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JAV aukščiausieji pareigūnai 
negailėjo pagyrimų Lietuvai 

Vašingtonas , kovo 17 d. mą. G. Vagnorius išreiškė įsi-
(BNS) — Lietuvos premjeras tikinimą, kad Lietuvos įstoji-
Gediminas Vagnorius antra- mas į NATO nepažeistų Rusi-
dienį Vašingtone susitiko su jos tikslų, o pati sąjunga per 
visais aukščiausiais JAV ad- Lietuvos narystę galėtų Rusi-
ministracijos pareigūnais, išs- jai tapti priimtinesnė ir su-
kyrus Amerikos prezidentą, prantamesnė. 
Jie visi gyrė Lietuvos užsienio G. Vagnorius taip pat susiti-
ir valstybinio saugumo poliu- ko su JAV generaline proku-
ką bei valstybės reformas. rore (teisingumo ministre) Ja-

JAV viceprezidentas Al Go- net Reno. Pokalbyje buvo aps-
re pažymėjo ekonominę Lietu- varstytas JAV Teisingumo de-
vos pažangą, akivaizdžius pa- parlamento ir Lietuvos teisė-
siekimus rengiantis narystei saugos insitucijų bendradar-
NATO bei gerus santykius su biavimas. Daugiausia dėme-
kaimyninėmis valstybėmis. • » skirta kovos su korupcija 
pranešė premjero spaudos at- ir organizuotu nusikalstamu-
stovas. m u programai, konkrečioms 

Premjeras Gediminas Vag- galimybėms bei būdams, kaip 
norius kalbėjo apie gerus Lie- JAV Teisingumo departamen-
tuvos santykius su Rusija bei to bei Federalinių tyrimų biu-
Baltarusija ir apie tai, kad ro (FBI) specialistai galėtų 
narystė NATO siekiama ne dalyvauti apmokant Lietuvos 
kaimyninių valstybių gerovės pareigūnus, taip pat padėti 
sąskaita. Tai, pasak jo, turėtų tirti ypač sunkius nusikalti-
paskatinti priimti palankius mus. J. Reno užtikrino reikia-
Lietuvai sprendimus Vašing- mą paramą Lietuvai, 
tono viršūnių susitikime. JAV Valstybės sekretorė 

A. Gore pabrėžė tvirtą JAV Madeleine K. Albright dar 
įsipareigojimą plėsti NATO. kartą pakartojo, kad remia 
„Pirmieji naujai priimti JAV ir Baltijos valstybių ben-
NATO nariai nėra paskuti- dradarbiavimo chartiją ir joje 
niai". sakė jis. A. Gore palan- numatytą bendrą tikslą — vi
kiai įvertino Lietuvos vykdo- sišką Lietuvos įsijungimą į vi-
mas ekonomines, administra- sas Europos ir transatlanti-
cines ir teisines reformas bei nes stuktūras, tarp jų ir 
aktyvų praktinį bendradar- NATO, sakoma bendrame pa-
biavimą su Karaliaučiaus sri- reiškime, priimtame po M. Al-
timi, pagyrė Lietuvos vyriau- bright ir G. Vagnoriaus susiti-
sybes pastangas ' pritraukti kimo. 

JAV investuotojus į svarbius Dokumente sakoma, kad M. 
valstybės objektus. Albright sveikina pažangą, 

JAV gynybos sekretorius kurią Lietuva pasiekė po 
William Cohen, susitikęs su NATO viršūnių susitikimo 
G. Vagnoriumi, pabrėžė Lie- Madride, siekdama atitikti 
tuvos dalyvavimo programoje svertus, numatytus 1995 me-
„Bendradarbiavimas vardan tų NATO Plėtros dokumente, 
taikos" reikšmę ir įvertino JAV pareigūnė giria Lietuvos 
svarų Lietuvos indėlį šioje parlamentą už pasirengimą 
plėtros programoje, ypač tarp- iki 2001-ųjų metų padidinti 
tautinėse taikos palaikymo gynybos biudžetą iki 2 proc. 
užduotyse. Pokalbyje pabrež- bendro vidaus produkto bei 
ta bendrų karinių pratybų teigiamus Lietuvos aktyvios 
nauda, Lietuvos dalyvavi- regioninės diplomatijos rezul-
mo tarptautiniuose kanniuo- tatus. 
se projektuose svarba, panau- JAV Valstybės sekretorė 
dojant Lietuvos kariuomenės taip pat pagyrė Lietuvos pa-
pajėgas. žangą. kuriant palankias tei-

W. Cohen pabrėžė, kad sines bei finansines sąlygas 
svarbiausia tai. jog Lietuva tarptautinėms investicijoms 
yra padariusi akivaizdžią pa- ir išreiškė viltį, kad Lietuva 
žangą gynybos srityje, ir už- pagaliau bus pakviesta dery-
tikrino. kad JAV ir toliau boms dėl narystės Europos 
teiks Lietuvai dvišalę para- Sąjungoje. 

Politikai pamiršta savo 
tiesiogines pareigas 

Vilnius, kovo 17 d. 'Elta) — skandalus, bet apie aktualiau-
Viena ir didžiausių Lietuvos šias problemas, ieškoti būdu, 
politinio gyvenimo problemų kaip Lietuvos politinę kultūrą 
yra skandalizuota Lietuvos po- priartinti prie normalios iš-
litinė kultūra, mano Seimo pir- laikytos demokratinės visuo-
mininko pirmasis pavaduoto- menes politinės kultūros. 
jas Andrius Kubilius. A. Kubiliaus nuomone, Lietu-

Todėl trečiadienį spaudos vos politinis gyvenimas yra 
konferencijoje jis pakvietė de- nuolat dirbtinai skandalizuoja-
skandalizuoti ją ..Ateinant pa- mas. Jis pastebėjo, kad rimtos 
vasariui turėčiau lyg ir paskeLb- ūkinės, socialinės problemos 
ti Lietuvos politines kultūros nenagrinėjamos ir neanalizuo-
deskandalizacijos vaju", sakė jamos. bet aprašomos kaip di-
A. Kubilius. cleli netikėti įvykiai, dažniau-

Jis tikisi, kad pavyks pradėti s į a į apibūdinant juos vienu 
nuo Seimo narių. A. Kubilius bendriniu korupcijos pavadini-
sakė norįs artimiausiu laiku m u 

pasiūlyti parlamentarams p a?ak A. Kubiliaus, skanda-
rinktis pasikalbėti ne apie jaį prasideda ir numiršta vidu-

* Klaipėdos uosto t e n t o - ciniškai P c r d v i savaites laik-
riją pradėjo kontroliuoti tele- raščiuose ar televizijoje, tačiau 
vizijos kontrolės sistema. Da- J i e d l d , n a nepasitikėjimą Lie
kai centriniame stebėjimo **•*• valdžia, 
punkte sumontuotas vienuoli- Seimo pirmasis vicepirmi-
kos spalvotų vaizdo kamerų ninkas apgailestavo, kad ku-
pultas ir ekranai, kuriuose riant tokią politinę kultūrą, 
ištisą parą stebima uosto te- nemenkas yra spaudom vaid-
ritorija, nusidriekusi daugiau n ••. .].• politiką 
kaip 15 kilometrų Kuršmarių rašoma tik kaip apie skandalą, 
pakrante iki tarptautinės taip apie politiką mąsto ir vi-
perkėlos ribų. <BNS> suomenė. sake jis. 

-Nuotr.: Seimo konservatorių frakcijoje pokalbiui apie valstybes politine bei ekonomine padėtį, ūkines, finan
sines bei energetikos problemas, bendradarbiavimą tarp įvainų valdžios institucijų susirinko (iš kairės) Seimo 
nare Rasa Rastauskiene, Seimo pirmininkas Vytautas Lancsbergis, konservatorių frakcijos seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas ir prezidentas Valdas Adamkus. <Eiu> 

Prezidento ir konservatorių 
dialoge — kol kas tik daugybė 

klausimų 
Vilnius , kovo 17 d. (Elta) — 

Žingsniu į gerąją pusę spren
džiant iškilusias problemas 
prezidentas Valdas Adamkus 
pavadino trečiadienį įvykusį 
susitikimą su valdančiąja 
konservatorių frakcij a c^eime. 

Nors, pasak valstybės vado
vo, susitikime buvo pateikti 
formalūs atsakymai į jo iš
kel tus klausimus, prezidentas 
tikisi, kad bus bandoma ieš
koti praktiškų atsakymų, ku
rie svarbūs kiekvienam žmo
gui. 

„Biurokratiškai mes galime 
rasti kiekvienos pasaulyje 
esančios problemos pateisi
nimą, tačiau tur ime nusileisti 
an t žemės ir ieškoti, kaip pa

dėti žmonėms", sakė Valdas 
Adamkus pasibaigus susitiki
mui, kuris surengtas valdan
čiosios konservatorių frakcijos 
siūlymu. 

Susitikime prezidentas pab
rėžė nerimą keliančius reiš
kinius ūkio ir finansų siste
moje, nesurenkamą biudžetą, 
„Sodros" deficitą. V. Adamkus 
abejojo, ar dar viena „žiauri 
akcija" padės pataisyti padėtį, 
ir .siūlė valdančiajai frakcijai 
apsispręsti, kokias valstybės 
funkcijas finansuoti iš biudže
to. J is taip pat neslėpė, kad 
jam abejonių kelia Privatiza
vimo fondo lėšų panaudojimas 
bei žadėjo pasiūlyti įstatymą, 
kad Seimas galėtų skirstyti 

Europa nenusileis Lietuvai 
dėl Ignalinos atominės elektrinės 

Viln ius , kovo 17 d. (BNS 
— Europos Komisijos (EK) at
stovas Lietuvoje trečiadienį 
pakartojo primygtinį reikala
vimą greitai uždaryti Ignali
nos atominę elektrinę (IAE) ir 
apkaltino Lietuvos vyriausybę 
vengiant dialogo su Europos 
Sąjunga šia tema. 

Ambasadorius Henrik 
Schmiegelow, vadovaujantis 
EK delegacijai Lietuvoje, sa
ko, kad Briuselis iki šiol nega
vo iš Lietuvos vyriausybės 
konkretaus atsakymo į pasiū
lymą suburti bendrą specia
listų grupę, kuri įvertintų IAE 
uždarymo ekonomines pasek
mes. . 

H. Schmiegelovv teigimu. 
EK jau paskyrė savo žino
vus, k ū n e ,,sedi ant lagami
nų", laukdami pranešimo iš 
Vilniaus, jog yra laukiami. 
Briuselis siūlė abiejų pusių 
specialistams susitikti Vilniu
je kovo 22-23 d., tačiau iki šiol 
negavo atsakymo, ar Lietuva 
jau paskyrė savo atstovus į 
bendrą darbo grupę ir ar jie 
pasiruošę susitikimui. 

Ambasadorius žurnalistams 
trečiadienį sakė. kad Europos 
Komisijai nepriimtini ankstes
ni premjero Gedimino Vagno
riaus pareiškimai, kad Lietu
vos vyriausybė pasirengusi su 
užsienio žinovais svarstyti 
IAE uždarymą. 

Pasak H. Schmiegolow. mi
nėtuose vyriausybės pareiški
muose EK įžvelgia siekį pa
keisti Branduolinio saugumo 
sutarti ir kategoriškai atsisa-

Lietuvos vyriau įsirašė 
1994 m. su Europos Rekonst
rukcijos ir plėtros banku, kad 

gautų 39 mln. ECU Ignalinos 
jėgainės saugumui užtikrinti. 
Lietuva šia sutartimi įsiparei
gojo naudoti IAE, kol ateis lai
kas keisti reaktorių kuro ka
nalus, nors jėgainės projekte 
numatyta galimybė kuro ka
nalus pakeisti ir pratęsti reak
torių naudojimą dar mažiau
siai dešimtmečiui. 

Europos Komisija katego
riškai atsisako derėtis dėl 
Branduolinio saugumo sutar
ties peržiūrėjimo, o sutarties 
laikymasis yra Lietuvos „tarp
tautinių įsipareigojimų ir tarp
tautinio autoriteto klausimas". 

šio fondo lėšas. 
Nemaža dėmesio valstybės 

vadovas savo kalboje skyrė 
energetikos klausimams, ra
gino nepasiduoti spaudimui ir 
tik paisant savo valstybės sie
kių, spręsti Ignalinos atomi
nės elektrinės likimą. Jis pa
sigedo skaidrumo energetinio 
tilto tiesimo į Vakarus istori
joje bei Klaipėdos uosto pri
vatizavime. 

Prezidentas pripažino, kad 
stinga bendradarbiavimo tarp 
valdžios institucįjų spren
džiant darbuotojų klausimus. 
Jis teigė iki šiol nesuprantąs, 
kodėl buvo atleistas iš pa
reigų Muitinės departamento 
vadovas Alvydas Budrys, Mo
kesčių inspekcijos viršininkė 
Nijolė Pitrėnienė, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) vado
vas Juozas Gaudutis. 

Prezidentas taip pat pakar
tojo savo kritišką požiūrį į tai, 
kad Seimo narys gali būti 
ministru. Jo nuomone, daug 
geriau būtų, jei įstatymų lei
dėjai nedirbtų vykdomojoje 
valdžioje. 

Valstybės vadovas, kviesda
mas valdančiąją frakciją ben
dradarbiauti, kartu pastebė
jo, kad nevengs ir ateityje kri
tiško žodžio, tikėdamasis, jog 
nebus apkaltintas valstybes 
pamatų griovimu. 

„Svarstybų pradžia" pava
dinęs šį pirmąjį susitikimą su 
konservatorių frakcija, prezi
dentas V. Adamkus teigė ma
nąs, kad jie taps dažnesni 
tiek su šia, tiek su kitomis 
Seimo frakcijomis. 

Įstatymas priimtas, kada 
bus vykdomas? 

Vilnius, kovo 17 d. (BNS) metų sausio 1-ąją įsigaliojęs 
— Konstitucinio teismo (KT) 
teisėjai mano. kad kol nėra 
sukurta įstatymo dėl buvusių 
KGB darbuotojų darbinės 
veiklos ribojimo įgyvendini-
nimo tvarka, įstatymas negali 
būti vykdomas, spaudos kon
ferencijoje trečiadienį, atsaky
dami į žurnalistu klausimus, 
sakė KT pirminmkas Juozas 
Žilys ir teisėjas Madas Pavilo-
nis. 

Kovo 4-ąją teismas paskel
bė, kas Seimo priimtas įs
tatymas iš esmes nepriešta
rauja Konstitucijai, tačiau jo 
įgyvendinimo įstatyme rado 
prieštaravimų. 

J. Žilys pabrėžė, kad teis
mas vadovaująs; principine 
nuostata, jog žmogaus teisės 
gali būti varžomos tik išim
tiniais atvejais ir tik įstaty-

'• I n.!-
žeistos asmens aisves. gali 
tik teismas. 

Pemai liepą pnimtas ir šių 

įstatymas draudžia buvu
siems SSRS valstybėms sau
gumo komiteto pagrindiniams 
darbuotojams dirbti kai ku
riose institucijose ir privačiose 
struktūrose. 

Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pasiūlytame įsta
tyme numatoma, jog preziden
to sudaryta komisija turėtų 
spręsti, kuriems buvusių KGB 
darbuotojų netaikyti ribojimų 
dirbti. 

KT paskelbė, kad prezidento 
sudaroma komisija neatitinka 
Konstitucijos nuostatų bei 
joms preištarauja tai, kad įs
tatymas neužtikrina galimy
bės kreiptis į teismą. Po KT 
sprendimo paskelbimo Seimo 
konservatorių atstovai sakė 
ketiną taisyti įstatymą, atsiž
velgdami į teismo išvadas. 

^f^noma. kad Lietuvoje ęy-
vena apie 400 buvusių KGli 
pareigūnų, kuriems gali būti 
pritaikytas įstatymas dėl dar-

Būna ir taip... 
(Informacija surinkta, remiantis Lietuvos iinjaskJaida. Statistikos departamento, 
Uniu agentūrų BNS bei Elta pranešimais) 

* Vasario pabaigoje Seime vykusioje p a r l a m e n t a r o Jano Senke
vičiaus spaudos konferencijoje buv: be vertimo vartojama lenkų kalba. 
Seimo Etikos ir procedūrų komisija apsvarsčiusi šį atvejį, pažymėjo, kad 
buvo pažeistas Lietuvos valstybinės kalbos (Statymas, kuris numato, kad 
oficialus valstybės ir savivaldos institucijų, valstybes įstaigų, įmonių or
ganizuojami renginiai vyksta valstybine kalba. Tačiau pats J . Senkevi
čius sako, kad į spaudos konferenciją, kunoje jis kalbėjo apie pasienio už
kardos Punske ir kitas problemas, susirinko tik lenkų žiniasklaidos atsto
vai, todėl jis nematęs reikalo kalbėti lietuviškai. Jis sake yra tvirtai nusi
teikęs ir toliau reikšti mintis ta kalba, kuria jam patogiau. 

* Vilnius paga l pragyvenimo k a š t u s užsieniečiams y r a p ig iau
sia iš trijų Baltijos valstybių sostinių, rodo JAV konsultacinės bendrovės 
„William M. Mercer Companies" atlikto tyrimo rezultatai. Sąraše, kuria
me išvardintas 151 pasaulio didmiestis nuo brangiausio iki pigiausio, Vil
nius įvertintas 61 punktu ir yra tik 136-asis. Tuo tarpu Talinas užima 77 
šio sąrašo eilutę (79 punktai), Ryga — 37 (89 punktai). Tyrimų metu buvo 
vertinamos namų, maisto, drabužių, komunalinių paslaugų, transporto ir 
pramogų kainos. 

* P rekyba senovės meno ver tybėmis — p e l n i n g a s , p a s l a p t i n g a s 
ir kupinas pavojų verslas. Nė viena iš pastarojo dešimtmečio didesnių 
meno kurinių vagysčių nebuvo išaiškinta. Žinomo kunigo Ričardo Mikuta
vičiaus ir jo kolekcijos dingimo byla, atrodo, taip pat įstrigo aklavietėje, 
įdomu tik tai, kad pagal vieną pagrindinių prokuratūros prielaidų, R. Mi
kutavičiaus sukauptus meno kūrinius pavogė nusikaltėliai, pasiųsti bū
tent kunigo kolegų kolekcininkų. „Respublika" pastebi, jog Kauno mafijos 
įžymybė Henrikas Daktaras namuose yra įsirengęs prabangią, šventais 
senoviniais paveikslais puoštą koplytėlę, kurioje melsdavosi būdamas 
laisvėje. Daug meno vertybių turėjo įsigijęs buvęs Nemenčinės klebonas 
Ričardas Jakutis, bankininkas Genadijus Konopliovas. 

* Praėjusių metų rugpjūčio mėnes i buvo n u s p r ę s t a nuo balan
džio 1 d. apmokestinti įvažiavimą į Nemuno deltos regioninio parko teri
toriją. Buvo numatyta, kad įvažiuoti į Ventę ir Rusnę lengvuoju automo
biliu kainuos 5 litus, už autobusų įvažiavimą, priklausomai nuo keleivių 
vietų, teks mokėti nuo 60 iki 80 Lt, 20-60 Lt mokės krovininių mašinų 
vairuotojai. Buvo skaičiuojama, kad per metus bus surinkta iki 200,000 
Lt, kurie bus skirti Nemuno ir marių pakrantėms valyti, poilsiavietėms 
įrengti bei kitoms reikmėms. Tačiau Centro sąjunga surengė gyventojų 
apklausą ir pateikė Šilutės merui prieštaravimą del rinkliavos, kuri truk
dytų turizmo bei verslo plėtrai. Pasak laikraščio ,,Pamarys", panaikinus 
rinkliavą Panemunėje, vėl nebūtų už ką tvarkyti žvejų ir poilsiautojų nu
siaubtos aplinkos. 

* Vadovybes apsaugos d e p a r t a m e n t o (VAD) p a r e i g ū n a i saugo 
apie 40 asmenų, susijusių su svarbiomis baudžiamosiomis bylomis. Tarp 
jų — kai kuriuos buvusius kriminalinius nusikaltėlius, sutikusius bend
radarbiauti su teisėsaugos pareigūnais ir duoti parodymus prieš gaujų 
narius Tačiau ne visi už valstybės lėšas saugomi asmenys elgiasi taip, 
kad išvengtų galimo pavojaus jų gyvybei. Ypač daug problemų kelia vers
lininkas Klemensas Kirša, iš kurio Seimo narys Audrius Butkevičius ap
gaulės būdu bandė išprašyti pinigų ir už tai buvo nuteistas kalėti. K. Kir
ša gali bet kuriuo metu pareikšti, kad tam tikram laikui apsauga ne tik 
nebūtina, bet ir nepageidautina. Vienas iš VAD pareigūnų neslėpė, jog K. 
Kirša sakė galįs jam sužlugdyti karjerą. 

* Kol teismuose i r Seime vyksta diskusijos, kokiu b ū d u a t imt i 
iš Seimo nario Audriaus Butkevičiaus parlamentaro įgaliojimus, Vilniaus 
pareigūnų kalėjime kalintis A. Butkevičius LNK televizijai pareiškė, kad 
jam nesvarbu, ar turi tą įgaliojimą, ar ne: ,,Mano politine karjera nesibai
gia. Ateisiu į Seimą ir surinksiu daugiau balsų negu konservatoriai". Ka
linamasis parlamentaras tvirtino, jog ir paprasti žmones įsitikinę, kad jo 
bylą „sufabrikavo* konservatoriai. 

* Varšuvos valstybiniame muziejuje buvo n u k a b i n t a s garsaus 
lenkų dailininko Jan Matuko paveikslas „Žalgirio mūšis". J is pradėtas 
rengti nelengvai kelionei į Vilnių. ..Lietuva pasirengusi garantuoti gabe
namo paveikslo apsaugą ir sudaryti tinkamas sąlygas eksponuoti lenkų 
šedevrą", kalbėdamas apie balandžio viduryje prasidėsiančią paveikslo 
parodą Vilniuje, sakė Lietuvos dailės muziejaus vadovas Romualdas Bud
rys. 4 metrų pločio ir beveik dešimties metrų ilgio drobę, sveriančią be
veik toną, nuėmė 20 vyrų. Nukabinant paveikslą, darbininkams buvo 
draudžiama net kalbėtis, nes paveikslui gali pakenkti oro vibracija. 

* Pramonininkų vadovas, ž iniasklaidos ne re t a i vad inamas įta
kingiausiu Lietuvos žmogumi, turinčiu kartai.s neribota įtaką net ir vy
riausybei, Bronislovas Lubys kategoriškai paneigė kad jis planuoja pirkti 
Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę „Bet ar aš kaltas, kad mane susi
randa koks stambus bankas ir sako — pone Luby. kad ir kiek elektrinių 
jūs statytumėte Lietuvoje, jei įdėsite 15 procentu- mes garantuosime liku
sius 85 proc. kreditų?", sakė B. Lubys. 

* „Ubagų baliaus" organizator iu i Vytautui Šus tausku i teismas 
skyrė 15 parų arešto. Patekęs į areštinę, protestuodamas jis paskelbė ba
do streiką ir po 4 dienu buvo nugabentas į Vilniaus universiteto ligoninę. 
kur netrukus pateko j reanimacija ..Nežinojau, kad badaujant per diena 
reikia išgerti po keturis litrus vandens, ir negeriau ne lašo", sake „gatves 
politikas" V. Šustauskas chirurgijos skyriaus palatoje, kur laukia tulžies 
operacijos 

* Visuomenei buvo paskelbta , kad kovo 11-ąją nuo infarkto mi
rė 44 metų Visagino meras Vladimiras Sčiurovas Tačiau vėliau sužinota. 
kad meras buvo rastas pasikoręs savo bute V Sčiurovas labai išgyveno. 
kai Visagino miesto savivaldybe buvo apkaltinta 1995-1996 metais vals
tybei padariusi 91.000 litu nuostolio 

binės veiklos ribojimo. Vasarį 
Valstybės saugumo departa
mentas pranešė, kad per sausį 
į VSD kreipėsi 137 darbda
viai, kurie informavo apie jų 
įdarbintus 234 buvusios KOP. 
darbuotojus. K jų registruotis 
į VSD iki vasario pradžios 
atėjo 77 buvę saugumiečiai. 

KALENDORIUS 

Kovo 18 d Sv Kirilas jeruza
lietis; Edvardas, Eimutis. Gintare 

Kovo 19 d.. Sv Juozapas; Vilys. 
;v- m Lietuvos vyriau-

.-ybe priėmė U-nkijos ultimatumą 
ir sutiko užmegzti diplomatinius 
santvkius su Lenkija. 

http://EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M l 

I Š K I L M I N G A I 
P A M I N Ė T O S DVI 

S V A R B I O S SUKAKTYS 

Kovo 11-osios sukaktis De
troi te buvo t rumpai , bet įspū-

l i . paminė ta praėjusį sa
vaitgalį. Antradienį , kovo 9 d. 
..Lietuviškų melodijų" ir sek
madienį, kovo 14 d. .Amerikos 
lietuvių balso" radijo progra
mose. 

1990 m. kovo 11 d. ir 1991 
m. liepos 31 d. sukaktys buvo 
minimos sekmadienį, kovo 14 
d., Šv. An tano parapijos patal
pose. Minėjimas pradėtas iš
ki lmingomis šv. Misiomis Šv. 
Antano bažnyčioje I užprašė 
kauliai, ramovėnai ir birutie-
tės). Šv. Mišias aukojo LŠSI 
vyr iaus ias kapelionas kun. Al
fonsas Babonas . Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis, jų ei
senai bažnyčion vadovavo 
„Švyturio" jū rų šaulių vado 
pavaduotojas Juozas Kinčius. 
Mišių skai t inius skaitė gar
bes šaulys Bronius Valiukė
nas . Mišių metu įspūdingai 
giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muz. Stasio Sli
žio. Ypatingai giedamos „Tau 
dėkinga . Lietuva", muzika 
Stasio Sližio, solo giedojo pats 
muz. Sližys. „Dievo Motina 
Marija" duetu giedojo muz. S. 
Sližys ir Violeta Balčiūnienė. 
Aukas aukojimui nešė Leonas 
Petronis ir Regina Juškai tė-
Švobienė. 

Po Mišių salė buvo pilnutėlė 
dalyvių. Minėjimą pradėjo Ra-
r.iovenų Detroito skyriaus pir
mininkas Mykolas Abarius. 
Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Babonas. Buvo prisiminti, iš
vardint i ir pagerbti 1991 m. 
saus io 13 d. Vilniuje žuvę \v 
1991 m. liepos 31 d. didvyriai, 
žuvusieji Medininkuose. Žva
kių, ka ip šviesos ir laisvės 
simbolio. uždegimu pager
biant 1991 m. sausio 13 d. Vil
niuje žuvusius pakviestas 
LŠSI vyr. kapelionas kun. Al
fonsas Babonas. O antrąją — 
už žuvusius Medininkuose 
žvakę uždegti pakviesta Sta
sio Bu tkaus šaulių kuopos 
vado pavaduotoja Danutė Pe
tronienė. Pagarba pareikšta ir 
Detroito apylinkės vieninte
liam Lietuvos kariuomenės 
savanoriui kūrėjui Stasiui Ši-
moliūnui. kuris gegužės 1 d. 
švęs savo garbingąjį 97-jį gim
tadienį. 

Vadas Abarius perskaitė 
gautus sveikinimus. Vienas jų 
iš Lietuvos Respublikos Seimo 
nares dr. Laimos Andrikienės. 
Baltijos asamblėjos pirminin
kės. An t ras sveikinimas iš 
Lietuvos šauliu vado majoro 
Leonardo Bakaičio. 

M. Abarius paskaitoje pa
reiškė, kad 1999 yra sukakčių 
metai, pradėdamas 1918 m. 
Vasario 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimu, 
suminėjo visą eilę svarbių da-
•ų. kurių sukaktys švenčia
mos Šiais metais. 

Po paskaitos vyko bendras 
da inavimas . vadovaujant 
muz. Stas iu i Sližiui. Buvo su
dainuota: „Ramovėnų mar-

— muz. E. Gailevičiaus: 
Linu per žemę" — muz. A. 

insko; ir ..Brangiausios 
spalvos" — muz. K. Vasiliaus
ko. 

Mykolas Abarius rengėjų 
vardu pareiškė padėką kun. 
Alfonsui Babonui už šv. Mi
šias, pamokslą ir invokaciją. 
muz. St . Sližiui už vargona
vimą, giesmes ir bendro dai
navimo pravedima. Violetai 
Balčiūnienei už sugiedota 

tą su muz. Sližiu, vėliavų 
tarnybai , sesei šaulei Onutei 
Abarienei už vaišes, ir vi
siems prisidėjusiems prie mi
nėjimo rengimo ir jame daly
vavusiems. Minėjimas buvo 

baigtas visiems sugiedojus 
Lietuvos himną. 

Po minėjimo vyko vaišes ir 
pabendravimas. Minėjimą 
ruošė ramovėnai, Stasio But
kaus ir „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos bei Detroito birutietes. 

Regina J u š k a i t ė 
Švobienė 

SUTEIKTAS KRIKŠTO 
SAKRAMENTAS 

Kovo 14 d. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje klebonas kun. 
Aloyzas Volskis suteikė Krikš
to sakramentą Simui Leonui 
Stapušaičiui . Krikšto tėveliai 
buvo Rita Kasputienė ir Ri
mas Matvekas. Po apeigų baž
nyčioje, tėveliai — Vilija ir 
Artūras Stapušaičiai suruošė 
vaišes parapijos svetainėje. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
KLUBO NARIU 
SUSIRLNKIMAS 

Dariaus ir Girėno klubo me
tinis narių susirinkimas š.m. 
kovo 21 d., 12 vai. vyks Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Po valdybos ir revizijos komi
sijos pranešimų bus valdybos 
narių rinkimai. Po susirinki
mo — 2 vai. pietūs ir vaišės. 
Visi klubo nariai prašomi me
tiniame susirinkime dalyvau
ti. Klubo pirmininkas yra Vi
talis Šeputa. 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJIEČIU 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, kovo 21 dieną, 
tuoj po 10:30 vai. r. šv. Mišių, 

Jonas Urbonas kalbasi su senatoriumi Spencer Abrakam, kuris yra įsi
jungęs į „Baltic Caucus" ir remia rezoliuciją del Baltijos šalių įjungimo į 
NATO 

VYT. LANDSBERGIO 
PAREIŠKIMAS 

KOVO 11-TOS PROGA 

Pasikalbėjime su LR Seimo 
pirm. Vytautu Landsbergiu 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėles š.m. kovo 9 dienos 
laidoje, LR Seimo pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis, paklaustas apie Kovo 11 
dienos reikšmę, pasakė: 

„Pirmas žingsnis skelbiant 
mūsų Nepriklausomybę buvo 
sunormalizuoti santykius su 
tuometine Sovietų Sąjunga, o 
t ik paskui su likusia Rusija. 
Tų santykių normalizavimų 
keliu mes toli ir gerai nuėjom. 
Tačiau dar ne viskas yra sut
varkyta. Ypač, kai kartu su 
politine nepriklausomybe mes 
dabar norime pasiekti ir dau
giau energetinės nepriklauso
mybės. Energetikos srityje ne
norime būti surišti vien tik su 
Rusija. Pasistatėm terminalą 

Dievo Apvaizdos Kultūros Baltijos jūroje. Pasikvietėm 
centre vyks metinis Dievo Ap- stambią amerikiečių bendrovę 
vaizdus parapijiečių susirinki- Williams International dirbti 
mas. Po klebono kun. Aloyzo 
Volskio ir Tarybos pirminin
kės Janinos Udrienės ir komi
tetų pranešimų, bus komiteto 
atstovų rinkimai. Visi parapi
jiečiai prašomi metiniame su
sirinkime dalyvauti. 

Lietuvos Seimo nare Laima Andri
kienė kalba Detroito lietuviams 

LAIMA ANDRIKIENĖ 
POLITINĖJE 

VAKARONĖJE 

LB Detroito apylinkės val
dyba, š.m. kovo 7 dieną. į De
troitą buvo pakvietusi LR Sei
mo narę ir Baltijos asamblėjos 
pirmininkę Laimą Andrikienę 
dalyvauti politinėje vakaro
nėje, j kurią susirinko 70 tel
kinio narių. Prelegentę pri
statė valdybos vicepirm. Bi
rutė Sverienė. LR Seimo narė 
supažindino dalyvius su da
bartine Lietuvos politine pa
dėtimi. Atsakė \ pateiktus 
klausimus ir pabendravo su 
vakaronės dalyviais. „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlės kovo 13 d. laidoje. Lai
ma Andrikiene pareiškė savo 
nuomonę apie Lietuvos švie
timą, išeivijos bendruomenes 
ir LR Seimo komisiją, išeivijos 
Seimo narių veiklą ir Lietu
vos pastangas siekiant narys
tės NATO ir Europos Sąjun
gos eilėse. Laima Andrikienė 
viešnagės metu aplanke ir bu
vusią jos patarėją Europos rei
kalų ministerijoje Laimą Sve-
raitę. kuri. uždarius šią mi
nisteriją, grįžo atgal į Kala-
mazoo. Michigan. 

mūsų naftos ir naftos perdir
bimo komplekse. Paimta treč
dalis akcijų ir vadovavimas. 
Tikimės iš to labai gerų pos
linkių Lietuvos ūkiui ir paja
moms bei Lietuvos geram 
įvaizdžiui Vakarų pasaulyje. 
Bet ne visi to nori. Yra ir pa
sipriešinimų. Yra nenoras iš
leisti iš savo rankų Lietuvos 
energetikos ūkio, tas pats yra 
elektros energijos srityje. Mes 
norime statyti perdavimo li
niją per Lenkiją į Vakarus. 
Tai būtų naudinga Lietuvai. 
Yra bendrovių Vakaruose, ku
rios nori investuoti į šitą 
verslą, tačiau ir vėl pamatė
me, kad yra trukdymų, intri
gų, gąsdinimų ir melavimo, 
siekiant sugriauti tą projektą. 
Lietuvoje tebevyksta išsiva
davimo kova. Šiek tiek kitokio 
išsivadavimo, kitokiam lygme
nyje, bet dar tikrai nebaigta. 
Taip, kaip ir mūsų saugumo 
byla, ar mes įsijungsime į At
lanto organizaciją (NATO), 
kad būtume visai saugūs. Ar 
mums kliudys, neleis, gąsdins 
ir panašiai. Norime būti laisvi 
ir nuo gąsdinimo. Laisvi ir 
nuo spaudimo ir prievartavi
mo. Taigi, esame gerame ke
lyje, bet dar yra sunkaus dar
bo etapas. Todėl, sveikinda
mas visus lietuvius Kovo 11-
tos proga, linkiu suprasti Lie
tuvos reikalų sudėtingumą ir 
remti Lietuvos siekimus Lie
tuvos gyventojų gerovei". 

„ŽVAIGŽDŽIU 
KVARTETAS" DE

TROITE 

Š.m. kovo mėn. 28 dieną į 
Detroitą atvyksta Lietuvos es
trados „Žvaigždžių kvartetas", 
kuriam vadovauja G. Balutis. 
Kvartetas dainuoja populia
riausias visų laikų melodijas 
— nuo klasikinių iki roko. 
Koncertuoja įvairiose Lietu
vos vietovėse. Svarbiausi kū
rybos ir atlikimo principai — 
dainuoti lietuviškai, dvasin
gai ir nuoširdžiai. Kvarteto 
sudėtis — Janina Miščiukai
tė. Ona Valiukevičiūtė, Valde

maras Frankonis ir Viktoras 
Malinauskas. Tik prieš pu
santrų metų susibūręs kolek
tyvas, rėmėjų padedamas, iš
leido savo pirmąją kompakti
nę plokštelę ir kasetę. Sekma
dienį, kovo 28 dieną, kvarte
tas po 10:30 šv. Mišių, pirmą 
kartą pasirodys Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Bilietų 
kaina tik 12 dolerių suaugu
siems, jaunimui — 5 doleriai. 
Visuomenė kviečiama atvykti, 
pamatyti ir išgirsti estrados 
dainininkus. Ona Valiukevi
čiūtė buvo pirmutinė estrados 
dainininkė iš okupuotos Lie
tuvos, kurią Detroitas išgirdo 
ir pamatė prieš 25 metus, kai 
ji dainavo VVindsore, Kana
doje. ta 

TRUMPAI APIE MŪSŲ 
SENATORIŲ VEIKLĄ 

Kovo 13-tą, JAV senatorius 
Spencer Abraharri iš Michigan 
valstijos, susitikęs Joną Urbo
ną, informavo jį, kad jie įsijun
gė į „Baltic Caucus" eiles JAV 
Senate ir remia S. Con Res #2 
JAV Senate, kurią yra įnešęs 
JAV senatorius Diek Durbin; 
šioje rezoliucijoje siūlomas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
įjungimas į NATO. 

JAV senatoriai Diek Durbin 
ir Spencer Abraham Kovo 11-
tos proga, š.m. kovo 11 d. savo 
pasisakymus Lietuvos reika
lais įnešė JAV Senate. 

Iki šiol, iš šešiolikos JAV 
Kongreso atstovų, devyni jau 
yra „Baltic Caucus" nariai 
JAV Atstovų rūmuose. Iš dvie
jų JAV senatorių, į „Baltic 
Caucus" eiles JAV Senate 
įsijungęs senatorius Spencer 
Abraham. Daromos pastangos 
ir tikimasi, kad ir JAV sena
torius Carl Levin greit paseks 
jo pavyzdžiu. J o n a s U r b o n a s 

B A L T I M O R E , M D 

„ŽVAIGŽDŽIŲ 
KVARTETAS-

BALTIMORĖJE 

Prieš porą savaičių išgirdo
me, kad Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone, Nepriklausomy
bės atgavimo minėjime kovo 
10 dieną dainuos iš Lietuvos 
atvykęs „Žvaigždžių kvarte
tas". Po poros dienų tie jų pla
nai pasikeitė ir jie išvyko iš 
Lietuvos tik kovo 11 d. Prieš 
tai Juozas Gaila jau buvo už
mezgęs ryšius su jais ir Phila-
delphijos lietuviais, kurie juos 
pasikvietė kovo 14 dienos kon
certui. Baltimorės mažas tel
kinys abejojo, ar pavyks per 
trumpą laiką sukviesti pakan
kamai klausytojų. J. Gaila, 
pasitaręs su Lietuvių namų 
administracija, surizikavo 
rengti koncertą kovo 13 d., t.y. 
šeštadienį, po pietų. Kvarte
tas, vadovaujamas Giedriaus 
Baltučio, atvyko į Baltimorę 
kovo 11 d. Kitą dieną, pade
dant Antanui Dundzilai ir Ka
ziui Vasaičiui, svečiai apžiū
rėjo Vašingtoną, o dar kitą 
dieną, Gintarui Buiviui su jo 
muzikine aparatūra padedant, 
įvyko „Žvaigždžių kvarteto" — 
Onos Valiukevičiūtės, Janinos 
Miščiukaitės, Voldemaro 

Frankonio ir Viktoro Mali
nausko — koncertas. Progra
ma buvo įvairi: moderniškos 
estradinės, liaudies, prieškari
nės ir pokarinės Lietuvos 
kompozitorių dainos, skambė
jo ir A. Šabaniausko prieš 60 
metų girdėtos dainos. Mums, 
toli nuo tėvynės gyvenan
tiems, buvo labai malonu su 
tomis dainomis nusikelti į Lie
tuvą ir išgyventi tą artimą 
gimtojo krašto šilumą. Keletas 
dainų net ašaras išspaudė, bet 
ne skausmo, o džiaugsmo, ma
lonaus dvasinio pabendravimo 
su čia atvykusiais tautiečiais. 

Mums dar neįprasta garsi 
šių dienų muzika ir daug mū
sų senesniųjų klausytojų pa
geidautų švelnesnių, tylesnių 
muzikos garsų. Mes jaunys
tėje girdėjome metalo muzi
ką. Tai buvo lyg medį pjauna
mo pjūklo virpėjimas ar šien
pjovių galandamų dalgių 
skambesys, lydimas vyturėlių 
dainavimo. Todėl, ypač ruo
šiant tokius koncertus, kur 
klausytojai yra jau subrendu
sio amžiaus, reikėtų į tai atsi
žvelgti. Koncerto metu labai 
nemalonu mokyti specialistus, 
kaip tvarkyti muziką. Bet ap
skritai koncertas Baltimorėje 
gerai pavyko ir ta viena pasta-
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Janina Miščiukaite viena is ..Žvaigždžių kvarteto" narių, savo pirmąjį al
bumą ..J tave" skiria tiek vyresnio amžiaus klausytojams, tiek jaunesnia
jai publikai. Albumą, kuo kasetėse ir kompaktiniuose diskuose išleido fir
ma ...Jam Records". sudaro 11 naujų ir kiek senesniu kurinių 

Nuotr Eltos 

ba neturėtų sulaikyti lanky
tojų. 

Linkime šiam kvartetui sėk
mingai aplankyti kuo daugiau 
lietuviškų telkinių. Valio 
jiems! 

J. Kardokas 

SEATTLE, WA 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Skirstantis po š.m. Vasario 
16-tos šventės Seattle, vyku
sios š. m. vasario 20 d. latvių 
salėje, girdėjosi atsilankiusių 
komplimentai. Be išimties, 
svečiai susidarė vienodą nuo
monę: šių metų minėjimas 
pats geriausias, įdomiausias 
nuotaikingiausias iš visų! 

Šventės akademinę progra
mą pravedė Rima Kelertaitė. 
Pagrindinė kalbėtoja buvo Jū
ra Avižienytė, University of 
Washington daktarato kandi
datė. Apie universitete vei
kiančią baltistikos studijų 
programą kalbėjo skandinavų 
mokslų skyriaus vedėjas Terje 
Leiren. Himnams akompana
vo muzikas Dainius Vaičeko-
nis. 

Meninę dalį pravedė Danutė 
Musteikytė—Rankienė. Buvo 
džiugu programoje matyti net 
t r is skirtingų amžių tautinių 
Šokių ratelius. Šokiais bei 
žaidimais žiūrovus linksmino 
šaunus vaikučių būrys, vado
vaujamas Neries Palūnienės. 
Po jų energingai pasirodė 
naujai įsteigtas vyresnių vai
kų ratelis, vadovaujamas Vio
letos Kuprėnaitės Jessen ir 
Jūra tės Mažeikaitės Harri-
son. Tautinių šokių ciklą sma
giai užbaigė Zitos Petkienės 
vadovaujama studentų bei 
jaunų veteranų „Lietučio" 
tautinių šokių šokėjų grupė. 

Dar ne viskas. Buvo dai
noms ir muzikai skirta pro
gramos dalis. Darniai dainavo 
Rasos Matienės ir Julijos Ge-
lažytės „Ūkanos" folklorinis 
ansamblis. Po to, svečiai iš 
Lietuvos — Petras ir Dalia 
Vaičekoniai, muziko Dainiaus 
Vaicekonio tėvai, gražiai dai
navo dvi estradines dainas. 
Baigiant muzikinę programą, 
kompozitorius Gintautas Aba
rius, Lietuvoje gerai žinomas 
džiazo pianistas, jaudino žiū
rovus savo garsiąja daina 
„Dieve, laimink Lietuvą". Vi
siems programos atlikėjams 
žiūrovai, net atsistoję, šiltai ir 
ilgai dėkojo. 

Tradicinė suneštinė vaka
rienė, po kurios patys svečiai 
turėjo progą užtraukti lietu
višką dainelę Sauliui Matui 
akordenu pritariant. Ko ne 
visi lankytojai buvo įtraukti j 
spontanišką „Suk, suk rateli", 
šokį, kuris vingiavo per visą 
salę, net tarp stalų ir kėdžių. 

EUOBCC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tai. 706-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Te). (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tei. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kabame lietuviškai 
6187 S Archer Ave. (prie Austin) 

Tat 773-565-7755 
Vatendoe pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Suite 310 

Naparville. IL 60563 
Tei. (630) 527-0090 
3825 Highiand Ave., 
Tower 1. Suite 3 C 

Downars Grove. IL 60515 
Tai. (830) 435-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tei. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tei. 773-735-7709 

O kai pagaliau pianistą Aba
rių vėl prikalbinome sėsti prie 
pianino, j i s ilgai linksmino 
klausytojus net ikėtu koncer
tu. 

Taigi iš minėjimo, kuris 
prasidėjo 5:30 v.v., išvažiavo
me namo t ik po pirmos valan
dos ryto! Ačiū visiems rengė
jams, ypač Silvijai Fabijonai-
tei-Comeaux, tvarkiusiai mi
nėjimo ruošos darbus . Už pa
sišventimą ačiū virtuvėje dir
busioms savanorėms, kurioms 
vadovavo Dalia Tutlytė-Mro-
wiec. Jų da rbas tęsėsi nuo 
minėjimo pradžios iki pabai
gos. Dėkui I renai Kinderienei 
ir jos padėjėjams už salės 
ruošą; ačiū Arūnui Gauriui ir 
jo d raugams už salės sutvar
kymą po minėjimo, š irdingai 
ačio visiems ki t iems, kurie 
prisidėjo prie šios programos. 

Zita P e t k i e n ė 



/ 

LIETUVOS SAUGUMO 
PERSPEKTYVOS 

ALGIRDAS RIMAS 

Pirma, norėčiau apibūdinti 
dabartinę padėtį. Didelė dalis 
Lietuvos strategijos užtikrinti 
krašto saugumą, remiasi in
tegracija į vakarietiškas gyny
bos struktūras. Nors Lietuva 
jau dabar dalyvauja įvairiose 
organizacijose ir programose, 
kurios palaiko pastovumą ir 
bendradarbiavimą saugume, 
praktiškai yra tik viena orga
nizacija, kuri tikrai pajėgia 
užtikrinti savo narių saugu
mą. Tai NATO. 

Lietuva, kaip ir daug kitų 
Vidurio Europos valstybių, ke
tina įstoti į šią sąjungą. Lietu
va ir jos dvi kaimyninės Balti
jos valstybės gautų ypatingos 
naudos iš NATO narystės. 
Joms daugiausia gresia pavo
jus iš rytų. 

JAV ir NATO laikosi politi
kos, kad durys į narystę yra 
atviros visiems kandidatuo
jantiems Europos kraštams, 
kurie įgyvendintų t am tikrus 
reikalavimus. Jų yra šeši: kad 
valstybėje būtų demokratija; 
kad joje būtų gerbiamos et
ninės ir žmogaus teisės; kad 
valstybėje būtų įdiegta laisvos 
rinkos ūkio sistema; kad ka
riuomenei vadovautų civiliai; 
kad santykiai su kaimyninėm 
valstybėm būtų taikūs; kad 
būtų kariuomenė parengta 
bendrai veikti su kitų NATO 
kraštų karinėm pajėgom. Lie
tuva, gal daugiau negu kitos 
kandidatės, minėtus reikalavi-

r"rhus įgyvendina. 
'. ' Šiais metais Lietuvoje bus 

paskirta iš biudžeto per 180 
mln. dol. gynybai. Tai suma, 
kuri atitinka pusantro procen
to krašto bendro produkto. Iki 
2001 metų gynybai išlaidos 
turėtų pakilti iki lygio, kuris 

• Jfttisiks 2 krašte bendro pro
dukto procentus. Per būsimus 
10 metų, pagal viešai paskelb
tus planus, Lietuvos kariuo
menė turėtų išaugti iki 25,000 
gerai ginkluotų karių, orga
nizuotų į 4 ' rigadas. Viena jų 
bus greito n agavimo, paskirta 

* taikos palaikymo uždaviniams 
užsienyje. 

Balandžio mėnesį VVashing-
tone įvyks NATO viršūnių 
suvažiavimas. J a m e bus į 
NATO oficialiai priimtos Len
kija, Vengrija ir Čekija. Grei
čiausiai bus priimta politika 
dėl būsimo NATO plėtimo eta
po. Deja, nematyti, kad šį sykį 
būtų išvardintos ir pakviestos 
stoti į NATO kurios kitos val
stybės. 

Kaip bus už dar dvejų metų 
vyksiančioje viršūnių konfe
rencijoje, dar neaišku. Kon
grese turime draugų ir 
rėmėjų. Senatorius Durbin ir 

Atstovų rūmų narys Shimkus 
iš Illinois yra jau pristatę re
zoliucijas remti Baltijos val
stybių greitą pakvietimą į 
NATO (Senato rezoliucija 
vadinasi „Senate Concurrent 
Resoliution 2". Atstovų rūmų 
rezoliucijos numerio dar netu
rime). Turėtume visi atskirai 
ir per mūsų organizacijas ska
tinti savo atstovus Kongrese ir 
senatorius remti šias rezoliu
cijas ir prašyti, kad jos būtų 
priimtos skubiai, prieš ba
landžio NATO viršūnių konfe
renciją. Papildomų žinių gali
ma gauti per JAV LB ir per 
Jungtinį baltų komitetą. 

Daugiau ir plačiau apie 
šiuos ir panašius klausimus 
bus svarstoma Jungtinio baltų 
komiteto (jbanc) konferenci
joje kovo 5-6 d. Washingtone. 
Tikslių duomenų apie šią kon
ferenciją galima gauti lanksti
nuke, taip pat per „Internetą" 
jbanc.org. 

Štai mano ateities vizija Lie
tuvai. Įsivaizduokime, kad yra 
2018 metai vasario 16 d., o 
mes švenčiame 100-ją Lietu
vos Nepriklausomybės šventę. 
Joje kalbėtojas sako tokią kal
bą: 

Kas galėjo numatyti, kaip 
per dvidešimt metų viskas pa
sikeitė į gerą pusę — Ameri
koje ir Lietuvoje? O Lietuvos 
saugumo padėtis daug dar 
priklauso nuo Amerikos ir nuo 
jos kaimynų. Dar ne vienas at
simena, kiek neramumo išgy
veno žmonės šio šimtmečio 
pradžioje, kol JAV ir Europos 
Sąjunga išsprendė savo, tada 
gilėjančias, komercines proble
mas ir susitarė arčiau bendra
darbiauti politikoje. Vyko re
forma NATO ir ji išsiplėtė iki 
pat Rusijos sienų. Lietuva ir 
kitos Baltijos valstybės buvo 
priimtos. NATO pavirto į tikrą 
taikos palaikymo jėgą. Jos už
daviniai apėmė ne tik Europos 
teritoriją, bet ir Vidurinės Azi
jos, Persų įlankos, net Afrikos. 

Galėjo būti kitaip. Nors Eu
ropos Sąjunga sparčiai stiprė-

..Lii'tuva XXI amžiuje'' simpoziumo dalyviai. Iš kaires: moderatorius Darius Sužiedėlis, dr. Saulius Sužiedėlis, 
dr Dalia Grybauskaite. Algirdas Rimas ir Juozas Gaila. Nuotr. Broniaus Čikoto 

Algirdas Rimas. 

jo po įvedimo euro valiutos, 
trūko ryžtingumo suderinti at
skirų Europos Sąjungos narių 
politiką ir kartu laikytis vie
ningos, pastovios linijos geo-
strageniniais klausimais. Silp
nėjo bendradarbiavimas ir 
transatlantinės struktūros, 
kaip NATO. O tik per bendra
darbiavimą tarp JAV ir Euro
pos Sąjungos buvo galima su
valdyti kylančią Kinijos ga
lią ir islamo fundamentalistų 
įtaką artimuosiuose Rytuose. 
Transatlantinis bendradar
biavimas taip pat pasirodė 
būtinas išlyginant padėtį Ru
sijoje. 

Atsimename, kaip Rusijoje 
pagaliau įsitvirtino veiksmin
ga demokratija, kai jaunoji 
karta, paragavus laisvesnio 
gyvenimo ir laisvosios rinkos, 
pasiryžo sutramdyti nusikal
stamųjų grupuotes ir aptvar
kyti savo krašto chaosinę po
litinę santvarką. Jie veikė ne 
iš idealizmo, bet iš praktinių 
motyvų, norėdami sau sukurti 
kuo palankesnes buitines są
lygas. Tokie nauji elitai ne
sipriešino taip smarkiai, kaip 
jų tėvų karta, Lietuvos ir kitų 
kaimynų priėmimui į NATO. 
Kai pradėjo grasinti Rusijos 
sienoms stiprėjanti Kinija ry
tuose, o pietuose persų ir 
turkų kraštai, Rusija suprato, 
kad kaimynų NATO narystė 
užtikrintų ir jos pačios vakari
nio pakraščio saugumą. Vė
liau kandidatavo Ukraina, 
Baltarusija ir net patys rusai. 
Bet derybos, atrodo, dar ilgai 
užsitęs. 

Ir čia galėjo būti kitaip. O 
šimtmečio pradžioj, galingi 
veiksniai, susidėję iš finansų, 
pramonės, buvusios KGB, po
litikų ir gaujų, kovojo tarpusa
vyje. Buvusios nomenklatūros 
seniai ir jauni oportunistai 
kėsinosi prieš Vakarus, pre
kiavo su visais, net teroristais, 
grasino kaimynams. Dėl NA
TO plėtimo į Lietuvą nebuvo 
jiems jokios kalbos. Tačiau 
Rusija iro į atskiras teritorijas 

ir galingų interesų grupuotes. 
Kas dėjosi Maskvoje, vis turė
jo mažiau ir mažiau reikšmės. 
Panašiai vyko ir gretimoje 
Baltarusijoje. Tokioje aplinko
je Lietuva pateko į NATO, nes 
patiems sąjungininkams rei
kėjo sutvirtinti šiaurės rytus. 
Tada ir pradingo iliuzijos, kad 
NATO išplėtimas į Baltijos 
kraštus daug kainuotų ir su
priešintų galingą Rusiją visų 
nenaudai. J u k tokios galingos 
Rusijos nebuvo. 

NATO Lietuvos ginti nerei
kėjo. Vien faktas, jog NATO 
veikė, pakako padėčiai nusi
stovėti. Nors reikėjo įdėti savo 
įnašą į šią organizaciją, Lietu
vos kariuomenės daliniai už
sitarnavo daug garbės, tar
naujant Europos periferijoje 
po NATO vėliava. Aišku, kad 
galėjo manyti, kad tarp lietu
vių karių būtų vis daugiau 
svetimtaučių, pasamdytų tar
nauti mūsų gretose, kaip ir 
lietuvių krepšinio komandose. 
Kitaip negalėjo būti. Jau se
niai patyrėme, kad Lietuvos 
mažėjantis gimstamumas ir 
gyventojų senėjimas neleidžia 
lengvai rizikuoti jaunų lietu
vių tautiečių sveikata bei gy
vybe. 2018 metais, Lietuvos 
gyventojų skaičius vos siektų 
3 milijonus, ir vis daugiau yra 
pensininkų. 

Šimtmečio pradžioje Vakarų 
karo strategijoje ir ginkluotėje 
vyko stambūs pasikeitimai. Iš 
esmės prie ginkluotės buvo 
prijungti galingi kompiuteriai 
ir informatikos metodai. Kom
piuterių mikroprocesoriai vis 
tobulėjo ir atpigo, tad juos 
buvo galima pritaikyti karo 
technikai. Tokiu būdu pasi
darė geriau ir pigiau stebėti, 
žvalgyti, šaudyti tiesioginiais 
ginklais iš tolo, palaikyti radi
jo bei kompiuterio ryšius ka
ro lauke, vartojant satelitinę 
techniką. Brangūs ginklane
šiai, kaip koviniai lėktuvai, 
laivai ir šarvuoti tankai, pra
rado daug savo vertės, pavirs
dami tik į gerus taikinius. 

Per NATO dabar Lietuvai 
prieinami tokie naujieji gink
lai bei satelitiniai ryšiai ir 
žvalgybinės stebėjimo galimy
bės. 

Su karo lauko kompiuteriza
cija pasikeitė ir gynybos stra
tegija. Nėra reikalo toliau lai
kyti didelius pėstininkų dali
nius. Užtenka įrengti eilę ap
gintų bunkerių, iš kurių val
doma nauja ginkluotė. J i būtų 
pritaikyta ir išdėstyta apsigin
ti nuo karinių užpuolimų. 

Su maža, bet profesonalia, 
gerai apmokyta kariuomene, 
Lietuva pajėgia apsiginti nuo 
užsienio priešų, nors reikalo 
t am nėra. Dalis karių yra 
aukštus mokslus baigę kom
piuterių specialistai. Apie pu
se jų yra moterys, nes svar
biau, kad daugelis tokio perso
nalo turėtų techninį su
gebėjimą, o ne tradicinį karo 
lauko kovingumą. 

Pajėgūs ir mūsų specialios 
paskirties kovos daliniai. J ie 
gerai ginkluoti pėstininkai ir 
ypač parengti greito reagavi
mo uždaviniams kautis su 
dar veikiančiom, tarptauti
nėm, sunkiai ginkluotom gru
puotėm. Jos kartas nuo karto 
atvyksta iš Pskovo, Kara
liaučiaus ir kitų vietovių plė
šikauti. Bet nereikia daug da
linių, kad susidorotų su to
kiais „bermontininkais". Taip 
pat turime ir savo svetimšalių 
legioną, kuris tarnauja užsie
nyje, tarptautiniuose taikos 
palaikymo uždaviniuose. 

Kokia išvada? Lietuvos sie
nos saugios. Ar jos gyventojai 
jaučiasi saugūs, tai kitas klau
simas. Kriminalai veikti ne
nustojo. Lietuvoje daug jaunų 
ateivių, iš netradicinių kraš
tų. Pasaulinė masinė anglų 
kalbos kultūra daro savo įta
ką, griaudama tradicines są
vokas. Technologiniai pasikei
timai tęsiasi visu greičiu. To
kioms sąlygoms esant, kaip 
gali Lietuvos gyventojai jaus
tis saugūs, jeigu jų skaičius 
mažėja ir jie vis sensta? 

Danutė Bindokitnė 

Sukurkime naują 
tradiciją 

Besidžiaugiant pagaliau į 
..Draugo" knygynėlį atkelia
vusia naujai išleisto „švento 
Rašto" knygų siunta ir nepa
prastu pirkėjų susidomėjimu, 
kyla mintis, kad dabar mes — 
bent užsienio lietuviai — ga
lėtume sukurti naują tradi
ciją, pasinaudodami š i a ver
tinga, gražiai išleista ,,Švento 
Rašto" knyga. 

Lietuvių tauta nuo žiliau
sios senovės pasižymi turt in
gu tradicijų bei papročių krai
čiu, mūsų senelių ir tėvų rū
pestingai išsineštu iš tėvynės 
baisiaisiais bėgimo metais, 
dosniai dalintu savo art imie
siems ir kitiems tautiečiams 
pabėgėlių stovyklose Vokieti
joje, pokarinei emigracijai 
prasidėjus, atplukdytu per At
lantą į „naująją žemę", kurio
je norom nenorom teko įleisti 
šaknis. 

Daug jau tų anuometinių 
pabėgėlių-emigrantų atsigulė 
amžinam poilsiui toli nuo 
savo gimtinės, bet jų perduo
tos lietuviškos tradicijos tebe
gyvos. Jas toliau puoselėja 
vaikai, vaikaičiai, net tie, ku
rie jau nebemoka tėvų kalbos. 
yra sukūrę mišrias šeimas. 
Šis tėvų ar senelių palikimas 
kartais yra vienintelis ryšys, 
siejantis su savo ki lmės šak
nimis — velykiniai margučiai 
lietuviškais raštais, kūčių val
giai, kalėdaičiai, š iaudinu
kais papuošta eglutė: tauti
niai šokiai, gintariniai papuo
šalai, drožiniai ir audiniai; 
Vasario 16-osios paminė
jimai... Tai tik dalis lietuviš
kumo apraiškų, š iandien su
tinkamų visur, kur tik gyvena 
lietuvių kilmės žmonės. 

Daug lietuviškų tradicijų, 
kurias žinojo vyresniųjų kar
tų tautiečiai, ilgainiui kiek 
pasikeitė, prisitaikė pr ie nau
jų gyvenimo sąlygų, vietinių 
aplinkybių. Tačiau — taip ir 
turi būti, nes tradicijos yra 
nuolat kuriamos, keičiamos, 
dėl to jos visuomet gyvos, ne
senstančios, visoms kartoms 
tinkančios. Tad nor ime pasiū
lyti naują tradiciją, kaip tik 
susietą su „Švento Rašto' 
knyga. 

Šis leidinys, pirmas toks vi
soje mūsų tautos knygų leidy
bos istorijoje, yra savaime ver
tingas ir turėtų ras t i vietą 
kiekvieno lietuvio namuose. 
Tačiau Šv. Raštas — ne roma
nas ar kažkokio kito grožines 
literatūros žanro kūrinys. Be 
abejo, jis bus daugelio įsigy
tas, pagarbiai pavartytas, ret
karčiais paskaitytas ir po to 
padėtas į 'entyną. O visai ne

sunkiai gal ime jį padaryti la
bai ak tua l i a ir būtina šein 
istorijos knyga, brangintina 
ne t ik dabar , bet ir tolimoje 
ateityje. 

Tėvai <arba seneliai > turėtų 
„Šventą Raštą" nupirkt i 
riausiam šeimos vaikui, o 
knygos pradžioje, tuščiame 
puslapyje. įrašyti šiuos duo
menis: senelių vardus , pavar
des (nereikia pamiršti močiu 
tės mergaut ines pavardės), jų 
gimimo data, jeigu jau mirę — 
ir mirt ies; tėvo ir motinos var
dus, gimimo datas: jų bro!:us 
ir seseris; tėvu vedybų datą. 
visų vaikų vardus ir gimimo 
datas . Žinoma, kiekvienas 
gali įrašyti ir pridėtinę infor
maciją, kuria svarbu pa .kti 
ateičiai. Pvz.. vaikų vedybų 
datą, žentų ar marčių vardus 
(ir mergautines pavardes), 
vaikaičių vardus ir gimimo 
datas. . . 

Tokia „Švento Rašto" knyga 
su šia svarbia informacija, pa
dovanota vyriausiam sūnui a r 
dukra i , gali būti brangu.- vi
sos šeimos tur tas , ilgainiui 
panašiu būdu perduodama? 
ateinančiom kartom. Popie
r iaus lapai, užrašų knygelės, 
kompiuterio disketės labai 
t inka įvairiems šeimos i-;.(ri
jos bruožams bei smulkme
noms išsakyti. Ten galima 
plačiai aprašinėt i įvykius ir 
žmones, bet daugelis netu
r ime laiko, sugebėjimų ar net 
tvir tos valios tai atlikti — 
toks projektas jau reikalauja 
nemažai pastangų. Daug kar
tų yra atsi t ikę, kad delsimas 
tęsėsi ta ip ilgai, kol žmogui 
Žemėje skir tas laikas pasi-
Daigė: liko neišsakyta tai. ką 
norė ta papasakoti , neperduo
ta vaikams ir vaikaičiams 
svarbios, su šeimos istorija 
sur iš tos , informacijos. Ypač 
dabar , kai daugelis j aunes 
niųjų keliauja aplankyti Lie
tuvą, gera žinoti savo tėvų ki
limo vietą, gimines šaknis . J 
Švento Rašto puslapį, nors jis 
ir tuščias, nedaug informaci
jos tilps, bet daug ir nereikia, 
t ik pačios pagrindines. Ir tai 
k a d a nors gali būti labai nau
dinga, ypač jei daugiau žinių 
ap ie giminę, šeima vyresnieji 
nepal iks . Trumpus į rašus pa
daryt i gali net ir t ie. kurie 
a t r anda įvairiausių pasiteisi
nimu, kad tik rašyti nerei
kėtų. O prisiversti ver ta — tik 
pagalvokime, kaip brangi atei
tyje gali būti tokia knyga, ku
rioje senelio, močiutės, tė tes 
a r mamos ranka įrašyti žo
džiai, skirti būsimoms kar
toms. 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TAUTKUVTENĖ 

Nr.2 Tęsinys 
Atrodo, pildosi L. Sagio 

svajonė — apjungti visą lietuvišką jaunimą į vieną 
grupę ir leisti jaunais talentais pasidžiaugti tiek savie
siems, tiek svetimiesiems. 

Grupėje skrupulingai skaičiuojami koncertai. Kau
piama istorija. Šiame sezone net septyniolika kartų 
pasirodyta visuomenei. Iš jų devyni — saviesiems. 

Netrukus įvyks Pirmoji išeivijos tautinių šokių šven
tė ir grupė pradeda jai rimtai ruoštis. Ateina daug 
naujų jaunų žmonių, norinčių dalyvauti artėjančioje 
tautos šventėje. Tačiau, net ir tokiais sudėtingais me
tais, kai artėja šokių šventė, „Grandinėlė" nemažai 
koncertuoja. Įsimintini koncertai Cleveland Western 
Reserve ir Pittsburg DuQuene universitetuose. 

Šokiui šventei geriau pasirengti, į talką L. Sagiui 
įsijungia ir nauji šokių mokytojai: A. Raulinaitienė 
(buvusi Čiurlionio ansamblio šokėjų grupės vadovė) ir 
N. Aukštuolis (buvęs Omahos lietuvių šokių grupės 
vadovas). 

Net 50 jaunųjų grandinėliečių išvyksta Čikagon, da
lyvauti Pirmoje išeivijos — JAV ir Kanados tautinių 

šokių šventėje, kuri buvo surengta 1957 m. birželio 30 
d. Čikagoje. Šventės rengimo idėja priklauso dar prieš 
Antrąjį pas. karą atvykusiam lietuviui Bruno Shotui, 
kuris buvo Čikagoje sukūręs tautinių šokių grupę. 
Šventei rengti Br. Shotas sudarė komitetą, į kur, įėjo 
jis pats ir Bronė Jameikienė (buvusi Vilniaus universi
teto tautinių šokių grupės šokėja, Vokietijoje šokusi 
„Čiurlionio" ansamblyje), Irena Šilingienė (dirbusi Ma
rijampolėje ir Vilkaviškyje fizinio lavinimo mokytoja) 
ir Vera Radauskienė. Šie žir<onės ir sustatė būsimos 
šokių šventės repertuarą. I. Šilingienė tapo šventės 
meno vadove. Nors šventė ir nepraėjo taip sklandžiai, 
kaip norėjosi, bet daugelis ją pavadino — tautinio 
šokio ir muzikos fiesta. 

Programos pirmoje dalyje buvo pašokti 9 šokia., po 
to dainavo jungtinis Čikagos šeštadieninių mokyklų 
choras, kuriam dirigavo Antanas Skridulis, kankiiavo 
moksleivių kanklininkių ansambliukas, vad. Ar.elės 
Kirvaitytės. Vaikai šoko „Jurgelį", „Aguonėlę", „1 ,:)da* 
ir „Audėjėlę". Maršus griežė, šokiams akompanav > Br. 
Jonušo vadovaujamas pučiamųjų orkestras. Antroje 
šventės dalyje šoko vyresnieji šokėjai — „Sukč-ių", 
„Jonkelį", „Senio polką", „Sadutę", „Oželį", „Blezdin
gėlę", „Rugučius", „Malūną" ir „Noriu miego". 

Su triumfu „Grandinėlė" kartu su Putnamo šokė
jomis pašoko „Sadutę". Šis šokis dar ilgam išlikų žiū
rovų atminty. Ne vienas paslapčia ir ašarą nubraukė, 
tėvynę prisiminęs... Tautinių šokių šventės programos 
vedėjos J. Daužvardienės žodžiais, Clevelando mer
gaitės bene geriausiai savo uždavinį atliko. Grupes va
dovai tiki, kad jaunimo dalyvavimas tokiame rengi

nyje, paliks jų mintyse neišdildomą įspūdį, sustiprins 
tautiškumo jausmą —juk lietuviais esame mes gimę... 

Dalyvavimas Tautinių šokių šventėje jau šešias
dešimtasis „Grandinėlės" išėjimas į sceną, taip sąly
ginai galima pavadinti didžiulę aikštę... 

1957-58 meta i 

Ruduo — gėrybių metas. Po Pirmosios tautinių 
šokių šventės, rugsėjo 20 dieną vėl susirenkama naujo 
sezono darbui. Tačiau šis sezonas — ypatingas. Artėja 
„Grandinėlės" pirmasis penkmetis! Pasirengimas jam 
pareikalaus ypatingo susiklausymo ir drausmės. Na, c 
kol kas keli koncertai, kurie savaip atsakingi, dalyva
vimas juose tik didina šokėjų meistriškumą. 

Jau lapkričio 29 dieną šokėjai dalyvauja Old Coun-
try Show televizijos programoje, po mėnesio — gruo
džio 29 dieną — lituanistinėje mokykloje Kalėdų eglu
tė, kurioje „Grandinėlė" atlieka visą programą. Taip 
baigiasi metai. 

Prasidėję Naujieji 1958 m. prasideda renginiais: 
sausio 19 dieną surengiama jaunimo vakaronė, kurios 
pagrindiniu smuiku groja visi grandinėliečiai. 

Vasario 12 Clevelando bibliotekoje buvo surengta 
speciali programa akademiniam jaunimui „Geležinės 
uždangos šešėlyje". Programą rengė viešosios bibliote
kos jaunimo skyrius, dienraščio „Cleveland Press" pa
saulio draugų klubas, tautybių centras ir Clevelando 
meno muziejus. Vakaro pagrindiniu pranešėju buvo 
minėto dienraščio tautinio skyriaus redaktorius Theo-
dore Andrica. J is kalbėjo apie sovietų okupuotų kraštų 

jaunimo gyvenimą. Prelegentas buvo išgyvenęs So
vietų Sąjungoje apie penketą mėnesių ir aplankęs be
veik visas sovietines respublikas, išskyrus Pabaltijį, i 
kurį neįleido. Tad buvo ganėtinai susipažinęs su esa
ma padėtimi ir jo žinios buvo autentiškos. Jis gai,a 
vaizdžiai išvedė paralelę tarp JAV jaunimo gyvenine 
ir už „geležines uždangos" gyvenančio jaunimo. Th 
Andrica pastebėjo, kad Sovietų Sąjungoje vyrauja dva
sinė priespauda ir materialinis skurdas. Bet džiugin.:. 
kad j aun imas yra dvasiškai a tsparus prieš komunizmo 
ideologiją. Mokykloje kalamos idejo^ gyvos tik tol, kol 
žmogus yra mokykloje. Išėjęs iŠ jos. jaunuolis susidu
ria su realiu gyvenimu ir visos kalamos idėjos labrt: 
greitai išblėsta. Gyvenime viskas kitaip, nei piešiam,' 
komunizmo idėjų propaguotojų. Be abejo, tai buvo cha
rakteringa ir lietuviu jaunimui. 

Programa užbaigė mūsų garsioji Grandinėle' , ku
riai vadovauja L. Sagys. Grakščiosios šokėjos pašo K-
'Lenciūgėlį' ir'Ragučių polką". Abu šokiai ir spalvingi 
rūbai tiesiog užbūrė žiūrovus ir buvo palydėti triukš
mingiausių plojimu"! „Draugas". 1958.02.21'.. 

Vasario 15 dieną — pačios reikšmingiausios me: . . 
šventės Vasario 16 minėjimo išvakares prasidėjo reti 
gimu koncertu Šv. Jurgio parapijos bažnyčion S> \ i 
landai už kenčiančią Lietuvą vadovavo kun B tva 
nauskas. kun P. Dziegoraitis ir kun. A Goldikovski-
Religini koncertą parengė kun. Pr. Ambrazas. Bu\ 
suorganizuotas per 40 vyrų choras, kuris giedojo karti 
su parapijos mišriu choru ir solistais Vyru chorui va: 
gonais akompanavo L. Obelenytė. Abiejose lietuviu 
parapijose bažnyčios buvo sausakimšos. i B r! 

http://jbanc.org
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VYTAUTO LANDSBERGIO FONDAS 
— IŠ ARČIAU 

Nupirkta operacinė įranga 
ortopedinėms operacijoms, 
perduota Vilniaus universite
to vaikų ligoninės chirurgijos 
klinikai. 

VLF tarpininkaujant, už 
Čikagos „Lietuvos našlaičių 
globos" komiteto paskirtas 
(12,957 Lt) lėšas „Puntuko" 
gamykloje užsakyta 14 veži
mėlių neįgaliems vaikams. 13 
jų išdalinta pavieniams ligo
niams, 1 perduotas Santa-
riškių vaikų ligoninės ortope
diniam skyriui. 

Be to, paskirta parama 
kraujo ligomis sergantiems 
vaikams (nupirktas prepara
tas „Feiba", kraujo krešėjimo 
faktorius, naudojamas hemofi-
lija sergančių vaikų gydy
mui): vaikams su įgimtomis ir 
įgytomis veido anomalijomis 
(nupirkta operacinė įranga, 
skirta tų anomalijų chirurgi
niam gydymui); nupirkta apa
ratūra, padedanti nustatyti 
vaikų klausos sutrikimus, 
pradėta įgyvendinti klausos 
sutrikimų profilaktikos, diag
nostikos, reabilitacijos vai
kams programa ir įtaisyta 
daug kitų, klausos sutrikimus 
nustatančių bei taisančių apa
ratų. 

Taip pat daug pagalbos skir
ta diagnostikai ir gydymui 
vaikų su protine negale bei 
vystymosi sutrikimais; su re
gos sutrikimais; turintiems 
įgimtas a r įgytas širdies ydas; 
turintiems kitokių sveikatos 
sutrikimų ir — pagaliau — 
vaikus gydančių gydytojų to-
bulinimuisi bei pavienių pa
cientų reikmėms. 

Iš viso nuo 1991 m. medici
nos paramai išleista 350,560 
dol. Šios paramos dėka, ne 
vienas vaikas rado sveikatą 
arba buvo suteiktas bent jos 
pagerėjimas. 

Kaip pradžioje minėta, Vy
tauto Landsbergio fondo val
dyba ketvirtadalį lėšų kasmet 
skiria jaunųjų menininkų 
reikmėms, įvairių muzikos 
įstaigų bei renginių palaiky
mui. Nuo fondo įsteigimo 
pradžios paremta nemažai 
pavienių atlikėjų ir jų grupių. 
Pvz.: konkursų ir festivalių 
dalyviai — 127; mokslinių 
konferencijų dalyviai — 17; 
seminarų ir kursų klausytojai 
— 22; stažavę ir studijavę 
užsienyje — 66. Tarp jų yra ir 
Amerikos lietuviams pažįsta
mas pianistas Andrius Žlabys. 
Iš viso nuo 1991 m. šiems tik
slams paskirta ir išdalinta 
92,365 dol. 

Ateityje VLF numato veikti 
panašiais metodais. Medici
nos srityje ypač ,us kreipia
mas dėmesys į cerebrinio pa
ralyžiaus draugijos organi
zuojamus Bobath terapijos 
kursus, kuriuos jau baigė ke
lios dešimtys Lietuvos gydy
tojų. Medicinos įstaigoms bus 
padedama įsigyti ankstyvai 
diagnostikai ir gydymui būti
niausią aparatūrą, o taip pat 
ir pagalbines priemones, rei
kalingas ligonių reabilitacijai: 
klausos aparatus, vaikštynes, 
invalidų vežimėlius ir pan. 

Meno srityje bus ir toliau 
teikiama finansinė parama 
jauniems talentingiems muzi
kams, skatinant juos tobulėti. 

Leidinėlyje yra išvardinti 
stambieji aukotojai, pateikia
ma išsami apyskaita, pamini
mi žmonės ir organizacijos, 
dirbančios bei remiančios fon
dą ir tie, kuriems jau suteikta 
parama. Vytauto Landsbergio 
fondas yra patikima, gerai su
organizuota ir sėkmingai dir
banti labdaros organizacija. 
J a verta labiau susidomėti 
užsienio lietuviams ir, pagal 
išgales, paremti fondo pastan
gas padėti Lietuvos vaiku
čiams. Paruošė R.D. 

Apie Vytauto Landsbergio 
fondą esame girdėję, bet gal
būt neturėję progos arčiau su 
jo tikslais ir veikla susi
pažinti. Juk esame apsupti 
fondų, fondelių, labdaros or
ganizacijų, kurios iš esmės 
yra panašios, nes teikia šalpą, 
paramą jos reikalingiems, 
dažniausiai Lietuvoje. 

V. Landsbergio fondo pirmi
ninkei Gražinai Landsbergie
nei kovo pradžioje lankantis 
Čikagoje, buvo suteikta gali
mybė plačiau pažinti šį fondą 
ir jo atliekamą darbą. Daug 
medžiagos tam suteikė pa
traukliai paruoštas leidinėlis, 
pavadintas „Vytauto Lands
bergio fondas 1991-1998". 

Apie fondo pradžią prof. V. 
Landsbergis taip pasakoja: 
„Šio fondo pagrindas — nor
vegų Jautos solidarumo mūsų 
taikiąį kovai ženklas. ... Nor
vegų ' tautos taikos premiją, 
surinktą, suaukotą,' paskirtą 
ir 1991 m. kovo 11 įteiktą Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui, sudarė beveik 3 
mln. norvegų kronų. Tai leido 
nutaqki. jfig^nęliečiant, nema
žinai* pagrindinio kapitalo, 
procentai daugiausia bus nau
dojami likimo nuskriaustiems 
vaikams padėti. Taip 1991 m. 
spalio 2 d. buvo įkurtas , Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumui pri tarus, Vytauto 
Landsbergio fondas, paskirta 
jo vaidyba, kuri plėtoja veiklą 
ir bendradarbiauja su kitomis 
Lietuvos bei tarptautinėmis 
organizacijomis. Prisideda 
nauji aukotojai Lietuvoje ir 
užsienyje". 

V. Landsbergio fondo val
dybą sudaro, be pirm. Gra
žinos Landsbergienės, V. Vai
nauskienė, O Miliauskienė, I. 
Drąsąfięne, K. Matulionis, A. 
Mikalauskaitė, L. Mikulėnai-
tė. O.. Narbutienė. D. Pūras ir 
J . Stankevičienė. Fondo adre
sas: A. Mickevičiaus g. 29. 
2600 Vilnius, Lietuva. 

G. ! Landsbergienė teigia: 
„VLF valdyba nutarė , kad 
trys ketvirtadaliai lėšų. kurio
mis disponuoja fondas, būtų 
skiriama medicinos reik
mėms, o likęs ketvirtadalis — 
jauniau, jnenininkų rėmimui. 
Sprendimus, kam suteikti pir
menybę, priima fondo valdy
ba. Jos nuostata — medicinos 
srityje remti s tambius projek
tus, kad investuojamos di
desnės lėšos pasitarnautų 
daugeliui neįgalinčių, ne tik 
vienam kuriam, paramos rei
kalingam, ligoniui". 

0 kokia ta medicinines pro
gramos parama, kas konkre
čiai remiama0 Štai tik keli 
projektai. 

Nupirkta ortopedinė įranga 
ir įvairios kompensacinės 
priemonės cerebriniu paraly
žiumi sergančių vaikų reabi
litacijai. Visa tai perduota 
Druskininkų vaikų sanatori
jai ..Saulutė" ir Kuršėnų spec. 
vaikų lopšeliui-darželiui „Eg
lute". 

Nupirkta vaikiškų protezų 
bei ortezų gamybai reikalinga 
medžiaga; perduota Kauno or
topedijos įmonei. 
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Kovo 8 d. Čikagos Loyola universitete susitikusios (iš kairės): prof. Aldona Mogenyte-Walker, Gražina Lands
bergiene. Marija Remienė ir Danute Bindokienė. 

VOKIETIJOS LIETUVIAI ŠVENČIA 
VASARIO 16-ĄJĄ 

Jau beveik 40 metų, kai Hu-
ttenfelde įsikūrusi lietuvių 
bendruomenė teikia išsilavini-
nimą lietuvių vaikams. Per tą 
laiką mokykla pavirto į kul- ,' 
tūrinį Vokietijos lietuvių cent
rą — ir dar daugiau — į tiltą 
tarp Rytų ir Vakarų. Lietuvių 
bendruomenė Huttenfelde 
švente 81-ąsias Nepriklauso
mybės paskelbimo metines. 

Šventinę kalbą pilnoje salė
je pasakė Lietuvos Respubli
kos Seimo pirmininko pava
duotojas dr. Arvydas Vidžiū
nas Pasveikinimo žodį tarė 
didelis Lietuvos mylėtojas ir 
draugas. Kolno arkivyskupas 
kardinolas Joachim Meisner, 
kuris prieš minėjimą, šia pro
ga kartu su kitais septyniais 
kunigais koncelebravo šv. Mi
šias Huttenfeldo katalikų 
bažnyčioje. Pamoksle kardino
las Meisner tėvynę palygino 
su medžio šaknimis. „Žmogus, 
kuris neturi tėvynės, neturi 
šaknų, - kiekvienos audros 
yra išverčiamas. Tėvynė — tai 
žemės gabalėlis, kuriame 
žmogus įgauna savo pirmąjį 
patyrimą. Visus kitus pasau
lio patyrimus žmogus įsisavi
na ant to pirminio pagrindo, 
kuris Tėvyne vadinamas". 

Sveikinimo žodyje, .artame 
šimtams tautiečių, susirinku
sių į miesto salę, Vokietijos 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Antanas Šiugždinis 
paminėjo, kad iki 1990 m. ko
vo 11 d. pagrindinis lietuvių 
bendruomenės tikslas buvo 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Tačiau po šios datos bendruo
menės politinė veikla tikrai 
neturi baigtis. „Mes — už 
greitą integraciją į Europos 
ekonominę bendriją ir NA
TO". - kalbėjo A. Šiugždinis 
Jis išreiškė viltį, jog Vokieti
jos Federacinė Respublika 
priims lietuvių reikalavimus 
ir prašymus, kad būtų pra
dėtos darybos dėl Lietuvos įs
tojimo į EU. Kaip pirmą žings
nį šia kryptimi, jis įvertino vi
zų režimo su Lietuva panaiki
nimą nuo šių metų kovo 1 d. 

Bundestago deputatas dr. 
Michael Meister pažymėjo 
ypatingą lietuvių vaidmenį 
įgyvendinant žmonių teises, 

demokratiją ir teisingumą Ry
tų Europoje. „Kultūriniai mai
nai, kurie vyks ta per Hutten
feldo lietuvių bendruomenę, 
yra visos Federacinės Respub
likos laimėjimas", — akcenta
vo dr. M. Meister . Todėl, anot 
jo, yra būtina išlaikyti Vasario 
16-osios gimnaziją. 

Hesseno žemės parlamento 
deputatas Roland Hunnius sa
vo sveikinimu sakė, kad visas 
kraštas turi didžiuotis šiuo 
mokymo centru: „Mes atsa
kingai suvokiame, kokią svar
bią reikšmę šis centras turi 
abiems vals tybėms — Lietu
vai ir Vokietijai". 

Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininko pavaduotojas dr. 
A. Vidžiūnas akcentavo: „Lie
tuva yra Europoje', ir Europai 
reikia Lietuvos". Mūsų kraš
tas skuba pasivyt? tai, ką ES 
valstybės per daugelį metų 
ištobulino: „gerovę, politinį 
stabilumą, teisinį ir socialinį 
saugumą savo piliečiams". Eu
ropa, anot kalbėtojo, nėra tik 
ekonominė i r politinė sąjunga, 
bet daug daugiau — tai sąvo
ka, reiškianti „kultūrinį ir 
dvasinį ryšį". Lietuviai jokiu 
būdu nenori būti tik prašyto
jai: „mes tu r ime ką ir pasiū
lyti". 

Hesseno žemės fmansų mi
nistras Kari Staraecher per
davė Žemės tarybos sveikini
mus ir pažadą viską padaryti , 
kad būtų ir toliau užtikrintas 
mokyklos finansavimas. Jis 
taip pat paminėjo didelį lietu
vių gimnazijos įnašą į Hesse
no žemės kultūrą, švietimą ir 
socialinę padėtį . 

Lampertheimo miesto bur
mistras Erich Maier šia proga 
pasiūlė gimnazijai dar plačiau 
įsilieti į miesto kultūrinį gyve
nimą: „Mes mielai matytume 
jūsų šokių grupę, chorą ar net 
teatrą mūsų miesto šventėse". 
Šalia to, per keturis gimnazi
jos gyvavimo dešimtmečius, 
susiformavo kaimyniško gyve
nimo draugystė: „Mes esame 
laimingi ir didžiuojamės, kad 
Huttenfelde tur ime lietuvių 
gimnaziją". 

Be j au minėtų asmenų, 
minėjime dalyvavo Hesseno 
žemės parlamento viceprezi

dentė Veronika Winterstein, 
Lietuvos ambasadorius prie 
NATO Briuselyje Linas Lin
kevičius, Hesseno politinio la
vinimo centro vadovas Achim 
Gnessqen, krašto pirminin
ko pavaduotojas Randoald 
Reinhard, Lietuvos amba
sadorius prie Europos Tary
bos Aurimas Taurantas , Bun
destago deputatas dr. Peter 
Lennert , Huttenfeldo seniū
nas Walter Schmitt ir kiti gar
bingi svečiai. 

Lietuvos ambasadorius Vo
kietijoje dr. Zenonas Namavi-
čius perskaitė Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus dek
retą, kuriuo gimnazijos direk
torius Andrius Šmitas yra ap
dovanojamas Lietuvos Didžio
jo Kunigaikščio Gedimino 
penktojo laipsnio ordinu. Savo 
kalboje ambasadorius pažy
mėjo, kad Andrius Šmitas, vi
somis jėgomis rūpindamasis 
Vokietijos ir viso pasaulio lie
tuviais, buvo tapęs tarsi pir
muoju Lietuvos „ambasado
riumi" laisvajame pasaulyje. 

Po to vykęs šventinis kon
certas tarsi metė susipaži
nimo žvilgsnį į lietuvių tradi
ciją ir kultūrą. Šoko, grojo ir 
dainavo lietuvių gimnazijos 
mokiniai, vadovaujami Ginta
ro Ručio ir Marytės Dambriū-
naitės-Šmitienės. 

Po oficialios dalies buvo ma
lonus pabendravimo vakaras. 
Jame grojo žymaus Lietuvos 
akordionisto K. Stonkaus va
dovaujamas ansamblis, veikė 
lietuviškų valgių bufetas. Iki 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AlTOMOaLjq.NAMU,ėv6kATdgr 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapofcs ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Kam kalba lietuviškai. 

FRANK Z A P O U S 
3206 1/2 Wsst OStri Street 

Tei. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5904265 
(788)425-7118 

RIMAS LSTAMKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vairo Šiandien! 

(630)207 2748 

^ . , , f c < _ r KMECKREALTORB 
KJOJMįlįy. 7922 S.PUasU Rd. 

——>-VI- 4365 S.Archer Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Neringos restorano darbas buvo 
sustabdytas dėl virtuvės pertvarkymo. 
Miesto savivaldybė reikalavo pakeisti 
viryklę ir pertvarkyti virtuvę.Dabar 
Neringos restoranas veikia normaliai. 

Neringos restorano administracija. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti i$ 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

Parduodamas erdvus, Šviesus 
„condo" ramioje, lietuvių apgyventoje 
apyl.. Oak Lawn. IL; 
2 mieg., 2 vonios; antras aukštas; 
naujai isremontuotas, nauji kilimai; 
privatus garažas su skalbykla. 
TeL 70»-24*-13»0. Skambino po 6 v. v. 

HELP VVANTED 

Meson Sabifca ha* brougN a Trua Taate 
of SpairV to the North Stora. 
VVe are an upKaM. catual rtMauram 
thatofters: • A professional and 

ansioolc vnoik arerfravnart 
• FtodMa scnedutng 
• 401 KPtan 
• Group rate inauranca 

If you have baan saarcNng tor woik M ia 
both porsonaly and financiaay ravranSno, 
your searcti it oved 

Ptoase appty n parson 

M M 
(mtaraectior. o> W«ow ftt and S. Happ M. ) 

NartMIafcia. 
<S47)7S4-«MB 

pat vėlumos buvo šokama, dai
nuojama, vaišinamasi ar pap
rasčiausiai kalbamasi, sutikus 
seniai matytus draugus bei 
pažįstamus. Ne vienas, pirmą 
kartą atvykęs, buvo maloniai 
nustebintas šventine nuotai
ka, gera organizacija ir daly
vių gausa. 

Minėjimą išsamiai aprašė 
daugelis Vokietijos dienraščių. 

Neoficialiai buvo pranešta, 
kad į šią vasarą bendruome
nės organizuojamą 46-ąją Eu
ropos lietuviškų studijų savai
te ir Lietuvių chartos 50-me-
čio minėjimą Huttenfelde ža
da atvykti Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus. 

Kun . Alf. Kelmel is 
Vasario 16-osios gimnazijos 

kapelionas 

Vasario 16-osios gimnazijos jaunesniųjų mergaičių tautinių šokių grupė Šoka „Dunda kelias". 
Nuotr. M. Šmitienės 

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Zenonas Namavičius prisega Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordiną Vasario 16-osios 
gimnazijos direktoriui Andriui Smitui. 

Kardinolas Joachim Meisner aukoja šv. Mišias Lietuvos nepriklausomybes šventes minėjime Huttenfelde, Vo
kietijoje I'ž jo i« dešines stovi prelatas Antanas Bunga ir Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas kun. Alfonsas 
Kelmelis Nuotr M. Šmitienės 



< 

BIUDŽETAS DIDĖS NAUJŲ MOKESČIŲ 
SĄSKAITA 

DRAUGAS, 1999 m. kovo 18 d., ketvirtadienis 

Baltijos šalių dizainierių konkursas „Auksinė adatėlė D9" , sausio 3-ąja vyko Kauno Akademiniame dramos 
teatre. Nuotr. Eltos 

MOKESČIAI STABDO 
PRAMONĖS PLĖTRA 

Lietuvos pramonininkų kon
ferencijos prezidentas Bronis
lovas Lubys, atsakydamas i 
„Respublikos" klausimus, tei
gė, kad Rusijos krizės pada
rinius akivaizdžiausiai pajuto 
maisto, baldų, kitų pramonės 
šakų įmonės, kurios didelę da
lį savo produkcijos parduoda
vo Rusijos rinkoje. Statistikos 
duomenimis, bendras valsty-
Jbinis Lietuvos produktas au
ga, tačiau daugelis pramonės 
įmonių kabo ant bankroto ri
bos. Tai yra labai pavojinga. 

B. Lubys pabrėžė, kad nei
giamą įtaką pramonės raidai 
daro mokesčių didėjimas dėl 
pastaruoju metu didinamų ak
cizų ir įvairių rinkliavų. Pa
sak j4, ypač stebina degalų ak
cizo padidinimas tuo metu, 
kai naftos kainos pasaulyje 
mažėja. Tai didina Lietuvos 
įmonių gaminamų prekių sa
vikainą ir mažina galimybes 
lietuviškiems gaminiams sėk
mingai konkuruoti ir užsienio, 
ir vidaus rinkose. Į vidaus rin
ką aktyviai skverbiasi piges
nės rusiškos ir baltarusiškos 
prekės. 

Pasak B. Lubio, ekonomikos 
krizės metu esama mokesčių 
našta yra pernelyg sunki, ir 
galimybė gauti pelną šioje si
tuacijoje tarsi išnyksta. Nėra 
realaus pramonės kilimo, kai 
sukuriamos naujos darbo vie
tos, plėtojamas smulkusis 
verslas. Iš esmės tai ir nelei
džia surinkti visų suplanuotų 
mokesčių. Pramonės plėtros 
nėra. nes trūksta lėšų, o lėšų 
sukaupti neįmanoma, nes ten
ka rūpintis vien tuo, kaip iš
gyventi šiandien. 

R.J. 

Jau trečią kartą Kauno aka
deminiame dramos teatre dėl 
.Auksinės adatėlės" prizo var
žėsi beveik pusšimtis jaunųjų 
madų kūrėjų iš Latvijos, Rusi
jos bei Lietuvos. 

Rengėjai pasiūlė žiūrovams 
ne įprastą madų pristatymą, o 
teatralizuotą renginį. Šių me
tų konkursui buvo pateiktos 
trys temos: „Vieną kartą Nau
jųjų metų naktį", „Pasivaikš
čiojimas Anglijos parke" ir 

„Baletas". Todėl pirmą kartą 
konkurso istorijoje drabužius 
pristatė ne tik profesionalūs 
manekenai, bet ir Kauno bei 
Klaipėdos teatrų aktoriai ir 
net baleto artistai. 

Pagrindinį konkurso prizą 
— „Auksinę adatėlę" sukūrė 
juvelyras Mindaugas Juodis, 
kuris taip pat yra „Auksinės 
sagelės", skirtos geriausiam 
Kauno apskrities madų kūrė
jui, autorius. (Eitai 

Nepaisydama prastų sausio 
mėnesio rezultatų (pavyko su
rinkti vos 607,4 mln. litų), 
Lietuvos vyriausybė tikisi val
stybių biudžetą šiemet, paly
ginti su 1997 m., padidinti 
11,7 proc. — iki 10,292 mlrd. 
litų. Valstybės biudžeto paja-

RŪPINAMASI KARIŲ 
KAPAIS 

Vasario 3-6 dienomis Kul
tūros vertybių'globos tarnybos 
kvietimu Lietuvoje lankėsi Vo
kiečių karių kapų globos tau
tinės sąjungos Statybos ir 
rūpybos skyriaus referentas 
Baltijos šalims Eberhardas 
Bahras. Svečias susitiko su 
Tauragės ir Kudirkos Nau
miesčio architektais bei rango
vais, kurie vykdys darbus 
naujai restauruojamose šių 
miestų vokiečių karių kapi
nėse. Vilniaus miesto savival
dybėje įvyko posėdis, kuriame 
dalyvavo miesto meras R. 
Paksas ir kiti miesto vadovai. 
Šiame posėdyje buvo svarsto
mas tolesnių darbų Vingio 
parko ir Antakalnio vokiečių 
karių kapinėse klausimas. E. 
Bahras susitiko su Kauno 
miesto vadovais ir archi
tektais. Susitikime aptartos 
Aukštųjų Šančių kapų tvarky
mo problemos. "•• 

„Kultūros gyvenimas" 

„Auksinės adatėlės" konkurso nu
galėtoja Kristina Kruopienytė. 

VARŽĖSI DĖL 
„AUKSINĖS ADATĖLĖS" 

Vilniaus dailės akademijos 
pirmo kurso studentė Kristina 
Kruopienytė tapo Baltijos 
valstybių madų kūrėjų vieno 
modelio konkurso „Mada, me
nas, muzika" nugalėtoja. Jai 
įteiktas pagrindinis konkurso 
„Auksinė adatėlė" prizas bei 
dovanota kelionė į Prancūziją. 

PUSMEČIO AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI NEW YORK, N.Y. 
Per antrąjį pereitų metų pusmetį (nuo 1998 m. liepos 1 d. 

iki gruodžio 31 d.) iš 98-ių asmenų, 6-ių organizacijų ir vieno 
palikimo gauta $8,010. Asmenų aukos ar nario mokesčiai 
sąraše nurodyti prieš aukotojų pavardes. Skliausteliuose, 
sekant kiekvieną pavardę, duodama aukotojo ar šeimos suma 
nuo KŽ-nio steigimo pradžios, įskaitant šio pusmečio aukotą 
sumą. Daugumos organizacijų visų aukų suma nuo KŽ-io 
steigimo nėra žinoma. Botume dėkingi organizacijoms, jei 
jos apie tai prameštų KŽ-iui. 

Organizacijų ir asmeniniu aukų sąrašas: $2,050 R. ir 
D. Keziai ($2,975), $1,000 Lietuvių Atletų Klubas ir $1,000 
Lietuvių Tautos Fondas, $612 a.a. Valerie Masones, 
(testamentinio palikimo priedas) $263 United Way of NYC 
iš L. Vebeliuno ir R. Keller algų atskaitymo per Brooklyn 
Gas Union korporaciją. $125 V. Maželis ($962), Po $100: A. 
ir D. Bobeliai ($2,815), I. P. ir R. Gvildžiai ($1,990), T. ir I. 
Jasaičiai ($1,710), Dr. J. ir A. Kazickai ($11,860), A. ir B. 
Petrikai ($355), Amb. A ir J. Simučiai ($535), $85 W. Klosis 
($385) Po $50: R. ir D. Bitėnai ($250), R. ir A. Česnavičiai 
($991), Z. Dičpinigaitis ($595), Dr. J. Dičpinigaitis ($1,465), 
Dr. S. Dimienė ($1,890), Z. ir Z. Jūriai ($905), V. ir A. Katinai 
($1,080), V.ir I. Kiliai ($405), LB Queens Apylinkė, Lietuvių 
Gydytojų Draugija V.ir V. Matusaičiai ($906), G.Meiliūnienė 
($980), V. ir L. Milukai ($2,098), J. ir C. Milukai ($175), Z. 
Ratienė ($360), Šaulių NY Kuopa, A. ir D. Šilbajoriai ($4829), 
R. ir T. Sližiai ($450), G. ir K. Trečiokai ($415), Dr. 
J.Trojanienė ($470), J.Valaitis ($2045), A. ir R. Vedeckai 
($325). $40 H. ir E. Andruska ($290). Po $25: A. Adams 
($225), T. Alinskas ($730), J. Andriušis ($400), NAudėnienė 
($285), V.Bieliauskas ($175), P. Bevainis ($320), R. Bork 
($160), J.Botyrius ($611), Dr. N. Bražėnas ($1,099), S. 
Butkienė ($545), O. Danisevičiūtė ($665), R. Dirma ($300), 
AEchaniz ($150), J.Giedraitis ($1575), R. Graudis ($784), V. 
Kazlauskis ($810), K.Kiaunė ($245), Dr. G. Kumpikaitė 
($1,535), E. Liobienė ($940), AMačiulaitis ($400), K. Miklas 
($425), K Norvilą ($1,113), P. Palys ($700), A. Pocius ($175), 
J.Rudis ($215), D. Samusienė ($1,325), Dr. T. Savickas 
($1,250), V. Sidas ($375), K. Šimaitienė ($1,680), V. Sliziene 
($175), E. Stonys ($240), Dr. R. Vaičaitis ($540), S.Vaskys 
($1,270), J.Vilgalys ($2,130). $225 KŽ-nio 9 narių balsavimo 
įgaliojimai su nario mokesčiais. Po $20: V. Alksninis ($470), 
R. ir V. Gaubai ($85 ), Drs. A. ir R. Pliuros ($40) 

Kultūros Židinio vadovybė dėkoja už paramą aukomis, 
nario mokesčiais ir už atsilankymą parengimuose. Rėmėjų 
parama dabar yra ypatingai svarbi. Šiais ir pereitais metais 
KŽ-io vadovybė turi stambių išlaidų už KŽ-io pataisymus ir 
remontus. Stambesnės išlaidos buvo stogų ir šildymo sistemos 
taisymai ir kiti pagerinimai. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, New Yorke nepaprastai padidėjo iš Lietuvos atvyks
tančių lietuvių 8kaičius.Vien šių Naujų Metų sutikimas, 
Lietuvių Atletų Klubo (LAK) Rytinio Pakraščio krepšinio 
turnyras,Vasario 16-tosios minėjimas ir Laisvės Žiburio Ra-
dio „Trijų Tigrų" koncertas sausakimšai pripildė visas KŽ-io 
sales. Svečių buvo tikrai ne mažiau kaip 1973 metais, kai 
buvo pastatytas Lietuvių Kultūros Židinys. 

Primename, kad KŽ-io nario mokestis yra $50 orga
nizacijoms, $25 asmenims ir $10 naujai atvykusiems iš 
Lietuvos. Čekius galima rašyti L i t h u a n i a n Cu l tu ra l 
Center, Inc. vardu. Visos aukos ir nario mokesčiai yra 
atleidžiami nuo valstybinių mokesčių. Atsiprašome už bet 
kokią klaidą ar praleidimą; pastebėję, malonėkite pranešti 
KŽ-iui raštu (adresas: Lithuanian Cultural Center, Inc. 
365 Highland Blvd., Brooklyn NY 11207-1910) ar telefonu 
718-235-8386. 

mos šįmet turi padidėti 9,3 
proc, — rašo „Lietuvos rytas". 

Konservatorių vyriausybė 
šiemet planuoja surinkti per 
10 proc. daugiau mokesčių. 
Tokio pat biudžeto pajamų au
gimo laukiama ir per kitus 
dvejus metus. 

Tačiau net ir labai optimis
tinė oficiali vyriausybės bend
rojo vidaus produkto augimo 
prognozė siekia tik 5,5 proc. 
Tarptautinio valiutos fondo 
misija prognozuoja, jog bend
ras vidaus produktas šiemet 
padidės 4-5 proc. Tačiau dau
guma užsienio ekspertų laiko
si nuomonės, kad Lietuvos 
BVP šiemet padidės tik 3,5 
proc. 

Ekspertai prognozuoja, jog, 
norint pasiekti tokius rodik
lius, neišvengiamai teks didin
ti mokesčius gyventojams ir 
bendrovėms. 

Tarptautinio valiutos fondo 
specialistai, vasarį įvertinę 
padėtį Lietuvoje, iškart pasiū
lė padidinti pridėtinės vertės 
mokestį ir SODROS mokestį. 
Tačiau finansų ministras Al
girdas Šemeta tvirtino, jog vy
riausybė neketina didinti tie
sioginių mokesčių. 

Pernai per 9 mėnesius biu
džetas negavo 286,47 mln. litų 
akcizų, tačiau A. Šemeta sakė. 
jog mokesčiai alkoholiui, taba
ko gaminiams, degalams bus 

i 
į ALRKF- jos Dainavos jaunimo stovyklos 40-ties metų 

proga naujais mecenatais* tapo: 

! Balbatas, Jonas, Cleveland, OH, Balčiūnaitė, Birute, 
Baltimore,ND, Geldys, Stasys ir Danutė, Whitmore Lake,MI, 
JanušisAntanas ir Zuzana, Livonia,MI, Jurgutis, Paulius, 
a.a. Elenos Jurgutienės atm. Chicago, EL,Lelis, Eligijus ir Alė, 
Lemont, IL, Lietuvių Stud.Vasaros Stovykla, Lemont.IL, 
Musonis.Vytautas ir Genovaite, OakLavm, IL, Nakas, Jonas 
ir Kristina, Stęvensville, MI, Neverauskas,Vidas, Wheaton, 
IL, Norusis, Linas ir Audronė, Lockport, IL, 
Pakalniškis .Aloyzas ir Daina, Naperville, IL, Polikaitis, 
Juozas ir Irena, Lemont, IL, Quinn, Thomas ir Dainė, Orland 
Park, IL, Ražauskas, Kazys ir Rožė, Dearborn Hts., MI, 
Salikliai, Vacys, Marytė, Danutė, Edmundas ir Rūta, Hickory 
Hills, TL, Smalinskas, Stepas ir Stasė, Livonia, MI, Sušinskas 
Kęstutis ir Rūta, Lemont, IL, Šalčius, Jonas ir Laima, 
Arlington Hts., IL, Šaulys .Vaclovas ir Augusta, Chicago, IL, 
Šležas, Adolfas ir Algė, Michigan City, IN, Zalubas, 
Romualdas, Silver Spring, MD. 

j Naujais nariais * * tapo: Abriani, Jerry ir Danutė, High
land Hts., OH, Apanius, Vincas, Chesterland, OH, At-kai-
Jaunųjų At-kų C. Valdyba, Hinsdale, IL, Augius, Anthony ir 
Joanne, Darien, IL, Bagdonas, Apolinaras, Chicago, IL, Balas, 
Agnės, Cleveland, OH, Balašaitis, Aurelija, Richmond Hts., 
OH, Bartkus, Tadas ir Marytė, Cleveland, OH, Bauža.Tadas 
ir Genovaitė, Hayden, ID, Degutis, Viktoras ir Teofile, Rich
mond Hts., OH, Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos parapija, 
Cleveland, OH, Gillespie, Thomas ir Giedrė, Chicago, IL, 
Grajauskaitė. Dana, Watertown, MA, JAV Švietimo Taryba, 
Lockport, IL, Jankus, Paulius ir Alma, Sterling Hts., MI, 
Jeneckas, Elena, Warren, MI, Jodwalis, Gediminas ir Birutė, 
Riverside, IL, Jurjonas, Stasys ir Irena, Riverside, IL, 
Kasperavičius, Juozas ir Birutė, Seven Hills, OH, Kazlauskas, 
Andrius ir Lionė, Winchester, MA, Kazlauskas, Jonas ir 
Stasė, Brecksville, OH, Kleiza, Vaclovas ir Asta, Lockport, 
EL, Klimas, Edwardas ir Vilija, Lyndhurst, OH, Kliorys.Vytas 
ir Rita, Richmond Hts., OH, Ko jelytė, Daina, Villa Park, IL, 
Kulbis, Tadas ir Rūta, Park Ridge, IL, Kuprys, Jonas, Cicero, 
IL.,Kuprytė,Vida, Cicero,IL, Kurkulis Albinas, Wheaton, IL, 
Liauba, Rimas ir Danutė , Medina, OH, Lietuvių Piliečių S-
ga Pensilvanijoj, Pittsburgh, OH, Lietuvių Skautų Neringos 
tuntas, Lyndhurst, OH, Lietuvninkas, Gintaras ir Dalia, Riv
erside, IL, Matas, Vytas ir Rita, Pepper Pike, OH, 
Matkevičius, Klemensas, Chicago, IL, Norušis-Stephenson, 
Marija ir Bruce, Highland Park, IL, Norvilas, Povilas ir Ona, 
Chicago, IL, Pliodžinskas.Vytautas ir Zelma, So. Euclid, OH, 
Polikaitis, Arūnas ir Laura, Phoenuc, AZ, Polikaitytė, Rima, 
Lemont, IL, Razgaitis, Kazys, Rosemont, PA, Ringus, Julius 
ir Lidija, Lemont, IL, Rudis, Darius ir Margaret, Livonia, 
MI, Rukšėnas, Algis ir Nijolė, Willoughby Gills, OH, Rušėnas, 
Audrius ir Rita, Orland Park, IL, Semogas, Vytas ir Indrė, 
Coeur D'Alene, ID, Siliūnas, Donatas ir Laima, Downers 
Grove, IL, Std. Fed. Bank, Chicago, IL, Steele-Kutkus, Robert 
ir Rita, Lake Onion, FL, Stungys, Petras ir Zita, Richmond 
Hts., OH, Sutkus, Ada, Beverly Shores.IN, Sventickas, 
Edvardas ir Alma, Livonia, MI, Šilgalis, Darius, Euclid, OH, 
Šilkaitis, Raymondas ir Rasa, Pepper Pike, OH, Underys, 
Bronius ir Aldona, Chicago, IL, Vai, Vito ir Regina, Oak Brook, 
IL, Valaitis, Leonas ir Vakarė, Chicago, IL, Valaitis, 
Algimantas ir Mirga, Dubli n, OH, Valiulis, Šarūnas ir Ramoną, 

I Wheaton, IL, Žlioba, Petras ir Laima, Barrington, IL. 

I * mecenato auka $1,000 ir daugiau. 
į ** nario auka $100-999. 
i Daugiau kaip 250 asmenų savo didesne ar mažesne auka 
j parėmė Dainavą šios sukakties proga. Dainavos stovyklos 
j vadovybė visiems reiškia nuoširdžią padėką. 

dar didinami. 
Iš netiesioginių mokesčių 

per praėjusius metus nepakito 
tik pridėtinės vertes mokestis, 
sudarantis beveik pusę visų 
įplaukų į biudžetą. Vyriau
sybės programoje, beje, para
šyta, kad šį mokestį iki 2000 
metų reikės sumažinti nuo 18 
iki 15 proc. Tačiau šio savo 
rinkimų pažado konservatorių 
vyriausybė atsisakė, motyvuo
dama tuo, kad ketinama vi
sam laikui atsisakyti juridinių 
asmenų pelno mokesčio. 

Tačiau jau šiemet atsisakius 
pelno mokesčio planuojama iš
plėsti fizinių asmenų apmo
kestinimo bazę ir tokiu būdu 
kompensuoti prarastas įplau
kas mokesčiais iš įmonių savi
ninkų. 

Jau 15 proc. tarifu apmo
kestintos fizinių asmenų paja
mos, gautos iš spekuliacijų 
vertybiniais popieriais. Pernai 
aktyviai pradėtas imti mokes
tis už į užsienį išmokamas pa
jamas. 

Jau parengtas nekilnojamo
jo turto mokesčio įstatymo 
projektas, kuris numato ap
mokestinti gyventojų turimą 
nekilnojamąjį turtą 1 arba pu
santro proc. Svarstomas rink
liavų įstatymo projektas, nu
matantis trijų tipų rinkliavas. 

„Šiuo metu valdžia kiekvie
nu žingsniu mokesčių srityje 
siekia, kad kuo daugiau būtų 
papildomas biudžetas, o į žmo
nių interesus ir galimybes 
neatsižvelgiama", — „Lietuvos 
rytui" sakė Laisvosios rinkos 
instituto ekspertė Rūta Vai
nienė. 

Finansų analitikės Margari
tos Starkevičiūtės nuomone, 
jeigu vyriausybė nedidins mo
kesčių ir nesiims valdymo iš
laidų mažinimo, susidariusį 
biudžeto deficitą turės pa
dengti skolindamasi arba to
liau naudodama Privatizavi
mo fondo lėšas. 

„Valstybė bus varoma į 
bankrotą", — konstatavo M. 
Starkevičiūtė. „ . , . . . R. Jakuty tė 

A4A. 
KUN. ANTANUI PRAKAPUI, OFM 
i ške l i avus į Amžinybę , jo brol iams J O N U I ir 
S T A S I U I P R A K A P A M S su š e i m o m i s be i j ų 
art imiesiems re iškiame gilią užuojautą. 

Sofija ir Stasys Džiugai 

JLtA. 
ALFONSUI EITUČIUI 

mirus, jo žmoną JADVYGĄ ir dukrą ALVYDE su šeima 
giliai užjaučiame. 

Aurelija ir Bronius Polikaičiai 
Dalia ir Gintaras Lietuvninkai 

Laura ir Arūnas Polikaičiai 
Mirga ir Algimantas Valaičiai 

A.tA. 
ELENAI ABELKIENEI, ] 

mūsų mielai ilgametei narei, buvusiai Marąuette Parko 
Nekalto Pr. M. Marijos Seselių rėmėjų pirmininkei, 
iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
dukrai RŪTAI BARTKIENEI su šeima, sūnui ALFRE
DUI su šeima ir mirusio sūnaus POVILO likusiai žmonai 
SIGUTEI su šeima. 

Čikagos ir apylinkių 
Nekalto Pr. M. Marijos Seselių rėmėjai 

Brangiam „Nerijos" tunto Tėvūnui 

AjA. 
ALFONSUI EITUČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai JADVYGAI 
ir dukrai ALVYDEI su šeima ir kartu liūdime. 

Jferijos" tunto sesės 

Miami Lietuvių, Amerikos piliečių, klubo nariui, buvu
siam klubo kasininkui, paskutiniu laiku gyvenusiam 
Bonifay, FL, 

A.tA. 
PETRUI GEDVILAI 

mirus 1999 m. vasario 22 d., jo žmonai GENEI ir 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Miami Lietuvių klubo valdyba ir nariai 

A.tA. 
WALTER J. HOTRA 

mirus, mūsų d-jos nares, mielą sesę STELLĄ ir sesę 
VALENTINĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
prašome Dievo palaimos, netekus brangaus Vyro ir 
Tėvelio. . 

Lietuvos dukterys, Detroito skyrius 



DRAUGAS, 1999 m. kovo 18 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
KAS PAVASARI LIETUVIŠKOJI OPERA 

LAUKIA SVEČIŲ 

..Žiburėlio" Montessori mokyklėles vedėja Vida Slapšienė su auklėtine 
Goda Latvvte. Nuotr. Danos Mikėnienės 

P a s k u b ė k i t e ! Dar liko keli 
bilietai į ,,Žiburėlio", Montes
sori mokyklėlės madų parodą, 
kuri vyks šį sekmadienį, kovo 
21 d., 12 vai., Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 
Skambinki te Dainai Siliūnie-
nei 630-852-3204 arba Viktori
jai Si l iūnienei , 630-257-0548, 
bet ta i padaryki te nedelsiant. 

L e m o n t o apyl inkės ir to
l i m e s n i ų v ie tų lietuviškoji 
visuomenė kviečiama į apy
linkės LB meti ų susirinkimą 
Verbų sekmadienį, kovo 28 d., 
12:30 vai. p.p., Pasaulio lietu
vių centre. Bus aptariami ben
dri reikalai ir perrenkama 
dalis valdybos narių. 

P r a n e š a m a t ė v a m s , kad 
išankst ine mokinių registraci
ja 1999-2000 metams Mairo
nio lit. mokykloje (Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte) bus 
kiekvieną balandžio mėnesio 
šeštadienį. Je igu norėtumėte 
daugiau informacijų, skam
binkite 630-257-2897 arba 
630-257-0888. 

„Veikl ios šventos s ie los 
d o k u m e n t a s " - taip Jurgio 
Matulaičio ..Užrašus'" vadina 
kun. V. Aliulis, parašęs įžangą 
šiai vertingai knygai. Knygos 
kaina - 12 dol., pinigai už par
duotas knygas bus naudojami 
pal. J . Matulaičio kanonizaci
jos išlaidoms paremti. Illino-
jaus gyventojai prašomi pridė
ti 1.05 dol. pardavimo mokes
tį. Kaina už knygos persiun
timą - 3.95 dol. 

Jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" visuotinis-meti-
nis narių susirinkimas šau
kiamas kovo 2J. d., sekmadie
nį, 12 vai., Šv. Antano parapi
jos salėje. Visų kuopos narių 
dalyvavimas būtinas. 

Gavėnios susikaupimo 
d i enos — rekolekcijos Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje. 
Marųuette Parko apylinkėje, 
vyks kovo 19, 20 ir 21 d. Penk
tadienį ir šeštadienį pamaldos 
bus 9 vai. r. ir 5 vai. popiet, o 
sekmadienį per Sumą (10:30 
vai. r j . Joms vadovaus Kauno 
arkivyskupijos vysk. augzilia
ras Rimantas Norvilas. Išpa
žinčių bus klausoma pusva
landį prieš visas rekolekcijų 
Mišias. 

Priešve lykin is susikaupi
mas — rekolekcijos Pal. J. 
Matulaičio misijoje, Lemonte, 
numatomas š.m. kovo 22, 23 ir 
24 d., 7 vai. vak. Rekolekcijas 
ves Biržų klebonas tėvas jė
zuitas Stasys Kazėnas. 

Kun. Stasys Kazėnas, SJ, 
iš Biržų lankysis Amerikoje ir 
įvairiose lietuvių vietovėse 
praves rekolekcijas. T. jėzuitų 
koplyčioje prie Jaunimo centro 
rekolekcijos vyks kovo 25, 26 
ir 27 d., 7 vai. vak. Kovo 28 d. 
bus rekolekcijų baigiamosios 
Mišios, kurių metu giedos Da
lios Gedvilienės vadovaujamas 
vaikų choras. Po Mišių JC ka
vinėje bus JC moterų klubo 
rengiami priešvelykiniai pus
ryčiai. 

ALIAS Čikagos skyriaus 
valdyba kviečia visuomenę 
kovo 19 d., 7:30 vai. vak., at
vykti į Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje rengiamą su
sitikimą su Vilniaus Gedimi
no Technikos un-to rekto
rium, prof. habl. dr. Ed
mundu Kazimieru Zavads-
ku. Jis papasakos apie techni
kos specialistų ruošimą Lie
tuvoje, palygindamas su jų 
ruošimu Vakarų aukštojo 
mokslo sistemoje. Meninę pro
gramą atliks kanklininkė Dai
va Kimtytė. 

Pasaulinio masto operas ga
lima žiūrėti ne kartą. Jos ne
pabosta. Viena, iš tokių operų 
yra Georgės Bizet žavingoji 
opera „Carmen", kuri savo po
puliarumu turbūt pranoksta 
daugelį kitų. Šios operos 
skambiomis arijomis mes gėri
mės koncertų salėse, joms 
skambant televizijoje matome 
baleto bei ledo čiuožėjų šokį. 
Nestebėtina tad, kad Lietuvių 
opera jau trečią kartą savo is
torijoje šių metų sezonui vėl 
pasirinko šią melodingą, visų 
pamėgtą operą. 

Pirmą kartą ši opera Čika
goje buvo pastatyta 1959 me
tais Maria aukštesniosios mo
kyklos salėje. Tuomet buvo su
rengei net t rys spektakliai ir 
reikia manyti, kad salėje tuš
čių kėdžių nebuvo. Palinkė
kime, kad ir šiais metais Mor
ton aukštesniosios mokyklos 
auditorija sekmadienį, balan
džio 18 dieną, bus sausakim
šai užpildyta. 

Trumpai prisiminkime pir
mąjį „Carmen" operos pasta
tymą ir jo sudėtį. Operos me
no vadovas ir dirigentas buvo 
Aleksandras Kučiūnas. Tuo
metinis Lietuvių operos valdy
bos pirmininkas buvo Vytau
tas Radžius. Chormeisteriai 
buvo Alfonsas Gečas ir Anta
nas Linas, o režisierius — Ka
zys Oželis. Pagrindines roles 
atliko tuometinės Lietuvių 
operos žvaigždės: Stasys Bara-
nauskas-Baras, Aldona Stem-
pužienė, Dana Stankaityte, 
Algirdas Brazis, Jonas Vazne-
lis. o be jų dar pasirodė Kristi
na Bartulienė, Roma Mastie-
nė, Valentinas Liorentas, Juo
zas Brazys ir Julius Savrima-
vičius-Savrimas. Iki šių dienų 
Julius dar vis dainuoja Lietu
vių operoje, daug kartų atlik
damas solo partijas. Šį pava
sarį jis vėl dainuos tą pačią 
Remendado rolę, kurią atliko 
prieš keturiasdešimt metų. Ne 
vienas, prisiminęs tuos laikus, 
nepagailės j am katučių. 

Šių metų spektaklyje išvysi
me ir kitų, naujų veidų. Vie
nus iš jų jau matėme ne sykį, 
kitus atidžiai stebėsime pirmą 
kartą. Iš Lietuvos atvyksta so
listai Virgilijus Noreika, Inesa 
Linaburgytė, Vytautas Juoza-
paitis, Nida Grigalavičiūtė, 
Vladimiras Prudnikovas ir Ar
vydas Markauskas. Iš mūsiš-

Tradicinis „Velykų sta
las" Pasaulio lietuvių centre 
ruošiamas balandžio 11d., 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. 

Visuomenės veikėja dr. 
Ona Daugirdienė kalbės 
Korp! Gajos susirinkime kovo 
21 d., sekmadienį, 10:30 v.r. 
Ateitininkų namuose. 

i , ' , — ' K. : ; . ' i K :;(!.- v : i l > k | w ) > Į » W I ' I { Y | > ' k o v o 1 i! N k . I I n— r l r Y : 
•' • K • : :-!•••: ••- •••••! . ik ' •!' :•• k u ;•>•: u . - 1/ ! : r ••:;k >- i r ('••! 

-ck io torc d r Kugenija Kriaučiūniene ir konsul t . i i ' 1- ••• K izmuei 

Mrdir:!ici-." /iirn.iln rrd.iktorius. 
nu Minimk-i* rlr Antinis K.i/tn.i. 

kių, kaip jau minėta, pasiro
dys Julius Savrimas, Virginija 
Muliolienė iš Clevelando, Ge
novaitė Bigenytė ir Algiman
tas BarniSkis — jie abu dar ne 
per seniausiai atvykę iš Lietu
vos, šiuo metu gyvenantys Či
kagoje. 

Spektaklį ir šiais metais di
riguos Lietuvių operos muzi
kinės dalies vadovas maestro 
Alvydas Vasaitis. Chorą pa
ruošti padeda muzikai Mani-
girdas Motekaitis ir Klaipėdos 
universiteto muzikos profeso
rius dr. Algis Zaboras. Čigonų 
šokių choreografiją tvarko 
Juozas Vansevičius, o šoks 
jaunieji choristai. Spektaklį 
režisuos jau mums pažįstamas 
Eligijus Domarkas. 

Laikas bėga nepaprastai 
greitai. Kaip spaudoje ir per 
žiniasklaidą skelbiama, Ope
ros valdyba jau pradeda rek
lamuoti spektaklį ir bilietų 
pardavimą. Bilietus taip pat 
galima įsigyti ir į pooperinį 
žvaigždžių koncertą, įvyksian
tį sekmadienį, balandžio 25 d., 
Jaunimo centre. Primintina, 
kad norintieji pasinaudoti už
sakytu iš Čikagos į Morton 
mokyklą autobusu, bilietus, 
kaip ir į muzikinius renginius, 
gali įsigyti „Seklyčioje". 

Pirmiausiai, kaip visuomet, 
bilietais yra aprūpinami Lie
tuvių operos mecenatai, be 
kurių paramos, vien už par
duotus bilietus, neįmanoma 
būtų padengti spektaklio pa
statymo išlaidų. Į talką čia ir 
ateina dosnieji Operos aukoto
jai . Atsidėkodama Operos val
dyba ir rezervuoja jiems bilie
tus , kuriuos jie ir pasirenka 
pagal savo pageidavimą. Pa
minėtina, kad rėmėjai, paau
koję 150 dol., gauna du bilie
tus be papildomo mokesčio. 
Operos valdyba norėtų matyti 
ir daugiau operos bičiulių įsi
jungiant į rėmėjų eiles. Pasto
viųjų mecenatų skaičius me
tams bėgant mažėja. Reikia 
papildyti jų eiles. Norintieji 
paremti Lietuvių operą ir ap
sirūpinti mecenatams skirtais 
bilietais, auką Lietuvių operai 
turėtų atsiųsti nedelsiant. Au
kotojų pavardės, kaip kasmet, 
bus atspausdintos operos 
spektaklio leidinyje, kuris turi 
būti paruoštas iš anksto. Dau
giau informacijos operą lie
čiančiais klausimais galima 
gauti skambinant valdybos 
pirmininkui Vaclovui Mom-
kui, tel. (773) 925-6193, adre
sas: Lithuanian Opera, 3222 
W. 66th PI., Chicago, IL, 
60629. Toliau nuo Čikagos gy
venantieji šiuo adresu gali 
užsisakyti ir bilietus. 

Po kiekvieno spektaklio 
daug pagyrimų susilaukia 
Operos choras. Ir šiais metais 
ne kartą tenka girdėti užklau
simus: „O kaip choras? Ar bus 
toks stiprus, kaip praėjusiais 
metais"? Maestro A. Vasaitis į 
tai šyptelėjęs atsako: „Sten
giamės. Manau, kad opera 
skambės gerai. Choristų tu
rime puikių. Daugelis galėtų 
jų tik pavydėti". 

Iki operos spektaklio laiko 
nedaug beliko, spektaklis, 
kaip minėta, balandžio 18 d. 
Planuokime, kad nekiltų tuo 
metu laiko susikryžiavimų ir 
netektų praleisti šio neeilinio 
renginio. Linkėtina, kad ir 
atokiau nuo Čikagos gyvenan
tys susigundytų spektaklio 
proga aplankyti Lietuvių sos
tinę išeivijoje. Lietuviškoji Či
kaga visų lauks, o čia atvyku
siems nuobodžiauti tikrai ne
teks. Nemažai jaunų šeimų, 
kai kurios gal mišrios, gyvena 
pasklidusios po platųjį šio 
krašto žemyną. Kokia puiki 
proga būtų jiems pabuvoti Či
kagoje, aplankyti gimines, su
sitikti su tik retkarčiais mato
mais draugais, užsukti ir į lie
tuvių kultūros centrus: muzie
jus, laikraščių redakcijas; pa-

Čikagos lit mokyklos ruoštame Vasario 16-osio8 minėjime žvakeles ant ..Lietuvos gimtadienio" torto uždega 
Lietuvos gen. garbes konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza ir LB Švietimo tarybos pirm Regina Kučiem- O moki
niai nekantriai laukia paragauti Nuotr. Viktoro Kučo 

Čikagos lit. mokyklos jaunesnieji mokiniai Vasario 16-osios minėjimo programos metu*. 

sceną atėjo Švietimo tarybos simelsti lietuviškų parapijų 
bažnyčiose, išgirsti jų puikius 
chorus. Pakvieskime juos į Či
kagą. Kai sueisime į krūvą — 
bus malonus reginys akiai. 
Pavasarinė išvyka į Čikagą 
mums tebūna kaip mahometo
nams kelionė į Meką — mūsų 
tautinė atgaiva. 

Juozas Končius 

ČLM VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

1999 m. vasario mėn. 13 d. 
Čikagos lituanistinė mokykla 
paminėjo Vasario 16-osios 
šventę. Vyresnieji mokyklos 
mokiniai su ALTo atstovais 
nuvyko prie Laisvės kovų pa
minklo ir ten padėjo vainiką, 
kad būtų pagerbti visi, žuvę 
už Lietuvos laisvę. Živilė 
Bielskutė, 10 klasės mokinė, 
pasakė tn/mpą kalbą, pritai
kytą šios dienos reikšmei. Po 
to visi su vėliavomis grįžo į 
Jaunimo centro mažąją salę, 
kur vyko šventės minėjimas. 

Minėjimą pradėjo mokyklos 
direktorė Jū ra tė Dovilienė 
trumpu įžanginiu žodžiu. Bu
vo įneštos Amerikos ir Lietu
vos tautinės vėliavos. Daina
vimo mokytoja Dalia Gedvi
lienė vadovavo Amerikos ir 
Lietuvos himnų giedojimui. 
Mokyklos dvasinis vadovas 
kun. J. Vaišnys perskaitė de
šimt tautos įsakymų. Trumpą 
istorinę apžvalgą perskaitė 
Daina Valaitytė. Trijų spalvų 
žvakes uždegė Renius Padali
no, o gėles prie tariamojo pa
minklo padėjo Aušra Brooks. 
Vasario 16 d. Nepriklauso
mybės Aktą perskaitė Rasa 
Dovilaitė, o Kovo 11 Aktą — 
Aušra Brooks. 

Jūratė Dovilienė pakvietė 
Lietuvos konsulą G. Apuoką, 
kuris susirinkusius trumpai 
pasveikino, primindamas šios 
šventės reikšmę. Trumpai 
sveikino ir garbės konsulas V. 
Kleiza. Direktorės pakviesta į 

pirmininkė R. Kučienė. J i taip 
pat pasveikino šventės proga, 
įteikė mokyklai paramos čekį 
ir pagerbė keturis" mokytojus, 
ilgai dirbusius lietuvišką švie
timo darbą. Pagerbtieji buvo: 
Pedagoginio instituto direkto
rė S. Petersonienė, lektorius 
J . Masilionis, R. Jautokienė ir 
J . Plačas. S. Petersonienė pa
dėkojo visų pagerbtųjų vardu, 
o J . Masilionis priminė, kad 
Pedagoginis insti tutas leidžia 
veikalą apie visas JAV ir Ka
nadoje veikiančias ir veikusias 
lituanistines mokyklas (apie 
800 psl.) ir prašo visų, besi
rūpinančių lietuvišku švieti
mu, paramos. Paramą siųsti 
red. J. Masilioniui į Pedago
ginį institutą. 

Istorijos mokytoja V. Pakal
niškienė buvo paskelbusi kon
kursą tema „Vasario 16-ąją 
pasitinkant". Konkurso laimė
tojas buvo 9 klasės mokinys 
Andrius Juška, kuris ir gavo 
laimėtojo dovanėlę iš V. Pa
kalniškienės. 

Meninę programėlę atliko 
šios mokyklos mokiniai. Pra
nešėja buvo Živilė Bielskutė. 
Aukštesniosios mokyklos mo
kiniai atliko montažą „Tėvynė 
Lietuva". Po to matėme pra

džios mokyklos mokinių pasi
rodymus — ratelius ir tauti
nius šokius. J iems akordeonu 
pritarė Klaipėdos universiteto 
muzikos profesorius A. Zabo
ras. Vieną tautinį šokį pašoko 
ir aukštesniosios mokyklos 
mergaitės. Dainavimo mokyto
jai D. Gedvilienei diriguojant, 
visi mokyklos mokiniai sudai
navo tris dainas. 

Minėjimas buvo užbaigtas 
direktorės J . Dovilienės trum
pa kalba ir tėvų komiteto pa
rūpinto, didelio, tautinėmis 
spalvomis papuošto torto įne
šimu. Prapjovimo apeigas atli
ko garbės svečiai. Po to vyko 
pabendravimas. 

Ruošdama minėjimą, daug 
jėgų įdėjo V. Pakalniškienė, 
jai padėjo H. Dainienė ir kiti 
mokytojai. Tautodailės moky
toja R. Mockuvienė apipavida
lino sceną ir suruošė mokinių 
darbų parodėlę. Daug techniš
kų darbų atliko tėvų komite
tas. Mokyklos gyvenimas mar
gas ir įdomus, o kai darbais 
visi pasidalina — yra sėkmin
gas. Kai tėvynė laisva, ir mi
nėjimo programa nuotaikin-
gesnė. Tegul Dievas globoja ir 
toliau mūsų laisvą tėvynę Lie
tuvą! 

J. Plačas 

• Gediminas Pranskevi-
č ius užpildo pajamų mokesčių 
formas (income tax). Reikalui 
e san t , a tvažiuoja { n a m u s . 
Kreiptis: (773) 935-0472. (ak.) 

• Lietuvos Dukterys pri
keps gardžių pyragų, tortų, 
pr imargins velykaičių J ū s ų 
Velykų stalui. Jų bus galima 
nusipirkti Did. Ketvirtadienį, 
balandžio 1 d., nuo 8 v. r. iki 
2 v. p.p. dr-jos Nameliuose, 
2735 W. 71 St., tel. 773-925-
3211. Nusipirkę, pasigardžia
vę, paremsite Lietuvos Dukte
rų labdaros darbus, (ak.) 

• A.a. J . Žemaičio atmini
mą p a g e r b d a m a s , J u o z a s 
Graužinis aukoja $25 Lietuvos 
našlaičiams. Reiškiame užuo
jautą velionio artimiesiems, o 
aukotojui dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
t e t a s , 2711 West 71st St. , 
Chicago IL 60629. (sk.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road . 
Tel. (773) 847-7747. (sk.) 
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