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Naujų NATO narių sėkmė 
nulems Lietuvos kelią 

Vilnių*, kovo 10 d. (BNS) — 
Tretiadienį grįžęs iš kelionės po 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
Seimo pirmininkus Vytautas 
Landsbergis, kalbėdamas su 
žurnalistais, pabrėžė, jog pak
vietimo į NATO laiką nulems 
naujų sąjungos valstybių — 
Čekijos, Lenkijos ir Vengrijos 
— pasisekimas. 

Pasak Seimo pirmininko, 
Lenkija, Čekija ir Vengrija yra 
priimamos „su tam tikra nedi
dele nuolaida". „Jeigu jos pat
virtins, kad priimtos padarė 
viską, ką įsipareigojusios, bus 
pasitikėjimas ir kitomis kan
didatėmis, tarp kurių bus Lie
tuva", sakė V. Landsbergis. 

Jo žodžiais, Vašingtone 
įvyksiančiame NATO viršūnių 
susitikime lenkų, čekų ir ven
grų balsai , jau skambės Lie
tuvos naudai". 

V. Landsbergis vylėsi, kad 
viršūnių susitikime bus pat
virtinta nauja tvarka, kuria 
remiantis, periodiškai botų 
tikrinamas kiekvienos valsty
bės kandidates asmeniškas 
pasirengimas narystei. 

Jo žodžiais, Lietuvai jau 
anksčiau buvo pažadėta, kad 
sprendžiant dėl NATO plėtros, 
„nebus taikomi jokie geografi
niai istoriniai kriterijai". Ta
čiau, V. Landsbergio žodžiais, 
būtina, kad sprendimais dėl 
plėtros tvarkos„tai būtų prak
tiškai įrodyta". „M*s to tiki
mės, kad toks principas bus 
pripažintas ir veiks", vylėsi 
Seimo pirmininkas. 

V. Landsbergis po susitiki
mų su JAV Senato ir Atstovų 
rūmų vadovais sakė susidaręs 
{spūdį, kad „Jungtinės Valsti
jos labai Lietuva domisi ir pa
lankiai žiūri į mūsų pasieki
mus, į mūsų raidą". „Lietuvos 
paveikslas yra geras Vaka
ruose, ypač Amerikoje. Reikia 
tik mums patiems jo negadin
ti", sakė Seimo pirmininkas. 

Vašingtonas, kovo 11 d. 
(Reuters-BNS). Jungtinės Val
stijos griežtai atmeta bet ko

kias prielaidas, kurios leistų 
Rusijai nubrėžti „raudonąją 
liniją", pareiškė prezidento ad
ministracijos atstovas, dar 
kartą pabrėždamas, kad geog
rafinės ir istorinės aplinkybės 
neturės įtakos narystei NA
TO. 

Jis tvirtino, kad balandžio 
mėnesį- vyksiančiame NATO 
viršūnių susitikimo dokumen
te Baltijos valstybės bus pami
nėtos. Tačiau prisijungti prie 
sąjungos nebus pakviesta nė 
viena valstybė. 

Rusija yra pareiškusi, kad 
bet kuri valstybė, priklausiusi 
Sovietų Sąjungai, ar esanti už 
„raudonosios linijos", negali 
prisijungti prie NATO. Infor
muoti šaltiniai teigia, jog tai 
ypatingai taikoma Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. 

Bendras Amerikos baltų 
valstybinio komiteto susitiki
mas savitgalį Arlington, ne
toli Vašingtono, buvo sureng
tas aptarti Baltijos valstybių 
galimybes tapti NATO na
rėmis, JAV ir Baltijos valsty
bių santykius, ekonominę 
plėtrą, žmogaus teisių padėtį 
bei įsijungimą į Europos 
struktūras. 

Maskva, kovo 11 d. (Inter-
fax-BNS). Rusijos užsienio rei
kalų ministras Igor Ivanov 
šiomis dienomis vykstančius 
renginius, skirtus Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos prisijungi
mui prie NATO, pavadino „ne 
atmintinais, bet liūdinan
čiais". 
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. . » . , >> 

Kovo 11-osios vidudieni Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje iškilmingai buvo pakeltos Lietuvos valstybinės vė
liavos. Trys Lietuvos valstybės simboliai, palydėti himno, kurį. grojant kariniam orkestrui, giedojo visi susirin
kusieji, iškilmingai pagerbti Garbės kuopos kari anų, suplevėsavo prie Seimo rūmų. Vėliavų pakėlimo ceremoni
joje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminuti. dalyvavo valstybes, Seimo, vyriausybės, di
plomatinių tarnybų atstovai. Nors oras nelepino šventės dalyvių, į aikšte buvo susirinkęs nemažas būrys vilnie
čių ir miesto svečių. 

Nuotr.. (U kairės) Seimo pirmininkas Vytautas Landsbegia, Alma Adamkienė, prezidentas Valdas Adamkus 
ir ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius Kovo 11-osios paminėjime. <Elu» 

Šventinę dieną — kvietimas 
pokalbiui apie valstybę 

Vilnius, kovo 11 d. (Elta) — 
„Vertėtų susėsti ir valdančia
jai koalicijai, ir opozicijai, ir 
žiniasklaidai ir pasikalbėti 
apie valstybę", iškilmingame 
Seimo posėdyje, skirtame Ne
priklausomybės atkūrimo die
nai paminėti, sakė Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. Padėčiai valdyti reikia, jo 
nuomone, ramios analizės, 

Spaudos konferencyoje po apskaitos ir atvirumo atmosfe-
susitikimo su ESBO pirminin 
ku Norvegijos užsienio reikalų 
ministru Knut Vollebaek Ru
sijos diplomatijos vadovas pa
reiškė, kad Rusija šį reiškinį 
vertina kaip Judėjimą klai
dinga kryptimi". Maskva lai
kosi nuostatos, jog „šiuo metu 
visos Europos valstybės turėtų 
kartu veikti visų valstybių, o 
ne atskirų grupių, labui", sakė 
I. Ivanov. 

Ministras pirmininkas nenori 
kalbėti apie politiką 

Vilnius, kovo 11d. (Elta) — 
Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius norėtų, kad 
visos valdžios institucijos visą 
dėmesį skirtų siūlymams, 
kaip geriau spręsti finansi
nius, ekonomikos skatinimo, 
verslo rėmimo klausimus. Jo 
nuomone, tai būtų daug kon
struktyvesnės kalbos nei ko
kia nors kritika ar neargu
mentuoti kaltinimai. 

Tokią mintį premjeras iš
reiškė Eltai po trečiadienį vė
lai vakare pasibaigusio Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) partijos valdybos ir 
jos Seimo frakcijos posėdžio. 

Jo metu daugiausia dėmesio 

* Ketvirtadieni badavimą 
prie Seimo rūmų baigė 
smulkieji prekiautojai. Trečia
dienį vyriausybei pritarus nu
tarimo „Dėl patentų išdavimo 
tvarkos" pakeitimui, sumaži
nus prekybos leidimo mokestį 
smulkiems prekiautojams nuo 
1,200 iki 600 litų metams ir 
padarius kitų nuolaidų, ba
dautojai pripažino, kad jų rei
kalavimai įvykdyti maždaug 
80 procentų. Toliau badauti 
prie Seimo rūmų liko tik alu
daris, UAB „Jūsų geradaris" 
savininkas Valentas Vaškevi
čius, kurio bendrovės veikla 
dėl skolų sustabdyta. (BNS> 

buvo skirta, pasak vyriausy
bės vadovo, antikrizinei prie
monių programai aptarti. Ji 
buvo priimta pernai liepos 
mėnesį, tai yra dar prieš Ru
sijos krizę. 

G. Vagnorius priminė, kad 
patvirtinta vyriausybės anti-
krizinė programa apima 42 
priemones. Jis teigė norįs atk
reipti dėmesį, kad veikiančios 
antikrizinės priemonės padėjo 
sušvelninti Rusijos krizės pa
darinius Lietuvai. 

G. Vagnorius, pažymėda
mas Lietuvos makroekonomi
kos rodiklius, sakė, kad kal
bėti apie ekonominę krizę Lie
tuvoje nėra pagrindo. „Tikiuo
si, kad nei opozicinės frakci
jos, nei kitos valdžios institu
cijos nesiims kokių nors veiks
mų, kurie provokuotų ją", sa
kė jis ir neatmetė galimybės, 
kad gali būti jėgų, no
rinčių sukelti arba sudaryti 
ekonominės krizės vaizdą. 

G. Vagnorius pabrėžė, kad 
vyriausybė nenori kalbėti apie 
politinius klausimus. „Jeigu 
kils tokia situacija, kad vy
riausybė nebegalės dirbti, ji, 
be abejo, padarys savo spren
dinį. Vyriausybe dirbs tik tuo 
atveju, jeigu matys, kad jos 
darbas yra naudingas", pažy
mėjo premjeras, pabrėžęs, kad 

ros, normalios informacijos. 
„O mėgstantiems dėlioti spal
votas kaladėles patarčiau ne-
įsijausti, kad nesugriūtų visas 
namelis", pabrėžė Seimo vado
vas. 

Kovo 11-osios žmonės yra 
verti, jo nuomone, pakviesti į 
Lietuvos visuomeninį televizi
jos forumą. „Ne kokiems nu-
protinantiems šou, bet pasita
rimui apie ilgesnės perspekty
vos vaizdą arba nors artimiau
sių pusantrų šio Seimo metų 
politiką", — sakė V. Landsber
gis. 

Seimo vadovas pažymėjo, 

šios privatizacijos vėl įkaitin
tų jausmų lauke. Esame ir an
trame, jo teigimu, Nepriklau
somybės įtvirtinimo etape — 
a r p a s i e k s i m e e n e r g e t i n ė s ne 
p r i k l a u s o m y b ė s RytqKr V a k a 
rų b e n d r a d a r b i a v i m o pagr in 
du , a r l i k s ime Ry tu energe
t inės impe r i j o s da l imi . „Tur i 
m e ge rą p rogą sus t ip rė t i ka ip 
savo e n e r g e t i n ę pol i t iką i r 
pelną t u r i n t i ša l i s , bet ga l ime 
tą progą i r p r a r a s t i r i e tenose . 
E n e r g e t i k o s sr i tyje, g r u m i a n 
t i s v i e t i n i a m s g r u p i n i a m s ir 
v e i k i a n t u ž s i e n i o va ls tybės in
t e r e s a m s , pe r devyne r iu s me
t u s p r a r a d o m e itir: d a u g lai
ko", p a ž y m ė j o V. Landsbe rg i s . 

D a b a r a n t s ta lo , p a s a k jo , 

d u didel i ene rge t i n i a i projek
t a i . L ie tuvos va l s tybe domisi 
i r j o s g e r ą v a r d ą bei būs imą 
a t l a n t i n į s a u g u m ą v e r t i n a vis 
d i d e s n ė s , vis p in ig ingesnės fir
mos . V. L a n d s b e r g i s s a k ė , kad 
p e r a t e i n a n č i u s porą mėnes ių 
t u r i m e pas i ek t i e s m i n ė s svar
bos su t a r č ių . „Todėl šūkav i 
m a i i r spekul iaci jos , k a i p čia 
nugr iovus vy r i ausybę , netgi 
i š a rdž iu s Seimą, a t r o d o ka r š 
čiuojančių ne sus ip r a t ė l i ų dar 
bas" , m a n o j i s . 

Se imo p i r m i n i n k a s pr ipaži 
no, k ad vals tybėje y r a pagr įs 
t ų rūpesčių , ir žmonių ne r imą 
re ik ia i šgi rs t i . J o nuomone , 
re ik ia iš nau jo peržvelgt i ir 
nušvies t i v i s u o m e n e i , ka ip 
veikia p raė jus ią v a s a r ą pa
reng tos a n t i k r i z i n ė s pr iemo
nės . 

Iškilmingame posėdyje opozicija 
„negavo trubūnos" 

Vilnius, kovo 11d. (Elta) — 
Seimo LDDP frakcija apgai
lestauja, kad iškilmingame 
Seimo posėdyje, skirtame Ne
priklausomybes atkūrimo die
nai paminėti, nebuvo suteik-kad stovime ne tik baigiamo-

Pramonininkų vadovas: Premjeras 
dirbs iki naujų Seimo rinkimų 

Vilnius, kovo 11 d. (Elta) buvo pakviestas dėl šios parti-
— „Manau, kad G. Vagno- jos pasirašyto bendradarbia-
riaus vyriausybė dirbs ilgai — vimo susitarimo su pramoni-
iki naujų parlamento rinkimų ninkais. 
arba beveik iki jų", radijo sto- B. Lubys interviu , Jladio-
čiai „Radiocentras" ketvirta- centrui" linkėjo G. Vagnoriaus 
dienį sakė Lietuvos pramoni- vyriausybei dar daugiau ener-
ninkų konfederacijos (LPK) gijos, „ypač įgyvendinant tuos 
prezidentas Bronislovas Lu- dokumentus, kurie buvo pasi-
bys, paprašytas pareikšti savo 
nuomonę apie dabartinio 
premjero likimo. 

LPK prezidentas atsisakė 
atsakyti į klausimą apie šiuo 
metu aktyviai kritikuojamo 
ūkio ministro Vinco Babiliaus 
ateitį. „Manyčiau, apie tai rei
kėtų klausti ministro pirmi
ninko. Man būtų sudėtinga 
komentuoti, nes pastaruoju 
metu mano pavardė yra mini
ma šalia V. Babiliaus pa
vardės, todėl bet koks mano 
komentaras būtų priimtas 
blogai", įsitikinęs B. Lubys. 

Iki darbo vyriausybėje V. 

rašvtiprieš rinkimus . 
LPK prezidentas taip pat 

norėtų, kad ministrų kabine
tas ir Seimas aktyviau pa
remtų gamintojus bei produk
cijos eksportuotojus „Rusijos 
krizės akivaizdoje mes neiš
vengiamai turime remti vieti
nį gamintoją ir eksportą, nes 
ši krizė ir taip mums kainuos 
ne mažiau kaip milijardą litų 
biudžetinių nuostolių", pabrė
žė B. Lubys. 

Klaipėdos jūrų krovinių 
bendrovės „Klasco" genera
linio direktoriaus Benedikto 
Petrausko jsakymu. Bronislo-

Babilius buvo vienas iš LPK v a s L"bys trečiadieni buvo pa-
vicepreridentų. I konservato- s k i r t a s vykdomuoju direkto
rių suformuotą kabinetą jis n u m i i r Parėmė finansinį įmo-

nės valdymą, jam bus moka-
šiuo metu tas klausimas nėra mas 430 litų minimalus atly-
svarstomas. ginimas. 

tas žodis „kitaip mąstantiems 
žmonėms ir Seimo opozicijai". 

„Mus glumina Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio ir 
Seimo daugumos pastangos 
paversti Kovo 11-ąją vienos 
partijos švente, pasisavinti vi
siems brangią dieną. Tai dar 
vienas bandymas perrašyti is
toriją ir įteigti, kad tik deši
nieji kovojo už Lietuvos nepri
klausomybę", pažymima Sei
mo LDDP frakcijos pareiški
me dėl Kovo 11-osios iškil
mingo Seimo posėdžio. 

Seimo LDDP frakcijos nario 
Povilo Gylio nuomone, labiau
siai politizuotos buvo V. Land
sbergio ir pirmosios atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos vyriausybės nario 
Kosto Birulio kalbos. 

P. Gylys ypač kritiškai įver
tino Seimo pirmininko žo
džius, kad „esame nevienodi, 
todėl ir nevieningi, nors gal
būt pernelyg nevieningi". 

Pasak opozicinės frakcijos 
nario, demokratinė visuomenė 
reiškiasi tik per nuomonių 
įvairovę. „Mūsų istorinė patir
tis patvirtina, kad skirtingai 
mąstantys žmonės sugeba bū
ti vienintri svarbiais tautai ir 
valstybei klausimais", pažymi 
LDDP frakcija. 

* Vyriausybė nesusitvar
ko su šiandieniniais ūkio 
sunkumais, teigė Seimo narys 
socialdemokratas Juozas Ole-

Būna ir taip... 
(InformmcŲm surinkta, remianti* Lietuvo* Hniamklaida, Stmtiitiktm departamento, 
Urnim agamtum BNS bei Bita pnntšimait) _ _ 

* Apie ypatingą užduoti, kurią turėjo Kovo 11-osios akto nepa
sirašęs signataras Nikolajus Medvedevas, rašo kovo 10-osios „Lietuvos 
aidas'. Tik 1991 metais žlugus pučui Maskvoje, tuometinis Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos (AT) deputatas galėjo viešai atskleisti paslaptį, 
kodėl po Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktu nėra jo parašo. Tuo metu, 
kai AT skelbė nepriklausomybės atkūrimą, N. Medvedevas buvo išvykęs į 
Kaune esantį sovietinės kariuomenes pulką „pašnipinėti*, ar kariams ne
duoti kokie nors ypatingi nurodymai. 

* „Kovo 11-oji", — jHpmH»ii toki baltame paminklo marmure iš
kaltą užrašą gali perskaityti kiekvienas turistas, užklydęs j nuošalų 
Sarlotenbergo rūmų parko Berlyne kampelį. Kaip teigė 1979 m. paminklą 
sukoręs Jugoslavijos menininkas Braco Dimitrijevic, paminklas buvo 
skirtas visiškai atsitiktinai parinktai datai, kuri galėtų įgyti istorine 
reikšme. „Tai — paminklas-fikcya. Tačiau gal tai ir ateities pranašystė", 
rašė prieš 20 metų išleistame kataloge vienas projekto organizatorių 
Thom Deecke. Lietuvos diplomatų manymu, paminklas vasarą galėtų 
tapti Berlyno lietuvių susirinkimo vieta ir būtų dar viena proga priminti 
berlyniečiams Lietuvos vardą. 

* Kadenciją baigęs prezidentas Algirdas Brazauskas pristaty
tas šių metų Baltijos taikos premijai, trečiadienį pranešė Švedijos amba
sadorius Vilniuje Lare Vargo, kuris perdavė A. Brazauskui oficialų kvieti
mą dalyvauti premijos įteikimo ceremonijoje. Baltijos taikos premija ski
riama žmonėms, daug prisidėjusiems prie pastovumo ir saugumo įtvirti
nimo Baltijos jūros regione. Idėją skirti premiją sugalvojo ir ją įgyvendina 
Švedijos nevyriausybines organizacijos, palaikančios taikos ir saugumo 
dialogą Baltijos juros regione. Pirmoji Baltijos taikos premija 1996 m. bu
vo įteikta buvusiam Lenkijos prezidentui Lech Valesa 

* Kovo 10-osios rytą Birštone kraupiai užkaukė sirena — taip 
miesto gyventojai buvo pažadinti ir perspėti dėl potvynio pavojaus. Ne
munas ties Birštonu buvo pakilęs net 1.3 metro virš kritinės ribos ir galė
jo bet kurią akimirką plūstelėti į miestą. Situaciją pavyko suvaldyti tik 
po to, kai buvo atidaryta Kauno hidroelektrinės pralaida. Tuo tarpu pot
vynis Šilutėje jau nusinešė antrą auką. Neblaivus Pagrynių kaimo gyven
tojas Juozas Bakšys mirtinai sušalo bandydamas perbristi pusės kilomet
ro apsemtą ruožą. 

* Vis didesni skandalai, lydintys buvusi Nemenčinės kleboną 
Ričardą Jakutį, nekeičia Katalikų Bažnyčios vadovų nuostatos jo tolesnį 
likimą spręsti tik tada, kai pasibaigs jo teismas. Dabar R. Jakučio teisės į 
kunigyste yra sulaikytos. Vilniaus arkivyskupo generalvikaras Juozas 
Tunaitis sake, kad byla galėtų užsiimti ir bažnytinis teismas, tačiau „nė
ra žmonių, kurie galėtų tokią bylą vesti". Todėl Katalikų Bažnyčia ketina 
laukti teismo sprendimo. J. Tunaitis negalėjo pasakyti tikslios procedū
ros, kas ir kaip atima teisę būti kunigu Pasak jo, Lietuvoje kunigystės 
teisės paskutinį kartą buvo atimtos dar prieš II pasaulinį karą. Svetimo 
turto užvaldymu, apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, operacijų 
su užsienio valiuta taisyklių pažeidimu ir kitais nusikaltimais kaltinamo 
R. Jakučio bylą sudaro daugiau nei 60 epizodų. R. Jakučiui ieškinius pa
teikė 28 ieškovai, iš viso — 11 milijonų litų sumai. 

* Česlovas J u r š ė n a s kovo 8-osios proga išbučiavo badaujančias 
turgaus prekiautojas, kovo 9 d. rašo „Respublika". Visas trylika badauto
jų patižusioje nuo tirpstančio sniego aikštėje prie Seimo rūmų „Tarp
tautinės moters dienos* proga pasveikino Seimo LDDP frakcijos pirminin
kas Č. Juršėnas. „Jis mus pabučiavo ir įteikė po tulpe", gyrėsi moterys. 

* P i rmad ien io naktį iš Kauno vyriausiojo policijos komisaria
to areštinės pabėgo šeši įtariami prievartavimu ir žudymu suimtieji, ku
riems pavyko kameros lubose metaliniu strypu išdaužti skylę. Bėglių bu
vo pasigesta tik po 4 valandų, keičiantis areštinės darbuotojų pamainai. 
Kauno policijos vadovai šį įvykį pavadino neregėtu darbuotojų aplaidu
mu. Vyriausiojo komisaro teigimu, artimiausiu metu bus atliktas eksperi
mentas: į tuos pačius postus bus sustatyti pareigūnai, budėję naktį, ir ka
meros lubose bus kertama dar viena skylė. Po eksperimento turėtų pa
aiškėti, ar darbuotojai tikrai negirdėjo, kaip dirbo suimtieji. 

* Seimo narys Rimantas Dagys „turi nemalonumą dėl čigoną". 
Lietuvos pilietinių iniciatyvų centras siūlo Seimo etikos ir procedūrų ko
misijai įvertinti šio parlamentaro viešas kalbas, įžeidžiančias Lietuvoje 
gyvenančių tautinių mažumų atstovus. TV laidoje „Paskutinė kryžkelė" 
R. Dagys teigė, jog „politikos šurmulio sukėlimas primena turgų, kai du 
čigonai mušasi, visi žiūri, o trečias kišenes krausto". Pats R. Dagys teigė, 
jog jo pavartotas posakis atėjęs iš lietuvių tautosakos, tačiau kartu pripa
žino, jog šie žodžiai tikrai nėra korektiški čigonų tautinės mažumos at
žvilgiu. 

* Kovo 11-osios rytą neturtingiems Šilutės rajono gyventojams, 
pensininkams policijos komisariato darbuotojai įteikė ... valstybines vė
liavas. Kaip ne kartą po valstybinių švenčių rašė vietos spauda, kai kurie 
rajono gyventojai, būgštaudami baudų už tai, kad neiškeltos prie namų 
vėliavos, tik išvydę ateinančius policininkus, puldavo kuo giliau slėptis. 
Po šio kovo 11-osios ryto to daryti jiems nebereikės. 100 valstybinių vėlia
vų, kurios išdalytos neturintiems pinigų joms įsigyti gyventojams, me
džiagą padovanojo Kauno lengvosios pramonės įmonės. 

* Milijardai vyriausybės piniginėje", taip pavadintame straips
nyje „Kauno dienoje" rašoma, jog „kai pernai paaiškėjo, jog vyriausybės 
kišenėje atsidūrusiais Privatizavimo fondo milijonais remontuojamos gat
vės ir mokyklų tualetai, o ne skatinama gamyba, kuriamos naujos darbo 
vietos ir pan., kitos valdžios institucijos gerokai supyko. Ne juokais buvo 
ketinama sugriežtinti šių lėšų panaudojimo kontrolę, apriboti vyriausy
bės galias skirstant šio ir kitų fondų pinigus, perduoti Seimui teisę kont
roliuoti ar net skirstyti šias svarias sumas", rašo dienraštis. Tačiau „per
nykščiai priekaištai — kaip nuo žąsies vanduo Vyriausybė toliau skirsto 
dar didesnes, milijardines sumas ir iš jų stato tardymo izoliatorius, res
tauruoja pilis, valdininkams perka rašiklius". 

kas, numatydamas, kad net
rukus sutriks atlyginimų mo
kėjimas biudžetinėms įstai
goms, nes iš valstybės biudže
to nepervedamos lėšos, išaugs 
nedarbas BNS, 
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Kovo 12 d. Teofanss, Griga

lius, Serafiną. Jorunė. 1923 m. Res
publikos prezidento aktu paleistas 
I Seimas 

Kovo 13 d.: Paulina, Kristina, 
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Pranas Gvildys 

PRANUI GVILDŽIUI — 70 
net 11 metų, pradedant 1953 
ir baigiant 1967 m. S. Ameri
kos 10-ties geriausių lietuvių 
stalo tenisininkų turnyruose, 
nuo 1960 iki 1967 m. 4 kartus 
tapo pirmuoju. Toronto miesto 
lygos, pirmosios divizijos pir
menybėse Prano Gvildžio va
dovaujama LSK „Vyčio" ko
manda' nuo 1953 m. yra lai
mėjusi 5 čempionatus. Veikė 
Toronte ir Prano Gvildžio sta
lo teniso mokykla, kurioje 
išaugo 1968 m. Kanados 
meistrė Elena Sabaliauskaitė. 
Nuo 1951 m. iki 1966 m. jis 
vadovavo stalo teniso sekcijai 
Toronto „Vyčio" klube. Pats 
buvo aktyvus klubo narys, 
1960-1961 m. pirmininkas ir 
iki išvykimo \ New Yorką vie
nas iš klubo egzistencijos pa
laikymo darbuotojų. 1952 m. 
buvo Toronto lietuvių studen
tų organizacijos pirmininku. 

1966 m. Pranas Gvildys su 
žmona Ina. dukra Danute ir 
sūnumi Paulium (abu šian
dien medicinos daktarai), per
sikėlė gyventi į New Yorką 
(čia gimė dar dvi dukros). Visi 
vaikai buvo sportininkai, ypač 
Danutė ir Paulius pasiekė ge
rų rezultatų stalo tenise. Pra
no aktyvioji sportinė veikla 
New Yorke ir lyg baigėsi, iš
skyrus 1973 m. laimėtą ŠAL-
FASS-gos lauko teniso meist
rystę. Gyvendamas New Yor
ke, bematant išjudino Rytų 
sporto apygardos organizaci
nius reikalus ir atstatė LAK 
„Atletų" sportinę veiklą. Ilgą 
laiką vadovavo Rytų sporto 
apygardai, dažnai būdavo ren
kamas LAK „Atletų" klubo 
pirmininku, ŠALFASS-gos at
stovu JAV Lietuvių Bendruo
menėje, buvo lietuviškos mo
kyklos tėvų komiteto pirmi
ninku ir kt. 

Ką Pranas Gvildys būtų be
daręs, visur paliko „pėdsa
kus". Šiandien New Yorko 
LAK „Atletų" klubas, ypač jo 
jaunoji karta, be P. Gvildžio 
sumanios organizacinės inicia
tyvos nebeišsiverstų. Pranas 
dar ir šiandien labai veiklus 
ŠALFASS-gos veikloje ir ry
šiuose su Lietuvos sportinin
kais. Jis yra nusipelnęs ir ap
dovanotas Toronto „Vyčio", 
New Yorko „Atletų" ir ŠAL
FASS-gos garbės nario titu
lais. Jo amžiaus sukakties 
proga linkėtina sveikatos ir 
pelnyto ramesnio gyvenimo... 

Sigitas Krasauskas 

Rodosi nelabai seniai, tačiau 
aritmetišką skaičiavimą atli
kus, atsakymas sukasi dau
giau keturiasdešimtmečio, ka
da Pranas Gvildys, neišsako
mos energijos jaunuolis, labai 
veikliai reiškėsi sporte: krep-
šinyje. lauko tenise, tinkliny
je, o ypač. stalo tenise. Prieš 
akis ir dabar stovi rungtynių 
vaizdas, kaip energingai ir su
maniai jis šokinėdavo apie 
stalo teniso stalą, techniškai 
išstudijuotais judesiais, kaip 
geriau atmušti sviedinuką, 
kaip j} pasiųsti į antrą stalo 
pusę priešininkui nebesuval
domą, arba. tokį staigų svie
dinį su suktuku, žaibiškai nu
leisti kiton pusėn, kas garan
tuotų tašką... 

Apie šį buvusį žymų sporti
ninką, o ir dabar veiklų spor
tinėje veikloje vyrą, būtina iš
samiau pasisakyti... ir būti
na jį parodyti jauniesiems 
sportininkams kaip pavyzdį, 
ką galima pasiekti darbu, pa
siryžimu ir asmenine savitvar
da. 

Pranas Gvildys gimė 1929 
m. kovo 2 d., Kaune, mokytojų 
šeimoje. Tėvelis dėstė mate
matiką Kauno Aušros" gim
nazijoje, o mama pradžios mo
kykloje. Mama buvo pirmojo 
Lietuvos Seimo narė. Šeimoje, 
iš keturių brolių. Pranas pats 
jauniausias. 1944 m. užbaigęs 
šešias Kauno -Aušros" gimna
zijos klases. 15-likmetis fron
tui artėjant į Lietuvą, pa
sitraukė į Vokietiją. Sunkiose 
sąlygose tęsė mokslą ir pradė
jo žaisti stalo tenisą. Pirmasis 
turnyras, kuriame berniukų 
klasėje laimėjo antrą vietą, 
buvo Gestachto karo pabėgė
lių stovykloje. 

1947 m. Pranas Gvildys iš 
Vokietijos išvyko Kanadon 
miškų kirtimo darbams. Po 
metų. pasibaigus darbo su
tarčiai, jis persikėle į Torontą. 
Dirbo liejykloje ir 1951 m. 
pradėjo studijuoti mechanišką 
inžineriją Toronto universi
tete. Studijas baigė 1955 m. ir 
11957 iki 1962 m.) vakarais 
studijavo tame pačiame uni
versitete, įsigydamas verslo 
administracijos magistro 
laipsnį. Mokslus baigęs dirbo 
prie projektavimo elektros ši
luminių stočių ir atominės jė
gainės. 

Mokslo metais Pranas Gvil
dys daug žaidė stalo tenisą. 
Dar 1948 m. Toronte, atvira
me turnyre laimėjo 2-rą vietą 
ir buvo pakviestas Ontario 
rinktinėn, kuriai atstovavo iki 
1965 m. 1958 m. iškovojo Ka
nados meistro titulą ir po to 
rinktinėje žaidė 6 kartus. On
tario provincijos meistro titu
lus laimėjo 1950. 1953. 1954. 
ir 1959 m. Pabaltiečių meistru 
tapo 6 kartus, o Š. Amerikos 
lietuvių meistro titulą išlaikė 

ASK ..Lituanicos" jaunių A ir r! klases krepšinio komandos su treneriais Algiu .Jonynu (kairėje) ir dr. Donatu 
Siliūnu (dešinėje). Žaidėjai (is kairės) — klupo Kristofas Costa, Povilas Žukauskas ir Arūnas Karalis. Stovi — 
Vytenis Šilgalis, Justinas Riškus, Paulius Elvikis, Rytas Vygantas, Šarūnas Skadas ir Ivas Dambrauskas. 

Nuotr Indrės Tyūnėlienė* 

VILNIEČIAI ŽAIDĖ PRIEŠ JAMES 
JORDAN KLUBO KOMANDĄ 

Šarūno Marčiulionio krepši- taikę, rungtynes būtų laimėję. 
nio mokyklos keturiolikmečių 
komanda kovo 9 d. pavakarėje 
svečiavosi žymiojo pasaulio 
krepšininko Michael Jordano 
tėvo — James Jordano atmi
nimui naujai pastatytuose rū
muose visai netoli nuo „Uni
ted Center" pastato, kuriame 
rungtyniauja „Bulis" krepši
ninkai. Jie čia žaidė prieš Ja
mes Jordano vardu pavadinto 
klubo jaunuosius krepšinio en
tuziastus, kurie amžiumi buvo 
kiek vyresni negu vilniečiai. 

Rungtynių pradžioje nekrito 
abejoms komandoms, nors vil
niečiai atrodė kiek pranašes
ni už čikagiečius ir. pirmą kė 

Taip pat atrodė beprasmiški 
vieno vilniečio „solo" prasi
veržimai, kurie dažnai pasi
baigdavo kamuolio praradi
mu. Prieš judrius ir greitus 
varžovus, vargu ar tas nau
dinga. 

Šį savaitgalį, pradedant ko
vo 13 d., vilniečiai rungty
niaus Illinois pradžios mokyk
lų aštuntokų krepšinio ko
mandų turnyre, vyksiančiame 
North Central Colle — Mer-
ner Fieldhouse, Naperville, 
IL. 

Jis vyks vieno'.'minuso siste
ma su paguodos" ratu. Reikia 
manyti, kad vilniečiai pasieks 

linuką baigė 10-4 savo naudai, bent pusfinalius,' jei jau ne fi-
Antrame jie pirmavo 14-13, o 
tada varžovai išlygino ir pers-
virė rezultatą. Pirmasis kėli
nys baigėsi 20-14 James Jor-
dan klubo naudai. 

Po pertraukos čikagiečiai 
išleido daugiau aukštesnių ir 
vyresnių amžiumi žaidėjų, ku
rie pasekmę dar labiau padidi
no. Paskutiniame kėlinuke 
„marčiulioniukai" vis tiek įs-

nalus. Bet tam, žinoma, rei
kės sukaupti visas jėgas, ko 
iki šiol „marčiulioniukai", dėl 
vienokių ar kitokių priežas
čių, nesugebėjo parodyti. 

Praėjusį pirmadienį, turė
dami laisvo laiko, jaunieji 
krepšininkai iš Lietuvos ir jų 
palydovai apžiūrėjo Čikagos 
miesto centrą, buvo užsikėlę į 
vieną aukščiausių dangorai-

tengė priartėti iki 34-39, bet žių pasaulyje — John Han-
tai ir buvo viskas, ką jie galėjo ckock pastato viršų. Taip pat 
parodyti. Rungtynių pabaigoje svečiavosi pas veiklią ir dos-
vėl vyravo aukštaūgiai ,jor- nią Gražiną Liautaud ir jos 
daniečiai" ir baigminis teisėjų vyrą, ir buvo jų apdovanoti, 
švilpukas skelbė jų pergalę Prieš išvykstant į Lietuvą, 
50:43 pasekme. 

Vilniečių naudai daugiausia 
— 16 taškų pelnė Vladimiras 
Severovas. Po jo sekė Gedimi
nas Šumyla — 10, Karolis 

kovo 15 dieną jie dar pamatys 
„Bulis" krepšinio rungtynes 
prieš Clevelando penketuką; 
gaila, kad jame, dęl netikė
to susižeidimo, nepasirodys 

Rimkevičius, Aleksandras žvaigždė Žydrūnas Ilgauskas. 

LIETUVOS ČIUOŽĖJAI 
KETVIRTOJE VIETOJE 

Finalinėse dailiojo čiuožimo 
..Grand Prix" serijos varžybose 
Sankt Peterburge (Rusija) Lie
tuvos šokėjų ant ledo pora 
Margarita Drobiazko ir Povi
las Vanagas užėmė ketvirtąją 
vietą. 

Po privalomosios ir origina
liosios programų Lietuvos pora 
buvo paskutinė, penkta. Šešta
dienį, kovo 6 d., mūsiškiai lais
vojoje programoje aplenkė sa
vo nuolatinius varžovus italus 
Barbara Fusar-Poli/Maurizio 
Margaglio. Šios poros galuti
nėje įskaitoje surinko po 9 taš
kus. Surinkus vienodai taškų, 
vietas lemia laisvosios progra
mos įvertinimai. Todėl Marga
rita ir Povilas užėmė galutinę 
ketvirtąją vietą, už kurią jiems 
atiteko 10 tūkst. dolerių. 

Nugalėjo pasaulio ir Europos 

Survitas ir Saulius Nakutis — 
po 4, Arnas Repečka — 3 ir 
Ąžuolas Naujikas — 2. 

Svečiai iš Lietuvos ir čika
giečiai žiūrovai galėjo pamaty
ti, kokias puikias sąlygas 
sportavimui turi J. Jordano 
klubo jaunimas. Nenuostabu, 
kad ir jų žaidimo lygis yra ge
ras. Džiugu, kad vilniečiai tik
rai gražiai pasirodė ir abiejų 
komandų žaidėjai turėjo ko 
pasimokyti vieni iš kitų. 

Kalbant apie pačias rung
tynes, matėsi, kad jaunieji 
krepšininkai iš Lietuvos kar
tais pamiršta trenerio Gedi
mino Ulio aiškinimus, nurody
mus ir „pameta galvas" Atrodė, 
kad vilniečiai gerokai jaudino
si, nes daugeliu atveju neį-
mesdavo iš labai gerų pozi
cijų, iš po pat krepšinio. Jei 
bent dalį tų metimų būtų pa
degąs Ovsianikovas iš Rusi
jos. Antri liko pasaulio ir Euro
pos vicečempionai Prancūzijos 
atstovai Marina Anissina/ 
Gvvendal Peizerat, treti — Iri
na Lobačiova ir Uja Averbu-

E. Šulaitis 

ČIKAGOS „BULLS* 
KRIZĖ 

-
„Kas atsitiko su Čikagos 

'Bulis krepšinio komanda?", — 
klausia Vokietijos sportinė 
spauda. Ji pradeda nuo kroato 
T. Kukoč, kuris su „Split" pen
ketuku tris kartus (1989-90-
91 m.) laimėjo Europos klubi
nių meistrų taurę; Jugoslavi
jos rinktinėje — pasaulio 
meistro; su Kroatija — olim
pinį sidabro medalį; tris kar
tus buvo pripažintas geriausiu 
Europos krepšininku. Pak
viestas į Čikagos klubą, jis su 
ta komanda tris kartus lai
mėjo NBA meistro vardą. 

Manding, tų visų titulų jis 
šiemet nelaimės ir turės pri
prasti prie pralaimėjimų. Jau 
pirmose draugiškose rungty
nėse prieš Indianos „Pacers" 
penketuką, Čikagos klubas 
„United Center* aikštėje pa
tyrė pralaimėjimą pasekme 
71:79. „Skaudu, — pasakė 
kroatas žurnalistams, — per 
paskutinius trejus metus savo 
aikštėje mes patyrėme tik 
aštuonetą pralaimėjimų. O da
bar..." 

Nesiseka „Bulis" net ir sa
vose sienose. ^Atrodo, kad jau 
iš anksto 'Bulis' yra 'nušli
fuoti ragai', rašo vokiečiai, — 
o iš milijonierių perėjus į lėkš
čių plovėjų profesiją". 

Vokiška spauda, pasinau
dodama „Sports Illustrated" 
žinia teigia, kad „Bulis" šie
metinėse pirmenybėse užims 
paskutinę vietą- Jau prieš 
dvejus metus klubo savinin
kas Jerry Reinsdorf tvirtino, 
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kad Čikagos era eina prie pa
baigos. „Laikas daro savo", — 
sako J. R., — geri žaidėjai pa
sirinko kitus klubus. Užbaigęs 
savo karjerą pasitraukė M. 
Jordan, S. Pipen perėjo į 
Houstoną, R. Rodman pasirin
ko LA, „Lakers". 

Komandos savininkui ir tre
neriui nesvarbu kaip žemai 
nusmuks „Bulis". Jie nori su
daryti naują komandą. Tas 
gali ilgai trukti. Juo blogesnė 
klubo padėtis pirmenybių len
telėje, tuo geriau JBulls" ko
mandai, pasirenkant žaidėjus 
„draft" rinkoje, — sako klubo 
savininkas. Tačiau tamsiame 
tunelyje pasirodė mažas žibu
rėlis.. Tas įvyko, laimėjus su
sitikimą prieš LA „Clippers" 
pasekme 89:84. Čikagos „Tri
būne" raie: .Šiais metais gal 
esame blogi, bet už 'Bulis' blo
gesni yra 'Clippers'". 

Daug džiaugsmo iš „Bulis" 
klubo krepšinio sirgaliai Či
kagoje šiemet neturės. Tačiau 
rungtynes stebi 22 tūkst. žiū
rovų, kurie turi priprasti prie 
liūdnų pralaimėjimų. Likęs iš 
penketuko Ross Harper spau
dai pasakęs: „Žaidžiau 'Clip
pers' komandoje. Žinau, ką 
reiškia pralaimėjimai ir kokia 
nuotaika po pralaimėtų rung
tynių lydi žaidėjus į nusirengi
mo kambarį". 

K. Baronas 
R. NAZAROVTENĖ 

KETVIRTA 
Š.m. kovo 5 d., penktadienį, 

pasaulio uždarųjų patalpų 
lengvosios atletikos čempiona
te Japonijoje moterų penkia
kovės varžybose vilnietė Re-
migija Nazarovienė surinko 
4," 505 taškus ir užėmė ketvirtą 
vietą. 

EUOBCC DECKER DOS, P.C 
4M7W.103SL,OafcLmn, IL 
Pirma*, apyi. su Northwaatam urvto 
dsplomu, latuviama sutvancys dantis 

už priaan smą kainą Pacientai 
priimami atrtfrtkifiai nunirti įsiai 
Susitarimui (kafcėti •ngtiifcai) 

T * 70*4224260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Avt., Hfcnofy H»M, L 
Tat (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEkOCKAS. M. D. 
KARDIOLOGAS- ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzis Ava. 
CWcago.IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJ/ 

9065 S.Robsrts Rd., Htekory I 
1 myta i vakarus nuo Mariem Ava. 

Tfi (708) 596-4066 
Valandos pagal susitarimą 

BXMJNDASVBMAS>MJX,&C. 
SpsctaJytoa- Vktaus Igų gydytojai 

Kabama sstuvitkaj 
6187 S.ArersK Ava. (prie Ausin) 

Tat 77*686-7756 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

FaJrvkm Dental Care 
6317 Fairviev/. Sta. 6 
Waatmont,IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas tafcą lietuviškai 

ARASŽUOBA,* 
INDRĖRUDAmS. 

M A 
OD. 

AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
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•JUODA DIENA ,JJTUANICOS" 
FUTBOLININKAMS 

čempionai Anželika Krylovą ir chas iš Rusijos. (Elta) 

Berry Brent, lietuvių kilmės naujasis NBA Chicago „Bulis" žaidėjas, svei
kina savo draugus — „Lituanicos* klubo žaidėjus su kuriais žaidė 
krepšini Lietuvoje. 

Praėjusi sekmadieni, kovo 7 
d., „Lituanicos*' futbolo ko
manda „Metropolitan" salės 
futbolo lygos aukščiausioje di
vizijoje pralaimėjo septintojo 
rato rungtynes prieš pirmau
jančią „Pegasus" komandą net 
5-0.- Žinoma, čia sunku buvo 
laukti pergalės, bet vis dėlto 
buvo tikėtasi geresnio pasi
rodymo. Kaip tinome „Litua-
nica" nebuvo nugalėta pen
kiuose susitikimuose (dvi ly
giosios ir 3 pergalės), tad dau
gelis žiūrovų galvojo, kad ir šį 
kartą bus gana apylygės rung
tynės. Tačiau išėjo kitaip. Vis
ką sugadino pirmasis kėlinys, 
kada, reikiamai „nesušilus*, 
varžovai, išnaudoję šiurkščias 
mūsiškių gynėjų klaidas, jau 
vedė 4-0. Po pertraukos žai
dimas išsilygino ir atrodė, kad 
žaidžia vienodo pajėgumo ko
mandos. Ir tik rungtynių pa
baigoje, kuomet lietuviai norė
jo įmušti bent garbės įvartį, 
paliko neuždengtus vartus ir 

nukentėjo penktąjį kartą. 
Mūsiškių vadovas Gedimi

nas Bielskus pareiškė, kad 
kalti tie „Lituanicos" žaidėjai, 
kurie salėje atsirado tik prieš 
rungtynių pradžią. Tas auto
matiškai priešininkams davė 
pirmumą, nes anie, susirinkę 
gerokai anksčiau, turėjo progą 
pasitreniruoti ir aptarti žai
dimo strategiją. O prieš gerą 
komandą, kaip „Pegasus", rei
kėjo ypatingo pasiruošimo ir 
dėmesio. 

šį sekmadienį JLituanica" su
sitiks su „Maroons" vienetu. 
Rungtynių pradžia 3:45 vai. 
p.p. Kaip ir visada, žaidžiama 
Odeum patalpose, esančiose 
Villa Park, IL. 

Po to mūsų vyrų lauks pas
kutinės — devintosios pirme
nybių rungtynės — prieš 
„Schv/aben" komandą kovo 21 
d., 6 vai. Reikia palinkėti 
jiems sėkmės šiuose paskuti
niuose susitikimuose. 

•A 
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KOVO 11-OSIOS ŽMONĖS 
VYTAUTAS LANDSBERGIS 

(Kalba iškilmingame Kovo 11-osios minėjime Lietuvos 
J Respublikos Seime, 1999 m. kovo 11 d.) 

Sutinkame Kovo 11-ąją ne-
rajniame pasaulyje ir šiek tiek 
neramiomis širdimis. Šventė 
mums kelia klausimus, tad 
paieškokime atsakymų. 

Jau auga žmonės, gimę po 
Kėvo 11-osios. Gražus atžaly
nai! Jie auga kitokie ir užaugs 
kitokie nei mes, o kai užaugs 
—*ir Lietuva bus kitokia. Tam 
tikslui dirbame. 

Tačiau dauguma Lietuvoje 
—į tai Kovo 11-osios žmonės. 
Je5 Vasario 16-oji, atkurtos 
valstybės pagrindas skamba iš 
tolo, kaip graži ir garbinga 
praeitis, tai Kovo 11-oji yra 
mūsų išgyventa ir gyvoji da
bartis. Čia mes buvome, tikė
jomės, kad tokia diena ateis. 
Jąi atėjus, pakeitėme vangų, 
prisitaikantį, nesavarankišką 
ir .vergišką būvį į didelę lais
vės ir atsakomybės naštą. Ne 
vienas po ja sulinko, ne vie
nam būtų reikėję daugiau pa
dėti. Kiti net susiraukę žiūrėjo 
į iGvo-Tl-ąją, nesiartino, bet ji 
pati atėjo pas juos. Ir viskas 
tejto visų atsakomybei, todėl 
dabar pirmiausia pažvelkime į 
saVe: kokie mes esame, Kovo 
11-osios žmonės? 

Esame nevienodi, todėl ir 
nevieningi, nors galbūt perne
lyg oevieningi. Ir nevienodi 
valstybės piliečiai galėtų būti 
gerokai vieningi, jeigu Apvaiz
da to labai norėtų, jeigu ap
šviestų. 

O skirtumų šaknys gilios. 
Prieš dešimt metų mus vie

nijo noras, kad būtų kitaip, 
n(Jrsrs"nusikratyti . Ko n u s i k r a 
t y t i , j e i gu j a u sąmoninga i? Be 

abejo, nusikratyti garsiojo vi
sagalio „centro" valdžios, per
nelyg primityvios, bukos, var
žančios ir žeminančios. 

Senoviškai metaforiškai bū
tų sakoma: nusikratyti jungo. 

Ar prisimena kas draugą 
Sliunkovą, kuris, atvažiavęs į 
Vilnių, postringavo iš aukšty
bių apie „centrą" ir „teritori
jas"? 

— Mes ne teritorija, šaukė 
žmonės, — mes tauta! 

Sliunkovui tai buvo perne
lyg sudėtinga, jis nutarė, kad 
čia gyvena ekstremistai. 

Bet nesąmoningai, tikriau
siai, norėjom atsikratyti daug 
daugiau ko. Pirmiausia būtų 
reikėję atsikratyti nuodėmin
go mąstymo, kad verta dar 
tempti sovietiškai, kad tik tu
rėtume iš tos bukos valdžios 
Maskvoje ir iš savo nelaisvės 
kokią nors ilgesnę naudą. Ša
lia krašto laisvės siekio buvo 
dar daug anų apgailestavimų, 
ir ne vien iš privilegijuoto 
LKP luomo pusės. Kolūkiečiai 
net balsu pasvarstydavo: „Ma
tai, Brazauskas būtų melžęs 
rusą toliau". 

Vargšė Rusija, kaip dabar 
gal matome, jau nugyventa ir 
be mūsų kolūkių pagalbos, nu-
melžė savi, o lietuviai valstie
čiai, pamurmantys dėl praras
to kolūkinio sandėlio, vis dėlto 
nesumąsto vėl suvaryti gyvu
lėlių į kolūkį- ir sujungti at
gautas žemes <juk niekas to 
nedraustų!), tik pyksta, kad 
dar ne visiems ji sugrąžinta, 
kad ne visur galėjom tą pačią 
žemę grąžinti. 

Kaziuko mugės atidarymo iškilmės Jaunimo centre, Čikagoje, kovo 7 d. 
Priekyje: Lietuvos Seimo pirm. Vytautas Landsbergis, už jo matyti Jonas 
Danauskas, Gražina Landsbergienė, inž. Antanas Rudis ir kiti. 

Nuotr. Sauliaus Sasnausko 

Ant savo žemes — vis jau ki
taip. Tas pats ir žmogui, ir 
tautai. 

Nesistebėkim, kad Kovo 11-
osios žmonės įvairūs. Nuo am
žių tiek daug lėmė kiekvieno 
žmogaus būdas. 

Vienam patinka tiktai gauti 
arba pasiimti, jis iš anksto 
žinosi nusipelnęs, o kitas 
mėgsta ir sukurti, pastatyti, 
artimui duoti ir padėti, geru 
darbu bendruomenei tarnauti. 
Taip turėtume auklėti savo 
jaunimą, nes čia yra prasmin
goji laimė. 

Vienas dėkoja Dievui už gy
venimą, koks painus bebūtų, o 
kitas jį keikia, lyg norėtų grei
čiau į kapą. 

Vienas linkės aimanuoti pir
miausia dėl savęs, o kitas pas
tebi ir nelaimingesni vargšą, 
kaip tik mažiau aimanuojantį. 

Taip juk būdavo ir sovietų 
narve, taip kartojasi ir išėjus į 
laisvę. Išėjimas buvo džiaugs
mas, to niekas nepamiršime. 
Netgi tie, kurie susiraukę sa
kė, kad padaryta klaida, ma
nau, širdies gilumoje vis tiek 
džiaugėsi. 

Ir vis dėlto 1990 m. Kovo 11-
oji kaip įvykis, kurio istorinė 
svarba daug labiau pripažįs
tama užsienio šalyse, negu vėl 
susirūpinusioj Lietuvoj, tebe
turi mūsų visuomenėje tartum 
dvejopą reikšmę. 

Ar tai buvo valstybės gimi
mas, ar tik valdžios pasikeiti
mas? 

Lietuvos Sąjūdis ką tik buvo 
pakartotinai gavęs žmonių pa
sitikėjimo mandatą, būtent 
atkurti valstybę. Tai ir buvo 
daroma svarbiausiose srityse, 
kuriose buvo ir kiek tebuvo 
galima: greit radosi savos val
dymo ir teisėtvarkos struktū
ros, sava krašto apsauga, pra
dėtas milicijos transformavi
mas į policiją, biudžeto atsky
rimas ir kitkas, — daroma 
blokadų ir sutelkto sovietų 
psichologinio karo sąlygomis, 
už tūkstančio kilometrų Ry
tuose planuojant smurtą ir ei
nant į smurtą prieš Lietuvą, 
tebesant šalyje nepajudinamai 
svetimai kariuomenei ir sovie
tų represinių struktūrų tink
lui, kuris toliau uzurpavo mū
sų valstybės sienas. Gimstan
čiai naujai valstybei buvo pas-
ityčiojamai demonstruojama, 
jog visur tebėra senoji vals
tybė, o įvyko tik valdžios pa
keitimas, kurį reikia kuo 
greičiau sukti atgal. Nelygi
nant Baltojo Vyčio žirgas tebe
sąs anuomet įstrigęs sovietų 
režimo ir santvarkos ienose, 
laikinai klydinėjame kaip nai
vūs idealistai, tačiau ienoms 
atgręžti tereiktų vietinio „poli
tinio sprendimo", kuo greičiau 
suardžius Atkuriamojo Seimo 
daugumą. Iškart, vos tik gali-
nėjantis su sunkumais, nus
kambėjo parlamento paleidi

mo ir naujų rinkimų idėja. Kai 
kurie dalykai nuobodžiai kar
tojasi ligi Šiol. 

Tikėjomės tada atkurti vals
tybę teisingumo ir padorumo 
pagrindais. Tai palietė buvu
siųjų socialines privilegijas ir 
valstybės turto klausimus: 
atimto, tik vadinamojo .vals
tybės" turto grąžinimo savi
ninkams ir naujai sukurto tur
to paskirstymą privatizuojant 
— kaip manėme, pagal soviet
mečiu neatlygintą žmonių 
darbą. 

Pasirodė, pajudinta gilumi
niai interesų klodai bei žmo
nių silpnybės. 

Oponuoti ir opozicijai reikš
tis buvo visokeriopo pagrindo, 
— ir pažiūrų, ir įpročių, ir in
teresų. Susidūrė toks trokšta
mas nepriklausomos valsty
bės tęstinumas ir jau prade
damos desovietizacinės per
mainos su natūraliu ir atkak
liu sovietizmo tęstinumu 
atkurtoje demokratijoje. Opo
zicija telkėsi ir formavosi tar
tum normali nuomonių opozi
cija Sąjūdžio valdžiai (vienas 
filosofas net paskelbė, neva 
Sąjūdis rinkimais „užgrobė 
valdžią", atseit reiktų sugrą
žinti ją „liaudžiai"). Tačiau 
perėmus po Kovo 11-osios val
džią atgal kairėn, ir valstybė 
būtų buvusi vairuojama kita 
kryptimi. Maskvoje tuomet 
skubiai projektuota nauja „Są
jungos sutartis", o nepriklau
somos Lietuvos vykdomosios 
valdžios vadovai, ką čia slėpti, 
palankiai svarstė perspektyvą 
būti sovietų .konfederacijoje". 
Gal ir nuoširdžiai manė, jog 
„kitaip nieko neišeis", ką da
bar gali žinoti. Bet gerai, kad 
taip neatsitiko! 

Gyvenimą reikėjo keisti, to 
žmonės laukė pasitikėdami, 
tam buvo išrinkę tokios sudė
ties Aukščiausiąją tarybą. Ta
čiau ar keisti esmingiau, ar 
mažiau, čia ryškėjo svarbioji 
Kovo 11-osios takoskyra. 

Netikrumas dėl ateities, pa-
i čiai Sovietijai riedant į dik
tatūros pasiilgimą, ragino Są
jūdį daryti permainas Lietu
voje greičiau, esmingiau. Jei
gu ir sunaikins nepriklauso
mą reformų valdžią, kad nebe 
visiškai atkeistų atgal valsty
bę. Todėl skelbėm žemės nuo
savybės tęstinumą kaip vals
tybės tęstinumo išraišką. Kai
rioji opozicija, jau persivardi-
nusi į LDDP, reikalavo žemės 
negrąžinti. Tariamas reformi-
ninkas M. Gorbačiovas rūsčiai 
kaltino, kad Lietuvoj „ėmė at
sirasti savininkų". 

Valstybių santykių prasme 
alternatyvos buvo tik tokios: 
arba Lietuvos valstybės atkū
rimas ir santykių su kaimy
nais, pirmiausia su Sovietų 
Sąjunga, normalizavimas, ar
ba „perestroikos" variantas — 
gerinti Sovietiją „iš vidaus", 

kol kas netikint visišku savos 
valstybės atkūrimu, palieicant 
šį klausimą nebent ateičiai, 
dar ilgokai apsižiūrėjus, kaip 
pagalys plauks. Čia galėčiau 
cituoti mūsų opozicinių „foru
mų" veikėjus, bet gal neverta. 
Kad ši versija stokojo logikos 
ir įžvalgos, patvirtintų Molda
vijos SSR vadovo M. Sneguro 
griežtas posakis Maskvoje 
1990 m. birželį pas M. Gor
bačiovą: „Dar keli mėnesiai, ir 
niekas net konfederacijos ne
norės". 

Praėjo pusmetis, Kovo 11-
osios žmonės turėjo atlaikyti 
kruviną Sovietijos smūgį ir at
laikė, ir dideliais žingsniais 
ėjom pirmyn — į visuotinį 
valstybės ir jos tęstinumo pri
pažinimą, į Rusijos kariuome
nės išvedimą, normalų tarp
tautinį bendradarbiavimą. Tai 
vis Kovo 11-osios derlius ir da
bartinio mūsų gyvenimo pa
matas. 

Šiandien stovime ne tik bai
giamosios privatizacijos vėl 
įkaitintų interesų lauke. Esa
me ir antrame nepriklausomy
bės įtvirtinimo etape — ar pa
sieksime energetinės neprik
lausomybės Rytų ir Vakarų 
bendradarbiavimo pagrindu, 
Lietuvai dalyvaujant, ar liksi
me Rytų energetinės imperijos 
dalimi. Ir dėl to žemė dreba, ir 
dėl kai kurių kitų dalykų. Tu
rime gerą progą sustiprėti 
kaip savo energetinę politiką 
ir pelną turinti šalis, bet ga
lime tą progą ir prarasti rie-
tynėse. Energetikos srityje, 
grumiantis vietiniams grupi
niams ir veikiant užsienio 
valstybės interesams, per de
vynerius metus praradome 
itin daug laiko. Tokį specifinį 
laiko praradimą galėčiau paly
ginti nebent su laisvųjų eko
nominių zonų marinavimu. 
Tai nuotoliai ir žmonių gero
vei, kurią jau kada galėjo 
atnešti didelės, netgi siūlytos, 
investicijos ir vakarietiška 
tvarka. Dabar ant stalo du di
deli energetiniai infrastruk-
tūriniai projektai; o Lietuvos 
valstybe domisi ir jos gerą 
vardą bei būsimą atlantinį 
saugumą vertina vis didesnės, 
vis pinigingesnės korporacijos. 
Per ateinančius porą mėnesių 
turėtume pasiekti esminės 
svarbos sutarčių. Todėl šūka
vimai ir spekuliacijos, kaip čia 
nugriovus vyriausybę, netgi 
išardžius Seimą, atrodo karš
čiuojančių nesusipratėlių dar
bas. 

Kitas dalykas, kad turime 
valstybėje pagrįstų rūpesčių, 
ir žmonių nerimą reikia išgirs
ti. Vakar paprašiau, kad vy
riausybė parūpintų statistiką 
apie verslo plėtrą ir biudžetą 
ne tik per dvejus metus, kur 
turime gerų rodiklių — vals
tybės pasiekimų, ir programa 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Jau vėl dairomasi į 
prezidento rinkimus 

Žurnalistai ypatingu loja
lumu niekuomet nepasižy
mėjo. Jie greitai nusigręžia 
nuo asmenų ar įvykių, ku
riems neseniai skyrė daug 
dėmesio, ieškodami naujų te
mų, patraukiančių skaitytojus 
ar TV laidų žiūrovus. Pa
našiai atsitiko ir su JAV pre-
zidento-Lewinsky kontroversi
ja. Tiesa, Levvinsky knygos 
leidėjai labai įkyriai stengiasi 
tuos šlykščius įvykius atgai
vinti, kad pavyktų kuo dau
giau iš knygų pasipinigauti, 
todėl vėl padažnėjo reklamos 
užuominos, pasikalbėjimai te
levizijoje su Monica, kuri tie
siog isteriškai ir su pasidi
džiavimu pasakoja savo iš
tvirkavimo nuotykius. Nega
lime per daug kaltinti ir tų 
pokalbių transliuotojų ar 
knygų leidėjų — žmonės gau
na tai, ko nori. 

Jeigu Monica stengiasi pri
sišienauti dolerių, kol dar jos 
„saulė šviečia", tai preziden
tas Clinton, atrodo, visą rei
kalą jau nugramzdino už
marštin ir toliau šeiminin
kauja JAV valdžios viršūnėje 
tarytum niekur nieko, retkar
čiais numodamas ranka į nau
jus kaltinimus. Tiek respubli
konai, tiek demokratai, pasi
baigus prezidento teismui ir 
dar dvejiems metams likus iki 
naujų rinkimų, vis garsiau 
pradeda kalbėti apie būsimus 
rinkimus bei jų kandidatus. 

Kad demokratai numato 
Baltuosiuose rūmuose įsodinti 
dabartinį viceprezidentą Al 
Gore, niekam nėra paslaptis. 
Jau seniai to neslepia nei pre
zidentas Clinton, nei pats 
Gore. Per visą kaltinimų lai
kotarpį ištikimai stovėjęs ša
lia prezidento ir nedaug paro
dęs individualumo ar veiklu
mo (išskyrus gamtosaugos sri
tyje), jis atsargiai pradeda for
muoti galimų balsuotojų nuo
monę apie save, kaip visiškai 
priimtiną ir pageidaujamą 
valstybės vadovą. 

Kiek tas jam pavyks, paro
dys ateitis, bet Gore įsivaiz
duojama „vizija Amerikai dvi
dešimt pirmame amžiuje" jau 
kartas nuo karto paminima 
spaudoje. Ta vizija dar labai 
miglota, kaip ir pati Gore as
menybė, nors jis politikoje 
reiškiasi jau per dvidešimt 
metų. Kaip prez. George Bush 
viceprezidentas Dan Quaile, 
Gore yra viena mėgstamiau
sių politinių karikatūrų ir 
komikų satyros tema. Tačiau 
net opozicinė partija pripa
žįsta, kad Al Gore moralė 
aukštesnio lygio kaip dabarti

nio prezidento 'antra vertus, 
tai nedidelis komplimentas — 
bet kieno morale yra geresne, 
kaip Bill Clinton.'. Nors šiuo 
metu Al Gore būsimų rinkimų 
lenktynių aikštėje stovi be
veik vienas, bet, be abejo, il
gainiui atsiras ir daugiau de
mokratų partijos varžovų su 
kuriais teks parungtyniauti, 
prieš susiimant su respubli
konų kandidatu. 

Tiesa, ir respublikonų puse 
nesnaudžia. Praėjusį sekma
dienį buvusio prezidento 
George Bush sūnus, dabarti
nis Texas valstijos guberna
torius, George W. Bush iš
kilmingai supažindino, bent 
savo valstijos, balsuotojus su 
gausiu būriu įtakingų ir pini-
guotų respublikonų, kurie pa
siryžę padėti jam patekti į 
Baltuosius rūmus. Tarp jų 
priskaičiuota 72 Atstovų rū
mų nariai ir penki senatoriai 
Tai nebuvo oficialus kandi
datūros paskelbimas — tą bus 
galima padaryti tik š.m. bir
želio mėnesį — vis tik iškil
mės priminė, kad Texas gu
bernatorius ruošiasi kietai ko
voti ir pratęsti Bush pavardės 
dinastiją prezidentūroje. 

Kovo 7-osios iškilmės Aus-
tin, TX, nejučiomis priminė 
nelabai senus įvykius Lietu
voje, kai kitas George Bush. 
anuometinis Amerikos prezi
dentas, pataikavo Gorbačiovui 
ir aikčiojo iš nevilties, kuomet 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis su 
savo vadu Vytautu Landsber
giu priešakyje prašė, kad JAV 
pripažintų 1990 m. kovo 11d. 
paskelbtą Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą. Mes prisime
name, kad reikėjo ne tik ilgai 
laukti, bet Vilniaus gatvių 
grindinį aplaistyti lietuvių 
krauju, kol pagaliau preziden
tas Bush (Gorbačiovui leidus) 
ištarė „OK". 

Jokiu būdu nesakome apie 
Texas gubernatorių „kaip tė
vas, taip ir sūnus", tačiau be
ketinantį kandidatuoti, be 
ypatingos patirties politikoje, 
ypač užsienio, pirmą kartą 
išrinktą į bet kokias vyriau
sybės pareigas tik 1994 m. as
menį palyginti su garsiaisiais 
JAV prezidentais Abraham 
Lincoln ar Ronald Reagan yra 
daugiau negu juokinga. Bet 
taip džiūgaudami kalbėjo pa
rinktieji Bush pagalbininkai. 
vadindami tas sekmadienio 
iškilmes „labai svarbiu įvykiu 
šio krašto istorijoje". 

Žinoma, tai tik pradžia. Kol 
pagaliau ateis prezidento rin
kimai, dar „įdomesnių" pasi
sakymų išgirsime... 

ČIUOŽIANT VANDENINIO 
MILŽINO SLĖNIAIS 

Nr.5 
JŪRATĖ BUDRIENĖ 

Tęsinys 

Krašto vaidyba yra vyriausias JAV LB vykdomasis 
organas. JAV LB krašto valdybą sudaro krašto valdy
bos pirmininkas (renkamas tarybos) ir jo pasirinkti 
bet tarybos patvirtinti krašto valdybos nariai. 

JAV LB įstatams bei JAV LB taisyklėms aiškinti, 
lietuvių tarpusavio nesusipratimams, rinkimų skun
dams ir kitiems LB įstatuose numatytiems klausi
mams spręsti yra LB Garbės teismas. Garbės teismą 
renka taryba. Taryba taip pat renka ir kontrolės komi
siją, kuri yra atsakinga JAV LB tarybai už JAV LB 
krašto valdybos ir JAV LB institucijų atskaitomybę. 

•Bendriems uždaviniams atlikti ir apylinkių bend
rai veiklai derinti, veikia LB apygardos. LB apygardas 
gali steigti LB krašto valdyba, apylinkėms pageidau
jant. Apygardos reikalams tvarkyti yra apygardos su
važiavimas ir apygardos valdyba. 

Kiekvienoje JAV vietovėje, kur yra lietuvių, suda
roma JAV LB apylinkė. Apylinkes steigia ir apylinkių 
ribas nustato LB krašto valdyba. 

-Apylinkės vyriausias organas yra apylinkės susi
rinkimas ir susirinkime išrinktoji LB apylinkės valdy
ba. • • 

JAV Lietuvių Bendruomenės struktūra atrodytų 
taip: 

JAV LIETUVIŲ VISUOMENĖ 
JAV LB Taryba 

Garbės teismas Prezidiumas Kontrolės komisija 
JAV LB Krašto valdyba 

JAV LB apygarda 
JAV LB apygardos valdyba 

JAV LB apylinkė 
JAV LB apylinkės valdyba 

JAV UETUVIV VISUOMENĖ 
Šioje lentelėje pastebėsite, kad JAV lietuvių visuo

menė yra pabrėžiama kitu šriftu. Kodėl? Nes JAV lie
tuvių visuomenė sudaro Lietuvių Bendruomenę ir 
duoda jos organizacinei struktūrai gyvastingumą. JAV 
lietuvių visuomenė — mes visi — esame Lietuvių 
Bendruomenės nariai. Mes renkame tarybą, mes ren
kame ir Lietuvių Bendruomenės visų vadovaujančių 
organų valdybas. Savuoju balsu mes nustatome Lietu
vių Bendruomenės veiklos gaires. Mes esame Lietuvių 
Bendruomenė ir tuo pačiu — Lietuvių Bendruomenė 
yra mes. Taigi teigdami, kad Lietuvių Bendruomenė 
yra neveikli ir nereikalinga, argi mes tada sakome, 
kad mes esame neveiklūs ir nereikalingi? 

Šio straipsnio pradžioje užsiminiau, kad jo mintys 
užsimezgė per JAV LB tarybos organizacinių reikalų 
komisijos posėdį, kuriame buvo svarstomas įtrauki
mas JAV LB apylinkių pirmininkų į JAV LB tarybą. 
Komisijos tarybai pristatytas nutarimas šiuo reikalu 
skamba taip: »JAV LB (XV-toji) Taryba iš esmės pri
taria, kad XVI JAV LB tarybos sudėtis būtų pakeista 
įtraukiant apylinkių valdybų pirmininkus vijomis 

balsavimo teisėmis. JAV LB taryba įpareigoja JAV LB 
KV per vicepirmininką organizaciniams reikalams ke
turių savaičių laikotarpyje išsiųsti apklausą visiems 
JAV LB apylinkių pirmininkams nustatyti ar toks tei
sių suteikimas yra pageidaujamas. Gavus teigiamą at
sakymą, JAV LB taryba įpareigotų organizacinių rei
kalų komisiją sudaryti naujos Tarybos sudėties vykdy
mo planą glaudžiai dirbant su apylinkių valdybų pir
mininkais, ir jį pristatyti JAV LB Tarybos svarstymui 
prieš sekančią tarybos sesiją". 

JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas organi
zaciniams reikalams savo pareigą — apklausos pa
ruošimą ir apylinkių pirmininkų nuomonių surinkimą 
— įvykdo ir vykdo. 1993 m. sausio 22 d. laiške JAV 
LB apylinkių pirmininkams, organizacinių reikalų 
vicepirmininkas Vytas Maciūnas rašo: „Iš gautų atsi
liepimų, didelė persvara nuomonių yra, kad JAV LB 
pirmininkams (ar įgaliotiems valdybos atstovams) 
botų suteiktos JAV LB tarybos nario teisės". Toliau, 
laiško tekste prašoma bei raginama nepasisakiusioms 
apylinkėms atsiliepti ir pasisakyti šiais klausimais: 
„1. Ar Jūs pageidaujate, kad dabartinio JAV LB tary
bos sudarymo pagrindas būtų pakeistas — įtraukiant 
JAV LB apylinkių pirmininkus į JAV LB tarybą pilna
teisiais nariais? 2. Jei toks pakeitimas pageidautinas, 
ar LB apylinkės valdyba sutiktų padengti išlaidas 
savo valdybos atstovui dalyvauti tarybos sesijoje? Jei 
ne, ar dalyvautumėte sesijoje ir išlaidos asmeniškai 
padengtumėte? (Išlaidų vidurkis yra apie 500 dolerių, 
įskaitant skridimą, viešbutį ir maitinimą. Tarybos na
riai dabar patys savo išlaidas padengia.) 

Kad pagrindiniai Lietuvių Bendruomenės' idėjos ir 
principų puoselėtojai yra apylinkių valdybos, kad šių 
valdybų nariai yra asmenys, atliekantys pagrindinius 
lietuviškosios bendruomenės jungties išlaikymo dar
bus, kad šie asmenys jaučia ir galbūt struktūriniu 
atžvilgiu yra artimiausias ryšys su plačiąja lietuviška 
visuomene, yra nepaneigtina. Jie daugmaž sunkiomis 
šiandieninėmis sąlygomis atlieka tikrai didelį, svarbų 
lietuvybės išlaikymo ir puoselėjimo darbą. Jokiu būdu 
nepaneigiu, kad apylinkių atstovai turi turėti spren
džiamąjį, Lietuvių Bendruomenes veiklą it užmojus 
nustantantį, balsą. 

Tačiau jaučiu, kad, sprendžiant dabartinės JAV 
LB struktūros pakeitimą, neužteks atsižvelgti tik į 
tuos JAV LB įstatų paragrafus, kurie kalba apie apy
linkių atstovavimą taryboje. Reiktų atkreipti išskirtinį 
dėmesį į visumą — į visą JAV LB struktūrą, organi
zacinę sudėtį. Tai padaryti raštu pravestu dabartinės 
tarybos „posėdžiu" ar praleisti keletą momentų, šį rei
kalą diskutuojant rudeninėje tarybos sesijoje, teigiu. 
neužtenka ir neužteks. Nes, pakeitimus darant vienai 
įstatų daliai, paprastai paliečiama ir kita. 

Todėl siūlau, kad kiekviena apygarda sušauktų vi
suotinį apylinkių pirmininkų ir/ar valdybų suvažia
vimą, kuris būtų skiriamas su JAV LB įstatais susi
pažinimui, iš kurio išplauktų siūlymai struktūrinėms 
pakaitoms, su apygardų pirmininkų (kurie dabar turi 
sprendžiamąjį balsą tarybos sesijose i įpareigojimu, 
šiuos radinius, išvadas pristatyti XV tarybai. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
„TRIJŲ TIGRŲ" PUOLIMUI 

PRASLINKUS 
„Trys tigrai", kurie buvo 

„užpuolę" New Yorko lietu
vius, per vieną vakarą tapo jų 
numylėtiniais tigriukais. 

Tie „tigriukai", tai patys 
žymiausi Lietuvos operos dai
nininkai: tenoras Virgilijus 
Noreika, baritonas Eduardas 
Kaniava ir bosas Vladimiras 
Prudnikovas. Jų koncertas, 
kurį suorganizavo lietuviška 
sekmadienine radijo „Laisvės 
žiburys" laida, vadovaujama 
Romo Kezio, įvykęs šešta
dienį, vasario 27 d., Kultūros 
židinyje, paliko neužmiršta
mus prisiminimus. 

Pirmojoje koncerto progra
mos dalyje kiekvienas „Ti
gras" (pasikeisdami, ne iš ei
lės), padainavo po keturis 
kūrinius. Jų pasirinktais ir at
liktais kūriniais buvo paten
kinti ne vien tik lengvesnę 
muziką mėgstantieji, bet ir 
išrankesni klausytojai. Šioje 
programos dalyje su fortepijo
no mzika solistams talki
no žymus pianistas William 
Smiddy. 

Po pertraukos, antroje pro
gramos dalyje „Tigrai" klausy
tojams pateikė „Trijų tigrų 
kokteilį". Tai tas pats, kuriuo 
„Tigrai" pirmą kartą Vilniuje, 
Menininkų rūmuose, „pavai
šino" vilniečius, susirinkusius 
į Naujųjų metų sutikimą. Tai 
įvairių dainų, šokių, operečių 
ir operų arijų mozaika. „Ti
grai", klausytojus „bevaišin
dami", smagiai pašposauja. Jų 
atliktas, dabar jaunimo tarpe 
populiarus šokis, „Makarela", 
sukėlė didelį entuziazmą. V. 
Prudnikovui ir E. Kaniavai su 
„Makarela" bešmaikštaujant, 
v^Tesiiei kartai atstovaujantis 
V. Noreika, besišypsodamas 
tik kraipė galvą. 

„Trijų tigrų kokteilio" vaišes 
solistai užbaigė Ilgiausių 
metų linkėjimais ir Valio, va
lio... 

Koncerto dalyviai savo pasi
tenkinimą ir padėką išreiškė 
sustoję, garsiais, ilgai užsi
tęsusiais plojimais ir gėlių 
puokštėmis. Gėlė pražydo ir 
koncerto rengėjo Romo Kezio 
atlape. 

Šioje koncerto dalyje solis
tams pritarė (iš įrašo) Lietu
vos valstybinis simfoninis or
kestras (dir. Gintaras Rinke
vičius). 

„Tigrams" ir klausytojams 
padėkojęs „Laisvės žiburio" 
vedėjas Romas Kezys, kvietė 
neišsiskirstyti, bet pasilikus 
toliau pasilinksminti, grojant 
„Brolių Kezių" orkestrui (vad. 
Vytautas Daugirdas). 

„Laisvės žiburio" ruošiami 
renginiai visuomet susilaukia 
didelio susidomėjimo, nes Ro
mas Kezys didelį dėmesį krei
pia į jų meninį lygį. „Laisvės 
žiburys" per savo 33 gyvavimo 
metus yra suruošęs 55 rengi
nius. Pastarasis — 56-tas „Tri
jų tigrų" koncertas sutraukė 
550 dalyvių. Šiais, lietuviškos 
visuomenės New Yorke tuštė
jimo laikais, tai gan daug. 
Tas didelis į koncertą atsilan
kiusiųjų skaičius rodo, jog tie, 
kurie bando tvirtinti, kad 
Židinys jau nebereikalingas — 
labai klysta! 

Dabar New Yorke nebelikus 
nei vieno meninio vieneto 
„Trijų tigrų" — V. Noreikos, 
E. Kaniavos ir V. Prudnikovo 
koncertas buvo itin šviesi, di
delį džiaugsmą sukėlusi, me
ninė prošvaistė. 

Ačiū „Tigrams" už dainą! 
Ačiū „Laisves žiburiui" už 
šviesą! P. P a l y s 

S K E L B I M A I 

BOSTONO VASARIO 16-OJI 
Vasario 16-osios minėjimas 

Bostone įvyko vasario 21 d. 
Minėjimas prasidėjo 11:30 v.r. 
šv. Mišiomis Šv. Petro bažny
čioje. Mišias aukojo kunigas 
Stepas Žukas. Mišiose dalyva
vo bažnyčios choras, vadovau
jamas Romo Gasparonio. Buvo 
atliktos Mišios, patriotinės 
giesmės. Mišios užbaigtos 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Tai suteikė iškilmingumo. Po 
Mišių visi susirinko į parapi
jos salę, kur gausias vaišes or
ganizavo Tautine sąjunga. Su
sirinkusieji turėjo progos pa
bendrauti, pasidalinti minti
mis apie Lietuvą, sugrįžti į 
praeitį, prisiminti, kokias ke
liais buvo iškovota Lietuvos 
nepriklausomybė. 

Iškilmingas minėjimas, skir
tas Vasario 16-osios 81-oms 
metinėms paminėti, buvo pra
tęstas Bostono Lietuvių pi
liečių klube. Susirinko gausus 
tautiečių būrys, kurių tarpe 
buvo daug jaunimo ir vaiku
čių, o tai nuteikia optimis
tiškai, mūsų bendruomenė dar 
ilgai gyvuos. 

JAV LB Bostono apylinkės 
pirmininkas Aidas Kupčins
kas organizacinio komiteto 
vardu pasveikino susirinku
sius ir pristatė programos ve
dėją Bostono Jaunimo sąjun
gos pirmininką Kazį Adom-
kaitį. 

Kunigas Stepas Žukas pa
gerbė žuvusiuosius, sukalbė
damas maldą. Andželika Ka-
Žakaityte perskaitė Neprik
lausomybės akto rezoliuciją. 
Skambėjo Amerikos ir Lietu
vos himnai. 

Programos vedantysis Kazys 
Adomkaitis supažindino daly
vius su atvykusiais svečiais. 

Bostono miesto Tarybos pir
mininkas Jim Kelly pasveiki
no susirinkusius su Neprik-

Bostono lit. mokyklos pirmokėliai Vasario 16-osios paminėjime. Nuotr. Roberto Mikseri 

kada jų jaunos atžalos gali lie
tuviškai deklamuoti, dainuoti, 
šokti. Tai — lituanistinės mo
kyklos darbo vaisiai, tai — 
mūsų bendruomenės ateitis. 
„Sambūrio" šokių ratelis sušo
ko lietuvių liaudies šokį „Len
ciūgėlį" (vadovė Naida Šnipai-
tė). 

Programos pabaigai scenoje 
pasirodė Bostono vyrų sekste
tas (vadovė Daiva Navickie
nė). Vyrų sekstetas Bostono 
lietuvių bendruomenės tarpe 
visada šiltai sutinkamas. Jis 
atliko lietuvių liaudies ir lie
tuvių kompozitorių dainas. 
Ypač daug plojimų susilaukė 
lietuvių liaudies tremtinių 
daina „Tyliai leidžias pavargu-

kelta Lietuvos vėliava ir su 
pasididžiavimu priminė, kad 
Ohio buvo pirmoji valstija, pri
pažinusi Lietuvos nepriklau
somybę. Clevelando miesto ta
rybos narys, lietuvių bičiulis 
Michael Polensek, perskaitė 
tarybos protokolą, sveikinantį 
Clevelando lietuvius iškilios 
šventės proga. Clevelando 
miesto mero Michael White 
atstovas Andrew Cox, perskai
tė oficialų protokolą, kuriame 
sakoma, kad vasario 16-oji 
būsianti paskelbta Lietuvos 
Nepriklausomybės diena Cle-
velande. Toliau sveikino lat
vių ir estų atstovai, ir ką tik iš 
Lietuvos grįžusi LR garbės 
konsule Ingrida Bublienė. Dr. 

si saulė". Paskutinė daina „Že- Šilkaitis pakvietė Algirdą Ri-
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos" mą, ekonomistą ir ilgametį di

plomatinės tarnybos narį, šiuo 
metu einantį Amerikos Baltų 
Tautinio komiteto Vašingtone 
pirmininko pareigas, tarti pa
grindinį žodį. 

Turininga kalba Algirdas Ri
mas trumpai apžvelgė Lietu
vos istoriją, vengdamas karto
ti visiems žinomus įvykius ir 

(žodž. Sigito Gedos, muz. Kęs
tučio Vasiliausko) nuteikė vi
sus labai šiltai. Įsijungė visa 
salė, dainavo atlikėjai ir žiūro
vai. Minėjimas baigėsi vaišė
mis, kurias paruošė Piliečių 
klubas. 

Manau, kad ne vienas mi
nėjimo dalyvis susimąstė, jog 

lausomybės diena ir pažymėjo, 
kad jau 18 metų jis ateina 
sveikinti lietuvių bendruome
nės su Vasario 16-ąja. Jim 
Kelly išsakė daug šiltų žodžių 
lietuvių bendruomenės vardu, 
kuri turi savas tradicijas ir 
kultūrą, ir sugeba perduoti tai 
savo vaikams. Latvijos atsto
vas Uldis Gotsts kvietė bend
radarbiauti, nes mūsų tautos 
artimos ne tik geografine pa
dėtimi, bet ir kultūros bei tra
dicijų atžvilgiu. Estijos atsto
vas Jaek Juhansoo žavėjosi 
mūsų jaunimu, kuris aktyviai 
dalyvauja bendruomenės veik
loje. 

Minėjime dalyvavęs genera
linis konsulas Petras Anusas 
susirinkusius pasveikino su 
81 Nepriklausomybės metinė
mis. Prisiminė šios datos išta
kas ir 1918 metų iškovotą ne
priklausomybę palygino su 
1990 metų kovo 11-ąja. Supa
žindino dalyvius su dabartine 
Lietuvos politine padėtimi, jos 
politiniais pasiekimais ir tik
slais ateičiai. Lietuvos politi
kos svarbiausias dalykas — 
tai narystė Europos Sąjun
goje ir NATO. Prelegentas pa
dėkojo čia susirinkusiems už 
ekonominę ir moralinę pa
galbą Lietuvai. Po išsamaus ir 
turiningo Petro Anuso pasisa
kymo minėjimo dalyviams bu
vo parodyta meninė progra
mėlė. 

Programą pradėjo Bostono 
lituanistinės mokyklos vai
kučiai (jų vadove Daiva Na
vickienė). Moksleiviai gražiai 
atliko Maironio eilėraščių ir 
dainų pynės montažą patrio
tine tema. 

Jaunesnių ir vyresnių klasių 
moksleiviai šoko lietuvių liau
dies šokius. Visus maloniai 
nuteikė vaikučių pasirody
mas, nes tėveliams smagu. 

mus jungia daina, mūsų kai- datas, daugiausia dėmesio 
ba, ir kur mes begyventume, skyrė dabartinei Lietuvai, sto-
mes mintimis kartu su Lietu
va, su jos vargais ir su jos 
džiaugsmais. 

Gabrielė Miksen 

C L E V E L A N D , O H 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

Per daugelį dešimtmečių 
esame pratę, kad minėjimų 
metu ilgų prakalbų klausosi 
salėje susėdusi publika, po 
pertraukos stebi meninę dalį 
ir išvarginti skirstosi į namus. 
Paskutiniuoju metu LB Cleve
lando apylinkės jaunesnės 
kartos vadovybė iš pagrindų 
pakeitė minėjimų pobūdį, ta
čiau paliko gilią jų reikšmę ir 
patriotiškumą keliančią nuo
taiką. 

Vasario 13 dienos vakare į 
Clevelando Dievo Motinos 

vinčiai 21-ojo šimtmečio an
goje. Jis tvirtina, kad Lietuva 
laisvę atgavo dėka lietuvių 
ryžto, drąsos ir palankios poli
tinės situacijos, dėl kurios su
byrėjo Sovietų Sąjunga. Ypač 
vertino užsienio lietuvių pa
stangas laisvinti Lietuvą. Kal
bėdamas apie dabartinę Lie
tuvą, jis tvirtino, kad joje yra 
demokratinė santvarka, eko
nomika palyginti nebloga, kad 
mažėja nepalanki Rusijos įta
ka. Nevengė kalbėti ir apie 
Lietuvos problemas, kaip gi
mimų ir jaunimo mažėjimą 
bei pensininkų daugėjimą. 
Lietuvos užsienio politikos te
moje primygtinai pabrėžė bū
tinumą Lietuvai tapti NATO 
nare. Papasakojo tuo klausi
mu pastangas JAV Kongrese, 
kuriame yra daug Lietuvos 
draugų. Amerikos lietuvius ska
tino talkinti Lietuvai, iškėlė 

Nuolatinės Pagalbos salę gau- organizacijų veiklos svarbą ir 
šiai susirinkusi publika su
sėdo prie gražiai papuoštų 
stalų. Vasario 16-osios minė
jimą surengė LB apylinkė ir 
Clevelando ALTo skyrius, o 
minėjimą atidarė ir programai 
vadovavo LB apylinkės kopir-
mininkai — dr. Raimundas 
Šilkaitis ir dr. Dainius De-
gėsys. Atsistojimu pagerbus 
žuvusius už laisvę, Rita Ba
lytė ir Rytas Urbaitis, fortepi
jonu akompanuojant Danutei 
Liaubienei, sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus, o klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas per
skaitė įspūdingą invokaciją. 
Ohio gubernatoriaus įgalio-

būtinumą koordinuoti tarpu
savio veiklą, konkrečiai siūly
damas sušaukti visų organiza
cijų kongresą. Gerai išmąs
tytoje kalboje jis palietė te
mas, kurių iki šiol buvo ven
giama, kaip asimiliacijos įta
ka, susikūrus mišrioms šei
moms, tačiau skatino neat
stumti tų, kurie nebekalba lie
tuviškai, bet įvairiomis prie
monėmis juos patraukti. Jis 
toliau labai pozityviai tvirtina, 
kad naujoji imigrantų banga 
labai prisidės prie Amerikos 
lietuvių visuomenės sustipri
nimo ir skatina padėti nauja
kuriams įsikurti. Jo manymu. 

įvairūs Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

tinis tautybių reikalams Au- yra pagrindo optimizmui, deri-
gust Pust, perskaitęs guberna- nant organizacijų tarpusavio 
toriaus Taft proklamaciją Lie- veiklą, kad ji botų skirta 
tuvos laisvės atgavimo minė- išimtinai Lietuvos labui. Savo 
jimui pagerbti, pranešė, kad kalbą baigė Lietuvos himno 
vasario 16-ą dieną Ohio ao- mintimi: „semkim stiprybę iš 
stinėje virš kapitolijaus bus iš- praeities ir ženkim vieningai į 

Lietuvos ateitį". Pasibaigus 
plojimams, jis sutrumpintą sa
vo minčių versiją pakartojo 
anglų kalba, nes publikos tar
pe buvo gana daug lietuviškai 
nesuprantančių asmenų. Kal
bėtojas pakartotinai pabrėžė 
būtinumą Lietuvai tapti NA
TO nare. Jam baigus kalbėti 
ir plojimams aptilus, į sceną 
įžengė JAV Kongreso atstovas 
Dennis Kucinich, kuris per
skaitė Kongreso rezoliuciją, 
remiančią Lietuvos narystę į 
NATO. Publika jam sukėlė 
ovacijas. 

Po pertraukos meninę pro
gramą pradėjo iš Čikagos at
vykę baritonas Algimantas 
Barniškis ir solistė dr. Vilija 
Kerelytė. Jiedu pakaitomis su
dainavo šešias dainas, o į pas
kutinę „Žemėj Lietuvos" įsi
traukė visa publika. „Gran
dinėlės" trys skirtingo am
žiaus šokėjų grupės labai 
gražiai pašoko aštuonis šo
kius. Publika jiems padėkojo 
triukšmingais plojimais. Me
ninei programai pasibaigus, 
Clevelando ALTo skyriaus 
pirmininkas Algimantas Pau-
tienis į sceną sukvietė svečius, 
programos dalyvius, kalbėtoją 
Algirdą Rimą ir kleboną Gedi
miną Kijauską, o LB apy
linkės valdybos narys dr. Vik
toras Stankus August Pustui 
įteikė gražiai įrėmintą sveiki
nimą su inauguracijos nuo
traukomis perduoti naujai 
išrinktam Ohio valstijos sena
toriui, buvusiam gubernato
riui George Voinovich, išti
kimam Lietuvos bičiuliui. Pa
sibaigus plojimams, visi su
sėdo už stalų ir vaišinosi pui
kiais pietumis, o dr. Degėsys 
ir dr. Šilkaitis sukinėjosi tarp 
stalų, pilstydami vyną. Pietų 
metu ir šokiams gražiai grojo 
ir dainavo Algimanto Bar-
niškio muzikinis ansamblis. 
Buvo labai džiugu publikos 
tarpe matyti stebėtinai daug 
jaunimo, nes naujoviška mi
nėjimo forma jį patraukė. 
Nuopelnai priklauso Clevelan
do LB apylinkės valdybai, su
planavusiai tokį jaunatvišką, 
įdomų ir giliai patriotišką 
Vasario 16-osios minėjimą, 
kurio metu ne vien buvo pa
gerbta praeitis, bet ir statomi 
tiltai Lietuvos bei JAV lietu
vių ateičiai. 

Sekmadienio rytą Dievo Mo
tinos parapijos šventoriuje 
prie paminklo žuvusiems už 
laisvę buvo pakeltos vėliavos, 
o po to į šventovę įžygiavo de
vynių organizacijų atstovai su 
savo vėliavomis. Kun. Gedimi
nas Kijauskas pasakė jautrų 
pamokslą apie tėvynės meilę, 
o Mišių metu giedojo „Exul-
tate" choras, vadovaujamas 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės. Taip 
oriai ir iškilmingai Cleve
lando lietuviai šventė ir pa
minėjo savo valstybės ir tau
tos istorinę šventę. 

Aurelija M. BalaSai t i enė 

IR GYVYBES DRAUOMAS. 
Agentas Frank Zapota * OB. Mgr. Auka* 

S. Kana kalba listuviftfcai. 
FRANKZAPOU8 

3206 1/2 Weat 96th 8traet 
Tat. (706) 4244664 

(773)561-6664 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKIRD. 

CfflCAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt iSsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilyj draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

GREIT PARDUODA 

(7B)! 
(7lt)42S-71M 

RIMAS LSTANKUS 
• Gretos ir sąžiningas patarnavimą* 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

^ ^ ^ KMEC6C REAJ.T0R8 
VJ>>"^K«| 7922 S PUaslo Rd 

-*~~v£\- 4365SArchSfAv«. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Reikalingi vairuotojai 
turintys CDL leidimą. 

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

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

teL 708-396-1515 

MAJOR MANUFACTURER 
ONSOUTHSnE 

Lookingfor • Machinists 
* Grinders & * Assemblers. 

1st & 2nd shifts, full time permanant 
positions. Exc. pay based on exp. 
Mušt be abte to comrnuntcate in 
EngBsh. Call: Kristen or Jason 

1 - 8 0 O 4 1 6 - 8 6 6 2 

Ieškome auklės prižiūrėti f 
2 m. mergytę, Waltham, MA, 

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

'Wft*rm*mmh 
STIPRYBĖS \ T 

TESTAMENTAS i f 
Buvęs Clevelando meras J s 

JAV Kongreso narys Dennis J. ( i 
Kucinich, atstovaująs Cleve-1 Į 
lando pietvakarių rajonui, re- Į H 
miąs Lietuvos reikalus Kong- ( f 
rese, š.m. vasario 11 d. p ir - i į 
moję 106 Kongreso ses i joje ' | 
skaitė pareiškimą, kuris užre-j* 
gistruotas kaip „Congressional i 
Record Vol. 145, No 25". • 

„Pagerbiant Lietuvos nepri-J 
klausomybes dieną, man, kaipi 
Baltic Caucus' kopirmininkui, l 
yra ypatinga garbė minėti 81 - ' 
ąją Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį kartu su 746 metų 
sukaktimi nuo Lietuvos karą- : 

lystės įkūrimo. 
Lietuvos istorija turtinga, i 

Šis kraštas nuolatos buvo oku-' 
puotas režimų, kurie išnau-j 
dojo jos gamtos išteklius iri _ 
žmones, bet demokratijos sėk-1 [šaūT 
la nuolat augo Lietuvos žmo-Į 
nėse. 1990 metais, po penkių, 
dešimtmečių priespaudos, i 
Lietuva atgavo laisvę ir atko.-' NAME 
rė nepriklausomą * -•••—— 
valstybę. 

Šia sunkia kova laimėta ne-l 
priklausomybė ir demokratija' 

•29c per/min 
j LIETUVĄ 
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Lietuvos: «**"*_ 
* crrr I 

PHONE 

yra kaip drąsos, kantrybės ir, 
Lietuvos žmonių stiprybės tes-1 
tamentas. Man yra garbė i 
šiandien kartu prisiminti ne 
tik originalią Lietuvos nepri
klausomybės deklaraciją, bet • 
ir ištvermingą aukojimąsi už
tikrinant savo laisvę. Lietuvių 
kova iškyla kaip svarbių rei
kalų simbolis, kovojant prieš 
priespaudą ir neteisybę, do
minuojančią visame pasau
lyje. 

Aš reiškiu pagarbą Lietuvos 
žmonėms už jų budėjimą per 
daugelį metų. Todėl ir yra 
svarus pagrindas ją švęsti vi
sur lietuvių bendruomenėse. 
Clevelande Lietuvos nepri
klausomybės šventė bus šven
čiama su apeigomis ir menine 
programa Dievo Motinos para
pijoje. 

Kviečiu mano kolegas jung
tis prie manęs minint Lietu
vos 81-ąją Nepriklausomybę''. 

Kongreso narys pats dalyva
vo Nepriklausomybės minėji
me, vykusiame vasario 13 d. 
Clevelande. 

Dennis Kucinich kovo 20 d. 

$10 KOtTILĖ Vf CTUI 
•T už sioo SUMĄ KtKANT! 

TU 773-251- 5822 
skris į Los Angeles, kur daly
vaus Amerikos Baltų Lygos 
metiniame Žymenų vakare. 

VJL 

ĮŠABTĮĮRTOU 
CHEMIKŲ 

SUVAŽIAVIME 

Kovo 21-25 d. Anaheim, Ca-
lifornia, įvyksiančia suva
žiavime dalyvauja tie lietu
viai: Queens universiteto 
profesorius Viktoras A. Snieč
kus suorganizavo sisteminių 
metodų simpoziumą; Albertos 
universiteto profesorius Jo
nas C. Vederas daro pra
nešimą organinės chemijos 
srityje; pranešimus daro D.T. 
Kubilius, S.V. Didžiulis, A 
Gindulytė, G. A. Waychunas, 
D. L. Zubris, K. J. Balkus, 
jaun., A. K. Gaigalas ir kiti. 

Saul ius Šimoliūnas 
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KOVO 11-OSIOS ŽMONĖS 

Atkelta iš 3 psl. 
buvo vykdoma, bet pamatyki
me, koks vaizdas atsiskleidžia 
šiandien. Reikia iš naujo per
žvelgti ir nušviesti visuome
nei, kaip veikia praėjusią va
sarą parengtos antikrizinės 
priemonės. Reikia verslų dina
mikos vaizdo, o jeigu įmonės 
uždaromos ir statybos įšaldo
mos, tai turime kalbėti skait
menimis ir kontrpriemonių 
apžvalga. Pirmą Rusijos kri
zės poveikių laikotarpį atlai
kėme, kad ir su nuostoliais, 
bet Rusijos, tos anksčiau išgir
tosios rinkos, nuosmukiui, de
ja, dar ne galas. Ar jau per-
žengėm pavojingą žiemos bar
jerą ir finansinę biudžetinę 
metų pradžią, kuri visada 
sunkiausia, ar gali reikėti ne
paprastų taupumo priemonių, 
kad nestrigtų išmokėjimai? 
Rusijos pavyzdys, kur visai 
nebesurenkami mokesčiai, ne
paisant visų Tarptautinio va
liutos fondo raginimų, kur 
žmonės mėnesių mėnesiais 
laukia atlyginimų, augindami 
palangėse bulves, turėtų, kar
tu su užuojauta, raminti mūsų 
pesimistus ir skatinti santū
rumui tuos Lietuvoje, kurie 
nuteikinėja mūsų piliečius 
prieš mokesčius apskritai. Ki
tų šaltinių algoms ir pensi
joms nėra, o jei vyriausybė pa
naudoja privatizavimo fondą, 
vėl griausminga kritika. Mo
kesčių surinkimas — gyvybi
nis dalykas; bet ir kiekvienas, 
kuris kabinasi į verslą, suku
ria dar vieną ar dvi darbo vie
tas, turi būti remiamas, bent 
jau negąsdinamas. Vertėtų su
sėsti ir valdančiajai koalicijai, 
ir opozicijai, ir žiniasklaidai, 
ir pasikalbėti apie valstybę. 
Be populizmų ir be badymosi, 
kas ką sakė pasakė, o ką iš 
tikrJųKįk*|aip-p4jakė. Paredy-
kim žmonėms atviresnį požiū
rį, pasikalbėkim su jais — ne 
vien opozicinėse laidose. Už
čiaupta vyriausybė, priversta 
kreiptis. 4. žmones skelbimais 
apie- savo sprendimus, netu
rinti nė pusvalandžio televizi
joj svarbiausiam paaiškinimui 
ir patarimui, tai jau per didelė 
demokratijos grimasa. Padė
čiai valdxti reikalinga ramios 
analizės, apskaitos ir atviru
mo atmosfera, normali infor
macija. O mėgstantiems dėlio
ti spalvotas kaladėles patar
čiau neįsijausti, kad nesugriū
tų visas namelis. 

Kovo 11-osios žmonės, viltin
gi ir sutrikę, paerzinami ir su
pykę, sunerimę, ar neatslenka 

koks nors Eurazijos ledynme
tis, darbštūs ir kantrūs, yra 
verti pakviesti į Lietuvos vi
suomeninį televizijos forumą. Ne 
kokiems nuprotinantiems šou, 
bet pasitarimui apie ilgesnės 
perspektyvos vaizdą arba nors 
artimiausių pusantrų šio Sei
mo metų politiką. 

Anuomet kviesdavom į Vin
gio parką, ir Kovo 11-osios 
dvasia gyva plazdeno, padė
davo atlaikyti kur kas dides
nius pavojus. Gaivinkim tą 
dvasią — laisvės, atvirumo ir 
pasitikėjimo dvasią, ir Kovo 
11-osios Lietuva atlaikys visas 
laikinas negandas. Čia mūsų 
žemė ir eiti sau neturim kur. 
Kai atsivers geresnės tvarkos 
Europa, būsim sykiu ir ten, o 
dabar tvarkomės atgautuose 
protėvių namuose. 

PALAIDOTA 
J. SKAMIENĖ 

Kovo 5 d. Šv. Kazimiero liet. 
kapinėse Čikagoje palaidota 
Cicero lietuvių telkinio gyven
toja, labai veikli mūsų tautie
tė Janina Skamienė. Ji buvo 
rasta mirtinai sumušta ir su
badyta savo namuose, netrūku* 
po to, kai ji grįžo iš lietuviškų 
pamaldų Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje. 

Su šia reto pobūdžio smurto 
auka atsisveikinimas įvyko 
kovo 4 d. vakare Vance laidoji
mo koplyčioje, dabar jau vie
nintele tebelikusia lietuvių 
laidojimo įstaiga Cicero. 

Čia atsisveikinimo iškil
mėms vadovavo Jūrų šaulių 
kuopos „Klaipėda" vadas Juo
zas Mikulis. Kadangi nužudy
toji buvo ilgametė ir aktyvi 
šios kuopos narė, garbės sar
gyboje prie karsto stovėjo kuo
pos vyrai. 

Taip pat atsisveikinimo žo
džius pasakė Stasys Dubaus
kas, dr. Bronė Motušienė ir 
Aleksas Šatas, atstovaudami 
bent po porai organizacijų. 
Buvo perskaityti nemažai kitų 
organizacijų, klubų ar drau
gijų pavadinimai, kurioms ve
lionė priklausė, tačiau jų at
stovai negalėjo į koplyčią at
vykti. 

Savo netikėtai amžinybėn 
iškeliavusios mamos ypač liū
di jos dukra Jan ina Birutė 
Baldyga bei sūnus Kęstutis ir 
jų šeimų nariai. Reikia pažy
mėti, kad jiedu, karo metais 
pasilikę pas senelius Lietu
voje, kartu su jais buvo išvežti 
į Sibirą 1949 metais, tik 1956 
m. iš ten paleisti ir po poros 
metų galėjo atvažiuoti pas sa
vo tėvus į Ameriką. Jų tėvas. 

Willowbrook 

Anniversary 
DINNER DANCE 

FEATURING THE 

TEDDY LEE ORCHESTRA 
From its humble beginnings as a simple outdoor dance 
pavilion, to its rise as "America's Premiere Ballrom", 

join in celebrating the 78th Anniversary of the legendary 
Willowbrook Ballroom. 

SATURDAY, MARC H 27 

6:00 Cocktails, Cash Bar 
7 p.m. Dinner 

8:30 p.m. to Midnight Dancing 
A complete evening ofsuperb dining and dancing 

in the glorious setting ofthe Willowbrook Ballroom. 
$40 per person. Reserve today by 

calling (708) 839-1000. 

Willowbrook Ballroom, 8900 S. Archer Ave. 
Willow Springs, 60480 

nužudytosios vyras, Lietuvos 
kariuomenės karininkas Pijus 
Skamavičius, mirė gerokai 
anksčiau Amerikoje. 

Cicero policija, praėjus sa
vaitei laiko po šio siaubingo 
įvykio, dar nieko konkretaus 
nepasako, kas galėjo atlikti šį 
šį žiaurų darbą. Taip pat apie 
nužudymą labai santūriai ra
šo ir „Cicero-Bervvyn Life" 
laikraštis. Tačiau šią tragediją 
gerokai išgarsino trys Čikagos 
televizijos stotys, ją gana pla
čiai paminėję kovo 1 d. lai
dose. 

E. Šu la i t i s 

MARIJAMPOLĖ 
PAMINĖJO J . 

MATULAIČIO METINES 

Sausio 27 d. Marijampolės 
Šv. Ark. Mykolo prokatedroje 
buvo minimos pal. J. Matu
laičio 72-osios mirties meti
nės. Šia proga šv. Mišias kon-
celebravo Vilkaviškio vysku
pas J. Žemaitis. MIC, Šiaulių 
vyskupas E. Bartulis, Kai
šiadorių vyskupas J. Ma
tulaitis, Vilniaus vvskupo aug
ziliaras J . Boruta. S J, būrys 
kunigų. Šv. Mišių aukoje daly
vavo daug tikinčiųjų. Per pa
mokslą Šiaulių vyskupas ak
centavo, kad prieš 72 metus 
pal. J. Matulaitis kvietęs 
žmones žengti aukos keliu. 
Dabar mes susiduriame su 
abejingumu, moraliniu blogiu,, 
materializmu. Tačiau, anot 
vyskupo E. Bartulio, arkivys
kupas J. Matulaitis šiandien 
tikriausiai pasirinktų tą patį 
kelią. Jis troško savo pa
vyzdžiu parodyti, kaip reikia 
gyventi, kad kiekviename 
kampelyje būtų šviesiau; 
troško mažėti, kad augtų ir 
stiprėtų Dievo garbė; aukotis 
dėl kiekvieno žmogaus taip, 
kaip tai darė Kristus. Ganyto
jas taip pat akcentavo, kad 
šiais Dievo Tėvo metais tu
rime padaryti viską, kad į 
Tėvo namus sugrįžtų kuo dau
giau paklydusių vaikų. O tai 
padaryti įmanoma tik tęsiant 
meilės ir gerumo auką. Po šv. 
Mišių vyskupai, kunigai, sve
čiai meldėsi prie palaimintojo 
karsto. 

BŽ, 1999, Nr.3 

A. PANKAUSKO 
DVASINIS PALIKIMAS 

Sausio 29 d. Kauno mari
jonų vienuolyne surengtame 
LKMA Kauno židinio narių 
susirinkime išklausytas D. 
Akstino pranešimas, „Dr. J. 
Pankausko dvasinis palikimas 
nūdienos akimis". 

Prelegentas supažindino su 
šio neseniai amžinybėn iške
liavusio psichologo, ateitinin
ko, buvusio Katalikų veikimo 
centro vyriausiosios valdybos 
pirmininko. VDU dėstytojo 
veikla, atskleidė šios taurios 
asmenybės nuopelnus Tėvy
nei, Bažnyčiai ir žmogui. Pa
sak prelegento, persiėmęs 
krikščioniška filosofija, savo 
gyvenimo kelią grįsdamas 
Kristaus žodžiais „Aš esu ke
lias, tiesa ir gyvenimas", dr. J. 
Pankauskas nepalūžo nei ka
torgininko dalią vilkdamas 
amžinojo įšalo žemėje, nei so
vietmečiu pogrindyje leisda
mas knygas. Visą gyvenimą 
jis tikėjo, kad krikščioniškas 
auklėjimas ir juo grindžiami 
tarpusavio santykiai yra Tė
vynės tvirtumo esme. 

BŽ. 1999. Nr.3 

A.tA. 
KAZIMIERUI GAIŽUČIUI 

iškeliavus į Amžinybę, liūdesyje likusiam jo broliui 
JERONIMUI ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Elena ir Paulius Leonai 

A.tA. 
FELICIJAI JASINSKIENEI-

GUREVIČIENEI 
mirus, dukrai sktn. ALDONAI PALUKAITIENEI 
reiškiame užuojautą ir da l inamės ne tek t ies 
skausmu 

• 
Čikagos skautininkių draugovės sesės 

A.tA. 
ALFONSUI EITUČIUI 

m i r u s , ž m o n a i J A D V Y G A I , d u k r a i A L V Y D E I , 
ž en tu i T I M MARTIN ir v a i k a m s , s v a i n i a m s d r . 
B R O N I U I i r V Y T A U T U I J A S E L S K I A M S be i j ų 
š e imoms r e i šk i ame n u o š i r d ž i ą u ž u o j a u t ą . 

Vanda ir Vytautas Šliupai 
Rita ir Romas Fabijonai 

Syluia ir Angelo Comeaux 

A.tA. 
ALENAI Vileišytei 

DEVENIENEI-GRIGAITIENEI 
po ilgo ir prasmingo gyvenimo įžengus į 
Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai 
DALIAI BOBELIENEI, sūnums dr. ALGIRDUI 
ir inž. KĘSTUČIUI DEVENIAMS, sesutei RITAI 
BAGDONIENEI bei jų še imoms ir visiems 
giminėms Lietuvoje. 

Jadvyga ir Domas Giedraičiai 
Audra ir Vytas Martinaičiai 

Rūta ir Tomas Milo 

A.tA. 
JUOZAS PLIENAS 

Mielieji , žmona A D E L E , d u k r a L O R E T A , s ū n a u 
A N D R I A U ir uošve J A D V Y G A Š A K A L I E N E , J i s , 
k u r į J ū s labai mylė jo te , i ške l i avo a m ž i n a i . 

Skaudž ios n e t e k t i e s v a l a n d o j e s k a u s m i n g o m i s 
š i r d i m i s su J u m i s k a r t u l iūdi v i s a 

Lapkų šeima 

Šeima i r Atei t ies F o n d a s d ė k o j a a u k o j u s i e m s a.a. 
V y t a u t o Vyganto fondui . 

$1000.00San Juan Grand Beach Resort, San Juan , Puerto 
Rico. 

Po $100.00 Joe ir Peggy Camperson, Arlington, TX, Nijolė 
ir Jonas Dėdinai, Parrish, FL, Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Žiemos kursų vardu - kursų rengėjai: Birutė 
Bublienė, Audrė Budrytė, Vėjas Liulevičius, Audrius 
Polikaitis. Po $50.00 Elena Jasaitienė, St. Petersburg, FL, 
Eglė ir Marius Laniauskai . Richmond Heights , OH, 
Rimantas Laniauskas, Euclid, OH, Regina ir Eugenijus 
Šilgaliai, Euclid, OH. Po $25.00 S tasė Laniauskienė, 
Euclid, OH. Ona Miniatienė. St. Petersburg, FL, Dainius 
Šilgalis, Euclid, OH. 

Norintys prisidėti prie šio fondo, kuris skir tas ugdyti 
katalikiška jaunimą, prašome siųsti aukas A T E I T I S 
F O U N D A T I O N - R E L I E F F U N D / V Y T A U T O 
VYGANTO FONDAS c/o M Vygantaitė. 1430 N. Harlem 
# D, River Fnrest, IL 60305. 'Mokesčiu nurašymo Nr. 36-
3049403) 
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EMMl 
L E f 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savlngs and Loan \ 
Association of Chicago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IU60608 
(773) 847-7747 

Casimir G. Oksas, President 
Patarmujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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PADĖKA 
A.fA. 

Vet. gyd. 
BRONIUS ANDRAŠIUNAS 

Mano mylimas Vyras ir giminaičių gerbiamas Dėdė, 
Bronius Andrašiūnas mirė 1999 m. vasario 12 d. 

Buvo palaidotas 1999 m. vasario 16 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse po šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. F. Kelpšai už prasmingas 
ir iškilmingas pamaldas bažnyčioje, religines apeigas 
kapinėse, paminklo pašventinimą ir parodytą užuojau
tą bei dalyvavimą pietuose. 

Ačiū muz. Šokui ir sol. Danai Stankaitytei už ypa
tingai gražiai sudarytą muzikinę nuotaiką bažnyčioje. 

Ypatinga padėka jauniesiems karsto nešėjams, at
stovavusiems visų giminių šeimas ir artimuosius: Juo
zui Milui, Ramui Pliurai, Linui Lapinskui. Edvardui 
Frizeliui, Edvardui Zaldokui ir Algiui Krikštolaičiui, su
teikusiems a.a. Broniui paskutinį patarnavimą. 

Nuoširdi padėka Frizelių šeimai: Danutei, Edvardui 
ir Karen už pagalbą ypatingai sunkiose valandose; dr. 
Antanui Braziui už nuolatinį rūpinimąsi a.a. Bronium 
jo ligos metu. 

Ačiū šeimos daktarui Domui Lapkui už nuoširdų 
rūpestį ilgos ligos metu, pratęsimą Velionio gyvybės 
siūlo, mažinant jo skausmus ir nuolatinį bendravimą su 
manim. 

Dėkoju už gražias gėles: Lionginui ir Felicijai Pliu-
rams, jų vaikams Bronei ir Ramui bei jų šeimoms. Da
nutei ir Ričardui, krikšto sūnui Edvardui ir Karen Fri-
zeliams, Algiui, Mary Ann ir krikšto dukrai Ginai 
Krikštoiaičiams, kurios pridavė jaukumo a.a. Broniaus 
paskutiniajam žemiškos keliones kambariui. 

A.a. Bronius visą gyvenimą buvo nuoširdžiai tikin
tis ir praktikuojantis katalikas, todėl ypatinga padėka 
visiems aukojusiems šv. Mišių intencija. 

Dėkoju dr. Rožei Šomkaitei iš S. Orange, N.J.; Ed
vardui Zaldokui iš Caiifornia. Felicijai ir Lionginui 
Pliurams iš Racine WI. ir Algiui Krikštolaičiui su šeima 
iš St. Louis, MO, pagerbusiems a.a. Bronių savo atvyki
mu. 

Mano nuoširdi padėka laidotuvių direktoriui Do-
nald M. Petkui už nuoširdų ir gražų patarnavimą. 

Nu l iūdus i ž m o n a Apolonija 

B r a n g i a i M o t i n a i 

A.tA. 
ELENAI ABELKIENEI 

mirus, skaudžioje netekties valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame dukrą RŪTĄ BARTKIENĘ ir žentą 
Albertą, sūnų ALFREDĄ ABELKĮ su šeima, 
velionės vaikaičius ir provaikaičius. 

Nijolė ir Stasys Bikulčiai 
Ona ir Robertas Čepelės 

Dana ir Feliksas Lukauskai 
Milita Milašienė 

Rūta ir Jonas Spurgiai 
Aldona ir Pranas Totoraičiai 

r 

PADĖKA 
A.tA. 

JUZĖ VAITKIENĖ 
RAMIENĖ 

Mūsų brangi Mama, Uošvė, Babunė ir Probabunė 
mirė 1999 m. sausio 20 d. Buvo palaidota sausio 23 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Čikagoje. 

Mes dėkojame visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo ją į Paskutinio Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame prel. Ignui Urbonui už mal
das koplyčioje, kun. Algirdui Paliokui. SJ. už atnašau
tas gedulingas šv. Mišias ir maldas kapinėse. 

Didelis ačiū sol. D. Stankaitytei už giesmes šv. 
Mišių metu ir muz. F. Stroliai už vargonų palydą. Ypa
tingai dėkojame Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos 
chorui, dirigentei Birutei Mockienei ir kiekvienam cho
ristui, kurie taip gražiai atsisveikino su savo buvusia 
dainininke šv. Mišių metu. 

Ačiū PLC Vakaronių Būrelio moterims už rožančių 
koplyčioje ir užprašytas šv. Mišias. Nuoširdus ačiū vi
siems, kurie skyrė aukas §v. Mišioms už Velionę, at
siuntė gėles, kurie išreiškė mums užuojautą asmeniš
kai, spaudoje ir laiškais. Taip pat dėkojame už tokias 
gausias aukas a.a. Mamos vardu JSaulutei*" ir Lietuvos 
Našlaičių Globos organizacijai. 

Ačiū karsto nešėjams: Tomui, Linui ir Dariui Vait-
kams, Gintarui Tarnauskui. Ariukui Mardosz ir Kaziui 
Tallat-Kelpšai. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Sūnūs Vytas i r Rimas , mar t i Aldona, anūkai ir 
p r o a n ū k a i . 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
ATVYKSTA VGTU PROFESORIAI 

Anglosaksai labai verti-
na „Šeimos Bibliją", kurioje 
įrašomos ne tik svarbiosios da
tos (gimimai, vedybos, mir
tys),, bet ir šeimos istorijos 
fragmentai. Daug kartų vė
lesnių laikų istorikai pasinau
dojo ir tebesinaudoja tomis 
Biblijomis, atkuriant svarbių 
žmonių gyvenimą. Lietuviai 
iki šiol neturėjo tokio, vie
name tome išleisto, viso 
Šventojo Rašto. Dabar jau turi 
— net daugiau kaip 2,000 pus
lapių! Atvykite į tos svarbio
sios knygos sutiktuves kovo 
27 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
Lietuvių dailės muziejuje Le-
monte. Ses. O. Mikaiiditė 
kalbės apie knygą, Darius ir 
Marius Polikaičiai atliks mu
zikinę programos dalį. Skai
tovė bus Audrė Kižytė. 

Gražina Landsbergienė, 
prieš grįždama į Lietuvą, sus
tos Čikagoje. Kviečiame visus, 
kuriems rūpi labdara ir Gra
žinos Landsbergienės darbai 
Lietuvoje, kovo 16 d., antra
dienį, 4:30 vai. p.p., su ja susi
tikti „Seklyčioje". 

Tradicinis „Velykų sta
las" Pasaulio lietuvių certre 
ruošiamas balandžio 11 d., At
velykio sekmadienį, 12 vai. 
„Velykų stalą" ruošia PLC 
renginių komitetas ir kviečia 
dalyvauti, tik reikia užsisa
kyti stalus arba vietas pas vi
siems jau gerai pažįstamą Al
doną Palekienę tel. 708-448-
7436. 

„Savaitgalio romanas' ' — 
smagi komedija, kurią Čika
gos ir apylinkių lietuviams 
atveža Los Angeles Dramos 
sambūris ir parodys šį sekma
dienį, kovo 14 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. Sakoma — 
juoktis sveika, tad ateikite ir 
„pataisykite sveikatą" — pri
sijuoksite iki soties. 

ALIAS RENGINIAI 

Kovo 19 d., 7:30 vai. vak., 
ALIAS Čikagos skyrius (pirm. 
T. Rudaitis) rengia viešą susi
rinkimą Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje. Susirinkime 
dalyvauja svečiai iš Vilniaus 
— VGTU profesoriai: dr. E. K 
Zavadskas ir dr. J. Stankū
nas. Prof. Zavadskas skaitys 
pranešimą apie technikos spe
cialistų ruošimą Lietuvoje (pa
lyginant su jų paruošimu 
aukštojo mokslo sistemoje va
karuose) bei jų Lietuvoje įsi
darbinimą. Po paskaitos bus 
meninė programa, kurią atliks 
kanklininkė Daiva Kimtytė. 

Kovo 21 d. ALIAS centro 
valdyba (pirm. A. Kerelis) 
•Jaunimo centre, Čikagoje, ren
gia Lietuvos karo aviacijos 80 
metų įkūrimo minėjimą ir lėk
tuvų konstruktoriaus gen. inž. 
Antano Gustaičio gyvenimo 
bei jo darbų parodą (paruošė 
V. Peseckas) M. K. Čiurlionio 
galerijoje. Renginys prasidės 
10 vai. r. Jėzuitų koplyčioje, 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, au
kos Mišias už žuvusius ir mi
rusius Lietuvos karo lakūnus, 
pamaldi, metu giedos Laimutė 
Stepaitienė. Po Mišių, 11 vai. 
r., prie Laisvės kovų pamink
lo, dalyvaujant šaulių ir ra-
movėnų atstovams, iškilmin
gas Lietuvos karo aviacijos 
vėliavos pakėlimas ir vainiko 
padėjimas (vadovauja dim. 
mjr. E. Vengianskas). 12 vai. 
A. Gustaičio parodos atidary
mas, žodį tars prof. dr. Jonas 
Stankūnas. 1:30 v. p.p. Jauni
mo centro kavinėje bus rodo
mas filmas „ANBO". Po filmo, 
planuojama bendra nuotrauka 
buvusių Lietuvos karo aviaci
jos lakūnų vaikų, vaikaičių, 
artimųjų, jei tokių atsiras. Iki 
pasimatymo! 

V. Peseckas 

Vysk. Rimantas Norvilą, 
Kauno augziliaras vysk. ir 
Tarpdiecezinės seminarijos 
rektorius, vadovaus dviejų va
karų rekolekcijoms Šv. Anta
no parapijoje, 1500 S. 50th 
Ave, Cicero. Pirmadienį, kovo 
15 d., ir antradienį, kovo 16 d., 
6:30 vai., vysk. Norvilą aukos 
Mišias ir praves konferenciją. 
Be to, pirmadienį bus giedami 
„Graudūs verksmai", o antra
dienį bus Susitaikymo (Atgai
los) sakramento pamaldos su 
galimybe prieiti išpažinties. 
Visi apylinkių lietuviai kvie
čiami. 

Čikagos Gėlių i r 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 

Brighton P a r k apyl inkės 
Lietuvos Vyčių 36-tos kuo
pos susir inkimas vyks Ne
kalto Prasidėjimo mokyklos 
salėje, kovo 15 d., pirmadienį, 
7:30 v.v. Įėjimas į salę iš 4420 
So. Fairfield Ave. pusės. L;e-
tuvos Vyčiai dirba „Dievui ir 
Tėvynei", remdami lietuvišką 
kultūrą ir papročius, parūpin
dami Lietuvai pašalpą, siųs
dami knygas į Lietuvą, atnau
jina sovietų sunaikintas bib
liotekas ir pan. Šio mėnesio 
susirinkimo programoje nu
matytas kovo mėn. trijų 
šventųjų - šv. Kazimiero, šv. 
Patriko, šv. Juozapo pa
minėjimas. Po susirinkimo 
vyks kavutė, užkandžiai. No
rintys smulkesnės informaci
jos kreipkitės pas Mary 
Kinčius, tel. (773) 927 - 4990. 

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo, Kovo 11-osios 
minėjimas ruošiamas Pasau
lio lietuvių centre kovo 14 d. 
Numatyta tokia programa: 11 
vai. r. Mišias Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje aukos tos misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, Mišių metu giedos 
sol. Laimutė Stepaitienė, 
akompanuojant Mariui Pra
puoleniui; po Mišių, 12:30 vai. 
p.p., didžiojoje centro salėje 
pagrindinę kalbą pasakys Lie
tuvos generalinis konsulas Či
kagoje Giedrius Apuokas, me
ninę programos dalį atliks dr. 
Vilija Kerelytė, akompanuo
jant Algimantui Barniškiui, 
deklamuos ir programai vado
vaus Daiva Meilienė bei jos 
dukra Alina. Visi kviečiami 
minėjime dalyvauti. Ruošia 
Amerikos Lietuvių tautinė są
junga. 

Šv. Pranc iškaus seserų 
rėmėjai ruošia pietus sekma
dienį, kovo 21 d., 3:30 vai. 
p.p., Šaulių salėje, 2417 W. 
43rd Str. Programą atliks Ne
kalto M. Marijos Prasidėjimo 
parapijos choras, vadovauja
mas Algimanto Barniškio, ku
ris taip pat padainuos kelias 
solo dainas. Vietas galima re
zervuoti, skambinant Sabinai 
M. Henson tel. 630-573-0066. 
Pelnas skiriamas Šv. Pran
ciškaus seselėms. 

Dėmesio visoms Lietuvių 
moterų klubų federacijos 
Čikagos klubo narėms: kvie
čiame dalyvauti visuotiniame 
narių susirinkime kovo 21 d., 
sekmadienį. Šv. Mišios bus 
aukojamos jėzuitų koplyčioje 
10 vai. r., o 11 vai. r. Jaunimo 
centro kavinėje vyks susirinki
mas. Kviečiamos ne tik LMKF 
narės, bet visos moterys, be
sidominčios lietuviška kultū
rine veikla, ateiti susipažinti 
su šios prasmingos organizaci
jos veiklos gairėmis. Bus ap
tarti kitų metų planai, po su
sirinkimo — vaišės. 

Kovo 16 dieną į Čikagos 
O'Hare oro uostą atskrenda 
Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto (VGTU) rekto
rius prof. habil. dr. Edmun
das Kazimieras Zavadskas ir 
VGTU A. Gustaičio aviacijos 
instituto direktorius prof. ha
bil. dr. Jonas Stankūnas. Abu 
profesoriai, plačiai žinomi Va
karų Europos mokslininkai, 
atvyksta dalyvauti su savo 
pranešimais Amerikos lietu
vių architektų ir inžinierių 
sąjungos (ALIAS) mokslo ir 
kultūros kovo mėnesio rengi
niuose: 19 d. ALIAS Čikagos 
skyriaus (pirm. T. Rudaitis) 
susirinkime Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, 21 d. Lie
tuvos karo aviacijos 80-ies me
tų įkūrimo minėjime ir lėk
tuvų konstruktoriaus gen. 
inž. A. Gustaičio gyvenimo ir 
jo darbų parodos atidaryme 
Jaunimo centre. Profesorių iš
kvietimu ir jų viešnage rūpi
nasi ALIAS centro valdyba 
(pirm. A. Kerelis). 

Profesoriai taip pat pakvies
ti Northern Illinois universi
teto dekano prof. dr. Romual
do Kašubos pastangų dėka, 
apsilankyti Dekalb Northern 
Illinois universitete, kur rek
torius ruošia iškilmingą susiti
kimą ir pagerbimą su VGTU 
profesoriais, planuoja už
megzti kolegiškus akademi
nius ryšius tarp Northern Illi
nois ir Vilniaus Gedimino 

universitetų. 
VGTU profesorius dr. Ed

mundas K Zavadskas(g. 1944 
m.) 1987 m. apgynė technikos 
mokslų kandidato disertaciją 
statybos technologijos ir vady
bos mokslų srities. 1988 m. 
jam suteiktas profesoriaus 
vardas, o nuo 1990 m. Vil
niaus Gedimino technikos 
universiteto rektorius, Lietu
vos MA narys korespondentas 
ir daugelio mokslo žurnalų 
bei laikraščių redakcinės kole
gijos narys, patarėjas. Auto
rius ir bendraautorius 60 kny
gų, brošiūrų, monografijų 
įvairiomis kalbomis. Skaitė 
paskaitas, pranešimus, daly
vavo konferencijose Europos 
universitetuose, Japonijoje ir 
Egipte. Apdovanotas DLK Ge
dimino ordinu. VGTU pro
fesorius dr. Jonas Stankūnas 
(g. 1949 m.) 1970 m. baigė 
Krivoj Rogo civilinės aviacijos 
mokyklą, 1981 m. VISI Radijo 
aparatūros technologijos ka
tedros stacionarinę aspiran
tūrą ir apgynė technikos 
mokslų kandidato disertaciją. 
1990 m. jam suteiktas docento 
mokslo vardas, nuo 1993 m. 
VTU Aviacijos instituto direk
torius, 1995 m. apgynė techni
kos mokslų srities elektroni
kos krypties habilitacinį 
darbą. Autorius ir bendraau
torius 14 išradimų, 67 moksli
nių pranešimų, monografijų. 

V. Peseckas 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

KULTŪROS 
BARAI 12 

Žurnalas Naujasis Židinys-
Aidai jau aštuntus metus tę
sia prieškario Židinio ir pa
saulio lietuvių Aidų krikščio
nišką tradiciją. 1998 m. 11-12 
žurnalo numeryje rašoma, 
kiek mūsų laisvei yra nusipel
nęs Lietuvos bičiulis, lietuvių 
kalbos tyrinėtojas Vladimiras 
Toporovas, apžvelgiamas Ka
talikų kalendorius-Žinynas, 
sovietmečiu tapęs tikrų tik
riausiu pogrindžio rezistenci
jos leidiniu, pristatomos misi
jos ir šių dienų Bažnyčia Lo
tynų Amerikoje. Ar neįdomu 
būtų pasiskaityti apie Šv. Sos
to nuostatą Antrojo pasaulinio 
karo metais žydų holokausto 
atžvilgiu ir Kazio Lozoraičio 
pranešimą „Lietuvos diploma
tija okupacijos laikais"? Norė
dami šį žurnalą užsisakyti, 
kreipkitės šiuo adresu: Rev. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Franciscan Monastery, P.O. 
Box 980, Kennebunkport, 
Maine 04046, USA. 
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Lietuvos Mokslo ir švietimo viceministre su Pedagoginio lit. instituto dėstytojais. Sėdi: Jonas Dainauskas ir 
viceministre dr. Gražina Paliokienė; stovi (iŠ kaires): Milda Šatienė, Juozas Placas, Aldona Bikulcienė, Ramutė 
Plioplyte, direktorė Stasė Petersonienė, Juozas Masilionis ir Pranė Masilionienė. Nuotr. Viktoro Kučo 

- . ratOra, Lietuvos istorija, geo-
LIETUVOS ŠVIETIMO VICEMINISTRE 

PEDAGOGINIAME LIT. INSTITUTE 

Kultūros barų žurnalo vasa
rio mėnesio numeris, redaguo
jamas redaktoriaus B. Savu
kyno, vis toks pat įdomus ir 
stebinantis gilia kultūrinių 
reiškinių analize. Skaitytojas 
tiesiog paskęs apmąstymuose, 
skaitydamas apie modulinį 
žmogų, apie humanitarinių 
mokslų vertinimo kriterijus, 
apie gražų liūdesį K. Palioko 
tapyboje, apie dailėtyros situa
ciją Lietuvoje, apie poezijos 
muzikalumą ir kt. Spausdina
mas anglų kalba rašančio ži
nomo Australijos ir Anglijos 
aktoriaus J. Mikelaičio apsa
kymas „Mirtinas žvilgsnis", 
žymaus prancūzų literatūros 
kritiko J. Starobinski praneši
mas apie dabartinę minties ir 
mąstymo padėtį. Žurnalas 
nepamiršta dailininko V. Viz
girdos, prancūzų kompozito
riaus O. Messian. Redakcijos 
adresas: Kultūros barai, Lata
ko g. 3, 2001 Vilnius, Lietuva. 
Vieno numerio kaina - 4 litai. 

J ū r ų šaulių kuopos 
„Klaipėda" visuotinis-meti-
nis narių susirinkimas šau
kiamas kovo 21 d., sekmadie
nį, 12 vai., Šv. Antano parapi
jos salėje. Susirinkime visų 
kuopos narių dalyvavimas yra 
būtinas. 

Kovo 9 d. „Drauge" iš
spausdintame Broniaus 
Nainio straipsnyje „Cinaus-
kas ir Kuodytė" pasitaikė ko
rektūros klaida, kurią atitai
some ir autoriaus atsiprašo
me. Buvo išspausdinta, kad 
„PLB valdybai teko su ja ben
dradarbiauti nuo 1997 iki 
1997 m. rudens", o turėjo būti 
„nuo 1992 iki 1997 m. ru
dens". 

Visiems gerai pažįstama 
ir mėgstama solistė Marga
rita Momkienė giedos Svč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
parapijos choro ruošiamame 
religiniame koncerte kovo 28 
d., Verbų sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Visi kviečiami. 

Čikagos miestas atidarė 
tris naujas bibliotekas: 
Brainer Branch, 1350 W. 89th 
St., Jeffery Manor Branch, 
2401 E. lOOth St., Lincoln 
Belmont Branch, 1659 W. 
Melrose. Bibliotekose galima 
ne tik nemokamai paimti kny
gas, žurnalus, vaizdajuostes, 
muzikos įrašus, muziejų bilie
tus, „Ravinia" bilietus, bet ir 
galima naudotis internetu. 

Lietuvos švietimo ir mokslo 
viceministre dr. Gražina Pa
liokienė, lydima JAV Švietimo 
tarybos nario Viktoro Kučo, 
kovo 6 d. aplankė Čikagos lit. 

PAVASARINĖ MENO 
KOLEKCIJOS PARODA 
BALZEKO MUZIEJUJE 

Pasitinkant artėjantį tūks
tantmetį, kuris atneš nežino
mą rytojų, būtina sustoti ir 
pažvelgti į praeitį — kuo mes 
dvasiškai gyvi buvome, juk be 
praeities kultūrinio lobyno 
negalėsime kurti ateities. Tad 
stabtelėkite Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, kuriame 
nuo š. m. kovo 15 dienos ati
daryta nauja lietuvių daili
ninkų paroda. Joje eksponuo
jama unikalūs ir reti tapybos, 
medžio raižinių, litografijos, 
keramikos, skulptūros ir ko
liažo kuriniai, per ilgus metus 
sukaupti muziejaus meno sau
gykloje. 

Iki balandžio 5 dienos vei
kiančioje parodoje galėsite su
sipažinti su lietuvių dailės 
krypčių įvairove ir pasigrožėti 
darbais, kuriuos sukūrė šie 
dailininkai: D. Jonkaitytė, L. 
Kryževičienė, E. Urbaitytė, P. 
Kaupas, J. Mackevičius, Č. 
Janusas, J. Paštukas, E. Mar
čiulionienė, O. Juška, E. Mar
cinkevičius, A. Mysalo, J. 
Paukštienė, G. Žumbakienė, 
M. Stankūnas, V. Ratas, V. 
Kasiulis, V. Švabas, K. Bla-
zek, E. Zapolis, E. Malinaus
kas, L. Kasperskis, C. R. Pet
rauskas, Ch. Malė, A. Var
nas, R. Dalinkevičius, R. 
Čiurlionis, A. Valis-Labokie-
nė, P. Aleksa. 

Visus maloniai kviečiame 
nepraleisti progos ir apsilan
kyti kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. vakaro Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje šiuo adresu: 6500 South 
Pulaski Roud, Chicago, IL 
60629, tel. (773) 582-6500. 

AJ) . 

Ar jau paskyrėte pasima
tymą su gražiąja čigone 
Carmen? Visi gerai atsime
name, kad ji „savo meiles" 
keisdavo lyg pirštines, tad 
įsirikiuokite į eilę pasimaty
mui: bilietai į George Bizet 
operą „Carmen" gaunami 
„Seklyčioje" arba užsakomi 
paštu šiuo adresu: 3222 W. 
66th Place, Chicago, IL 60629. 
„Carmen" stato Čikagos Lie
tuvių operos choras balandžio 
18 d., 3 vai. p.p., Morton audi
torijoje. 

Pakeistas Amerikos Lie
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. 

institutą. Čia ji rado direktorę 
Stasę Petersonienę ir visus 
lektorius, dabar dirbančius in
stitute: Aldoną Bikulčienę, 
Joną Damauską, Juozą Masi-
lionį, Juozą Plačą, Ramutę 
Pliopytę ir Mildą Šatienę. Di- -
rektorė supažindino viešnią su 
instituto pobūdžiu, tvarka ir 
dėstomais dalykais. 

Prieš vienerius metus čia 
apsilankęs vienas Lietuvos 
ministras paklausė: „Ar jūs 
čia viską dėstote lietuviškai?'' 
Šį kartą to neklausė, nes iš 
karto pamatė lietuvišką insti
tuto dvasią. J i tik susidomėjo, 
kas šį institutą išlaiko. Direk
torė paaiškino, kad išsilaiko iš 
studentų mokesčio už mokslą, 
Lietuvių fondo, Švietimo tary
bos paramos ir visuomenės 
aukų. Iš valdžios šis institutas 
paramos negauna. 

Institutas jau veikia dau
giau kaip 40 metų. Čia vice
ministre lyg ir nustebo. Buvo 
paaiškinta, kad valdžia lit. 
mokyklų neremia, bet kai ku
rie universitetai duoda tam 
tikrą kreditą. Institutas yra 
paruošęs daug kultūros veikė
jų. Institutą reikia lankyti 3 
metus. Studentų skaičius pa
kankamai gausus. Čia yra 
dėstoma lietuvių kalba, lite-

grafija ir lietuvių kalbos kul
tūra. Šį mokslą plačiai pa
aiškino R. Pliolytė, kuri Lie
tuvoje gerai su tais klausimais 
susipažino. 

Viceministre šiuos paaiški
nimus su dėmesiu išklausė. 
Netrukus ir jai teko ilgėliau 
pakalbėti, kai lektoriai pra
dėjo ją klausinėti apie švie
timo padėtį Lietuvoje. J. Ma
silionis klausė, kodėl Lietuvos 
mokyklose tebevyrauja kos
mopolitizmas, nekreipiamas 
dėmesys į lietuvišką patrio
tinį auklėjimą, lyg mokytojai 
tebesėdėtų ant dviejų kėdžių, 
lyg kažko lauktų. J. Dainaus
kas klausė apie Lietuvos isto
rijos vadovėlių ruošimą ir is
torijos dėstymą Lietuvos mo
kyklose. Buvo ir daugiau 
klausimų. 

Viešnia gražiai paaiškino, 
kad viskam reikia laiko. 
Mes negalim taip greit už
skleisti vieną lapą ir atskleis
ti kitą. Per tiek metų įskiepy
ti dalykai turi palaipsniui iš
tirpti. Žinoma, yra dedamos 
pastangos leisti naujus vado
vėlius, paruošti pedagogus, 
bet tam reikia laiko. 

Maloni viešnia gražiai pa
aiškino ir išskubėjo dar aplan
kyti kitas mokyklas. Atsisvei
kindama palinkėjo visiems ir 
toliau taip gražiai dirbti. , 

PJ*. 

• A - a . Albinos Pruns
kienės atminimą pagerb
dama, Mutual Fund Strategist, 
Ltd. acc. administratorė 
Deborah Lalumiere atsiuntė 
$50. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 West 71st S t , Chicago 
IL 80629. (sk) 

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, teL 
312-879-7760 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7780. (ik.) 

• Jonas Paronis, Marija 
Sugintienė, Auira ir Jonas 
Paroniai, Irena Kairytė ir 
Irena M Paronis vietoje kalė
dinių dovanų vieni kitiems -jau 
nebe pirmas kartas! • paaukojo 
Lietuvos vaikučių gydymui 
$650. Nuoširdus ačiū dosniems 
aukotojams. „Lietuvos Vaikų 
vilties" komitetas. (ak.) 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. TeL 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632. (*.) 

• ALIAS Čikagos sky
riaus valdyba kviečia visuo
menę kovo 19 d., 7:30 vai. 
vakare atvykti į Balzeko lie
tuvių kul tūros muziejuje 
rengiamą susitikimą su Vil
niaus Gedimino Technikos 
Universiteto rektoriumi, prof. 
hsbl. dr. Edmundu Kazimieru 
Zavadsku. Jis papasakos apie 
technikos specialistų ruošimą 
Lietuvoje, palygindamas su jų 
ruošimu vakarų aukštojo 
mokslo sistemoje. Meninę pro
gramą atliks kanklininkė Dai
va Kimtytė. (tk.) 

• Pinigai, siuntiniai, persi
kraus tymas į Lietuvą per 
TRAN8PAK TeL 1-773-838-
1060. Lemont, IL, sekmadie
niais. (•*.) 

SHOW CENTRAS Maloniai kviečia jus į 
/ v'A ' . / - / ; j KVA :<' 

- Janinos MiiOukaitst. Onos Vsluksvtttttt*. Viktoro Malinausko ir 
Valdemaro Frankonio - trijų dailų, nepakartojamą koncertą, 
kuris įvyks kovo 2 0 deną 8 vai. vakaro WHIswrkrosk Ml room. 
8900 South Archer Avs, Witow Springs. 
BMstai jau parduodami. nsdelskHs. Juos įsigyti gaut*: 

Atlantic Express Corp. 
2719 W.71st Street. Chicago. Tel.: 773 434 9330 
VVHkftvbrook Baflroom tel.: 708 839-1000 
Visa informsdis tel.: 630 632 4403 
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