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Kovo 11-oji — Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo diena 
V. Landsbergis: NATO atvirumas 

— ne šūkis, o tikrovė 
Vilnius, kovo 10 d. (Elta) 

— Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, 
baigęs darbo vizitą JAV, ne
abejoja, kad susitikimai, po
kalbiai su šios valstybės politi
kais artina Lietuvą prie 
NATO. 

, Aš grįžau su ramesniu įsi
tikinimu, kad Lietuva yra tik
rai gerai vertinama, turi ge
rą vardą, kuris yra išski
riamas iš kandidatų į NATO 
būrio", sakė V. Landsbergis, 
kalbėdamas su žurnalistais. 

Jis taip pat akcentavo, kad 
JAV politiniuose sluoksniuose 
Lietuva yra išskiriama į pir
mą vietą iš trijų Baltijos val
stybių, siekiančių narystės, 
„kaip valstybė, verta svarsty
mo". 

Pasak V. Landsbergio, Lie
tuva, kaip galinti patekti į 

minima „įvairiuose konteks
tuose" — kartu su Slovėnija, 
Slovakija, Rumunija. 

Parlamento vadovas nespė
lioju, ar balandžio mėnesį Va
šingtone įvyksiančiame NATO 
viršūnių susitikime bus pas
kelbtas „antrosios bangos" 
valstybių sąrašas. Pasak jo, 
gali būti pasirinkti įvairūs ke
liai. Kaip vieną iš galimybių 
jis paminėjo nuolatinio stebė
jimo kelią. 

V. Landsbergio nuomone, 
Lietuvai siekiant narystės, 
ypatingą reikšmę turės trijų 
buvusių Varšuvos pakto val
stybių — Lenkijos, Vengrijos 
ir Čekijos — įstojimas į 
NATO. Tai oficialiai numatyta 
kovo 12 dieną. Šis faktas, Sei
mo pirmininko teigimu, dar 
kartą įrodo, kad Šiaurės At
lanto sąjungos atvirumas yra 

antrąjį NATO plėtros ratą, ne šūkis, o tikrovė. 

Valstybės finansus turi tvarkyti 
stipri asmenybė 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 
— Finansų ministras Algis • 
Šemeta yra per silpnas, kad 
galėtų įveikti finansų sunku
mus Lietuvoje, teigė Seimo 
narys socialdemokratas Algir
das Butkevičius. > 

Jis trečiadienį spaudos kon
ferencijoje piktinosi, kad tiek 
finansų ministras, tiek visa 
valdžia atvirai meluoja apie 
valstybės ekonominę padėtį. 
Anot Seimo nario, „reikia at
virai pasakyti Lietuvos žmo
nėms, kad šiuo metu yra tik
rai sunki ekonominė situaci-
ja". 

A Butkevičius teigė, kad iki 
kovo 9 d. į valstybės biudžetą 
nesurinkta apie 260 mln. litų 
pajamų. „Arba finansų mini
stras tikrai negalvoja, ką jis 
sako, arba jis tiesiog nežino, 
kaip toliau elgtis, norint išeiti 
iš šitos sunkios ekonominės 
situacijos", socialdemokratas 
sakė apie naują valdžios keti
nimą sustiprinti mokesčių ad
ministravimą ir taip pagerinti 
mokesčių surinkimą. 

Pasak jo „žiaurioji akcija" 

Opozicija tęsia ginčą su vyriausybe 
Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 

— Seimo opozicinė LDDP 
frakcija trečiadienį sukritika
vo „neatitinkančius realybės" 
vyriausybes argumentus dėl 
Lietuvos ekonominės ir finan
sinės padėties. 

„LDDP frakcija mano, jog 
klaidų ir akivaizdžių krizės 
faktų nepripažinimas rodo, 
kad kuo ilgiau dirbs tokia vy
riausybė, tuo didesnė žala bus 
padaryta Lietuvos valstybei ir 
žmonėms", sakoma LDDP 
frakcijos seniūno pavaduotojos 
Sigitos Burbienės pareiškime. 

Vyriausybės spaudos tarny
bos pranešime buvo teigiama, 
kad per pastaruosius dvejus 
metus gyventojų pajamos vi
dutiniškai išaugo 40-50 proc., 
valstybinis biudžetas — 53 
proc., infliacija nukrito iki 1.9 
proc., panaikintas biudžeto 
deficitas, du kartus padidėjo 
užsienio investicijos. 

S. Burbienės teigimu, „sta
tistika girtis būtų absurdiš
ka", jeigu vyriausybė pajamų 
vidurkį išveda iš „keleriopai 
išaugusių valdininkų pajamų 
ir nuolat smunkančio gyveni
mo lygio daugumai Salios py 

1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Aukščiausioji taryba-Atkuri i-nasis Seimas pasirašė akta ..Dėl Lietuvos Ne
priklausomos valstybės atstatymo", kuriuo buvo iškilmingai pa.-kclbta, kad „yra atstatomas 1940 metais sveti
mos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereniniu galių vy-dymas. ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklauso
ma valstybė". Dokumente buvo teisiškai ir istoriškai pagrįsta Lietuvos valstybingumo nepertraukiamumo idėja. 
Aktas išreiškė atsikūrusios Lietuvos valstybės santykį su to mete tikrovė. 

Nuotr.: (Iš kairės) Aukščiausiosios tarybos (AT) pirmininke pavaduotojai Kazimieras Motieka. Bronislovas 
Kuzmickas, AT pirmininkas Vytautas Landsbergis, jo pavaduotojas Česlovas Stankevičius bei Mandatų komisi
jos pirmininkas Aloyzas Sakalas 1990 m. kovo 11-ąja paskelbt Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo 
aktą. (Eita; 

jau parodė, kad mokesčių 
griežtinimas duoda atvirkščią 
rezultatą. 

A Butkevičiaus nuomone, fi
nansų ministras A Šemeta tik 
sako taupąs biudžeto lėšas. Jo 
teigimu, valstybinės įstaigas 
daug lėšų išleidžia tarnybi
niams automobiliams pirkti 
bei pokalbiams nešiojamai
siais telefonais apmokėti. 

Anot socialdemokrato, iki 
1998 metų liepos valstybinės 
įstaigos įsigijo 1,648 tarnybi
nius automobilius, kurių iš
laikymas valstybei 1997 m. 
kainavo daugiau nei 12 mln. 
litų, o pernai pirmą pusmetį 
— daugiau kaip 7 mln. litų. 
Nešiojamųjų telefonų išlai
kymas per pernykštį pirmą 
pusmetį valstybei kainavo 
1.367 mln. litų. 

Anot A Butkevičiaus, val
stybė susidūrė su valdymo 
problema — „yra piramidė, 
kurios viršūnėje sėdi ponas 
premjeras, o visi kiti minist
rai turi ateiti pas premjerą ir 
suderinti visus klausimus". 

Krikščionys demokratai patvirtino 
ištikimybę konservatoriams 

ventojų". 
„Netiesa, kad biudžetas yra 

nedeficitinis. Biudžeto defici
tas paslėptas, nes biudžete 
nerodomos kai kurios išlaidos, 
neteisėtai finansuojamos iš 
Privatizavimo fondo ir kitų 
fondų lėšų", teigia S. Burbie
nė. 

Anot parlamentarės, vyriau
sybė nutyli, kad „katastrofiš
kai auga valstybės skola, ei
namosios sąskaitos ir užsienio 
prekybos deficitai, nuolat vė
luoja pensijų išmokėjimai, ne
surenkamos planuotos biu
džeto pajamos, daugelis įmo
nių yra nemokios arba dirba 
nuostolingai, auga nedarbas, 
didėja tarpusavio skolos". 

Pasak S. Burbienės, „LDDP 
dar sykį pareiškia, kad dabar
tinė finansinė, ekonominė kri
zė, iššaukusi ir politinį nes
tabilumą, yra G. Vagnoriaus 
vadovaujamos vyriausybės 
veiklos pasekmė". 

Opozicinė frakcija paragino 
atsakomybe už tai prisiimti 
ne tik konservatoriams, bet ir 
krikščionims demokratams 
bei centristams. 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Valdančiosios koalicijos bend
re Krikščionių demokratų par
tija (KDP) pareiškė nematanti 
„objektyvių priežasčių" kon
servatorių premjero Gedimino 
Vagnoriaus ir jo kabineto at
sistatydinimui. 

„Krikščionys demokratai 
nustebę, kodėl tokie dalykai 
yra svarstomi", sakė žurnalis
tams KDP pirmininkas Algir
das Saudargas po antradienį 
įvykusio krikščionių demokra
tų frakcijos Seime susitikimo 
su G. Vagnoriumi. 

Pasak A Saudargo, „vyriau
sybėje yra daug darbų, daug 
problemų, mes jas matome ir 
linkę diskutuoti ir spręsti". 
Bet nei tokiuv sunkumų vy
riausybės darbe šiuo metu nė
ra, nei objektyvių priežasčių, 
kad vyriausybė turėtų atsis
tatydinti", teigė užsienio rei
kalų ministras A Saudargas. 

Pasak A Saudargo, tuo at-

Atristatydinęs 
susisiekimo 

viceministras 
buvo „švarus" 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) — 
Vasario 24 dieną atsistatydi
nęs susisiekimo viceministras 
Darius Storpirštis nepiktnau
džiavo tarnybine padėtimi, 
pranešė vyriausybinė „Švarių 
rankų* komisija. 

D. Storpirštis atsistatydino, 
pareiškęs, kad „nenori didinti 
politinės įtampos" po žiniask-
laidos užuominų apie galimą 
jo piktnaudžiavimą tarnyba. 

Atsistatydindamas jis teigė, 
kad nėra pažeidęs įstatymų, 
tačiau pats paprašė ištirti jo 
veiklą. 

„Švarių rankų" komisijai pa
žeidimų neradus, Vyriausioji 
tarnybines etikos komisija dar 
svarstys, kaip buvęs vicemini
stras derino viešus bei priva
čius tikslus. 

Pasak žiniasklaidos, vicemi
nistro D. Storpirščio privati 
bendrove „Dastra" iš valstybi
nės įmonės ,,Lietuvos geležin
keliai" per dvejus metus gavo 
1.6 mln. litų vertės užsakymų. 
Spaudos žiniomis, pernai iš 
„Dastros" D. Storpirštis gavo 
apie 150,000 litų pajamų 

veju, jeigu premjeras visgi 
atsistatydintų, KDP ir konser
vatorių koalicinė sutartis liktų 
galioti. 1996 m. lapkritį pasi
rašytoje ir šiemet atnaujintoje 
sutartyje numatyta, kad KDP 
remia konservatorių siūlomą 
kandidatą į ministrus pirmi
ninkus. 

G. Vagnoriaus teigimu, susi
tikime su krikščionimis de
mokratais buvo aptarta, „kaip 
geriau koordinuoti vyriausy
bės ir Seimo darbą ir pasikeis
ti informacija, aptarti kai ku
rie konkretūs socialiniai eko
nominiai klausimai". 

Pasak A Saudargo, klausi
mas dėl laisvos aplinkos mini
stro vietos nebuvo svarstytas, 
nes krikščionys demokratai 
iki šiol dar nesuformulavo sa
vo nuostatų. 

Koalicijos sutartis, kurioje 
numatytas bendrininkų pro
porcinis atstovavimas vyriau
sybėje, leidžia KDP kandida
tuoti į trečią ministro postą. 
Krikščionių demokratų atsto
vai šiuo metu vadovauja Už
sienio ir Krašto apsaugos mi
nisterijoms. 

* Pasi t inkant Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri
mo dieną — Kovo 11-ąją, Vil
niaus universiteto Medicinos 
fakultete oficialiai pristatytas 
Studentų rėmimo fondas, 
įkurtas vykdant prieš kurį lai
ką mirusių Amerikos lietuvių 
Valauskų valią, sakė fakulteto 
dekanas prof. Gintautas Čes
nys. Ida ir Džonas Valauskai 
savo testamentu Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakultetui 
paliko 65,000 dolerių. Svar
biausia testamento sąlyga — 
gautus pinigus padėti į banką, 
o iš palūkanų (apie 20,000 Lt) 
kasmet mokėti stipendijas 
geriausiems Medicinos fakul
teto studentams. 

* Linkėdamas parlamen
tarams gero darbo ir tikro 
pavasario, Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis trečia
dienį pradėjo pirmąjį Seimo 
pavasario sesijos posėdį. Jis 
priminė, kad į šiuos rūmus 
prieš 9 metus rinkosi deputa
tai, kad pradėtų Lietuvos pa
vasarį- Sėkmės darbuose pa
linkėjo ir Seimo pirmininko 
pavaduotojas Arvydas Vidžiū
nas bei Seimo kancleris Jurgis 
Razma. iEita> 

Dėl neįvykusių rinkimų bus kaltas 
rinkimų komisijos vadovas 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) — 
Jei ir šį kartą neįvyks pakar
totini rinkimai į laisvas Seimo 
narių vietas, Naujoji sąjunga 
(NS, socialliberalai reikalau
tų Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) pirmininko at
sistatydinimo. 

NS trečiadienį i- iatintame 
pranešime reiškia susirūpi
nimą, kad dėl ats; aus VRK 
požiūrio į pakartotinus Seimo 
rinkimus jie gali neįvykti. 

Kovo 21 dieną v pakarto
tini Seimo rinkin. Nevėžio. 
Naujosios Vilnios Vilniaus-
Trakų rinkimų apy. rdose. 

Pasak pranešim- VRK kar 
tu su kitomis ir* tucijomis 
nesirūpina laisvų, demokra
tiškų ir sąžiningi; rinkimu 
teisės propagavim rinkėjų 
lavinimu, ir tode! per 10,000 
Lietuvos gyventoj',: eturi sa
vo atstovų Seime 

..Darba, kurt prin uso orga
nizuoti Vyriausiaj' rinkimų 
komisijai, atliek. politines 
partijos agitacinio ikotarpio 

,,Power Bridge" Lietuvoje nebeliko. 
Kas sekantis? 

Vilnius, kovo 10 d. (BNS) — 
Susivienijimo „Power Bridge", 
kuris norėjo statyti elektros 
perdavimo liniją iš Lietuvos į 
Vakarus, nebeliko, antradienį 
pažymėjo vyriausybinė komi
sija, vadovaujama vvriausybės 
kanclerio Kęstučio Cilinsko. 

„Liko tarp savęs kovojančios 
ir nieko nebegalinčios padary
ti grupės. Akivaizdu, kad lini
jos jie tiesti nebegali", pa
reiškė K. Čilinskas trečiadienį 
vyriausybės posėdyje. 

Antradienį jis susitiko su 
„Stanton Group", kuri atsto
vauja „Duke", ir „Siguler 
GufF, atstovaujančios „Cal-
Energy", atstovais. Jos visos 
yra JAV bendrovės. 

Lietuvos vyriausybė susivie
nijimui buvo suteikusi galimy
bę iki kovo 10 d. pateikti įro
dymus, kad įkurta projekto 
vykdymo bendrovė ir surastas 
strateginis investuotojas. 

K. Čilinskas pareiškė, kad 
vyriausybei nepateikta įrody
mu, jog yra įkurta projekto 
bendrovė, o numatomas stra
teginis investuotojas — britų 
„National Power" — Lietuvai 
pristatytas tik šią savaitę. 

Pasak K. Cilinsko, visos ke
turios susitikime dalyvavusios 
bendrovės pripažino, kad susi
vienijimas iširęs ir jos neturi 
įgalioto asmens, su kuriuo vy
riausybė galėtų derėtis. 

Vyriausybė trečiadienį nuta-

metu. Jos ne tik agituoja bal
suoti už iškeltus kandidatus, 
bet yra priverstos propaguoti 
pačią rinkimų esmę bei aiš
kinti rinkėjams, kada ir kur 
vyks rinkimai", sakoma pra
nešime. 

NS pareiškė, kad jei ir šį 
kartą neįvyks pakartoti r. i Sei
mo rinkimai, turėtų atsistaty
dinti VRK pirmininkas Zeno
nas Va įgaus kas. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus antradieni pasvei
kino mokslinės konferencijos 
..Lituanistika: tradicijos, dar 
bartis. perspektyvos" daly
vius. Šiais metais pažymimos 
Lituanistikos instituto (kūri
mo 60-osios metinės. Sveikini
mo kalboje valstybes vadovas 
pažymėjo, kad, baigiantis am
žiui, lituanistika, išlaikydama 
kaitos ir pastovumo balansą, 
tebelieka gyvas mokslas, tę
siantis garbingas tr u-ijas, 
atviras naujiems iššūkiams ir 
atnešantis naujas modernios 
l ietuvvbes formas <BNS> 

rė pradėti tiesiogines konkur
sines derybas su galimu 
strateginiu investuotoju — 
viena didžiausių pasaulyje 
energetikos bendrovių „Na
tional Power" dėl elektros tilto 
į Vakarus statybos. 

Pasak ūkio ministro Vinco 
Babiliaus, Didžiosios Britani
jos firma „National Power" 
pasiūlė vyriausybei sukurti 
naują tarptautinį Lietuvos 
energijos tinklų įsijungimo į 
Centrinės ir Vakarų Europos 
rinkas projektą, kuriame da
lyvautų Lietuva, Lenkija bei 
Vokietija ir į kurį būtų įtrauk
t a Kruonio hidroakumuliacinė 
elektrinė. 

Anot V. Babiliaus, tai bus 
visiškai naujas projektas. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį susi
pažino su galimu britų elekt
ros tilto į Vakarus investuoto
j u — didžiausia Britanijoje bei 
viena didžiausių pasaulyje 
elektros gamybos ir pardavi
mo bendrovių „National Po-
wer". „Povver Bridge" vado
vaujamas susivienijimas nori 
statyti maždaug 450 mln. JAV 
dol. vertės elektros perdavimo 
liniją į Vakarus. Po susitikimo 
firmos atstovas Lietuvoje Li
nas Kojelis sakė žurnalistams, 
kad, prezidento nuomone, pro
jektas turi būti vykdomas be 
jokių tarpininkų. rBNS, 

„Williams" verslovė ištikima 
Lietuvai 

Vilnius, kovo 10 d. (Elta) naftos" pasirašymo, antrątiek 
— neprocentiniu skolos doku
mentu, kuris, laikantis tam 
tikrų sąlygų, turi būti apmo
kėtas ne vėliau kaip 2002 me
tais. 

— JAV energetikos verslovė 
„Williams" visą dėmesį sukau
pusi į Lietuvą ir šiuo metu ne
turi jokių kitų tikslų Baltijos 
regione, tvirtino „Williams 
Lietuva" generalinis direkto
rius Randy Majors. Jo prane
šime spaudai tvirtinama, kad 
„VVilliams" nesidomi jokiais 
investiciniais projektais nei 
Ventspilyje, nei visoje Latvijo
je. 

Atsiliepdamas į pastaruoju 
metu spaudoje minėtą galimy
bę, kad „VVilliams" investuos į 
kitus projektus Baltijos regio
ne ir Rusijoje, R. Majors aiški
no, kad „VVilliams" siekis yra 
investicijos į „Mažeikių naf
tą". 

Pasak jo, kartu su Būtingės 
terminalu ir Biržų naftotiekiu 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamykla turi didelių galimy
bių padidinti savo įtaką regio
no energetikos pramonėje, gal
būt, įžengti ir į platesnę Euro
pos rinką. „Mes visą laiką 
tvirtinome, kad mūsų tikslai 
yra paversti įmonę pirmaujan
čia regione naftos produktų 
eksportuotoja ir pasiekti, kad 
Būtingė taptų geriausiu ir 
sėkmingiausiu naftos eksporto 
keliu iš Rytų. Šie tikslai lieka 
nepakitę", sakė „VVilliams Lie
tuva"' generalinis direktorius. 

JAV bendrovė žada vado
vautis jau pasirašytais susi
tarimais su Lietuvos vyriausy
be ir neketina mažinti planuo
jamų investicijų. 

„VVilliams" už ..Mažeikių 
naftos" susivienijimo pernai 
gruodi išleistas naujas akcijas, 
kurios sudaro 33 proc. bend
roves kapitalo, pažadėjusi su
mokėti 150 milijonų JAV dole
rių. Iš jų 75 mln. dol. turi būti 
sumokė t i iškar t po trijų galu
t in ių su tarč ių dėl „Maže ik ių 

* Generalinė prokuratū
r a nut raukė jos anksčiau su
peiktą bylą „Lietuvos energi
jai", kurią buvo iškėlusi Vals
tybės kontrolė, nepateikus 
medžiagos, pagrindusios gali
mybę pratęsti bylos nagrinėji
mo laiką. Valstybės kontrolė 
prieš mėnesį iškėlė bylą dėl 
galimo 50.7 mln. litų iššvais
tymo akcinėje bendrovėje 
„Lietuvos energija" atsiskai
tant su Baltarusija už jai pa
tiektą elektros energiją. Pasak 
Valstybės kontrolieriaus Vido 
Kundroto, bendrovėse tebe
vyksta patikrinimai, ir proku
ratūra paprastai nenutraukia 
bylų, nesulaukusi rezultatų. 

* Lietuvos ekologai pa
prašė p rez iden to Valdo 
Adamkaus sudaryti Nacionali
nę tausojančios plėtros tarybą. 
Trečiadienį vykusiame susiti
kime Gamtosaugos politikos 
klubo nariai išreiškė susirū
pinimą dėl Lietuvos pareigū
nu neveiklumo, kuriant, pri
imant ir įgyvendinant tauso
jančios plėtros strategiją. Su
sitikime taip pat apsvarstytas 
Lietuvos pasiruošimas ekolo
ginėms nelaimėms. Elu> 

KALENDORIUS 
Kovo 11 d . Lietuvos nepriklau

somybes atstatymo diena. 1990 m 
LR Aukščiausioji taryba-Atkuria-
m.isi Seimas paskelbė Nepriklau
somos Valstybes Atkūrimo Aktą 
Konstantinas. Aura. ?,iedūnas. Ei-
piistė 

Kovo 12 d : Teofanas. Griga
lius. Serafiną. Jorūne. 1923 m Res
publikos prezidento aktu paleistas 
I Seimas 

http://EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
P H O E N K , AZ 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

LB Arizonos apylinke suren
gė Lietuvos Nepriklausomy
bės 81-erių metų sukakties 
šventę vasario 14-tą dieną 
Sun City miestelyje. Neoficia
lioji dalis prasidėjo ryte, kai 
Phoenbc lietuviai, kartu su 
svečiais iš Tucson, Prescott ir 
Flagstaff, susirinko papusry
čiauti St. Elizabeth Seton pa
rapijos salėje. 

Iškilmingos Mišios pradėjo 
minėjimo oficialią dalį. Arki
vyskupas Povilas Marcinkus 
(išėjęs į pensiją Phoenixe, AZ) 
aukojo Mišias lietuviškai. 
Christine Lindąuist giedojo 
per Mišias, o Irene Kūniški jai 
akompanavo vargonais. 

Mišioms pasibaigus, visi su
grįžo į parapijos salę minėji
mui, kurį pradėjo Kazys Mato
nis, LB Arizonos apylinkės 
pirmininkas. Jis po trumpo 
pasveikinimo pristatė Gilandą 
Matonienę — programos ve
dėją. Po maldos ir sugiedojus 
Amerikos bei Lietuvos him
nus, Aldona Vaitkienė per
skaitė Arizonos gubernatorės 
Jane Hull Vasario 16-ąjai 
skirtą proklamaciją. Tada Gi
landą Matonienė pristatė 
minėjimo pagrindinę kalbėtoją 
— Marytę Sandanavičiūtę-
Newsom. 

Marytė Newsom yra pasi
žymėjusi pedagogė, eilę metų 
dėsčiusi Maironio mokykloje 
New Yorke, o nuo 1978 m. — 
Šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje Los Angeles, CA. 
Perėmusi šios mokyklos va
dovavimą 1987 m., ji energin
gai ir pavyzdingai at'iko savo 
įsipareigojimus. JAV-LB Švie
timo taryba pripažino jos efek
tyvumą, pereitais metais pa
skirdama kultūrinę premiją 
Šv. Kazimiero mokyklai. M. 
Nevvsom pagyvino savo kalbą 
apie lituanistinio švietimo ir 
tautinių šaknų pažinimo svar
bą vaizdingais pavyzdžiais, 
paimtais iš savo gilios pedago
ginės patirties ir iš mokytojų 
studijų savaičių, kurias ji yra 
organizavusi Dainavoje. Minė
jime susirinkusi gana mišri 
publika šiltai priėmė jos min
tis. 

Nerijus Paulionis, atvykęs iš 
Brentwood, CA, praturtino 
minėjimo meninę dalį atlikda
mas smuiku skirtas kompozi
cijas. Jam akompanavo Irena 
Kūniški. Pagiedojus „Lietuva 
brangi", minėjimas pasibaigė. 
Prieš ir po minėjimo Birutė 
Strouse rinko aukas LB ir ki
toms organizacijoms. Svečiai 
ilgai nesiskirstė. Juos patrau
kė Mildos Kvedarienės pa
ruošta gintaro ir juostų pa
rodėlė ir taip pat Dalės bei Al
gio Motiejūnų paruoštos vai
šės. Minėjime dalyvavo nema
žas skaičius moterų su tauti
niais rūbais. ^pį 

ROCHESTER, NY 

VASARIO 16-OSIOS 
ŠVENTĖ 

Šventę šventėme vasario 21 
d. Radijo laidos „Dainos ai-
das" patriotinę valandėlę vedė 
Rūta Ilgūnaitė-Monoenko. 
Bažnyčioje meldėmės lietuvių 
ir anglų kalbomis. Raimundo 
Obalio vadovaujamas choras 
giedojo šventei pritaikytas 
giesmes. 

Salėje vyko vėliavų įneši
mas, himnai, klebono kun. 
Domininko Mockevičiaus mal
da. Meninėje programoje daly
vavo trijų generacijų moterys. 
Pirmoji, jauniausioji, Giedrė 
Logminaitė programą pradėjo 
Pauliaus Širvio eilėmis „Pilė
nų lopšine" ir didelio Rūpin
tojėlio papėdėje uždegė devy
nias žvakes už 1831 m. ir 
1863 m. sukilimo dalyvius, už 

knygnešius, už 1918 m. sava
norius, už 1941 m. laisvės gy-
nėjus-partizanus, už Sibiro 
platybėse išmėtytus kalinių ir 
tremtinių kaulus, bevardžius 
kapus, už sausio 13-ąją žuvu
sius, už mirusius toli nuo tė
vynės lietuvius patriotus. Vi
sos žvakes taip nuostabiai ly
giai ir ramiai degė. Įsivieš
patavo tyla ir rimtis. Jų fone 
Nijolė Draugelienė skaitė 
prieš metus čia viešėjusios, 
Sibiro kančias kentėjusios, 
Marijos Markevičienės eiles 
„Su alyvų žiedais" ir „Tėvyne, 
ai tave sapnuoju". 

Prelegentas dr. Algirdas 
Bulsys profesoriauja New 
Yorko valstybinio universiteto 
Geneseo kolegijoje ir vadovau
ja jos komunikacijos skyriui. 
Savo paskaitoje jis apžvelgė 
keturias pranašystes, apibūdi
nančias laikmetį po šaltojo 
karo. Jas pavadino: 1. liberali 
demokratija, 2. civilizacijų su
sikirtimas, 3. ekonomika pa
sauliniu mastu, 4. šaltoji tai
ka. Kalbėtojas siejo šias nu
matomas pasaulio tvarkymosi 
galimybes su dabar vykstan
čiomis diskusijomis dėl Lietu
vos priėmimo į NATO bei su 
Rusijos ekonomikos žlugimo 
padariniais. 

Jis iškėlė skirtingus veiks
nių ir vadovų požiūrius, kaip 
pvz., Amerikos Lietuvių bend
ruomenės, Seimo pirmininko 
V. Landsbergio, prezidento V. 
Adamkaus ir prezidento B. 
Clinton, cituodamas jų kalbas 
ir oficialius pareiškimus. Pre
legentas čia pasigedo tvirtes
nės ir tiksliau apibrėžtos už
sienio politikos linijos iš Va
šingtono pusės. 

Po paskaitos trečioji, vyriau
sioji, Izabelė Žmuidzinienė, 
prisimindama savo vaikystės 
žaliąjį, liepžiedžių medumi 
kvepiantį kaimą, pasirinko 
savo amžininkės, Panevėžio 
mergaičių gimnazijos bendra
mokslės, šios dienos prelegen
to motinos, Nerimos Narutės 
eilių vėrinį. 

Po programos visi susirin
kusieji, susiėmę rankomis, su
giedojo „Lietuva brangi". 

Prie Jan Naujokienės, Regi
nos Urbanienės, Reginos Vid-
mantienės paruoštų gausių ir 
gardžių vaišių, apimti šven
tiškos nuotaikos, vaišinomės, 
bendravome. Mums padėjo ir 
LB valdybos vyrai Antanas 
Burkūnas, Raimundas Liut
kus, Eugenijus Vidmantas ir 
talkininkas Stasys Ilgūnas. 

Mylime Lietuvą iš tolo ir 
mylėsime. Mūsų mažame tel
kinyje keletas šeimų globoja 
po našlaitėlį, našlaitėlę Lietu
voje. Viliamės, kad jie užaugs 
stipriais ąžuolais ir žiemą va
sarą žaliuojančiomis eglėmis 
Lietuvos padangėje. Jan ir Al
gio Naujokų pastangomis vien 
praėjusiais metais į Lietuvą 
persiųsti 1,374 svarai gėrybių, 
persiuntimo kaina - 1,000 dol. 
Dovanos išsiųstos į Višakio 
Rūdą. Šeduvą, sanatoriją 
Klaipėdoje ir senelių namus 
Žemaičių Kalvarijoje. 

Dieve, laimink Lietuvą ir 
mūsų pastangas! 

Izabelė Žmuidzinienė 
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Detroito „Žiburio" lit. mokyklos mokiniai atlieka programą Vasario 16-osios šventėje š.m. vasario 7 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje. Nuotr. Algio Rugieniaus 

gramos dalyje bendras daina
vimas, vadovaujamas muziko 
Stasio Sližio. Minėjimą rengia 
Detroito ramovėnai, talkinin
kaujant Stasiui Butkui, „Švy
turio" jūrų Šauliams ir biru-
tietėms. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavo
mis. 

lm 

DETROIT, MI 

REKOLEKCIJOS DIEVO 
APVAIZDOS 

PARAPIJOJE 

Dievo Apvaizdos parapijoje 
rekolekcijos vyks kovo 12-14 
d. Rekolekcijų pradžia penkta
dienį, kovo 12 d., 7 vai. vak. 
Šeštadienį, kovo 13 d., 10 vai. 
ryte, jaunimui — 7 vai. va
kare. Rekolekcijų uždarymas 
per 10:30 vai. r. šv. Mišias 
sekmadienį, kovo 14 d. Šešta- tuvos Vyčiai šventė jų globėjo 

. 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 

Sekmadienį, kovo 7 d., Lie-

šv. Kazimiero šventę, kurios 
šeimininkai buvo 79 kuopa, 
veikianti prie Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčios, South-
field, MI. Susirinko gražus 
būrelis Lietuvos Vyčių iš visų 
trijų kuopų dalyvauti šv. Mi
šiose, aukojamose parapijos 
klebono kun. Aloyzo Volskio. 
Mišias specialia intencija už
prašė Lietuvos Vyčiai. Mišiose 
skautų ir ateitininkų organi-

Dariaus ir Girėno klubo na- žarijos dalyvavo su savo vėlia-
rių susirinkimas vyks Šv. An- vomis. Prie bendro giedojimo 
tano parapijos patalpose sek- prisidėjo ir didingai giedojo 

dienio 5 vai. p.p. Mišių metu 
ir sekmadienio 9 vai. ryto Mi
šiose, rekolekcijų vadovas 
kun. Rimantas Gudelis, kuris 
šiuo metu talkina Marąuette 
Parko, Čikagoje, Švč. M. Mari
jos Gimimo lietuvių parapi
joje. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
KLUBAS KVIEČIA 

madienį, kovo 21 d., 12 vai. vi
durdienį. Bus valdybos ir re
vizijos komisijos pranešimai, 
naujos valdybos bei revizijos 
komisijos rinkimai. Visi klubo 
nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
pietūs ir vaišės. 

ŽVAIGŽDŽIŲ 
KVARTETO 

KONCERTAS 

Sekmadienį, kovo 28 d., 12 
vai. vidurdienį Dievo Apvaiz
dos kultūros centre vyks 

vyrų k v a r t e t a s ^ Pranas Za-
ranka, Edvardas Skiotys, Li
nas Mikulionis ir Vytas Un-
derys. Vargonavo Ada Mikšie
nė. Mišių skaitinius skaitė Li
na Sirgėdaitė ir Linas Miku
lionis. Aukas prie altoriaus 
nešė 79 kuopos pirmininkė 
Margaret Dapkus ir „Pagalba 
Lietuvai" pirmininkė Regina 
Juškaitė-Švobienė. Mišios 
baigtos sugiedant Lietuvos 
Vyčių himną. 

Po šv. Mišių Vyčiai dalyvavo 
ir skautų suruoštoj Kaziuko 
mugėje. Mugės dalyvius iš arti 

IŠ LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

MICfflGANO 
APYGARDOS PLANU 

Nors LB apygardos pirmi
ninkė Liuda Rugienienė yra 
išvykusi į Lietuvą ir ten po
sėdžiauja su Lietuvos Seimo ir 
JAV LB komisija, ji yra viena 
iš tos komisijos pirmininkų, 
bet apygardos darbai nebuvo 
palikti ar užmiršti. 

Šiuo metu likusieji valdybos 
nariai yra aktyviai įsijungę 
veiklon angažavimui JAV 
Kongreso atstovų ir JAV Se
nato narių prisijungti prie 
JAV Kongres — S. Con. Res. 2 
ir 4. Con. Res. 21 parėmimo, 
kuriose rekomenduojama Lie
tuvą, Latviją ir Estiją priimti į 
NATO. Taip pat stengiasi ra
ginti ir dar neįsijungusius 
JAV Kongreso narius įsijungti 
į „Baltic Caucus". Kongreso 
nariai pasiekiami, skambi
nant telefonu (202) 224-3121, 
pasakant savo senatoriaus ar 
atstovo pavardę, prašant, kad 
paremtų minėtas rezoliucijas. 

Antras įvykis, kuriam jie jau 
ruošiasi, tai gegužės 1 d. JAV 
LB Michigano apygardos su
važiavimas ir gegužės 2 d. — 
Lietuvos Dailės muziejaus an
samblio „Kanklės" koncertas. 

Apygardos suvažiavimas 

JAV _ 
Kanadoje ir kitur 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir ̂ čuz"^ZIIZZ^^) $60.00 $45.00 $35.00 
Utsakant į Lietuvą: 
(Aircargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida ..."'""." $55.00 
Užsakant į užsieni oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

* Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

planuojamas platesnės apim
ties ir jau rūpinamasi paskai
tininkais. 

Lietuvos. Dailės muziejaus 
ansamblis „Kanklės", kuriam 
vadovauja Lina Naškelienė, — 
viena iš žymiausių kanklių 
muzikos atlikėjų Lietuvoje. 
Kiti ansamblio nariai: Virgini
ja Alenskienė, Aušra Juškevi
čienė, birbynininkai— Kasty
tis Mikiška ir Eugenijus Čip-
lys, dainininkė — Regina Si-
činskaitė. Ansamblis „Kank
lės" susikūrė prieš 20 metų, ir 
yra atlikęs daugiau negu 600 
koncertų Lietuvoje ir Europoje 
— Airijoje, Anglijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje. Amerikoje 
jie koncertuos Philadelphijoje, 
o po to kituose lietuvių telki
niuose. Detroite — gegužės 2 
d. Pasižymėkite tą datą. 

J o n a s Urbonas 

• Didžiausios istorijos tra
gedijos įvyksta ne kai teisybė 
kovoja su neteisybe, bet kai 
viena teisybė stoja kovon 
prieš kitą. 

Henry Kissinger 

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

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

Tel. 708-422-8260 

D R JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ava., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

„Žvaigždžių kvarteto" koncer- ir toli sveikino „Baltijos" tunto 
tuntininkas Paulius Jankus. 
Jis pakvietė buvusius tunti-
ninkus — Danguolę ir Jurgį 
Jurgučius tarti kelis žodžius ir 
perkirpti kaspiną mugės ati
darymui. 

Svečiams nieko netrūko — 
visko buvo: ir gardžių skautų 
pagamintų patiekalų, meduo
lių širdelių, įvairių saldumynų 
ir laimikių traukimų, įvairių 
rankdarbių, papuošalų, gin
tarų ir žaidimų mažiems ir 
suaugusiems. Salė gražiai pa
puošta, aplinka ir nuotaika 
jauki. 

Visi svečiai, dalyviai ir Lie
tuvos Vyčiai buvo priimti su 
gražiu ir draugišku skautišku 
nuoširdumu. Visi praleido 
gražią sekmadienio popietę 
paremdami skautišką veiklą. 

Regina Juškaitė 
Švobienė 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR L PETREIKJS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-405Š 
Valandos pagal susitarimą 

tas. Kvartetą sudaro Lietuvos 
estrados žvaigždės: Janina 
Miščiukaitė, Ona Valiukevi
čiūtė. Valdemaras Frankonis 
ir Viktoras Malinauskas. 

KOVO 11-OSIOS 
MINĖJIMAS 

Šių metų kovo 14 dieną Šv. 
Antano parapijoje rengiamas 
Kovo 11-tos dienos minėjimas 
vyks šia tvarka: 10:30 šv. Mi
šios Šv. Antano bažnyčioje, 
aukojamos Šaulių sąjungos 
išeivijoje vyriausio kapeliono 
kun. Alfonso Babono. 12:15 — 
akademija parapijos svetai
nėje. Bus prisimintas 1990 
metų Kovo 11-tos dienos Lie
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo Aktas. Bus pagerbti 
1991 metų sausio 13-tos ir 
1991 metų liepos 31-os dienos 
žuvę didvyriai. Meninėje pro-

EDMUNDAS VIŽNAS. M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

T«t 773-586-7755 
Vatandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairvtew, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

Napervitle. IL 60563 
Tol. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Towerl. Suite3C 

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

Clevelando „AuSros" aukš. mokyklos vedėjai Vidai Augulytei-Bučmienei 
Lietuvių fondo mokyklos paramai skirta čekį įteikia LF atstove Dalia 
Puškoriene. Nuotr A. Balasaitienės 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

Phoenix mieste (Arizona valstija) vykusio Vasario 16-oaioa minėjimo dalyviai (ii k.): B. Strouae, J. Jakubenie-
nė. A. Bartyte, G. Matonienė, N Paulionis. A. Genčiuvienė, V. Paulionienė ir A. Bartiene. 

Bostone Vasario 16-sioa paminėjimo Šventėje Ii kaires: monsinjoras Albertas Kontautas, Bostono mieato tary
bos pirm Jim Kelly, kun Stepas Žukas. Latvijos bendruomenės pirm. Uldis Gost*. Estijos bendruomenės pirm. 
Jaek Juhansoo ir Valentina Čepienė Nuotr. Roberto Miksen 
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LIETUVA TURI BŪTI PRIIMTA 
Į NATO SU ARTIMIAUSIA 

NAUJŲ NARIŲ BANGA 
Vytautas Landsbergis — 

žmogus, turintis daug titulų. 
Kai kas, ypač amerikiečiai ir 
apskritai užsienis, jį vadina 
Lietuvos .prezidentu; kai kas 
— Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku; dabartiniu Lietu
vos Respublikas Seimo pirmi
ninku, konservatorių partijos 
vadu, mokslininku, profeso
rium, muziku, daugelio knygų 
ir straipsnių autorium... 

Net ir V. Landsbergio prie
šai (deja, jų jam netrokšta) 
priversti pripažinti, kad tai 
nėra eilinis asmuo, kad Lietu
vos istorijoje jis turi reikš
mingą vietą. Tačiau — kaip 
sakoma — savo krašte pra
našu nebusi — prof. V. Lands
bergis, bene, labiau gerbiamas 
ir vertinamas užsienyje, kaip 
savo tėvynėje, kurios prieša
kyje stovėjo pačiu kritiškiau
siu laikotarpiu: prieš neprik
lausomybės atkūrimą, jo metu 
ir po atkūrimo. Tuomet jo dip
lomatiniai sugebėjimai, logiš
ka, rami galvosena ir mokė
jimas paveikti tautą, kad vie
ningai laikytųsi didžiausio pa
vojaus akivaizdoje, padėjo Lie
tuvą išvesti per pusšimtį oku
pacijos metų užžėlusiu kūl
grindos keleliu į laisve ir ne
priklausomybę. 

Atsižvelgiant į nuolatinius 
puolimus Lietuvos žiniasklai-
doje ir pastangas įvaryti 
pleištus tarp trijų svarbiausių 
valstybės vyriausybės žmonių: 
prezidento, Seimo pirmininko 
bei premjero, prof. Landsber
giui, be abejo, buvo maloni at
vanga dalyvauti kovo 7, 8 ir 9 
d. Čikagoje (prieš tai jis porą 
dienų praleido VVasnington, 
DC) ir pajusti pagarbą, pasi
tikėjimą, pritarimą. 

Svarbiausias viešnagės įvy
kis — Loyola universiteto Či
kagoje kovo 8 d. ruoštas „Na
tional Strategy Forum" simpo
ziumas, kuriame, be V. Lands
bergio, dalyvavo: iš „Chicago 
Tribūne" dienraščio R.C. 
Longworth, Michael Mc-
Guire; iš Loyola universiteto 
— dr. Vincent Mahler ir dr. 
Samuel Sarkesian. Simpoziu
mo moderatorius buvo Loyola 
un-to Politinių mokslų kate
dros vadovas dr. John Fren-
dreis. Simpoziumo tema: eko
nominės, politinės ir saugumo 
perspektyvos Baltijos vals
tybėse („The Crisis in Post-
Communist Eastern Europe"). 
Mėginta atsakyti į klausimus: 
ar į NATO turėtų boti priim
tos Baltijos valstybės (ypač 
Lietuva); ar toks pasistūmė
jimas rytų link sutvirtintų, ar 
susilpnintų RUSUOS vakarines 
sienas; kiek Baltijos valstybių 
pastangos, siekiant NATO, 
įvesti ekonomines, demokra
tines ir kitas reformas buvo 

sėkmingos; ar Baltijos kraštai 
gali išvengti korupcijos ir vi
daus politikos nepastovumo, 
kuris nuolat kamuoja Rusiją; 
pagaliau — ar Lietuvos ir kitų 
dviejų Baltįjos kraštų laukia 
Gudijos likimas ir jie vėl 
ieškos globos bei glaudžių 
sąjungų su Rusija? 

„National Strategy Forum" 
yra nepolitinių, nepartinių pa
žiūrų, įkurtas, kad žymūs vi
suomenės ar politikos veikėjai 
turėtų galimybe pasidalinti 
mintimis, svarstyti pasiūly
mus, idėjas, susietas su Ame
rikos — ir pasaulinio masto 
— saugumo, pastovumo, de
mokratiškumo įgyvendinimo 
strategijomis. 

Minėtame simpoziume daly
viai teigiamai pasisakė apie 
Baltijos valstybių įsijungimą į 
NATO, nes tai logiškas žings
nis po to, kai kovo 12 d. NATO 
į savo narių tarpą priims tris, 
neseniai iš komunistinės vai-
dymosi sistemos išsilaisvinu
sias, valstybes: Lenkiją, Čekų 
Respubliką ir Vengriją. Ka
dangi simpoziumo dalyvių 
tarpe buvo V. Landsbergis, 
daugiausia dėmesio buvo ski
riama Lietuvai. Pasisakyta už 
ir prieš jos priėmimą į NATO, 
tuos pasisakymus paremiant 
atitinkamais argumentais. 
Prof. V. Landsbergis labai sti
priai akcentavo, kad vieninte
lis — ir pats geriausias laikas 
— atidaryti Lietuvai duris į 
Šiaurės Atlanto sąjungą yra 
dabar, tuoj po trijų naujų 
narių priėmimo. Būtina pa
reikšti, kad artimiausiame 
NATO praplėtime pirmenybė 
teikiama Lietuvai, nes ji ge
riausiai pasiruošusi iš visų 
trijų Baltijos valstybių. Mask
va taip pat neturėtų pasi
priešinimui turėti rimtų argu
mentu, nes Lietuvos santykiai 
su Rusija dabar yra geri: 
sienų klausimas išspręstas, su 
rusakalbiais problemų nėra... 
Antra vertus, į Kremliaus pro
testus ir net grasinimus Vaka
rai neturėtų per daug kreipti 
dėmesio. Tik prisiminkime, 
kaip garsiai šaukta, kai buvo 
užsimintas NATO praplėtimas 
rytų link, įjungiant Lenkiją. 
Dabar, kai jau tai įvykęs fak
tas — Maskva tyli. 

Verta pažymėti, kad prof. 
Landsbergio pakvietimas da
lyvauti simpoziume ir po to 
specialiuose priešpiečiuose 
Loyola universiteto Kasbeer 
Hali buvo atliktas Maria ir 
Antano Rudžių bei prof. Aldo
nos Mogenytė8-Walker ir jos 
vyro, Loyola un-to vykdomojo 
viceprezidento dr. Ron Walker 
dėka. Simpoziume ir prieš
piečiuose dalyvavo kone visų 
kraštų, veikiančių Čikagoje, 
diplomatinių tarnybų atsto-

Danutė Bindokienė 

Kiekvienoj širdy 
trispalvė 

Lietuvos Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis „Draugo* spaustuvėje kovo 9 d. Nuotr. Jono Kuprio 

vai, įskaitant Lietuvos kon
sulą Giedrių Apuoką, gen. 
garbės konsulą Vaclovą Klei
zą; iš Vašingtono — Lietuvos 
ambasadorių JAV Stasį Saka
lauską; iš Venezuelos — Lie
tuvos ambasadorių ir specialų 
įgaliotinį Pietų be Vidurio 
Amerikai Vytautą A. Dam-
bravą. Dalyvavo įvairių žur
nalų, laikraščių atstovai, Loy
ola universiteto (daugiausia 
politinių mokslų) profesoriai, 
taip pat nemažas būrys kvies
tų lietuvių svečių. Tai buvo 
tikrai svarus ir lietuvių vardą 
teigiamoje šviesoje parodan
tis renginys, kurio centre — 
Vytautas Landsbergis, savo 
giliai patriotiškomis mintimis, 
logiškais atsakymais ir įtiki
nančiu Lietuvos reikalų pri
statymu atlikęs labai veiks
mingą ir svarbų vaidmenį. 

Snieguotą antradienio, kovo 
9 d., rytą prof. Vytautas 
Landsbergis, lydimas amb. 
Stasio Sakalausko, konsulo 
Giedriaus Apuoko, Seimo 
pirm. spaudos atstovės Lore
tos Zakarevičienės, atrado lai
ko apsilankyti „Drauge". Jis 
susipažino su redakcijos, ad
ministracijos, spaustuvės per
sonalu ir maloniai sutiko atsa
kyti į keletą klausimų. 

—Klausantis kovo 8 d. 
„National Strategy Forum" 
svarstybu ir vėliau Jūsų 
minčių Kasbeer salėje, bu
vo ryšku, kad Lietuva i 
NATO eina viena, nepri
klausomai nuo Latvijos ir 
Estijos. Ar Rusija tiek pat 
protestuoja dėl visų trijų 
kraštų įjungimo į NATO? 
Ar dėl Lietuvos pastangų 
pirmajai patekti \ NATO 
neatsiranda dar vienas 
plyšelis tarp Baltijos vals
tybių? 

tybėms, bet šiuo atveju jie Lie
tuvos neišskiria, nes Lietuvai 
jie negali net tokių priekaištų 
padaryti, kokius daro Latvijai 
ar Estijai. Pas mus rusai turi 
visas piliečių teises, mūsų sie
nos su Rusija, t.y. su Kara
liaučiaus kraštu, yra nustaty
tos, sutartys pasirašytos, sie
nos su Baltarusija jau demar
kuojamos. Maskva net negali 
protestuoti, kad, Lietuvai įsi
jungus, NATO visiškai priar
tės prie Rusijos sienos. Jeigu 
mes turim bendrą sieną su 
Karaliaučium, tai ir Lenkija 
turi. Vadinasi, NATO jau bus 
prie Rusijos sienos. O Lietu
vos kriterijai yra visai tie pa
tys kaip Lenkijos. 

—Girdėti priekaištų, kad 
NATO Lietuvai šiuo metu 
yra per didelė prabanga, 
nes pasiruošimas narystei 
reikalauja daug lėšų, ku
rios galėtų būti panaudo
tos krašto vidaus proble
moms spręsti. Ar Seimo 
dauguma pritaria įsijungi
mui į NATO? 

—Žinoma, yra tokių, kurie 
taip sako, bet visų pirma mes 
turime rūpintis savo krašto 
saugumu. Jeigu nebūtų per
spektyvos įsijungti į NATO, 
tai galbūt mums reiktų skirti 
dar daugiau lėšų, kad turė
tume galimybę patys pakan
kamai priešintis ir gintis. Jei
gu mes, valstybės vadovai, per 
šitą kadenciją esame atsakin
gi, tai turime rūpintis žmonių 
ir krašto saugumu. KiLaip rei
kia pasiduoti kaimyno globai. 

—Rytų kaimyno? 
—Be abejo, kito juk nėra. 

Tas jau buvo ne vieną kartą 
siūloma — mes jums duosim 
garantijas, jums nereikės stoti 
į NATO. Deja, mes puikiai su
prantame, kokios tos garanti-

—Rusai neturi jokio pagrin- jos. 
do protestuoti apskritai prieš —Ar įsijungimas i NATO 
bet kurios valstybės jungimą- nėra dar vienas, labai ryš-
si. Aišku, jie bando primesti kus būdas parodyti pašau-
savo spaudimą Vakarų vals- liui, kad mes esame vaka

riečiai ir visu veidu pasisu
kame i Vakarus, o ne į Ry
tus? 

—Taip. Tai yra politinis pa
sirinkimas. Juk nėra jokios 
trečios situacijos: arba mes 
esame Vakarų sąjungose, arba 
mus traukia į Rytus, tą vadi
namą Nepriklausomų valsty
bių sandraugą, prie kurios 
mielai prijungtų kokia specia
lia sutartimi, globa ir pan. 
Mums tas ne kartą jau buvo 
pasiūlyta. O mūsų kaimynų 
latvių tarpe pasigirdo net ir 
balsų, kad gal apsimokėtų 
gauti kokią nors Rusijos globą. 

Lietuvoje visos politinės 
partijos ir pagrindinės, kurios 
yra Seime, ir buvusios anks
tesniame, parengė ir jau šioje 
Seimo kadencijoje priėmė la
bai svarbų „Nacionalinių sau
gumo pagrindų įstatymą", ku
riame vienareikšmiai pasaky
ta, kas yra mūsų pirmenybės 
— NATO ir Europos Sąjunga. 

—Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo šventes, 
Kovo 11-osios proga džiau
giamės Jus turėdami 
„Draugo" redakcijoje. Ka. 
norėtumėte palinkėti mūsų 
skaitytojams ir Amerikos 
lietuviams apskritai? 

—Pirmiausia aš noriu pa
sveikinti visus „Draugo" skai
tytojus ir patį „Draugą", kuris 
labai daug padarė Lietuvos 
nepriklausomybei atkurti, 
įtvirtinti iš šitos vandenyno 
pusės, sutelkiant Amerikos 
lietuvius, kaip Amerikos pi
liečius ir kaip Lietuvos patrio
tus, kad jie remtų gyvybiniais 
klausimais mūsų tautai ir 
mūsų tėvynei. 

Dėkodamas ir sveikinda
mas, galiu pateikti ir kiek 
minčių, kokį sunkų ir sudė
tingą kelią nuėjome nuo 1990 
m. kovo 11-osios. Juk galė
jome būti sunaikinti ir ti-
ziškai, ir valstybiškai, tačiau, 
nors įvyko žudynės Vilniuje ir 

(Nukelta į 5 psl.) 

Ar prisimenat 1990 metų 
Kovo 11-ąją? Ar prisimenat 
savo reakciją — gaivališką, 
nesuvaldomą džiaugsmą, kai 
pasigirdo žinia, kad Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba pasirašė 
aktą, atkuriantį nepriklauso
mą valstybę? 

Galbūt tą nuostabią Kovo 
11-tąją, kai kiekvieno lietuvio 
širdyje suplevėsavo trispalvės 
ir aidėjo „Lietuva, tėvyne mū
sų...", nebuvo nei laiko, nei 
vietos baimei, pesimizmui ar 
abejonėms. Niekas neskirstė 
tautos į , jūs ir mes", neklau
sinėjo, kas priklausė partijai, 
kas ramiai, ausis suglaudęs, 
kovojo dėl savo ir savo šeimos 
egzistencijos, kas atvirai atsi
sakė nusilenkti okupantui. 
Juk visi buvo lietuviai, visais 
didžiavomės. 

Dabar, po devynerių metų, 
ta pati širdis sudreba: koks 
pamišėliškai drąsus tai buvo 
žingsnis! Juk Lietuva tebebu
vo okupuota „nenugalimosios 
raudonosios armijos", kuri ga
lėjo ir dainuojančias, giedan
čias, džiūgaujančias minias 
Katedros aikštėje, visą Lietu
vos Atgimimo Sąjūdį ir bet ku
riuos kitus pramuštgalviškus 
drąsuolius, svajojančius apie 
laisvą tėvynę, bematant su
naikinti. 

Nors Vakarų pasaulis, su
laikęs kvėpavimą, sekė lais
vėjimo apraiškas Lietuvoje; 
nors Amerikos ir kitų valsty
bių spauda labai palankiai re-
portavo kiekvieną įvykį Vil
niuje, Rygoje, Taline; nors 
Amerikoje kiekvienam lietu
vių kilmės asmeniui — prade
dant mokyklos suolu, baigiant 
pensininkais — teko būti Lie
tuvos ambasadorium ir suteik
ti kiek įmanoma daugiau in
formacijų apie savo tautą, var
giai kas tikėjome, kad tas 
smalsumas, tas palankus dė
mesys būtų paremtas kon
krečia pagalba, jeigu Maskva 
panorėtų „baigti tą pavojingą 
žaidimą" ir sustabdyti laisvės 
bruzdesius. 

Sovietįjos valdovas Gorba
čiovas, pravėręs tautų kalė
jimo lange plyšelį ir įleidęs 
kiek šviesos, be abejo, tikėjosi 
tik dėkingumo. Jam patiko 
modernaus, net vakarietiško 
(jeigu taip paradoksiškai gali
ma išsireikšti), komunizmo 
įvaizdis ir asmeniškas vaid
muo, jį propaguojant. Tai, kas 
buvo suteikta Lietuvai peres-
troikos vardu, didelio nuosto
lio sovietų imperijai neatnešė, 
pavojaus nesukėlė. 

Lietuviai norėjo „įpilietinti" 
savo kalbą. 

Gerai. 
Lietuviai užsigeidė švęsti 

Vasario 16-oliktąją? 

Kodėl ne? 
Lietuviai panoro iškelti tri

spalvę ir viešai giedoti Vinco 
Kudirkos „Tautišką giesmę" 
(anuomet būtų nebuvę protin
ga ją pavadinti Lietuvos him
nu, nes sovietai buvo ivedę 
kitą)? 

Kelkite, giedokite. 
Kai kam tai jau atrodė labai 

drąsu, nes gerai prisiminė die
nas, kuomet už tokį žingsnį 
buvo persekiojami, areštuoja
mi, tardomi, kalinami. 

Lietuviai pareikalavo grą
žinti Vilniaus katedrą. 

Taip, žinoma, melskitės, jei
gu labai norite... Valdžia gera
noriškai padės net ją remon
tuoti. 

Tačiau lietuviai — kaip 
anos pasakos laputė: kai ūki
ninkas sutiko pavėžinti tik jos 
uodegėlę, ne tik ilgainiui visa 
įsiprašė į roges, bet suėdė ir 
turgun vežamas žuvis. Gavusi 
šiek tiek palengvinimų, lais
vių, lietuvių tauta panoro pa
čios svarbiausios — visiškos 
nepriklausomybės, visiško 
svetimųjų okupantų atsitrau
kimo. 

Nelaukdama atsakymo, ne
klausydama perspėjimų ir 
grasinimų, Lietuva tą Nepri
klausomybės atkūrimo aktą 
Vilniuje paskelbė 1990 m. 
kovo 11 dieną. Tai mūsų didy
sis šio šimtmečio antrosios 
pusės laimėjimas, įprasminęs 
visas maldas, kančias, pastan
gas, siekiant laisvės! 

Jaunesnių kartų lietuviams, 
gimusiems arba tik augusiems 
toli nuo savo kilmės krašto, 
Kovo 11-osios aktu Lietuva 
suteikė tokią neapskaičiuo
jamai brangią dovaną, tokią 
„lietuviškumo vitaminų" dozę, 
kad jos pakaks net ir ateities 
kartoms. 

Staiga mes buvome pasta
tyti šalia savo senelių ir tėvų, 
kurie patyrė 1918 m. Vasario 
šešioliktąją. Tas Nepriklauso
mybės aktas jiems anuomet 
suteikė jėgų ir pasiryžimo kur
ti laisvos tėvynės rytojų, nors 
jis buvo po juodais (tiksliau — 
raudonais) debesimis paslėp
tas, dar nespėjęs reikiamai ge
rai prašvisti. Tačiau Apvaizda 
— kokia tai dovana Lietuvai 
— po kelių dešimtmečių su
teikė dar vieną galimybę pa
kartoti laisvo, nepriklausomo 
valstybingumo kūrimo proce
są. Šį kartą galbūt visiems lai
kams... 

Šiandien, švęsdami Neprik
lausomybės atkūrimo šventę. 
su meile ir dėkingumu sveiki
name kiekvieną lietuvį — kur 
jis begyventų! Sveikiname At
gimimo Sąjūdžio narius ir 
ypač jo vadą Vytautą Lands
bergį. 

ČIUOŽIANT VANDENINIO 
MILŽINO SLĖNIAIS 

JŪRATĖ BUDRIENĖ 
Nr.4 Tęsinys 

Prel. M. Krupavičius Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės kelyje rašė: „PLB yra ne draugija, bet tautinė 
bendruomenė. Į draugiją rašosi nariu, kas nori. Tauti
nei bendruomenei priklauso kiekvienas lietuvis..." 

Taigi, Lietuvių Bendruomenei priklauso kiekvie
nas asmuo, kurio gyslų labirintuose teka bent lašelytis 
lietuviško kraujo. Į Lietuvių Bendruomenę įstoti nie
kas negali pasirinkti; kaip negalime pasirinkti, į kurią 
tautą įstosime, kuriai tautybei priklausysime. Lietu
vių Bendruomenei narystę suteikia prigimtis. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Įstatai šiai minčiai 
pritaria: „JAV Lietuvių Bendruomenę sudaro Jung
tinėse Amerikos Valstijose gyveną lietuviai". 

Todėl siūlau, kad kalbant apie Lietuvių Bendruo
menę mes ją sąmoningai vadintume tuo kuo ji yra — 
bendruomene, tuo būdu taikliai apibūdindami jos pas
kirtį ir aiškiai suprasdami jos reikšmę, vietą ir rolę sa
voje visuomenėje. 

Lietuvių Bendruomenės „narystė". 
Minėtos tarybos sesįjos organizacinių reikalų ko

misijos posėdyje buvo diskutuojama ir Lietuvių Bend

ruomenės narystės klausimas. Iškeltas klausimas bu
vo dvišakis. Mūsų lietuviškosios visuomenės veikloje 
pasireiškia daug kitų tautų atstovų, kurie deda di
deles pastangas Lietuvos ir lietuvių labui, galbūt net 
ir yra lietuviškuose reikaluose daug veiklesni negu lie
tuvių kilmės asmenys. Taip pat sukurtų vadinamųjų 
mišrių šeimų antrosios, nelietuvių kilmės, pusės kai 
kuriuose atvejuose (kartais net ir daugiau, negu jų lie
tuvių kilmės pusės) prisideda ir tiesiogiai, aktyviai 
įsijungia į lietuviškąją veiklą. Buvo siūloma vieniems 
ir kitiems suteikti Lietuvių Bendruomenės narystę. 
Siūlymas virto ir buvo priimtas šiuo JAV LB XV tary
bos antrosios sesijos nutarimu: „JAV LB XV Taryba a) 
pakartotinai patvirtina, kad mišrių šeimų sutuokti
nėms pusėms, kurios nėra lietuvių kilmės, joms pagei
daujant, suteikiamos JAV LB nario teisės; b) pritaria 
JAV LB organizaciniuose rėmuose, ypatingai lietuvių 
tautai nusipelniusiems asmenims, suteikti garbės na
rio titulus su pilnomis JAV LB nario teisėmis; c) 
kviečia išstudijuoti „afiliato" arba „afliliate member'' 
sąvoką, įjungti ne lietuvius norinčius JAV LB organi
zaciniuose rėmuose dirbti, jiems įdavus prašymą tapti 
JAV LB nariais". Toliau buvo siūloma peržiūrėti ir ati
tinkamai pataisyti, perredaguoti JAV LB Įstatus, kad 
minėtas nutarimas būtų oficialiai priimtas JAV LB 
Įstatų dalimi. 

Nesistebiu, kad tarybos nariai šį nutarimą be il
gesnių diskusijų priėmė. Nutarimas tarybos nariams 

buvo pristatytas antrosios tarybos sesijos dienos bė
gyje, kada buvo pristatoma nemažai įvairiais reikalais 
nutarimų, vis žvelgiant į laikrodį, kurio dūžiai artino 
išsiskyrimo valandą, nepaisant, kad daugumas tary
bos narių posėdžių salėje sėdi jau ketvirtą dieną. Grei
tosiomis atliktas reikalas gali palikti didelę klaidą at
eities kartoms. Todėl siūlau, kad ateinančioje šios ta
rybos sesijoje, kuri įvyks 1999 m. rudenį, šis nutari
mas būtų dar kartą gvildenamas. O jį svarstant, siū
lau, kad tarybos nariai įsidėmėtų į tai, kas sudaro ei
namųjų pareigų pagrindą, kurių išlaikymui, plėtoji
mui ir tęstinumui esame išrinkti. 

Kad esame dėkingi visiems tiems asmenims, kurie 
prisideda vienokiu ar kitokiu būdu prie Lietuvos ir lie
tuvybės reikalų garsinimo, išlaikymo ir skleidimo, yra 
nepaneigtina. Kad savanorių darbininkų gretos retėja 
ir kad ieškome savanorių darbininkų vykdyti nusista
tytus užmojus ir, juos netikėtinai atradę, jiems nesi
priešinant, aktyvion veiklon įtraukiame, ypač mažes
niuose telkiniuose, irgi yra šių dienų visuomeninės 
veiklos tikrovė. Kad kai kurie jų ne tik kad skatina lie
tuvių tautinį auklėjimą savoje, iš mišrių tautybių su
kurtoje šeimoje ir net, išimtinais atvejais, patys iš
moksta lietuvių kalbą, yra nuostabiai džiugu. Tačiau 
tiems asmenims suteikdami naryste Lietuvių Bend
ruomenėje, priskiriame ir lietuvio tautybę. 

Tad dar kartą teigiu: tautybės priskirti ar dovano
ti kitam neturime teisės. Tai mums neleidžia prigim

tis. Tai draudžia Lietuvių Charta. Lietuvių Bendruo
menės nariais tegali būti tik lietuvių kilmės asmenys. 
Šiem, ypatingai lietuvių tautai nusipelniusiems, asme
nims turime padėkoti. Padėkai išreikšti ir paskatinti 
ateityje panašiai prisidėti, tikiuosi, esame pakanka
mai išradingi, kad rastume kitą, atitinkamesnį būdą. 

Be abejo, šie mano žodžiai gali sukelti įvairių prie
šingų nuomonių. Tai skatinu ir to laukiu, nes tik tada 
bus galima užvesti dialogą apie Lietuvių Bendruome
nę ir ji vėl bus gyva! 

Lietuvių Bendruomenės struktūra 

Pasauliniu mastu susiorganizavę, lietuviai sudaro 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB), kurios vyriau
siu organu, kaip jau buvo minėta, yra PLB seimas. 
PLB vykdomasis organas yra PLB valdyba. 

Paskirų kraštų aukščiausias organas yra krašto 
taryba, vykdomasis organas — krašto valdyba. Kiek
vienas kraštas tvarkosi pagal galimybes ir sąlygas. 
Kadangi mums artimiausia yra JAV — panagrinėki
me JAV LB struktūrą. 

JAV LB taryba yra vyriausias JAV LB organas 
Tarybą sudaro nariai, kurie yra lietuvių visuomenes 
renkami trejiems metams lygiu, tiesiogiu ir slaptu bal
savimu; ir apygardų pirmininkai. Tarybos organiza
ciniams darbams vadovauja prezidiumas, kuris yra 
išrenkamas iš pačių tarybos narių (Bus daugiau) 
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TAUTA SKAIČIUOJA JUDUS 
P I L Y P A S N A R U T I S 

Kovo 16 d. sueina metai, kai 
Lietuvoje mi rė 1941 m. su
kilėlis, antinacineje rezistenci
joje redagavęs „Lietuvos Ju 
dą", ilgus me tus kentėjęs Sibi
ro Gulaguose. Aleksandras 
Sakas. 

Istorijos laikotarpyje Lietu
va buvo okupuota švedų, 
prancūzų, vokiečių, rusų ir iš 
dalies — lenkų. Kiekvienas 
okupantas skir t ingas, bet 
kiekvieno t iks las toks pat — 
lietuvį turė t i vergu, nutaut int i 
arba sunaikint i . Bene žiau
riausi okupanta i buvo pasku
tinieji — vokiečiai naciai ir 
bolševikai rusai . Normalu, 
kad vergas siekia ir kovoja už 
savo laisvę. Nenormalu, kada 
vergas nenori būti laisvas, o 
dar nenormaliau, kai vergas 
susideda su okupantu , padeda 
vykdyti jo užmačias . Tokiam 
vergui duodamas specialus ti
tulas — J u d a s . Vokiečių ir 
rusų okupacijų pasekmes te
bejuntame. Neat i ta isyta žala 
vfizinė ir dvasinė) mus visus 
ne tik įtakoja ir slegia, bet ji 
dar neišsakyta. Laisvę atga
vus, pr is imename skaudžius 
okupantų smagius ir dar skau
desnę, judų padarytą, žalą. 

Aleksandras Sakas. 

prie tos grėsmės prisidėjo 
daug judų, kurie vėliau sutapo 
su pavadinimu — stribai. Ver
ta prisiminti, kas buvo labai 
skaudu. Verta sužinoti a r pa
žinti, kokiu moderniškiausių 
būdu okupantai bandė palenk
ti Lietuvą savo tikslams. 

Juo labiau verta prisiminti 
ir Lietuvos laisvės vadus, ku
rie ieškojo būdų gintis nuo 
okupantų, organizavo tautą 
gynybai ir, pagal reikalą, grie
bėsi įvairių apsigynimo prie
monių. 

Kad atkreiptų tautos dėmesį 
ir GeStaPo pastangoms pasi
priešintų nacių okupaciniame 
pogrindyje, šalia „Kuntaplio", 
pasirodė ir specialus laikraš
tėlis — „Lietuvos Judas". 
Aleksandras Sakas , pogrin
džio vadovybei patarus , apsi
ėmė telkti žinias ir iškelti į 
viešumą parsidavėlius, talki
nusius okupantui. 

Pradžioje vieno puslapio 
laikraštėlis atkreipė tautos 
dėmesį į tuos, kurie bandė ne 
t ik pataikaut i okupantui, bet 
ir išdavinėjo j a m besiprieši
nančius. J a u pirmojo numerio 
vedamajame „Tautos išdavi
kai", aptar iama: „Ką gi reikia 
šiandieną skaityti tautos išda
viku arba lietuvių tautos ju
dais? Judais laikytina: „ap
skritai visus tuos, kurie šiokiu 
tokiu būdu išduoda vokie
čiams lietuvių reikalus. Prie 
tokių pirmoje eilėje tebūna 
priskaityti lietuviai, nuėję vo
kiečiams šnipinėti, t.y. pasida
rę gestapo agentais. Tokie yra 
didžiausi tautos priešai ir jų 
laukia liūdnas likimas..." 
Straipsnyje l i e t u v i a i gestapi
ninkai" minima 15 gestapui 
tarnavusių lietuvių pavardžių. 

Medžiaga „Lietuvos Judui" 
buvo renkama visoje Lietu
voje. (Vienas pirmųjų mini
mas — Juozas Pyragius iš 
Kauno, 
Zarskus, apskrities viršininko 

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

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTQMOaUO,NAMU.SVBKAT5§; 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis k Off. Mgr. Aukse 
S. Kana kafca lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 WMt 95* Straat 

Tai. (708) 4244654 
(773)581-8864 

Lietuvos Respublikos Seimo pirm. Vytauto l<andsbergio apsilankymo ..Draur'i" redakcijoje proga. Iš kaires: Da
lia Badarienė, Daiva Guzelytė-Švabienė, Danutė Bindokicnė, prof. Vytautas Landsbergis, Dalia Sokiene, Irena 
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SUNKUS „LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVO" KELIAS PAS 

SKAITYTOJUS 
REMIGIJUS MISIŪNAS 

Prieš gerus metus Jonas linį lietuvių kalbos vadovėlį. 
Daugėla „Draugo" puslapiuose Vėliau prisidėjo dar vienas 
atsiminė „Lietuvių kalbos va- bendradarbis — rašybos žo-
dovą" („Draugas", 1997 m. lie- dyną sutiko parengti J . M. 
pos 23), kaip reikšmingą lei- Laurinaitis. S. Barzdukas tu-
dinį, kuris ir šiandien nepra- rėjo pasirūpinti rašybos teori-
rado savo vertes, nepaisant jo ja, o P. Skardžius viską per-
jau rimto amžiaus — kitąmet žiūrėti ir pataisyti. Tačiau, 

laikui bėgant, planai kito: ša
lia redaktoriaus P. Skardžius 
tapo bendraautoriumi (beje, 
atlikęs didžiausią darbo dalį), 

bus 50 metų nuo jo pasirody
mo. 

Dar senesnė jo rengimo isto
rija. „Vadovo" ištakos siekia 
dar prieškario metus, kada vadovėlis virto „Vadovu", nes 
Lietuvių kalbos draugija ir ki- jo rengėjai įsitikino, jog, esant 
tos institucijos daug dėmesio Europoje, nevalia praleisti vie-
skyrė kalbos reikalams, ta- nintelę progą plačiau pasi-
čiau, nepaisant visų pastangų, rūpinti bendrinės kalbos daly
vis tik daug kas liko nepada- kais , ir nutarė be rašybos 
ryta. Visų pirma, nebuvo galu- apimti ir bendrinės kalbos kir-
tinai sutvarkyta rašyba, nepa- čiavimą, svetimybių vartojimą 
rengtas pakankamo lygio lie- bei iš dalies sintaksės ir žo-
tuvių kalbos vadovas bei rašo- dyno dalykus, 
mosios kalbos žodynas, neiš- įįors ^ plačiai užsimoję, au-
spręsta daug, su bendrinės toriai, nepaisant visų sunku-
kalbos vartosena susijusių, m ų ^ j o g ^ pažadą, tačiau 
problemų, kurios išeivijoje ta 

Vokiečių-nacių okupacija ne
buvo staigi . J a u 1933/34 m 
Lietuva pirmoji pasaulyje iš 

rankraščio parengimas tebuvo 
toliau — ' e t a n a s P° *?** skaudžios, gyvenant p u s e darbo. Ne ką mažesnis 

_ . . „ . , , apskrities viršininko f e t i m k a t t i ų tarpe. Juolab, (jei nedidesnis) vargas buvo jį 
pavaduotojas Utenoje, Jonas d a u g e l
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Jančiauskas , gyvenantis Šiau- r ė j 0 ^ š a l t i m ų s a v 0 ^ dalbos draugija veikiai įsiti 

lėšų telkimą:? (tuo tikslu buvo 
paskelbta prenumerata), be 
to, ji ieškojo naujo leidėjo, 
net ir tarp vokiečių. Galop 
„Vadovo" spaudos darbais 
1949 m. pavasarį sutiko pa
sirūpinti „Ventos" leidykla, su 
kur'.i komisija ir pasirašė su
tartį. Juo leidykla įsipareigojo 
išleLsti knygą 5,000 egz. tiražu 
per keturis mėnesius. Knygos 
rinkimui buvo pasamdytas ge
riausias prieškario Lietuvos 
rinkėjas K. Škėma. 

Laikas parodė, jog sutartyje 
numatyti išleidimo terminai 
buvo nerealūs. Daug laiko atė
mė derybos su spaustuve, šrif
tų paieška (leidėjams pasisekė 
— D. Penikas padovanojo jo 
pirktus šriftus, taip sutaupy
damas LTB 500 DM). Be to, į 
JAV emigravo „Vadovo" auto
riai, kuriems teko siųsti ko
rektūrą ir laukti jos grįžtant. 
Nelabai sklandžiai ėjo ir pre
numeratos reikalai: kad kny
ga atsipirktų, reikėj;> 5,000 
prenumeratorių, tačiau tiek 
neatsirado, o, spaudos dar
bams einant į pabaigą, padi
dėjo prenumeratos kaina, nes 
ne leidėjų naudai pasikeitė va
liutų santykis Vokietijoje, be 
to, buvo parinktas žymiai ge
resnis popierius, nei planuota, 
paprastas viršelis pakeistas 
stipresniu bei gražesniu drobi-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

(773)5*MW5 
(798)425-7160 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

KMIEOK REALTORS 

2 1 . 4365 S.Archer Ava 
7922 S.Putaaki Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Ieškomi sunkvežimių 
vairuotojai, turintys CDL 
leidimą. Kreiptis: Steve, 

teL 708-396-1515 

I e š k o m e auk lės prižiūrėti 
2 m. mergytę, Waltham, MA, 

Bostono priemiestyje, 
netoli gero susisiekimo. 
Kreipus 781-894-3053 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Lietuvis gali slaugyti 
senus žmones arba ligonius 
ir gyventi kartu. Skambinti 

p o 6 v.v. Zenonui , 
teL 847-844-9572 

Reikalingi vairuotojai 
turintys CDL leidimą. 

Darbas Čikagoje. Kreiptis: 
namų tel. 630-910-7581 
auto. tel. 773-251-7640 

J ū s ų n a m u o s e a t l i e k a m e 
vidaus ir i šorės r emon to 
da rbus ; ta ip pat taisome, 
elektrą ir vandentiekį. 

TeL 708-839-8447 

klausimas, kokią įtaką turėjo junga. „Mūsų žodis" spausdi-
„ Vadovas", tačiau tai, kad jis 
buvo prisimintas po tiek metų 
ir kalbama apie jo pakartotiną 

namas Brailio ir reginčiųjų 
raštu. Nuo 1991 m. vidurio 
žurnalas garsinamas į audio-

liuose A l e k s e Duliauskas" t i n ė s k a l b o s ž i n i o m s P a P» d v t i . kino, kad tokia našta ne jai, ir n i u - Atsiliepė ir pašto išlaidos, išleidimą, jau nemažai pasą- kasetes 
. . . . . . . M _ w . M- gyv. Šiauliuose, Vilniuje - vis labiau buvo juntamas rim- k r e i p ė s i p a g a l b o s g L i e t u v i ų ir tai neskatino prenumeratos ko Ar reikia naujo .Vadovo" Dabai , , . . , . 
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ne 

„drang nach Osten" norus. Is
torišką pat i r t į turėjusi, nesi
tikėjo, kad vokiečiai-naciai, 
žygiuodami į rytus , pasiūlytų 
Lietuvai nepriklausomybę. 
Lietuva tau tos sukilimu su
gebėjo vokiečiams-naciams už
bėgti už akių ir pasitikti at
žygiuojančius jų karius su de 
facto egzistuojančia Laikinąja 
Lietuvos vyriausybe (LLV). 
LAFo ir LLV pastangos su
gebėjo 60-70"% atkurt i , sovie
tinės Maskvos sudarkytą, Lie
tuvos valstybinę administra
ciją, kuri vokiečių okupaci
niams t iks lams drąsiai pasi
priešino, o. kolonizacijai stip
rėjant, išvystė stiprią antina-
cinę rezistenciją visoje Lietu
voje. 

Maskvos NKVD, Berlyno 
GeStaPo ir jų draugai Lietu
vos bei lietuvių atžvilgiu buvo 
ir yra visai vienodi. Pirmuo
sius vadinome ir vadiname — 
enkavedistais, vokkiių-nacių 
įstaigą — GeStaPo (slaptoji 
policija) ir jos tarnautojus tie
siog — geštapis ta is . 

Vincas Krėvė „Šarūne" pra
sitaria: „Apsaugok mane nuo 
draugų, o nuo priešų aš pats 
apsisaugosiu!" Ką reiškia „ap
sisaugoti nuo draugų", gali 
ypač gerai supras t i tas, kuris, 
kovodamas su okupantais, 
pats patyrė okupantų užma
čias ir okupaciją pergyveno. 
„Išdavikas" — yra bjaurus 
žodis, ypač tada. kai nuo išda
vikų rankų žūsta ne tik pavie
niai asmenys , bet ir visos tau
tos kova susilpnėja. 

Praėjusiose nacių ir bolše
vikų okupacijose buvo didelė 
grėsmė žūti visai tautai, kai 

nemažai lietuvių, suimtuosius P ^ ė t ų lietuviams svetimuose dovus. Šie gi pradžioj, kaip pa- R ! u " e k o
u Teko skolintis iš kyti kalbininkaii, tačiau, kad ir leidykla bei spaustuvė, kas-

mušęs, ypač tuos, kurie neiš
duoda kitų...) 

Skelbiamos ir penkių vokie
čių meilužių pavardės ir lietu
vių tautos ėdikų Jaegerio bei 
jo padėjėjo Schmitzo lovos 
draugės..." Skaitytojai perspė
jami saugotis gestapui skun
džiančių lietuvių. Minimi „su
minkštėję lietuviai"... Prane
šama ir apie slaptai leidžiamą 
laikraštuką: „Tautos žodis" — 
ta i gestapo leidinys. 

Kad šis laikraštis „Lietuvos 
Judas" , paplitęs visoje Lietu
voje, labai sujaudino geštapis-
tus , rodo ir atkreiptas ypatin
gas GeStaPo dėmesys: buvo 
paskirta ypatingai aukšta pre
mija už redaktoriaus sugavi
mą. „Lietuvos Judo" laikraščio 
redaktorius Aleksandras Sa
kas dabar, dar gyvas būda
mas, prisimindamas aną me
tą, rašo: 

„Antrąjį Lietuvos Judo' nu
merį išleidžiant 1944 metų va
sario mėnesį, prieš tai nuėjau 
pas Adulį — taip mes vadino
me Adolfą Bučiką (žinomas 
geštapistas, nė nenujautęs, 
kad Tietuvos Judo' redakto
riumi yra A. Sakas. P.N.) pa-

kraštuose ilgiau išlaikyti tau- n a gį a į 8 atvejais, galvojo "pasi- VLIKo, konkrečiai — Tautos 
tinį bei bendruomeninį jaus- tenkinti rėmėjo bei tarpininko fondo. Šiek tiek prisidėjo įvai-
mą, stoka. Dėl to 1947 m. išei- vaidmenimis — skyrė lėšų Tūs rėmėjai — pavyzdžiui, pi-
vijoje veiklą atnaujinusi Lie- r a n krašc io rengimui spaudai ni&* paaukojo Schwabishe 
tuvių kalbos draugija ryžosi i r ieškojo leidėjo. Iš pradžių Gmunde veikęs kooperatyvas 
parengti „Lietuvių kalbos va- j u o su tjfc0 boti laikraščio „Mū-
dovą . S ų kelias" leidėjas Domas Pe-

Tiesa, pradžioj sumanymas nįkas. 
buvo kuklesnis: 1947 m. mo- Tačiau „Vadovo" išleidimas 
kytojas Stasys Barzdukas pa- buvo kietas riešutėlis. Rank-
prašė kalbininką Petrą Skar
džių padėti papuošti mokyk-

nacių okupacijoje, apšaukda
ma visus laisvės siekusius 
„žydų žudikais". Šis šauks
mas, Maskvos pagamintas, ai
di iki šių dienų! Siekusius ne
priklausomybės areštuodama, 
žiauriai žudydama ir tremda-
ma į Sibirą, jau iŠ anksty
vesnės draugystės su GeSta-
Pu, KGB žinojo, kad tie, kurie 
kovojo prieš nacių okupaciją, 
kovos ir prieš sovietų, tad juos 
žudė arba trėmė į Sibirą. 

Po arešto, žiaurių KGB tar-

raštį sudarė 30 spaudos lan
kų, rengėjai paeidavo, kad jis 
botų spausdinamas keliais 
šriftais, skaitomas tekstas 
renkamas viena, o žodynas — 
trimis skiltimis: popieriaus — 
nestoro ir blizgančio, tiražo — 
ne t 10,000 egz. Kol leidėjas 
ieškojo šriftų, rūpinosi spau
dos darbų kalkuliacija — už
virto 1948 m. valiutos reforma 
ir sumaišė visas kortas. Kai 
D. Penikui pasisekė jas iš 
naujo sudėlioti, paaiškėjo, kad 
leidimui reikia 50,000 DM, be 
to, spaustuvė reikalavo iš 
anksto įmokėti trečdalį sumos, 
kurios nei leidėjas, nei rengė-

„Parama". Daug pagelbėjo pre
numeratos rinkėjai įvairiose 
valstybėse. Visų jų pastango
mis 1950 m. vasarą „Vadovas" 
pagaliau išvydo dienos šviesą, 
tiesa, tik 2.000 egz. tiražu (iš 
jų 200 buvo numeruoti), pas
kirtas J. Jablonskio ir K. Bū
gos atminimui. 

Tiesa, leidėjų (juo tapo LTB 
pakeitusi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijos 
krašto valdyba) vargai nesi
baigė. Daug prenumeratorių 
išvyko iš Europos, nepalikę 
savo naujų adresų ir teko jų 
ieškoti, kad atsiimtų knygą. 
Be to, leidėjams liko skolos 
Tautos fondui akmuo. Deja, 
nežini?. kaip ją pavyko grą
žinti. 

Atskiro dėmesio reikalauja 

koks būtų jų atsakymas, fak
tas lieka faktu — „Lietuvių 
kalbos vadovas" buvo ir lieka 
vienu reikšmingiausių ne tik 
lietuvių DP, bet ir visos poka
rinės išeivijos knygų leidybos 
pasiekimų. 

ŽURNALAS 
AKLIESIEMS 

Vieninteliam Lietuvoje ir 
aklųjų raštu leidžiamam žur
nalui „Mūsų žodis" sukanka 
keturiasdešimt metų. 

„Mūsų žodis" — pirmasis pe
riodinis leidinys per visą Lie
tuvos valstybės istoriją, rašan
tis akliesiems ir apie akluo
sius. Žurnalas, pasak jo lei
dėjų, stengiasi paneigti netei
singas dalies visuomenės 
nuostatas apie aklumą ir ak
luosius. 

Neregiams ir visuomenei 
skirtą žurnalą leidžia Lietu
vos Aklųjų ir silpnaregių są-

met Brailio raš tu išleidžianti 
keliasdešimties pavadinimų 
knygas. „Mūsų žodžio" redak
cija reginčiųjų raštu kasmet 
išleidžia po keletą informaci
nio pobūdžio leidinių ir knygų, 
pasakojančių apie Lietuvos 
Aklųjų ir silpnaregių sąjungą, 
aklųjų sąjūdžio istoriją. Lei
džiama ir neregių kūryba. 

Šiuo metu „Mūsų žodyje" 
dirba 13 žmonių, 7 iš jų — ak
lieji ir silpnaregiai. Kompiu
terizuotose darbo vietose ak
lieji ir silpnaregiai naudojasi 
specialia tiflotechnika: kalbos 
sintezatoriais, Brailio rašto ei
lutėmis, Brailio rašto spaus
dintuvais, kompiuterinėmis 
teksto didinimo programomis. 

Dar šiais metais „Mūsų *o-
dis" turėtų pasirodyti ir inter-
netiniame Lietuvos aklųjų 
puslapyje. 2000 metų rugpjū
čio mėnesį bus išleistas 500-
asis „Mūsų žodžio" numeris. 
(Elta) 

dymų ir kankinimų, Aleksan 
dras Sakas buvo išsiųstas į Si- j a i neturėjo, 
biro gulagus. Grįžęs po dešim- D. Penikas atsisakė toliau 
ties metų, aprašo: „Pažymoje tęsti darbą ir LTB CK teko 
nurodyta: areštuotas 1945 m. nuo žodžių pereiti prie darbų 
birželio 20 d., paleistas 1954 (turiu omenyje jos Švietimo 

sitikrinti medžiagos, o tasai ir m. birželio 30 d. Iš tikrųjų ma- valdybos ir Kultūros tarybos 
sako: Ar nori uždirbti 5,000 ne areštavo birželio 9 d. Tiek įpareigojimą visas mokyklas ir 

klausiu, to dėl 11 dienų, bet aš iki šiol institurijas laikytis „Vadovo" 
nežinau, už ką buvau kanki- nustatytų rašybos normų), 
namas, už ką kalėjau dešimt 
metų..." A. Sakas grįžo iš Sibi
ro su palaužta sveikata. 

Tokia skaudi tauraus lietu
vio istorya, 1941 m. sukilėlio, 
kovojusio su naciais ir kalėju
sio gulaguose todėl, kad jis po 

markių? Už ką? — 
Kas išduos 'Lietuvos Judo' lei
dėją, gaus penkis tūkstančius 
markių!.." 

Po nacių okupacijos lietuvių 
tautos genocidą ant rukar t tę
sė sovietinė Maskva. Būdinga, 
kad bolševikai, antru kartu 
okupavę Lietuvą, pirmiausia 
ėmė areštuoti visus tuos, ku- nacių okupacijos naują paver-
rie siekė nepriklausomybės gėją nevadino išlaisvintoju. 

Tiesa, LTB vadovai suprato, 
jog jie nepajėgūs pergalėti vi
sus leidybinius darbus ir pasi
tenkino įsteigę „Vadovo" leidi
mo koordinacinę grupę, kur 
pateko P . Skardžius, B. Gai-
džiūnas ir P. Gaučys (vėliau jį 
pakeitė J . Šlepetys). Pagrin
dinė komisijos užduotis buvo 

Phoenix mieste (Arizona valstija) vykiiaio Vasario lfvosios minėjimo rengėjai ir svečiai (ii k.): P. ŽyRas. G Ma-
tonienc. J Budin.-ivifnis M Npwsom. K. Matonis. R Reklaitienė, A. Martinaitis, I. Kūniški, N. Paulionis, A. 
VaitkiPn^ 



DRAUGAS, 1999 m. kovo 11 d., ketvirtadienis 

1990 m. kovo 11-ąją Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė istorinį dokumentą — Aktą "Dėl Lietuvos Neprik
lausomos Valstybes atstatymo", kuriame skelbiama, kad „Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nuta
ria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suve
renių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė... Lietuvos Aukščiausioji Taryba kaip 
suverenių galių reiškėją šiuo aktu pradeda realizuoti visą Valstybės suverenitetą". 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos 1990-ųjų metų Kovo 11 die
nos Aktas „Del Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo" nuo šiol 
nuolatos bus saugomas Lietuvos valstybės naujajame archyve. 

NEVIENODOS SPALVOS 
KLUMPĖS 

E U G E N I J A BARŠKĖTIENĖ 

Dundėjo traukinio ratai , už 
lango juodavo naktis, o aš sė
dėjau prekinio traukinio va
gone ant ryšulio, apsikabinu
si rankomis kojas. Siūbavo . 
mano galva padėta ant kelių, 
besistengiant negirdėti mur
mėjimo, barnių ir nepasiten
kinimo tokia kelione. Gal tik 
aš- viena džiaugiausi, kad pa
sibaigė' ta ip įkyrėjusi kelionė, 
e inan t paskui vežimą, neži
nan t , kas rytoj laukia, nak
vojant po krūmais, po vežimu 
ar miške po egle. J u k sakė, 
kad gausim pastogę, maistą, 
darbą ir net atlyginimą... 

Ginčinosi vyrai, kad blogai 
padarėme, nepasukę tuo ke
liu anuo vieškeliu, kodėl ne
bandėme pasiekti tą ar aną 
miestelį. Neapsileido ir rae-
terys: kodėl nepasilikome dar 
vienai kitai dienai pas ūki
ninką, kuris gal būtų pata
ręs , kaip išvengti vokiečių 
žandarų. Gal tik aš buvau lai
minga, ypač prisiminusi pe
reitą naktį. 

Dulkė smulkus lietutis. 
Ėjome per dieną, rūbai drėko, 
kojos tapo lyg švininės — 
sunku buvo kilnoti. Sutemus 
įsukom į toliau nuo kelio sto
vinčią sodybą prašytis nak
vynės. Pataikyta ant gero 
žmogaus. Atsiprašęs, kad tro
boje nėra vietos, nes ten dvi 
šeimos su vaikais, vyrai mie
ga klojime. Jeigu mes nieko 
prieš, tegul moterys su vai
kais .eina į daržinę, o visi kiti 
į tvartą. Patarė pasiimti po 
glėbį šiaudų ir eiti pasieniu, 
iki prieisime po kojomis medi
nes grotas, tai ant jų galima 
gulti , jos švarios. Pasiėmusi 
glėbį šiaudų, paėjusi pajutau 
medines grotas po kojomis, 
t en ir sukritau iš nuovargio. 
Pabudau. Buvo dar tamsu, 
galva buvo šilta, rūbai išdžiū
vę, o aš dar vis šiaudų glėbį 
apkabinusi . Vėl tuoj užmigau. 
Kai vėl prabudau — švito. Aš 
begulinti prisiglaudusi prie 
karvės pilvo, galvą pasidė
jusi ant tešmens. Jaučiausi 
pailsėjusi, paglosčiau karvutę 
ir pabučiavau jos tešmenį... 
Ačiū tau, karvute, už šiltą 
guolį. 

Išėjus į lauką, radau dau
gumą atsikėlusius ir bepasa
kojant nakties nuotykius. Vie
nas miegojo avelių būryje, bet 
moterys su vaikais skundėsi, 
kad buvo šalta miegoti. Nuo
ta ika pasitaisė, kai šeiminin

kas su kito vyro pagalba atne
šė didžiulį puodą bulvienės, ir 
dar užbalintos! Privalgėme 
visi sočiai, o kas liko, moterys 
susipilstė į katiliukus — bus 
vaikams skysto maisto. Ir vėl 
į kelionę, lyg toj dainoj — 
„kur aš nukeliausiu, nakvy
nėlę gausiu..." 

Pajutusi vagono stumdymą, 
atsibudau. Besvajodama apie 
naują gyvenimą, buvau už
snūdusi. Mes jau atvykome į 
Berlyną ir turime, išlipę iš 
vagonų, savo daiktus su
sinešti į netoli esantį baraką. 
Kas mažai ryšulių turėjo, pa
dėjo kitiems. Vieni net kojinę 
siuvimo mašiną buvo atsi
vežę. (Jie tą mašiną sugebėjo 
perplukdyti per Atlantą ir, 
kaip brangų suvenyrą, laiko 
svečių kambaryje). 

Barakas buvo skirtas trims 
žmonėms. Buvo viena italų 

pora, kuri nemokėjo vokiškai, 
o mes — itališkai. Kiti visi bu
vom lietuviai. Buvo ir du kū
dikiai. Taigi vystyklėlių kva
po ir kūdikių koncertų netrū
ko... 

Davę dieną pailsėti ir susi
tvarkyti, paskirstė į darbus 
ginklų dalių gaminimo fabri
kuose. Visi pateko į netoli 
esantį fabriką, bet mane pas
kyrė į miesto centro fabriką ir 
reikėdavo važiuoti požeminiu 
traukinėliu, kur dirbo minė
toji italų pora. Gavusi adresą, 
nuvažiavau. Einu reikiama 
gatve, bet nėra jokio fabriko. 
Grįžtu atgal į darbo biurą 
pasitikrinti adreso. Taip, tas 
adresas geras. Eik, paspausk 
skambutį ir lauk. Einu atgal. 

Yra ta gatvė, tas numeris, 
bet jokio fabriko. Ateina mo
teris. Rodau adresą. Taip, ši
ta gatvė, šitas numeris, bet 
čia jokio fabriko nėra, tvirtina 
ji. Grįžtu vėl į darbo biurą. 

„Ir tu vėl čia!" — jau piktai 
sako tarnautoja. — „Sakau 
paspausk mygtuką ir lauk". • 

Vėl grįžtu atgal. Jau be
veik ašarodama spaudžiu 
skambutį. Kur tas fabrikas? 
Namas prie namo, užuolaidos 
ant langų, kai kur ir gėlių 
vazonėlis. Atsidaro langelis, 
pasirodo veidas. Atidaro du
ris ir šypsodamasis kviečia vi-
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dun. Liepia lipti laiptais že
myn. J is eina pirmas. Nutir
pau. Tai čia yra ta vieta, kur 
iš žmonių daro konservus — 
taip kalbėjo žmonės. Ir tu 
būk man tokia netikėle! 
Dieve, Dieve, padėk man iš
trūkti iš čia! Keliai linksta, 
belipant laiptais, o tas vyras, 
dar vis šypsodamasis, sako, 
kad jis nuo ryto jau manęs 
laukė. Užsidarė dar vienos 
durys užpakalyje, atsidarė 
kitos priekyje. Girdėjosi ūži
mas. Pamačiau vyrą, stovintį 
prie mašinos, toliau jauną 
merginą. Na, nusprendžiau, 
dar šiandien iš manęs muilo 
nevirs... 

Pervedęs per kelis skyrius, 
pristatė jaunam vyrui ir pa
sakė, kad čia nauja darbinin
kė, kalba v o k t a i , tai jam 
vargo su manim nebus. 

Parodė man mašiną, paaiš
kino apie darbą ir sąlygas. 
Reikia dirbti 6 dienas į savai
tę, nuo ryto 6 iki vakaro 6, o 
po sekmadienio — dvylika va
landų naktinėje pamainoje. 
Vėluotis į darbą negalima, 
vogti negalima (už tai gresia 
sušaudymas!;. Oro pavojui 
esant, išjungti mašiną ir eiti į 
slėptuvę, kuri yra netoli, bet 
galima likti patalpose, tik rei
kia atsiremti prie sienos. Val
gyti atveža 12 vai. Valgo visi 
drauge viena fabriko pusė, o, 
šitiems sugrįžus, ateina antra 
pusė. 

Ir prasidėjo nuolatinis dar
bas. J is nebuvo sunkus, bet 
labai monotoniškas. Reikėjo 
įdėti vinį į tarpelį ir paspausti 
mygtuką. Pradeda tekėti 
skystis. Skaičiuoji 1,2, įjun&i 
kitą jungiklį — 3,4,5, išjungi 
antrą jungiklį 6,7, išjungi 
pirmą 8,9. Sustoja mašina, 
išimi vinį, joje tokie išraityti 
grioveliai, {dedi į aparatuką 
— jeigu lengvai nuslysta, 
meti į vieną dėžę, jeigu ne — į 
kitą. Ir taip per dienų die
neles ir nakteles. Laukdavom 
oro pavojų, nes tada atsigau
davau nuo monotonijos. 

Geriau buvo dirbti nakti
nėje pamainoje. Dažni oro pa
vojai leisdavo nusnausti , atsi
rėmus į sieną. Dirbant dieną, 
esant lageryje oro pavojui, 
visi privalėjo eiti į slėptuvę. Ir 
kartais po kelis kartus per 
naktį. Mažai numigus, reikėjo 
skubėti į darbą. Ta italų pora 
dirbo tame pačiame fabrike, 
tik priešingoje pusėje nuo 
manęs. Dažnai per oro pavo
jus būdavom greta vienas ki
to. Nekalbėjo vokiškai, bet 
daug ką suprato. 

Vieną vakarą, bedirbant 
dieninėje pamainoje, pasige
dau savo batų. Betaupydama 
apavą, darbe mūvėdavau san-
dalukus. Važiuoju namo su 
sandalukais, lauke šlapdriba, 
šalta. Verkdama parvažiuo
ju į baraką. Rytojaus dieną 
neinu į darbą, nes neturiu 

S \ 
PADĖKA 

Lietuvos Šv. Kazimiero Kongregacijos seselių vardu dėkojame 
už aukas Pažaislio Vienuolyno Fondui (per įgaliotinį Algį 

Liepinaiti už kalendorėlius ir lankstinukus. Aukojo: 
Stasė Viščiuvien* aukas r i n k o Brighton Park , IL 
Brighton Parko Lietuvių namų savininkų draugija $100.00 
Augustas Genutis $100.00 
Kitos aukos $116.00 
Angelė Katelienė aukas rinko Marąue t te Park , IL 
Dr. Birutė Kasakaitienė $50.00 
B. Butler $50.00 
Kristina Martinkutė $30.00 
Angelė Katelienė $30.00 
S. P. Maskolaitis $30.00 
Kitos aukos $90.00 
Grožvyda Giedrai tytė aukas rinko Marąuette Pa rk , IL 
Dr. Jonas Adomavičius $100.00 
Koste Ancereričienė $50.00 
B. ir M. Briedžiai $25.00 
A.Repšienė.. $25.00 
Kitos aukos $40.00 
Dalia Slenienė a u k a s r i nko Lemont , IL 
Prel. J. Prunskis $100.00 
Danutė Baltramonaitienė $40.00 
Rima ir Valdi> Jučai $40.00 
Dalia ir Liudas Slėniai $25.00 
Kitos aukos (su 20 litų) $35.00 
Immaculate Concept ion Church (East St. Louis, IL) 
Aukas rinko M. Vaitkienė, E. Levinskaitė, D. Williams 
ir Z. Grybinas $100.00 

Aukas pračome siųsti šiuo adresu: 
PAŽAISLIS FUND 

C/o Sisters of St. Casimir 
A Non-profit Organization 
2601 W. Marąuet te Rd. 
Chicago, IL 60629-1817 

kuo apsiauti — per šalčius 
neįmanoma. Raštinėje pasa
kau savo bėdą. Duoda raštelį 
ir liepia eiti į sandėlį, ten 
duos mediniais padais, bre
zentiniu viršum apavą. Nuei
nu. Vienam kampe klumpės 
su rudu viršum ant dešinės 
kojos, kitam kampe tokios pat 
klumpės su juodu viršum ant 
kaires kojos. Vartau vartau 
tą krūvą klumpių, gal rasiu 
abi rudos ar juodos spalvos. 
Deja, neradau. Parvažiavau 
namo. Kojinės peršlapo (dar 
vis su sandalais), nuotaika 
tokia, nors pasikark. Kitą ry
tą ateina klausti, kodėl neinu 
į darbą. Atsakau, kad neran
du vienodos spalvos, negi ei
siu viena klumpe ruda, kita 
juoda. Nuoširdžiai pataria 
imti, ką randu, nes už darbo 
vengimą bausmės didelės. 
Nueinu ir pasiimu „porą". Ry
tojaus dieną pramiegojau! 
Nors ir pasivėlinusi, nuta
riau važiuoti į darbą. Tuo 
metu buvo paskelbtas oro pa
vojus. Sėdžiu ant lovos, nes 
bijau, kad nepamatytų, jog 
vėl neišėjau į darbą. 

Tą dieną buvo didysis Ber
lyno bombardavimas! Atrodo, 
kad viskas liepsnojo, dūmai 
griaužė gerklę, nors barakai 
buvo toli nuo miesto. Vakare 
grįžo tie, kurie dirbo netoli 
lagerio. Tos italų poros nesu
laukėme. 

Rytojaus rytą, brolio patar
ta, su savo ryšulėliu išvykau į 
Berlyno t raukinių stotį. Ste
bėjau, iš ku r žmonės atvyksta 
ir į kur vyksta. Sužinojau, 
kad galima gauti bilietus į 
Fensburgą (Flensburg). Va
kare atėjus broliui, pasakiau. 
Jis nupirko keturis bilietus ir 
liepė man laukti mamos. 

Atvyko mama su ryšulėliu, 
po poros valandų ir brolis su 
tėte. Brolis pasakė, kad ta 
italų pora dar negrįžo. Tas 
kvartalas rūks ta , prieiti neį
manoma. Atvažiavus t rauki
niui, sulipome visi. Ir vėl 
dundėjo traukinio ratai , už 
lango juodavo nakt is , o aš 
sėdėjau keleivinio traukinio 
vagone, ryšulėlį pasidėjusi po 
kojom ir dėkojau Dievui už 
suteiktą malonę išlikti gy
vai... 

LIETUVA PASIRUOŠUSI STOTI Į NATO 
Atkelta iš 3 psl. 
Medininkuose, vis dėlto mes 
išėjome be kokio pilietinio 
karo, be didelių nuostolių, be 
sugriautų miestų ir sudegintų 
kaimų, kaip įvyksta kitur. Tai 
didžiausias Lietuvos pasieki
mas, žmonių proto ir ištver
mės įrodymas: nesileisti išpro
vokuojamiems, laikytis linijos, 
kurią suformavo politinė vado
vybė, ja pasitikėti. 

O po to buvo visokių kitokių 
įvykių. Demokratija suteikė 
galimybę išbandyti įvairias 
valdžias, įvairias frakcijas. 
Tiesa, pasvyruoja šalis \ vieną 

ar į kitą pusę, bet, skai
čiuojant tiesia linija, e same 
nuėję toli į priekį. Jeigu ne kai 
kurie ,,pavingiavimai", bū tu
me dar gerokai toliau pažen
gę. Kitos valstybės, eidamos iš 
komunizmo į demokratiją, 
taip pat turėjo ir tebeturi sun
kumų, padaro klaidų. Deja, 
nėra tokių vadovėlių, kuriuos 
paskaitę, visi žinotų, kaip vis
kas daroma. 

— N u o š i r d ž i a i a č i ū , P r o 
f e so r i au , u ž J ū s ų a t v y k i m ą 
i r m i n t i s . ~ 

Paruošė 
D a n u t ė B i n d o k i e n ė 

A.tA. 
VALĖ JANČAUSKIENĖ 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parke, anksčiau Marąuet te 
Parko apylinkėje. 

Po ilgos ir sunkios ligos mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 
1999 m. kovo 8 d., sulaukusi 87 metų. Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Velionė buvo a.a. Prano žmona. 
Nuliūdę liko: dukterėčia Milda ir jos vyras Stasys 

Rakauskai su šeima, giminės Lie tuvoje , d r a u g a i i r 
pažįstami. 

A.a. Valė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 1 1 d . nuo 3 iki 9 

vai. vakaro Gaidas - Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali-
fornia. 

Laidotuvės penktadienį, kovo 12 d. Iš laidojimo namų 
Velionė bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią. Po Šv. Mišių 9:30 vai. ryto, a.a. Valė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame gimines , 
draugus ir pažįstamus dalyvauti Jos laidotuvėse. 

Nuliūdę: Mi lda i r S t a sys su s e imą 

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

* 

Vyresnei Skautininkei 

AtA. 
ELENAI ABELKIENEI 

Amžinybėn išėjus, jos dukrą, mūsų mielą sesę 
RŪTĄ BARTKIENĘ, jos šeimą ir artimuosius, 
liūdint netekus Mamytės, nuoširdžiai užjaučiame. 

Kun. Gražinos vyr. skaučių būrelio sesės 

Motinai 
A.tA. 

ELENAI ABELKIENEI 
mirus, dukrą RŪTĄ BARTKIENĘ, sūnų ALFRE
DĄ ir jų šeimas bei mirusio sūnaus POVILO likusią 
šeimą liūdesio valandoje giliai užjaučiame. 

Aldona ir Elegijus Kaminskai 
Vida ir Vytenis Šilai 

Rasa ir Jonas Vazbiai 

http://www.mtdlandfwSvral.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
GARBINGI SVEČIAI PASAULIO 

LIETUVIŲ CENTRE 

„Draugo" administratorius Valentinas Krumplis su prof. Vytautu Lands
bergiu, aplankiusiu „Draugą" kovo 9 d. Nuotr. Jono Kuprio 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos narių susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 16 d., 7:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, prisi
menant šv. Kazimierą ir šv. 
Patriką. Susirinkime bus 
įteikti nusipelniusiems na
riams I ir II pakėlimo laips
niai. Kviečiami visi kuopos 
nariai bei jų svečiai. Po susi
rinkimo bus vaišės ir pabend
ravimas. 

Amerikos Lietuvių gy
dytojų valdyba praneša, 
kad yra pakviesta iš Vašing
tono Centrinės valstybinės 
medicinos bibliotekos informa
tike Dalė Lukienė, kuri skai
tys paskaitą tema „Naujau
sios informatikos žinios medi
cinoje''. Paskaita ruošiama ko
vo 19 d. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Taip pat bus 
vakarienė ir pasitarimai pro
fesiniais reikalais. Pradžia 
6:30 v.v. Informacijos teikia
mos telefonais vakarais: (773) 
434 - 4545, (708) 386 - 3454, 
(773) 776 - 7337. Apie dalyva
vimą reikia pranešti iki kovo 
12 d. 

„Margutis IF kviečia 
įsigyti bilietus „Seklyčioje'' į 
Kazio Sajos komediją Savait
galio romanas". Komediją į 
Čikagą atveža Los Angeles 
Dramos vaidintojų sambūris. 
Spektaklis vyks kovo 14 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Jauni
mo centre. 

„Gaja" ateitininkų medi
kų korporacijos narių susi
rinkimas įvyks š.m. kovo 21 
d., 10:30 vai. ryte, Ateitininkų 
namuose. 9 vai. r. šv. Mišios 
už „Gajos" mirusius ir gyvus 
narius Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio koplyčioje, Lemon-
te. Maloniai kviečiame daly
vauti korporacijos narius su 
šeimomis ir draugais Mišiose 
ir susirinkime. Bus pusryčiai. 
Narių šeimų vaikai galės žais
ti svečių kambaryje. Kosmeti
kos chirurgas dr. Saulius 
Jankauskas iš Floridos kal
bės tema: kosmetikos chirur
gijos pažanga". 

Kovo 21 d. Jaunimo cent
ro M. K. Čiurlionio galerijo
je, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL f 0636, vyks Lietu
vos Karo Aviacijos 80-ies me
tų jubiliejaus minėjimas ir 
lakūno ANBO lėktuvų kons
truktoriaus, inžinieriaus, bri
gados generolo. Lietuvos kari
nių oro pajėgų vado (1934-
1940 m.) Antano Gustaičio gy
venimo ir jo darbų parodos 
atidarymas. 

Toronto menas ir kultūra 
bus pristatoma kovo 18 • 
21 dienomis, Chicago Cultu-
ral Center, 78 East Washing-
ton St., Chicago. Bus tradi
cinės ir populiarios muzikos 
koncertų, filmų, vaidinimų. 
Įėjimas nemokamas. Skam
binkite darbo dienomis (312) 
744 - 6630 arba bet kokiu lai
ku (312) 346 - 3278. 

Čikagos Gėlių ir darželių 
paroda vyks Navy Pier, 
kovo 13 - 21 d., 10 vai. ryto -
8 v.v. nuo pirmadienio iki 
šeštadienio ir 10 vai. ryto - 6 
v.v. sekmadieniais. Smulkes
nei informacijai kreipkitės te
lefonu (312) 321 - 0077 arba 
www.chicagoflower.com 

Religini koncertą Verbų 
sekmadieni, kovo 28 d., 3 
vai. p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke rengia tos para
pijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino. Dalyvauja 
vargonų specialistas ir solis
tas Ričardas Šokas, solistai : 
smuikininkė Linda Veleckytė, 
Margarita Momkienė - sopra
nas, Julius Savrimas - teno
ras, Vaclovas Momkus - bari
tonas. Įėjimo auka 5 dol. as
meniui. Negalintieji prisidėti 
prie aukos, taip pat maloniai 
kviečiami dalyvauti ir religine 
nuotaika kartu praleisti pas
kutinį Gavėnios sekmadienį. 

Diabeto tyrinėjimai ne
mokamai vyks kovo 15 • 31 
d. Tyrinėjimai nustatyti dia
betą suaugusiems, daugiau 
kaip 40 m. amžiaus, bus atlik
ti šiose MacNeal Health Care 
centruose: 6425 W. Cermak 
Rd., Suite 101, Benvyn; 965 
Lake St., Oak Park; 7020 W. 
79th St., Bridgeview; 3722 S. 
Harlem Ave., Suite 101, Ri-
verside; 6649 W. Archer Ave., 
Chicago. Tyrinėjimo metu bus 
konsultacija su gydytoju, tei
kiama informacija apie dia
betą, dovanėlė. Nors ty
rinėjimas nemokamas, reikia 
registruotis, sutarti laiką. 
Skambinkite tel. (708) 783 -
3006. 

Prasmingiausia knyga 
lietuvių kalba yra „Šventas 
Rastas". Abi jo dalys — Sena
sis ir Naujasis Testamentas 
buvo neseniai išleistos Lietu
voje (paruoštos šiame krašte). 
Knygos sutiktuves ruošia 
„Draugas" kovo 27 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak., Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte. 
Ne tik kviečiame, bet ir ragi
name visus tautiečius šioje 
šventėje dalyvauti ir įsigyti 
vertingą „Švento Rašto" kny
gą. Tai tikrai tinkamas ren
ginys Gavėnios pabaigos pro
ga. 

Gavėnios susikaupimo 
dienos — rekolekcijos Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje, 
Marąuette Parko apylinkėje, 
vyks kovo 19, 20 ir 21 d. Penk
tadienį ir šeštadienį pamaldos 
bus 9 vai. r. ir 5 vai. popiet, o 
sekmadienį per Sumą (10:30 
vai. r.). Joms vadovaus Kauno 
arkivyskupijos vysk. augzilia
ras Rimantas Norvilas. Išpa
žinčių bus klausoma pusva
landį prieš visas rekolekcijų 
Mišias. Po Sumos sekmadienį, 
kovo 21 d., bus blynų pus
ryčiai ir susitikimas su vysku
pu parapijos salėje. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
pasinaudoti šia dvasinio atsi
naujinimo proga. 

Lietuvos ir išeivijos spauda 
plačiai informuoja apie ekono
minį, kultūrinį, tautinį ir poli
tinį gyvenimą Lietuvoje, ta
čiau visada malonu apie tai 
išgirsti iš tam gyvenimui va
dovaujančių lūpų, iš viešnių ir 
svečių, kurie retkarčiais atsi
lanko mūsų išeivijos centruo
se. 

Tokia reta proga buvo š.m. 
kovo 7 dieną Pasaulio lietuvių 
centre, kur atsilankė Lietuvos 
Seimo pirmininkas prof. Vy
tautas Landsbergis su Graži
na Landsbergiene, lydimi Lie
tuvos ambasadoriaus Stasio 
Sakalausko ir generalinio kon
sulo Čikagoje Giedriaus Apuo
ko. Tą pačią dieną PLC didžio
joje salėje įvyko Lietuvos 
Krikščionių demokratų parti
jos rėmėjų Čikagos skyriaus 
suruošta popietė, susitikimas 
su Lietuvos švietimo ir mokslo 
viceministre dr. Gražina Pa-
liokiene. 

Lituanistinis švietimas išei
vijoje, kuriuo ypač rūpinasi 
Lietuvių Bendruomenė, tam
priai siejasi su švietimu Lietu
voje. Abejose Atlanto pusėse 
reikalinga ugdyti sąmoningą, 
tautinės-krikščioniškos dva
sios jaunąją kartą. Nuo jos 
p/iklausys lietuvių tautos ir 
valstybės ateitis savame kraš
te. Nuo jos priklausys lietu
vybės, šio ir kitų lietuviškų 
centrų išlaikymas išeivijoje. 

Po pamaldų didžiojoje salėje 
gausiai susirinkusius pasvei
kino Čikagos LKDP rėmėjų 
skyriaus valdybos pirm. Jonas 
Vaznelis, pakviesdamas dr. 
Oną Daugirdienę supažindinti 
su šio pobūvio prelegente, 
viešnia viceministre Gražina 

ir studentų. Džiaugėsi, kad 
tarptautiniuose konkursuose 
lietuviukai laimi pirmąsias 
vietas. Apgailestavo jaunimo 
nusikalstamumą, mokyklų ne-
lankymą dėl socialinio tėvų ir 
visuomenės aplaidumo. Asme
nybės ugdymas jaunuoliui ar 
vaikui reikalauja labai daug 
pastangų šeimoje ir mokyk
loje. To visiškai nebuvo per 50 
metų sovietinės okupacijos. 
Tam reikalinga nauja verty
bių skalė, paremta krikščio
niška ideologija. Ją sunku įgy
vendinti mokykloje, netgi tarp 
mokytojų, kurie, prieš 10-12 
metų skleidę materialistinę 
ideologiją ir buvę priversti to
leruoti nužmoginimą, šiandien 
turi atlikti asmenybės auklė
jimą. Socialinio ugdymo pro
grama Lietuvos mokyklose bei 
mokinių šeimose jau vykdo
ma. Kartu reikalinga ir pro
fesinio ugdymo programa. Jų 
iniciatoriai ir vykdytojai švie
time yra krikščionys demokra
tai. 

Vienas iš daugelio klausimų 
prelegentei, buvo Broniaus 
Nainio platus klausimas dėl 
tautinio auklėjimo stygiaus, 
dėl patriotiškumo ugdymo mo
kykloje, ką buvęs švietimo ir 
mokslo ministras prof. Zigmas 
Zinkevičius buvo pradėjęs, pa
vadindamas tautine mokykla. 
Prelegentė pilnai pritarė to
kiam tautiniam auklėjimui, 
nors tam yra priešingų sovieti
nio palikimo mokyklų vedėjų 
bei administratorių. Tikimasi 
tautinį auklėjimą vis labiau 
įtvirtinti Lietuvos mokyklose. 
Klausimai buvo keliami dėl 
perkrautų mokyklų programų, 
jaunimo organizacijų talkos 

Paliokiene, Švietimo ir mokslo jaunimo auklėjime, radijo ir 
ministerijos darbuotoja sočia- TV panaudojimo auklėjimo 
linėje ir sveikatos srityje. Po
būvio vedėja dr. O. Daugirdie
nė išvardino prelegentės pa
reigas per 10 metų Lietuvos 
medikų sąjungoje, LKDP cen
tro valdyboje bei kitur prieš 
1998 m. spalio mėnesį, kai ji 
buvo paskirta Lietuvos švieti
mo ir mokslo viceministre. 

— Atvykau jums išreikšti 
padėką ir pagarbą už jūsų 
pastangas siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės, — pradėjo 
viceministre dr. Gražina Pa
liokiene. 

— Mano pagarba dar labiau 
padidėjo belankant jūsų šešta
dienio lituanistinę mokyklą, 
pamačius, kad jūs rūpinatės 
ne vien šeimos reikalais, bet ir 
lietuvybės išlaikymu jaunojoje 
kartoje. 

Pranešime prelegentė kal
bėjo ne vien tik apie savo dar
bo sritį — socialinių, sveikatos 
reikalų gerinimą Lietuvos mo
kyklose, bet labiausiai pabrė
žė asmenybės ugdymą mokyk
lose. Visose Lietuvos mokyklo
se mokosi daugiau negu 
100,000 mokinių, moksleivių 

darbe, dėl mokyklų Vilniaus 
krašte. Naujų „receptų" Lietu
vos švietimui neatsirado. Juos 
„surašyti" labai lengva, tačiau 
jų vykdymas ir vartojimas 
daug sunkesnis. 

Labai sklandus, turiningas 
prelegentės pusvalandžio pra
nešimas ir antro pusvalandžio 
atsakymai į klausimus parodė 
vykdomų pareigų kompeten
tingumą, gilų Lietuvos švieti
mo, auklėjimo darbo suprati
mą, nors ir be pedagoginių 
mokslų, kaip sakė dr. Gražina 
Paliokiene. Būdama jaunes
niosios kartos atstovė, savo 
mintimis, elegancija, simpa
tiškumu ir šiltu bendravimu 
su klausytojais viceministre 
dr. Gražina Paliokiene sudarė 
šaunų Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerijos įvaizdį. 
Tokio ir linkim. 

SUSITIKIMAS SU 
SEIMO PIRMININKU 

Užbaigus pabendravimą su 
Lietuvos švietimo ir mokslo 
viceministre dr. Gražina Pa
liokiene, laukė susitikimas 

Svečias prof. Vytautas Landsbergis su „Draugo* administracijos darbuotojomis kovo 9 d. Iš kaires: Violeta Kara
lienė, Aldona Sobieskienė, prof. Landsbergis ir Sylvija Krumplienė. Nuotr. J. Kuprio 

1:30 vai. p.p. su Lietuvos Sei
mo pirmininku prof. Vytautu 
Landsbergiu Dailės galerijoje, 
kurį suruošė Tėvynės sąjun
gos rėmėjų Čikagos skyrius. 

Lietuvos Seimo pirmininką 
prof. V. Landsbergį su žmona 
Gražina lydėjo Lietuvos am
basadorius JAV Stasys Saka
lauskas, Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas, Tėvynės sąjungos 
rėmėjų Čikagos skyriaus 
pirm. Albertas Kerelis ir kiti 
valdybos nariai. Perpildytoje 
Dailės galerijos salėje dalyviai 
sutiko svečią plojimais, daly
vaujant ir viceministrei dr. 
Gražinai Paliokienei. 

Retai atsilankantį svečią 
prof. Vytautą Landsbergį au
ditorijai pristatė Albertas Ke
relis, pristatydamas ir jo dip
lomatinę palydą. Susitikimui 
turint tik valandą su trupu
čiu, dėl kitų prof. V. Landsber
gio įsipareigojimų, svečias 
pradėjo savo pranešimą, pir
miausiai paminėdamas atlik
tus tarnybinius darbus Wa-
shingtone, susitikimus su se
natoriais, Valstybės departa
mento pareigūnais, nes dabar 
labai svarbus metas Lietuvos 
tarptautiniams reikalams — 
įstojimui į NATO. Šis NATO 
Lietuvai reikalingumo klausi
mas ir buvo pagrindinis šio 
pranešimo punktas. Ar NATO 
apsaugo tik save, savo narius, 
ar ir aplinką? Kodėl Lietuvai 
įstoti į NATO? Karinė NATO 
apsauga labai svarbi Lietuvos 
saugumui. Svarbi ir valstybės 
psichologiniam ramumui, nuo 
kurio daug priklauso krašto 
gerovė, jo ekonominis, ūkinis 
augimas. Priklausant NATO 
pasikeistų ir santykiai su Ru
sija, jai labiau skaitantis su 
Lietuva. Prelegentas paminėjo 
ir kitas dabartines Lietuvos 
problemas: energetiką- sau ir 
užsieniui, Būtingės terminalą 
bei Mažeikių naftotiekio nuos
tolius dėl žaliavos negavimo iš 

Rytų. 
Prelegentui klausimai buvo 

teikiami raštu, bet tik dalis jų 
buvo atsakyta dėl laiko sto
kos. Į klausimą, kodėl prezi
dentas nepasirašė kai kurių 
Seimo priimtų įstatymų ir 
juos teko Seimo pirmininkui 
pasirašyti, — tokį pasirašymą, 
pripažįstant Lietuvos partiza
nus, kaip Lietuvos kariuome
nę, man buvo didelė garbė, — 
pareiškė prof. V. Landsbergis. 
Į klausimą, kaip sekasi kon
servatoriams vykdyti rinki
minius pažadus, buvo atsaky
ta, kad gerai sekasi ekonomi
joje, nors nuosavybių, žemės 
atgavime darbai nevyksta taip 
greitai, kaip norėtųsi. Prele
gentas paminėjo, kad ekono
minis gyvenimas Lietuvoje ge
rėja. Yra ir opozicija, kuri nuo
lat kartoja: „Žiūrėkite, kaip 
Lietuvoje blogai". 

Valanda su Seimo pirminin
ku prof. V. Landsbergiu pra
bėgo labai greitai. Pabaigai 
Albertas Kerelis padėkojo pre
legentui, padėkojo visiems su
sirinkusiems ir pažadėjo pa
ramą Lietuvos konservato
riams, kad jie vėl laimėtų se
kančiuose rinkimuose Lietu
voje. 

Bronius Juodelis 

Pakeistas Amerikos l ie
tuvių televizijos adresas. 
Dabar jis yra: Pasaulio lietu
vių centre, 14911 127th Str., 
Lemont, IL 60439, tel. 630-
243-8918. Lietuviškos progra
mos matomos per 23 TV ka
nalą ketvirtadieniais nuo 7 iki 
8 vai. vak., šeštadieniais, nuo 
7 iki 8 vai. r. 

A.a. Marytės Kupcike-
vičienės mirties metinėse, šį 
sekmadienį, kovo 14 d., visi 
velionės artimieji, draugai ir 
pažįstami yra prašomi prisi
minti ją savo maldose. 

Daumanto — Dielinin-
kaičio jaunųjų ateitininkų 
kuopos susirinkimas sek
madienį, kovo 14 d., Ateiti
ninkų namuose vyks pasibai
gus vaikams skirtoms šv. Mi
šioms Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Visi prašomi dėvėti 
uniformomis. Susirinkimo te
ma — tautiškumas. Primena
me tėveliams, kad per jau
nučių susirinkimą vyks pas
kutinis šių metų pašnekesys 
tema „Žvilgsnis į šių laikų 
ateitininkiją". Pašnekesį pra
ves Laima Šalčiuvienė. Kvie
čiame visus tėvelius ateiti ir 
pasiklausyti. 

M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijoje Gavė
nios susikaupimas lietuvių 
kalba bus kovo 12, 13 ir 14 d. 
Kiekvieną rytą pamaldos 9 
vai., o sekmadienį, kovo 14 d., 
10:30 vai. r. Sekmadienį po 
Mišių pabendravimas parapi
jos mokyklos salėje. Susikau
pimo dienoms vadovaus Kau
no vysk. augziliaras Rimantas 
Norvilą. 

Pasitarimą ateitininkų 
spaudos ir ryšių reikalu šį 
penktadienį, kovo 12 d., 7:30 
vai. vak. Ateitininkų namuo
se, Lemonte, įvadiniu žodžiu 
pradės Laima Šalčiuvienė, re
daktorė šeštadieninio ateiti
ninkų puslapio „Drauge". Dr. 
Romualdas Kriaučiūnas kal
bės tema — „Išeivijos ateiti
ninkams ryšių, komunikacijos 
reikalingumas ir pasiūlymai". 
Apie kompiuterio technika pa
sinaudojimo galimybes, pro
jekto struktūrą ir kainą pra
neš dr. Vytautas Narutis, Pra
nas Pranckevičius ir Arvydas 
Tamulis. Po to bus atviras fo
rumas klausimams, patari
mams, siūlymams ir kt. 

Dar mūsų daug... Čikagos lit. mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, mokiniai Vasario 16-osio« programoje. 
Nuotr. Zigmo Degučio 

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

• Baltia Ezpress pra
neša, kad velykiniai siuntiniai 
priimami „air cargo" Baltia 
Express įstaigoje, tel. 800-772-
7624, šiaurės Čikagoje — 
Amber Group, tel. 800-262-
3797 ir Jaunimo centre, teL 
773-778-7500. (sk.) 

• KULTŪROS KLUBAS 
JBALTMA"— Vienintelė vie
ta, kur kiekvieną šeštadienį 
skamba populiari muzika. 
Jums groja ir dainuoja Artu
ras Blaiuka* ir Arūnas Au-
gustaitis. Puiki vista asme
ninėms šventėms. Apsauga. 
Programos pradžia 9 vai. 
vakaro TeL 847-342-1512. 
Adresas 2417 W. 43 St., 
Saulių namai (sk.) 

• Juzės Ramienės atmi
nimą pagerbdami, aukojo Lie
tuvos našlaičiams A. ir V. 
Pauliai, G. ir P. Žumbakiai, R. 
ir B. Kronai. Viso $126. Reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojams dėko
jame. „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas , 2711 
West 71st 8U Chicago IL 
60629. (sk.) 

• Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: po $90 - Aldona Trump-
jonaitė; S. ir M. Vydas. $26 • 
Adolph Hansen. $16 - Graž
vyda Giedraitytė. $10 - Juozas 
Kriaučiūnas. Dėkodami ger
biamiems rėmėjams, kviečia
me visuomene remti lietuvišką 
švietimą Mal. Lietuvoje, aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct, Naperville, 
IL. 60640-7011. (sk.) 

http://www.chicagoflower.com

