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„Williams International" vadovo 
pareiškimas nesudomino 

prokuratūros 
Vilnius, vasario 17 d. 

(BNS) — Lietuvos generalinė 
prokuratūra netirs BWilhams 
International" prezidento John 
Bumgarner viešų pareiškimų, 
neva atleistas „Mažeikių naf
tos" skyriaus vadovas už ky
šius priimdavo į darbą toje 
įmonėje. 

„Williams International" 
prezidentas J. Bumgarner per 
vizitą vasario pradžioje Lietu
voje viešai paskelbė, kad 
amerikiečiams perėmus „Ma
žeikių naftos" valdymą, iš kar
to atleido įmonės personalo 
skyriaus vadovą, kuris, jo tei
gimu, darbo vietas parda
vinėjo po 1,000 dolerių. 

Netrukus po to ,Williams" 
pranešė pasirengusi bendra
darbiauti su visomis Lietu
vos teisinėmis institucijomis 
ieškant praeities korupcijos ir 
kenkimo faktų „Mažeikių naf
toje". Lietuvos generalinė pro
kuratūra į šį pareiškimą ne
reagavo ir nežada jo tirti. 

„Tai dviejų šalių (darbdavio 
ir darbuotojo — BNS) admi
nistracinis ginčas", sakė Ge
neralinės prokuratūros atsto
vas spaudai Vidmantas Pute

lis. Jis pridūrė, kad oficialaus 
pareiškimo minimą kyšinin
kavimo atvejį prokuratūra 
nėra gavusi. 

J. Bumgarner taip yra pa
reiškęs, kad atleidus 35 anks
tesniuosius Mažeikių naftos" 
įmonės vadovaujančius dar
buotojus, amerikiečiams pavy
ko sugriauti šiame susivieni
jime veikusią korupcinę sis
temą. Mažeikių naftą" val
dančios JAV bendrovės prezi
dento teigimu, įmonėje sunai
kinti du kuro vagysčių kana
lai, o netrukus gali būti 
išaiškintas trečiasis. 

Kai kurių apžvalgininkų 
duomenimis, kol „Mažeikių 
naftos" valdymą pernai pe
rėmė JAV bendrovė „Williams 
International", naftos perdir
bimo gamykloje kasmet buvo 
išplaunama arba išgrobstoma 
šimtai milijonų litų. 

Per susitikimą Vilniuje 
sausį. JAV bendrovės prezi
dentas J. Bumgarner ir gene
ralinis prokuroras Kazys Pėd
nyčia sutarė bendradarbiauti, 
tiriant nusikaltimus naftos 
ūkyje. 

Nuotr.: Susitikime su prezidentu Valdu Adamkumi (kairėje) premjeras 
Andrius Kubilius užtikrino, jog valstybes biudžeto planas bus įvykdytas. 

Gedimino Žilinsko ' Elta i nuotr. 

Lietuvos premjeras tikisi 
ekonomikos atgimimą 

Vilnius, vasario 17 d. (Reu- iškovoti žmonių supratimą, 

Izraelis atsisakė apklausti 
genocidu kaltinamą N. Dušanskį 

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Izraelio generalinei 
prokuratūrai atsisakius ap
klausti buvusį aukštą sovietų 
saugumo karininką Nachma-
ną Dušanskį, įtariamą Lietu
vos gyventojų genocidu, Lietu
vos prokuratūra nebegali tirti 
šios bylos. 

Vasario 4 dieną Lietuvos 
generalinė prokuratūra iš Iz
raelio ambasados Rygoje gavo 
Izraelio teisėsaugininkų atsa
kymą į teisinės pagalbos 
prašymą. Lietuvos prokurorai 
buvo prašė apklausti N. 
Dušanskį ir paimti jo parašo 
lyginamuosius pavyzdžius. 

Generalinės prokuratūros 
Specialių tyrimų skyriaus vy
riausiasis prokuroras Rimvy
das Valentukevičius atsisakė 
pasakyti priežastis, kodėl Iz
raelio teisėsaugininkai pra
nešė negalį išpildyti teisinės 
pagalbos prašymo. Prokuroro 
teigimu, jo asmeninėje darbo 
praktikoje tai pirmas atvejis, 
kai Izraelis atsisako išpildyti 
teisinės pagalbos prašymą. 

N. Dušanskio byla buvo su
stabdyta, nusiuntus Izraeliui 
teisinės pagalbos prašymą. 
Trūkstant įrodymų, N. Du-
šanskiui kaltinimai nėra pa
reikšti. 

Pirmąjį teisinės pagalbos 
prašymą Lietuvos generalinė 
prokuratūra buvo išsiuntusi 
pernai 1999 m. balandį. Tei
sinės pagalbos prašymas buvo 
grąžintas du kartus dėl netin
kamos užsienio kalbos. 

Pernai Generalinė proku
ratūra iš Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro (LGGRTC) gavo ar
chyvinių dokumentų, kurie 
patvirtina, kad, vadovaujant 
N. Dušanskiui, pokariu buvo 
ištremtos 4 šeimos. Doku
mentuose esantys N. Du
šanskio parašai galėjo būti 
nenuginčijami įrodymai dėl 
manomų nusikaltimų. Jeigu 
Izraelio teisėsaugininkai būtų 
paėmę N. Dušanskio parašo 
pavyzdį, juos būtų galima pa
lyginti su dokumentų para
šais, gautais iš LGGRTC. 

Sovietų MGB/KGB per ka

rą ir pokariu tarnavęs N. Du-
šanskis yra dalyvavęs bau
džiamosiose operacijose prieš 
Lietuvos nepriklausomybes ko
votojus. Manoma, kad N. 
Dušanskjs išvyko į Izraelį 
1989 m., likus maždaug me
tams iki Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo. 1998 m. per 
Izraelio ambasadą Baltijos 
valstybėms Lietuvos Genera
linė prokuratūra gavo pažy
mą, patvirtinančią, kad 1997 
m. N. Dušanskis gyveno Izrae
lyje. 

Praėjusių metų pabaigoje 
Lietuvos generalinė prokura
tūra išsiuntė į Izraelį prašymą 
apklausti genocidu kaltinamą 
buvusį NKVD karininką Se
mioną Berkį-Burkovą. 84 me
tų S. Berkiui-Burkovui yra 
iškelta genocido byla dėl poka
rio metais Radviliškio rajone 
padarytų nusikaltimų. S. Ber-
kis-Burkovas Izraelyje gyvena 
nuo 1988 metų, ir, Lietuvos 
teisėsaugos žiniomis, sunkiai 

ters-Elta) — Lietuvos mini
stras pirmininkas Andrius 
Kubilius per pirmąsias 100 
vadovavimo vyriausybei dienų 
priėmė teisingus sprendimus, 
bet dabar jis turi tvirtai laiky
tis ir tikėtis, kad per ateinantį 
pusmetį iki parlamento rin
kimų pagerės ekonominiai ro
dikliai, ketvirtadienį, anali
zuodama situaciją Lietuvoje, 
rašo naujienų agentūra Reu
ters. 

Anot įtakingos tarptautinės 
politikos ir verslo agentūros, 
A. Kubilius vos per kiek dau
giau nei tris mėnesius atkūrė 
rimtį vietos finansų rinkose, 
sumažino dideles vidaus sko
los aptarnavimo palūkanas, 
sudarė labai reikalingą susita
rimą su Tarptautiniu valiutos 
fondu (TVF) ir atvėrė kelią 
svarbiausių energetikos ūkio 
įmonių privatizavimui. 

Nuveikus tokius darbus, be
veik neliko, ką A. Kubilius dar 
galėtų padaryti iki 2000 metų 
rudenį įvyksiančių Lietuvos 
parlamento rinkimų. 

Norėdamas išsaugoti rimtį 
finansų rinkose, ministras pir
mininkas privalo tvirtai laiky
tis griežtų taupymo priemo
nių, nekreipdamas dėmesio į 
tai, kad jo Tėvynės sąjungos 
populiarumas dabar yra ma
žiausias nuo 1996 metų, kai 
ši atėjo į valdžią. Kad page
rintų savo partijos galimybes 
per rinkimus, A. Kubilius tu
rėtų pagerinti Lietuvos žmo
nių materialinį gyvenimą. 

„Mes, žinoma, norėtume iš
vysti rezultatus greičiau... 
Mūsų laikas veikti ir parodyti, serga. 

Buvęs premjeras R. Paksas 
apklaustas prokuratūroje 

Vilnius, vasario 17 d. 
(BNS) — Vykdydamas Rusijos 
teisinės pagalbos prašymą, 
Vilniaus apygardos prokura
tūros vyriausiasis prokuroras 
Ramutis Jancevičiaus ketvir
tadienį liudytoju apklausė bu
vusį premjerą Rolandą Paksą. 

Atvykęs į apklausą, R. Pak
sas prokurorą informavo ga
vės Rusijos pareigūnų prane
šimą, kad viename epizode, iš
skirtame iš didesnės bylos, su
sijusios su Chantų-Mansių au
tonominės srities sanitarinės 
epideminės stoties veikla, at
sisakyta kelti baudžiamąją by
lą, nesant nusikaltimo sudė
ties. R. Pakso tuomet vado
vaujama bendrovė „Restako" 

'dalyvavo tos sanitarinės epi
deminės stoties statyboje. 

Rusijos teisėsaugininkai ap
tiko, kad 1995 m. pabaigoje -
1996 m. pradžioje „Restako" 
pervedė į asmeninę R. Pakso 
sąskaitą Austrijos banke 
200,000 dolerių, ir Lietuvai 

pernai balandį atsiuntė teisi
nės pagalbos prašymą ap
klausti R. Paksą ir išimti kai 
kuriuos dokumentus. 

Neseniai paaiškėjo, kad Vil
niaus apylinkės prokuratūros 
vyriausiasis prokuroras Vir
ginijus Sabutis, kuriam buvo 
pavesta įvykdyti Rusijos teisė
saugininkų teisinės pagalbos 
prašymą, atsakymo Rusijai 
neišsiuntė. 

R. Jancevičiaus teigimu, 
teisinės pagalbos prašymas 
Rusijai dabar bus įvykdytas 
maždaug per savaitę. Apklau
sus buvusį premjerą, pareigū
nams iš „Restako" dar reikės 
išimti dokumentus. 

R. Paksas sakė, kad proku
ratūroje patvirtino jau anks
čiau žiniasklaidoje skelbtus 
paaiškinimus, jog minėtieji pi
nigai buvę „Restako", o perve
dimu į asmeninę jo sąskaitą 
jie buvo gelbėjami nuo bankų 
krizės Lietuvoje. 

„Aš nesijaučiu kaltas... Čia 

yra labai trumpas", Reuters 
naujienų agentūrai sakė Lie
tuvos parlamento pirmininkas 
ir partijos vadovas Vytautas 
Landsbergis. 

A. Kubilius prie vyriausybės 
vairo stojo praėjusių metų 
lapkritį per vieną, anot Reu
ters, tamsiausių valstybės gy
vavimo laikotarpių. 

Valstybės finansų atsargas 
išsėmė brangus ir nepopulia
rus naftos ūkio privatizavi
mas, ekonomikos atsigavimą 
stabdė didelės skolinimosi pa
lūkanų normos, o politiniame 
gyvenime vyravo sumaištis, 
dėl kurios teko per vienerius 
metus sudaryti jau*-trečią mi
nistrų kabinetą. 

42 metų politikas pažadėjo 
nepopuliarių sprendimų — ir 
tesėjo pažadus. A. Kubilius 
nukėlė buvusių rublinių in
dėlių atkūrimą, užšaldė dar
buotojų priėmimą į valdymo ir 
valstybinio ūkio institucijas, 
pirmą kartą po kelerių metų 
padidino mokesčius už komu
nalines paslaugas. 

Nors galbūt užsitraukė rin
kėjų nemalonę, bet rinkos 
įvertino premjero ryžtą. Vasa
rio mėnesį Lietuva trečdaliu 
palankesnėmis sąlygomis ne
gu rugsėjį išplatino 250 mln. 
euroouligacijų. 

Vietos investiciniai sluoks
niai pažymi, kad nors naujoji 
vyriausybė nepadarė daug 
nuolaidų dar tik nesusida
rančioms kapitalo rinkoms, 
tačiau sugebėjo į optimistinę 
pusę pagerinti bendrą nuo
taiką. Šiais duomenimis, da
bar daug kas priklausys nuo 
biudžeto — efektyviai iš
sprendus biudžeto problemas, 
visa kita susitvarkys savaime. 

Vilties dabartinei vyriausy
bei galėtų suteikti statistiniai 
duomenys, pagal kuriuos Lie
tuvos ekonomika ketvirtąjį 
praėjusių metų ketvirtį ne
tikėtai išaugo 1.2 proc. Tiesa, 
jei horizonte nepasirodys dau
giau ekonomikos atsigavimo 
ženklų, A. Kubiliaus ir jo par
tijos laukia neaiškus likimas, 
ketvirtadienį tvirtino agen
tūra Reuters. 

tik vienintelis kriminalas, kad 
aš esu dabar politikoje.. Aš 
esu Lietuvos pilietis ir gyvenu 
pagal Lietuvos įstatymus, ne
siruošiu pažeidinėti ir visuo
met juos gerbsiu', sakė R. 
Paksas. 

Tarnybinę drausmę pažei
dusiam ir savo viršininkams 
apie teisinės pagalbos neįvyk
dymo priežastis melavusiam 
Vilniaus miesto apylinkės pro
kuratūros vyriausiajam pro
kurorui V. Sabučiui Generali
nis prokuroras pareiškė papei
kimą. , 

G. Vagnorius 
sustabdė narystę 
konservatorių 

partijoje 
Vilnius, vasario 17 d. 

(BNS) — Seimo narys Gedimi
nas Vagnorius ketvirtadienį 
pranešė, kad sustabdo savo 
narystę konservatorių parti
joje 

Jis paragino valdančiąją 
partiją „neatsisakyti'' rinkimų 
pažadų ir „grįžti" prie konser
vatorių rinkimų programos. 

Buvęs premjeras savo vie
šame pareiškime primena kai 
kuriuos 1997-1998 m. ekono
minės ir socialinės gerovės ro
diklius ir dar kartą kritikuoja 
vyriausybių veiklą po jo atsi
statydinimo 1999 m. pavasarį 
kaip tenkinančią šešėlinio ver
slo poreikius. 

„Daugiausia pataikavimo 
principu surinkta valdančio
sios partijos vadovybė iškilu
sias rimtas finansines proble
mas bando dangstyti taupyme 
šūkiais, ir atrodo, iki šiol ne
suvokia, kas iš tikrųjų vyksta 
šalies ekonomikoje", teigia G 
Vagnorius. 

Du pastarojo meto konser
vatorių partijoje G. Vagnorius 
nebeturėjo jokių pareigų. 

Patvirtinta 
užsieniečių 

atvykimo-išvykimo 
tvarka 

Vilnius, vasario 17 d. (BNS) 
— Vyriausybė ketvirtadienį 
patvirtino užsieniečių atvyki
mo į Lietuvą, gyvenimo joje, 
vykimo per ją tranzitu ir iš
vykimo tvarką. 

Šioje tvarkoje nustatyta, 
kad užsienietis, atvykstantis į 
Lietuvą laikotarpiui iki 90 
dienų per metus, privalo galio
jančiame kelionės dokumente 
turėti Lietuvos vizą. 

Užsienietis, kuris ketina 
apsigyventi Lietuvoje Ogiau 
kaip 90 dienų per metus, at
vykdamas į Lietuvą, privalo 
turėti atitinkamą Lietuvos vi
zą. 

Užsieniečiui įvažiuojant į 
Lietuvos teritoriją, pasienio 
postuose pasienio policijos pa
reigūnai turi teisę pareikalau
ti duomenų, įrodančių jo atvy
kimo tikslą bei pragyvenimo 
lėšas. 

Apibrėžiant tranzito per 
Lietuvą tvarką, nustatyta, jog 
užsienietis, vykstantis tranzi
tu, gali Lietuvos teritorijoje 
būti iki 48 valandų. 

Išvykti iš Lietuvos užsie
niečiai privalo pasibaigus vi
zos galiojimo laikui, atšaukus 
bevizį režimą ar pasibaigus 
leidimo laikinai gyventi Lietu
voje laikui. 

^ J Tėvynėje pasižvalgius 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus remia Andriaus 
Kubiliaus vyriausybės siekį 
pertvarkyti biurokratišką val
dymą, nepagrįstą verslo var
žymą ir pertvarkyti energeti
kos ūkį. Tokią nuostatą jis iš
sakė ketvirtadienį susitikęs su 
premjeru A. Kubiliumi, su ku
riuo aptarė elektros energijos 
perdavimo į Vakarus reikalus, 
numatomą „Lietuvos dujų", 
„Lietuvos avialinijų", „Lietu
vos energijos" privatizavimą ir 
su tuo susijusias problemas. 
Susitikime V. Adamkus taip 
pat pabrėžė, kad reikia laiky
tis aiškių privatizavimo prin
cipų ir reikalauti, kad vyriau
sybės nariai ir kiti vyriau
sybės pavaldžių įstaigų tar
nautojai nepiktnaudžiautų sa
vo tarnyba. IBNS> 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus mano, kad Lietu
vai būtina plėtoti aktyvų dia
logą su Rusija, pranešė Rusi
jos dienraštis „Ruskaja gaze-
ta". Tai, kad „Lietuvos ir Ru
sijos santykiai sureguliuoti, 
grindžiami dvišaliais susitari
mais ir praktiniu bendradar
biavimu", Lietuvos vadovas 
vertina kaip svarbų laimėji
mą. Kalbėdamas apie Lietu
vos įstojimą į NATO, V. 
Adamkus pažymėjo, jog tai 
yra „galimybė gyventi saugio
je demokratinių valstybių šei
moje". Drauge „Lietuva gerai 
supranta Rusijos susirūpini
mą dėl NATO plėtros", sakė 
jis. Tačiau V. Adamkus mano, 
jog galiausiai Rusija taip pat 
aktyviai bendradarbiaus su 
Šiaurės Atlanto sąjunga. 

* 30 Seimo nariu, dau-
giausai konservatoriai, ne-
tiež-.oca: piktai išbarė prezi-
dč'*-a Valda Adamkų, kad jis 
Vasar.c 16-tošios proga kartu 
su kitais Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Gedimino III laips
nio ordinu apdovanojo ir bu
vusį vidaus reikalu ministrą 
Marijoną M^iukorų. Anot jų 
pareiškimo. M. Misiukonis ke
liasdešimt metų dirbo okupa
cinio režimo represinėse 
struktūrose, dalyvavo dauge
lyje baudžiamųjų bei kovos su 
partizanais veiksmų ir pasku
tinio sietuvos partizano Anta
no Kraujelio sunaikinimo už
duotyje. Seimo nariai teigia, 
jog jei šių patyčių sumanytojai 
būtų buvę išradingesni, tai 
būtų kartu apdovanoję ką 
nors iš partizano artimųjų. 
Per apdovanojimų įteikimą 
prezidentūroje buvusi disiden
te Nijolė Sadūnaitė sukėlė są
myšį, garsiai protestavusi dėl 
ordinų įteikimo M. Misiuko-
niui ir signatarei, pirmajai 
Lietuvos premjerei Kazimierai 
Prunskienei. 

* Dar keliu dešimčių žmo
nių, II pasaulinio karo metais 
gelbėjusių nacių persekioja
mus žydus, likimai atskleisti 
antrajame tęstinio leidinio 
„Gyvybę ir duoną nešančios 
rankos" tome, kurį parengė 
Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus darbuotojai. 
Leidinį 1,000 vienetų laida pa
dėjo išleisti Amerikos centras 
Lietuvoje ir Žydų kultūros fon
das New Yorke. Leidinyje 

* skelbiami tikri dokumentai, 
nuotraukos, atsiminimai, gel
bėtojų ir išgelbėtųjų liudiji
mai, muziejaus sukauptos ar
chyvinės medžiagos pagrindu 
parašytos apybraižos. Pirmą 
kartą paskelbtos 1948 m. Vo
kietijoje surašytos anketos 
apie žydų gelbėjimą Lietuvoje. 

* U i parengtinio tyrimo, 
prokurorinės kontrolės trū
kumus ir pažeidimus, tiriant 
su naftos ūkiu susijusiais bau
džiamąsias bylas, Generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia 
įvairiomis drausminėmis nuo
baudomis nubaudė Mažeikių 
rajono apylinkės prokuratūros 
pareigūnus. Prokuroro įsaky
mu patikrinus tokio pobūdžio 
baudžiamąsias bylas nuo 1990 
metų, buvo nustatyta, kad 
Mažeikių rajono apylinkės 
prokuratūroje tardymas šiose 
bylose buvo atliekamas nepa
teisinamai ilgai, o 18-je su
stabdytų ar nutrauktų bylų 
priimti teisminiai sprendimai 
buvo pripažinti nepagrįstais ir 
panaikinti. <BNS> 

* Buvęs ūk io min is t ras 
Eugenijus Maldeikis, padė
jęs organizuoti bendrovių 
„Williams International" ir 
„LUKoil" derybas, pažeidė 
Viešųjų ir privačiųjų interesų 
derinimo valstybės tarnyboje 
įstatymą, ketvirtadienį Seimo 
visuotiniame posėdyje pareiš
kė premjeras Andrius Kubi
lius. Anot jo, minėtas įstaty
mas numato, kad dirbęs vals
tybės tarnyboje asmuo 1 me
tus negali atstovauti jokiems 
siekiams institucijose, su ku
riomis jis turėjo reikalų, eida
mas pareigas valstybės tarny
boje. Lankydamasis Lietuvoje, 
„VVilliams International" pre
zidentas John Bumgarner 
pranešė, kad E. Maldeikis tar
pininkavo iš „LUKoil" pusės 
sausį surengti derybas Vie
noje. E. Maldeikis sakė neor
ganizavęs rusų ir amerikiečių 
susitikimų, o tik „kažkiek pa
dėjęs" juos surengti. Jis tvirti
no, kad tokios pagalbos jo pra
šė „VVilliams" atstovai. 

* Vyriausybė pakei tė 
ginklu ir šaudmenų panau
dojimo taisykles, įtraukusi į 
jas Šaulių sąjungos narių gin
klų naudojimo tvarką. Be kita 
ko, šauliai ginklus galės laiky
ti namuose, tarnybos vietoje ir 
juos nešiotis, vilkėdami uni
formą. Nustatyta tvarka, kaip 
bus atliekami patikrinimai tų 
asmenų, kurie gyvena su gin
klą namuose laikančiu asme
niu. Sąjungos vado leidimą 
ginklą laikyti namie galės 
gauti pavyzdingi rikiuotės 
šauliai, priklausantys sąjun
gai ne mažiau kaip 5 metus. 
Tokie šauliai privalės turėti 
medikų leidimą ir saugią vietą 
ginklui laikyti. 

* Lietuvos vyriausybė 
JAV ambasados pasiūlymu 
5 metams pratęsė Lietuvos ir 
JAV vyriausybių sutartį dėl 
bendradarbiavimo mokslo ir 
technologijų srityje. 1994 m. 
Rygoje pasirašyta sutartis su
daro galimybes Lietuvos mok
slo ir studijų institucijoms ar 
jų mokslininkams pasinaudoti 
JAV mokslo fondų parama, 
taip pat ji skatina abiejų vals
tybių mokslininkų dvišalį ben
dradarbiavimą ir Lietuvoje 
vykdomų mokslinių tyrimų 
tarptautinį pripažinimą. 

* Dauguma Lietuvos gy
ventoju didžiuojasi esą Lie
tuvos piliečiai ir mano, kad 
daugiausia jų valstybę garsina 
sportininkai, rodo apklausa. 
55.2 proc. apklaustųjų labai 
didžiuojasi arba greičiausiai 
didžiuojasi esą Lietuvos pilie
čiai, nelabai tuo didžiuojasi 
23.9 proc. Visiškai Lietuvos 
pilietybe nesididžiuoja 12 
proc., o 9 proc. neatsakė į 
klausimą arba nežinojo atsa
kymo. 66 proc. apklaustųjų at
sakė, kad būnant Lietuvos pi
liečiu, galima didžiuotis vals
tybės sportininkais, 44 proc. 
— Lietuvos nepriklausomybe, 
34 proc. — žmonių darbštu
mu. Toliau kaip garbę Lietu
vai pelnantys ėjo kultūros vei
kėjai (22 proc.), lietuviški ga
miniai (16 proc.), muzikos lai
mėjimai (9.6 proc.), Lietuvos 
televizija (7.4 proc.), lietuvių 
mada (5.9 proc.). .BNS> 

KALENDORIUS 
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Redaktorė Irena Regienė 

TREČIOJI „LITUANICOS" 
FUTBOLININKŲ PERGALĖ 

Vasario 13 dieną „Lituani- na trys pirmieji vienetai). Per 
cos" futbolo komanda sugriebė likusias trejas rungtynes mū-
labai reikalingą pergalę ir sa- siškiams reikės išmėginti jė-
vo sąskaiton įsirašė trečiąją gas su dviem stipriausiomis: 
pergalę salės futbolo („Indoor 
Soccer") pirmenybėse. Tai bu
vo trečias jos laimėjimas šie
met, padidinęs taškų kraitį iki 
10. 

Lietuvių komanda praėjusio 
sekmadienio rungtynėse įvei
kė kroatų „Zrinski" vyrus 5-3. 
Pergalė nebuvo lengva. Ypač 
liūdnai atrodė rungtynių pra
džia, kai mūsiškiai buvo įkri
tę į „duobę", nes varžovai leng
vais šūviais vedė 2-0 savo 
naudai. Labai apmaudus buvo 
antrasis įvartis, kai „Lituani
cos" vyrai, turėdami vienu žai
dėju daugiau, užspaude kroa
tų vartus buvo varžovų nu
bausti už per didelę drąsą, 
palikus savo vartus Dievo va
liai. Gerai, kad Rolandas Ur
bonavičius reikalingu metu 
tarė svarų žodį ir du kartus iš 
eilės nuginklavo kroatų varti
ninką. Po to pasižymėjo ir Da
nas Smulkys, po pertraukos 
vėl grįžęs į „Lituanicos" ko
mandą, ženklino 3-2. 

Antrojo kėlinio pradžioje 
varžovus nuskriaudė energin
gasis Juan Bėruti ir „Lituani
ca" jau vedė 4-2. Tačiau netru
kus „Zrinski" atstovai vėl pri
artėjo 3-4. Kai Gytis Kava
liauskas padarė 5-3, kroatai 
jau nuleido rankas ir mūsiš
kiai turėjo dar pora gerų pro
gų, tačiau jos liko neišnaudo
tos. 

Po 6 ratų, su trimis per
galėmis ir lygiosiomis, „Litua
nica" turi dešimt taškų; tiek 
pat ir „United Serbs", tačiau, 
dėl menkesnio įvarčių santy
kio, stovi 5-je vietoje. 

Vasario .20 d. 6 vai. vakaro 
„Lituanica" kovos su „Pega
sus", dabar stovinčia antroje 
vietoje ir turinčia vienu tašku 
daugiau. Jei šias rungtynes 
lietuviai laimėtų, tai tuomet 
būtų galima pagalvoti apie 
medalius. 

„Lituanicos" komandos va
dovo Gedimino Bielskaus nuo
mone, lietuviai dabar gali 
sėkmingai kovoti su pačiomis 
geriausiomis komandomis ir 
siekti apdovanojimų 'juos gau-

„United Serbs" ir „Maroons". 
Na ir trečias — prieš „Schvva-
ben" nežada būti lengvos, nors 
šį sezoną ji ir neatrodo labai 
grėsminga. 

Beje, ateinantis sekmadie
nis, pagal ankstesnį pirmeny
bių tvarkaraštį, turėjo būti 
laisvas visoms komandoms. 
Tačiau dabar jis pakeistas ir 
pertraukos nebus daroma. 
Ateinantį sekmadienį bus žai
džiamos devintojo rato (kovo 
12 d.) rungtynės. Todėl pačios 
pirmenybės baigsis ne kovo 
12 d., bet anksčiau — kovo 5 
dieną. 

Po šešių ratų komandos yra 
išsirikiavusios tokia tvarka: 1. 
„Maroons" — 12 tašk.; 2. 
„Pegasus" — 11; 3. „Kickers" 
— 11; 4. „United Serbs" —10; 
5. „Lituanica" (Liths) — 10; 6. 
„Schwaben" — 8; 7. „Eagles" 
— 6; 8. „Zrinski" — 6; 9. 
„Wings" — 5; 10. „Green-
White" — 3. Reikia pažymėti, 
kad „Lituanicos" yra gana 
prastas taškų santykis (20-
28), tad jį žūtbūt reikia page
rinti, nes, kai komandos turi 
vienodą taškų skaičių, aukš
tesnę vietą lemia įvarčių san
tykis. Nors dabar, „Lituanicai" 
iškritimas iš „major" 'lygos, 
galima sakyti, negresia, bet 
kovoje dėl medalių geresnis 
įvarčių santykis gali labai pra
versti. 

Kaip jau buvome rašę, šios 
salės futbolo pirmenybės vyks
ta Odeum pastato patalpose, 
1033 Villa Avenue (nelabai 
toli 83-čio kelio ir North Ave
nue), Villa Park, IL. Šiame 
pastate yra trys aikštės, ku
riose lygiagrečiai sekmadie
niais nuo 3 valandos po pietų 
vyksta „Metropolitan" lygos 
pirmenybių rungtynės. Varžo
si ne vien vyrų, bet ir jaunių 
komandos. Įėjimas tik 5 dole
riai, o pensininkams teikiama 
nuolaida. Sporto ypač futbolo) 
mėgėjams čia gera proga pa
matyti visas Čikagos ir apylin
kių stipriausias komandas. 

E.Š. 
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Vienna, Austrijoje vykusio Europos šokių ant led. 
Italijai atstovavę Barbara Fusar-Poli ir Maurizio • 
rina Anissina ir Gwendal Peizerat atstovavę Prai.' 
ant ledo Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas. 

• 

!-mpionato medalistai. Iš kaires — sidabro medalius laimėję 
trgaglio, centre — auksu pasipuošę turnyro čempionai Ma
rijai , dešinėje - bronzos medalius iškovoję Lietuvos šokėjai 
iPA-ELTA nuotr.). 

EUROPOS IR PASAULIO DAILIOJO 
ČIUOŽIMO VARŽYBŲ BRONZOS 

MEDALIAI LIETUVOS ČIUOŽĖJAMS 

Lie tuvos š o k ė j a i 
p i r m ą k a r t i š k o v o j o 

E u r o p o s č e m p i o n a t o 
b r o n z ą 

Pirmą kartą per Europos 
dailiojo čiuožimo čempionatų 
istoriją apdovanojimai at i teko 
ir Lietuvos spor t in inkams. 
Penktadienį, vasar io 11 «d., 
Vienoje pasibaigusiose šokių 
ant ledo varžybose m ū s ų čiuo
žėjai Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas įgyvendino 
savo seną svajonę ir laimėjo 
Senojo žemyno čempionato 
bronzos medalius. 

Atlikdami laisvąją progra
mą, mūsiškiai aplenkė Rusijos 
porą Iriną Lobačiovą ir Uja 
Averbuchą, kuriai buvo pra
laimėta originaliojoje progra
moje. Kaip žinoma, po priva
lomųjų šokių abi šios poros 
dalijosi 3-4 vietas. 

Reuters teigimu, mūsiškių 
sėkmę lėmė įvairesni nei var
žovų ir netradiciniai progra
mos elementai. 

Tad Vienoje Lietuvos šokė
jams pavyko pakar to t i savo 
sėkmę pasaulio „Grand Prix" 
finale sausio mėnesį Lione, 
kur ta pati Rusijos pora irgi 
buvo aplenkta laisvojoje pro

gramoje. 
Europos čempionais pirmą

syk tapo prancūzai — 25 metų 
iš Rusijos kilusi Marina Anisi-
na ir 28 metų Gwendal Peize
rat , visose rungtyse aplenkę 
i talus Barbarą Fusar-Poli ir 
Maurizio Margaglio. 

Kaip žinoma, čempionate 
nedalyvavo praėjusių metų 
čempionai rusai Anželika Kry
lovą ir Oleg Ovsianikov. 

Už laisvąją programą čem
pionai gavo du įvertinimus po 
6.0 balo. : 

Beje, M Anisina 1990 ir 
1992 met ' us tapo pasaulio jau
nių Čempione ciuoždama kar
tu su I. Averbuch. 

Pi rmąkar t nuo 1996 metų 
kurioje nors Europos čempio
nato rungtyje nugalėtojais ta
po ne Rusijos atstovai, o ne
įt ikėtinas atvejis, kad rusai 
liko visai be medalių vienoje iš 
porinių rungčių pasitaikė pir-; 
masis per 32 metus. 

Tuo ta rpu moterų solisčių 
varžybose po trumposios pro
gramos visas tris pirmąsias 
vietas užėmė Rusijos atstovės 
— Irina Sluckaja, Viktorija 
Volčkova ir Marija Butyrska-
ja . 

DAUG ŽADANTI JAUNA TENISO 
ŽAIDĖJA 

Keturiolikmete vilmeU' l.in.t SlanOnitc Paliulio j.iunnnu-fiu tenisu turny
ro, vykusio Tarho mieste. Prannizijoje. finalinėse niniTtvneso 

Kitos nuotr i 

Prancūzijos Tarbo mieste 
vykusiame viename prestižiš
kiausių pasaulio j aunuč ių (12-
14 metų) teniso t u r n y r ų vil
nietė Lina Stančiūtė pateko į 
finalą, kuriame po atkakl ios 
kovos nusileido Rusijos tenisi
ninkei Dinarai Safinai 3:6, 
5:7. 

Prieš šias varžybas L. Stan
čiūtė Europos jaunučių verti
nime buvo devinta, o turnyro 
nugalėtoja žinomo Rusijos te
nisininko Marato Safino sesuo 
Dinarą — antra . Finalą, kuris 
truko 1 vai. 40 min., stebėjo 
per 5,000 žiūrovų. 

Pirmajame rate L. Stančiū
tė, vasario 7 dieną šventusi 
savo 14-ąjį gimtadienį, nuga
lėjo kroatę Tamarą Bunič 5:7, 
7:5, 6:2, antrajame — jugosla
ve Vojislavą Lukič 6:4, 6:4, 
trečiajame — prancūzę Ma
rine Giraud 6:2, 6:2. Ketvirt
finalyje lietuvė įveikė ameri
kietę (Whitney Deason 6:3, 
6:1, o pusfinalyje — pirmąją 
Europos raketę bal tarusę Da
riją Kustovą 6:2, 6:2. 

Kvalifikacinėse varžybose 
dalyvavo 128 tenisininkės. 

Šį turnyrą 1991 ir 1992 me
tais yra laimėjusi dabart inė 
pasaulio moterų teniso pirmoji 
raketė šveicarė Mart iną Hin-
gis, 1994 metais — rusė Ana 
Kurnikova. Antroji pasaulio 

raketė amerikietė Lindsay 
Davenport 1990 metais čia 
buvo patekusi į finalą. 

L. Standiūtę 1994 metais te
niso paslapčių pradėjo mokyti 
t renerė Lilija Vilkienė. J au 
trejus metus jaunoji tenisi
ninkė treniruojasi Vokietijoje, 
„l .FC Nurnberg" klube, kuria
me jos tėtis Antanas Stančius 
(buvęs bėgikas) dirba fizinio 
rengimo treneriu. 

Lina, kuri yra pasirašiusi 
trejų metų sutartį su garsia 
aprangos ir avalynės firma 
„Nike", sakė, kad ją labiausiai 
žavi L. Devenport ir jau baigu
sios karjerą vokietės Steffi 
Graf žaidimas. 

Teniso specialistai teigia, jog 
jaunoji Lietuvos tenisininkė 
pasižymi gera taktika ir fizi
niu pasiruošimu. Praėjusių 
metų gruodžio mėnesį šeštoje 
Europos vertinimo vietoje bu
vusi L. Stančiūtė teigė, kad 
per dieną ji treniruojasi 3-4 
valandas. 

Jaunaja i tenisininkei šiemet 
keliami tikslai kuo geriau pa
sirodyti vasarą Italijoje vyk
siančiame Europos čempiona
te, prestižiniame „Orange 
Bali" turnyre gruodžio mėnesį 
Floridoje (JAV) bei metų pa
baigoje patekti į geriausių te
nisininkių pirmąjį aštuntuką. 

(Eltai 

„Grand Prhc" b r o n z a 
Povi lu i i r M a r g a r i t a i 

Lietuvos šokėjų an t ledo po
ra Margarita Drobiazko ir Po
vilas Vanagas sausio 16 d. 
naktį tapo bronzininkais Lio
ne, Prancūzijoje pasibaigusio
se pasaulio dailiojo čiuožimo 
„Grand Prix" finalo varžybose. 
Kovoje dėl trečiosios vietos 
mūsiškiai laisvojoje progra
moje įveikė Rusijos porą Iri
ną Lobačiovą ir Ilją Aberbu-
chą 4-3. 

Trumpojoje ir originaliojoje 
programoje Rusijos šokėjai bu
vo gavę aukštesnius įvertini
mus nei lietuviai. Tačiau pas
kutinėje rungtyje mūsiškiai 
vieno teisėjų balso persvara 
įveikė varžovus. 

„Grand P r u f nugalėtojais 
tapo prancūzai Marina Anisi
na ir Gwendal Peizerat, super
finale įtikinamai nugalėję ita
lus Barbarą Fusar-Poli ir 
Maurizio Margaglio 7-0. 

Šios „Grand prix" finalo var
žybos buvo surengtos pagal 
naują formulę, kuri paryškino 
tiesioginę porų konkurenciją 
— po kvalifikacinių rungčių 
vyko finalai dėl galutinių vie
tų, kuriuose konkuruodavo po 
dvi poras, užėmusias 1-2 arba 
3-4 vietas. 

Solistų varžybose pirmąsias 
vietos superfinaluose iškovojo 
rusai Irina Sluckaja ir Jevge
nijus Pliuščenko, o sportinių 
porų turnyrą laimėjo kinai 
Xue Shen ir Hongbo Zhao. 

(Elta) 
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NEW J E R S E Y SPORTO 
KLUBO SUSIRINKIMAS 

Steigiamasis New Jersey 
sporto klubo susirinkimas sek
madienį, vasario 27 d., 12 vai. 
(pasibaigus 11-tos vai. pamal
doms) vyks Šv. Petro ir Povilo 
parapijos svetainėje, 216 Rip-
ley Place, Elizabeth, N.J. Susi
rinkimo tikslas — į bendrą lie
tuvišką visuomenę suburti 
sportu besidomintį lietuvišką 
jaunimą. Susirinkimą saukia 
New Jersey sporto entuziastai 
ir ŠALFASS Rytų apygarda. 
Informacijai tel. 718-356-7871 

P r a n a s Gvildys 
RSA vadovas 

A. VISOCKAITĖ 
PAGERINO REKORDĄ 

Lietuvos bėgikė Agnė Visoc
kaitė, besimokanti JAV, per 
varžybas Indianapolyje page
rino Lietuvos 60 m bėgimo 
uždarų patalpų rekordą, įvei
kusi distanciją per 7.27 sek. 

Prieš mėnesį per tarptauti
nes varžybas Kanados Saska-
tuno mieste ji šį nuotolį įveikė 
per 7.32 sek. 

A. Visockaitė varžybose In
dianapolyje 200 m nubėgo per 
23.40 sek. ,*_ , 

(Elta) 

SIŪLOSI RUOŠTI 
2008 METŲ OLIMPIADĄ 

Likus pusei paros iki paraiš
kų priėmimo Tarptautiniame 
olimpiniame komitete (TOK) 

EUOBEC DECKER. DDS, P.C. 
4847 W. 103 8 t , Oak. Lmm, IL 
Pirma* apyf su Northv»sstorn un-to 
cjptomu, estuviama sutvarkys dantis 

ui prisinuTU h ašną Pacientai 
pfsmSfrl IDSOSUCSM puBKaJsssM 
Susitarimui (klebėti angliškai) 

Tai. 708-422-6280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 8.7Rh Ava., Htatoofy HMs, IL 
Tai (708) 580-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. KedrJerAm 
Chicago, IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBtOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S.Robarts Rd,.rfietary HMs, IL 
1 myks i vakarus nuo Hartam Ava. 

T«L (708) 598-4066 
Valandos pagal susitarimą 

BJUUNJASVl29iA&kU)^&C. 
SpsctsJybė - Vidaus egų gydytojas 

8918W.ArehsfAva.Sfc. 5 Ir 6 
Chicago, IL 60838 

TaJ.77»-22M9e6 
valandos pagal sustosią 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAmStO.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 EOgden Ava., Suite 310 
Napervila.lL 60563 
T«T (630) 527-0080 
3825 Highland Ava.. 
Towerl,Suite3C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

Vienoje. Austrijoje, vykusiose varžybose oVI R u ropos dailiojo Čiuožimo 
Čempionato. Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko Šoka polką. 

(Eltos Nuotr ) 

pabaigos, dešimt miestų vasa
rio 1 d. vidurdienį buvo pa
reiškę norą surengti 2008 me
tų vasaros olimpines žaidynes. 

Tai Stambulas (Turkija), 
Havana (Kuba), Osaka (Japo
nija), Paryžius (Prancūzija), 
Pekinas (Kinya), Sevilija (Is
panija), Torontas (Kanada), 
Bankokas (Tailandas), Kvala 
Lumpūras (Malaizija) ir Kai
ras (Egiptas). 

Oficialus paraiškų priėmimo 
terminas baigėsi vasario 1 d. 
vidurnaktį. 

Neatmetama galimybė, jog 
apie savo ketinimus TOK ra i 
tu gali informuoti Buenos Ai
res (Argentina) ir Keiptaunas 
(PAR). 

Sausio 31 d. galimybe pre
tenduoti į 2008 metų vasaros 
olimpiados organizavimą at
metė Rio de Zaneiras (Brazili
ja), nutaręs susikoncentruoti \ 
2007 metų Pan Amerikos žai
dynių organizavimą bei 2012 
metų olimpiadą. 

2008 metų olimpiados sos
tinė paaiškės TOK sesijoje, 
Maskvoje, 2001 metais. 

Iki šiol daugiausiai miestų 
— vienuolika — pretendavo 
tapti 2004 metų olimpinių žai
dynių sostine. 

Šiemet vasaros olimpiada 
vyks Sidnėjuje (Australija), 
2004 metais — Atėnuose 
(Graikija). 

(BNS) 

http://8918W.ArehsfAva.Sfc


I LIETUVĄ MŪSŲ JAUNIEJI 
BRONIUS NAINYS 

Kažin, ar daug kas Čikagoje supažindinti „Draugo* skaity-
žino, kad Pasaulio lietuvių tojus. Geriausia susipažinimo 
centre, Lietuvių fondo vardu 
pavadintoje salėje, žiemos mė
nesiais kas savaitę, keliomis 
pamainomis sportuoja apie du 
šimtus lietuvių jaunimo? Tik
rai nedaug, nes jų vadovai, 
visi jau JAV gimę lietuviai, su 
savo taip pat lietuviškai auk-

vieta — PLC Fondo salė, vie
nintelė Čikagos apylinkėje lie
tuviška krepšinio pastogė. 
Vieną vakarą ten ir atsiradau. 
Jaunimo dar nedaug. „Treni
ruojasi" tik vadovai. Tarp jų ir 
pats vyriausias — „Lituani
cos" jaunųjų vadovas, treneris, 

lėjamu prieaugliu, dirba tyliai mokytojas, kartu ir globėjas, 
ir niekur nesigarsina. O žinoti medicinos gydytojas dr. Dona-
apie juos tikrai vertėtų. 

Turbūt mažai kas žino ir 
apie jų ryšius su Lietuva. Juk 
išeivijos jaunimas net lietu
viškai nebemoka, tai kam jam 
ta Lietuva? O visgi taip nėra: 
tarp jo gyvos lietuvybės dar 
daug. Dar veikia lietuviškos 
mokyklos, vasaros stovyklos, 
jaunimo organizacijos, tauti-

tas Siliūnas. 
Jau 22 metai Donatas žai

džia Lietuvių akademinio 
sporto klubo „Lituanicos" ko
mandoje. Rimanto Dirvonio 
pakviestas krepšinį joje žaisti, 
pradėjo būdamas šešiolikos 
metų. Prieš maždaug aštuo
nerius metus keli jauni tėvai, 
sužinoję, kad Clevelande ir 

nių šokių grupės, o taip pat Detroite yra suorganizuotos 
dar labai stiprus, gaila, vyrės- jaunų lietuviukų krepšinio ko-
mosios kartos mažai tepri-
pažįstamas, bet visgi labai 
reikšmingas, sportinis judėji
mas, girdimas ir Lietuvoje. Ir 
džiugu, kad visą tą darbą tę
sia jau antroji karta. 

mandos ir dalyvaus netrukus 
Detroite vyksiančiose varžybo
se, klausė Donato, ar negalėtų 
ir jis taip padaryti Čikagos 
apylinkėse. „Pasikvietęs Xi-
tuanicos' krepšininkus Algį 

Gal ir nedaug apie sportuo- Jonyną ir Petrą Stuką, kartu 
jantį jaunimą žinantieji prisi- su jais subūriau vaikų grupe-
mins prieš metus Lemonte 
viešėjusius labai įdomius sve
čius iš Lietuvos — marčiulio-
niukus. Labai smagi valanda 
buvo Čikagos apylinkių lietu
viams, krepšinio mėgėjams, 
kurie nepatingėjo ateiti į PLC 
fondo salę šių keturiolikmečių 
berniukų su mūsiškės „Litua
nicos" bendraamžiais judrių 
rungtynių pasižiūrėti ir, kaip 
vėliau jas mačiusieji teigė, 
nuoširdžiai pasigėrėti, kai po 
šių oficialių rungtynių, Bočių 
menėje pasivaišinę, jie vėl grį
žo į salę, pasidalino į dvi 
„maišytas" grupes ir jau nebe 
kaip marčiulioniukai su JLi-
tuanica", nebe kaip Lietuvos 

-INĮrrniūkai su iš užsienio lietu
viukais, bet kaip būrys naujų 
draugų žaidė, „iš paskutinių
jų" nenorėdami vieni kitiems 
pasiduoti. 
„Paklauskit — to žaidimo nė 

vienas dalyvis nebus užmir
šęs. 

Tų žaidynių prisiminimas 
šiemet atsiliepė iš naujo. Metų 
pradžioje „Lituanicos" keturio
likmečiai gavo kvietimą per 
Velykų atostogas atvykti į Lie
tuvą ir jėgas išbandyti Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, susi
pažinti su savo tėvukų bei 
močiučių gimtine, o iš tikrųjų 
— juk savo tėvyne, pabend
rauti su daug platesniu bend
raamžių būriu, tarp jų pasi
svečiuoti. Kas gi nenorėtų to
kio kvietimo priimti? O ar juo 
nesidžiaugiam ir mes, vyres
nieji? 

Tokia skaidria prošvaiste 
susiaomėjęs, panorau daugiau 
apie ją sužinoti, o taip pat ir 

lę, Lemonte už savo pinigus 
išsinuomojome salę ir šešta
dieniais pradėjome treniruo
tis. Pirmieji buvo Lemonto 
Maironio lietuviškos mokyklos 
penkto - šešto skyriaus moki
niai, gal 20, gal 25. Į talką 
įsijungęs Algis Tamošiūnas 
dar tais pačiais metais į Det
roito žaidynes spėjo nuvežti 
jau dvi berniukų komandas. 
Vaikams tai labai patiko, į 
būrį mielai jungėsi broliukai, 
sesutės, draugai, ir dabar tre
niruotes pastoviai lanko jau 
pora šimtų, juos treniruoja ir 
prižiūri apie 15 vadovų", — 
pasakojo dr. Donatas Siliūnas. 

Dabar visi į PLC puikiai 
įrengtą, ir sportui, ir kitai kul
tūrinei veiklai tinkamą salę 
nebesutelpa. Dar dvi sales 
klubas nuomoja Lemonte ir 
vieną Western Springs. Jau
niesiems gerai sekasi: 12-14 
klubo komandų dalyvauja me-

. tinėse JAV lietuvių krepšinio 
varžybose, į kurias susirenka 
po 400 ar daugiau krepšinį 
žaidžiančių vaikų, jose laimi 
pirmas vietas, praėjusiais me
tais — net visose amžiaus 
klasėse. Yra ir trys mergaičių 
komandos, kurioms vadovauja 
ir treniruoja Kęstutis ir Rūta 
Sušinskai, Romas Rupinskas. 
Dr. Siliūnui rūpi ne tik krep
šinio žaidimas, bet ir lietuvy
bė, todėl jo akys nukrypo į Lie
tuvą. Sužinojęs, kad prieš me
tus (dabar jau prieš dvejus) 
Kanadoje lankėsi Lietuvos 
krepšinio garsenybės Marčiu
lionio krepšinio mokyklos Vil
niuje berniukai ir labai sėk
mingai bendravo su Kanados 

199d m. pavasari Čikagoje viaiėje Vilniau* šaruno Marčiulionio vardo krepšinio mokyklos 13-14 m jaunučių 
komanda su Akademinio sporto klubo Lituanica jaunučių komanda. Stovi I eil. pirmas is kairės — 
„marciulioniukų* treneris Gediminas Urys, salia jo Rimas Gulbinas, ASK Lituanicos trenerio padėjėjas; kiek 
tolėliau — Zita Marčiulionyte, Marčiulionio kreoainio mokyklos direktore; I is dešinės dr. Donatas Siliūnas. 
šalia jo Rimas Dotnanakis (Lituanica komandos treneriai ir vadovai). 

Danutė Bindokienė 

Pirma padarykit, 
paskui pagalvosit 

lietuviais vaikais, susisiekė su 
jų vadovais. Jo ir kitų „Litua
nicos" vadovų pastangomis, 
praėjusį pavasarį marčiulio
niukai, mokyklos lėšomis at
vykę, „Lituanicos" klubo išlai
komi, čia viešėjo dešimtį die
nų, žaidė su lietuvių bei ame
rikiečių vaikų komandomis ir 
viešnage labai džiaugėsi. „Mū
sų vaikams tai paliko neišdil
domą įspūdį — draugai iš Lie
tuvos: rungtynės, vaišės, ben
dravimas — sukėlė jiems di
delį norą patiems į Lietuvą 
nuskristi ir ten su naujais 
draugais pabendrauti", — 
aiškina viso to vyksmo pagrin
dinis veikėjas, jaunimo mylė
tojas dr. Donatas Siliūnas. 

Išvykos oficialią grupę suda
ro 14 asmenų: 10 berniukų 
krepšinio žaidėjų ir keturi va
dovai. Vadovai Lietuvą pažįs
ta, kiti net ir po daug kartų 
joje buvę, todėl vaikams su
darė naudingą Lietuvos paži
nimo programą. Bus ir istori
nių, kultūrinių vietovių, vals
tybės įstaigų, net ir mokyklų 
lankymas — Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Palangoje. Trečda
lis vaikų lietuviškai nemoka, 
todėl vadovai suorganizavo 
jiems net lietuvių kalbos pa
mokas, mokantiems — Lietu
vos apžvalgines pamokas. Tai 
bent pradžioje išvykos padės 
jiems geriau susivokti tėvy
nėje. 

Žaidėjai renkasi į treniruotę. 
Donatas turi būti su jais. Mū
sų pokalbis persikelia į centro 
posėdžių kambarį, kuriame 
manęs laukia kiti trys išvykos 
organizatoriai: Rimas Do-
manskis. Linas Gylys ir Ri
mantas Dirvoni8. Advokatas 
Domanskis pasakoja apie išei
vijos — Lietuvos jaunimo 
bendravimą aplamai. Po kelis 
iš jų atvyksta į JAV jaunimo 
stovyklas ir su išeivijos jauni
mu ten susidraugauja. Šios 
krepšinio išvykos proga ber
niukai aplankys kelias Lietu
vos mokyklas, bendraamžių 
klases. Mažiau lietuviškai mo
kantieji po valandą kitą pra

leis anglų kalbos pamokose. 
Žodžiu, draugų bus ieškoma 
ne tik tarp sportininkų. Ta
čiau tarp krepšininkų gali su
sidaryti ir ilgesnė, pastovesnė 
draugystė, nes gali atsitikti, 
kad Lietuvos krepšininkai, su 
kuriais ^Lituanicos" berniukai 
rungtyniaus, po kelerių metų 
gali atsirasti Amerikoje ir 
kaip stipendininkai žaisti JAV 
universitetų komandose. Šiais 
metais iš Lietuvos čia žaidžia 
apie 40 studentų. Taigi, šitaip 
pradėjus, ryšys gali tęstis ir 
plėstis. Rimas Domanskis tiki
si, kad po poros metų „Litua
nica" turės ir pajėgią mergai
čių komandą, ir užsimegs jų 
ryšys. 

Klausiu apie pinigus. Juk 
kelionė brangi, iš kur tie pini
gai? Apie juos kalba Linas Gy
lys. Krepšininkų keliones ap
moka tėvai. Vadovai savo ke
lionės išlaidas apsimoka pa
tys. Krepšininkus ir vadovus 
Lietuvoje išlaikys šeimininkai 
— Šarūno Marčiulionio krep
šinio mokykla. Tačiau bus ir 
papildomų išlaidų: krepšinin
kų kelionės-uniformos, reikia 
ir naujų aikštės uniformų, rei
kia ir dovanėlių. Draugiškose 
rungtynėse jomis pasikeitimas 
būtinas, Europoje — paprotys, 
kurio niekaip neišvengsi. Jos 
gali būti kuklios — sportiniai 
marškinėliai ar kas nors pa
našaus, bet kas nors turi būti. 
Taip pat reikia suruošti ir už 
viešnagę padėkojant) priėmi
mą su garbės svečiais, įskai-

' čiuojant ir patį prezidentą. To
kių išlaidų bus 3-4 tūkstančiai 
dolerių. Kur juos gauti? „Gir
dėjom, Lietuvių fondas kelio
nėm pinigų neskiria", — liūd
na gaida pokalbį apie pinigus 
baigia Linas. „Bet gali unifor
mas nupirkti, skirti pinigų 
dovanoms, reprezentacijai", — 
įsiterpiu. „Aišku, kad prašy-
sim, — priduria Linas — ki
taip, nežinau kur jų gauti, iš 
visuomenės elgetauti mes ne
mokam, gal koks mecenatas 
atsiras?" 

Kol nereikia ir nemokat, 
garsiai pagalvoju, bet, atrodo, 
turėsit išmokti, o visuomenė 
turės atsižvelgti, nes užmojis 
jos paramos tikrai vertas. Be 
to, tokio amžiaus vaikų be glo
bos į tokią kelionę išleisti 
tėvai nenori, juos turi lydėti, 
tai dar papildomos išlaidos 
vaikų lietuvybei. Negi visuo
menė net tai nesuprastų? „O 
gal ta išgarsėjusi nauja 'VVil-
liams' bendrovė jus paremtų, 
— topteli man į galvą mintis. 
Mažeikių bažnyčiai statyti 
100,000 litų pažadėjo. Gal čia 
išeitis?" 

„Puiki mintis", — pradžiun
ga Dirvonis. — Jiems uodega 
dega, Lietuvoje kaip nors ma-
lonintis reikia". Linas Gylys 
skeptiškas: duos pinigų, norės j 
ir reklamos. O čia jau politika. 
dargi prieštaringų skersvėjų 
traukiama, gal geriau bejos. 

Rimantas Dirvonis įžvelgia 
ir dar vieną šios kelionės pu
sę. Pagal jį, kai kurių vaikų 
tėvai Lietuvoje dar nėra buvę 
ir savo tėvų gimtinės nepažįs
ta, o mišrias šeimas sukūrę, 
retai ir lietuviškai tepakalba, 
tad krepšininkai pasidaro ne-
tiesiogiški jų su Lietuva supa-
žindintojai ir jų lietuvybės 
stiprintojai. Taigi iš išvykos — 
visapusiška nauda, tik reikia 
sudaryti išmintingą progra
mą, kad visiems liktų pavei
kus įspūdis. Nuo jo priklausys 
jų vėlesnis nusiteikimas. 
Ypač, kai tokį sportininkų 
bendravimą „Lituanica" keti
na tęsti ir padaryti kasmetine 
tradicija: vieneriais metais 
mūsiškiai į Lietuvą, kitais — 
svečiai iš Lietuvos. 

Užmojis sveikintinas. Beje, 
su šia išvyka kartu skrenda ir 
nemažai paprastų keliaunin
kų. Dėl to irgi kyla krepšinin
kų bei jų vadovų ūpas. Juo 
daugiau, tuo geriau. Norintieji 
su jais kartu keliauti arba 
krepšininkus paremti, skam
binkite: Rimui Dirvoniui — 
708-923-0676 arba dr. Dona
tui Siliūnui 630-852-3204. 

Žmonės dažnai vadovaujasi 
posakiu: , Atsarga gėdos neda
ro". Ypač lietuviai. Tad kaž
kaip keistai atrodo laikinojo 
Rusijos prezidento Vladimir 
Putin „atvirkštinė politika", 
kuria stengiamasi įtikinti 
tautą, kad visų pirma turi jį 
išrinkti prezidentu, o po to jau 
bus galima pradėti galvoti — 
ar gerai padaryta. 

Reikia manyti, kad prez. 
Putin kalba apie dabartinę 
ekonominę ir kitokią maišatį 
Rusijoje, žadėdamas rimtai 
griebtis priemonių ją sutvar
kyti, jeigu tik bus išrinktas. 
Antra vertus, tai gan reto
riškas klausimas, nes juk kito 
kandidato į prezidentus kaip 
ir nėra. Daugeliui tas primena 
senus sovietinius laikus, kai 
buvo vienbalsiai išrenkamas 
vienintelis kandidatas... 

Vis tik apie 60 proc. rusų, 
net ir be to keistoko rinkimi
nio Putin šūkio, yra pasiryžę jį 
Kremliuje įtvirtinti ketve
riems metams. Užsienio politi
kams tai yra nemaža mįslė, 
juo labiau, kad Rusijos kariuo
menės pralaimėjimai ir „lai
mėjimai" (dėl tų „laimėjimų" 
galima gerokai pasiginčyti) 
Čečėnijoje jau pareikalavo 
daug aukų bei lėšų, o Vlaui-
mir Putin vis tiek tebesi
džiaugia populiarumu. Galima 
tik įsivaizduoti, kaip čia būtų 
žiūrima j prezidentą, jeigu 
Amerika įsiveltų į tokį nuo
stolingą ir nepopuliarų karą, 
žudydama nekaltus civilius, 
be atodairos griaudama jų 
miestus. 

Per trumpą palyginti laiką 
nuo prezidento Boris Jelcin 
pasitraukimo iš pareigų Putin 
sugebėjo į savo pusę patraukti 
net komunistų partiją, suda
rydamas su ja savotišką koali
ciją ir įsigydamas kontrolę 
Dūmoje. Galbūt ir dėl to, kad 
jo pažiūros nelabai nutolusios 
nuo sovietinių, kad jis turi 
tvirtus KGB auklėjimo pagrin
dus. Praėjus pirmajam sukrė
timui, kai paaiškėjo, kad lai
kinasis Rusijos prezidentas 
„pasiruošęs eiti obuoliauti net 
su raudonuoju velniu", vaka
riečiai vis tik raminasi viltimi, 
kad Putin nepasuks Rusijos 
sena vaga. Kitaip beliktų tik 
visiškai pulti panikon... 

Nėra abejonės, kad Putin 
siekia visuotinės galios, arba 
bent tiek, kiek įmanoma pa
siekti. Kuriuo keliu jis eis ir 
tautą ves po š.m. kovo 26 d. 
būsimų prezidento rinkimų, 
niekas nedrįsta spėlioti. Kaip 
ir pats Putin sako — išsi-
rinkit, tuomet pamatysite. Gal 

tokia rinkiminė kampanija 
mums, ypač gyvenantiems 
Amerikoje ir šįmet jau turė
jusiems progą susidurti su 
priešrinkiminiu šurmuliu (de
ja, dar tik jo pradžia), nelabai 
įprasta, bet Rusijoje ji, be abe
jo, bus veiksminga: štai jums 
kandidatas, balsuokite, o jeigu 
vėliau pasijusite apsivylę, tai 
jūsų problema! 

Nors Vladimir Putin nėra 
nusmaigstęs labai matomų 
Rusijos ateities gairių, bet ga
lima spėlioti, kad jo ranka bus 
kur kas kietesnė, kaip Boris 
Jelcin. Antra vertus, Rusijos 
viduje galbūt kaip tik ir reikia 
to griežtumo, nes demokrati
jos samprata daugeliui yra 
visiškai svetima, nepažįsta
ma, arba pažįstama tik teore
tiškai. Jeigu mes šiandien ga
lime savo lietuviškoje visuo
menėje rasti žmonių, kurie 
dar prisimena pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybes (1918 
m. vasario 16 d.) paskelbimą, 
kurie 22 metus augo, mokėsi, 
gyveno laisvoje tėvynėje, nei 
vienas rusas kitokios vals
tybės valdymo sistemos nepri
simena. Prieš kruvinąją Rusi
jos revoliuciją visa valdžia ir 
galia priklausė carams, gyven
tojus suskirstant į privilegi
juotus ir nevertinamuosius 
(kurie vis tik sudarė dau
gumą). Eiliniam žmogui buvo 
padiktuota, ką jis turi atlikti, 
kam dirbti, kam mokėti 
mokesčius ir pyliavas, kas iš 
jo reikalaujama be teisės pro
testuoti ar nepaklusti. Jis 
išmoko „liežuvį už dantų lai
kyti" ir laukti nurodymų. Nors 
viduje ir keikė carą, bet 
meldėsi už jo sveikatą, kėlė 
prieš jo paveikslą- kepurę ir 
žemai lenkėsi jo tarnams. 
Bolševizmas, liaudžiai daug 
žadėjęs, ilgainiui įstojo į pa
našios vidaus santvarkos vė
žes. Rusų tauta pasikeitimą 
taip pat kantriai priėmė. Tad 
mintis, kad žmogus yra atsa
kingas už savo šiandieną ir ry
tojų, yra rusams nauja są
voka, prie kurios reikia pri
prasti, o taip pat reikia, kad 
kažkas parodytų kelią, kuris į 
tą rytojų veda. 

Nors demokratija atrodo pa
traukli ir jos žmonės trokšta, 
persilaužimas turi ateiti pa
mažu ir su aiškiu supratimu, 
kad pasirinkimas yra savano
riškas, o ne pašalinių sąlygų 
ar sistemų padiktuotas. Todėl 
vakariečiai tikisi, kad Putin 
sugebės atrasti pusiausvyrą 
tarp totalitarinės ir demokra
tinės sistemos, ir ilgainiui Ru
sija pasuks į demokratiją pri
imtiną rusų pasaulėžiūrai. 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 
Nr.20 (Tęsinys) 

1941 sausio S. Sekmadienis 
Kaip keista, nežinau aš nei jo vardo, nei pavardės, 

nei profesijos. Tik viena žinau, kad jis vokietis ir kad 
aš jo negaliu užmiršti. O tai blogiausia. 

Kam man reikalingas tas beprasmis galvojimas apie 
jį, svajojimas ir dar kažkas... Dėl jaunumo taip yra. 
Jaunystė — kvailystė. Neprityrimas... Per didelis užsi
darymas savyje...Tikrai aš per daug užsidariusi sa
vyje, atsiskyrusi nuo pasaulio, niekur neinu, net į 
teatrą. Kai bent kiek išsiblaškysiu, pamatysiu Įmonių, 
praeis tos durnystės... Jis mane tikriausiai užnvrso... 
jam aš kaip ir nebuvau. O gal kartais...? Bet ne, už
miršo. Visus galvojimus aš turiu būtinai nutraukti, 
nes esu dar vaikas. Tas man kenkia mokslui ir jokios 
naudos neatneš. 

Mišioms nebuvau. Atsikėliau rytą ir išsiruošiau į 
bažnyčią. Bet eidama paslydau, persidrėskiau į vielą 
ranką ir grįžau. 

Grįžusi užpyliau ranką jodu. Mamytė negaluoja, tu
rėjau ją pavaduoti. Nuėjau pirkti mėsos ir pieno. Bet 
nieko negavau. Sušalau. 

Po pietų atėjo Stasė. Ji mus kvietė į teatrą. Pati 
mums nupirko bilietus. Atėjo Antuniova su dukteri

mis. Jos dabar be darbo, joms sunku. Vakare mama su 
Sabute išsiruošė į teatrą, į dramą „Motina". Tėvelis 
nuėjo į kiną. Aš — viena, taip nuobodu, dar tik devy
nios. Aš klausau muzikos ir rašau dienoraštį. Įdomu 
bus kada paskaityti. 

„Gamta graži, mergaitė dar gražesnė savo nekaltu
mu ir šventumu". 

1941 sausio 6. P i rmadienis 

Atostogos pasibaigė. Aš įpratau ilgai miegoti, todėl 
sunkoka atsikelti. Bet ką padarysi: atsikėliau, apsi
rengiau. Lauke, rodos, nesalta. Jaučiuosi nesveika, su
kosi galva, lūpos išbertos, ir mama nuvarė miegoti. 
Tėveliai išėjo į miestą. Mama grįžo ir barėsi, kam 
nekūrėm plytos. Tėvelis ilgai negrįžo. Mes su mama 
išsigandome; gali kur nors užsimušti, taip slidu. Bet, 
laimė, pietums grįžo. 

Po pietų atėjo Onutė Velžytė. Ji irgi nebuvo gimnazi
joj. Mokyklose atostogos pratęstos iki 13 d... 

Sabutė nuėjo pieno pirkti ir ilgai negrįžo, nes turėjo 
laukti. Aš ėjau jos ieškoti. Pieno negavom. Miegoti 
nuėjom anksti. 

1941 sausio 9. Ketvirtadienis 

Konstitucininkas — labai gabus melagis. Mes su juo 
pešamės. 

Po pietų atvažiavo Renytė, Stepukas ir Manė. Re-
nytė serga, tikrai ji labai blogai atrodo: išberta gal
vutė, liesa, atrodo, kad ji neturi motinos. Nunešėm pas 

daktarą. Daktarai stebėjosi blogo vaiko atrodymu, 
traukė pečiais ir žiūrėjo į Manę. Prirašė būtinai gauti 
ryžių, bet jų negavom. Jauna motina, be to. iš kaimo, 
ko norėti. 

Vargšas kūdikėlis. Manė nuėjo pirkti vaistų, o mes 
su Česiuku, Renyte ir dėde grįžom namo. Mama išėjo į 
laidotuves — mirė Stakniūno tėvas. 

Mama pradėjo gydyti Renką vaistais, kuriuos man 
mažai nuo cholerinos buvo prirašęs dr. Kocinas. Grie
tinėlė ir vanduo. Mama jiems padarė dozę, bet jie 
užmiršo paimti. 

1941 sausio 10. Penktadienis 
Oras bjaurus, labai pūtė sniegą į veidą. Šaukė iš ru

sų, gavau 5. Grąžino geometrijos rašomąjį, gavau du. 
Gaunam naują auklėtoją. Po pietų išėjau pasivaikš
čioti. 

Per mankštą vedė į čiuožyklą, bet aš nėjau. Paskui 
ruošiau pamokas. 

Tėvelis dirbs naktinę pamainą. Tai — viskas. 

1941 sausio 11. šeštadienis 
Per gimnastikos pamoką simuliavau. Šiandien gim

nazijoj mitingas ir pasišokimas. 
Po pietų išploviau grindis ir nutariau nors kartą 

nueiti į čiuožyklą. Norėjo eiti ir Sabutė, bet batų ne
turėjo. Aš apsirengiau uniformine suknele ir dviem 
megztiniais. Toks apsirengimas tiko į čiuožyklą. Aš 
kvailutė, nepaėmiau palto, nors mama sakė: „Paimk, 
šalta". Vėjas nemažas, bet ten einant nebuvo šalta. 

Nors pernai nečiuožiau. bet sekėsi neblogai. Iš pradžių 
baimė krėtė. Vienai nuobodu, todėl prisistačiau nepa
žįstamai mergaitei, bet su ja neilgai čiuožiau. Vieną 
kartą pargriuvau. Atgal einant buvo šalta, didelis vė
jas, lyg Sibiro. 
Aš jaučiaus kaip nuoga, vis drebėjau. Dabar man ga
las, pagalvojau. Jaunystė — kvailystė! Einant mane 
užkabino rusai sakydami: „Ar jau prisivažinėjote?" Aš 
nekreipiau dėmesio. Norėjau eiti pas Vikcę paprašyti 
palto, bet nedrįsau. Darėsi vis šalčiau ir šalčiau. Tuoj 
visa drebėdama parlėkiau namo. Mama irgi buvo išsi
gandusi. Tuojau išgėriau karštos arbatos ir atsiguliau. 
Skaudėjo galva ir pečiai. 

Tiesa, buvau pas ausų gydytoją, sake. kad jau žy
miai geriau. 

1941 sausio 14. Antradienis 

Oras labai gražus. Atodrėkis. Turime naują fizikos 
mokytoją p. Šalkauskį. Gerai aiškina Iš lietuvių mo
komės Donelaičio „Metus". Neįdomus kūrinys, nes se
noviška kalba rašytas. Lietuvių kalbos mokytojas p. 
Kasperavičius — neblogas. Iš biologijos — evoliucijos 
mokslas. Ten aiškina, kad žmogus kilęs iš gyvulio, o 
bažnyčia yra mitai... Maloniausia istorijos mokytoja, 
nes ji turi kryželį, be to, teisinga. 

Vakare staiga atleke Vanda. Ji buvo labai išsigan
dusi, uždususi. Nei iš šio, nei iš to paprašė žurnalų. Ji 
visa drebėjo, daviau vandens. Galų gale susigaudžiau. 
Kažkas įvyko su rusu. (Bd.) 



DRAUGAS, 2000 m. vasario 18 d., penktadienis 

„LENINLAND" AR 
„VILIUMOLAND"? 

JONAS ŠARKA 
Kalbėti apie sovietmečio pa

minklus nėra mano mėgsta
miausia tema, nors apie juos 
rūgoti pradėjau jau bene 1994 
m. pavasarį, pirmą kartą iš
girdęs, kad jie yra numatomi 
patalpinti į muziejų — specia
liai skirtą ateinančioms kar
toms mokyti Lietuvos istori
jos. Tada Viliumas Malinaus
kas, manau, nė sapnuote ne
sapnavo, kad jam kada nors 
teks viena pagrindinių rolių to 
muziejaus įgyvendinimo dra
moje. O aš, savo ruožtu, irgi 
nemaniau, kad ir man taip gi
liai teks įsivelti į tos nedė
kingos istorijos lapus, visomis 
keturiomis prieštaraujant to
kios „auklėjimo" institucijos 
įkūrimui. Čia nenoriu grįžti, 
kaip man teko į tai įsinar-
plioti. Kalbėsiu apie dabartį. 

Mūsų dienraščio 1999 m. 
247-oje laidoje paskaičiau Br. 
Juodelio, iš „Chicago Sun 
Times" paimto koresponden
tės Kate Connolly straipsnio 
apžvalgą dėl „Leninland..." To 
straipsnio anglišką tekstą, til
pusi „Fairfax, VA. Journal", 
savo ruožtu paimtą iš „The 
Guardian", jau buvau gavęs iš 
savo gero pažįstamo, gyve
nančio VVashington, D.C. pa
šonėje. Tai paprastai įrodo, 
kad Grūto ir jo šeimininko 
vardas pradeda pagauti ne tik 
mūsų, bet ir pasaulinio masto 
žiniasklaidos dėmesį. Neįti
kėtina! Kur kas matė, kad 
parkas, jo vartams dar neatsi
darius viešam naudojimui, vos 
prieš metus iš kiaušinio iš
siritęs, nelabai aiškiam tikslui 
skirtas, tamsių miškų ir pel
kių apsuptas, vasarmečiu 
mašalų debesimis dengiamas 
ir tokių ne.apykantų ir kontra-
versijų -sukėlęs savųjų tarpe 
— galėtų nuaidėti savo garsu 
po visą pasaulį. Pavydėti rei
kia to parko savininkui ir jo 
pagalbininkų, tikrųjų tos idė
jos įžiebėjų būriui. Sunku, tie
siog keblu, beaprėpti, kaip 
visa tai įvyko, kam dėl to duo
ti kreditų ar kaltinimų, kur 
ieškoti pradžios, kur vidurio ir 
kaip prognozuoti ateitį. Y2-K 
metų išvakarės, arba maž
daug metai po Kultūros mini
sterijos paslaptingo palaimini
mo Grūto miške įkurti sovieti
nių paminklų parką, gal ir yra 
tinkama proga keliais para
grafais apžvelgti ten pasiek
tus ^laimėjimus". 

Gana taikliai Kate Connolly 
Grūto ekspoziciją pavadina 
„Leninland". Ir kodėl ne? Juk 
Leninas ten dominuojanti fi
gūra — ne tik dydžiu, bet ir 
skaičiumi. Leninų ten pri
vežta iš visų Lietuvos kampų, 
šiukšlynų, kur beveik dešimt
metį išgulėjo, kol „Hesonos" 
klubas su Viliumo Malinausko 
nuolankia pagalba išgelbėjo 
juos iš tos nepavydėtinos pa
dėties. Atkeliavo jie Grūtan be 
kojų, be galvų, su nusukinė-
tais pirštais, nulaužytomis 
rankomis, aplaistyti dažais, 
išmaudyti purvuose. Vienas 
„iljičių" visus tuos metus iš
gulėjo, užverstas ant vienos 
tarybinių „maryčių" Druski
ninkų municipalinės tarnybos 
sandely. Darbininkai ant V. 
Malinausko yra truputį supy
kę del tų statulų pašalinimo, 
nes jie prarado gerą slėptuvę, 
kur pagiriodami ilsėdavos. 
Apie tai savo lūpomis papasa
kojo jis pats, per video įrašą, 
pereitą vasarą mano gero 
pažįstamo parsivežtą tiesiai iš 
Grūto. Tas Druskininkų Leni
nas tuomet jau buvo pastaty
tas ant marmurinio pjedesta
lo, kurs, savo ruožtu, dar ge
rokai pakylėtas ant aukštojo 
smėlio pylimo, kaip ir daugu
ma kitų leidinių bei jo bendra
minčių. Kad jį atskirtų nuo 

dažniausiai parinkta gražiau
sių ir aukščiausių pušų ar 
eglių fone — kaip pridera gar
bingiausiam iš garbingiausių. 
Įkyriai peršasi mintis, kad Vi
liumas M. vienas pats, be kie
no nors pagalbos, negalėjo 
visa tai surežisuoti. 

Jurgis Kučinas, aprašyda
mas Grūto „istorinį muziejų" 
„Lietuvos aido" 7949-am nu
meryje, nenori jam duoti kre
dito. Jis mano, kad tai skulp
toriaus Vyšniausko, Kryžkal-
nio „madonos" autoriaus nuo
pelnas, kurio figūra nuolatos 
„parko peizaže šmėsčioja... Ką 
jis čia veikia? Ogi nesunku 
atspėt — patarinėja: kaip sta
tyt, kur statyt. Profesoriaus 
patarimai čia neįkainojami. 
Prieš tokią jėgą lieka kapitu
liuoti, nuleist rankas — siau
bas!" O pati Kryžkalnio Mag-
dutė kažkur tolumoje, ant 
aukšto „piliakalnio" pastatyta, 
tartum Laisvės statula New 
Yorke, iš toli patraukia lanky
tojo akį. Jie žino, ką daro. 

Kate Connolly, kaip pridera 
reporteriams ar koresponden
tams, duoda tik faktus. Dau
giausia pateikia V. Malinaus
ko pasisakymus, vizijas apie 
parko statybos tolimesnį vys
tymąsi, apie jo plėtimą. Kas 
įdomiausia, jo pasisakymai be
veik žodis — žodin atitinka 
jau minėtoj video juostoje 
mano girdėtus. Kaip puikiai 
V. M. yra išmokęs savo rolę! 

Korespondentei, kaip ir ki
tiems, nelyginant tos jo rūmų 
prieangyje — narve krykštau
jančios kanarėlės, čiulbėjo: 
„Čia aš pastatysiu Vilniaus 
geležinkelio stoties repliką. 
Turistai bus patalpinti į gyvu
linius vagonus. Jie į juos bus 
suvaryti enkavedistų unifor
momis aprengtų tarnautojų. 
Tuomet jie patys patirtų, koks 
jausmas buvo tų Sibiran tre
miamų lietuvių". 

Gal ir neblogai skamba šis 
scenovaizdis, bet vargiai įti
kinamas. Kyla klausimas, ar 
tie „nelaimingieji" tremtiniai 
— turistai pajėgtų įsijaust į 
anų — tikrųjų tremtinių — si
tuaciją? Kam ir prie geriausių 
norų, parko „enkavedistai" 
nepriverstų turistą valandų 
valandas, dienų dienas pra
leisti birželio saulės prikaitin-
tame gyvuliniame vagone be 
vandens, be tinkamo maisto, 
be ventiliacijos. Ar vidury va
gono stovinti statinė iš tikrųjų 
būtų pripildyta srutų ir dvo
kiančių išmatų? Ar jie patirtų 
tikrąjį jausmą būti atskir
tiems nuo savo šeimos narių, 
niekuomet nesitikint susitikti? 
Ar bent parą jiems tektų per
miegoti ant kietų lentinių 
triaukščių gulyklų? Ne, niekas 
— net vienas procentas parko 
lankytojų negalėtų pajusti to, 
ką jautė tremtinys, prievarta 
vežamas iš savo gimtos žemės 
anomis trėmimų dienomis. 
Net pats Malinauskas, kurio 
tėvai patyrė panašų likimą, 
garantuoju, nepatirtų nei da
lelės to jausmo. Nebent, efek
tui sustiprinti, jis imtų ir 
išvežtų pro vartus „tremtinių" 
ešaloną link Minsko, keliolika 
kilometrų link Uralo. 

Bet tai tik juokai ir gal tik 
malonumas valandą pasivaži
nėti po gražiosios Dzūkijos 
miškus. Tie nelaimingieji, il
gokos kelionės „nuvarginti" 
turistai turės progos greitai 
atsigaivinti ten pat parke pa
statytam medžiotojų „lodžiu-
je". Ir tokią prabangą Viliu
mas žada Grūte suteikti turis
tams. Žinoma, tik ne veltui. 
Ten savo pinigines reikėtų ge
rai suploninti. Jei kas iš skai
tytojų esate buvę Juknai
čiuose, Šilutės rajone, ten vo
kiečių turistų mėgstamame 
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visų kitų, jo paminklui vieta viešbutyje, turėtumėt įsivaiz 

duoti tokį ir Grūte. O gal, 
turėdamas nemažai patyrimo 
gigantiškų objektų perveži
mui, jis sumanys ir Juknaičių 
viešbutį atsivežti... Juk ir tai 
tarybinės eros istorija! Mali
nauskui nėra to, kas neįmano
ma. Juk ten jau yra granitu 
klotas maudymosi baseinas, 
pirtis (sauna), krepšinio salė, 
tiesiog egzotiškai įrengti mie
gamieji, valgyklos, barai bei 
tropikiniai darželiai. B Vil
niaus geležinkelio stoties iš
leisti, turistai čia galės troš
kulį numalšinti įvairiais alko
holiniais ir nealkoholiniais gė
rimais, neišskiriant gal ir vie
tinių garsenybių kaip JBobe-
linė", ar „Kalnapilio" bei „Ute
nos" alaus. Alkiui numalšinti 
čia rastumėt neišpasakytai 
įvairių pasirinkimui iš lietu
viškų bei užsienietiškų re
ceptų. 

O grybų, grybų! Ten vieti
niuose Dzūkijos miškuose pa
ties Grūto valdovo tarnų su
rinktų ir paruoštų džiovintų, 
marinuotų, keptų baravykų 
(bolitus edulis), makavykų, 
raudonikių, lepšių, umėdėlių, 
kazlėkų, murmučių, kelmučių, 
voveraičių, pievagrybių, rud-
mėsėlių ir dar kokių ten 
bebūtų. „Tai turistų rojus! Dar 
garsiau sušuktų tas „uži-
ninkas" / tas, kurs už ką nors/, 
kuris parvežė jau minėtą vi
deo juostelę. 

Pagal Kate Connolly, parkas 
— ekspozicija jau yra apjuos
tas netikra — „mock" tvora ir 
kalkakmenio spalvos sargybų 
bokštais. Taip kaip gulago sto
vyklose. Tvora lieka tvora ir ji 
gali tarnauti įvairiems tiks
lams. Vienas jų — neįsileis
ti nepageidaujamo elemento. 
Jau ne kartą buvo pasiūlyta 
sunaikinti ten esančius sovie
tinius stabus. Bet tai labai 
nepatartina išeitis. „Laboros" 
vadovas Leonas Kerosierius, 
paklaustas „Respublikos" ko-
respondeto (1999 m., nr. 227) 
ką jis mano apie teroristinių 
aktų, nukreiptų prieš stabus 
Grūte, galimybę, sako: „Tik 
priešiškos Lietuvai jėgos- ga
lėtų apie tai galvoti. Jos su
dėtingu Lietuvai metu ar 
iškilus tarpvalstybiniams ne
sutarimams Grūto parką ga
lėtų panaudoti kaip diversijos 
centrą. Užtektų pamėtėti gra
natą ar apipilti dažais koki 
paminklą, būtų pasakyta, kad 
tai dešiniųjų ekstremistų dar
bas. Mes esame kategoriškai 
prieš tokias priemones". 

Aplink parką jau yra tvora, 
yra ir sargybų bokštai. Ten 
jau yra ir sargybinių. Net trys 
asmenys, iš smalsumo pereitą 
vasarą norėję sužinoti, kas ten 
darosi, man apie tai paliudijo. 
Visi jie svetimu akcentu kal
bančių sargybinių prie pagrin
dinio įvažiavimo nebuvo įleis
ti, painformuojant, kad parkas 
dar nėra atidarytas lankyto
jams. Tik vienam jų, jau 
minėtam video juostos savi
ninkui, su vietinių pagalba 
paskambinus iš Druskininkų 

•pačiam parko savininkui, pa
vyko į parką įvažiuoti. Tuo 
tarpu lankytojams V. Mali
nauskas vis gyrėsi, kad tūks
tančiai turistų, įskaitant ir 
daugybę iš užsienio, jau yra 
aplankę jo parką ir palikę 
daug gerų atsiliepimų. Vartai 
dar neatidaryti turistams, o į 
juostą jis suokė, kad vokiečiai 
jau planuoja pakeisti turizmo 
maršrutus, kad Švedai, paty
rę, kas čia darosi, žadėjo Balti
jos jūra paleisti i Klaipėdą dar 
kelis keltus. Ar pats čia ne per 
daug perdedi, Malinauskai? 
Puti arabus, akis muilini! Pa
gyrų barščiai visad prasti. Dar 
neperšokai per tvorą — sakai 
„op". 

„Malinauskas tiki. kad jo 
vaizduotės padarinys, kuris iki 
šiol kainavo 800,000 dol., pa
gelbės atkusti vietos ekonomi
jai. Kur anksčiau buvo labai 
populiarus kurortas, nedarbas 
dabar siekia apie 18 proc. Jis 
sako, jog turizmo valdyba nu
mato, kad parkas pritrauktų 
apie 2.5 mUrjono turistų per 
metus", — rašo Kate Connol
ly 

Tai didžiai nerealios sva
jonės. Lietuva jau seniai turi 
keletą garsių, (mūsų akimis 
žiūrint), vietovių, kur turiz
mas turėtų klestėti, bet, deja, 
taip nėra. Pavyzdžiui, Kryžių 
kalnas irgi buvo nemažai 
žiniasklaidos minimas, bet tu
ristų — tik saujelė per dieną 
ten apsilanko. Taip pat ir su 
Raganų kalnu, Europos cen
tru, Rumšiškėmis ar Velnių 
muziejais, kuriuose bent du 
kartus teko lankytis. Tad kuo 
geresnis būtų' Grūto „Lenin
land"? Nebent grybauti ten 
leistų. Žmonėms pasakojo, 
kad apie Grūtą' labai daug 
grybų augdavo. Kažin ar jų 
ten dar auga — dabar ten so
vietinių herojų paminklų kaip 
grybų po lietaus pridygo. 
Mano nuomone, Malinauskui 
dėl to galvos per daug neskau
da. Pirmenybė — surikiuoti 
savo gvardiją, kareivines ap
tverti tvora, pastatyti medžio
tojų rūmus. O Vilniaus gele
žinkelio Stotis su gyvuliniais 
vagonais galės palaukti dar 
keliolika metų. Išleido ir taip 
jau per 3 mln. litų, santaupos 
išseko,- vokiečiai nebenori už 
kilogramą baravykų mokėti, 
kiek anksčiau mokėdavo. Bė
da! Tegul Seimas išleidžia 
įstatymėlį stotį pastatyti iš 
valstybės biudžeto... Viskas 
eina pagal planą. Girdėjau, 
kad Lietuvos gyventojų geno
cido tyrimo centras sviedinį 
vėl atmetė į Seimo sterblę. Kol 
Seimas ir vyriausybė susitars, 
ką toliau daryti, parkas jau 
bus baigtas statyti. Tik jau, 
žinoma, be geležinkelio sto
ties, be enkavedistų ir taip to
liau... Tuomet žinokitės! „He
sonos" klubas tautai savo pa
reigą atliko. Ką toliau darys 
V. Malinauskas savo nuosa
voj, privačioj vietelėj — jo rei
kalas. Demokratija! Ne iš kel
mo spirti tie hesoniečiai! Ori

ginaliai užsimotas tikslas — 
įkurti pastovią prieglaudą so
vietiniams paminklams, yra 
pasiektas, nors ir buvo 
duobėtų kelių jam įgyvendinti. 
Manau, kad jau minėtas Jur
gis Kunčinas ne per daug nuk
lydo, pranašaudamas tolimes
nę parko ateitį užbaigiamuoju 
savo straipsnio paragrafu: . 

„Aš nesiimu prognozuoti, 
kaip pasibaigs Ši, čia nurim-
stanti, čia vėl atsinaujinanti 
Grūto byla. Bet jos dramatur
gija verčia manyti, kad vėl 
laimės cinizmas, neokomunis-
tai, CK aparato kompetencija, 
demagogiškai prievartaujant 
demokratiją. Rengiant vaikų 
ekskursijas pas dėdę Mali
nauską: Matot, vaikučiai, čia 
draugas Stalinas. Jis vykdė 
piatiletkas, jo kumštis su
stabdė fašistus prie Krem
liaus sienų... Futuristai ant 
Tūkstantmečio slenksčio visko 
prasimano. Pasaulis vis dar 
rūgsta ir fermentuojasi. Vie
nas Amerikos politikas mode
liuoja Rusijos ir Baltarusijos 
agresiją prieš Lietuvą, pa
starąją priėmus į NATO. Lie
tuva užimama per 36 vai. Va
karai protestuoja, bet nesi
kiša. Vėliau rusai išeina, bet 
atplėšiama Klaipėda ir Vil
niaus kraštas. Ką gi — tuomet 
Druskininkai atsiduria Balta
rusijoje? Taip. Ponas Mali
nauskas, o gal jau tovarišč 
Malinovski ir vėl klesti. Gau
na Didvyrio žvaigždę už tokių 
skulptūrų išsaugojimą fašiz
mo laikais. 

Taip, ponai draugai, pamin
klai daug reiškia. Štai „kai
mynai" už Nemuno, Kara
liaučiuje, bene jau pastatė pa
minklą Petrui I, nors šis apie 
tas žemes gyvas būdamas net 
nedrįso svajot. Tikra tiesa: 
tikrovė pralenkia lūkesčius. 
Ar ne tiesa, drauge Malinaus
kai?" 

Prieš baigiant noriu pa
stebėt, kad daugiausia nerimo 
sukelia Kate Connolly straips
nio paragrafas, kur sakoma: 
— „Pagal valdžios pravestą 
apklausinėjimą, daugiau negu 
70 proc. lietuvių palaikė idėją 
statulas sudėti į parką". Ne
abejotina, kad ne vienas iš šio 
krašto įtakingesnių politikų 
— Kongreso narių, senatorių 
ar vykdomosios valdžios vyrų 
gali susidaryti neigiamą nuo
monę apie tą neseniai nepri
klausomybę atgavusią valsty
bę ir jos piliečius. Ne vienam 
gali kilti klausimas, ar atėjus 
laikui pripažinti Lietuvos tin
kamumą priimti į NATO bei 
kitas tarptautines organizaci
jas, tas kraštas apskritai yra 
vertas gaišinti laiką deba
tams, kada ten knibždėte 
knibžda komunistinio raugo 
prisigėrusių, leninus tebegar
binančių piliečių; savo ener
giją ir sunkiai uždirbtus cen
tus eikvojančių sovietmečio 
„herojų" muziejų statybai. Dėl 
to mes ir negalėtume daug 
pasiteisinti. 

773-935-6472 
768-901-9343 pgr. 

PrMMc@asixon E-iuO 

GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

užpildo pajamų mokesčių 
formas. (Accounting Tax 
Services). Pageidaujant, 

atvyksta į namus. 

Reikia 200 asmenų.. Galima uždirbu viri 
$1000 i savaitę. Darbas pirmd -leitd. 
Sekmd. dirbti neprivaloma. Patirtis nebūtina. 
Reikia: mokėti siek tiek anglistai, turėti savo 
auto Dirbama grupėmis po 2-3 asm. Tik 
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose. 
Atvykite šiandien ir pradekite darbą kovo 1 
d. Tel. <3*-724-97M, 19S9 Univenity 
Lanc, Unit F, Lfaat Ofden Hd Yackley; 
važiuot | pieta* Iki Otaio; tad* | rytus Iki 
Academy; kairėn Iki UaJvenity Lane. 

| ^ \ , .g. KMEC6CREALIOM 
V J B U V M I 7922 SPutaNM M . 

*-"-»» 1F1 436SSJkrehwrAv*. 

DANUTĖ MAYER 
779-284-1900 

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

Restaurant in Lemont 
looking for a waitress. 

Tel. 630-257-7570. 

Window VVashers Needcd! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
Ko exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portauofl. Mušt be fluent in English. 
Lj^.McMjJionVVindowWa»hint> 
TeL 866-8264155. 

Padedu išlaikyti 
CDL teises. 

Tel. 773-869-9668. 

KALĖDŲ EGLUTĖS TILŽĖJE IR 
KARALIAUČIUJE 

Jau nuo pat rugsėjo mėnesio 
kartu.su mokytojais ir moki
niais aptarinėjome kaip švęsi
me 8ventas: Kalėdas. Buvo 
daug minčių ir planų. Turė
jome ketinimų surengti bend
rą visos srities vaikų švente 
Karaliaučiuje arba Tilžėje. 
Bet, artėjant žiemai, suprato
me, kad kaip ir praėjusiais 
metais, šventines eglutes rei
kia rengti Tilžėje ir Karaliau
čiuje. Mums -padėti pasiryžo: 
Čikagos Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugija, pirmininkas 
Vilius Algirdas Trumpjonas, 
Karaliaučiaus srities regioni
nio fondo „Rusų - lietuvių 
kultūros ir verslo paramos 
centras", prezidentas Alvydas 
Muliuolis ir šio fondo partne
ris AB „Morskaja zvezda" (fi
nansinė parama), AB „Kraft 
Jacobs Suchard Lietuva" (60 
kg saldainių ir 8 kg bulvių 
traškučių) bei karaliaučiškis 
verslininkas Vladimiras Rusa-
kovas (drabužėliai bei žiemi
nės ausinės). 

Gruodžio 25 dieną 12 valan
dą i Karaliaučiaus miesto Žve
jų kultūros rūmus sugužėjo 
170 vaikučių, jų mokytojai, tė
veliai, seneliai rėmėjai. Vaiku
čius pasveikino Kalėdų senelis 
ir Raganaitė. Vaikai dainavo, 
šoko, žaidė, suaugę gėrėjosi ir 
bendravo. Po trijų valandų 
visi patraukė i Karaliaučiaus 
katedrą, kur vyko iškilmingos 
kalėdinės šventos Mišios ir 
miesto katalikų parapijos at
kūrimo dešimtmečio minėji
mas. 

Gruodžio 27 dieną iš 22 sri
ties lietuviškų pradinių, sek
madieninių mokyklų, ansamb
lių, lietuvių kalbos būrelių, ir 
fakultatyvų šešiais autobusais 
suvažiavo ir pėstute iš Tilžės 
miesto susirinko net 408 vai
kai bei 25 juos lydintys moky
tojai ir vadovai. Atvyko vai
kučių net 158 daugiau nei bu
vo planuota, tad teko skubiai 
papildyti Kalėdų senelio do
vanų maišą. Šventę vedė mo
kytoja Irena Ubartienė, vaikų 
ansamblio „Voriukas" vadovė, 
kuri iš Lietuvos buvo atsi
vežusi ir gerą įgarsinimo apa
ratūrą, muzikini sintezatorių-

kompiuterį- Vaikučiai šoko, 
dainavo, skandavo lietuviškus 
šūkius, o po to tvarkingai pa
sirodė kiekvienas kolektyvas. 
Deja, dėl laiko stokos mes 
kiekvienam lietuviškajam vie
netui negalėjome skirti laiko 
daugiau nei penkias minutes, 
nes kol į sceną įkopė paskuti
nis kolektyvas, jau buvp pra
ėję daugiau nei dvi valandos 
šventinės programos. Po pasi
rodymų vėl žaidėme, šokome, 
vaišinomės, dalinome dova
nas, kurių, nors ir buvo daug, 
bet jokių likučių po renginio 
nebuvo. Kiekvienoje dovanėlė
je buvo įdėtas Kalėdinis atvi
rukas su linkėjimais nuo šven
tės rėmėjų ir organizatorių. 
Dovanėles paruošti padėjo Til
žės Vydūno lietuvių kultūros 
draugijos narės, vadovauja
mos Tarybos narės Janinos 
Budrienės. Dėkui joms už 
nuoširdų triūsą. 

Dėkojame mieliems rėmė
jams, o ypač pagrindiniams — 
mūsų pagalbininkui Viliui Al
girdui Trumpjonui, Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos Či
kagoje pirmininkui, už suteik
tą 1,000 JAV dolerių paramą. 

Dėkingi mieliems mokyto
jams bei vadovams už sunkų, 
bet labai reikšmingą darbą su 
mažaisiais lietuvaičiais. Lin
kime mūsų Mokytojams — lie
tuvybės misijų kariams — 
sėkmės, sveikatos bei asmeni
nės laimės ateinančiame tūks
tantmetyje. 

Sigitas Šamborskis, 
Karaliaučiaus srities 

Lietuvių Bendruomenės 
., pirmininkas 

* Prezidentūros sekreto
r ius Vidmantas Staniulis 
nutarė savivaldybių tarybų 
rinkimų kampanijos metu — 
nuo vasario 19 iki kovo 18 die
nos išeiti mokamų atostogų, 
rašo „Lietuvos rytas" (02.15). 
Pasak Lietuvos vadovo, prezi
dentūra neturi virsti politinių 
kovų arena. Savivaldybių ta
rybų rinkimų vajaus metu V. 
Staniulis vadovaus Centro są
jungos rinkimų štabui. <Eh»' 

http://kartu.su


Tv. 

Jaunimo centro darbuotojai — jie viaua darbus atlieka su sypaena. U kairės: Antanas Valavičius, Skirmantė 
Miglinienė, Sofija Plenienė, Albina Ramanauskiene. Kazys Rotanskas, Algis Čepėnas. Nuotr. Z. Degučio 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

• • 

SKAITYKIME 
DIENRAŠTĮ „DRAUGĄ" 

Dienraštis „Draugas" Čika
goje gyvenantiems iš seniau ir 
naujai atvykusiems lietu
viams tarsi V. Kudirkos .Var
pas" išeivijai. Kviečiantis ne
pamiršti savo tėvynės Lietu
vos, jos gyventojų, savo kal
bos, kultūros, lietuviškų pa
pročių, būti ištikimais savo 
tėvynės patriotais. 

Dienraštis pirmąjį puslapį 
skiria pagrindinėms naujau
sioms žinioms iš Lietuvos ir 
jos kaimynų. 

Aš su didžiuliu malonumu 
pirmoje eilėje perskaitau ta
lentingosios redaktores Danu
tės Bindokienės vedamąjį. 
Skaitant jį, tenka giliai su
simąstyti lietuviams jos gvil
denamomis temomis. 

Įdomi dr. Petro Kisieliaus 
dtetfraščio JDraugas" devy
niasdešimtmečio anketos su
vestinė — analizė. Joje nu
šviečiama trumpai visa dien
raščio gyvavimo istorija, lietu
vių išeivijos kultūra, visuo
meninis gyvenimas, troškimas 
padėti tiek materialiai, tiek 
politiškai Lietuvoje gyvenan
tiems. Suvestinėje skaitytojas 
randa gabių autorių pasišven
tusių paremti Lietuvą pavar
des, žinoma, neapsieinama ir 
be kritikos. 

įvairių fondų palaikymai, au
kotojų pavardės. Vieną iš to
kių norisi paminėti, tai Balys 
ir Eufenja S ta ponai, paaukoję 
nemažą aukų. 

Negaliu nepaminėti daktaro 
Jono Adomavičiaus sveikatos 
klausimais keliamų problemų. 
Norisi, kad ir toliau daktaras 
rašytų taip įdomiai ir labai 
reikalingomis sveikatos klau
simais temomis — patarimais 
straipsnius. Jam geros sveika-
tos-ir ilgo gyvenimo. 

Kad sudominti jaunimą, rei
kėtų daugiau rašyti iš jų gyve
nimo. Smulkiau nušviesti Lie
tuvos sportininkų pasiekimus, 
kurių paskutiniu metu taip 
gausu, taip pat ir iš Čicagos 
jaunimo pasiekimų iš sporti
nio gyvenimo. Reiktų gal šiek 
tiek esant laikraštyje vietos 
informacijos apie įvairius 
technikos pasiekimus pasau
lyje ir Čicagoje. Gal reiktų su
grupuoti straipsnius skyre
liais; sportas, aukos, skelbi
mai ir panašiai, bet čia mano 
nuomone. 

Čikagoje gyvenantis lietuvi, 
nepamiršk užsiprenumeruoti 
dienraštį „Draugas", kuris 
kaskart darosi įdomesnis. 

Jonas Gaižauskas 
Chicago. IL 

DEŠIMT MĮSLIŲ 
Vasario 1 d. A. Klimas 

Dienraštį pagyvina keliamų JDraugo" skaitytojams uždavė 
klausimų įvairovė. Daug vie- *0 mįslių. Mėginsiu nors jų 
tos laikraštyje skiriama prisi
minimams iš praeities, ištiki
mų Lietuvos tautai sūnų pa
vardės, žymūs poetai, dailinin
kai, tautininkai. Skelbiami 
įvairūs numatomi renginiai, 
minėjimai bei sueigos. Nema
žai skiriama religiniais klausi
mais temų. 

Norisi vieną iŠ katalikų-ti-
kinčiųjų jau įėjusį į istoriją pa
minėti, tai Šv. Antano bažny
čios Cicero parapijos klebono 
kunigo J. Kastigar absurdišką 
sumanymą. Bažnyčia pastaty
ta prieš daug metų Cicero pa
rapijos lietuvių katalikų lėšo
mis. Minėtas klebonas J. Kas
tigar nori sukiršinti savo 

pirmas dvi „atminti". 
Kodėl per 10 metų niekas 

niekur neiškėlė bylos komu
nistų vadeivoms? Manau, jog 
tai nebuvo padaryta dėl to, 
kad Antrojo pasaulinio karo 
metu Vakarų galiūnai buvo 
Stalino sąjungininkai ir jie 
nemažai, nors ir netiesiogiai, 
prisidėjo prie bolševikų „dar
belių". Amerika labai rėmė So
vietų Sąjungą ir jai pataikavo. 
Amerikiečiai Staliną vadino 
maloningu vardu — „Uncle 
Joe". Vašingtone buvo privisę 
nemažai paraudonavusių pa
reigūnų. Vien tik „Lend-lease" 
paramai rusams, Amerikos 
valdžia išleido apie 11 mili-

veiksmais kitakalbius tikin- jardų dolerių. Tais laikais tai 
čiuosius. Lietuvių katalikų ti- t"1™ l»bsi didelė pinigų suma 
kinčiųjų nuosavoje bažnyčioje, 
ilgalaikio Mišių laiką ii 11 
vai. r. atkelti į parapijiečiams 
nepatogų ankstaus ryto laiką. 
Kyla klausimas, ar gali minė
tas kunigas ir ar turi mora
lines teises dar daryti? Tikė
kim, jog vyskupija nedrįs ir 
neleis daryti tokių absurdiškų 
patvarkymų. Jei ir sutiktų 
mes to negalime leisti. 

Malonu skaityti, jau nusi
stovėjusį dienraštyje tekstą, 
žmonių pavardes, kurie savo 
net ir kukliomis aukomis pa
deda — palaiko savo tėvynėje 
Lietuvoje našlaičius ir invali
dus vaikučius, kuriems taip 
reikalinga parama — labdara. 
Malonu, kad eilė dienraščio 
skaitytojų savo aukomis palai
ko leidžiamą dienraštį ir ne
leidžia jam užgesti. Skelbiami 

Vakarų sąjungininkai išlaisvi
no tik pusę Europos, o kitą pu
sę paliko Stalino terorui. 
Churchillio ir Roosevelto pa
skelbta Atlanto Charta tapo 
žmonijos suvedžiojimu — ap
gavyste. Vos karui pasibaigus, 
anglai ir prancūzai skubėjo at
statyti priespaudą savo kolo
nijose. 

Po karo sąjungininkai bol
ševikams prievarta grąžino 
daug pabėgėlių ir karių, kurie 
kariavo prieš bolševikus. Są
jungininkai nepaliko ir lietu
vių ramybėj. Jie rusams leido 
Vakarų Vokietijoje važinėti po 
pabėgėlių stovyklas, ne tik 
agituoti, bet ir grobti nekaltus 
žmones. O visokiems „skrinin-
ganu" nebuvo galo. Lietuvoj 
bolševikai žmones Sibiro 
tremčiai rinko amerikietiškais 

sunkvežimiais. 
Anglai su prancūzais savo 

buvusiose kolonijose yra pri
darę nemažai šunybių. Ir 
amerikiečių rankos nėra vi
siškai švarios. Kas nors gali 
užsigeisti ir juos patraukti į 
teismą. Kaip mes galime tikė
tis, kad sąjungininkai keltų 
bylą bolševikams? Juk nema
žai kaltės kliūtų jiems pa
tiems. O be didžiųjų Antro pa
saulinio karo sąjungininkų da
lyvavimo tikro teismo bolše
vikams nebuvo ir nebus. Tie
sa, Lietuvoje yra ruošiamas 
kažkoks teismas komunizmui, 
bet nemanau, kad iŠ to kas 
išeis. 

Kodėl Hollywoodas apie bol
ševikų žiaurumus nesuka fil
mų ir neruošia TV programų, 
irgi yra gana aišku. Ten ir vi
soj Amerikoje buvo (ją dar ir 
dabar yra) daug intelektualų, 
filmų kūrėjų, aktorių, meni
ninkų, rašytojų, profesorių ir 
kitų įtakingų žmonių, kurie 
komunizmą laikė žmonijos 
išganymu. Dabar jiems iš gė
dos reikia tylėti, o ne apie 
bolševikų žiaurumus rašyti ir 
filmus kurti. 

Be to, Amerikoj daug įtakos 
Hollywoode ir žiniasklaidoj tu
ri žydai. Kadangi jų tauta 
daugiausia nukentėjo nuo na
cių, jie ir kelia nacių nusikalti
mus, o ne bolševikų. Nemažai 
žydų buvo prisidėję prie ko
munistų. Tai nenuostabu. Eu
ropoje viešpataujant Hitleriui 
ir Stalinui, aišku tik prie ku
rių jie galėjo pritapti. Taigi ir 
toliau matysime daugiau fil
mų apie nacių, negu bolševi
kų, nusikaltimus. 

Vytautas Jonaitis 
Grand Rapids, MI 

GĖDA m LIETUVAI 

Ministras pirmininkas And
rius Kubilius Stokholme buvu
sioje tarptautinėje konferenci
joje, 1999 m. gruodžio 27 d. 
kalbėdamas apie Antrojo pa
saulinio karo metais Lietuvos 
žydus ištikusią tragediją, be 
kitų dalykų, pareiškė, kad 
„Anuomet Lietuva buvo vien 
tik geografinė sąvoka". Toks 
ministro pirmininko požiūris į 
Lietuvos valstybingumą yra 
klaidingas. 

Valstybė susideda iš trijų 
pagrindinių elementų: teritori
jos, gyventojų ir valdžios. Ji 
praranda savo valstybingumą, 
nustoja gyvavusi, jei dėl kurių 
nors priežasčių netenka bent 
vieno pagrindinių elementų. 
Betgi Lietuvos Respublika ne
buvo išnykusi per Antrojo pa
saulinio karo okupacijas, nes 
neprarado nė vieno savo pag

rindiniu elementų: nei terito
rijos, nei gyventojų, nei savos 
valdžios. 

Lietuvos teritorija išliko: že
mės plotas nenuskendo, upės, 

'ežerai ir jūros pakraščiai ne
sudegė. 

Abu okupantai siekė išnai
kinti Lietuvos gyventojus: žu
dė, trėmė, tačiau neįstengė vi
sų išnaikinti- Dauguma jų iš
silaikė Lietuvoje. 

Abiejų okupacijų metu Lie
tuvoje veikta įvairios lietuvių 
pogrindžio organizacijos, kaip 
lietuvių aktyvistų frontas, Lie
tuvos Laisvės kovotojų sąjun
ga, Lietuvos Laisvės armija, 
Bendrojo demokratinio pasi
priešinimo sąjūdis, Lietuvos 
Laisves kovos sąjūdis ir kt. 
Jos, kovodamos prieš okupaci
nę priespaudą bei siekdamos 
atgauti Lietuvai valstybingu
mą, išreiškė visos lietuvių 
tautos politinę valią ir vykdė 
Lietuvos valdžios pareigybę. 
Kitais žodžiais tariant, jos 
buvo Lietuvos valdžia, žino
ma, okupantų stingriai supan
čiota. Užsieniuose Lietuvai at
stovavo ir jos politinę valią 
reiškė demokratinių kraštų 
pripažįstamą Lietuvos Diplo
matinė tarnyba, iš dalies ir 
VUKas. 

Tuo būdu Lietuvos Respubli
ka, nepraradusi nė vieno savo 
valstybingumo pagrindimų 
elementų, per abi okupacijas 
išsilaikė, kaip valstybė ir kaip 
tarptautinės bendruomenės 
nare. Negana to — ji įstengė 
1941 m. birželio 23 d. visuoti
nai sukilti'prieš sovietinę pa
vergti, nors ir trumpam, suda
ryti Laikiną vyriausybę, o vė
liau dešimtmečiais vesti par
tizaninį karią prieš šimteriopai 
galingesnį priešą — Sovietų 
Sąjungą. :'J 

Taip! Bolševikai melagingai 
skelbė — Lietuvą savarankiš
kai įsijungus Sovietų Sąjun-
gon, taigi geruoju atsisakius 
savo valstybingumo ir išnykus 
kaip valstybę. Vokietijos na
ciai, remdamiesi Lietuvos in
korporacijos sovietine teise, 
laikė ją Sovietų Sąjungos in
tegraline dalimi ir savo karo 
grobiu. 

Andrius Kubilius Stokholme 
vykusioje konferencijoje aima
navo —jam. esą „skaudu ir gė
da", kad pasaulio spauda žydų 
tragedįją kartais siejanti su 

Lietuvos vardu. Betgi gėda ir 
Lietuvai, kad jos ministras 
pirmininkas tarptautinėje 
konferencijoje Lietuvos valsty
bingumą sveria okupantų suk
tomis svarstyklėmis. 

Bronius Nemickas 
Maspeth, NY 

NESIŪLAU 
PAMĖGDŽIOTI VAKARUS 

Stebėdamas tą visą „Mažei
kių naftą" ir „Williams" isto
riją „Draugo" puslapiuose, ne 
visada gerai supratau kur tie 
„šunys palaidoti", kiek jų ten 
buvo ir kaip giliai pakasti. 
Pagaliau; paskaitęs Violetos 
Rutkauskienės straipsnį vasa
rio 1 d. „Drauge" ir žinias apie 
„Williams" pavarymą lauk 30 
su kiek tai „Mažeikių naftos" 
valdininkų, viskas pasidarė 
aišku. Ir priminė seną pasa
kymą, girdėtą, kai buvau jau
nas. Sakydavo, kai atsirasda
vo toliau nepakenčiama ne
tvarka — „užtektų ir šlubo vo
kiečio tvarkai padaryt". 

Kadangi Antrojo pasaulinio 
karo pasekmės dar daug kam 
aiškios, dabar vokiečio, kad ir 
šlubo, niekam nesiūlyčiau. Ir 
lieka mums, tiems, „ameriko
nams", tas nepavydėtinas dar
bas įtikinti mūsų tautiečius 
Lietuvoj, kad turi pradėti žiū
rėti į kyšininkavimą, melavi
mą ir vogimą su pasišlykštėji
mu. Ir turi suprasti, kad tai 
bjaurūs rytinių kaimynų pa
pročiai, su kuriais reikia ka
riauti, lyg būtų alkoholio ar 
narkotikų vartojimas. Ir jei 
norima pasveikti, būtina prisi
pažinti, kad taip yra, be pa
sakėlių, pasiaiškinimų, išsisu
kinėjimų. Ir tik tada bus gali
ma Lietuvai pradėti eiti keliu, 
lydinčiu į geresnę ateitį. Ne
siūlau lietuviams pamėgdžioti 
Vakarus ar amerikiečius, siū
lau laikytis Dešimt Dievo Įsa
kymų, kol lietuviams būtų 
kaip ir man, 50 metų išgyve
nusiam Amerikoj, nei vieno 
sykio negavęs ir nedavęs ky
šio. 

Kęstutis Česonis 
Baltimore, MD 

• Melas, kaip suodinas žars
teklis, laukia sau darbo ir prie 
švento aukuro. 
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ANTANUI JANONIUI 
išėjus į Amžinuosius Tėviškės namus, skausmo ir 
liūdesio prislėgtą žmoną JULIJĄ, dukrą INGRIDĄ 
su vyru, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

• 

Roma ir Algis Balčiūnai 

Albina ir Vytas Gaižučiai 

Zita ir Julius Širkai 

A. t A. 
STASIUI VAŠKIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seseriai 
STASEI ir visai jo šeimai. 

Zuzana Pupienė 

Aldona ir Juozas Brizgiai 

Pranutė ir Mečys Skruodiiai 

Namams Paakolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Fanfarai Savlngs and Loan 

Associatloii of Chicago 
2212 Wet<CennakRo«<aucago,IL 60608 

(773)847-7747 
G.I 

dkagos k ApytMdu Daugiau Kaip 91 Mitas 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME 
Vėl artinasi Gavėnia, šventas laikotarpis, skirtas maldai, Kristaus 
Kančios apmąstymui ir atgailai. Nek. Pr. Marijos seserų vienuolyne 
Putname GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS š. m. KOVO 10-12 d. 
Praves svečias iš Lietuvos kun. Sigitas Žalys, kuris šiuo metu 
studijuoja V/ashington, DC. 
Rekolekcijos prasidės penktadienį, kovo 10 d., 8:00 vai. vakare ir 
baigsis pietumis sekmadienį, kovo 12 d. Jei kam nors sąlygos 
neleidžia dalyvauti pilną savaitgalį, galima įsijungti vieną dieną, 
šeštadienį, kovo U d. — prasideda 9:00 vai. ryto. Pilnas savaitgalis 
— $80 (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio pietų). Viena pilna 
diena (be nakvynės) — $25. Dvi dienos su nakvyne — $50. 
Visi kviečiami! Apie savo dalyvavimą pranešti iki kovo 3 d., kartu 
su $25 įmokėjimu, užtikrinant rezervuotą vietą, arba skambinti 860-
928-7955. 

PADĖKA 
A.tA. 

JANINA BALTRAMONIENĖ 
1910.7.26 — 2000.1.1 

Mūsų mylima Mamytė, Bobutė ir Probobutė mirė 
sausio 1 d. Palaidota sausio 5 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 
Mūsų nuoširdi padėka giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, aplankiusiems a.a. Janiną koplyčioje, 
dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems į kapines. 
Dėkojame už aukas, gėles ir parodytą nuoširdumą. 
Nuoširdi padėka kunigams V. Mikolaičiui, R. Gudeliui 
ir klebonui M. Jakaičiui už maldas koplyčioje, šv. 
Mišias ir palydą į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
chorui, muz. R. Šokui ir sol. V. Momkui už giedojimą 
šv. Mišių metu. 
Nuoširdi padėka karsto nešėjams. Taip pat dėkojame 
Donald M. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Liūdinti šeima. 

VIENI METAI BE VET. GYD. 
BRONIAUS ANDRAŠIŪNO 

Dr. Bronius Andrašiūnas 
mirė 1999 metais vasario 12 
d. Orland Park, IL, sulaukęs 
90 metų. Palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Či
kagoje. 

Visi mes negrįžtamai palie
kame žemę. Vieni pereiname 
per gyvenimą nei ženklo ne
palikę, kitų gi gyvenimo kelyje 
paliktos pėdos liudija apie jų 
širdies dosnumą. Dr. Andra
šiūnas ir buvo vienas tų, kurio 
labdara pradžiugino ne vieną 
Katalikų Bažnyčios instituciją 
Lietuvoje. 

Bronius Andrašiūnas imig
ravo į Ameriką jau būdamas 
diplomuotu veterinarijos gydy
toju , baigęs Veterinarijos 
akademiją Kaune. Čia, kaip ir 
mūsų dauguma, įsijungė į dvi 
bendruomenes: profesinę ame
rikiečių ir kultūrinę lietuvių. 
Išlaikęs valstybinius veterina
rijos gydytojo egzaminus Wis-
consin valstijoje, šalia prakti
nio veterinaro darbo atliko 
mokslinius tyrimus. Sistema-
tinio darbo dėka jis išvystė 
metodą surasti vėžio ląsteles 
gyvulių mėsos audiniuose ir 
organuose. Šis metodas buvo 
pritaikytas gyvulių skerdyk
lose mėsos kokybės tikrinimo 
procesui pagerinti. 

Būdamas taurus lietuvis ir 
giliai tikintis katalikas, dr. 
Andrašiūnas sielojosi lietuvių 
tautos ir Katalikų Bažnyčios 
likimu. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, jis savo širdies 
rūpesčius išreiškė konkrečiais 
darbais. Jis Joniškio bažny
čios remontui skiria 5,000 
dol., Troškūnų (Anykščių raj.) 
bažnyčios stogo padengimui — 
22,000 dol., Gruželių bažny
čiai 5,000 dol. Šiandien net 
sunku prisiminti, kiek bažny
čių buvo paremta mažesnėmis 

sumomis. 
Dr. B. Andrašiūnas taip pat 

nepaliko abejingas Eucharisti
nio Kristaus seserų kongrega
cijai, kuri buvo įsteigta bolše
viku okupacijos metu kaip 

slaptas vienuolynas. Tuo metu 
seserys gyveno privačiai ir la
bai skurdžiai. Visos dirbo pog
rindyje. Dalis jų padėjo re
daguoti ir platino „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kroniką". 
Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, ši vienuolija atsidūrė 
tikrai nepavydėtinoje materia
linėje padėtyje. Trūko maisto, 
aprangos, pūtė vėjas pro lan
gus, reikėjo įsigyti naujų pa
talpų ir senas remontuoti. O 
jokios vilties susilaukti pagal
bos iš šalies nebuvo, nes jų 
kongregacija neturėjo šaknų 
užsienyje. Kongregacijos sese
lių buvo (ir dar yra) net dau
giau kaip šimtas. Dr. B. And
rašiūnas, sužinojęs apie sese
lių tokią kritišką padėtį ir gi
liai vertindamas jų darbą Lie
tuvos laisvinimui, lyg Dievo 
siųstas angelas, atskuba su 
materialine ir moraline pagal
ba. Jis visų pirma duoda 5,000 
dol. auką įgyti ir remontuoti 
didesnį butą, kur šiuo metu 
gyvena septynios seserys. 
Įrengia koplyčią pagrindinia-
mo name Vilniuje. Užsako 
originalias Kryžiaus kelių sto
tis, specialiai pritaikytas ko
plyčios aplinkai (dar 5,000 
dol.). Jis iki pat mirties rūpi
nosi, kad viskas būtų gražiai 
ir skoningai padaryta. 

Dėkingos Eucharistinio 
Kristaus seserys yra įjungu
sios dr. Bronių Andrašiūną į 
amžiną maldų pynę ir kasdien 
meldžiasi už jo sielą. 

Iš tiesų, dr. B. Andrašiūnas 
yra pavyzdys žmogaus, kuris 
gyvendamas 50 metų išeivi
joje, paliko gilias savo pėdas 
prie Lietuvos bažnyčių ir vie
nuolyno durų. Ir susimąstai 
žmogus, klausdamas, ar neat
siras tokių, kurie pasektų dr. 
B. Andrašiūno pėdomis, pa
gelbėdami iš pogrindžio išau
gusiam Eucharistinio Kris
taus vienuolynui, apaštalau
jančiam Lietuvoje, Latvijoje, 
Moldavijoje ir Krasnojarske? 

R. Šomkaitė 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

ALTo surengtame Vasario 16-osios minėjime, vykusiame vasario 13 d. 
vlaria aukštesniojoje mokykloje, pagrindinis kalbėtojas buvo dr. Jonas 

Nuotr. Jono Kuprio Valaitis. 

Mėgstančius slidinėti 
kviečiame vasario 26 d. daly 
vauti Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS; Čikagos skyriaus or
ganizuojamoje vienos dienos 
slidinėjimo išvykoje į Alpine 
Vallf'y Resort. Vykstame indi
vidualiu transportu. Ren
kamės 9:30 vai.r. (slidinėjimo 
bazė dirba nuo 9 iki 5:30 vai. 
p.p.). 1 va!.p.p. susitiksime ten 
esančioje svetainėje priešpie
čiams. Aipine Valley Resort 
pasiekiamas važiuojant 1-94 

JAV LB Švietimo taryba 
primena, kad Švietimo tary
bos paskelbti piešinių ir ra
šinių konkursai baigiasi kovo 
31d. Konkursų taisyklės buvo 
išsiųstos visų lituanistinių 
mokyklų vedėjams. Pasakų 
tekstai ir knygelės kietais vir
šeliais (vartojamos ketvirtajai 
piešinių konkurso grupei) 
gaunamos Švietimo taryboje: 
13648 Kickapoo Trail, Lock-
port, IL 60441. Turint klausi
mų, prašom kreiptis j Švieti
mo tarybos pirmininkę Regi-

greitkeliu link Mihvaukee iki ną Kučienę teUfaksu 708-301-
\VI-20 išvažiavimo. 20 keliu 6410. 
važiuoti vakarų kryptimi, per- Žino Kazėno fotoplaka-
eiti į D kelią. Slidinėjimo bazė tu paroda, skirta Vasario 16-
yra 0,5 mylios nuo D ir 120 ajai paminėti, Jaunimo centre 
kelių susikirtimo. veiks iki vasario 23 d. Parodos 

rengėjai: Čiurlionio galerija, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras, Lituanistikos institu
tas. 

Audronė Simonaitytė-
Gaižiūnienė ir Linda Velec-
kytė, Čikagos apylinkėms ge
rai pažįstamos menininkės, 
sutiko atlikti religinės rimties 
koncerto programą Putnamo 
seselių vadovaujamai „Nerin
gos" Jaunimo stovyklai pa
remti. Solo gros ir joms akom
panuos niujorkietė pianistė 
dr. Dalia Sakaitė. Koncertas 
vyks Putnamo Seselių kop
lyčioje š. m. balandžio 2 d. Jį 
ruošia JAV rytinio pakraščio 
seselių rėmėjų valdyba. 

Kovo 11-osios — Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtme
čio atstatymo minėjimas ir 
literatūros konkurso laureatų 
premijų įteikimas bus kovo 11 
d. 6 vai. vak. Jaunimo centre. 
Visus ir iš visur prašome at
vykti į šią šventę. Bilietai iš 
anksto gaunami .lietuvių bal
so" įstaigoje (2624 W. 71st St., 
Chicago, telef. 773-776-3399/. 

Išvyką į Chicago Shakes-
peare theater vaidinimą „A 
midsummer nights dream" 
organizuoja LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius. Išvykstama šeštadienį, 
kovo 25 d., 2 vai. p.p. iš Pasau
lio lietuvių centro. Grįžtame 
apie 7:30 vai. vakaro. Vietas 
užsisakykite tel. 708-346-0756 
ir 630-243-0791. 

ALTo pirmininkas advokatas Sau
lius Kuprys sveikina Cicero vasa
rio 16-osios minėjimo dalyvius Šv. 
Antano parapijos salėje. 

Istorikė Dalia Kuodytė, 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro ge
neralinė direktorė St. Džiugui 
rašo: „Esame maloniai nuste
binti ir labai džiaugiamės 
šiandien gavę iš Jūsų tokią 
vertingą puikių istorinių kny
gų '2 siuntinių dėžes>. Ypatin
gai džiaugiamės Br Kviklio 
knygomis Lietuvos bažnyčios" 
1-51 i., P. Naručio Tautos su
kilimas 1941', A. Merkelio 
'Antanas Smetona'. Gen. Povi
las Plechavičius ir kt Nuošir
džiai linkime kuo geriausios 
sveikatos ir energijos". Knygos 
buvo išsiųstos 1999 m. gruo
džio pradžioje. 

Pagrindinė kalbėtoja 
Brighton Parko LB apylinkės 
Vasario 16-osios minėjime bus 
„Draugo" vyriausioji redakto
rė Danutė Bindokienė. Minėji
mas rengiamas vasario 20 d., 
sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos mokyklos salėje, tuoj po 
10:30 vai.r. lietuviškų šv. Mi
šių. Meninę programą atliks 
„Spindulio" šokėjai, vadovau
jami Rasos Poskočimienės. 

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje 
Brighton Parke (2745 W. 44th 
Street, Chicago) lietuviškos 
Mišios sekmadieniais vyksta 
10:30 val.r., paprastomis die
nomis - 8 val.r. (pirmadie
niais, antradieniais, trečia
dieniais) ir 7 val.r. (ketvirta
dieniais bei penktadieniais), 
švenčių dienomis - 10 val.r. 
Išpažintys klausomos šešta
dieniais nuo 3:30 iki 4:30 
val.p.p. Dėl krikštynų ir ves
tuvių reikia susitarti kleboni
jos raštinėje iš anksto. Nauji 
parapijiečiai taip pat užsire
gistruoja klebonijos raštinėje. 
Raštinės tel. - 773-523-1402. 

Kasmetinė darbo konfe
rencija, kurią rengia JAV LB 
Švietimo taryba, vyks vasario 
27 d., sekmadienį, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, Bo
čių menėje. Konferencija pra
sidės 9 val.r. šv. Mišiomis Pal. 
J. Matulaičio misijoje už gy
vus ir mirusius mokytojus. 
Apie dalyvavimą prašome pra
nešti Švietimo tarybos pirmi
ninkei Reginai Kučienei telJ 
faksu 708-301-6410 iki vasa
rio 23 d. 

NAUJA JAV LIETUVIU 
RESPUBLIKONU 

VADOVYBĖ 
Praėjusių metų gruodžio ir 

š.m. sausio mėnesį korespon-
denciniu būdu buvo vykdomi 
Amerikos Lietuvių Respubli
konų Tautinės federacijos va
dovybės rinkimai. 

Nominacijų komisija, pirmi
ninkas Pranas Jurkus, nariai 
— Kazimieras Oksas ir Min
daugas Baukus paruošė rin
kiminę medžiagą, kvietė siū
lyti kandidatus ir išsiuntė bal
savimui siūlomų kandidatų 
sąrašus. 

Sausio 25 d., atidarius bal
savimo vokus, rasta, kad val-
dybon išrinkti šie asmenys:: 
Pirmininkas — Jonas Urbo
nas (Michigan); 
1-mas vicepirm. — Vytautas 
Vidugiris (California); 
2-ras vicepirm. — Dr. Michael 
Pakštys (Virginia); 
3-cias vicepirm. — Saulius 
Anužis (Michigan); 
Iždininkas — Vytas Petrulis 
(Michigan); 
Sekretorė — Marytė Petrulis 
(Michigan). 

Balsavime dalyvavo šie Fe
deracijos skyriai ar valstijų 
atstovai: Illinois, Michigan, 
Ohio, Virginia, Maryland, In
diana, Massachussetts, Arizo
na, Connecticut ir New Jer-
sey. 

Naujas Amerikos Lietuvių 
Respublikonų Tautinės fede
racijos adresas: 1418 West 
Elrmvood, Clawson, MI 48017. 

Kms nmuįo 
Dr.iiigo knygynėly j v 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ LEMONTE 

Šiemet švenčiamos įžymio
jo lietuvių dailininko ir kom
pozitoriaus M. K. Čiurlionio 
125-osios gimimo metinės. 
Stasys Goštautas, literatūros 
ir menų profesorius, išsimoks
linimą gavęs Harvard ir Ford-
ham universitetuose, yra su
daręs knygą apie Čiurlionį 
anglų kalba "Čiurlionis: Pain-
ter and Composer", kuri buvo 
išleista 1994 m. Vilniuje. Kny
goje spausdinami lietuvių ir 
kitų šalių žinomų autorių kri
tikos straipsniai apie M. K 
Čiurlionio muziką ir dailę, 
menų sąsajas su Vakarais, 
modernizmu ir kt. Knygos 
pradžioje spausdinama lente
lė, kurioje gretinami svarbiau
si chronologiniai užsienio ir 
Lietuvos dailės bei muzikos 
įvykiai. Su Lietuva nelabai su
sipažinusiam skaitytojui tai -
tikrai vertingi ir įdomūs fak
tai. Leidinio apie M. K. Čiur
lionį kaina - 25 dol., su per
siuntimu - 28.95 dol. 

Viena populiariausių lie
tuviškų valgių knygelių 
anglų kalba - Juzės Daužvar-
dienės sudaryta receptų rink
tinė „Popular Lithuanian Re-
cipes". Joje - apie 157 recep
tų, kuriuose mokoma, kaip pa
gaminti burokėlių sriubą, sil
kę su grybais, iškepti bandeles 
su lašinukais ir bulvinius bly
nus bei paruošti kitus lietuviš
kus skanumynus. O gal jums 
kils mintis pabandyti užraugti 
patį tikriausią lietuvišką mi
dų pagal senovišką receptą? 
Knygelėje taip rašoma apie 
tradicinius Velykų ir Kūčių 
valgius, raugintų agurkų, ko
pūstų, krienų gaminimo pas
laptis. Lietuviškų valgių kny
gelė - puiki dovana ir lietu
viams, ir amerikiečiams drau
gams. Leidinio pradžioje rašo
ma, kad autorė naudojosi Lie
tuvoje bei Amerikoje išleistų 
kepimo ir virimo knygų recep
tais, net ir 1891 m. Prūsijoje 
pasirodžiusios „Lietuvos gas-
padinės" patarimais. „Popular 
Lithuanian recipes" kainuoja 
10 dol., su persiuntimu -
13.95 dol. 

Naująją „Dainavos" okte
to kompaktinę plokštelę gali
ma užsisakyti „Internete": 

javlb.org/oktetas/ 
order.html> 
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• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.5A AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S Francisco, Chicago, IL 60632. 

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kufkutte, teL 
312-879-7750 arba jo sunūs 
Andrius Kurkulis, teL 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Ii JAV 
ir Kanados skambinkite veltai: 
tel. 1-888-879-7730. (ak.) 

I i : ; / I ;:.-!.'> v;nku Į>I'M-UU konkurso ..Mano pasaulis 2000 motais" laureatų parodoje .susitiko ir kalbėjosi ra
šytomis ir kritikas Titas Antanaitis ir skulptorius Ramojus Mozoliauskas Lietuvos vaikų piešinių paroda iki 
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LB Lemonto apylinkės val
dybos Vasario 16-osios minėji
mas įvyko sekmadienį, vasario 
13 d., PLC, Lemonte. Pirmiau
sia visi rinkosi į Palaimintojo 
J. Matulaičio misiją, kurioje 
buvo atlaikytos šiai mūsų tau
tinei šventei pažymėti skirtos 
šv. Mišios. Maironio mokyklos 
istorijos būrelio „Geležinis vil
kas" mokiniai, vadovaujami 
mokytojos Sturonienes, nešė 
vėliavas ir šv. Mišių auką. B: 
Mockienės vadovaujamas pa-
rapįjos choras sugiedojo šiai 
progai specialiai parinktas 
giesmes, kurios, rodos, kilo į 
aukštybes ir tirpo dalyvaujan
čių žmonių širdyse. Misijos 
klebonas A. Paliokas, savo 
prasmingame pamoksle dar 
daugiau paryškino Vasario 16-
osios dienos minėjimo reikš
mę. 

Po šv. Mišių visi rinkosi į LF 
apatinę salę pietums, kuriuos 
paruošė visiems gerai žinoma 
lemontiškė A Soliūnienė. Le
monto LB pirmininkas R. Kro
nas pasveikino ir padėkojo vi
siems už tokį gausų dalyvavi
mą. Savo įžanginiame žodyje, 
jis išryškino šios šventės svar
bą ir jos būtinybę, nes mums 
buvo ir yra svarbu išlaikyti 
mūsų lietuviškume tęsti mū
sų tradicijas. Šių pietų vaišes 
palaimino misijos kapelionas 
A. Paliokas. 

Kiek pavėluotai atvykusią 
gubernatoriaus G. Ryan asis
tentę etninėms grupėms Pat 
Michalski pristatė R. Kronas. 
Asistentė perskaitė guberna
toriaus skirtą sveikinimą ir 
atsiprašė, kad negalinti toliau 
pasilikti su mumis švęsti, nes 
turinti vykti į Maria aukštes
niosios mokyklos salėje ruo
šiamą ALTo Vasario 16-osios 
minėjimą. Pirmininkui ji įtei
kė gubernatoriaus raštišką 
pasveikinimą. 

Pietų laikui pasibaigus, pra
sidėjo akademinė dalis. Pirmi
ninkas R. Kronas paprašė at
sistojimu pagerbti JAV ir Lie
tuvos valstybių vėliavų įneši
mą. Vėliavas nešė Maironio 
mokyklos mokiniai: K Daugir
das, S. Giedraitytė ir L. Rau-
chaitė. Buvo sugiedoti šių 
valstybių himnai, o solo par
tiją atliko P. Ragienė. Dar vie
na tylos minute R. Kronas, pa
prašė pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę ir mirusius 
mūsų apylinkės narius. 

Akademinei ir meninei pro
gramai vadovauti buvo pak
viesta „Pasaulio lietuvio" ad
ministratorė Laima Zavistaus-
kienė, kuri sakė, kad šiandien 
švęsdami 82-ąją Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį, mes 
prisimename 1918 m. vasario 
16 dieną, kai pasiaukojantys 
Lietuvos žmonės ryžtingai pa
skelbė pasauliui apie savo 
krašto laisvę ir nepriklauso
mybę. Akademinę programos 
dalį ji pradėjo poeto Fausto 
Kiršos žodžiais, po to išvardi
no ir pristatė susirinkusius 
garbingus svečius: buvusį 
PLB pirmininką B. Nainį, ha
bilituotą daktarą VDU prorek
torių, išeirijos studijų centro 
Kaune direktorių, šiuo metu 
vizituojantį istorijos profeso
rių PLB Lituanistikos kated
roje Čikagoje Egidijų Aleksan
dravičių, LF tarybos pirmi
ninką Algirdą Ostį, LF steigė
ją bei LF pelno skirstymo 
komisijos pirmininką dr. A. 
Razmą, PLC valdybos pirmi
ninką K Jecių, LB Vidurio va
karų apygardos pirmininkę B. 
Vindašienę, PLB Lituanisti
kos katedros Illinois universi
tete Čikagoje vedėją Violetą 
Kelertienę. Ji taip pat pami
nėjo, kad buvo gautas raštiš
kas pasveikinimas iš latvių, 
kurį pasirašė Ilmers Bergma-
nis. Nepriklausomybės aktą 
perskaityti ji pakvietė Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
.Geležinio vilko" istorįjos bū

relio moksleives Sandrą Ged-
rimaitę ir Liną Rauchaitę. 
Mokytojos G. Sturonienes pa
ruošti mokiniai taip pat pa
deklamavo Kęstučio Genio 
eilėraščius. K Daugirdas dek
lamavo „Laisvėjame", Sandra 
Gedrimaitė — .Tikiu" ir Lina 
Rauchaitė eilėraštį J Lietu- . 
vą". 

Pagrindinę šios akademinės 
dalies kalbą pasakyti L. Zavfc-
tauskienė pakvietė mūsų sve
čią profesorių E. Aleksandra
vičių. 

Savo kalboje prelegentas pa
teikė Nepriklausomybės die
nos akademinių dalių istorinę 
apžvalgą. Jis sakė, kad Lietu
va yra šalis, kuri tai atsiras
davo, tai išnykdavo istorinia-
me-politiniame Europos žemė
lapyje. Vasario 16 dienos dek
laracija ir Neprikalusomos 
valstybės atstatymo aktas bu
vo sutvirtintas ne tik signata
rų parašais, bet ir kovomis. 

Įdomiai E. Aleksandravičius 
iškėlė šių dienų diskutuojamą 
klausimą „Kaip mūsų istori
nėje atmintyje susijusi Vasa
rio 16-oji ir Kovo 11-oji?" Pre
legentas sakė, kad jis neban
dąs siūlyti galutinių atsaky
mų į šiuos iškeltus klausimus, 
tik tikisi, kad šie samprotavi
mai gal kiek išjudins visus su 
šiomis šventėmis susijusius 
ginčus. Juk dabar mažiau nei 
po mėnesio mes švęsime Kovo 
11-osios šventę. Tai — naujos 
Nepriklausomybės dešimtme
tis visiems lietuviams. Pridė
jus Valstybės šventę — Min
daugo karūnacijos dieną ir 
Tautos šventę — neįvykusios 
Vytauto Didžiojo karūnacijos 
dieną, rodos, jau ir pasimestu-
me tarp visų šių švenčių. Pre
legentas sakė, kad tokie šven
čių klausimai yra būdingi vi
suose kraštuose, tačiau galu
tinius rezultatus gali nustaty
ti tik laikas. 

Prelegentas atkreipė dėmesį 
į tris dalykus, atsveriančius 
skirtumą tarp Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios. Jis sa
kė, kad pirmiausia istorinis 
laikas padarė vieną datą svar
besne už kitą. Antra, nevieno
das yra abiejų aktų reikšmin
gumas, ir, trečia, egzistuoja 
pragmatinis-kalendorinis ar
gumentas. 

Prelegentas savo kalboje 
aiškino apie abiejų švenčių 
aktų reikšmingumą, o taip pat 
iškėlė prielaidą, kad dviejų 
tautinių švenčių buvimas gre
ta, atrodo, trukdo abiems šven
tėms išprovokuoti emocinį pa
kilimą. Toks klausimas yra iš
kilęs jau nebe pirmą kartą. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
salėje jį iškėlė kalbininkė dr. 
Rūta Marcinkevičiūtė. Tose 
diskusijose buvo kalbama, jog 
lietuviškojo minėjimo svar
biausias bruožas yra perdėtas 
rimtumas, kalbėtojų lūpomis 
neretai primenantis pakasynų 
nuotaikas. Dažnai minėjimuo
se krypstama nuo likimo 
skriaudų Lietuvai prie kančių 
pasakojimų, nesidžiaugiama 
pozityviais pasiekimais, ku
riais Lietuvos valstybė išties 
gali pasigirti. Prelegento žo
džiais tariant, pats didžiau
sias dabartinės Lietuvos prie
šas yra žmonių pesimizmas, 
visiškai visko nuvertinimas. 
Šitokiu keliu einant nereikia 
stebėtis, kad Lietuva tarptau
tiniame lygyje pirmauja savi
žudybių, skaičiumi. 

Profesorius pastebėjo, kad 
Lietuvos švenčių rengimo tra
dicijos po truputį keičiasi. Jau 
kelerius metus prezidentas 
Valdas Adamkus ir Seimo pir
mininkas V. Landsbergis ne
praleidžia progos apie tai užsi
minti. E. Aleksandravičius sa
kė, kad jei prieš kelis metus 
Kaune tik neolituanai Nepri
klausomybės šventę organi
zuodavo, skambant trankiai 
rock muzikai, liejantis šampa

nui ir ugnies salvėms, tai šį
met, Lietuvos spaudos žinio
mis, R. Pakso liberalai jau 
ruošiasi išleisti 70,000 litų 
šventinėm ugnies salvėm Vil
niuje, Vingio parke. Prelegen
to nuomone, reikalai keičiasi, 
gal tai subrandintas dalykas, 
kuris turi vis labiau įsigyventi 
Lietuvos viešajame gyvenime? 
Savo kalbos pabaigoje, profe
sorius pabrėžė, kad žmones 
keičiasi — turi keistis ir tauti
nių švenčių papročiai. 

Laima Zavistauskienė, pa
dėkojusi profesoriui E. Alek
sandravičiui, prisiminė Lietu
vių fondą, kuris yra išeivįjos 
lietuvių tvirtovė ir, kaip visa
dos, pradžiugina visus finan
sine parama. Ji pakvietė LF 
tarybos pirmininką A. Ostį 
pasisakyti. 

Algirdas Ostis pasveikino vi
sus susirinkusius ir paminėjo, 
kad LF kaip visados yra dos
nus, o jų svarbiausias tikslas 
yra remti jaunimą, mokyklas. 
Jis pasidžiaugė, kad sausio 
mėnesio pabaigoje LF pajamos 
pašoko per 10 milijonų dole
rių, nes Stanley Mineika savo 
testamente LF paskyrė dau
giau kaip 165,000 dol., o jis 
net nebuvo LF narys. A Ostis 
sakė, kad kaip visados LF yra 
dosnus, taip ir dabar jis pas 
mus atėjo su dosnia auka. Šią 
LF mokykloms skiriamą auką 
jis prašė priimti LB Švietimo 
tarybos pirmininkę Reginą 
Kučienę. Maironio lituanisti
nei mokyklai LF skyrė 12,500 
dol., kuriuos paėmė mokyklos 
direktorė Eglė Novak. Mon-
tessori „Žiburėlio" mokyklai 
buvo skirta 2,100 dol., kurie 
buvo įteikti mokyklėlės vedė
jai Laurai Lapinskienei, ir pa
čių mažiausių „Pipiriukų" ra
telio vedėjai Elytei Szjeckow-
ski buvo įteikta 3,000 dol. pa
rama. 

Tuo ir pasibaigė akademinė 
šio minėjimo dalis. 

Pertraukėlės metu buvo ap
žiūrinėjami salėje iškabinėti 
Ukrainos lituanistinės mokyk
los mokinių piešiniai apie 
Eglę žalčių karaliene. 18 mo
kinių piešinius LB Švietime 
taryba rodys ir kitų miestų li
tuanistinių mokyklų moki
niams. 

Po pertraukos prasidėjo me
ninė dalis, kurią atliko meno 
ansamblis „Dainava". Šio an
samblio dirigentas — Darius 
Polikaitis, akompaniatorius — 
Vidas Neverauskas ir chor
meisteris — Audrius Polikai
tis. Reikia pastebėti, kad an
samblio sudėtyje beveik vien 
jaunimas, jaunoji karta, kas 
labai sveikintina. Ansamblis 
savo programą pradėjo daina 
„Jaunimo giesmė" (Maironio 
žodž. ir J. Naujalio muz.). Kita 
buvo V. Juozapaičio harmoni
zuota liaudies sutartinė „Ug-
dino, ugdino", „Liaudies dai
na" (muz. V. Miškinio, eilės 
Marcinkevičiaus), „Pasėjau 
dobilą* (liaudies daina, harm. 
J. Gaidelio, „Lietuva, brangi 
šalele" (muz. ir eilės Vydūno, 
harm. V. Juozapaičio) ir „Ku
polinis" (liaudies daina, B. Dva
riono muz.). Publika karš
tais plojimais privertė an
samblį sudainuoti keletą kitų 
dainų. Pabaigai R. Kronas pa
prašė visų susiėmus rankomis 
bendrai sugiedoti „Lietuva 
brangi". Taip gražiai buvo už
baigtas Lemonto LB suruoštas 
Vasario 16 dienos minėjimas. 
Lemonto LB pirmininkas R. 
Kronas išreiškia padėką vi
siems valdybos nariams, savo 
darbu prisidėjusiems ren
giant šią švente. Lemonto LB 
valdyba reiškia padėką V. Ma
ceikai už jo nuolatinę paramą, 
skiriamą mūsų visiems ren
giniams. Taip pat reiškiama 
gili padėka visiems už tokį 
gausų visų dalyvavimą šiame 
suruoštame minėjime ir ui 
dosnias aukas, skirtas Lemon
to LB ir socialiniam skyriui. 
Ačiū visiems. 
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