusi LR 
Seimo rinkimų ir neturėtume 
pačios daugeliui Lietuvos žmo
nių žinomiausios ir reikalin
giausios ministerijos minis
trės Irenos Degutienės 

(apie 30,000 bylų) virtimą 
makulatūra, apie galimą ir 
KGB archyvų sunaikinimą, 
tada ir buvo prisiminti buvu
sieji KGB rūmai. Pagal mi
nistro pirmininko gegužės 
23-osios nutarimą, pusė buvu
sių KGB rūmų pastato pave
dama Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui, o apeliacinis teismas 
numatytas iškelti į statomą 
pastatą Vilniuje, Gynėjų 14. 

Lietuvos PKT sąjungos na
rius toks vyriausybės nutari
mas patenkino. Jie patikėjo, 
kad vėliau visas pastatas su 
statiniais ir kiemais bus pa
verstas muziejumi ir birželio 
7-tą protesto akciją „KGB ar
chyvai į švarias rankas" iš
kilmingai nutraukė. Susirinki
mo metu, dalyvaujant Seimo 
ir vyriausybės nariams, buvo 
pasirašytas akcijos užbaigimo 
aktas. Buvo pasiektas protes
to akcijos ilgumo rekordas. 
Akcija užtruko 3.5 metų. Joje 
dalyvavo 13,371 žmogus. Re
kordą nedelsiant turėtų įtei
sinti sąjungos vadovybė ir pa-

Kas okupacijos metais galėjo reikalauti iš „darbiečių" parti-
pagalvoti, kad ateis laikas, kai jos už žmonių sugaištą laiką, 
sovietinės nomenklatūros po- jei ne atlyginti, tai bent atsi
ilsiu citadelės Turniškių pašo
nėje atsiras jų vadinamų 
„liaudies priešų" globos ir pa
garbos namai. Tokių namų, su 
tokiu ar kitokiu pavadinimu, 
reikia ir Žemaitijoje, ir Suval-

prašyti. 
Bet, ir akciją užbaigus, KGB 

archyvai be sąjungos narių 
dėmesio neliko. Koplyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
nukankintus rūmuose Lietu-

kijoje, ir Aukštaitijoje, o gal ir vos žmones. Jas aukojo Kauno 
visose buvusiose Lietuvos par- karmelitų parapijos klebonas 

. .Tremtinių namai" su kolyčia Vilniuje. Nuotr A. Se ikal io 

tizanų apygardose?.. 
O ant šių namų durų 

norėčiau užrašyti: „Mes sugrį
žome!" 

kun. A. Keina, buvęs vyriau
sias kariuomenės kapelionas 
mons. A. Svarinskas, Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si-

Paruošė: Antanas Seikalis gitas Tamkevičius, Kauno ku

rijos kancleris kun. A. Jagela-
vičius. Per 1997 metus sek
madieniais įvyko 34 vilniečių 
susitikimai su daugeliu Seimo 
narių, kurie pasakojo apie Lie
tuvos vidaus ir užsienio poli
tiką, su ministrais: I. Degu
tiene, Ž. Zinkevičiumi ir V. 
Pakalniškiu. Susirinkimuose 
kalbėjo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovas Seime J. 
Gaila. JAV visuomenės veikė
jai V. Bražėnas ir J. Kojelis, 
poetas V. Laugalis, „Katalikų 
Bažnyčios kronikos" vertėjas 
kun. K. Pugevičius, 1941 metų 
sukilimo dalyvis ir Laikinosios 
vyriausybes narys dr. A. 
Darnusis, Los Angeles vyrų 
kvarteto vadovas, Kalifornijos 
valstybinio universiteto prof. 
E. Jarašūnas, žymūs Lietuvos 
mokslo ir visuomenės veikėjai: 
prof. J. Rugienius, mokslų 
daktarai V. Vitkauskas ir Ba
tūra, kompozitoriai ir daini
ninkai V. Juozapaitis, D. Sa
dauskas, aktoriai V. Dum-
šaitis, A. Grašys ir Jonušas. 
Bažnytines giesmes giedojo 
didysis Arkikatedros choras 
(vad. L. Pranulis), bažnytinis 
vyrų' choras „Varpas" (vad. P. 
Vaičekonis). Koncertavo Lie
tuvos aklųjų choras „Vilnius" 
(vad. J. Kalcas), Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
kultūros namų instrumentinis 
ansamblis (vad. R. Jonavi-
čius), Čiurlionio menų gimna
zijos choras (vad. R. Gražinis), 
Vilniaus folkloro ansamblis 
„Salvė" (vad. L. Miškinienė). 

Prie buvusių KGB rūmų sie
nos esančiose skelbimų len
tose vilniečiai visada galėjo 
pasiskaityti žinias iš laik
raščių „Tremtinys", „Kauno ai
das", „Apžvalga" ir „Tėvynės 
sąjungos žinios". 

Per 1997 metus buvo nu
veiktas nemažas politinis ir 
kultūrinis darbas, ypač daug 
padirbėta prieš Lietuvos prezi
dento rinkimus. 

Mūsų pastangos nebuvo vel
tui, nes KGB šeimos au
klėtinis nelaimėjo prezidento 
rinkimuose. 

IŠEITIS 

Mums Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institute visą re
formos laiką, kaip damoklo 
kardas virš galvos, kybojo 
klausimas; ką dabar daryti, 
kur sukti, kad mažiausiai nu
kentėtų kaimo žmogus ir kad 
būtų pramintas takas į nor
malų prekybinį ūkininko ūkį. 
Daug bandyta ir galvota, dirb
ta praktiškai. Svarbiausios iš
vados dėl kaimo ateities, ku
rias aš galiu jau dabar pateik
ti, būtų tokios: kiekviena že
mės ūkio bendrovė yra tiek sa
vita, kad centralizuotai pa
ruoštos jos pertvarkymo prie
monės, bet kuriuo atveju, dau
gelyje, nukrypusių nuo vidur
kio, padarytų didelių nuosto-
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lių; norint išsaugoti ir padi
dinti turtą, jis turi būti išnuo
mojamas suinteresuotam ir 
kvalifikuotam šeimininkui, 
kuris sakysime, per 10 metų 
iš bendrovės narių tą turtą 
išpirktų. Visi šie veiksmai turi 
būti patvirtinti notaro. Šiuo 
metu prieš tokio tipo ūkio kū
rimą daug kas nusistatęs vien 
dėl to, kad jame nebūsią atsi
žvelgiama į kaimo žmonių so
cialinius poreikius. Bet šie 
klausimai taip pat yra nesun
kiai sprendžiami: notaro taip 
pat patvirtinami šeimininko 
įsipareigojimai už tam tikrą 
atlyginimą įdirbti bendrovės 
narių žemę, nuimti derlių, 
teikti kitas paslaugas. 

Ką taip persitvarkę išloštu-
me? Pirmiausia, kas dabar at
sitinka šimtuose bendrovių, 
būtų užkirstos galimybės ūkio 
vadovui ir specialistams pra
valgyti pensininkų litus. Ant
ra, ūkio vadovui būtų suteik
tas privataus savininko statu
sas (ar ne ta nuostata yra 
svarbiausia ir esminė, išei
nant iš socialistinio ūkio ruti
nos ir atsilikimo?) ir jis galėtų 
veikti visomis išgalėmis, pert
varkant ūkį, paruošiant jį 
dirbti Europos Sąjungos siste
moje. Trečia, vadovui būtų su
teiktos didelės teisės ir gali
mybės, jis žinotų, kad efektyvi 
veikla įgalins jį laiku atsiskai
tyti su žmonėmis ir nustatytu 
laiku išpirkti jų skolas. Ket
virta, būtų sustabdytas be
prasmis pastatų niokojimo va
jus, jie būtų toliau naudojami, 
pagal paskirtį. Penkta, tas 
didelis ir neefektyvus visuo
meninio ūkio turtinis poten
cialas būtų toliau naudojamas 
h*, jam nusidėvėjus, įsigyjama 
šiuolaikinė Vakarų Europos 
technika. Šešta, pamažu būtų 
įveikiamas žmogaus psicholo
ginis sustabarėjimas, kaime 
pradėtų įsivyrauti normalūs 
šiuolaikiniai ekonominiai san
tykiai, žmogus vis labiau da
rytųsi šiuolaikinės civilizuotos 
visuomenės nariu. 

Nenukentėtų ir žemės savi
ninkas. Jis, išsiplėtus rinkos 
santykiams, pamatytų tikrąją 
žemės kainą, jos nuomojimo 
galimybes. Jo savininko teisė 
valdyti ir tvarkyti žemę būtų 
įgyvendinama pačiu nuosek
liausiu ir racionaliausiu būdu. 

Norint sukurti efektyvų 
šiuolaikinį ūkį, turime žinoti, 
jeigu jis nėra daržininkystės 
ar kitos specifinės žemės ūkio 
šakos, jo dydis turėtų būti 
apie 50-500 ha. Dabar trakto
riai yra tiek galingi ir padargų 
užgriebio pločiai tokie dideli, 
kad panašaus dydžio ūkis tu
rėtų boti ne koks nors kitas, o 
šeimos ūkis. Tokio ūkio sukū
rimo neriboja nuosavos žemės 

EDMUNDAS VtZlNAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

TeL 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel 773-471-3300 

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

3900 VV.96 St Tai. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6822 -
4149 W. 63rd. St. 

TeL 773-735-7709 

DR.LPETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

TeL (708)598-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTL! GYDYTOJA 

9625 S.798I Ava., Hickory Hito, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 VV. 103 St , Oak Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
TeL708422-8260 

A?iAŠ2udėA,M.b. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E Ogden Ava.. Su** 310 

NapervtHe. IL 60563 
Tel. (830)527-0090 

3825 Highiaod Ave.. 
Tov*w l,Surte3C 

Dovnari Grove. IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

sklypo dydis. Jis gali būti or
ganizuotas ir nuomojamos že
mės pagrindu. 

Mano siūloma žemės ūkio 
bendrovės pertvarkymo siste
ma, be abejo, neturėtų būti su
prasta, kaip vienintelė. Gali
mos ir tokios, kai didesnė 
bendrovė suskaidoma į mažes
nes dalis, o turtas ir žemė 
išnuomojami keliems suinte
resuotiems šeimininkams. Ir 
visos kitos formos yra geros, 
tik būtina suvokti, kad atėjo 
laikas atsisakyti neefektyvių 
kolektyvinio turto valdymo 
formų ir pereiti prie tokios 
ekonominės sistemos, kur tur
tą valdo, ir už galutinius veik
los rezultatus atsako ne ko
lektyvas, o suinteresuotas šei
mininkas. 

Edvardas Rudys 
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ESTIJOS RESPUBLIKAI 
80 METŲ 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Estija, mažiausia gyventojų 
skaičiumi ir teritorija už kitas 
Baltijos valstybes, atstačiu
sias nepriklausomybę po Pir
mojo pasaulinio karo, laisvės 
siekė panašiu keliu kaip Lat
vija ir Lietuva. 

1917 m. lapkričio 28 d. 
Krašto taryba pasiskelbė 
aukščiausia valdžia Estijoje. 
Kai kurie istorikai šį įvykį lai
ko Estijos nepriklausomybės 
pradžia. Bet atvykę bolševikai 
išvaikė Krašto tarybą. Tikrąja 
data Estijos nepriklauso
mybės laikoma 1918 m. vasa
rio 24 d., kai estų Seniūnų ta
ryba paskelbė nepriklausomy
bės manifestą, kuriuo vyriau
sioji krašto valdžia buvo per
duota Gelbėjimo komitetui. 
Laisvė buvo atgauta tik dide
lėmis pastangomis. 

1918 m. sausio 30 d. bol
ševikai jėga užgrobė Estijos 
karininkų aukščiausiąjį komi
tetą, tačiau tautinės jėgos ne
pasidavė. Situaciją pakeitė 
Vokiečių kariniai daliniai, ku
rie po pasibaigusių nesėk
mingų derybų Brest-Litovske, 
pradėjo puolimą. Tuo momen
tu pasinaudojęs, susikūręs Es
tijos gelbėjimo komitetas pa
skelbė Estiją nepriklausomą 
respubliką ir į užsienį išsiuntė 
keletą diplomatų, kad jie 
stengtųsi gauti Estijos pri
pažinimą. Estų tautinė dele
gacija užsienyje sugebėjo pa
veikti anglų, prancūzų ir italų 
vyriausybes, kurios 1918 m. 
gegužės mėnesį pripažino Es
tijos nepriklausomybę de fac-
to. 

Vokietijos ir Rusijos kare es
tai apsisprendė likti neutra
lūs, bet ryžosi priešintis mė
ginimams Estiją prijungti prie 
Vokietijos. Vokiečių okupacija 
Estijos teritorijoje t ruko tik 
devynis mėnesius. 

J a u 1918 m. rudenį pa
aiškėjo, kad Vokietija karą 
pralaimės. Tuo metu Vokieti
joje kilo revoliucija. Kaizeris 
Vilhelmas II atsisakė impera-

; toriaus sosto ir išvyko į už
sienį. 

Okupavusi Estijos teritoriją, 
vokiečių karinė vadovybė iš 
aukšto ir priešiškai žiūrėjo į 
estų siekimą sukurti savo 
valstybę, bet paskutinėmis sa
vaitėmis stengėsi padėti es
tams. 1918 m. lapkričio 19 vo
kiečių karinė vadovybė per
davė valdžią estų vyriausybei. 

Tuo metu estų karinės jėgos 
buvo silpnos. Tokia padėtimi 
pasinaudojo raudonoji armija 
ir lapkričio 28 d. ėmė veržtis į 
Estiją. Gruodžio mėn. ji buvo 

užėmusi beveik pusę Estijos. 
Prasidėjo ka ras su bolševi
kais, kuris Estijos istorijoje 
vadinamas Laisvės karu. Ka
ras jaunai estų respublikai 
baigėsi sėkmingai. 1919 m. 
kovo mėn. pabaigoje estų ka-
ruomenei pavyko išstumti 
raudonąją armiją už Estijos 
teritorijos ribų. Gegužės mė
nesį estų kariuomenė pradėjo 
puolimą ir užėmė Pskovą ir 
kitus miestus. 1919 m. vasarą 
raudonosios armijos jau nebu
vo šiaurinėje Latvijos dalyje. 
Tačiau birželio mėnesį iškilo 
konfliktas su vokiečių Landes-
veru, veikusiu Latvijos žemė
se. Estų kariuomenė birželio 
23 d. sumušė Landesverą. 

Tačiau reikia prisiminti, 
kad kare dėl nepriklausomy
bės estai pergyveno kritišką 
momentą, kai Raudonoji armi
ja grasino užimti Taliną, nes 
rusai turėjo Baltijos laivyną. 
Estijos diplomatams pavyko 
įtikinti Anglijos karinę vado
vybę, kad jų kariniai laivai 
Baltijos jūroje yra labai reika
lingi. Lapkričio 27 d., admiro
lo E. A Sinclaire vadovauja
ma, flotilė išplaukė į Baltijos 
jūrą, bet gruodžio 6 d. vienas 
laivas užplaukė ant minos ir 
nuskendo. Gruodžio 12 d. 
anglų flotilė buvo prie Talino 
uosto. Nors mūšiuose anglai 
nedalyvavo, bet laivų buvimas 
prie Estijos krantų palaikė Es
tijos karių drąsą. 

Iš pradžių estų kariuomenę 
sudarė tik savanoriai. 1919 m. 
vasario mėnesį savanoriams 
sudavus smarkų smūgį rau
donarmiečiams, buvo paskelb
ta visuotinė mobilizacija. Ka
ro pradžioje estų armiją su
darė dvi divizijos, o 1919 m. 
kovo mėn. — j a u trys. 1919 m. 
vasarą, kai šiaurės Latvijoje 
iškilo ginkluoto konflikto pa
vojus su Landesveru, į pa
galbą trečiajai divizijai buvo 
pasiųsti šarvuotos divizijos 
daliniai. Šarvuotąją diviziją 
sudarė 11 šarvuotųjų trauki
nių, 8 šarvuoti automobiliai, 3 
desantiniai batalionai, rezervo 
ir tiekimo dalys. 

Estams kovojant dėl nepri
klausomybės, suomiai paskoli
no 20 milijonų suomių markių 
ir pasiuntė 2,000 savanorių. 
Savanorių dar atvyko iš Šve
dijos ir Danijos. Pagaliau ka
ras dėl* nepriklausomybės bu
vo baigtas, 1920 m. vasario 2 
d. pasirašius su Rusija taikos 
sutartį. Žuvusiems Laisvės 
kare Taline įrengtas įspū
dingas Nežinomo kareivio ka
pas. 

Amerikos Lietuvių tarybos ruoštame Vasario 16-sios minėjime Čikagoje. 15 kairės: Matilda Marcinkiene — 
ALTo fondo pirm., prof. dr. Jonas Račkauskas — ALTo pirm., Gražvydas Lazauskas — vicepirm., Karen Shim-
kus ir John M. Shimkus — JAV Kongreso narys iš Illinois, Pat Michalski — Illinois gubernatoriaus atstovė, lai
kanti gubernatoriaus Jim Edgar proklamaciją Vasario Sešioliktajai, Lietuvos gen. konsulas Giedrius Apuokas ir 
Petras Buchas — Amerikos Lietuvių tautines sąjungos pirm. Nuotr. J . Tamula ič io 

Estijos tautinis didvyris yra 
Jonan Laidoner (1884-1953). 
Kaip suomiai gerbia generolą 
Manerheimą, taip estai — 
gen. Laidonerį, nes, jam vado
vaujant estų kariuomenei, Es
tija tapo laisva. Labai popu
liarus jo posakis: „Kitus gali 
valdyti tik tas žmogus, kuris 
valdo save". Dar charakterin
ga, kad, gen. Laidoneriui va
dovaujant Estijos kariuomenei, 
vykstant karo veiksmams, jis 
buvo uždraudęs muziką ir al
koholinius gėrimus restora
nuose. 

Gen. Laidonerio gyvenimas 
baigėsi tragiškai. Sovietai, 
įkėlę savo įgulas į Estiją 1939 
m. savitarpės pagalbos sutar
timi, o 1940 m. apkaltinę neva 
sutarties sulaužymu, ją kaip 
ir Latviją bei Lietuvą, okupa
vo. Okupacinė valdžia 1940 m. 
liepos 19 d. gen. Laidonerį su 
žmona areštavo ir išsiuntė į 
Rusiją. Jis buvo laikomas Bu-
tirkos kalėjime. Vėliau perkel
tas į Kirovo kalėjimą, kuriame 
kalėjo ir kiti Baltijos valstybių 
politiniai veikėjai su žmono
mis (Lietuvos ministras pirmi
ninkas A. Merkys, užsienio 
reikalų ministras J . Urbšys). 
Oficialiomis žiniomis gen. Lai-
doneris mirė 1953 m. kovo 13 
d. Vladimiro kalėjime. 

Po ilgai trukusios okupacijos 
visišką nepriklausomybę Esti
ja atgavo 1991 m. rugpjūčio 20 
d. Šiuo metu Estijoje gyvena 
1,617,000 gyventojų, kurių 
tautinė sudėtis tokia: estų 
62%; didžiausia mažuma ru
sai, sudaro 30%. Valstybės 
plotas 17,413 kv. kilometrų 
(įskaitant ir 818 salų). Sostinė 
Talinas (Tallinn) beveik pusė 
milijono gyventojų. Gyvenimo 
trukmė vidutiniškai — vy-

45-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

Numatyti paskaitininkai ir Klaipėda: „Emigracija kaip 
jų temos: 

Prof. dr. Alvydas Nikzen-
t a i t i s , (Klaipėdos universite
tas, Vakarų Lietuvos ir Prū
sijos istorijos centras (VLPIC) 
Klaipėda: „Senosios vakarų 
Lietuvos žemės šiuolaikinio 
regionalizmo kontekste". 

Silvija Pocytė, (VLPIC) 
Klaipėda: „Mažosios Lietuvos 
lietuvių identiteto problema 
XLX a. pab.,"XX a. pr.". 

Prof. dr., Antanas Kula
kauskas (Vytauto D. univer
sitetas), Kaunas: „Naujųjų 
laikų lietųtių tautos taps
mas". 

Prof. dr. Egidijus Alek
sandravičius (Vytauto D. 
universitetas), Kaunas: „Lie
tuvos istoriografija egzilyje: 
identifikacijos pokyčiai". 

Prof. dr. Egidgus Varei
kis (Vytauto D. universitetas, 
derybų su Europos Sąjunga 
delegacijos vyriausias patarė
jas). Kaunas"! „Lietuvos integ
racija į Europą: tautinės isto
rijos pabaiga". 

Prof. dr. Manfred Klein 
(Bielefeldo universitetas), Bie-
lefeld: „Seni žmonės Lietuvos 
kaimuose šio šimtmečio pra
džioje". 

Doc. dr. Leonidas Dons-
kis (Klaipėdos universitetas), 

Danutė Bindokienė 

Iki kito karto? 

rams 65 metai, moterų 75 m. 
Atrodo, kad Estija suspėjo 

geriausiai susitvarkyti, nes 
jau yra pakviesta įstoti į Euro
pos Sąjungą. 

Nepriklausomybės šventės 
proga estų tautai siunčiame 
geriausius linkėjimus. Lai gy
vuoja Estija' 

kultūros fenomenas: moder
niosios žmonijos patirties as
pektai". 

Dr. Kęstutis Girnius 
(„Laisvės radijas"); Praha: 
„Tautiškumo sąvoka išeivijo-
je". 

Nors studijų savaitės daly
vių skaičius paskutiniaisiais 
metais kiek padidėjo, bet dar 
galėtų dalyvauti kur kas dau
giau. Todėl studijų savaitės 
moderatoriai dar kartą ragina 
IT kviečia lietuvius pasinaudo
ti reta proga pasiklausyti 
aukšto lygio paskaitų ir disku
tuoti aktualiom temom. Yra 
geriausia galimybė pabend
rauti savo tarpe ir su garbin
gais svečiais iš Lietuvos bei ki
tur. Turėsite galimybės ap-
važinėti Hiuttenfeldo gražias 
apylinkes ir vakarais smagiai 
pasilinksminti. Šių studijų sa
vaitės svarbiausios temos yra 
apie lietuvių tautos susida
rymą ir apie išeivijos poky
čius. Atvykite patys, kvieskite 
draugus bei pažįstamus daly
vauti. 

45-osios Europos l ie tuviš 
kųjų studijų savai tės mo
deratoriai: Artūras Herma
nas, Bammental , e-mail: 
jk5@urz-mail.urz.uni-hei-
delberg.de Egidijus Alek
sandravičius, Kaunas: e-
mail: EGIDIJUS@pub.osf.lt 

Daugiau sužinoti apie daly
vavimo sąlygas, nuolaidas ir 
registruotis galite pas: Tomą 
Bartusevičių, Lorscher Str. 1, 
68623 Lampertheim-Huetten-
feld, tel.: 06256-322, faksas: 
06256-1641, e-mail: 113240. 
151@compuserve.com 

Iš Irako grįžęs. Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Kofi Annan buvo sutiktas kaip 
laimėtojas, nes jam pavyko 
įšnekėti Saddam Hussein, kad 
netrukdytų J T Saugumo ko
misijos inspektoriams atlikti 
savo darbą — patikrinti, ar 
I rakas negamina ir nesandė
liuoja ginklų, su kuriais 
galėtų padaryti daug žalos ne 
tik kaimyninėms valstybėms, 
bet ir tolimesniam užsieniui. 

Tačiau tikruoju laimėtoju 
save laiko Saddam Hussein, 
nes susilaukė norimo tarptau
tinio dėmesio ir ypač arabų 
tautose yra laikomas tikru 
herojumi, dar kartą „prisiuvęs 
barzdą" nekenčiamos Ameri
kos prezidentui. 

Nors nėra abejonės, kad ki
tos J T Saugumo tarybos vals
tybės patvirtins susitarimą ir 
JAV vyriausybė tam atsargiai 
pr i tars , bet vis vien lieka ne
pasitikėjimas, kad tai ne pa
skutinis kartas , kad Saddam 
Hussein savo žaidimą netru
kus pradės iš naujo. Juk pa
našus susitarimas su Iraku 
buvo pasiektas praėjusių 
metų lapkričio mėnesį, taip 
pat po nemažo spaudimo ir 
grasinimų. Kai atrodė, kad 
reikės imtis griežtų priemonių 
ir Amerikos kariniai laivai 
pasipylė į Persų įlanką, kone 
paskut inę minutę Hussein nu
sileido, sut ikdamas su visomis 
J T Saugumo tarybos sąly
gomis. Ir tuomet jo pažadus 
nusinešė vėjai, vos tik spaudi
mas kiek atslūgo. 

Tad ir šį kar tą nepasi
tikėjimas Hussein gera valia 
yra labai didelis, vis tik mano
ma, kad nuolaida atėjo labai 
patogiu laiku, nes per didelio 
pri tar imo Irako bombardavi
mui nebuvo susilaukta nei 
Amerikoje, nei užsienyje. Nors 
prez. Bill Clinton labai uoliai 
ieškojo šalininkų, bet tik Di
džioji Britanija (ir Baltijos val
stybės!) rėmė šį užmojį. Svar
biausia — priešiškai buvo nu
sistačiusi ir Rusija, ir Kinija. 
Kadangi Maskva taip pat vai
dino taikdarės rolę ir siuntė 
savo atstovus į Bagdadą, rei
kia džiaugtis, kad išsiderėti 
nuolaidą iš Hussein pavyko 
J T generaliniam sekretoriui, o 
ne Rusijos delegatams. Kitu 
atveju, tai būtų suteikę nau
jos amunicijos Kremliaus pa-
negyriškai propagandai... 

Dabar belieka laukti susi
tar imo rezultatų ir trukmės. 
Amerikos vyriausybė tvirtina, 
kad kitą kartą nebus taip ilgai 
delsiama — jeigu Saddam 
Hussein griebsis savo senų 
žaidimų, reakcija bus greita ir 
skaudi, nes nemaža dalis JAV 

kariuomenes paliekama Per
sų įlankoje, Kuveite ir kitose 
strateginėse vietose. 

Kol kas dar nelabai aiškios 
ir Kofi -Annan parsivežtos su
tarties detalės, juo labiau, kad 
Bagdadas gali kai kuriuos 
paragrafus interpretuoti savo 
naudai. Pvz., yra kalbama tik 
apie aštuonių, iki šiol už
draustų, vietovių atidarymą 
JT inspektoriams. Nereikia 
abejoti, kad jos jau „švarios". 
Kaip sakoma, „ilgą iešmą bed-
rožiant, šuo kepsnį nuneša", 
tad, kol buvo tariamasi bom
barduoti, ar ne. Irakas turėjo 
pakankamai laiko pavojingus 
ginklus saugiai paslėpti arba 
net išvežti į draugiškas kai
mynines arabų pasaulio val
stybes. O šį kartą „iešmo 
drožimas" buvo tikrai ilgas, 
nuolatiniais grasinimais ir 
galimų bombardavimo pasek
mių smulkiomis detalėmis 
žaidžiant psichologinį karą, 
turintį tikslą palaužti ne tiek 
Irako diktatoriaus, kiek jo 
tautos nusistatymą. 

Praėjus kelioms dienoms po 
džiugios žinios, kad bent laiki
nai galima „nuleisti ginklus", 
pradeda aiškėti kai kurie dip
lomatiniai ėjimai ir JAV Val
stybės sekretorės Madeleine 
Albright vaidmuo juose. Pasi
rodo, kad JT gen. sekretoriaus 
Kofi Annan kelionė į Iraką 
turėjo ne tik labai tvirtą Ame
rikos vyriausybės pritarimą, 
bet buvo vadovautasi iš anks
to nustatytomis gairėmis, ku
rių autorė, kaip dabar tvirti
nama, yra kaip tik Madeleine 
Albright. Kai Amerika nerado 
tarptautinio pritarimo karo 
veiksmams prieš Bagdadą, di
plomatija atrodė geriausia iš
eitis, tad prie jos ir apsistota. 

Dabar laukiama, kaip sek
sis JT Saugomo tarybos in
spektoriams, kai j ie vėl pradės 
savo darbą Irake. Pagal susi
tarimą, juos lydės ir diploma
tai, kurių paskirtis bus iš
lyginti keblias padėtis, atsi
randančias dėl irakiečių pa
pročių, kultūros ir gyvenimo 
būdo nesuvokimo. Diplomatai 
inspektorių darbo netrukdys, 
bet galbūt jį palengvins. 
Džiaugiamasi, kad Hussein 
sutiko įsileisti tuos pačius, 
didelę patirtį turinčius, in
spektorius, nors pradžioje rei
kalavo sudaryti visai naują jų 
grupę, ypač išskiriant ameri
kiečius. 

Vadinasi, tuo tarpu „ir avis 
sveika, ir vilkas sotus", o 
Vašingtonas galės koncentruo
tis į „svarbesnius" dalykus, 
būtent, į prezidento painiavas 
su advokatais, moterimis ir 
valstvbiniu biudžetu... 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 
BRITŲ HONDŪRE 

JUOZAS VITĖNAS 
38 (Tęsinys) 

Lietuviškos nuomonės apie savą 
kolonizaciją 

1924,1927 ir 1931 metų mano negausūs straipsne
liai apie reikalą mūsų naujausią emigraciją pakeisti į 
kolonizaciją nesusilaukė atgarsio. Vėlesnieji straips
niai a r skaityti referatai tuo pačiu klausimu jau buvo 
truputį komentuojami, bet, nesuprantant jų esmės ir 
darant neigiamas išvadas. Galop 1958 rudenį prasi
dėjo dažnesnės diskusijos šiuomi reikalu. Pasireiškė 
gan didelis minčių įvairumas. Sakytume, kad daugu
mas atsiliepimų pasuko į neigiamą pusę, bet gan gau
su buvo ir teigiamų balsų, pritariančių Atsarginės Lie
tuvos idėjai. 

1. Masinio išeivių pritarimo lietuviškai kolonizaci
jai , man rodos, niekas ir nesitikėjo, nes lietuviai, kaip 
ir daugumas kitų tautų, neturi kolonizacinių tradicijų, 
kurių daug turi tik portugalai, ispanai, britai, rusai ir 
ukrainiečiai, po truputį ir prancūzai, lenkai, vokiečiai 
ir italai. Kolonizacija mažas tautas ar jų kultūras pa
vertė labai didelėmis, emigracija jas stabilizavo ma
žose erdvėse ir dažniau suko jas mažėjimo kryptimi. 

2. Kai 1946 m. vasarą buv. prezidentas dr. K. Gri

nius mane paragino ieškoti žemės sklypo, kur galima 
būt kompaktiniai kolonizuoti 60,000 tremtinių, tai aš 
greit parašiau p. R. Skipičiui paklausdamas, kiek gali 
būti žemdirbių luomo žmonių tremtinių tarpe. Jis 
pranešė, kad esą apie 2,000 pabėgusių žemdirbių, o su 
šeimų nariais — apie 8,000. Kadangi kolonizacija gali
ma pradėti tiktai ūkius steigiant, o miestelį tik vėliau, 
tad ūkininkų buvimas labai svarbus. Jiems įsisteigus, 
gal jau nesunkiai atsirastų net penkis kartus daugiau 
visokių kitų profesijų. Žinoma, jau 1946 m. buvo 
aiškių tendencijų vykti į Amerikos miestus ir ten 
įsitaisyti didelių miestų pramonės darbininkais. Jei 
rūpiais skaičiais suskirstysime prieškarinės kartos lie
tuvius Nepriklausomoje Lietuvoje, tai pamatysime, 
kad iš šimto lietuvių buvo vienas pirklys, trys valdi
ninkai, šeši pramonės darbininkai ir arti 90 žem
dirbių. 

Dabartinėje išeivijoje gal rasis tik 1% žemdirbių. 
Tai negirdėto radikalumo revoliucija, palietusi mūsų 
išeiviją; ji atima visas sąlygas mūsų tautybei išsi
laikyti. 

3. Pagal filosofą Kyeserlingą, Europos išeiviai, 
plaukdami Amerikon, savo tautinę sielą palieka 
okeane. Amerikoje palengva jiems priskiepijama kitos 
tautos sintetinė siela. Nutautėjimas vyksta ilgesniais 
etapais, dažniausiai nejučiomis, lengvai, be skausmo, 
kai kada net paskubintai. Žymi dalis Amerikon atvy
kusių lietuvių irgi seka istorijos pramintais takais: 
deda apgalvotų pastangų nutautėti iš meilės jaunai, 
bet labai patogiai ir pinigingai civilizacijai. Visai su
prantama, kad šitie nusiteikimai nebus palankūs at
sarginės Lietuvos steigimui. 

5. Net ir pozityvioji dalis etnocentriškų lietuvių at-
sarginėn Lietuvon (net jos idėjai pritardami) negalės 
keltis, nes mažutė pionierių valstybėlė juk negali duo
ti tinkamo uždarbio dideliam profesionalų sluoksniui. 

6. Amerikos miestų civilizacija atmirkina net kie
tasprandžius mūsų žemdirbius ir jų nugarkaulis pasi
daro nebetinkamas pionieriškiems žygiams. O taut i 
nių idealų greitą suglebimą liudija mažos aukos 
Lietuvos vadavimui ir nepaprastas susiskaldymas į 
mikroskopines politines grupes, labai priekabingas, 
norinčias būti originaliomis savo nemenku erzeliu. 

7. Diskusijose apie kolonizaciją daugelis verčiasi 
pigiais pabaidymais nesančiais pavojais: gyvatės su
kandžios, krokodilai suės, laukiniai iškeps, brūzgynus 
reiks kirsti savo švelniomis rankelėmis ir t.t Dalyva
vau specialioj amfibijoms gaudyti Texas ekspedicijoj ir 
esu jau ne kartą parašęs ir pasakęs, kad gyvačių ir 
krokodilų visai nelengva Br. Hondūre surast i . 

8. Sovietų radijas iš Vilniaus irgi labai baido pavo
jingais žvėrimis, kurių Br. Hondūre ne daugiau, kaip 
Lietuvoje. Šalia to, sovietų spauda ir radijas vis dar 
primena, kad Pakštas labai praturtėsiąs, parduoda
mas lietuvius britų vergijon. Britanija vergiją panaiki
no jau 1834 m., ogi sovietai neseniai ją įsivedė ir vyk
do valstybinėmis priemonėmis. Tai jiems šitas klausi
mas labai aktualus. Bet tikrovėje sovietams labai ne
patiktų, jei atsirastų kur tokia mažytė autonominė lie
tuvių valstybė, kurioje lietuvių laisvės ir teisės būtų 
daug platesnės ir pilnesnės, kaip kultūrai taip religijai 
negu Rusijos okupuotoje Lietuvoje. Šitas eventualu
mas labai baido rusiškai nusiteikusius Lietuvos valdo
vus ir neduoda jiems ramiai miegoti, todėl jie dažnai 

pabaido žvėrimis, kurie vis dėlto daug malonesni už 
sovietišką policiją. 

9. Kai kurie kritikai labai bijo izoliacijos ir dar 
nesamą atsarginę Lietuvą pavadina ghetto ir rezerva
tu. Per šituos „baisius" žodžius kyšo gan pigi demago
gija. Argi valstybės dėl savo mažumo tampa ghetto? 
Argi Liechtensteinas, San Marino. Andorra, Luksem-
burgas ar San Salvadoras yra pavirtę ghetto ar rezer
vatais. Gal čia prasimuša panieka mažutės valstybės 
idėjai, neduodančiai gerų progų įsijungti į didelę tautą 
ir sparčiau praturtėti ar prasigyventi. Nesgi niekas 
negirdėjo, kad esamos mikroskopinės valstybės už
draustų savo piliečiams laisvai svetur keliauti ar pa
laikyti kultūrinius ryšius su kaimynais. Laisvoje val
stybėje mūsų kultūra bus tokia, kokios mes pa
norėsime, kokius pamatus jai padėsim, kokių žmonių 
suvažiuosime, kiek pastangų dėsime. 

10. Jeigu vien Br. Hondūro netinkamumas būtų 
pabrėžiamas, tai tuomet visgi gal bent keli kritikai 
būtų iškėlė kitokių projektų šaltuose kraštuose, pvz. 
Mingano kraštas prie Šv. Lauryno žiočių arba šiaurės 
vakarų Kanadoje arba Alaskoje ar dar kur kitur. Bet 
kai verčiamasi be teigiamų pasiūlymų, tai jau aišku, 
kad nenorima ieškoti progos nors mažai mūsų dalelei 
krūvon susispiesti ir savo kalbą bei kultūrą išgelbėti. 
Žinoma, didžiumai gal ir nereikia nieko gelbėti, nes 
dar bent dešimtį metų lietuvybės pozicijos Amerikoje 
tik truputį nusilpnės, vėliau ir per ilgesni laiką ateis 
visiškas skurdas, bet jis žengs mažais žingsniais. Tai 
naiviesiems optimistams gal ir bus neskaudu. Ko čia 
rūpintis? 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

KAZIUKO MUGĖ 

Sekmadienį, kovo 1 dieną, 
tuoj po šv. Mišių, Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre vyks 
„Gabijos" ir „Baltijos" skaučių 
ir skautų tuntų Kaziuko mu
gė. 1958 m. kovo 23 d., buvu
siuose Lietuvių namuose, 25-
toje gatvėje įvyko pirmoji Det
roite „Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntų suruošta Kaziuko mugė. 
Ši mugė bus 40-toji, kaip Det
roito lietuviai skautai kasmet 
išstato savo rankdarbius, pa
ruošia maisto patiekalus ir 
žaidimus plačiai lietuvių vi
suomenei. „Gabijos" skaučių 
tunto tuntininkei Jūratei Pe
čiūrienei pasiūlius, o „Balti
jos" skautų tunto tuntininkui 
a.a. Algirdui Manvydui prita
rus, ši tradicija tęsiama. Ka
ziuko mugės sutraukia minias 
lankytojų, o jos pelnas padeda 
skautams padengti vasaros 
stovyklų išlaidas. „Gabijos" 
skaučių dabartinė tuntininkė 
Rasa Karvelienė ir „Baltijos" 
tuntininkas Paulius Jankus 
kviečia visus Detroito ir apy
linkių lietuvius sekmadienį, 
kovo 1 d. atvykti į 40-tąją Ka
ziuko mugę. Ypač laukiami 
1958 metų — pirmosios mugės 
rengėjai ir dalyviai. 

ŠV. ANTANO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Vasario 23 d. Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas išvyko atosto
goms į Romą, kur dalyvaus 
Šv. Kazimiero Lietuvių kolegi
jos auksinio jubiliejaus minė
jime, š.m. kovo 4 d., Šv. Kazi
miero dieną. Šv. Kazimiero 
kolegiją, Romoje įsteigtą 1948 
m., kun. Alfonsas Babonas 
baigė prieš 35 metus. Šios 
atostogos yra pirmosios klebo
no nuo jo įsipareigojimo vado
vauti Šv. Antano parapijai. 
Klebonas grįš kovo 7 d. Klebo
ną atostogų metu pavaduos 
kun. Kazimieras Butkus, tel. 
313-323-3324. 

Kunigo Babono 35 metų ku
nigystės pagerbimo pietūs 
vyks sekmadienį, kovo 29 die
ną, 12:15 v. p.p. Šv. Antano 
parapijos salėje. Parapijiečiai 
ir visuomenė, norintieji daly
vauti šiuose pietuose, prašomi 
pranešti Reginai Juškaitei-
Svobienei, tel. 248-547-2859 
ar Mykolui Abariui, 313-462-
2458. 

Kunigo Alfonso Babono Ga
vėnios mintys bus perduoda
mos „Lietuviškų melodijų" ra
dijo valandėlės laidose antra
dieniais, 3 vai. p.p. iš radijo 
stoties WPON, AM banga 
1460. 

lm 
LOS A N G E L E S , CA 

KLAIPĖDA — LIETUVOS 
LANGAS I JŪRA IR 

PASAULI 

Los Angeles buvo paminėta 
Klaipėdos prisijungimo prie 
Lietuvos 75 m. sukaktis. 

1920 m. pasibaigus, po sun
kių nepriklausomybės kovų 
Lietuva buvo nuskriausta: ne
teko sostinės Vilniaus, o pri
ėjimas prie Baltijos jūros irgi 
buvo užblokuotas. Santarvi
ninkai, atskyrę nuo Vokietijos 
Klaipėdos miestą bei sritį, 
pavedė jį laikinai administ
ruoti Santarvės vardu pran
cūzų civiliniam komisarui. 
Vietinių šio kraštų gyventojų 
dauguma buvo lietuviai, todėl 
jie ir Lietuvos valstybė turėjo 
pagrindo tikėti, kad Krašto 
laikinasis valdymas greit 
baigsis ir jį perims Lietuvos 
valstybės administracija. De
ja, lenkai pynė intrigas, kad 

kuo labiau pakenktų Lietuvai. 
Jie išvystė stiprią politinę 
veiklą, kad Klaipėda taptų 
laisvuoju miestu, panašiai 
kaip Dancigas. Kad užkirstų 
šiam pragaištingam sumany
mui kelią, buvo sudarytas Vy
riausias Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komitetas. Svar
biausiu iniciatorium buvo 
Erdmanas Simonaits. Jie, pa
sikvietė savanorių iš Lietuvos 
ir ginklo jėga 1923 m. sausio 
15 d. prisijungė prie D. Lietu
vos. Miesto ir krašto administ
raciją perėmė Erdmono Simo
naičio sudaryta direktorija. 

Šio įvyko 75 m. sukakčiai 
pažymėti Los Angeles šaulių 
J. Daumanto kuopa sausio 18 
d. surengė minėjimą. Šv. Kazi
miero parapijos kieme buvo 
pakeltos JAV ir Lietuvos vė
liavos. Iš čia šauliai, ramo-
vėnai, skautai su savo vėlia
vomis nužingsniavo į bažny
čią, kur pasimeldė už žuvsius 
dėl Klaipėdos krašto. Po to 
visi susirinko į parapijos salę, 
kurioje vyko oficialioji ir me
ninė programos dalis. Įžangos 
žodį tarė kuopos vadas K. 
Karuža. JAV himną sugiedojo 
solistas A. Polikaitis. Maldą 
sukalbėjo kun. S. Anužis. Ty
los minute susikaupus pagerb
ti karžygiai, žuvusieji dėl 
Klaipėdos prijungimo prie D. 
Lietuvos. 

Ta proga sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos Respublikos ge
neralinis garbės konsulas V. 
Čekanauskas, pažymėdamas, 
kad Klaipėda yra Lietuvos 
langas į jūrą ir pasaulį. Kal
bėjo karių „Ramovės" pirm. A. 
Mažeika, dėkodamas šauliams 
už šį renginį. Dar kalbėjo „Bi
rutės" draugijos pirm. A. Pa-
žiūrienė, LB Vakarų apygar
dos vardu — V. Vidugiris, LTS 
Los Angeles skyr. pirm. R. Ša
kienė. 

Po to šaulių būrio vadas K 
Karuža pakvietė į sceną kon
sulą V. Čekanauską ir per
skaitė pavardes asmenų, ku
riems buvo įteikti žymenys: 
1941 m. birželio mėn. sukili
mo — Valentinui Varnui ir 
Rimtautui Dabšiui (sūnui da
lyvavusio sukilime Aleksan
dro Dabšio), o garbės šaulio 
ženklas įteiktas Vytautui Vi
dugiriui. Dar kalbėjo Lietuvos 
Dukterų pirmininkė R. Gaspa-
ronienė, papasakodama apie 
priešvalstybinę Sasso ir Neu-
manno vadovaujamą veiklą; 
jie buvo kariuomenės teismo 
teisiami ir pripažinti kaltais, 
šios bylos tardyme yra dalyva
vęs jos tėvelis L. Nezabitaus
kis. 

Apie Klaipėdos krašto prisi
jungimą prie Lietuvos paskai
ta buvo K. Milkovaičio, „Pen
sininko" redaktoriaus, iš
spausdinta JDraugo" dienraš
tyje. 

Meninę dalį atliko solistė 
Janina Čekanauskienė, akom
panuojant muzikei R. Apeiky-
tei. Programos pranešėja buvo 
L. Mažeikienė. Minėjimas 
baigtas visiems sugiedojus 
Lietuvos himną ir vaišėmis. 

I g M . 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos 75 metų sukaktį Los Angeles, Kalifornijoje. S.m. sausio 18 d. mi
nint l£ k: — minėjimą rengusios .Juozo Lukšos-Daumanto šaulių kuopos vada^ Kazys Karuža, garbės 
žymenimis apdovanoti — Valentinas Varnas, Rimtautas Dabšys, Vytautas Vidugiris ir Lietuvos Respublikos 

Nuotr. Birutės Varnienės garbės konsulas Vytautas Čekanauskas. 

PATIKSLINIMAS 

Autorei prašant, patikslina
me „svarbią smulkmeną doku
mentacijoje" „Draugo" š.m. 
sausio 23 d. išspausdintoje jos 
korespondencijoje apie Kali
fornijos Lietuvių dienų atida
rymą. Turėjo būti: „1997 m. 
spalio mėn. 4 dieną (ne 1 d.), 
šeštadienį, 11 vai. ryto rago 
garsas skelbė Dienų' šventės 
atidarymą". 

EAST ST. LOUIS, IL 

DAR VIS GYVUOJAM 

Skaitant korespondencijas iš 

įvairių lietuviškųjų telkinių 
randama padūsavimų apie 
darbo gausą, o darbininkų 
trūkumą. Tokių pat susenė-
jimo rūpesčių apimta yra ir 
mūsų apylinkė. Ir čia darbų 
gausu, o darbininkus galima 
suskaičiuoti ant pirštų. Tačiau 
darbininkas darbininkui nely
gus. Mūsieji bendram lietu
viškam darbui yra tiek pasi
šventę, kad nei amžius, nei 
negalavimai jų nuo tų darbų 
neatbaido. 

Vasario 15 dieną Šventėme 
Lietuvos "Nepriklausomybės 
80 metų sukaktį. Mūsų apy
linkėje jau daug metų valdy
boje belikę trys nariai: Zigmas 
Grybinas, dr. Vytautas Gave
lis ir Alfonsas Gerčys. Šios 
šventės tinkamam paminėji
mui jie pradėjo ruoštis dar 
prieš Kalėdas. Sudarius kvie
čiamųjų sąrašus buvo būtina 
pasirūpinti tinkama progra
ma, o taip pat ir skaniais lie
tuviškais pietumis. 

šeimininkes surasti nebuvo 
sunku, nes tai visada kuo 
nuoširdžiausiai prie tokio dar
bo prisidedančios mūsų mote
rys: Elena Stančiuvienė, Vita 
Kemežienė ir Virginia Grybi-
nienė. Joms šeimininkaujant 
valdyba rūpesčių neturi. 

Nepamainomos salės puošė
jos ir aukų rinkimo organiza
torės yra' Albina Gavelienė ir 
Marija Krisčiūnienė. Ju pas
tangomis papuošta saie gali 
gėrėtis tiek lietuviai, tiek jų 
draugai amerikiečiai, kurių 
per tą pusšimtį metų susidarė 
gausus būrys. 

Gavelienė ir Grybinas su
rengė lietuviško liaudies meno 
ir periodikos parodėlę. Ant lie
tuviškomis lininėmis staltie
sėmis dengto stalo Gavelienė 
išdėstė savo velykinius mar
gučius, o Grybinas — savo me
džio drožinius. Kitą stalą ap-
krovėm visų suneštais lietu
viškos spaudos pavyzdžiais. 

Bažnyčioje klebono Hays au
kojamų Mišių klausėsi arti 
šimtas maldininkų, kai pa
prastą sekmadienį jų tebūna 
vos trisdešimt. Tai Gavelio 
pastangų dėka. Jis išsiunti
nėjo daug kvietimų. Vargona
vo ir giedojo Z. Grybinas, pasi
rinkdamas tik lietuviškas 
giesmes: „Kritusiems šau
liams", „Lietuva brangi", „Ap
saugok, Aukščiausias" ir „O, 
Dieve". Šias giesmes mokan
tieji giedojo kartu su vargoni
ninku. Džiugu, kad šiose pa
maldose meldžiasi ir mūsų 
sesės-broliai liuteronai. 

Šventę salėje pradėjo apy
linkės pirm. Zigmas Grybinas 
trumpai paliesdamas jos pras
mę, kviesdamas susikaupimo 
minute pagerbti visur už lais
vę žuvusiuosius, pasidžiaug
damas Valdo Adamkaus iš
rinkimu vadovauti Lietuvos 
valstybei, palinkėjo jam vesti 
Tėvynę į teisingą, moralų ir 
visuotinės gerovės rytojų. Nuo 
to momento šventės progra
mai vadovauti buvo pakviesta 
Marija Stančiūtė-Allen. 

Pasimeldus ir sugiedojus 

JAV ir Lietuvos himnus, pa-

f rindinę kalbą pasakė Danutė 
abaitė-Lasky. Ji kalbėjo gy

vai, įdomiai, tiek lietuviškai, 
tiek ir angliškai. Danutė, tai 
naujosios emigracijos atstovė, 
ištekėjusi už lietuvių kilmės 
amerikiečio Lasky (Laskaus-
ko), savo kalba sudomino 
klausytojus papasakotais ta
rybinės tikrovės išgyveni
mais. Vilniuje baigusi univer
sitetą, šį pavasarį gaus ameri
kietišką elektros inžinerijoje 
bakalauro laipsnį. Tai pasigė
rėtinų polėkių asmuo. 

Po kalbos scenon buvo pak
viestos keturios dainininkės: 
Virginia Grybiniene, Vita Ke
mežienė, Mėta Kikutienė ir 
Onutė Lujienė. Dvi atskubėjo 
tiesiai iš virtuvės. Grybinui 
pritariant akordeonu jos pa
dainavo keturias liaudies dai
nas: „Tris dienas, tris naktis", 
„Kaipgi gražus", J š rytų šale
lės" ir „Ko liūdi, berželi". Ka
tučių gausa dainininkes įti
kino, kad jų pasišventimas ke
lis šeštadienius pasipraktikuo
ti buvo tikrai pagirtinas ir 
nešė vaisių. 

Kukli, trumpa, bet įdomi 
programa Marytės Allen buvo 
paskelbta pasibaigusi. Progra
mos vedėja ne tik savo tauti
niu drabužiu, ne. tik puikiai 
kalbamomis lietuvių ir anglų 
kalbomis, ne tik gražia išvaiz
da, bet ir smagia, nuoširdžia 
šypsena ir savo jaunų dienų 
šioje apylinkėje prisiminimais 
maloniai nuteikė dalyvius, 
ačiū jai. 

Prie garuojančių puodų išsi
rikiavusios šeimininkės dalino 
savo kulinarinio meno skanu
mynus jau gerokai praalku-
siems svečiams. Pietūs buvo 
tikrai puikūs ir apie juos atsi
liepimai patys geriausi. Pa
garba visoms šeimininkėms, o 
labiausiai tai jau penkiasde
šimt metų mums šeiminin
kaujančiai Elenai Stančiuvie-
nei. 

Zigmas Grybinas 

D A Y T O N A BEACH 

„SAULUTĖS" 
KONCERTAS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUT13 
LIETUVIS, lauko prie»0ro« darbų (land-
scapmg/maintananc*) bandrovt* savi
ninkas, VVajNngton. D.C., lesto OmU-
ntnto. kuns gaMtų aute* lauko priaBOna 
darbus. Pradm* mokesti* $6 į valandą. 
Gatana dubti 10-12 valandų per dtanątu 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidvnas. SutBdoamaaptgm hutai-$130 
mėnesiui Kreiptis tai. (208)244-2373. 

Sausio 28 Daytona Beach 
lietuviai gavo netikėtą naujų 
metų dovaną — įspūdingą 
dviejų lietuvaičių koncertą. Jį 
suruošė Daytona Beach „Sau
lutės" skyrius, vadovaujamas 
Birutės Kožicienės. Koncertą 
atliko 24 metų smuikininkė 
Ulija Rekašiūtė ir 23 m. pia
nistė Lina Sidabraitė-Mocku-
vienė. Gana gausiai susirinkę 
klausytojai buvo maloniai nu
stebinti, nes tokie žavingi kon
certai pas mus retai pasitaiko. 

Abiejų menininkių biografi
niai aprašymai buvo išspaus
dinti „Drauge" sausio 24 lai
doje, kai jos ruošėsi koncertuo
ti rašytojo Balio Sruogos mi
nėjime Jaunimo centre. Gali
ma tik pridurti, kad per paly
ginant trumpą muzikinio lavi
nimo patirtį jos pasiekė aukš
tą profesionalinį lygį. 

Koncerto programa buvo 
įvairi ir sunkoka bet kurio ly
gio muEikiniam vienetui. Pir
moji dalis prasidėjo su U. Re
kašiūtės smuiko solo klasiki
niu Bacho veikalu „Čiakona", 
pareikalavusiu didelio susi
kaupimo iš smuikininkės ir iš 
klausytojų. Eduardo Balsio 
„Eglės, Žalčių karalienės" ope
ros fragmentai stebino savo 
įvairumu ir L. Sidabraitės pia
nino įvadais. Jausminga ir 
stipri Šoson „Poema" buvo at
likta su ypatinga technika. 
Balio Dvariono „Prie ežerėlio", 
liaudies dainų motyvais su
pintas kūrinys, dar labiau iš
ryškino smuiko ir pianino har
moniją. 

Antroje koncerto dalyje Ra
velio „Čigonė", kiekvieno 
smuikininko jėgų išbandymas 
ir žaismingas abiejų, instru
mentų junginys, buvo atliktas 
bei priekaištų. Čaikovskio me-
lancholinė „Serenada" nus
kambėjo romantiškais siuže
tais, o Verniavskio „Fantazi
ja", sukurta Gounod „Fausto" 
motyvais, žavėjo ypatingu įsi
jautimu ir puikiu smuiko — 
pianino duetu. Pabaigoje at
likta melodinga ištrauka iš 
Paganinio „Čantabile", publi
kai prašant, buvo pakartota. 

Šios apžvalgos rašytojas pri
sipažįsta nesąs muzikos meno 
žinovas, bet turbūt nesuklysiu 
sakydamas, kad tokios aukš
tos klasės koncertas puikiai 
skambėtų ir didmiesčių salė
se. Gaila, kad šių jaunų ir 
malonių Lietuvos muzikių 
viešnagė taip trumpa, o jas 
vertėtų išgirsti visuose lietu
vių telkiniuose. Tenka tik šir
dingai padėkoti, kad „Saulutė" 
Daytona Beach lietuviams su
teikė tokią auksinę progą. 
Rekašiūtės ir Sidabraitės kon
certo ilgai neužmiršime. 

Algirdas Šilbajoris 

GRAŽUS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
Šiais metais minime 80-ties 

metų nuo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį. 
Tą reikšmingą sukaktį su gera 
programa prisiminė ir Dayto
na Beach lietuviai. 

Minėjimą vasario 8 d. rengė 
Lietuvių Bendruomenės Day
tona Beach apylinkės naujoji 
valdyba, vadovaujama ener
gingos pirmininkės Birutės 
Kožicienės. Pradžioje Prince of 
Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach, šv. Mišias už Lietuvą 
aukojo kun. Ričardas Grasso, 
įvadiniame žodyje ir pamoksle 
prisiminė Lietuvos ryžtą išsi-
kovojant Nepriklausomybę 
1918 m., vėliau patirtas oku
pacijos skriaudas ir iš naujo 
prisikėlusią prieš aštuonerius 
metus laisvam gyvenimui. 
Pasveikino ir naujai išrinktą 
Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų. 

Pamaldų iškilmingumą kėlė 
choro „Sietyno", vadovaujamo 
muz. Antano Skridulio, nuos-

AUTOMOOUO, NAMU, SVBKAT06. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Off. Mgr. Auksą 
S. Kana kaba katuviakaJ. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 W « t 98H Street 

TeL (708) 4244864 
(773)581-8864 

GREIT PARDUODA 

(773) I 
(708) 425-7180 

RNMSLSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

TAT5ŪHE 
SKALBIMO IR 

DŽIOVINIMO MAŠINAS, 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

Tel. 773-585-6624 
Parduodamas namas, Suminti, IL, 
mūrinis. 3 mieg. kamb., "rajsed randi*; 
2 auto. garažas; ištisas rūsys; 
atremontuotas vonios kamb.. amauĮraos 
spintelės, loetmedžio grindys. Skambinti 
tel 706-a4Miee. KafoM 
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DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkite į Danute) Maysr. J pn> 
foajonslsi. sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

Panevėžyje parduodamas nau
jas, dviejų aukštų, 8 kambarių, 
pilnai įrengtas namas. Yra 2 ga
ražai, visos komunikacijos. Tel. 
718-278-0266 arba Panevėžyje 
011-370-54-56-026 

Noriu pirkti '90-'92 m. pravažia
vusio iki 80,000 mylių Chevrolet 
markės arba kitos amerikiečių 
firmos gamybos automobili. 
Skambinti Rimui po 7 v.v. tai. 
773-843-9523. 

lartuornoįarnss 5 kamb. 2 
mJeo. splMdomas butaa. 

Richmond Ave. 
netoli 51 stSt. 

Tel. 773-476-7304. 

TRANSPAK įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

S i u n t i n i a i į Lietuvą l a i v u a rba oru . 
Baldai i r k o m e r c i n ė s s iuntos . 

P i n i g a i p e r v e d a m i d o l e r i a i s - nuo išs iunt imo 
dienos į gavėjo r a n k a s p e r 2-5 d i e n a s . 

Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
TeL d. (813) 360-9881, n . (813) 360-1364. 

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., 
Ch icago , IL 60629 

Te le fonas (773)-838-1050 
A t s t o v y b ė L i e t u v o j e : V i l n i u s , 26-24-27,26-28-27 
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tabiai skambėjusios patrio
tinės minties giesmės. Skaity
mus ir tikinčiųjų (paties auto
riaus sukurtą) maldą skaitė 
Kazimieras Baronas, prašyda
mas Aukščiausiojo amžinos 
laimės laisvės kovotojams, 
naujai išrinktajam prezidentui 
Valdui Adamkui ištvermės, ve
dant Lietuvių tautą į šviesesnę 
ateitį. 

Aukas nešė rašytoja Birutė 
Pukelevičiūtė, Aldona Kalvai
tytė ir Antanas Kalvaitis. Eise
noje į bažnyčią vėliavas nešė: 
JAV — Pranas Damijonaitis, 
Lietuvos — Jonas Daugėla su 
tautiniais drabužiais pasi
puošusių Elenos Ambrozai-
tienės ir Ados Monkienės paly
da. Šv. Mišios ui Lietuvą pali
ko gilų įspūdį. 

Po pamaldų parapijos salėje 
vyko akademinė minėjimo 
dalis. LB valdybos pirm. Bi
rutė Kožicienė pasveikino arti 
100 į minėjimą susirinkusių 
dalyvių ir supažindino su kal
bėtoja prof. Irena Lukoševi
čiene, viešnia iš Kanados. 

Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. 

Prelegentė Irena Lukoševi
čienė, Lietuvoje viešėjusi ir 
dirbusi arti pustrečių metų, 
gerai susipažinusi su Lietu
vos dabartiniu gyvenimu, iš
sakė šių dienų Lietuvos rū
pesčius ir vargus. 

Sunki ekonominė padėtis, 
maži atlyginimai, skriaudos 
kovojusiems už Lietuvos lais
vę, pensininkams. Lietuvoje 
klesti alkoholizmas, banditiz
mas, plėšikavimas, žudynės. 
Skaudi dalis našlaičių ir be
globių vaikučių. Labai reika
linga gerai organizuota ir 

kontroliuojama visokeriopa 
pagalba, ypač benamiams vai
kams, trokštantiems tapti 
normaliais žmonėmis. Tai 
galėtų padėti ir išerrijos orga
nizacijos — skautai, ateitinin
kai, fondai. Išeivija jau dabar 
teikia daug pagalbos, už ką 
Lietuvos žmonės labai 
dėkingi. 

Po paskaitos choras „Sie
tynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio, atliko gra
žią, patriotinių dainų meninę 
programą. 

Gražiai skambėjo „Nuo At
lanto", — žodžiai Gedimino 
Lapėno, muz. A. Skridulio; 
„Tėviškės klevai", — žodžiai 
Matučio, muz. Gaižausko; 
„Kur giria žaliuoja"; „Toli 
Tėvynė", — Marcinkevičiaus, 
„Tėvynes maršas", — muz. Gu
dauskienės. Minėjimas baigtas 
visiems sugiedojus „Lietuviais 
esame mes gimę", Sauerveino. 

Dainų intarpuose Fausto 
Kiršos kūrybą deklamavo 
Onutė Karašienė. 

Pabaigoje LB pirm. Birutė 
Košicienė padėkojusi kalbė
tojai Irenai Lukoševičienei, vi
siems prie minėjimo ruošimo 
prisidėjusiems ir pakvietė vi
sus dalyvius prie skoningai pa
ruoštų pietų. 

Minėjimo metu LB valdybos 
nariai rinko Vasario 16-tos 
proga aukas dviem sąrašais: 
JAV LB Krašto valdybai, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei 
ir solidarumo mokestį. 

Minėjimas praėjo gražiai, tik 
gal botų tikę daugiau ir giliau 
pažvelgti į jubiliejinę Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. 

Jurgis Janulaitis 



ATSIŲSTA PAMINĖTI 
PERSITVARKĖ „KARIO" 

ŽURNALAS 
Iš Lietuvos jau atėjo pirmieji 

persitvarkiusio „Kario" žurna
lo numeriai. Šis ilgą praeitį 
turintis liedinys (įsteigtas Lie
tuvoje 1919-siais, atgaivintas 
JAV 1950 m. ir vėl Lietuvoje 
atkurtas 1991 m.), iki šių 
metų pradžios buvo mėnesinis 
žurnalas. Tačiau dabar jis va
dinamas Lietuvos Krašto ap
saugos ministerijos savai
traščiu. Taigi, jis keturis kar
tus padažnėjo, tačiau užuot 32 
puslapių, turi tik 16-ka, nors 
formatu yra šiek tiek didesnis. 
Jo viršeliai spalvoti, o taip pat 
ir kituose puslapiuose kai ku
rios nuotraukos spalvotos. 

Taip pat praplėsta ir redak
cija: šalia redaktoriaus Kęs
tučio Starinkso, dar joje dirba 
Juozas Subačius ir Manvydas 
Vitkūnas. Žurnalo dailininkė 
— Daiva Gudelytė, stilistė — 
Danutė Sirijos Giraitė. 

Dažniau pasirodančiame lei
dinyje stengiamasi pateikti 
operatyvios medžiagos ir nuo
traukų apie Lietuvos kariuo
menę, jos veiklą — aprašymų 

ar nuotraukų. Rašoma apie 
įvairias pratybas, ypatingai 
tokias, kuriose dalyvauja ir 
kitų kraštų kariuomenė. Pir
majame šių metų numeryje 
paminimas ir Jungtinių pa
jėgų vyriausiojo vado pava
duotojo Europoje Jeremy Ma-
ckenzy vizitas Lietuvoje. 

Antrajame numeryje plačiau 
supažindinama su Lietuvos 
krašto apsaugos biudžetu 
1998 metams. Iš jo matyti, 
kad šiems metams Lietuvos 
vyriausybė skyrė 462 mln. 
165,000 litų ir leido imti 152 
mln. 900,000 litų kreditų. 
Bendra 1998 m. biudžeto 
suma kariniams reikalams — 
615 milijonų, 65,000 litų. Vie
nam Lietuvos gyventojui ka
riuomenės išlaikymas kainuos 
apie 14 litų per mėnesį. 

Šis žurnalas įdomus ne tik 
buvusiems ar esantiems ka
riams, bet ir kitiems, nes jame 
spausdinamos ne vien tik ka
rinės žinios. Atrodo, kad atei
tyje jis gali kiek padidėti, 
pridėti daugiau skyrių. 

Tik reikia apgailestauti, kad 
užsienyje gyvenantiems skai
tytojams jo kaina net trigubai 
pašoko (ji dabar 90 dol. me
tams, siunčiant po du nume
rius kartu, o siunčiant'kas sa
vaitę — 100 dol.; anksčiau 
buvo 30 dol. metams). Žinant, 
kad didelė dalis šio žurnalo 
skaitytojų užsienyje yra pensi
ninkai ir ne visi turtingi, kai 
kurie negalės šio leidinio skai
tyti. 

Žurnalo adresas: „Karys", 
Pamėnkalnio 13, 2600, Vil
nius, Lietuva. Užsienyje yra 
nemaža jo atstovų. JAV — 
jam atstovauja — V. Jokūbai
tis, E. Šulaitis ir J . Prakapas. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. vasario 26 d. 

TARP MUŠU KALBANT 
TARYTUM NIEKO NEATSITIKO 

Vieną kartą Čikagoje (be
maž pačiame vidurdienyje), 
važiuodami Archer Avenue, 
prie Archer-California sank
ryžos, nustebome pamatę dau
gybe, policijos automobilių. Pa
galvojome, jog čia nebe juokai, 
tikriausiai įvyko kokia nelai
mė. Nelaimė, tai nelaimė, bet 
mums netoptelėjo mintis, kad 
į Midland Federal, lietuvių 
bankelį, galėjo atsilankyti ne
pageidaujami svečiai. Tebūna 
atleista už nenoromis pada
rytą Midland bendrovės su
menkinimą. Tiesa pasakius, 
Midland yra tikras bankas, o 
ne koks bankelis. Bendrovės 
turtas siekia milijonus dole
rių. Jame atliekamos įvairios 
bankinės operacijos. Malonu 
pastebėti, kad Midland Fede
ral tebėra, kaip sakoma, lietu
vių rankose, o taupytojų tarpe 
yra čiagimių, vėliau ir vėliau
siai atvykusių lietuvių. 

Mudu abudu (aš ir mano bi
čiulis panorom pasiteirauti 
apie įvykį ir jo pasekmes. De
ja, mums nepavyko praverti 
banko durų. O policijos parei
gūnai, tarytum susitarę, ven
gė pasikalbėjimo. Nedaug ką 
galėjo pasakyti ir čia pat stovi
niuojantys tautiečiai. Vis dėlto 
sužinojome, kad banko sargo 
„pavaišintas", plėšikas vos 
spėjo išsinešdinti ir vos ne vos 
įstengė įlipti į suokalbininko 
vairuojamą automobilį. Kokios 
tautybes buvo plėšikai, mums 
nepavyko sužinoti. 

Iš Brighton Parko sugrįžęs į 
savo gyvenamąją apylinkę, su
tikau vieną moteriškę, kuri 
teikėsi mane „apšviesti" ir pa
pasakoti vėliausias naujienas. 

— Ar girdėjai, kad šiandien 
rytą buvo apiplėštas Midland 
bankas? 

— Truputį girdėjau, — jai 
atsakiau. 

— Ar girdėjai, kad plėšikai 
išnešė daug pinigų? Ar žinai, 

Lietuvos valstybės atkūrimo 80 metų proga Simono Daukanto aikštėje Vilniuje keliamos vėliavos. Nuotr. Eltos 

kad apiplėšimą atliko lietu
viai? 

— Kokie lietuviai? — neiš
kentęs paklausiau. 

— Kas gi daugiau, tikriau
siai tie naujieji... 

Vengdamas ilgesnės šnek
tos, šyptelėjau ir paskui pasa
kiau, jog nereikėų per daug 
stebėtis. Šiuo atveju gal rei
kėtų pasakyti, jog „savi atsi
lankė pas savus". Tolėliau pa
ėjęs ėmiau galvoti, kaip grei
tai sklinda gandai, kaip grei
tai perfabrikuojamos žinios. 

Kitą dieną, nusipirkęs ang
lišką dienraštį, radau įvykio 
aprašymą. Remiantis policijos 
informacija, buvo parašyta, 
kad banko sargas, pamatęs 
ginkluotą plėšiką „iš baimės 
neišlakstė", o šaudydamas su
žeidė plėšiką. Taipgi buvo pa
rašyta, kad plėšikas ir jo sėb
ras paspruko aplamdytu, se
nesnės laidos automobiliu. 
Skaitant paaiškėjo, kad plėši
kai buvo ne tik ne lietuviai, 
bet ir ne mūsų rasės žmonės. 

Šiais laikais banko apiplėši
mas nėra naujiena. Plėšikau
jama ne tik Čikagoje, bet ir 
kituose miestuose, kitose vals
tybėse. Siaubas, vienu žodžiu 
pasakius. 

Tebūna leista pasakyti ir 
juodai ant balto parašyti, kad 
lietuviai neturėjo nieko bend
ra su čia aprašytu vasario 9 d. 
nepavykusiu apiplėšimu. Iki 
šiol neteko nieko patirti apie 
plėšikų suėmimą. Tačiau, ten
ka manyti, kad anksčiau ar 
vėliau tiems plėšikėliams teks 
atsakyti už savo nedorus dar
belius. Šiuo metu Midland Fe
deral veikia, tarytum nieko 
nebūtų atsitikę. Tarytum ne
būtų įvykęs susišaudymas, ta
rytum šaunamuoju ginklu 
nebūtų suaižytos stiklinės du
rys. Angliškai pasakius, „Bu
siness as usual". Taip ir rei
kia. Kitaip ir būti negali. 

Petras Petrutis 

„MUZIKOS BARU" 
ŽURNALAS IR 

KALENDORIUS 
Kaip žinome, Lietuvoje du 

kartus per mėnesį išeina, vis 
didėjantis ir gražėjantis, žur
nalas — „Muzikos barai". Jis 
kartą metuose leidžia kalen
dorių, kuriame pažymimos 
muzikinės sukaktys — atski
rų, muzikinių grupių ar įvy
kių. 

Šis rimto turinio žurnalas 
daugiausia skiriamas Lietu
vos muzikams ar muzikos 
įvykiams paminėti, tačiau jis 
nevengia apžvelgti ir išeivijoje 
gyvenusių ar gyvenančių lie
tuvių muzikų veiklą. Galima 
sakyti, kad kiekviename nu
meryje randame vis kažką 
apie užsienio lietuvių muziką 
ar muzikus, rašoma apie iš 
gyvųjų eilių pasitraukusius 
muzikinės srities darbuotojus. 

1997 m. Nr. 19 išspausdin
tas čikagietės Elenos Baltru
šaitienės parašytas nekrolo
gas apie smuikininką Povilą 
Matiuką (1912-1997). Žurnalo 
Nr. 20 vilnietis muzikologas, 
buvęs žurnalo redaktorius, 
Vaclovas Juodpusis rašo apie 
kito mūsų muziko, violonče
listo ir dirigento Petro Armo-
no (1909-1997), netektį. 

Šio žurnalo 22-tame nume
ryje skaitome ilgą Virginijaus 
Barkausko rašinį iš „Draugo" 
dienraščio apie savo 90-metį 
minintį vargonininką Joną 
Žuką. Taip pat čia išspaus
dintas ir kitas trumpesnis 
rašinėlis iš „Draugo" apie pia
nisto Gabrieliaus Aleknos pa
sirodymą Juilliardo teatro sce
noje. 

Pačiame naujausiame žur
nalo numeryje (dvigubas Nr. 
23-24) pradėtos spausdinti 
muzikologės Jūratės Vyliūtės 
ištraukos iš rašomos monogra
fijos — „Čikagos lietuvių ope
ra. Istorijos metmenys". Pir
moje atkarpoje supažindina
ma su šios operos ištakomis. 
Atrodo, kad ir kituose 
žurnalo numeriuose bus tę
siami pasakojimai apie šį vie
nintelį tokio pobūdžio išei
vijoje muzikinį vienetą. 

Žurnalo redakcijoje dirba 
Milda Augulytė (redaktorė) ir 
Eglė Reškevičienė. Žurnalas 
spausdinamas tik 850 egz. 
tirašu. Jį leidžia Lietuvos 
Muzikų draugija (nariai jį 
gauna nemokamai), su Spau
dos, radijo ir televizijos fondo 
parama. Leidinys gaunamas 
ir užsienyje, oro paštu metinė 
prenumerata 40 dolerių. Žur
nalo adresas — Gedimino pr. 
32-2, 2001 Vilnius, Lietuva. 

Po Naujųjų metų mus pa
siekė įdomus „Muzikos barų" 
žurnalo 1998 metų kalendo
rius, turintis 64 puslapius. Jį, 
kaip ir anksčiau, parengė V. 
Juodpusis. Čia pagal gimimo 
ir mirties datas yra sužymėti 
šimtai muzikų, lietuvių ir ki-

AA. ZUZANA ARLAUSKAITE — 
GALINIENĖ 

Gimė 1927 m. Žagarėje, gar
sioje žagarvyšnių žemėje, kur 
pavasarį jūra išsipila bal
tutėliais žiedais kvepiantys 
sodai, vasara, lyg raudonu de
besiu, užsikloja lygumose iš
nokusios vyšnios, lenkiančios 
aukštų krūmų šakas, su
traukiančias pulkų pulkus 
varnėnų, vietinių špokais va
dinami, ariamosios žemės 
pranašai. 

Zuzana, baigusi gimnaziją 
ištekėjo jauna, nutraukusi 
studijas, karias tęsė vėliau 
Čikagos universitete ir dirbo 
biochemijos srityje. Vyras 
Juozas, kaip agronomas, ėjo 
atsakingas pareigas Žemės 
ūkio rūmuose, dirbo mokslinį 
tyrimo darbą, dažnai keliau
davo į užsienį. Mums tada, 
kaip ir dabar, nusiaubtiems 
rytų rusų kultūros, švytėjo 
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tataučių. Nemažai randame 
gimimo sukaktis mininčių 
išeivijos muzikų ar muzikos 
pasaulio atstovų. Taip pat 
paminimos ir mirties sukak
tys. 

Pirmame kalendoriaus pus
lapyje paminimas Motiejus 
Budriūnas, kurio gimimo 
šimtmetis šiemet sukanka, 
(gimęs 1898 m. rugsėjo 23 d., 
miręs 1969 m. sausio 20 d.) 
Jis yra vyriausias iš trejų 
brolių Budriūnų. Apie jį 
spausdinama Vlado Ja-
kubėno straipsnio ištrauka iš 
„Draugo" dienraščio (1959 m. 
sausio 24 d. numerio). 

Iš šio kalendoriaus sužino
me, kad vien tik sausio mė
nesį turime daug sukaktuvi
ninkų: 1 d. sukanka 105 me
tai, kai gimė kompozitorius 
Juozas Bertulis; sausio 2 d. 
— 75 metai nuo smuikininko 
ir kompozitoriaus Vytauto 
Jančio gimimo (nors ši data 
nėra tiksli, nes nurodoma ir 
kita galima gimimo data — 
1922 m. gruodžio 20 d.). Tą 
pačią dieną prieš 60 metų 
gimė dainininkė Aurelija Ja-
raitė-PaukStelienė. Taip pat 
nurodoma, kad sausio 5 d. 
prieš 90 m. gimė kunigas Sta
sys Yla (nors apie jo pasi
reiškimus muzikoje nelabai 
žinome). Sausio 6 dieną prieš 
15 metų mirė kompozitorius 
Julius Gaidelis. Pažymėta, 
kad sausio 14 d. prieš 25 m. 
Vilniuje koncertavo JAV lie
tuvių dainininkė Lionė Juo
dytė (akompanavo Gytis 
Trinkūnas), o 15 d. suėjo 45 
metai, kai Great N'eck (JAV) 
savo veikla pradėjo Mykolo 
Cibo suorganizuotas vyrų cho
ras. 

Čia tik dalelė išeivijoje gy
venančių ar gyvenusių mu
zikų ar įvykių sukakčių. Kur
gi jas visas išvardinsi! 

E. Šulaitis 

Zuzana Arlauskaitė-Galinienė. 

Vakarai, ir Zuzana kelionėse 
lydėdavo vyrą. Ji juokaudama 
sakydavo, kad ryte rydavo 
vakarų kultūros spindulius. 

Su Zuzana suėjus į pažintį, 
draugystės ryšiai užsimezga 
labai greitai. Simpatinga, ma
loni, šypsniu pasipuošusi, 
plačios skalės intelektuali pa
šnekovė. Kalboje santūri, sa
vo mąstyseną grindžia fak
tais, į šalis nesiblaškydama. 
Išklauso kito nuomonę ir su 
savąja neišplaukia į audrin
gesnį minčių dalijimąsi. 

Tokia ji, su maloniu džen
telmenu savo vyru Juozu, iš 
mūsų tautiniai šviesaus Su
valkijos kaimo kilusiu aris
tokratu, įsijungė į Beverly 
Shores Lietuvių klubą, išskir
tiną draugiškai šiemynišką 
bendruomenę. Čia nariai, su
sipažinę rankos paspaudimu, 
greitai susibičiuliauja. Toks 
šiltas ir malonus paežerės 
vėjelis apgaubė Zuzaną ir 
Juozą, atsinešusius Žiemgalės 

ir Suvalkijos papročius — 
neieškok, kad tau kas nors 
padėtų, bet ieškok, kam tu 
gali padėti. Greitai išryškėjo 
Zuzanos visuomeniniai rūpes
čiai, jos sumanumas ir viską 
valdanti nepalaužiama energi
ja. Priprašę klubui pirminin
kauti vienus metus, nepalei-
dome į narystės laisvę ir po 
trejų, ketverių metų. Buvau 
valdybos nariu, ir buvo malo
nu posėdžiauti, dirbti, dalintis 
jos jautriu lyrizmu, skoningu 
humoru, dalintis Juozo nieka
dos neatsisakančios talkos. 

Išsiskyrimas su a.a. Zuzana 
mums visiems buvo tragiškas. 
Rodos, prieš gerus metus, ar 
daugiau, po vieno susirinkimo 
ji išeidama ir atsisveikinda
ma, su giliai paslėpta šypsena, 
lyg liūdesio garsais pasakė, 
kad gal tai paskutinis gyvas 
susitikimas. Juozas laukia — 
pamojavo ranka prie durų. 
mums prisimenant a.a. Juozą, 
jos vyrą. 

Mirė širdingai jautri žmona, 
motina, močiutė. Užuojauta 
Šiaurės Indianos žinomam gy
dytojui dr. Algimantui, vai
kaičiam Andriui ir Dariui. 

Vytautas Kasniūnas 

A.tA. 
VLADĖ LOTTIE 

KASELIENĖ-KASSEL 
Gyveno Watchung, N'ew Jersey, anksčiau Čikagoje. 

Brighton Park apylinkėje. 
Mirė 1998 m. vasario 22 d., 12:15 vai. p.p., sulauku

si 90 metų. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje. Obelių kai

me. Amerikoje išgyveno 69 m. 
Nuliūdę liko: duktė Loretta Stukas, sūnus Paul. 

marti Dianelle, mirusio sūnaus Alberto žmona Ann Ma-
rie Kassel; anūkė Georgianna ir jos vyras Kenneth 
Macke, anūkai dr. Gregory ir Eric Kassel; proanūkė 
Elizabeth Irena Macke ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Povilo, motina a.a. Alberto, 
uošvė a.a. dr. Jokūbo Stuko. 

Priklausė Šv. Kazimiero seserų rėmėjams. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 26 d. nuo 1 

iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. 
California Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 27 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
ryto bus aukojamos šv. Mišios už veliones sielą. Po 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

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

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai , proanūkė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-
0440. 

Buvęs skuodiškis 

A.tA. 
VLADAS SIMUTIS 

netekties liūdesyje paliko žmoną ONĄ ir va ikus . į 
Liūdinčią šeimą užjaučia buvę skuodiškiai, gyveną j 
Detroito apylinkėje. 

Visų vardu, R.Ražauskienė į 

Mielam bičiuliui, ilgo kelio bendrakeleiviui, 

A.tA. 
JUOZUI MIKONIUI 

mirus, velionio žmonai MARIJAI MIKONIENEI ir i 
Lietuvoje likusiems broliui BRONIUI, seserims ONAI, 
ADELEI ir v is iems a r t imies i ems nuoši rdžiausią • 
užuojautą reiškia 

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba į 

A.tA. 
JUOZUI MIKONIUI 

| mirus, žmonai MARIJAI, giminėms ir artimiesiems 
reiškia gilią užuojautą 

Cleveland'o ateitininkai i 

PADĖKA 

A.tA. 
Dr. VYTAUTAS RĖKLYS 

1997 m. gruodžio 31 d., netekome mūsų brangaus ! 
Vyro, Tėvo ir Senelio. 

Nuoširdžiai dėkojame v i s i ems dalyvavusiems j 
laidotuvėse ir kalbėjusiems pe r atsisveikinimą: 
pusbroliui Sigitui Miknaičiui ir mūsų šeimos draugui ; 
Nerijui Paulioniui, kuris taip pat bažnyčioje per šv. Į 
Mišias smuikavo „Ave Maria" . Dėkojame kars to ! 
nešėjams ir visiems-po laidotuvių nuvykusiems \ Dalios 
namus. 

Dėkojame užprašiusiems šv. Mišias, o ypač Vytauto 
giminėms Bostone ir jų dukrai Vilijai už kasdienines 
šv. Mišias Romoje per ateinančius penkerius metus, j 
Ačiū remiantiems organizacijas Lietuvoje Vytauto 
vardu ir kaimynams už pasodintus medžius Vytauto 
prisiminimui. Dėkojame krikšto dukroms ir visiems 
draugams Čikagoje ir kituose miestuose už atsiųstas 
gražiausias gėles, o taip pat užuojautas .,Drauge", 
laiškais ar telefonu. 

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, kūne mus užjautė 
ir ramino šiame skausmo ir liūdesio laikotarpyje. 

Nuliūdę: žmona Vilma, dukra Dalia, žentas dr. Vi
tas, anūkai Aras ir Alexis. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Čikag ieč io menin inko dr. 
A u d r i a u s Pl iopl io naujau
sias projektas „Sąmonės api
brėžimas" bus pristatytas vi
suomenei Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Dailės ga
lerijoje šį penktadienį, vasario 
27 d., nuo 7 iki 9 vai. vak. Da
lyvaus autorius, bus pasi-
vaišinimas. „Sąmonės apibrė
žimas" — ta i vaizdo ir garso 
įranga, pripildanti visą muzie
j aus galeriją. Joje autorius su
jungia suvokiamo meno prin
cipus, medicininę teoriją ir 
filosofiją. Pagrindinis meni
ninko pasiektas efektas: žiū
rovas perkel iamas iš išorės į 
kūrinio vidų. Visi kviečiami 
pamatyt i , išgirsti, išgyventi. 

Dr. J o n a s Valaitis, žino
mas visuomenininkas, skaitys 
paskaitą Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventėje 
(Kovo 11-osios), kurią ruošia 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos valdyba sekmadienį, 
kovo 8 d., Pasaulio lietuvių 
centre. Minėjimas pradeda
mas Mišiomis Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje 11 
vai. r., o po to, 12:30 vai. p.p., 
t ęs iamas didžiojoje PLC sa
lėje. Visi kviečiami dalyvauti, 
švęsti šią džiaugsmo šventę ir 
pabendraut i . 

K ę s t u t i s Pe trauskas , La
gūna Beach, C A, dėkodamas 
už kalėdines korteles prisiun
tė 100 dol. Nuoširdžiai dėko
jame. 

A n d r e w Miknis , Dayton, 
OH, už kalėdines korteles ir 
kalendorių mums atsilygino 
su 100 dol. Esame labai dė
kingi. 

D o n a t a s Januta , Oakiand, 
CA, už kalėdines korteles ir 
kalendorių mums atsiuntė 
100 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

LB Cicero apyl inkės me
t i n i s sus i r ink imas kviečia
mas sekmadienį, kovo 15 d. 
(tuoj po 11 vai. Mišių) parapi
jos salėje. Visi Cicero bei apy
linkių lietuviai prašomi daly
vauti , išgirsti valdybos ata
skaitą, užsimokėti solidarumo 
mokestį ir aktyviai dalyvauti 
savo apylinkės LB veikloje. 

Stephanie Simonaitis, Oak 
Lawn, IL, pratęsdama viene
riems metams prenumeratą, 
a ts iuntė 100 dol. auką „Drau
go" dienraščiui paremti. Esa
me labai dėkingi. 

Vita ir Baned iktas Neve-
rauskai , Sterling Hts., MI, 
prie JDraugo" prenumeratos 
mokesčio pridėjo 100 dol. 
auką. lietuviškos spaudos rei
kalams. Esame labai dėkingi. 

Dr. J . Dičpinigai t i s , Wood-
haven, NY. atnaujindamas 
laikraščio prenumeratą. .Drau
go" dienraščiui atsiuntė 105 
dol. auką. už kurią labai dė
kojame. 

P r i e š v e l y k i n i s susikaupi
mas Ate i t in inku namuose 
ruošiamas kovo 14 d. J am 
vadovaus kun. Rimas Gudelis, 
kuris, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, darbuojasi Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje, Či
kagoje. Rezervacijas priima I. 
Polikaitienė, tel. 630-257-
2022. 

JAV LB Lemonto apylin
kės n a r i u met inis visuoti
n i s s u s i r i n k i m a s kovo 15 
dieną, sekmadienį, tuoj po šv. 
Mišių vyks PL centro didžio
joje salėje. Susirinkimo metu 
valdyba ir Kontrolės komisija 
pateiks praėjusių metų savo 
veiklos pranešimus. Reikės iš
rinkti 5 naujus valdybos na
rius 2-jų metų kadencijai. Visi 
Lemonto ir apylinkių lietu
viai kviečiami susirinkime da
lyvauti. 

Tradicinė Kaziuko mugė, 
Čikagos skautų ir skaučių 
ruošiama jau arti 40 metų, 
vyks sekmadienį, kovo 1 d., 
Jaunimo centre. Renginys 
pradedamas 10 vai. ryto šv. 
Mišiomis Tėvų jėzuitų kop
lyčioje reiškiant pagarbą lie
tuviško jaunimo gobėjui šv. 
Kazimierui. Iškilmingas mu
gės atidarymas 11 vai. r. J au
nimo centro didž. salėje. Ati
darymą praveda , .Aušros Var-
tų7„Kernavės" skaučių tun
tas . Čikagos ir apylinkių lietu
viškoji visuomene kviečiama 
savo atsilankymu paremti 
skautų organizacijos pastan
gas jaunimą auklėti sąmo
ningo lietuviškumo, krikščio
niškumo ir pilietiškumo dva
sioje. Atsilankę turėsite progą 
susitikti ir pabendrauti su 
draugais ir pažįstamais, įsigy
ti lietuviškų knygų suaugu
siems ir vaikams, muzikinių 
įrašų kasetėse ir plokštelėse, 
įvairių skautiškų rankdarbių, 
medžio drožinių, gražiųjų Vil
niaus verbų, margučių ir kt. 
Veiks įvairūs laimėjimai ir 
žaidimai vaikams ir jaunuo
liams. Kaip visada — valgyk
loje bus įvairių lietuviškų pa
tiekalų, o keliose kavinėse di
delis pasirinkimas namie ga
mintų tortų, pyragų ir karšta 
kava. Visi kviečiami, visi lau
kiami. Mugė baigsis 3 vai. p.p. 

Korp! Neo-Lithuania 

Sveikina 
VALDĄ ADAMKŲ, 

naująjį 
Lietuvos Respublikos Prezidentą 

ir linki geriausios sėkmės 
bei ištvermės. 

'"!) 

) 

VASARIO 16-JI TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE 

Praėjusi sekmadienį į 
Lietuvių dailės muziejų 
buvo atskridęs „sakalas", pa
minint poetą Henriką Nagį, o 
kovo 29 d. į Jaunimo centrą iš 
Toronto atskris „Aras" ir dai
nuos skambias lietuviškas 
dainas visiems, kurie atsi
lankys „Draugo" koncerte. 
Kviečiame ir Jus! 

Dainavos stovyklavietė 
buvo įkurta prieš 40 metų. Ar 
būtų galima suskaičiuoti, kiek 
lietuviško jaunimo joje stovyk
lavo (jau nekalbant apie vy
resniuosius)... Paremkite sto
vyklos 40 metų sukakties lėšų 
telkimo vakarą, atvykite į 
koncertą šeštadienį, kovo 21 
d., 6 vai., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Programą at
liks Dariaus Polikaučio vado
vaujamas „Dainavos" vyrų ok
tetas, kartu dalyvaujant dail. 
Taurai, muz. Vidui Neveraus-
kui ir dail. Vytui Čuplinskui. 
Bilietus iš anksto galima 
įsigyti „Seklyčioje" ir PLC 
krautuvėlėje. 

Už Lietuvos įkaitus, nu
kankintus Stutthofo ka-
cete prieš 55 metus, šv. Mi
šios bus aukojamos sekmadie
nį, kovo 15 d., 10 vai. ryte, t. 
jėzuitų koplyčioje prie Jauni
mo centro. 

Lietuviškų blynų pusry
čiai bus Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje kovo 8 d., 
sekmadienį, po 8, 9:15 ir 10:30 
vai. r. Mišių. 

LIETUVIŠKOS MISIJOS 

Šv. Antano parapijoje, Cice
ro, IL, tris dienas vyks lietu
viškos misijos-rekolekcijos: 
ketvirtadieni, penktadienį ir 
šeštadienį, kovo 12, 13, 14 d.. 
6:30 vai. vak. Joms vadovaus 
Panevėžio katedros klebonas 
mons. Juozas Antanavičius. 

Kas vakarą bus konferenci
ja ir Mišios su trumpu pamok
slu. Be to. ketvirtadienio va
kare prieš konferenciją bus 
„Graudūs verksmai"; penkta
dieni — Susitaikymo pamal
dos ir galimybė prieiti išpa
žinties (nuo 6 vai.): šeštadienį 
— Kryžiaus keliai. 

Visi Cicero ir apylinkių lie
tuviai kviečiami į misijas. Pa
sinaudokite šiuo kvietimu į at
sivertimą, pasiruošti Kristaus 
Prisikėlimo šventei — Vely
koms. 

Tėviškės evangelikų-liutero
nų parapijai Vasario 16-ji turi 
visada dvigubos reikšmės. Ji 
ne tik tą dieną mini Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį, 
bet kartu didžiuojasi visais 
tais vyrais ir moterimis, kurie 
visuotinio susirinkimo metu 
buvo išrinkti į parapijos ta
rybą ir šia proga įvedami į pa
reigas. Tėviškės parapija lai
kosi šios tradicijos jau nuo pat 
jos įsteigimo. 

Visų pirma lietuvių tautai, 
kartu ir užsienio lietuviams, 
ši reikšminga diena buvo pa
minėta iškilmingomis pamal
domis Tėviškės bažnyčioje. 
Pamaldos prasidėjo su Arūno 
Kaminsko vargonais atlieka
mu preliudu, sudarytu iš Mar
tyno Mažvydo giesmių melo
dijų. Ida Kasparaitiene skaitė 
dienai skirtas Šv. Rašto iš
traukas, o pamaldų dalyviai, 
šventei atitinkamomis bendro
mis giesmėmis, dėkojo Aukš
čiausiajam už pagalbą, tautai 
kovojus už laisvės atgavimą. 

Vysk. Hansas Dumpys savo 
pamokslu, tarp visų kitų min
čių, prisiminė šios sukakties 
svarbią reikšmę lietuvių tau
tai. Tėviškės parapijos choras, 
Arūnui Kaminskui pritariant 
pianinu, atliko dvi giesmes: 
Valterio Banaičio harmonizuo
tą liaudies giesmę „Vis kovoki, 
neatstoki" ir drąsiosios suo
mių tautos kompozitoriaus 
Jean Sibelius „O, Viešpatie, 
Kūrėjau visatos", ištrauką iš 
jo muzikinės poemos J i n n -
landia". 

Naujai parapijos išrinktoji 
taryba, susidedanti iš Kasparo 
Vaišvilos, dr. Algimanto Ke
lerto, Algirdo Jonušaičio, Otto 
Schroeder, Ado Enzino, Aldo
nos Buntinaitės, Jurgio Lamp-
sačio. Marės Liudžius ir Mar
tyno Paupero, išsirikiavo po 
pamokslo prie altoriaus prie
saikai. Parapijos klebonui api
būdinus jiems jų pareigų atsa
komybę ir kaip jos turėtų būti 
vykdomos, prižiūrint šios ne
priklausomos parapijos nuo
savybę ir bažnytinę tvarką, 
kartu padedant ir kunigui jo 
pareigose, jie visi prisiekė su 
Dievo padėjimu uoliai laikytis 
šių įsipareigojimų. 

Iškilmingosios pamaldos už
sibaigė su maldaujančiai gie
dama giesme, kad Dievas ir 
toliau sergėtų tėvų žemę, kad 
jinai žydėtų ir būtų tvirta ir 

kad prisipildytų Šventa Dva
sia tie, kurie turi rūpintis 
šalies gerove. „Tada būsime 
viena dvasia, širdis, gražiai 
švytės tėvynės ateitis", tokio
mis mintimis užsibaigė iškil
mingosios pamaldos Tėviškės 
bažnyčioje. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas buvo tęsiamas pa
rapijos salėje. Parapijos Tary
bos pirmininkas Kasparas 
Vaišvila pasveikinęs parapi
jiečius ir svečius, pakvietė 
parapijos kleboną invokacijai. 

Vysk. Hansas Dumpys dė
kojo invokacijos metu tautų ir 
pasaulio valdovui už tėvynei 
Lietuvai atstatytą Nepriklau
somybę, prašydamas „kad 
mes, kaip mūsų protėviai, ga
lėtume paaukoti savo pasi
šventimą, savo širdis ir mal
das, savo talentus ir išteklius 
tėvynės atkūrimui ir jos kles
tėjimui... Be to. tarė jis. kad 
Dievas leistų „mums semtis 
dvasinių jėgų iš mūsų garbin
gos protėvių praeities, iš Maž
vydo, Bretkūno, Donelaičio, 
Rėzos ir Vydūno, iš tų, kurie 
teikė šimtmečių laikotarpyje 
mums pavyzdžių tėvynės mei
lei ir dvasiniam darbui". 

Po Amerikos ir Lietuvos 
himnų, Aldona Buntinaitė pa
prašė vysk. Hansą Dumpį pri
statyti minėjimo dalyviams 
buvusį ilgametį Kristijono Do
nelaičio lituanistinės mokyk
los direktorių Julių Širką, ku
riam teko daug metų vado
vauti pirmajai lituanistinei 
mokyklai Čikagoje, o gal tais 
laikais ir visoje Amerikoje, 
įsikūrusiai šioje parapijoje. 

Jul ius Širka pradėjo savo 
prakalbą su pasveikinimu tiek 
parapijos klebono, tiek ir visų 
parapijiečių, paminėdamas, 
kad ši diena minima jau 80-jį 
kartą ne tik plačiajame pasau
lyje, bet vėl jau ir tėvynėje. 
„Taip pat prisimename 1990 
metų kovo 11-tosios dienos 
Nepriklausomybės atstatymą, 
kurios abi vienodai yra nepa
mirštamos. Šios datos mūsų 
tautos istorijoje paženklintos 
sunkia kova, tvirtu ryžtu, 
žengiant į šviesesnę ateitį. 
Amžių tėkmėje mūsų tėvynė 
turėjo sunkių momentų: ji 
kentėjo, klupo, bet svarbiausia 
— ji prisikėlė, įsijungdama į 
laisvųjų tautų eiles. Švęsdami 
Vasario 16-ją mes turime pri
siminti 1991 m. sausio 13-ją. 

Henriko Nagio prisiminimui ruoštoje literatūrinėje popietėje vasario 22 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 
Iš kaires programos atlikėjai: muz. Alvydas Vasaitis, akt. Audrė Budrytė, Birutė Nagienė, Vaidas Vasaitis, 
poetė Liūne Sutema ir poetė Egle Juodvalkė. 

kai parlamento rūmai Vilniuje 
priminė karinę tvirtovę. Žmo
nės drąsūs, pasiruošę gintis 
tokiais ginklais, kokius turėjo: 
smėlio maišais, iškastais grio
viais, užtvaromis. Tautos sū
nūs, vadovaujami Vytauto 
Landsbergio, kai buvo lieja
mas kraujas už tėvynę, drą
sino visus prieš tautos pa
vergėjus. Mirties akivaizdoje 
pranyko viskas, kas laikina. 
Tai buvo didybės valanda, pa
siaukojimas ir meilė Lietuvai! 

Prelegentas linkėjo naujai 
išrinktam Lietuvos respubli
kos prezidentui Valdui Adam
kui, kad grįžęs į tėvynę pasi
dalintų svetimame krašte su
kaupta patirtimi. Kairiesiems 
bandžius užgesinti šviesesnių 
dienų vilties kibirkštėlę, įvy
kęs stebuklas —Valdas Adam
kus išrinktas valstybės prezi
dentu. „Tad mes visi džiau
giamės Valdo Adamkaus ir lie
tuvių tautos laimėjimu. Nau
jai išrinktam prezidentui lin
kime daug sėkmės ir Aukš
čiausiojo palaimos bei sėkmin
go vadovavimo mūsų tėvų že
mėje Lietuvoje", sakė Julius 
Širka. 

Aldonai Buntinaitei padėko
jus buvusiam direktoriui Ju
liui Širkai už išsamią pra
kalbą, ji pakvietė kanklininkę 
Daivą Kimtytę ir Aliną Bič-
kienę pravesti meninę dalį. 

Daiva Kimtytė atliko kank
lėmis Jono Švedo ir Jacąues 
Offenbach kūrinius, o Alina 
Bičkiene buvo pasirinkusi šiai 
meninei daliai Justino Mar
cinkevičiaus, Juozo Petro
šiaus, Jono Mikusko, Janinos 
Degutytės ir Jono Straikūno 
poeziją. Alinos Bičkienės žo
džiais: „visų kartų lietuviai 
poetai, kur jie begyventų, savo 
geriausias, prasmingiausias ir 
jausmingiausias eiles skiria 
Lietuvai, jos laisvės troški
mui". 

Po šios meninės dalies, vysk. 
Hansui Dumpiui paprašius 
Viešpaties Dievo palaiminimo 
Moterų draugijos narių paga
mintiems pietums, visi valgė 
ir gyrė parapijos moterų įdėto 
darbo pasiekimus. 

Valteris Bendikas 

POPIETE SU BROLIU 
SAKALU 

Kitaip nepavadinsi poeto 
Henriko Nagio, iškeliavusio į 
amžinybę 1996.08.03. Jo pri
siminimui JAV LB Kultūros 
taryba, vadovaujama Marijos 
Remienės, vasario 22 d. po
pietėje suruošė minėjimą — li
teratūros vakarą Lietuvių dai
lės muziejuje, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Minėjime 
dalyvavo poeto žmona Birutė 
Nagienė, atvykusi iš Montrea-
lio, Kanados, jo sesuo poetė 
Liūne Sutema, gyvenanti Le
monte ir daugiau šimto poeto 
gerbėjų ir draugų. 

Minėjimą pradėjo Marija Re-
mienė, visus pasveikindama ir 
supažindindama su viešnia 
Birute Nagienė. Turiningą žo
dį apie poetą, jo charakterio 
bruožus, jo kūrybą, kuri iš
leista šešiais poezijos rinki
niais išeivijoje ir dviem Lietu
voje, pateikė poetė Eglė Juod
valkė. Romėnai pasmerktiems 
mirti leisdavo pasirinkti trem
tį iki mirties, kuri yra amžina 
tremtis. Savos žemės neteku
siam poetui tremtis buvo dva
sinė mirtis, nors jo poezijoje 
saulė, žemė, joje likę broliai 
sakalai su gintarinėmis aki
mis simbolizuoja laisvę, švie
są, viltį, gyvybę ir protestą. 
JPrisiekim, kad niekad dau
giau nebūsim vergais!", šaukė 
poetas, kai Maskvos tankai 
triuškino vengrų tautos lais
vės sukilimą. Sakalo akimis 
poetas žvelgė į tolį, jo sparnais 
skrido į gimtąją žemę. 

Garsiajuostėje skambėjo 
tvirtas poeto žodis iš kantatos 
„Kryžių ir Rūpintojėlių Lietu
va". Jis buvo ir puikus dek-
lamatorius-skaitovas. Juostoje 
jo žodžiai, supinti su muzikos 
ir dainos garsais, skambėjo 

lyg jis pats būtų buvęs ta rpe 
šios popietės dalyvių. 

Su minėjimo lyrika labai ge
rai derinosi j auno smuikinin
ko Valdo Vasaičio puikiai at
likti keli smuiko kūriniai , nors 
programoje nepaminėta kieno 
jie buvo. Fortepijonu akompa
navo muz. Alvydas Vasaitis, 
jaunojo smuikininko tėvelis. 

Henriko Nagio eilėraščius iš 
jo septynių poezijos leidinių 
skaitė poetė Liūne Sutema ir 
aktorė Audrė Budrytė . Čia 
skambėjo poeto noras prisijau
kinti sakalą su gintar inėmis 
akimis, jo skambinimas Vil
niaus vidurnakčio varpais , jo 
šauksmas j au t r iu tiesos žo
džiu žmogui ir žmonijai. 

Birutės Nagienės paberti 
prisiminimai apie poetą rodė 
jo karštą meilę Lietuvai, jos 
žemei ir žmonėms, jo nuolatinį 
rūpestį — kokios žinios iš Lie
tuvos? Jų pirmoji pokarinė ke
lionė 1991 m. lėktuvu į Lie
tuvą, susitikimai su prof. Vyt. 
Landsbergiu, su Lietuvos ra
šytojais, kul tūr ininkais Vil
niuje ir Kaune, susitikimai su 
kaimynais gimtinėje Mažei
kiuose poetui buvo didelė at
gaiva. J a m džiaugsmą teikė 
Montrealio aukš tame medyje 
lizdą susikrovusi sakalų po
relė ir laikraščiai iš Lietuvos. 

Minėjimo programa praėjo 
labai sklandžiai. Visos ir visi 
jos atlikėjai buvo apdovanoti 
gėlėmis, kurias įteikė JAV LB 
Kultūros tarybos sekretorė 
Violeta Drupaitė. Visiems at
likėjams dėkojo pirm. Marija 
Remienė. Dėkojo ir atsi lankiu
siems. Dėmesio sulaukė ir 
poeto poezijos leidinių paro
dėlė, o jų parudavę lapai pri
minė labai kuklią ir sunkią 
knygų leidybą prieš 52 metus 
Vokietijos išvietintųjų stovyk-. 
lose. 

Br. J u o d e l i s 

x Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 

naš la ič io i š l a i k y m o m e t i n į 
mokestį. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas , 
2711 W. 71 S U C h i c a g o IL 
60629. 

(sk.) 
x Vilių Variakojį , sveikin

dami su garbingu 95-rių metų 
x TCF National bankas jubiliejumi, giminės Čikagoje 

ieško gabių, energingų tar
nautojų dirbti asmeninių pa
skolų (consumer lending) sky
riuje. Bankas apmokys ir paruoš 
naujoms pareigoms, kurios bus 
susisiekimas su klientais, pa
skolų pristatymas ir išaiškini
mas. Geras atlyginimas, „bonus", 
draudimas ir gera proga karjeros 
išvystymui. Resume paštu ar 

paskyrė $150 auką „Lietuvos 
Vaikų vilčiai". Nuoširdi padėka 
aukotojams: dr . D a i n a i Va-
r i a k o j i s - F r i c k e , d r . E r n i 
F r i c k e , J ū r a t e i i r J o n u i 
Variakojams „Lietuvos Vaikų 
vilties" komitetas. 

(sk.) 
x K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s 

l i e t u v i š k ų m o k y k l ų p a r a -
faksu siųsti adresu: TCFNatio- mai, per Mažosios Lie tuvos 
nal Bank Illinois Consumer Lietuvių d raug i j ą Čikagoje , 
I>ending,Attn:KarltonUhm, $200 aukojo Leokadija Juškė-

Minmt Lietuvos Nepriklausomybes *ventt 
»'vr«'sinoji. jauni ir patys jauniausi 

>ITTl''>nt> vasari 
Nur.tr 

15 <].. koncerto klausosi 
Indrės Tijūnėlienes 

Vice President, 4192 Archer 
Avenue , Chicago , I l l i n o i s 
60632, fax: (773) 847-1189. 

(sk.) 
x Apol. Varnelis, Dovagiac, 

MI, Vasario 16 d. proga sveiki
na visus „Lietuvos našlaičių 
globos" komiteto n a r i u s , ir 
siunčia $150 - vieno Lietuvos 

nienė; $25 - Ilona Baranauskas 
ir $20 - Antanina Klimkaitienė. 
Dėkodami visiems rėmėjams, 
kviečiame v i s u o m e n ę r e m t i 
lietuvišką švietimą Maž. Lietu
voje aukas s iunčiant : „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Naper-
vil le .IL. 60540-7011. (Sk ) 
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