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Vyriausybė susirūpino 
badaujančiais darbininkais 

Vilnius, kovo 16 d. (BNS) toja badavimą nutraukė. 
— Ketvirtadienį ministro pir- Sį pirmadienį kraujospūdis 
mininko pavedimu vyriausy- sumažėjo dar vienam badauto-
bės kancleris Petras Austre- jui — Giprijonui Gužauskiui, 
vidus kreipėsi į generalinį tačiau darbininkas tęsia pro-
prokurorą Kazį Pėdnyčią, pra
šydamas išsamiai išnagrinėti 

testą. 
Praėjusią savaitę badautojai 

akcinės bendrovės (AB) „In- kreipėsi į prezidentą Valdą 
karas" ir jos dukterinių ben- Adamkų ir ministrą pirmi-
drovių veiklą bei susidariusias 
problemas, įvertinti dėl to ky
lančius incidentus bei jų ty
rimą. 

ninką Andrių Kubilių, pra
šydami padėti atgauti uždirb
tus pinigus. 

Kai kuriems susivienijimo 
Generalinio prokuroro taip „Inkaras" padalinių darbinin-

pat prašoma, jei prireiks, im- kams atlyginimas nemokamas 
tis atitinkamų priemonių AB 
„Inkaras" problemoms spręsti, 

daugiau nei metus, bendrovės 
administracija darbininkams 

apie tai informuojant vyriau- skolinga apie 1 mln. 300 litų. 
sybę. 

„Inkaro" susivienijimo savi
ninkams metus neatsiskaitant 
su darbininkais, trys jų vie
nuolikta diena prie gamyklos 
tęsia badavimą. 

Ketvirtadienį badaujantys 
darbininkai parašė pareiški
mą Kauno miesto savival
dybės administratoriui, ku-

įmonė jau visiškai nedirba. 
„Inkaro susivienijimo" pada

liniams UAB „Inkaro avalynė" 
ir AB „Inkaras" vasario 21 
dieną iškelta bankroto byla, 
paskirti administratoriai, in
ventorizuojamas bendrovių 
turtas ir skolos, analizuojami 
buhalteriniai dokumentai. Ad
ministratorių įsakymu už-

riuo atsisako medikų pagalbos draustas bet koks materiali-
ir miesto policijos apsaugos. 
„Ryšium su tuo, kad vyriau-

nių vertybių, finansinių ir bu
halterinių dokumentų judė-

sybė absoliučiai nesiima jokių jimas bendrovėse. 
priemonių mūsų atlygini
mams atgauti, mes atsisako
me greitosios pagalbos ir 
miesto policijos apsaugos. Ba
daujame iki mirties", rašoma 
pareiškime. 

Praėjusį pirmadienį prie 

Bendrovių vadovai netrukus 
turėtų būti atleisti iš darbo, o 
su kreditoriais bus atsiskaito
ma pagal Įmonių bankroto 
įstatymą. 

Kauno apygardos proku
ratūra tiria, ar „Inkaro" susi-

UAB „Inkaro avalynė" keturi vienijimo ir jam priklausančių 
šios bendrovės darbininkai 
pradėjo badavimą, tačiau dėl 

įmonių „Inkaras", „Techninė 
guma", „Inkaro padai", „In-

pablogėjusios sveikatos ir na- karo avalynė" administracijos 
muose esančių mažamečių veikloje nebuvo tyčinio bank-
vaikų viena bendrovės darbuo- roto požymių. 

Rinkėju papirkinėjimas — 
provokacija prieš rinkimus 

Vilnius, kovo 16 d. (Elta) 
— Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininkas (VRK) Ze
nonas Vaigauskas ketvirta
dienį Seimo visuotiniame po
sėdyje, informuodamas Seimo 
narius apie rinkimų kampani
jos eigą, sakė, jog „rinkėjų pa
pirkinėjimai yra provokacija 
prieš rinkimų sistemą, prieš 
tuos, kurie sąžiningai balsuoja 
paštu".Tačiau, jo nuomone, 
rinkėjų papirkimas negalėtų 
turėti esminės įtakos rinkimų 
rezultatams. 

„Labai esame suinteresuo
ti, kad asmenys, kurie perka 
rinkėjų balsus, būtų sulaikyti 
ir pasakytų, kam jie perka 
balsus, kieno pavedimu", sakė 
Z. Vaigauskas. 

Jo teigimu, šią savaitę su
laukta skundų, kad balsuojant 
paštu,rinkėjai yra paperkami 
Vilniuje, Lentvaryje, Nemen
činėje, Švenčionyse, Šalčinin
kuose ir dar kai kuriuose ra
jonuose. Dėl to, pasak jo, buvo 
kreiptasi į policiją. VRK pir
mininko duomenimis, ketvir
tadienį Pagėgiuose sulaikytas 
asmuo, kuris pirko už pinigus 
rinkėjų balsus, iškelta bau
džiamoji byla dėl balsų pirki
mo Nemenčinėje. 

VRK pirmininkas priminė, 
kad už rinkėjų balsų pirkimą 
gali boti baudžiama iki 3 me
tų nelaisvės bausme. 

Z. Vaigauskui nerimą kelia 
tai, kad rinkimų dieną nebūti) 
bandoma daryti įtaką komisi
jos nariams, jog jie veiktų ko
kios nors politinės partijos 
naudai. Jis pridūrė, kad rinki
mų komisijų darbą stebės di
delis būrys stebėtojų. 

VRK pirmininkas, atsakyda
mas į Seimo narių klausimus, 
sakė, kad rinkimų įstatymą 

Lietuva tikisi pagreitinti 
susitarimus su rusais dėl naftos 
Vilnius, kovo 16 d. (BNS) 

— Lietuvos vyriausybė ne
trukus deleguos savo atstovą į 
amerikiečių valdomo susivie
nijimo „Mažeikių nafta" dery
bas su galimais žaliavos tie
kėjais. 

Pasą!: V. Milaknio, vyriau
sybė sutinka parduoti dalį su
sivienijimo akcijų, jei bus pa
sirašyti ilgalaikiai tiekimo 
susitarimai. Amerikiečių „Wil-
liams International" nuo per
nai turi trečdalį „Mažeikių 

Nuotr.: Lietuvos Žemės ūkio ministerijos sprendimais nepati-r. : !: Suvalkijos ūkininkai Virbalio miestelio 
aikštėje aptaria busimo protesto žygio detales ir kryptį. Gataca Kamiroto iE!tai nuotr 

Suvalkijos ūkininkai nori 
parodyti tikrąjį Lietuvos veidą 

Vilkaviškis, kovo 16 d. 
(BNS) — Vilkaviškio rajono 
žemdirbiai ketvirtadienį po 
pietų iš Virbalio savo žemės 
ūkio technika patraukė į Ma
rijampolę. 

Nuo pirmadienio protestuo
jantys Suvalkijos krašto žem- , . 
dirbiai kasdien į Virbalio pareiškė žemes ūkio ministras 

„visi žmones pamaty.u Kas 
Lietuvoje darosi". 

Nuo šiol Žemės ūkio minis
terija cukraus fabrikams ne-
perskirstys baltojo cukraus 
gamybos kvotų, ketvirtadienį 
susitikime su cukrinių runke
lių augintojų kooperatyvais 

reikėtų patikslinti, suteikti di
desnę galimybę informuoti 
rinkėjus apie kandidatų sąra
šuose esančius neskaidrios, 
neaiškios praeities kandida
tus. 

Z. Vaigauskas Seimo na
riams priminė, kad įgaliojimų 
savivaldybių tarybose siekia 
apie 10,000 kandidatų, ku
riuos iškėlė 28 politinės parti
jos ir organizacijos. VRK pir
mininko duomenimis, į vieną 
vietą kandidatuoja po 5-6 as
menis. 

* Pasibaisėjusios už pi
nigus pas tų balsuoti einan
čiu asocialių asmenų antplū
džiu, Trakų rajono Lentvario 
pašto darbuotojos antradienį į 
pagalbą buvo priverstos kvies
tis policiją. „Pinigus rinkė
jams mokėjo jau ir pašto pa
talpose. Su tokiu įžūlumu dar 
neteko susidurti, — sakė „Lie
tuvos rytui" (03.16) Lentvario 
pašto viršininkė. — Nepaste
bėję pinigus mokančio as
mens, jie kreipdavosi tiesiai į 
mus ir klausdavo, kas duoda 
penkis litus", teigė paštininkė. 
Pašto viršininkė neklausė, 
už kurią partiją pinigus gavę 
žmonės balsuoja, bet teigė, 
kad pinigus mokėję asmenys 
rinkėjams pirštu rodė balsuoti 
už Centro sąjungos sąrašą. 
Pasak paštininkių, pinigus 
rinkėjams mokėjęs asmuo din
go, kai į paštą atvyko rinkimų 
stebėtojai. Lentvaryje tądien 
buvo užregistruota daugiau 
paštu balsavusių rinkėjų nei 
visame Trakų rajone kartu 
paėmus. Neįtikėtina, kad tiek 
asocialių asmenų norėtų kur 
nors išvykti, todėl negali bal
suoti rinkimų dieną. 'E!t»> 

* Operatyvinės veiklos 
nebus galima taikyti tik 

miestelio pagrindinę aikštę 
suvažiuoja su žemės ūkio tech
nika. 

Žemės ūkio kooperatyvo 
„Suvalkijos cukriniai runke
liai" valdybos pirmininkas 
Vidmantas Brazys sakė, žem
dirbiai nesulaukė Žemės ūkio 
ministerijos sprendimo, todėl 
dalis jų, apie 100 įvairių ma
šinų, patraukė link Marijam
polės. Anot V. Brazio, žemdir
biai dar neapsisprendė, kur 
vyks iš Marijampolės, tačiau 
galvoja vykti į Kalvarijos mui
tinę Lenkijos pasienyje, kad 

Edvardas Makelis. 
„Kad nebus perskirstytos 

kvotos, tai jau jų problema. 
Mes tik norime, kad mums 

leistų sudaryti runkelių supir
kimo sutartis su tuo fabriku, 
kuris yra arčiausiai — su Ma
rijampolės cukraus fabriku", 
sakė V. Brazys. Tačiau, anot 
jo, cukrinių runkelių supirki
mui Marijampolės cukraus fa
brike priešinasi Lietuvos cuk
raus rinką siekianti kontro
liuoti Danijos bendrovė „Da-
nisco Sugark 

„Danisco Sugar", valdanti 
iš esmės visą Lietuvos cuk
raus rinką, siekia, kad Mari
jampolės 
uždarytas. 

fabrikas būtų 

Valdžios lūkuriavimas 
darosi pavojingas Lietuvai 

Vilnius, kovo 16 d. (Elta) 
— Pastaruosius keturis mėne
sius Lietuvoje — dar vienas 
taupymo ir nieko nedarymo 
laikotarpis, teigia žinoma fi
nansų analitike Margarita 
Starkevičiūtė. 

Pasak jos, kol ka? jo rezulta
tas visai ne toks, kokio buvo 

Pasaulio lietuviams — Išeivijos 
institutas Kaune 

Kauno miesto merui Henrikui 
Tamuliui adresuotame PLB 

Kaunas, kovo 16 d. (Elta) 
— Kaune bus steigiama nauja 
viešoji įstaiga — Išeivijos in
stitutas. Tokiam Pasaulio lie
tuvių bendruomenės siūlymui 
savo baigiamajame posėdyje 
pritarė šios kadencijos Kauno 
miesto taryba. 

Išeivijos institutą numato
ma kurti prie Vytauto Di
džiojo universitete veikiančio 
Išeivijos studijų centro. 

Kauno apskrities viršinin
kui Kazimierui Starkevičiui ir 

prieš vienintelį asmenį Lietu
voje — prezidentą. Ketvirta
dienį Seime priimta Operaty
vinės veiklos įstatymo patai
sa, praplėtusi operatyvinės 
veiklos taikymą. Iki šiol ope
ratyvinių veiklos priemonių 
nebuvo galima taikyti ir prieš 
Seimo bei vyriausybės narius. 
Projekto autorius, Seimo Na

cionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas Algirdas Katkus 
savo siūlymą sumažinti išim
tis grindė piliečių lygybės 
prieš įstatymą principais. Be 
to, jo nuomone, tokie pakeiti
mai reikalaingi didinant ope
ratyvinės veiklos įstaigų gali
mybes, nepažeidžiant teisėtu
mo principų, surinkti įrody
mus apie nusikalstamas vei
kas. Operatyvinės veiklos 
priemones — sekimą, slaptą 
gyvenamosios patalpos apžiū
rą ir kt. — prieš parlamenta
rus ir vyriausybės narius bus 
galima naudoti turint Apygar
dos teismo leidimą mim 

vadovybės laiške buvo prisi
minta, kad PLB visą laiką 
rėmė atkurtą Vytauto Didžiojo 
universitetą, ragino geriau
sius išeivijos m kslininkus 
vykti į Kauną ^Kaityti pa
skaitų. Dabar, PL3 valdybos 
nuomone, atėjo lakas rimtai 
susirūpinti ir lietu ių diaspo
ros tyrinėjimais. Prie Išeivijos 
studijų centro įkuriant Išei
vijos - institutą V tauto Di
džiojo universitetą- būtų dar 
labiau įtvirtintas -.aip pasau
lio lietuvių kultūn s ir mokslo 
centras. 

Kuriamo institut > tikslas — 
tirti išeivijos kul t inę , politi
nę ir visuomene veiklą, 
kaupti ir tvarkyti leivijos or
ganizacijų ir atskrų asmenų 
archyvus, organizuoti ir pri
žiūrėti emigracijo:- nuziejų. 

Panašios institi: įjos veikia 
JAV, Švedijoje. 

PLB valdyba pa.eidavo, kad 
Išeivijos institutas veiktų 
Kaune, S. Daukanto g. 25, — 
pastate, kuriame pirmaisiais 
nepriklausomybėm metais Lie
tuvoje buvo Užsienio reikalų 
ministerija. Page^avimas bu
vo patenkintas, r lesto taryba 
nutarė leisti 706 kv. metrų 
negyvenamosios paskirties pa
statu būsimajar. institutui 
neatlygintinai naudotis pagal 
panaudos sutarti 

Išeivijos instituto steigėjai 
— Kauno miesto taryba ir Vy
tauto Didžiojo unversitetas. 

tikėtasi — ūkis ir toliau sun
kiai kvėpuoja: biudžeto pa
jamų surenkama daug mažiau 
nei planuota, sparčiai didėja 
nedarbas. Valstybės eksportas 
vertine išraiška dabar yra 
toks pats kaip 1997 metų pra
džioje. 

Finansų žinovė įspėja, kad 
toliau lūkuriuoti būtų pavojin
ga, juolab, kad visuomenėje 
įsivyrauja pesimistiniai lūkes
čiai, o tai gali dar labiau ap
sunkinti valstybės kelią iš 
krizės. 

J š pirmo žvilgsnio dabar
tinės vyriausybės oficialiai 
siūlomas problemų sprendimo 
planas yra tinkamas — buvo 
numatoma sumažinti valsty
bės išlaidas, paliekant dau
giau finansinių išteklių pri
vačioms investicijoms, o per
kėlus skolinimąsi į užsienį, at
piginti verslui tenkančius 
kreditus ir tokiu būdu paska
tinti ekonomikos plėtrą", rašo 
dienraštyje „Lietuvos rytas" 
M. Starkevičiūtė. 

Tačiau sumažinus finansa
vimą, labiausiai nukentėjo pa
prasti tarnautojai, policinin
kai, mokytojai, kurie ir taip 
uždirbdavo labai nedaug, o 
valstybės pareigūnai savo at
lyginimų priedų nesumažino. 

Esminės struktūrinės refor
mos dėl pinigų stygiaus ati
dėtos dvejiems metams, tačiau 
finansų žinovė teigia, kad pi
nigų atsirastų, jeigu tiesiog 
akiplėšiškai vykdomame pri
vatizavime būtų įvesta tvarka. 

Gamintojams vis sunkiau 
konkuruoti rinkoje, nes litas 
per laikotarpį nuo euro įve
dimo pabrango 18 proc. ir ly
giai tiek pat pabrango ekspor
tas į Europos Sąjungą. Kuk
liausiais skaičiavimais, dėl to 
ūkis prarado 400 mln. dolerių. 

Ryšių, taip pat Intemet'o 
paslaugos dar kartą brangina
mos, o tai neskatina jaunimo 
pradėti ir plėtoti vadinamojo 

Ketvirtadienį „Mažeikių naf- naftos" akcijų ir susivienijimo 
tos" derybas su Rusijos ben- valdymo teisę, 
drovėmis dėl ilgalaikio naftos „'LUKoil'o' yra svyruojanti 
tiekimo apsvarstė prezidentas pozicija, o 'Jukos' — aiški. 
Valdas Adamkus, premjeras Mums reikia, kad būtų dirba-
Andrius Kubilius ir ūkio mini- ma su abiem kompanijom, 
stras Valentinas Milaknis. Kuri bus mums palankesnė, 

Po pasitarimo V. Milaknis su ta bus v sudaromos sutar-
žurnalistams sakė, kad „vy- tys", kalbėjo ministras, 
riausybė nutarė užimti akty- Jis priminė, kad iki šiol 70 
vesnę derybinę poziciją ir dėle- proc. „Mažeikių naftos" iš Ru-
guos savo atstovą į derybas", sijos gautos žaliavos buvo 
„Mus domina, kad derybos „Jukos" nafta, nors kartu 
vyktų ne vien su 'LUKoil', bet pažymėjo, kad pirmenybė nė-
ir su 'Jukos'," pabrėžė ūkio ra teikiama nė vienai Rusuos 
ministras, pridūręs, jog „mes verslovei, 
tikimės aktyvesnių veiksmų, Premjero atstovas spaudai 
derantis dėl ilgalaikio naftos Audrius Bačiulis sakė, kad 
tiekimo". Abi Rusijos bendro- ^lukos" pasirengusi pateikti 
vės domisi įsigyti „Mažeikių pusę naftos kiekio, kurio rei-
naftos" akcijų, mainais žade- kia užtikrinti pastovią „Ma-
damos ilgalaikes žaliavos tie- žeikių naftos" veiklą. Dabar 
kimo sutartis. Iki šiol inten- per metus bendrovė gali per-
syvesnės derybos vyko su dirbti apie 8 mln. tonų žalia-
„LUKoil". " vos. 

Teismui perduota 
Kauno kunigo nužudymo byla 
Vilnius, kovo 15 d. (BNS) žudikams įsukus jį į tinklą ir 

— Generalinė prokuratūra prikabinus asfalto plokštę, 
trečiadienį Vilniaus apygardos Nusikaltimas buvo atskleistas 
teismui perdavė kunigo Ri- prieš metus, kai vieno kaltina-
čardo Mikutavičiaus nužudy- mųjų giminaitis prasitarė apie 
mo ir jo meno kolekcijos va- pagrobtą kolekciją. Per kratas 
gystės bylą. V. Belecko ir kitų kaltinamųjų 

Bylą tyręs Generalinės pro- namuose prokuratūra aptiko 
kuratūros Organizuotų nusi- didžiąją dalį kunigo kolekci-
kaltimų ir korupcijos tyrimo jos. Žinovai rastąją kolekcijos 
skyriaus prokuroras Rolandas dalį įvertino 5 mln. litų. 
Tilindis sakė, kad teismui per- Praėjus beveik 2 metams po 
duota 22 tomų baudžiamoji kunigo nužudymo, Generali

nei prokuratūrai nepavyko su
rasti visos kunigo kolekcijos. 
Prokurorai yra kreipęsi pagal
bos į užsienio valstybes. 

Kaltinamųjų advokatai žur
nalistams yra sakę, kad pagei
dautų, jog teismas vyktų Vil
niuje, nuogąstaudami, kad 
Kauno visuomenė, kuri labai 
gerbė nužudytąjį kunigą, gali 
trukdyti atlikti pareigą ginti 
kaltinamuosius. 

byla, kurioje yra 5 kaltinamie
ji-

Byla teismą pasiekė praėjus 
metams po to, kai prieš kuni
gą įvykdytas nusikaltimas 
pradėjo aiškėti. 1999 m. kovo 
22 d. Karmėlavos kapinėse 
buvo atkastas atpažinimui nu
žudyto kunigo kūnas, kuris 
buvo palaidotas kaip nežino
mo asmens. 

Už tyčinį kunigo nužudymą 
1998 m. vasarą dabar bus tei
siami 45 metų Vladas Belec
kas, 25 metų Ivanas Kvasko-
vas ir Artūras Daškovkis bei 
21 metų Valdas Puodžiūnas. 
Kartu su jais bus teisiamas ir 
V. Belecko sūnėnas Rolandas 
Beleckas, kaltinamas nusikal
stamu būdu gauto turto įgiji
mu arba realizavimu ir nusi
kaltimo slėpimu. 

V. Beleckas bus teisiamas 
už kunigo nužudymo organiza
vimą ir jo meno kolekcijos pa
grobimą, plėšimą, kunigo as
meninių dokumentų pagrobi
mą, turto sunaikinimą arba 
sužalojimą tyčia ir pabėgimą 
iš jį saugojusio Valstybės sau
gumo departamento pareigū
no automobilio. 

I. Kvaskovas, V. Puodžiū
nas ir A. Daškovskis taip pat 
kaltinami advokato Gedimino 
Damalako turto grobimu 1998 
m. gegužę bei pasikėsinimu 
užvaldyti R. Mikutavičiaus 
turtą tų pačių metų sausį. 

Kunigas R. Mikutavičius 
buvo nužudytas 1998 m. lie
pos 1-osios naktį. Dar gyvas 
kunigas buvo įmestas į upę, 

naujosios ekonomikos verslo. 
Finansų žinovė ragina in

vestuoti ne į praeitį, o į ateitį. 
Galvoti, kokiu keliu eis Lietu
vos ekonomika laiko lieka 
mažai. 

* Bendrovė „Aviakompa
nija Lietuva" atsiprašė pre
zidento Valdo Adamkaus ir vi
sos į Lenkijos krikščionybės 
tūkstantmečio minėjimo ren
ginius Gniezne vykusios dele
gacijos dėl patirtų nesklandu
mų. Dėl bendrovės lėktuvo ge
dimo Lietuvos vadovas bei jį 
lydėjusi delegacija sekmadie
nį negalėjo suplanuotu laiku 
išskristi į Vilnių ir namo par
vyko Lenkijos prezidento pas
kolintu lėktuvu. „Išgyvenda
mi dėl šios nesėkmės, mes įsi
pareigojame padengti visas iš
laidas, susijusias su Lenkijos 
prezidento Aleksander Kwas-
niewski skirto lėktuvo panau
dojimu, bei kompensuoti reiso 
Gnieznas-Vilnius išlaidas", 
atsiprašymo laiške sako bend
rovės generalinis direktorius. 

(ElU) 
Statistikos departamen

to duomenimis, per du Iių 
metų mėnesius ryšių paslau
gos pabrango 13.7 proc., o 
būsto, vandens, elektros, dujų 
ir kito kuro kainos padidėjo 
9.8 proc. (Eiui 

KALENDORIUS 
Kovo 17 d.: Šv. Patrikas; Geotvi-

las, Gertrūda, Varūna, Vita, Vyt*. 
Kovo 18 d.: Šv. Kirilas Jeruzalie

tis; Anzelmas. Edvardas, Eimute, Ei
mutis. Gintarė, Kirilas, Sibilė. 

• 
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ŠALFASS-GOS JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

2000 m. S. Amerikos Lietu
vių jaunučiu krepšinio pirme
nybės š.m. birželio 3 ir 4 d. 
vyks Hamiltone. Ont., Kana
doje. Vykdo — Hamiltono LSK 
.Kovas". 

Varžybas numatoma vykdy
ti šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: Jaunių B 11984 m. gi
mimo ir jaunesnių), Jaunučių 
C (1986 m. ir jaun.). Jaunučių 
D (1988 m. ir jaun.), Jaunučių 
E (1990 m. ir jaun.) ir Jau
nučių F „molekulių" (1992 m. 
ir jaun.) . 

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių sporto kiubams 
ar kitokiems sporto vienetams. 
atlikusiems metine 2000 m. 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. Jaunesnių klasių žaidė
jams yra iš principo leidžia
ma žaisti kartu ir vyresnėse 
klasėse. Mergaitėms yra lei
džiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau ne at
virkščiai. Komandų skaičius 
neapribotas visose klasėse. 

P r a d i n ė k o m a n d ų regis t 

rac i ja privalo būti atl ikta iki 
2000 m. b a l a n d ž i o 15 d. im
t ina i , šiuo adresu: 

Arvydas Šeštokas, 1411 
Winterbourne Dr., Oakville, 
Ont. L6J 7B5 TeL 905-829-
2289 namų; 905-829-2183 dar
bo: Faksas: 905-829-5641. E-
mail: asestokas@aol. com 

Pasibaigus pradinei regist
racijai, bus paskelbta galutinė 
programa, formatas, galutines 
registracijos data ir kitos de
talės. 

Pilnesnę informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. ŠAL-
FASS-gai nepriklausantieji 
vienetai del informacijos pra
šomi kreiptis j V. Tatarūną ar 
A. Bielskų. 

Šios varžybos yra dalis 50-jų 
Š. Amerikos Lietuvių sporto 
žaidynių, kurių pagrindinė da
lis, apimanti 8 sporto šakas, 
vyks š.m. gegužės 5-7 d. Bal-
timorėje, MD, JAV-se. 

ŠALFASS-gos C e n t r o 
v a l d y b a 

Anužiukai, D. Gilvydienė, V. Memėnienė, V. Memena? r Arvydas Sabonis. 

KOVO 11 D. LAIMĖJIMU 
DETROITE ARVYDAS SABONIS 

GARSINO LIETUVĄ IR JOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO SUKAKTI 

ČIKAGOS JAUNIEJI KREPŠININKAI 
RENGIASI IŠVYKAI Į LIETUVĄ 

Artėja Čikagos Akademinio susibūrusieji žmonės, o išvy-
sporto klubo ^Lituanicos" jau- kos reikalais tada daugiausia 
nųjų krepšininkų išvykos į rūpinasi Rimantas Dirvonis, 
Lietuvą data. Čikagiečių ketu- dr. Donatas Siliūnas, Indrė 
riolikmečių komanda į Lie- Tijūnėlienė ir kt. 
tuvą išvyks balandžio 19 d. ir Šiemet kelionėn ruošiasi ne 
ten bus iki to pačio mėnesio 29 tik jaunieji Čikagos krepšinin-
d. Išvykai bus sunaudotas Ve- kai su vadovais — R. Dirvo-
lykų atostogų laikas, nes visi 
jaunieji krepšininkai mokosi 
ir kitu laiku negalėtų pajudėti 
į tokią tolimą kelionę, kadangi 
vasarą rungtynes butų sunku 
Lietuvoje suruošti. 

Apie šio pobūdžio išvyką į 
Lietuvą buvo pradėta galvoti 
pernai, kai čia 1999 m. kovo 
mėnesį viešėje Šarūno Mar
čiulionio krepšinio mokyklos 
žaidėjai su savo vadovais (jų 
tarpe buvo ir mokyklos direk
torė Zita Marčiulionytė bei ad
ministratore Aldona Nausė
dienė) pakvietė čikagiečius at
sakomajam vizitui. 

„Marčiulioniukų" keturiolik
mečių komanda pernai Čika
goje daugiausia žaidė prieš 
amerikiečius. Tačiau vieną 
kartą išbandė jėgas ir su ASK 
„Lituanicos" jaunaisiais krep
šininkais. Vilniečius čia pa
kvietė apie ASK ..Lituanicą" 

niu, dr. D. Siliūnu, L. Gyliu ir 
J . Domanskiu, bet ir dvi de
šimtys šių krepšininkų tėvų, 
net ir viena močiutė. Šie žmo
nės (gimę Amerikoje) į Lietu
vą vyksta pirmą kartą. Gali
ma sakyti, kad jaunieji krepši
ninkai gabenasi savo tėvus ir 
nori jiems parodyti jų tėvų 
kraštą. Tai tiesa, jei ne ši 
krepšinio ekskursija, tai dau
guma ir šių krepšininkų tėvų 
gal ir liktų nepamatę Lietu
vos. Taigi, čia galima teigti: 
„Per krepšinį — į Lietuvą". 

Nemažai teko rašyti apie 
sporto naudą jaunimui, užsi
minta ir apie Lietuvos vardo 
populiarinimą, kurį vykdo 
mūsų žymesnieji sportininkai. 
Tačiau čia minimas unikalus 
atvejis. 

O kodėl nebūtų galima pa
daryti, jog kiekvienas lietuvių 
sporto klubas Šiaurės Ameri-

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo dešimtmečio sukak
ties, kovo 11-sios vakare, „Pa-
lace" stadione Auburn Hills, 
Michigan, talpinančiame 
22,076 žiūrovus, visos vietos 
buvo užpildytos. Toje minioje 
buvo ir būrelis Detroito ir apy
linkių lietuvių, atvykusių ste
bėti krepšinio rungtynių tarp 
Detroito „Pistons" ir Portlando 
„Blazers". Portlando koman
dos pirmame penkete žaidžia 
lietuvis — vidurio puolėjas Ar
vydas Sabonis. Šis 35 m. am
žiaus, 7'3" ir 292 svarų žai
dėjas jau penkeri metai žai
džia NBA lygoje. Šis buvo jo 
ketvirtas pasirodymas Detroi
te. 

koje pabandytų suruošti krep
šinio ar kitokios kitos jaunimo 
komandos išvyką į Lietuvą? O 
su jaunaisiais sportininkais 
turėtų vykti ir čia gimusieji jų 
tėvai. Tai būtų dviguba nau
da. O sugrįžus iš tokių kelio
nių susidomėjimas Lietuva šių 
jaunų žmonių tarpe t ikrai pa
kiltų. Na ir gal mūsų rengi
niuose atsirastų daugiau jau
nimo ir jų dar jaunų tėvų, 
kurių lietuviškuose renginiuo
se šiandien, deja, nedaug ma
tome. 

Apie šią išvyką j au dabar 
medžiagos galima rasti Inter
nete, adresu: 

v.ww.lituanica.org Ten gali
ma sužinoti tikrai įdomių da
lyku. Pasidomėkime! 

E. Š u l a i t i s 

I I.K'tuv.j vylo'Miilii'i, 
manskis. K Kupr\s. I 
K- Doni.iii.-ki-

,\SK . I.:tu:inu\i" 
Stankevičius, .( 

la imie j i k repšin inku I* k W. Bendoraitis. J (i .-nnu.. 
Petrauskas O'ConnelI. .) (JriauznV i r K Daug i rdas I ' i 

. -I r.vlvs. .J [)„ 
j U -tuvi treneri.-

Pernai buvo žaidžiama tik 
pusė sezono ir Portlandui ne
teko į Detroitą atvykti. 

Kovo 11-tąją Detroitas pa
gerbė savo 1990 ir 1991 m. ly
gos laimėjimus. Detroito ko
mandos trenens Chuck Daly 
buvo ir 1992 m. JAV olimpi
nes komandos treneriu. 

Portlando komanda pernai 
JAV vakarinėje grupėje pra
laimėjo prieš San Antonio 
„Spurs", kurie nugalėję New 
Yorką tapo 1999 m. NBA čem
pionais. JBlazers" šįmet j savo 
eiles įjungė 13 metų veteraną 
ir vienų iš 50 geriausių lygoje 
žaidėją Scottie Pippen bei 15 
m. veteraną vokietį Detlef 
Schrempf, kuris už vokiečius 
žaidė 1984 ir 1992 m olimpia
dose. Taip pat Highland Park, 
Michigan, gimusį 5 m. vete
raną Steve Smith, buvusį Mi
chigan State u-to Ali Ameri
can žvaigždę ir 1999 m. „Ge
ros valios" žaidynių žvaigždę. 
Portlando komanda su šiais 
žaidėjais pasižymi kaip ko
manda, kuri rimtai kovos dėl 
paskutinės pergalės — pasau
lio čempiono titulo. Portlandas 
Detroitan atvyko po trijų pra
laimėjimų. Pasiruošimo tre
niruotėje buvo pastebima, kad 
žaidėjų ir trenerių nusiteiki
mas buvo „žūtbūt" laimėti. 
Taip ir įvyko. Pergalę nusine
šė Portlandas 99-94. 

Arvydas Sabonis žaidė 35 
minutes. Pelne 7 taškus ir at
kovojo 6 kamuolius. Pataikė 3 
iš 8 dvitaškių ir 1 iš dviejų 
baudų. Prametė vienintelį tri
taškį, atliko 2 perdavimus. 
Daugiausia taškų Portlandui 
pelnė Rasheed Wallace 24 
taškus. Scottie Pippen — 18 ir 
Detlef Schrempf—12. 

Po rungtynių apie pergalę 
paklaustas, Detlef pareiškė 
nenorėjęs gadinti Arvydui ūpo 
Lietuvos dienoje. 

Portlando vvr. treneris Mike 
Dunleavy įvertino A. Sabonio 
žaidimą taip: „Sabonis šįmet 
mums yra labai svarbus. Sezo
no pradžioje stengiaus, kad jis 
nepavargtu. Nyrėjau taupyt jo 
jėgas sezono pabaigai. O da
bar, kai reikia, tai jo energija 
ir patvarumas padeda mūsų 
komandiniam žaidimui. Štai 
ir š) vakarą jis buvo pagrindi
nis variklis, kuris mus išlaikė 
iki paskutiniu minučių. Tada 
įleidau kitą grupę, kuri atko
vojo mums laimėjimą". Žaidi
me buvo pastebima, kad Port
lando trenerio sugebėjimas 
privertė Detroitą žaidimo gale 
suklysti, tuo suteikiant gali
mybę geriau pailsėjusiems 
žaidėjams laimėti rungtynes. 
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> m kovo 11 d., p" -ekiningų Portlando „Blazers" ir Detroito „Pistons" krepšinio rungtynių, Arvyda* Sabonis 
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Dunleavy turi visų žaidėjų 
pasitikėjimą. 

Po pergalės Portlando ko
mandos rūbinėje vyravo per
galės džiaugsmas. A. Sabonis 
buvo pa tenkin tas ir kalbėjo, 
kad liko da r 20 rungtynių iki 
„playoffs", o tada , norint pa
tekti į finalus, greičiausiai 
teks kovoti su Los Angeles. 
Sabonis apgailestavo Žydrūno 
Ilgausko iškritimą iš be kokių 
vilčių ateičiai. Lietuvos rinkti
nei olimpiadoje teks smarkiai 
kovoti kiekvienose rungtynė
se, kad patekt i į medalistų 
tarpą. 

Po rungtynių Sabonis susiti
ko su lietuviais, stebėjusiais 
rungtynes ir j a m smarkiai plo
jusiems. J ų t a rpe buvo Šiaulių 
vyskupijos vyskupas Eugeni
jus Bartul is , kun. Aloyzas 
Volskis, Saulius Anužis, Pau
lius Butkūnas , Dalia ir Jau
nius Gilvydžiai, Viktoras ir 
Vita Memenai ir kiti. 

Detroito „Pistons" pranešė
jai George Blaha ir Kelly Tri-
pucka paminėjo Kovo 11-tos 
reikšmę ir pr iminė žiūrovams, 
kad Saboniui, pr iė jo olimpinio 
aukso medalio ir Europos 

. čempionų medalių t rūksta tik 
NBA medalio. Abu pranešėjai 
negailėjo komplimentų Arvy
dui Saboniui. 

Po šio susitikimo, Portlando 
komanda išskrido į Washing-
ton, DC, ku r sekmadienį, kovo 
12 d., tarp gausių rungtynių 
stebėtojų buvo ir arti 400 lie
tuvių su vėliavomis, plakatais 
ir lietuviškais marškiniais. 
Tas rungtynes Portlandas lai
mėjo 102-86 rezultatu. „Orego-
nian" laikraštis išspausdino 
Jim Besėda straipsnį „Sabonis 
basks in adoration". Betlef 
Schremp pareiškė: „Arvydas ir 
Šarūnas Lietuvoje yra kaip 
dievaičiai. J ie yra didesni 
negu Bobby Knight iš India
nos. Lietuva nedidelis kraštas, 
išauginęs pavyzdingus sporti
ninkus, kurie atkreipė į save 
dėmesį, ypač po to, kai Lietu
va atsiskyrė nuo Sovietų Są
jungos". 

Arvydo Sabonio š.m. kovo 11 
ir 12 dienų laimėjimai prisi
dėjo prie Lietuvos vardo garsi
nimo vietiniuose laikraš
čiuose, televizijos ir radijo lai
dose. 

Algis Zaparackas 

LFK 
„LITUANICOS" 

NARIŲ IR RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS 

Dar kartą kviečiame į Lietu
vių futbolo klubo l i t u a n i c o s " 
metinį narių, rėmėjų ir klubui 
prijaučiančiųjų susirinkimą 
kovo 19 dieną, sekmadienį 1 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte posėdžių kam
baryje. 

Netenka daug aiškinti šio 

(USPS-161000) 
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily ezcept Sundays and Mondayg, legal Holidays, the Tussdavs 
folknring Monday observance of legal Holidays u well M DBC. 26th and Jan. 
Žndby the Uthuanian Catholic Preas Sodety, 4546 W.63rd Street, Chicaco. 
IL 60629-5689. 
Periodical dass postage paid at Chicago, IL and additional mailiogofficaa. 
Subscriptioo Rate* $100.00. Foreign countrie* $115. 
PoatmaaUr Send addreas changes to Draugas - 4545 W 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Malindami pašto išlaidai, pakvitavimu ui prenumeratą nesiimtame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti palymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra aąaJJJssassi i i s s t a s i 
Metams 1/2 metu 

JAV $100.00 $60.00 
Kanadoje ir kitur .. . . (U.S.) $115.00 $65.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 
Kanadoje ir kitur (VS.) $65.00 $60.00 
Utaakaat i Lietuvą: 
Oro pastų _ $500.00 $250.00 
Reguliariu pastų $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro pastų $160.00 $85.00 
Tik Šeštadienio laida reguliariu paltu $55.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras »»«•*-!<-

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

amen. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

susirinkimo svarbą. Atsimin
kime posakį: J ) a u g rankų ir 
sunkią naštą pakelia". Tai 
šventa tiesa, ir čia nedaug ką 
būtų galima pridėti. 

„Lituanicos" futbolo klubas 
yra vienintelis Šiaurės Ameri
kos lietuvių tarpe. Šiame 
krašte nelengva suburti bent 
vieną futbolo komandą, o jų 
daugiau turėti — labai sunku. 
Šis klubas atlieka tai net 50 
metų; šį rudenį minėsime šią 
gražią sukaktį. Per tuos ilgus 
dešimtmečius buvo pasiekta 
daug laimėjimų. Čia pažymė
sime vieną. Palyginus dar ne
seniai — 1992-siais iškovotas 
Čikagos ir apylinkių meisterio 
vardas . 

Beje, LFK JLituanica" yra 
vienintelis lietuvių sporto klu
bas, kuris pastoviai: pavasarį. 
rudenį ir žiemą dalyvauja 
amerikiečių pirmenybėse, ku
riose žaidžia ne tik amerikie
čių, bet ir įvairių tautų futbo
lininkai, čia garsindamas- lie
tuvių vardą. 

Galima suprasti, jog tokiems 
darbams atlikti reikia ir ne
maža žmonių ir daug lėšų. 
Ypač svarbu yra finansinis 
klausimas, nes išlaidos vis 
didėja, o įplaukos lieka maž
daug tos pačios. 

Smagu pranešti, jog nese
niai atėjo stambesnė — tūks
tančio dolerių auka iš vieno 
šio klubo buvusių pirmininkų 
ir komandų vadovo — Vyto 
Miceikos, kuris dabar yra ga
na aukštai iškilęs verslinin
kas. 

Narių ir rėmėjų susirinkimo 
proga laukiama ir daugiau 
aukų. Ateikite į šį susirinki
mą, prisidėkite prie šio klubo 
veiklos. Jeigu dar nesate na
riu, įstokite į jų eiles ir bent 
tuo parodykite, kad rūpinatės 
šiuo klubu ir jo veiklai prita
riate! E > g . 

OLIMPIEČIAI VILKĖS 
LIETUVIŠKUS 
„VILKMOS" 
MARŠKINIUS 

Šių metų Sidnėjaus olim
pinėse žaidynėse Lietuvos 
sportininkai vilkės paradinės 
aprangos marškinius, kuriuos 
olimpiečiams pasiūs AB „Vilk-
ma". 

Sutartį dėl bendradarbiavi
mo ketvirtadienį pasirašė 
„Vilkmos" generalinis direk
torius Algimantas Linauskas 
ir Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) prezidentas 
Artūras Poviliūnas. 

Olimpiečiai galės rinktis 
dviejų modelių marškinius, 
pasiūtus pagal Jolantos Ta tai
kytės projektą. 

„Vilkmos" vadovas sakė, kad 
jų firmai didelė garbė prisidėti 
prie dalyvavimo žaidynėse. Ši 
bendrovė, įsikūrusi Ukmergė
je, Lietuvoje parduoda tik 2 
proc. savo produkcijos, o visą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak, Lawn. IL 
Pirmas apyt. su Northvvestem urvto 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel . 706-422-82C0 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7Mh Ava., Hfctory Hfe. IL 
Tel. (706) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR.LPETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., HickoryHils, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartern Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, UD., &C. 
Specialybė - Vidau* figų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Str 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-22»99es 

Valandos pgogj susitafl/ną 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Sutte 310 
Naperville, IL 60563 
T e l (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

kitą išveža į Vakarų Europą. 
LTOK generalinis direkto

rius Vytautas Zubernis pasi
rašė autorinę sutartį su daili
ninku Mariumi Jonučiu, kuris 
sukūrė olimpinių motyvų pie
šinį ant AB „Audimas" paga
mintų laisvalaikio marškinė
lių. 

Ši Kauno bendrovė gamins 
visą mūsų olimpiečių sportinę 
aprangą. A. Poviliūnas sakė 
neabejojęs, kad ji prilygs už
sienietiškai, kurią mūsiškiai 
vilkėjo Barselonoje („Adidas") 
bei Atlantoje („Reebok"). 

Paradinius kostiumus sius 
kita LTOK rėmėja— Kauno 
AB „Dobilas". Visos reikalin
gos medžiagos jiems šiuo metu 
jau baigiamos parengti Itali
joje ir netrukus atkeliaus į 
Lietuvą. 

Olimpiečių aprangoje nelie
tuviški bus tik kaklaraiščiai, 
kurių mūsų firmos negamina, 
ir batai, kurie bus gauti iš Ita
lijos nemokamai. (Elta) 

2000 m. S. A. Lietuvių 
stendinio (Trap) sportinio 
i au4ymo pirmenybės vyks 
š.m. gegužės 13 d., Hamiltono 
LMŽK „Giedraitis" šaudyk
loje. Vykdo — ŠALFASS-gos 
sportinio šaudymo komitetas. 
Informacija: Kazys Deksnys, 
1257 Royal Dr., Burlington, 
OnL L7P 2G2. Tel. 905-332-
6098. Faksas: 905-332-7696. 



KADA LIETUVIAI BUS 
LAIMINGI? 
BRONIUS NAINYS 

Fred Coleman savo knygose 
„The Decline and Fall of the 
Soviet Empire" (St. Martin's 
Griffin, New York, 1997) pasa
koja Maskvoje girdėtą tokį: 
anekdotą. 

Rytų kraštų laisvėjimui pra 
dedant įsibėgėti, vienaip bei 
kitaip su tuo laisvėjimu susiję 
pasaulio didieji — Ronald 
Reagan, Margaret Thatcher ir 
Michael Gorbachev — nuėjo 
pas Dievą pasiteirauti apie jų 
pakeisto pasaulio ateitį. Pir
miausia — apie savo kraštas. 
Pirmas į Dievą kreipėsi JAV 
prezidentas, klausdamas, ka
da amerikiečiai, nusikratė vi
sų išorinių pavojų, ypač iš ry
tų, taps patenkinti ir laimingi. 

„Ooo... maždaug po pusantro 
šimto metų", — pagalvojęs pa
sakė Dievas. 

„Aš tiek ilgai negyvensiu', 
— nusiminęs, vos nepravir-
kęs, ištarė Reagan. 

„O kaip apie britus?" — ta 
patį klausimą Dievui pakarto
jo Thatcher. 

„Na, gal po kokio šimto me
tų", — guodė Dievas. 

„Aš tiek ilgai negyvensiu", 
— jau visiškai atvirai pravir
ko Britanijos premjerė. 

išauklėti sūnų ir išleisti jį į 
mokslus. 

Toks laiškas iš Lietuvos pir
mas, nes iki šiol tik liūdnos 
gaidos iš ten teatskambedavo. 
Vargas, skurdas, nepritekliai, 
..yktis, badymasis pirštais 
margino mano kompiuterio 
ekraną. Laikraščių puslapiuo
se — kyšininkavimas, sukčia
vimas, grobstymas, vagystės. 
Juo aukščiau į viršūnes, juo 
daugiau. Ir visur tik kritika, 
kritika, kritika. Net iš paties 
vyriausiojo. Nepatenkinti visi 
ir viskuo. 

Pirmą kartą Lietuvą lan
kiau kaip tik prieš tą dešimtį 
metų, nepriklausomybei auš
tant. Įspėtas, porą rutuliukų 
tualetinio popieriaus pasi
ėmiau. Pravertė, net su kai
mynu dalinausi, nors buvau 
apgyvendintas tada prestiži
niame partijos viešbutyje. Iš 
maisto parduotuvės Gedimino 
gatvėje išėjau dešros ".epirkęs, 
per daug nosį rietė. Nesmagu 
buvo šalia ilgos eilės „be ei
lės" su draugais žingsniuoti į 
tuo laiku irgi prestižingiausią 
Vilniuje „Neringos" kavinę. Ne 
taip jau maloni privilegija 
„amerikonui", kai eilėje sto-

Paskutinis į Dievą prabilo vintieji į tave pavydžiai, o gal 
Gorbachev: „Viešpatie, o kaip ir paniekinančiai, žiūri. 
greit taps laiminga mano iš
laisvinta tėvynė? Kada, tūks
tantį metų diktatūrą kentėję, 
rusai nustos dejuoti ir pradės 
džiaugtis mano jiems atnešta 
laisve, demokratija ir turtingu 
gyvenimu?" 

Dievas nuliūdo ir, linguoda
mas nuleistą galvą, ištarė: „Aš 
tiek ilgai negyvensiu". 

Gaila, Lietuva tuo laiku dar 
neturėjo valstybės ir nebuvo 
kam paklausti apie lietuvius: 
sulauks Dievas tos dienos, kai 
jie nustos dejuoti, skųstis, 
verkšlenti, ar ne? 

Vos tik tuos žodžius perskai
tęs, ankstų Kovo Vienuoliktos 
rytą įsijungiau kompiuterį ir 
atidariau Internet tinklą. 
„Tau yra laiškas" — išgirdau 
malonų garsą. 

„Su Kovo Vienuoliktąja... 
Oras — nuostabus, nuotaika 
— pakili, šventinė, rodos ir 
gamta džiūgauja kartu su visa 
Lietuva... 

Rasa, Vilnius". 
Ar ir Tu, Viešpatie, nesi lai

mingas, užuot klausimą — 
išgirdęs tokius žodžius? Ne iš 
pasaulio didžiųjų, bet iš vos 
tik prieš dešimtį metų žiau
riausios pasaulyje vergijos at
sikračiusios lietuvių tautos 
dukros. Ne garsenybės — mili
jonierės, ordinais apdovano
tos, bet tik paprastos, kuklios 
moters, valstybės tarnautojos, 
likusios vienos — užsidirbti 
sau pragyvenimą, užauginti, 

„Labą dieną" — pasakiau 
patarnautojai, atėjusiai nuva
lyti prieš mus valgiusių paliki
mo nuo stalo, prie kurio paso
dinti mes jau kokia penkiolika 
minučių jos laukėm. Atsaky
mas — tyla. 

„Kuo galite šiandien mus pa
vaišinti?" — paklausiau. „Yra 
meniu", — burbtelėjo rūška
nai ir nuėjo. „Nebėra, nebetu
rim, šiandien nebuvo" — gru
bokai taškėsi pastabomis pa
tarnautoja, kai mes jai, vėlpo 
kokių dešimt minučių grįžu
siai, iš to meniu rinkomės pa
tiekalus. „Tai kodėl liepėte į tą 
meniu žiūrėti"? Vėl tas pats 
rūškanas žvilgsnis. Mano glo
bėjui vilniečiui užsukus kaž
kur į užkulisį, ant mūsų stalo 
trankiai rikiavosi stiklai, o 
dar tvirčiau — šampano bute
lis, paskutinis. Vėliau gavom 
dar du — dūdelėn susuktą, 
delnan įspraustą, dolerį mik
liai sugniaužė. 

Turbūt dažnam svečiui ten
ka užsukti į „Neringos" kavinę 
dabar, taip pat ir į šalia jo 
esantį restoraną. Taip pat ir į 
maisto parduotuves Gedimino 
gatvėje. Koks stebėtinas skir
tumas: ir patiekalai, ir prekės 
bei jų (pakavimas, ir patar
navimas — lyg kitame pasau
lyje. Ta pati žemė, tos pačios 
gatvės, tie patys pastatai, tie 
patys ir žmonių vardai, bet 
pasaulis — visiškai kitas. Tie 
patys, bet kartu kiti, ir žmo-

DRAUGAS, 2000 m. kovo 17 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Giltinė už sunkvežimio 
vairo 

Vi:>u.- Basanavičiaus gai-v N uotr. Viktoro Kapočiaus 
nės. Na, ne visi — prieštaraus 
ne vienas. Užeik į valdžios 
įstaigas. Teisybė, bet po kito 
dešimtmečio jų padvigubės, o 
dar po kito — bus jau visi. 

„Tai tik Vilniuje, — atsikirs 
skeptiškesnis dešimtmečio 
vertintojas, — na, gal dar 
Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, 
gal kuriame nors kitame di
desniame mieste , bet kas vi
sur kitur?" Ir pripils maišą 
bėdų. Tai irgi teisybė. Bet to
kios teisybės pilnas visas pa
saulis, o Lietuva jame — tik
rai ne paskutinė, nors ir tokia 
jauna. Šioje skiltyje ne kartą, 
net dešimtimis, skaičiavau 
Lietuvos rūpesčius, bėdas, 
vargus, skurdą ir visa kita, 
bet, neužmerktomis akimis 
žiūrint, ką skaičiuoti galima 
rasti ir kitoje gyvenimo pusė
je . Amerikos lietuvių televizi
jai apie ją užsiminė ir JAV 
Kongrese svečiavęsis, čia su
ruoštame Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėjime 
dalyvavęs, pirmas nepriklau
somybę skelbiantį aktą pasi
rašęs, Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 
Televizijos žurnalistės kalbi
namas, skeptikams patarė su
skaičiuoti tik Lietuvos gatvė
mis ir keliais zujančius auto
mobilius bei nešiojamus „kiše
ninius" telefonus. „Ar nuskur
dusi šalis visa tai gali turėti?" 
— klausė Seimo nirmininkas. 
Taip, automobilių Lietuvoje 
dabar pakaktų visai tautai į 
juos susėsti ir kur nors išva
žiuoti. Ir jau nebe „žiguliais". 
Net vargšai studentai pyksta, 
kad, atvažiavę į universitetus, 
neranda vietos, kur savo „Au
di" pastatyti. O ar jau pamiršo 
lietuviai, kai „eilėje" turėdavo 
jų net trisdešimt metų laukti? 
Šaldytuvo, viryklės, skalbimo 
mašinos — gal irgi po tuziną 
metų, ir ištisą parą eilėje prie 
parduotuvės išlaukusiam pus
kilogramio mėsos, sužinoti, 
kad tau jos jau nebeliko. O, 
butą užsiprašęs, taip ir neži
nojai, ar toji laukiama pas

togė, ar Antakalnio kapines 
pirma tave priglaus. Dabar gi 
be jokios eilės — pirk kur 
nori, ką nori, kiek nori. Tik 
turėk pinigų. Ir ką nusipirkai, 
įsigijai: sklypą, ūkį, dvarą, bu
tą, namą, viešbutį, banką, ga
myklą, parduotuvę — viskas 
tavo. Ne valdžios, kaip okupa
cijos laikotarpiu buvo. 

Tai materialinio gyvenimo 
pusė. O ar pamirština pati pa
grindinė jo dalis — laisvė? Ne
jaugi lietuvių tauta taip grei
tai pamiršo enkavedistų, ka
gėbistų bei kitokių „istų" nuo
lat paskui juos slankiojančius 
šešėlius, baimę jiems neįtin
kamą žodelį pasakyti — jau 
nebe žiauriojo Stalino, bet ir 
Gorbačiovo „persitvarkymo" 
laikais. Juk ir tuo laiku ke
liones į užsienį dar reikėjo 
„pirkti" visokiais pasižadėji
mais, atitinkamus, dažnai net 
ir gerokai purvinus, patarna
vimus atlikti. 0 dabar: kalbėk 
ką nori, kur nori, kiek nori. 
Protestuok, mitinguok, girk, 
peik, keik. Stok į partiją, ne
patinka —'kurk savo, balsuok, 
kandidatuok. Ir plyta Seimui 
gali pagrūmoti, ir pačiame 
Seime seimūnams paspjau-
dančius popiergalius panosėn 
kaišioti. Ar kas nors kur k i tur 
apie tokią laisvę girdėjo? Nijo
lė Sadūnaitė pačiam preziden
tui, pačioje iškilmingiausioje 
prezidentūros patalpoje tarny
binę pareigą atliekančiam, 
garbės svečių, televizijos, radi
jo, spaudos žurnalistų akivaiz
doje tiesiai į akis protestavo ir 
net sukliudyta nebuvo. O a r 
pamiršom jos sovietinio laiko
tarpio protestą 1987 metais 
rugpjūčio 23 d. prie Mickevi
čiaus paminklo Vilniuje, už 
kurį ji , jeigu teisingai prisime
nu, to paties, dabar ordinu ap
dovanoto, Misiukonio „berniu
kų" kelia.; dienas buvo tardo
ma, mušama, vežiojama po 
Gudijos rr.škus ir viename jų 
vidurnakt; palikta. Jau irgi 
Gorbačiov „persitvarkymo" 
laikais. 

O kokia spaudos laisve? Gir
dim — Vakarų Europa jos pa
vydi. O kiek lietuvių po užsie
nius trankosi. Tik JAV univer
sitetuose šiais metais apie 40 
lietuvių krepšininkų studijuo
ja , gaudami jų stipendijas, vi
są išlaikymą, kartu ir galimy
bes šio sporto pasaulinėmis 
garsenybėmis pasidaryti. O 
okupacijos laikais iš Lietuvos 
j ie nė nosies negalėdavo iškiš
ti . Ar visa tai ne dešimtmečio 
laimėjimai? Ar jie jau nieko 
neverti? Ar tai buvo galima 
anais sovietiniais laikais? 
Tad, ar visa tai nedžiugina? 
Ar tai tik viena vienintelė 
nuoširdi vilnietė Rasa temato 
ir tik jai Kovo vienuoliktoji 
tokia didelė, miela, graži ir 
nuotaikinga šventė? Jeigu tik 
taip, tai visai kitai Lietuvai 
turė tų būti bent trupučiuką 
gėda. Gėda prieš jos pradžiu
gintą Dievą. O jeigu bambam 
dėl savo vadų nesugebėjimo 
valstybę tvarkyti, niurnam, 
kad sugebančių neturim, tai 
j a u nebe Jo, bet pačios vals
tybės kaltė, kad per dešimtį 
metų nesugebėjo jų pasiruošti. 
Ta ip pat ir ne nepriklauso
mybės, be ja nemokšiškai be
sinaudojančių kaltė, jeigu 
valstybė grimsta į skurdo liū
ną. Piliečiai turi žiūrėti, kad 
bent per ateinantį dešimtmetį 
Lietuva sau gerus vadus iš
siaugintų. 

* L i epos mėnes į ne to l i 
K a u n o , V y t ė n u o s e , šalia 
greitkelio, bus pradėtas staty
ti didžiausias ne tik Lietuvoje. 
bet ir Baltijos valstybėse pre
kybos centras. Vokiečių bend
rovė „Dr. Werner Pfeifer Ob-
jekt — Entwicklung" į šį pro
jektą ketina investuoti dau
giau nei 100 mln. Vokietijos 
markių. Eita 

* L i e t u v o s a m b a s a d o 
r i a u s Alma Atoje Virgilijaus 
Bulovo pranešimu. Lietuva 
šiemet iš Kazachstano planuo
ja pirkti 3 mln. tonų naftos. 

Kam tenka važinėti šio 
krašto greitkeliais ar net ma
žesniais keliais, gali papa
sakoti apie matytas šiurpias 
avarijas, o ypač apie milžiniš
kus, didžiulį krūvį vežančius 
sunkvežimius, kurie ..prilim
pa" prie automobilio galo ir 
spaudžia, kad pasitrauktų iš 
kelio... Retas vairuotojas drįs
ta tokiam reikalavimui nepa
klusti, nes. pakliuvus į avariją 
su sunkvežimiu, iš lengvosios 
mašinos liktų tik sulankstyto 
metalo krūvelė. 

Sunkvežimiais keliauja di
džioji dalis, žaliavų, prekių ir 
gaminių. Daugumas vairuo
tojų yra tikri profesionalai, 
paslaugūs 'ir atsargūs, dau
giau ar mažiau laikosi nusta
tyto greičio ir eismo taisyklių. 
Deja, yra ir kitokių. Kaip tik 
apie tuos ..kitokius" pastaruo
ju metu daug kalbama bei 
rašoma, ypač Čikagoje, nes Il
linois valstija, atrodo, j Ameri
kos kelius paleido kelis šimtus 
(niekas tiksliai nežino, kiek jų 
buvo i nepatyrusių, nepasiruo
šusių sunkvežimių vairuotojų, 
savo vairavimo teises už ky
šius „pirkusių" Illinois valsti
jos sekretoriaus įstaigoje. 

J sukčiavimus Illinois valsti
jos sekretoriaus įstaigoje dė
mesys buvo ypač atkreiptas. 
kai pasitaikė kelios avarijos, 
pareikalavusios gyvybių. Vie
na tokia — sakoma, pati 
didžiausia šio krašto istorijoje 
— įvyko 1998 m. Kalifornijoje, 
kai dėl sunkvežimio vairuotojo 
neapdairumo ir nemokšumo 
susikūlė 74 automobiliai. Žuvo 
2 žmonės, daugiau kaip pus
šimtis buvo sužeistų. Sunk
vežimio vairuotojais, kaip pa
prastai tokių avarijų metu. 
buvo tik lengvai sužeistas. Jis 
prisipažino, kad vairuotojo 
teises „pirko" minėtoje Illinois 
sekretoriaus įstaigoje. Kitu at
veju VVisconsin valstijos kelyje 
žuvo šeši jaunamečiai vienos 
šeimos vaikai dėl nelegalaus 
vairuotojo aplaidumo. Yra pa
sitaikę ir daugiau panašių ne
laimių. 

Pagaliau prabilo ir Valstijos 
sekretoriaus įstaigos tarnau
tojai, juo labiau, kad pasikeitė 
jų viršininkas. Šiuo metu tas 
buvęs viršininkas jau yra vi
sos Illinois valstijos guberna
torius, atsinešęs į naujas pa
reigas didelį, laba: tamsų še
šėlį, kuris, atskleidžiant dau
giau duomenų, darosi vis tam
sesnis. Yra manančių, kad il
gainiui toji tamsa gali vi
siškai apgaubti gubernatorių 
George Ryan ir ..paskandinti". 
Juo labiau, kad kyšių pinigai, 
gauti iš nepasiruošusių ir ne
laikiusių egzaminų vairavi

mo teisėms gauti asmenų — 
kaip dabar mėginama įrodyti 
— buvo panaudoti George 
Ryan rinkiminei kampanijai. 
kai jis kandidatavo į Illinois 
gubernatoriaus vietą. 

Šiuo metu jau keturiolikai 
valstijų pranešta, kad galbūt 
kai kurie sunkvežimių vairuo
tojai yra nelegaliai įsigiję vai
ravimu teises Illinois valsti
joje, o paskui jas lengvai pa
keitę į kitos valstijos. Dabarti
nis Illinois valstijos sekreto
rius Jesse VVhite spėja, kad 
tokių nekompetentingų vai
ruotojų kitose valstijose gali 
būti netoli 200. 

Iš nemažo skaičiaus pa
šauktųjų laikyti vairuotojo eg
zaminus Illinois valstijoje tik 
apie ketvirtadalis išlaikė pa
tenkinamai, tad įtariama, kad 
kiti vairuotojo teises įsigijo ne
legaliai, kyšių pagalba. Iki šiol 
už kyšių ėmimą ir nelegalių 
vairavimo leidimų sunkve
žimių vairuotojams parūpini-
mą jau nuteisti 22 asmenys, 
12 — buvusių Illinois valstijos 
sekretoriaus įstaigos ta rnau
tojų. Tikima, kad bent 170.000 
dol., surinktų už kyšius, buvo 
įlieta į George Ryan rinkiminę 
kampaniją, nors dabartinis Il
linois gubernatorius griežtai 
teisinasi nežinojęs, iš kur tie 
pinigai plaukia. Jis taip pat 
reikalauja, kad visi, įvelti į šį 
skandalą, jeigu ju nusikals
tamumas bus išaiškintas, turi 
būti nubausti, o sunkvežimių 
vairuotojai, įtariami be reikia
mų egzaminų įsigiję vairavi
mo teises, patikrinti. 

Ar George Ryan yra geras 
gubernatorius, besirūpinantis 
savo valstijos reikalais? \ tą 
klausimą, bent iki šiol. galima 
atsakyti teigiamai, tačiau jis 
yra praradęs ..gerą vardą ir 
patikimumą", nes mažai kas 
mano. kad bėjo žinios Illinois 
sekretoriaus įstaigoje vyko vi
sos tos nešvarios machinaci
jos. Taip pat negalima paneig
ti fakto, kad kandidatai į 
svarbiuosius valdžios I miesto, 
valstijos, net valstybės* postus 
išleidžia daug pinigų rinkimi
nei kampanijai. Dažnai pasi
taiko, kad nelabai uoliai sten
giamasi sužinoti, kokiais take
liais tie doleriai ateina. Prisi
minkime, kad ir JAV prezi
dentas kaltintas „aukų" iš ki
niečių ėmimu, o dabar jau pa
sigirsta viena kita užuomina 
ir apie viceprezidentą... Gal
būt niekas per daug dėl to 
nesisielotų, bet opozicija pasi
stengia kiekvieną kupstelį di
džiausiu kalnu paversti. Tad 
del to ir George Ryan yra ge
rokai „kedenamas". 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 
Tesinvs 
Nr.40 

J i sirgo vos 3 
dienas ir užgeso amžinu miegu. Gaila vos pražydusio 
žiedo, bet aname pasaulyje ji bus laimingesnė. 

1942 saus io 28. Treč iad ien i s 

Jau savaitė kaip nerašau, nebuvo nei noro, nei įkvė
pimo. Aš labai dažnai galvoju apie save. Nejaugi tai 
būtų savimyla? Prariedu pamažu save pažinti. Mano 
dvasia dar ne visai subrendusi, neturiu susidariusi 
nuosavų pažiūrų į gyvenimą. Kartais manyje pasi
reiškia vaikiškumas. 

Bet tikrumoje aš esu labai neįdomi. Dabar skaitau 
vieną iš Dostojevskio veikalų, kur atvaizduotos mergi
nos yra kažkokios kitokios, skiriasi nuo kitų jaunuo
l iu jos — kilnios, patraukiančios. Svarbiausia, jos turi 
ypatybių, kurios kitose nepasireiškia; doros, teisingos 
ir gražios. Vienu žodžiu — imponuojančios. 

Mano Dieve, kodėl aš neturiu to kilnumo, neturiu 
patraukiančių savybių, be to, esu išoriniai nepatrauk
li. Aš nenoriu būti graži išore, aš noriu būti graži vidumi. 

Labai dažnai galvoju, kad aš -niekuomet negalėsiu 
patraukti žmogaus, man trūksta elegancijos, švelnu
mo, esu labai nekalbi. 

Man graudu... 
Kodėl kitos elegantiškos, švelnios?.. Kad būčiau r.ors 

kiek meilesnė, simpatiškesnė, ir to trūksta. 

1942 v a s a r i o 2. P i r m a d i e n i o r y t a s 
Tamsu. Visi miega. Aš atsikėliau eiti į gimnaziją, 

bet dėl šalčio mama neleido. Užėjo noras rašyti. 
Šeštadieni pas Stasę buvo pasilinksminimas. B.vo 

tėveliai, „Murava" ir kt. Nors prieš išeinant ma:na 
mane barė, bet aš buvau linksmos nuotaikos. 

Šį kartą teko sėdėti prieš Francois, elgiausi su JO, 
kaip su visais. Nedariau taip, kaip aną kartą pas Vin
cę. Bet šį kartą jis buvo kiek mandagesnis. Aš priėjau 
galutinės išvados, kad jis nėra simpatiškas, stato save 
aukščiau, mėgsta kitus truputį niekinti, be to, mėgsta 
gerti ir kabinėtis... Ypatingai man patiko Vladas. Tai 
iš tikrųjų puikus vyras, labai mandagus, kuklus. Me
tus žvilgsnį, jis atrodo negražus, bet giliau įsižiurę as, 
jis daros patrauklus: veidas pabalęs, truputį įdubęs, 
nosis pailga, akys didokos, žalsvos, plaukai tankas, 
juodi. Šis patrauklumas eina iš jo sielos. Kartais jis 
atrodo kaip vaikas, naivus, nprs jau pagyvenęs vyras. 
Aš su juo daug šokau. Vladas mane vadina „Halka" iš 
operos. 

O, kad jis pamiltų Stasę, kad ji taptų jo žmona. Ma
nau, būtų laiminga. 

Boleslovas buvo labai linksmas. Be jo gal jau bū
tume užmigę. Jo sesuo Zosė buvo lyg muiią suvalgiusi. 
Vienas vyras į ją paleido labai smarkią repliką. Buvo 
taip. Žaidėme telefonu, Vladas išrinko mane. tas vyras 
Zosę, ir t.t. Zosė su Levuku ir su tuo vyru nesibučiavo, 
lyg juos niekindama. Vyriškis, nieko nelaukdamas, vi
sas išraudęs, su pykčiu sušuko: „Panele, matyt, bloga 
liga sergat". Negražu iš jo pusės, bet jai nereikėjo nie
kinti žmonių. Mano nuomone, tas bučiavimasis yra la
bai nehigieniškas ir nedorovingas Bet ką padarysi, 
puolus į tokią kompaniją. 

Aš irgi bučiavaus, bet labai blogai padariau. Už tai 
vakar vakare^pasilikau viena, meldžiausi ir širdingai 
verkiau. O, Viešpatie, apsaugok mane nuo viso pikto. 
juk aš blaškaus, nerandu tikrojo kelio. Marija, padek 
man būti skaisčiai kūnu ir siela. 

1942 v a s a r i o 4. T r e č i a d i e n i o ry tas 
Krūtinė kažko pilna, džiaugiuosi suradusi laimę. 

Neįsimylėjau, ne. Aš rimtai pagalvojau, kur galima 
rasti didesnę ramybę, didesnę laime, jei ne ten. už 
grotų. 

Vienuolynas! Pats vardas aiškiai sako apie vienatvę 
— tylą, ramybę. Aš suprasti negaliu, kaip ten būtu 
gera, kokia jausčiausi palaiminta ir tvirta. Visą gyve
nimą melsčiausi už kitus, dirbčiau ir bučiau be galo 
laiminga. O, Dieve, man graudu... 

Viešpatie, tai rimtos svajonės, to noriu tikrai. Pa
likčiau viską — pasilinksminimus, šokius, tuščius flir
tus ir drabužius... 

Ir man to negaila. Viešpatie, juk tai tuštybės, juk tai 
kūniški smagumai, kurie suteikia tik minutmę laimę. 
O. Kri<tau. o .Mielasis Jėzau, padek man išspręsti šią 
kilnią problemą, be Tavęs svaigsta O kad greičiau 
baigtųsi karas, baigčiau gimnaziją ir eičiau ten. Tėve. 
mintimis arčiau Tavęs. 

Man nieko negaila palikti. Man rodos, kad tėvai tu
rėtų tik džiaugtis tuo, kad aš noriu skaisčiai gyventi. 
Gyvenimas gražus, bet ir kartus' Pavyzdžiui, vakarė
liai, kuriuos aš retkarčiais mėgstu lankyti, giliai ap
svarsčius, yra gryna tuštuma. Šokiai — nekuklumas. 
To visko išvengti. Viešpatie, galima tik pas Tave. Jė 
zau, noriu, noriu ir dar kartą noriu į ramybes — tylos 
vietą. Viską reikėtų užmiršti... Bet ką tie prisiminimai 
duoda'7 Nors pagaliau aš jų ir neturiu. O. Dieve, mal
dauju Tave, duok man pašaukimą, pašauk mane ir 
priimk į vienuolyną. Ten aš padėsiu žmonijai maldo
mis. 

Aš ne del to noriu į vienuolyną, kad esu negraži, ne. 
tokių minčių manyje nėra... 

Grožis dulkes, pasenai, susikūprinai, grožio ženk
lo nepaliko. Pagaliau ir vienuolyne reikia gražiu... 

1942 vasario 8. Sekmad ien i s 
•Juk aš (>u iiiotiniškcsne... Aš jaučiuosi, kad manyje 

kažkas k<-ičiasi. Turiu prisipažinti, kad esu simpatiš
kesnė. Ir panele Autose sake. kad esu simpatiška. O. 
kaip norėčiau būti simpatiška, meili. s\arbinusia. mo
teriška. (B. d.) 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DEŠIMTMETIS — ŽVAKIŲ 

ŠVIESOJE 
Nepriklausomybės atkūrimo 

dešimtmetis iškilmingais ren-" 
giniais bei sveikinimo rezoliu
cijomis buvo pažymėtas ne tik 
JAV sostinėje, bet ir kitose 
JAV valstijose ir miestuose. 
Pažymėtini Kovo 11 d. rengi
niai Urbanoje (Ohio valstija), 
kuriuose dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasys Sa
kalauskas. Ta proga miesto 
merija priėmė sprendimą pas
kelbti 2000 m. kovo 11 dieną 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena, o centrinėje miesto 
aikštėje, prie paminklo JAV 
pilietinio karo aukoms atmin
ti, buvo iškelta Lietuvos tri
spalvė. 

Programa prasidėjo Lietu
vos ambasadoriaus susitikimu 
su Urbanos Meno taryba, ku
rio metu buvo apsikeista infor
macija apie Ohio valstijos ir 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą 
bei apsvarstytos kultūrinio 
bendradarbiavimo galimybės. 

Vėliau aplankyta American 
Pan bendrovė, kurios savinin
kas Russel T. Bundy ne tik pa
pasakojo apie gamybą, bet ir 
apie savo ryšius su Lietuva ir 
Šiaulių miestu bei aprodė uni
kalią, kepyklų istorijai skirtą, 
kolekciją. 

Susitikime su Urbanos vers
lo atstovais S. Sakalauskas 
papasakojo apie Lietuvos eko
nomines perspektyvas bei 
verslo ryšius su JAV. Susirin
kusieji ypač domėjosi padėtimi 
ir galimybėmis finansų, pas
laugų bei turizmo sektoriuose. 
Verslininkai buvo vaišinami 
vietos itališkoje picerijoje pa
gal lietuvišką receptūrą paga
mintais patiekalais, buvo pla
tinama Urbanos organizacinio 
komiteto paruošta informacija 
apie Lietuvą. 

Baigiamoji šventės dalis dėl 
sniego audros ir nutrauktų 
elektros laidų vyko žvakių 
šviesoje. Nepaisant'to, į tauti
niais kaspinais papuoštą Me
todistų bažnyčios salę susirin
ko apie 300 dalyvių, tame 
tarpe apie 50 lietuvių, atvyku
sių iš Cincinati, Cleveland, 
Dayton ir kitų miestų. Sugie
dojus *JAV ir Lietuvos himnus, 
Urbanos miesto meras Tho-
mas J. Crowley ambasadoriui 
S. Sakalauskui įteikė miesto 
raktą. 

Ohio valstijos senatorius Ro-
bert Cupp ir Kongreso narys 
Jordan susirinkusiems per
skaitė Ohio valstijos įstatymų 
leidžiamosios valdžios — Se
nato ir Atstovų rūmų — pri
imtą bendrą rezoliuciją, kurio

je Lietuva sveikinama su de
šimtosiomis nepriklausomy
bės atstatymo metinėmis bei 
dėkojama už lietuvių vaid
menį JAV istorijoje. 

šventinio renginio dalyvius 
Kovo 11-osios proga laiškais 
pasveikino JAV Atstovų rūmų 
pirmininkas Dennis Haster ir 
Senato daugumos vadas Trent 
Lott. Laiškus perskaitė ir jų 
originalus ambasadoriui S. 
Sakalauskui įteikė JAV Kon
greso Atstovų rūmų narys Da-
vid Hobson. D. Hastert laiške 
rašoma, kad „Lietuva, dauge
lio amerikiečių protėvių gim
tinė, dabar yra visiškai de
mokratiška šalis ir pastovumo 
pavyzdys neramiame regione. 
Jungtinių Valstijų žmonės 
vertina laisvės reikšmę ir pa
siaukojimo kainą, kurią reikia 
sumokėti, norint ją išsaugoti. 
Labai malonu matyti, kad 
Amerikos visuomenė kartu 
švenčia Lietuvos žmonių sun
kiai pasiektą nepriklausomy
bę". Senatorius T. Lott savo 
laiške priminė vieningai JAV 
Kongreso priimtą Rezoliuciją 
Nr. 91, kurioje „Lietuva svei
kinama ne tik Nepriklauso
mybės dienos proga, bet ir už 
pavyzdį, kurį ji parodė kitoms 
sovietinėms respublikoms 
kaip siekti savo nepriklauso
mybės". 

Atsakomojoje kalboje amba
sadorius padėkojo rengėjams, 
JAV Kongreso nariams bei su
sirinkusiems už įsimintiną 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę Urbanoje. 

Baigiamuoju šventės akordu 
tapo ir didelio pasisekimo su
laukė M. K. Čiurlionio pro
anūkio Roko Zubovo koncer
tas, kurio metu jis ne tik 
skambino M. K. Čiurlionio 
muziką, bet ir demonstravo 
bei komentavo jo tapybos kū
rinių skaidres. 

Pažymėtina, kad renginio 
garbės komiteto nariais suti
ko būti visi JAV Senato ir At
stovų rūmų nariai nuo Ohio 
valstijos. 

Ruošiantis Lietuvos Nepri
klausomybės dešimtmečiui, 
daug dėmesio skyrė Ohio vals
tijos laikraščiai. Vien tik Joy-
ce Brown, šventinių renginių 
komiteto pirmininkė, įvairiuo
se laikraščiuose paskelbė apie 
20 straipsnių, kuriuose, rem
damasi iŠ Lietuvos ambasados 
gauta informacija, papasakojo 
skaitytojams apie Lietuvos is
toriją, kultūrą, politiką. 

Rolandas Kačinskas 

LIETUVA IR OHIO VALSTIJA 
Plečiami ryšiai 

Ingrida Bublienė 1996 me
tais buvo pakviesta Lietuvos 
Respublikos Garbės konsule 
Clevelande. Ingrida, nuo pat 
jaunų dienų, stipriai reiškiasi 
mūsų išeivijos gretose. Ateiti
ninkė, skautė, stovyklų va
dovė, Lietuvių Bendruomenės 
kultūrinių bei visuomeninių 
darbų iniciatorė ir vykdytoja. 
Gražiai atstovaujanti visur 
lietuviškam reikalui. Visa jos 
patirtis įvairiose gyvenimo 
veiklos srityse Ingridai ir da
bar tebėra tikra palaima jos 
plačiašakiuose, kaip konsulės, 
darbuose. Kaip konsule šioje 
didelėje, 11 mln. gyventojų 
valstijoje, kurios motto skelbia 
„VVith God all things are possi-
ble" gal gali būti taikomas ir 
jai Ji su meile ir rūpesčiu 
siekia įvykdyti darbus, kad iš 
sovietinės vergovės laisvę at
gavę lietuviai greičiau galėtų 
tikėtis šviesesnių dienų. 

Prezidentas ir Ohio 
gubernatoriai 

Valdas Adamkus, tuoj po iš

rinkimo Lietuvos prezidentu, 
laiške 1998 m. sausio 26 d. ra
šė Ohio gubernatoriui, geram 
lietuvių bičiuliui, (jis buvo 
Cleveland meru) George Voi-
novich, prisimindamas 32 
valstybinio darbo metus Di
džiųjų ežerų regione, kuriame 
yra ir Ohio valstija, prašė pa
galbos „laisvę mylintiems Lie
tuvos žmonėms". Pereiti į lais
vą ekonominę rinką, reikalin
ga pagalbos ir versle ir pa
siryžime, norint tapti Europos 
Sąjungos ir NATO nare, sako
ma laiške. „Aš manau, kad 
Lietuvos žemės ūkis yra pa
našus į Ohio valstijos. Ohio 
patirtimi galėtų dalintis su 
Lietuvos ūkininkais. Ohio ir 
Lietuvos universitetų partne
rystė padėtų sumoderninti 
mokslo ir švietimo' reikalus 
Lietuvoje. Medicinos sistema 
reikalinga reformų. Medicinos 
universitetai galėtų priimti in-
ternų ir ligoninių administra
torių, Gamtos apsaugos agen
tūra dalintis savo patirtimi. 

1998 m. vasario 10 d. gub. 
G. Voinovich atsakė savo laiš-

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Clevelando kanklininkių vienetas „Gintarines stygoa* groj, 
nineje programoje vasario 13 d. Nuotr. Lino Johanaono 

Supinsiu dainužę" Vasario 16-sios minėjimo me-

ke, perduodamas linkėjimus 
išrinktam prezidentui: „Jūs 
galite būti išdidus sugrįžęs į 
savo mylimą gimtinę ir tar
nauti Lietuvos žmonėms to
kiame aukštame lygyje". Gu
bernatorius pažadėjo tuojau 
perduoti laiško kopijas vi
siems valstijos departamen
tams tolimesnei vykdymo ei
gai. 

Tų pačių metų liepos 24 d. 
Garbės konsule informavo 
apie Lietuvos investicijų gali
mybes ir Ohio valstijos depar
tamentų bendradarbiavimą. 
Šiais reikalais ji buvo ne
mažiau kaip porą kartų ir 
konsultavo su EPA vadovais, 
su sveikatos, ūkio vystymosi ir 
žemės ūkio departamentų at
stovais Columbus, Ohio sos
tinėje. 

Gubernatorius G. Voinovich 
buvo išrinktas į JAV senatą. 
Ohio gubernatoriumi išrinktas 
taip pat respublikonas Bob 
Taft. 2000.01.27 laiške guber
natorius sveikina Garbės kon
sule, kad pasirašytas jungtinis 
komunikatas, įsteigiant abi
pusišką bendradarbiavimą 
tarp Ohio žemės ūkio, Ohio 
valstybinio universiteto ir Lie
tuvos žemės ūkio ministerijos. 
Gubernatorius Ohio valstijos 
gyventojų vardu sveikina pas
tangas sukurti bendradarbia
vimą tarp Ohio ir Lietuvos 
valstybių. Tai atidaro duris 
tolimesniam verslui ir preky
bai, nuomonių pasikeitimui 
kultūros ir švietimo reikalais, 
plečiant bendrą pripažinimą 
abiejų tautų turtingoms tra
dicijoms ir kilmei. 

Vasario 2 d. š's susitarimas 
buvo paskleistas žiniasklai-
doje. 

Krašto gerovei 
Lietuvos žemės ūkio minist

ras dr. Eduardas Makelis š.m. 
vasario 11d. Ohio žemės ūkio 
iepar^amento direktoriui 
' -e ! L. Dailey laiške reiškia 

dėk .įT.mą direktoriui už paš
iau, is. sudarant ryšius tarp 
Lietuvos ir Ohio. Laiške var
dinti septyni pagrindiniai pro
gramos punktai, kaip tas ben
dradarbiavimas galėtų vysty
tis: profesionalų ir švietimo 
delegacijų pasikeitimas, inves
tavimas į Lietuvos žemės ūkį, 
sukurti ir išplėsti rinkos infor
macijos sistemą, bendradar
biauti programų įgyvendini
mui > bendradarbiavimas su 
Ohio valstijos žemės ūkio pro
duktų gamybos įmonėmis, 
vystyti bendros rinkos veiklą, 
sukurti ir išplėsti jungtinį in
formacijos mechanizmą, kon
sultuoti tais reikalais ir kai
mų ūkininkus. 

Pasinaudodamas šia proga 
ministras oficialiai pak/ie.ė 
aplankyti Lietuvą ir dalyvauti 
Tarptautinėje agrikultūros, 
maisto ir pakavimo mugėje 
„Agrobalt 2000", kuri vyks 
š.m. gegužės 9-12 dienomis 
Vilniuje. 

Šis pirmasis istorinis doku
mento pasirašymas tarp vals
tybių, skiriamų per šešis tūks
tančius mylių Atlanto vandeny 
no, rodo. kad vystomos nuo
širdžios pastangos, Lietuvai 

įsijungti į pašau ine rinką. 
Gražiose dokumento pasirašy
mo ceremonijose dalyvavo: 
Ohio žemės ūkio departamen
to direktorius, Ohio universi
teto žemės ūkio fakulteto de
kanas ir direktorius tarptau
tinėms programoms, Ingrida 
Bublienė — LR garbės gene
ralinė konsule, dr. Viktoras 
Stankus, LB Clevelando apy
linkės vicepirm. ir gubernato
riaus atstovas. Konsule I. 
Bublienė departamento direk
toriui įteikė Lietuvos ž.ū. mi
nistro dovaną — Vilniaus se
namiesčio dailininko pieštą 
kūrinį. Universiteto atstovas 
buvo apjuostas tautine juosta 
iš Lietuvos ir abiems įteiktos 

„Lithuania — Facts and Figu-
res" knygos. 

Valstijos ir universiteto at
stovai pabrėžė norą įgyven
dinti sutarties numatytus 
nuostatus. Ž.ū. departamento 
direktorius planuoja šį pava
sarį aplankyti Lietuvą. Guber
natorius šioje ceremonijoje ne
dalyvavo, buvo išvykęs į Japo
niją. 

Visas šis dviejų metų darbas 
buvo konsulės Ingridos inici
juotas ir įvykdytas. Prez. Val
das Adamkus prašė Ingridą 
būti šio projekto koordinatore. 
Prasminga gražių užsimojimų 
pradžia. Duok, Dieve, kad šis 
susitarimas taptų tikrove. 

Vacys Rociūnas 

JDTrS35Bn6T335ū^vS3TOg: 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir OH Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviukai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 VVaat 9Sn Straet 

Tai. (708) 424-3684 
(773)581-8664 

773-MS-K72 
7W-»l-9343pfr. 

PnaweaoLcoaE-iiail 

"GEDIMINAS 
PRANSKEVIČIUS 

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

atvyksta į namus. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

oncrmi SM - MM 
MMTI7MI42S-71M 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Dėmesio tango ploTejal! 
Reikia 200 asmenų. Galima uždirbo viii 
$1000 į savaitę. Darbas pirmd -Sestd 
Sekmd. dirbti neprivaloma Patirtis nebūtina. 
Reikia: mokėti siek tiek angliškai, turėti savo 
auto. Di ' ima grupėmis po 2-3 asm. Tik 
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose 
Atvykite Šiandien ir pradėkite darbą kovo 1 
d Tel. 634-724-97M, 1989 UniversUy 
Laoe, Lnit F, Usle Ogden iki YacUey; 
važiuot į pietos iki Ohio; tada j rytus iki 
Academy; kairėn iki Untrershy Laoe. 

VELYKINIAI SIUNTINIAI I 
LIETUVĄ LĖKTUVU 

Priimami iki balandžio 12 d. fc—rti— 
7Ma & Harlem Ava, Bridgaviaw, IL 

TeL 1-800-8PARNAI; 1-M0-77S--7CM 
1564 Caram Driva, Eik Grova 

VUlafa, IL •0007 
T«L 1-aoO-AMBER KP; 

1-800.MS-3797 
8k*mbu«iai į Lietuvą 8 e/aria. 

Biję American Co. in need of 
painters & carpentera. Mušt 
have experience and tools. Can 
make $12 to $15/hr. Pls. apply 
9755 W. Farragnt, Raacanont, 
IL 60818. TeL 847-928-1000; 

Eit. 124. 

Window YVasbers Needed! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahoa Window VVashing. 
TeL 800-820-6155. 

Parduodu dvi vestuvines 
sukneles, 10/12 dydžio. 

Skambinti 
708-301-3824. 

JAUNATVIŠKAS MINĖJIMAS 
Clevelando LB apylinkės 

valdyba, kartu su ALTo skyri
um, suruošė tradicinį Vasario 
16-osios minėjimą, kuriame 
pagrindinį vaidmen; atliko lie
tuviškas jaunimas su vėliavų 
įnešimu, tautiniais šokiais ir 
kanklėmis. 

Vasario 13-os dienos rytą 
Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos šventoriuje buvo iškel
tos Lietuvos, JAV ir Bažnyčios 
vėliavos, sugiedoti Lietuvos ir 
JAV himnai, į iškilmingas pa
maldas su vėliavomis įžygiavo 
dešimties organizacijų atsto
vai. Pamaldų metu giedojo Ri
tos Čyvaitės-Klioricnes vado-. 
vaujamas „Exultate" choras. 
Simbolišką Mišių auką klebo
nui kun. Kijauskui su iškil
minga eisena įteikė LB apy
linkės valdybos nariai. Apie 3 
vai. po pietų Dievo Motinos 
parapijos salę užpildė didžiulė 
minia, kurios tarpe buvo Ohio 
valstijos ir Clevelando miesto 
valdžios bei kitų tautybių at
stovai. Atvykusius prie įėjimo 
pasitiko dar viena originali 
naujovė — kiekvienam suau
gusiam ar ir vaikui buvo įteik
tos dailiai pagamintos lietu
viškos vėliavėlės. Minėjimo tu
riningoje programoje buvo ir 
pagrindinio kalbėtojo biografi
ja, kai kurių dainų tekstai ir 
gaidos bei choro ir tautinių 
šokių šokėjų grupių nuotrau
kos. 

Minėjimo programą pradėjo 
Vilija Klimienė, o su ja toliau 
pakaitomis pranešinėjo Da
nius Šilgalis, abu kalbėdami 
lietuviškai ir angliškai. Jauni
mas salėn įnešė Lietuvos ir 
JAV vėliavas. Jas iškėlus iki 
lubų ir publikai sustojus, buvo 
sugiedoti Lietuvos ir JAV him
nai. Po to salėn įžygiavo ilga ir 
labai įspūdinga meninės pro
gramos dalyvių eisena, kurios 
daugumą sudarė jaunimas. 
wExultate" chorui susitelkus 
scenoje, žemiau scenos keturi
ose ilgose eilėse sėdėjo tautini
ais drabužiais pasipuošė vai
kučiai. Kun. Gediminas 
Kįjauskas perskaitė invoka-
ciją, o po jo, populiari lėlių 
teatro aktorė Onutė Puč-
koriūtė deklamavo „Lietuva 
brangi". Jos jautrius žodžius 
lydėjo Virginijos Jupdišiutės-
Rubinski paruoštų jaunučių 
kanklininkių muzika. LB apy

linkės valdybos narys dr. Vik
toras Stankus perskaitė buvu
sio ilgamečio Ohio valstijos 
gubernatoriaus ir lietuvių bi
čiulio senatoriaus George Voi
novich sveikinimą. August 
Pust, gubernatoriaus įgalioti
nis tautybių reikalams, per
skaitė sveikinimo rezoliuciją, 
ją baigdamas lietuvišku šū
kiu: „ilgai tegyvuoja Lietuva". 
Lietuviška trispalvė, kurią 
August Pust nutarė pasisko
linti, plevėsuos virš Ohio gu-
bernatūros rūmų vasario lė
tą dieną. Clevelando miesto 
tarybos vardu turiningą svei
kinimą perskaitė tarybos pir
mininkas ir lietuvių bičiulis 
Michael Polensek. Danius Šil-
galis supažindino su kitų tau
tybių atstovais. LR garbės 
konsule Ingrida Bublienė susi
rinkusiems pristatė abiejų lie
tuviškų parapijų klebonus, 
kun. Gediminą Kijauską ir 
kun. Juozą Bacevičių, kitus 
svečius ir pagrindinį minėjimo 
kalbėtoją, garbų svečią iš New 
Yorko, LR Generalinį konsulą 
Rimantą Morkvėną. Jis pasi
džiaugė turėjęs progą aplan
kyti Clevelando lietuviams 
brangias vietoves, kaip prezi
dento Antano Smetonos mau
zoliejų ir lietuvių kultūrinius 
darželius. Jo kalba labai sky
rėsi huo paprastai minėjimų 
metu girdėtų prakalbų. Jis ne
kartojo senos Lietuvos istori
jos, nedejavo ir neaimanavo, 
bet, pabrėžė, kad nepriklauso

mybės minėjimai privalo būti 
džiaugsmingi, be graudenimų 
ar ašarų, o pakilia nuotaika, 
nes laisvės atgavimas yra 
džiaugsmingas įvykis. Po jo 
Danius Šilgalis perskaitė tu
riningą rezoliuciją, kurioje 
Lietuva minima kaip visame 
pasaulyje pagarsėjusi savo 
„dainuojančios revoliucijos" 
kova už laisvę. Publika rezo
liuciją palydėjo audringais 
plojimais. LB apylinkės valdy
bos pirmininkas dr. Raimun
das Šilkaitis jautriu žodžiu 
uždarė oficialią minėjimo dalį, 
nuoširdžiai padėkodamas pro
gramos dalyviams ir visiems 
susirinkusiems. Po jo dirigen
tė Rita Čyvaitė-Kliorienė pe
rėmė minėjimo meninės dalies 
vadovavimą. „Exultate" cho
ras sudainavo keliolika dainų, 
protarpiais tautinių šokių šo
kėjai mikliai pašoko tautinius 
šokius, užbaigdami suktiniu. 
Svarbu pakartotinai paste
bėti, kad šokių programą ir 
kanklių muzikos palydą atliko 
jauniausios kartos atstovai. 
Tai Šv. Kazimiero lituanis: 

tinės mokyklos jaunių ir vaikų 
grupės, taip pat „Grandinėlės" 
jaunesnieji veteranai. Progra
mos metu dirigentė kvietė 
publiką įsijungti net į tris dai
nas, kurių populiariausia 
„ąžuolai žaliuos žemėj Lietu
vos" nuskambėjo labai nuotai
kingai. Protarpiais populiaru
sis akordeonistas Rimas Bi
liūnas pritarė akordeonu, o 
pati dirigentė akompanavo 
pianinu. Svarbu pakartotinai 
pabrėžti, kad šiame minėjime 

Mūrija akmfūhnh, plytomis, 
kloju plyteles ir atlieku 
įvairius remonto darbus. 

Romas, teL 773-863-9048. 

pagrindinį meninės progra
mos vaidmenį atliko jaunimas 
ir kad buvo išvengta graude
nimų ir liūdesio. Minėjimo 
dalyviai skirstėsi pakilia riud-' 
taika ir pozityviais komenta
rais. 

Aurelija M. Balaiait ienė 

* Skiriant pensiją Lietu
voje, bus įskaitomas kitoje 
valstybėje įgytas stažas. Pen
sininkui persikėlus į kitą vals
tybe, pirmoji valstybė pensijos 
mokėjimą nutraukia, o antroji 
ją skiria ir moka pagal savo 
įstatymus. Jeigu kitoje valsty
bėje pensininkas dar neturi 
teisės į pensiją, ją moka pa
skyrusi pensiją valstybė. Ši 
nuostata taikytina iš Rusijos 
persikėlusiems pensininkams. 

(Oui 

• Šakiai. Sausio 30 d. Šakių 
šv. Jono Krikštytojo parapijos 
bažnyčioje vyko Jubiliejiniams 
metams skirtas susikaupimo 
vakaras. Šv. Mišias aukojo 
kun. V. Paura, šventojo Rašto 
inscenizaciją parengė Paluo
bių parapijos jaunimas, vado
vaujamas tikybos mokytojos ir 
globojamas parapijos klebono 
A. Mickevičiaus. Vakaro metu 
pristatyta V. Vilčinskienės 
knygelė „Nepaliki po saule 
vienų 

Clevelando Lietuvių kredito kooperatyvo „Taupa" valdyba po metinio narių susirinkimo 2000 m. vasario 27 d. 
I* k.: sekretorius Vytautas Kliorya, direktorius Algis RukAenaa, vicepirm. dr. Vytautas Maurutis, direktore Ma
rija Mikonis. pirmininkas Egidijus Marcinkevičius, raštines vedėjas Aleksas Spirikaitis, iidininkas Riek Hallal 
ir direktorius Vincas Urbnitis Nuotr. Lino Johanaono 

• 



KOVO 1 l-OJI IR ŽMONIJOS 
IŠSIGELBĖJIMAS 

JONAS JASAITIS 

Šiomis dienomis minime di
džiulę šventė. Gal ateities kar
tos priskirs ją prie pačių di
džiausių švenčių ne tik mOsų 
tautos, bet ir visos žmonijos is
torijoje. Jeigu ne ši pergalė, 
grėsė pražūtis. Deja, ir šian
dien daug kas dar nesuvokia, 
kas netrukus būtų ištikę, jei 
Kovo 11-osios vėlų vakarą Vil-
ni«ge nebūtų sustabdytas mil
žiniškos imperijos riedėjimas į 
beprotystės bedugnę, nebepa-
liekant jokios gyvybės pražū
tingo kritimo kelyje. 

Lietuvoje kai kas tyliai mi
nėdavo Vasario 16-ąją, apsi
dairydami, kad pasiutusio dvi
kojo šuns akis nenužiūrėtų. 
Įskųsti teisindavosi, kad šven
tė gimtadienį, vardadienį, ko
kią nors šeimos sukaktį. Kai 
kas jau ir nebešventė. Gal iš 
baimės, gal iš nežinojimo, ką 
ši data reiškia. Kai kas gal ir 
patikėjo okupantų bei jų lio
kajų kasdieniniu melu. Tiesa, 
įtikėjusių tariamos šviesios at
eities migla buvo labai ne
daug. Devintajame dešimtme
tyje jau viešai kalbėta, kad ne
bėra idealų, kad viską užgožia 
didėjantis „raudonosios bur
žuazijos" cinizmas, vis įžūles
nis darosi savo galios ir ne
baudžiamumo rodymas. Ar 
daug kas iš tų, kurie sėdėjo 
„gorkomuose" ir „rajkomuose", 
kas valdė didžiąsias gamyk
las, kas galėjo prieiti prie me
džiaginių vertybių skirstymo, 
tikėjo tuo, ką skelbė kitiems? 
Paskutiniuoju metu — beveik 
niekas. Prie butelio, siaurame 
„liaudies išrinktųjų ratelyje", 
kartais leisdavo sau prasitarti 
apie.visuotinį supuvimą. Atsi
likimas nuo likusio pasaulio 
darėsi vis labiau akivaizdus. 

„Perestroika" atsirado neat
sitiktinai. Tai buvo paskutinis 
bandymas suteikti „socializ
mui žmogišką veidą". Taigi, 
pačiuose aukščiausiuose Blo
gio imperijos sluoksniuose pri
pažinta, kad tas socializmas 
nebuvo žmogiškas. Tačiau as
menys, užaugę ir subrendę so
vietiniame režime, dar naiviai 
tikėjo, kad socializmas dar 
turi ateitį, kad tereikia tik kai 
ką „persitvarkyti": labiau ben
drauti su „liaudimi", išklausy
ti ją, pašalinti biurokratizmą, 
nustoti girtuokliauti, gal net 
peržengti užmirštą cerkvės 
slenkstį ir pakelti akis į Dievo 
Motiną. Tarp tokių socializmo 
augintinių buvo ir Michailas 
ir Raiša Gorbačiovai. Protingi, 
išsilavinę, veiklūs, gana drą
sūs, deja, savosios terpės at
stovai. Todėl ir jie nė iš tolo 
(bent jau tuo metu) nepajėgė 
suvokti, kad imperija neturi 
jokios ateities. Jokios „pere-
stroikos" jos negalėjo išgelbėti, 
nes visa strategija, kuria va
dovaujantis imperija buvo ku
riama, buvo absoliučiai klai
dinga, priešinga žmonijos pa
skirčiai šioje žemėje. Priešin
ga todėl, kad bandė kurti pil
kų samdinių, automatinių ro
botų visuomenę, kurioje sąvo
ką, „vienybė: buvo pakeista 
žodžiu „vienodumas". 

Nei stalininė tironija, nei 
brežnevinė apsiblaususių 
slunkių — menkystų šutvė, 
nei Išsišokėliais laikomų pe-
restroikininkų, likusių nesu
prastais tiek buvusių viršū
nių, tiek savosios „liaudies", 
grupuotė nepajėgė suvokti, 
kad imperija pasiekė paskuti
nę savojo kelio ribą. Toliau ne
bėra kur eiti. Nei pirmyn, nei 
atgal, šioje imperijoje nebesi-
vystė ekonomika, vis gilesnis 
darėsi visuomenės dorovinis 
nuosmukis. Perestroikininkai, 
šaukę apie permainas, netu
rėjo jokio naudingų veiksmų 
plano, nes jo ir būti negalėjo. 
Jie nesuvokė, kad žlugo visa 
valdymo sistema, kad tautos, 

Jonas Jasaitis. 

prievarta suvarytos į buvusį 
caro kalėjimą, jame toliau gy
venti nebegali. Arba jos iš
truks į laisvę ir nueis kiekvie
na savo pasirinktu keliu, ar 
pražus. Perestroikininkams 
net pati tautos sąvoka buvo 
svetima. Jie žinojo tik „tarybi
nės liaudies" pavadinimą. 
Tautų laisvės kova jiems kėlė 
siaubą ir įniršį. Michailas 
Gorbačiovas net Vilniuje ir 
piktai, ir maldaudamas karto
jo: „Visi kartu". 

Pilkų samdinių visuomenės 
kūrimo užmačia buvo įgijusi 
net karikatūrišką daiktinę iš
raišką. Vienodi blokinių namų 
rajonai nuo Vilniaus — vaka
ruose iki Vladivostoko — ry
tuose, nuo Norilsko — šiau
rėje iki Baku — pietuose. Vie
nodas kambarių išdėstymas, 
vienodi laiptai, langai ir sto
gai, vienodi baldai, vienodi 
kledarai automobiliai, vienodi 
batai, vienodos vaikų mokyk
linės kuprinės. Vienodas gyve
nimo planavimas ir vienodas 
likimas. Tarsi sumūrytos ply
tos kalėjimo sienoje ar betono 
blokai jo tvoroje. Dar geriau 
— ne butas, o bendrabutis. Ne 
šeima, o kažkas panašaus į 
dirbtinę veisyklą, kurioje vai
kai, lyg inkubatoriaus viščiu
kai, auginami internatuose. 
Anot Nadežtos Krupskajos, 
nieko negalėjo būti „mano", 
viskas turėjo būti tik „mūsų". 
Taip įsivaizduotas tikslas — 
komunizmas galų gale prak
tiškai atskleidė, kad visa va
dinamoji moksliŠkiausioji 
marksų-leninų „teorija" tėra 
tik neišgydomo ligonio svaičio
jimas, vedantis į visuotinį su
sinaikinimą. 

Istorija rodo, kad galima ap
mulkinti labai dideles žmonių 
mases, tačiau neįmanoma 
mulkiais paversti visų. Išžu
džius nepaklususius masinei 
psichozei, mulkiai nebeturi 
kur eiti. Iš apmulkintų tarpo 
kai kas ima atsipeikėti ir pra
deda aiškinti kitiems, kad 
vedliai patys nieko nežino 
arba juos visus laiko kvailiais. 
Todėl imperija turėjo sukorusi 
milžinišką nepasidavusių psi
chozei ir atsipeikėjusių žudy
mo mechanizmą. Tokiu būdu 
tikėtasi sunaikinti visą ver
tingąjį žmonijos genofondą, iš 
kurio kyla kūryba: menas, 
mokslas, dvasinė veikla. Im
perijai griuvus, dabar bando
mąją atkurti jau ne todėl, kad 
tikimasi toliau išlaikyti, o tik 
todėl, kad botų nuslėpti nie
kada dar nematyto masto nu
sikaltimai. Tikimasi, kad bus 
išžudyti arba patys išmirs visi 
liudininkai, bus sunaikinti vi
si archyvai, visi sovietinio ge
nocido pėdsakai žemėje. Tiki
masi, kad nebeliks įrodymų, o 
ir žudynių sumanytojų kaulai 
bus pavirtę į dulkes. 

Dabar dar tebegaruoja krau
jas, dar tebesiautėja išprotėję 
karo nusikaltėliai. Baisi bai
mė verčia žudyti Čečėnijoje, 
grasinti Baltijos valstybėms, 

Europai ir net Amerikai. Baisi 
baimė verčia griebtis šiurpiau
sio melo, iškelti tik vieną karo 
nusikaltimų rūšį — holokaus-
tą, reikalaujant užmiršti visas 
kitas — nesuskaičiuojamai di
desnes už žydų tautos trage
diją. Tai labai patogu: holo-
kaustas vyko seniai. Visi su 
juo susiję įvykiai virsta istori
ja, tiesos ir atpildo reikalavi
mas pakeičiamas pasipinigavi
mu. Vienos tautos tragedijos 
šešėlyje bandoma paslėpti vis
ką, kas vyko daugiau kaip 80 
metų — nuo 1917-ųjų pučo iki 
šių dienų. Žudikai dedasi did
vyriais, kovojusiais prieš na
cizmą, sumaniusį holokaustą. 
Siekiama išniekinti kitų tau
tos kančias, išsityčioti iš jų 
tragedijos, kad tik paslėpus iš 
sovietų imperijos atplūdusius 
nusikaltimų bangos pasek
mes. 

Kovo 11-oji — tai mūsų kar
tos Vasario 16-oji. Tačiau is
torijoje nieko neįmanoma pa
kartoti tokiais pat būdais. Ko
vo 11-oji taip pat turi nepa
kartojamų bruožų. Ji sulaikė 
Blogio imperijos kumštį, iškel
tą virš visų pasaulio tautų. 
Maždaug aštuoni milijonai 
baltijiečių, susivienijusių ne 
tik rankomis, bet ir dvasia, ar
tino prie tos dienos. Buvo ko
vojama prieš neįsivaizduoja
mo dydžio galybę neįprastinė
mis priemonėmis: daina, mal
da, žvakelės liepsna, rankų 
sujungimu kelyje. Nešaudoma 
į okupantų kareivius, nes jie 
— taip pat turi motinas, ku
rios nesitikėjo, kad jų sūnus 
bus pasiųsti žudyti. Nedau
žomi langai, nesprogdinamos 
karinės stovyklos. Žmonės 
kasdien eina į darbą, dirba 
visi fabrikai. Bet šimtatūks
tantiniai mitingai garsiai skel
bia tiesą apie nusikaltimus ir 
nusikaltėlius, reiškia savo tei
sę į laisvę, pažangą, gėrį. Nėra 
kaip prie jų prikibti, jų nepa
vyksta įvelti į muštynes, su
kurstyti tarpusavio vaidus. 

Tai buvo visiškai naujas da
lykas. Imperija tuoj pat pajuto 
pavojų savo purvinam egzista
vimui, bet jokiuose KGB va
dovėliuose nebuvo aprašyta, 
kaip kovoti su tokia pasi
priešinimo forma. Tuo tarpu 
baltijiečių šalininkų gretos vis 
gausėjo. Gausėjo jiems prita
riančių tolimoje Lotynų Ame
rikoje, kur surinkti keli milijo
nai parašų, reikalaujant lais
vės Lietuvai. Įgijo naują įkvė
pimą rusų disidentai. Kovo 
11-osios nutarimų nebepavyko 
užgniaužti nei ekonomine blo
kada, nei apkvaišintų „specia
lios paskirtis" smogikų būrių 
šūviais ir tankų daliniais. Ka
riniai viršininkai pajuto, kad 
ant jų gali kristi visa kaltė. 
Kaip traiškyti tankais dainuo
jančius ir besimeldžiančius be
ginklius? Argi tam skirta ka
riuomenė? Ar tokiam tikslui 
jie rinkosi karines profesijas ir 
vilkosi karines uniformas? 

šiandien Lietuva — tarp 
laisvų pasaulio tautų. Nesišai-
pykime, kad pristeigta daug 
ambasadų ir konsulatų, nes jų 
labai reikia. Kartais jų reikia 
vien todėl, kad kažkuriame 
pasaulio kampelyje pagaliau 
sužinotų, kad yra tokia lietu
vių tauta, kuri juos išgelbėjo 
nuo sovietinio teroro. Reikia 
todėl, kad užmegstų ekono
minius ir kultūrinius ryšius. 
Kartais reikia net todėl, kad 
išgelbėtų patekusius į bėdą jū
reivius, kaip dabar Haiti, su 
kuriuo, Lietuva, deja, neturi 
užmezgusių diplomatinių san
tykių, kad išsiaiškintų provo
katorius, įvairaus plauko nu
sikaltėlius, kartais net nieko 
bendra neturinčius su Lietu
va. Mes privalome visai pag
rįstai reikalauti, kad tos įstai
gos dirbtų daug daugiau, kad 
jos daug drąsiau ir principin-
giau atremtų aplink Lietuvą 
ir lietuvius skleidžiamą šmeiž
tą. Tik, žinoma, konsulatai ir 
ambasados dirbs ryžtingiau ir 

profesionaliau, kai Lietuvos 
valdžia sukurs aiškią užsienio 
politikos strategiją, atsisakys 
kolchoznikui būdingo abejin
gumo ir bailumo, kai suvoks, 
kad diplomatija ir nuolaidžia
vimas svetimiesiems yra tik
rai ne tas pats. 

Kai kalbame apie Lietuvos 
šiandienines nesėkmes, turi
me matyti jų svarbiausią, pir
minę priežastį. Tai valstybės 
sąvokos baimė. „Nacionalinis 
parkas, nacionalinė bibliote
ka, nacionaliniai interesai, na
cionalinė meno galerija" ir t.t. 
Visais šiais atvejais tas „na
cionalinis" turi būti nedelsiant 
pakeistas į „valstybės" arba 
„tautos". Kodėl keletos vaiki
galių grupė, kurią visai neaiš
ku, nei kas apginklavo, nei 
kas jai vadovavo, iš karto 
spaudoje pavadinama „nacio
nalistine". Ar ne todėl, kad su
purvintų visa tai, kas tau
tiška? Kodėl kai kurie asme
nys, užimantys atsakingus 
postus Lietuvos užsienio poli
tikos žinybose, baisiausiai 
vengia naudoti žodžius: „vals
tybė", „tauta", „tautinis"? Ko
dėl jie tuoj dangstosi kosmopo
litine tuščiakalbyste, atvirai 
propaguojančia betautiškumą 
ir nutautinimą? Štai naujau
sias pavyzdys: kažkas labai 
skubotai, tiesiog vos ne pas
lapčiomis, prasitaria, kad Vil
niuje tuoj tuoj įvyks Tarptau
tinis kongresas, o gal net tri
bunolas komunizmo nusikalti
mams pasmerkti. Ar tokiais 
skambiais vardais vadinamam 
renginiui jau tikrai pasiruoš
ta? Ar išdalinta kruopščiai pa
rengta dokumentinė, ryškų 
emocinį poveikį turinti, me
džiaga Jungtinėse Tautose, vi
sų pasaulio valstybių ambasa
doms, įtakingomis tarptau
tinėmis organizacijoms, di
džiųjų pasaulio valstybių pre
zidentams, "parlamentų na
riams? Visa tai galima pada
ryti. Tai turi būti daroma ne
delsiant. Tačiau žinutė, kurią 
neseniai radome išeivijos 
spaudoje apie rengimąsi šiam 
tribunolui, verčia ne pritarti, o 
suglumti. O gal skubama pra
vesti vietinio garso renginuką, 
kad paskui būtų sunkiau su
rengti tikrą komunistinės ide
ologijos teismą? Gal bus sako
ma, kad nieko daryti 
nebereikia, nes jau, atseit, 
„padaryta"? 

Lietuvoje iki šiol nėra ūki
nės strategijos. Paskubomis 
surašyti tekstai, kuriuos pri
statinėja Seimui besikeičian
čios vyriau«ybes, jokia strate
gija nepasižymi. Ten surašyti, 
kaip sakoma, geri palinkėji
mai, kai neiabai kam aišku, 
kaip juos įgyvendinti. Supla
nuojamos reformos, kurioms 
vykdyti nėra pinigų. Tuo tar
pu Lietuvos ūkiui iš esmės te
bevadovauja tie patys sluoks
niai, kurie užėmė atitinkamus 
vadovų postus iki Kovo 11-
osios. Tikriausia daugelis ste
bisi, kodėl dabartiniu metu 
taip staiga kyla bedarbystė, 
kodėl darbo neturi, oficialiais 
duomenimis jau kas aštuntas 
darbingas žmogus. Tokiuose 
miestuose, kaip Šiauliai, dar
bo neturi kas penktas. Bedar
bystė apėmusi tradiciškai 
darbščiausia tautos dalį — 
kaimą. 

Dabar skundžiamasi, kad 
nesurenkamas biudžetas. To
dėl nėra iš ko finansuoti 
mokslo, švietimo, sveikatos 
apsaugos, >cialinės saugos, 
teisėtvarkos ir krašto gyny
bos. O kaip galima surinkti 
biudžetą, kai merdi pramonė? 
Ar gali valstybė gyventi iš pre
kybos, importo ir pervežimų? 
Kodėl iki šiol neparengta 
energetikos strategija, atskirų 
pramonės šakų plėtojimo stra
teguos? Ka- apgalvojo, kaip 
Lietuvoje putoti ne tik leng
vąją pramonę, maisto pramo
nę bei baldu gamybą, bet ir ra
dioelektronikos bei tiksliosios 
mechanikos pramonę? Kodėl 

visa tai palikta savieigai? 
Sakoma, kad Seimu nepasi

tiki absoliuti dauguma gyven
tojų. O kaip pasitikės, jei Sei
mas paskendo nebesuskai-
čiuojamoje maišatyje įstaty-
mukų, nesusijusių tarpusa
vyje, nuolat pataisinėjamų ir 
perrašinėjamų? Tuo tarpu 
ypatingą politinę arba ūkinę 
reikšmę turintys teisės aktai 
pateikiami labai pavėluotai. 
Pavyzdžiui, šios sudėties Sei
mas dirba jau paskutiniuosius 
— ketvirtus metus. Kodėl tik 
dabar, o ne 1996 metų pabai
goje arba bent 1997 m. pra
džioje priimtas įstatymas dėl 
apribojimų buvusiems KGB 
darbuotojams? Ar šiandien ga
lima ilgas valandas ginčytis, 
kaip apdovanoti ir ar iš viso 
apdovanoti Kovo 11-osios de
šimtųjų metinių proga nusi
pelniusius nepriklausomybei, 
kai Kauno „Inkaro" avalynės 
gamykla aiškiai dirbtinai ve
dama j bankrotą? Tie, kas ją 
valdo, turi pinigų. Jie gali ga
myklą uždaryti arba užkon
servuoti ir palaukti, kol praeis 
rinkimai, tikėdamiesi, kad 
įpykę balsuotojai nejučia pa
dės prasibrauti į valdžią KKK 
partiją — buvusių komunistų, 
kagėbistų ir kriminalistų są
jungai. Kas sužlugdė „Lietu
vos kurą", kurį neseniai par
davė už taip vadinamą „sim
bolinį" vieną litą? Kas baigia 
sužlugdyti „Lietuvos geležin
kelius"? 

Lietuvoje jau du kartus dau
gumą Seime lyg ir turėjo de
šiniosios politinės jėgos. Bet 
ar iš tikrųjų taip? Kiek iš tų 
vadinamų „dešiniųjų" iš tikrų
jų buvo dešinieji? Ar jie kada 
nors turėjo realią valdžią Lie
tuvos ūkyje? Deja, dešinieji 
per visą šį dešimtmetį jo dar 
nevaldė. 

Kas laukia Lietuvos dabar? 
Spėliojimų skalė — labai pla
ti: nuo greito nepriklausomy
bės praradimo iki rožinių pa
žadų apie tuoj tuoj prasidė
siantį Lietuvos ūkio žydėjimą 
Europos Sąjungoje. Ir vis tik 
tikime, kad nepriklausomybė 
— tokia vertybė, kurią žmonės 
sieks išsaugoti visomis jėgo
mis ir neleis niekam jos nei 
suniekinti, nei parduoti arba 
net atiduoti veltui. Tikriausia 
rinkėjai padarys kai kurias 
rimtas išvadas. Pirmiausia, 
turėtų negrįžtamai pasibaigti 
„vienpartiškasis valdymas". 
Nei naujose savivaldybėse, nei 
naujame Seime nebebus „par
tijos", kuri turėtų absoliučią 
daugumą. Teks išmokti tartis 
asmenims, atstovaujančioms 
skirtingais vardais besivadi
nančioms grupuotėms. Jokių 
partijų Lietuvoje šiuo metu 
nėra, nebent kompartijos liku
čiai. Naujos partijos tikrąja to 
žodžio prasme ir negalėjo atsi
rasti, nes Lietuvoje dar nėra 
susiformavę nauji socialiniai 
sluoksniai, sąlygojantys par
tijų formavimąsi. Dar svar
biau, kad tiek švietimui, tiek 
statybai, tiek medicinai ar bet 
kuriai kitai sričiai nebevado-
vautų diletantai bei asmenys, 
neturintys jokio pasirengimo 
toje srityje. Tada pasibaigs 
pseudoreformų laikotarpis, at
siras pastovios sąlygos vers
lui. Per metus bus priimami 
tik 1-2 nauji įstatymai arba 
kurių nors teisės aktų patai
sos. Įstatymai bus tokie, kokie 
jau seniai yra Amerikoje, Vo
kietijoje arba Anglijoje. Tada 
valstybė pradės atsigauti ir 
sukurs tokią ūkio sistemą, 
kuri atitinka dabartinę padėtį 
pasaulyje. Niekas nepuls aiš
kintis, kodėl kažkur Mažei
kiuose ar Alytuje, Ukmergėje 
ar Zarasuose atsirado kompa
nijos, kurių būstinės yra Čika
goje, Bostone. Liverpulyje, 
Briuselyje, Ankaroje ar dar 
kur nors kitur. Čikagoje pirk
sime benziną, pagamintą Ma
žeikiuose, Detroite išvysime 
lietuviškus baldus. Bostone 
matuosimos 'Šiauliuose paga-
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
NEJAUGI? 

Labai nustebau, pamatęs 
„Draugo" kovo 10 d. laidos pir
majame puslapyje antraštę 
„Be sausio 13-osios nebūtų 
Kovo 11-osios". Nejaugi? Juk 
čia maždaug tik tiek pat logi
kos kaip pasakyti, kad be Ko
vo 11-osios nebūtų buvę nei 
Vasario 16-osios. Juk tik ką 
dešimtąjį kartą atšventėme 
1990 metų Lietuvos nepri
klausomybes atstatymo šven
tę, o baisiųjų 1991 metų sau
sio 13 d. įvykių dešimtmetį 
minėsime tik kitais metais. 
Kovo 11-oji jau buvo istorinis 
faktas, ir vėliau įvykusios 
sausio 13-osios žudynės to 
fakto tikrai negalėjo pakeisti. 

Logika gal ir nebūtų nu
kentėjus, jei kas būtų pasa
kęs, kad „be kovo 11-osios ne
būtų nei sausio 13-osios". Bet 
kas iš mūsų taip sakytų? Ne
bent Gorbačiovas ar jo „omo-
nai". Skaitant tą straipsnį to
liau, pasirodė, kad taip sakęs 
ministras pirmininkas And
rius Kubilius, kovo 9 d. susiti
kęs su Sausio 13-osios ir Me
dininkų aukų artimaisiais. 
Netikiu, kad A. Kubilius būtų 
pamiršęs šią dar taip neseną 
istoriją. Tai kas gi suklydo, ir 
ką barti? Ar „Draugo" pirmo 
puslapio redaktorę ar Eltą° 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

NE TA PAVARDĖ 

Laiško, išspausdinto laiškų 
skyriuje š.m. kovo 3 d. 
(„Nepataikaukime svetimy
bėms") autorius yra Vytautas 
Matulionis iš Cleveland 
Heights, OH, ne Vytautas 
Matonis, kaip klaidingai iš
spausdinta. Atsiprašome! 

mintus batus arba rinksimės 
kostiumą iš Biržuose paga
minto audinio. Clevelande 
mielai pirksime ne tik Utenos 
alų, bet ir Alytaus šaldytuvus 
arba Kauno inžinierių sukur
tus televizorius. Nepirksime 
degtinės „Baalta" su kažkokia 
dviguba „a". Niekas nesvai
čios, kad Floridos, Baltimorės 
ar Čikagos pensininkai užpils 
Lietuvą doleriais, važinėdami 
ilsėtis į bakūžę be „patogumų" 
prie Bijotės ežero arba skinda
mi rugiagėles kalvelėje prie 
Veisiejų. Prie greitkelių stovės 
poilsio aikštelės keliautojams, 
nė kiek ne blogesnės, negu 
Amerikos 80 kelyje. Lietuva 
didžiuosis savo psichologais ir 
gamtininkais, istorikais ir mu
zikais. Tai bus geriausia? Ko
vo 11-osios vertės suvokimas 
ir įamžinimas. 

Paskaita, skaityta Nepriklauso
mybės atkūrimo šventėje, kovo 12 
d.. Pasaulio lietuvių centre, Lemon-
te. Švente ruošė Lietuvių tautines 
sąjungos valdyba. 

DĖL ARCHITEKTŪRINIŲ 
PASTATŲ 

Lenkijos žiniasklaidoje ir 
lenkų parašytose istorinėse 
knygose dar vis tebeteigiama, 
kad Vilniaus ir visos Lietuvos 
architektūriniai reikšmingos 
bažnyčios ir įvairūs pastatai 
yra atsiradę tik dėka lenkų 
bajorijos ir kilmingųjų, kad 
patys lietuviai prie šio proceso 
beveik neprisidėję. Dalis šių 
teigimų buvo suminėta gera
me Violetos Rutkauskienės 
straipsnyje („Draugas", 2000. 
02.25). Yra tiesa, kad daugu
mos bažnyčių ir kitų kultūros 
paminklų statybų rėmėjais 
yra buvę aplenkėję lietuviai 
didikai. Bet iš kur jie yra gavę 
lėšas? Jie patys asmeniškai 
šių turtų nėra sukūrę. Prie
šingai, jie didžiąją šių turtų 
dalį yra tik pralėbavę ir tik jų 
mažą dalį yra atidavę šių baž
nyčių ir kitų architektūrinių 
pastatų statybai. Šiuos turtus 
yra kruvinu prakaitu sutelkę 
tik vieni lietuviai baudžiau
ninkai, kurie per tą laiką ne
prarado ne tik lietuvių kalbos, 
bet ir Lietuvos savimonės. Jie 
yra tikrieji šių kultūros pa
minklų statybų fundatoriai. 
Aplenkėję lietuviškieji ir iš 
Lenkijos atsikėlę kilmingieji 
buvo tik tranai lietuviškame 
bičių avilyje. 

Zenonas P r ū s a s 
Chilhcuthe, Ohio 

APIE PRAŠYMĄ, KURIO 
NEBUVO 

„Draugo" vasario 12 d. nu
meryje yra nepasirašiusio as
mens, gan geras rašytojos Pet
ronėlės Orintaitės ••paminėji
mas, tačiau antraštė „Rašy
tojos paskutinis prašymas" 
prasilenkia su tiesa. 

Niekad nebuvo kalbos, jog 
po Petronėlės Orintaitės mir
ties bus renkamos aukos. Ji 
niekad netiesė rankos link 
svetimų pinigų, tad ir tokio 
prašymo bei pageidavimo, 
kaip nežinomas autorius rašo, 
nebuvo. Jos archyve yra duo
menų: ji šelpė moksleivius, 
bolševikų skurde buvusius gi
mines, jaurtystės draugę bei 
literatūrinio darbo bendradar
bius. 

Jai mirus jos gerbėjų buvo 
patarta man ir sūnui Donatui 
palaikyti losangeiiečių gerą 
tradiciją, vietoj- brangių trum
po amžiaus gėlių, aukoti ku
riam nors labdaros ar kultūri
niam darbui. Sutarta, suma
nytojai tvarkė aukų priėmimą. 
Mudu su sūnum tik pageida-
vom, kad aukos būtų Vinco 
Kudirkos vardo vidurinei mo
kyklai moksleivių švietimui, 
nes Naumiestyje Petronėle 
baigė, tada ..Žiburio" išlaiko-
moj mokykloj, keturias klases. 

Kazys J a n u t a 
Los Angeles. CA 

• A. t A. 
VYTAUTAS KONTRIMAS 

Gyveno Čikagoje, Clearing apylinkėje. Mirė 2000 m. 
kovo 16 d., sulaukęs 77 metų. 

Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: sūnūs — Vytas Jonas, marti Tammy ir 

Povilas, marti Mary. 
Velionis buvo vyras a.a. Elsos Naglaitės. 
A.a. Vytautas pašarvotas penktadienį, kovo 17 d. nuo 3 

iki 8 v.v. Brady Gili laidojimo namuose. 2929 W. 87 St. 
Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės šeštadienį, kovo 18 d Iš laidojimo namų 9 
vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis Vytautas bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs ir marčios . 

Laidotuvių direkt. Donai M Petkus. Tel 708-636-2600 arba 
800-994-7600 

' f » 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ar atsimenate tų 1990-ųjų 
birželį, tas dienas, kai Ameri
kos lietuviai autobusais ir su 
vėliavomis keliavo į Vašingto
ną, kad surengtų demonstra
cijas, prieštaraudami Gorba
čiovui, ekonominei blokadai ir 
prašydami laisvės Lietuvai? O 
gal ir jūs toje neužmirštamoje 
akcijoje dalyvavote? Visus ne
pakartojamus Vašingtono įs
pūdžius vaizdingai ir gyvai 
savo naujojoje knygoje „Atvi
rukai" aprašė rašytoja Nijolė 
Jankutė-Užubalienė. „Atviru
kų" sutiktuvės vyks kovo 31 
d., penktadienį, 7 vai. v. Jau
nimo centre. Šventę rengia 
Lietuvių rašytojų draugija, 
talkinant Vydūno fondui ir 
vyr. skaudų „Verpsčių" drau
govei. 

Jau turbūt visi gavo „Cen-
sus" — žmonių surašymo laiš
kus — formas. Vienos formos 
yra trumpos, turi tik 8 klausi
mus, kitos yra ilgos ir turi 53 
klausimus. Kas šeštas žmogus 
gavo ilgas formas. Visos trum
pos ir ilgos formos turi būti 
užpildytos ir grąžintos pridė
tame voke, taip reikalauja 
įstatymai. Jeigu kas turi prob
lemų ar nesupranta, kaip rei
kia užpildyti, nesupranta kal
bos, gali kreiptis į Socialinių 
reikalų raštinę „Seklyčioje", 
mes padėsime tas formas už
pildyti. Galite kreiptis telefo
nu 773-476-2655. arba asme
niškai — 2711-15 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. 

SUKČIAVIMAI MAISTO 
PARDUOTUVĖSE 

Po maždaug metus vykdytų 
tyrimų ir stebėjimų Vartotojų 
paslaugų' departamentas Či
kagoje kovo pradžioje pranešė, 
kad iš patikrintų 420 parduo
tuvių, bent 52 proc. už pro
duktus paima daugiau, negu 
pažymėta kaina. Kadangi pir
kinių kainos registruojamos 
automatais, vartotojai jais pa
sitiki ir retai atkreipia dėmesį 
į savo sąskaitas — užmoka 
kainą, kuri ten įspaudžiama. 
Vartotojų paslaugų departa
mentas ir Čikagos miestas pa
taria pirkėjams įsidėmėti kai
nas ir paskui patikrinti, ar jos 
teisingai užregistruojamos. 
Kainų netikslumai daug kartų 
pasitaiko ne kažkokiose an
trinėse, bet ir didžiosiose par
duotuvėse, kaip Jewel, Domi-
nick's, Osco Drugs. Target, 
Walgreens, Treasure Island, 
Radio Shack. Shop-N-Save, 
Toys R' Us ir daug kitų. Nu
krypimai nuo pažymėtos kai
nos kartais būna tik keli cen
tai, bet pasitaiko ir daug di
desnių, todėl vartotojams pa
tariama tikrinti sąskaitų juos
teles ir nedelsiant atkreipti 
dėmesį i netikslumus, nors to
kios pastabos ne visada malo
niai priimamos. 

A- Vaitaitis pranešė, kad 
kovo 6 d. Denver, CO, mirė 
Otilija Šaulienė, sulaukusi 
93 metų. Ji buvo palaidota ko
vo 9 d. Crovvn Hill kapinėse, 
Denver, CO, šalia savo vyro 
a.a. Mykolo Sauliaus, buvusio 
Denver miesto simfoninio or
kestro violančelininko. 

Gavėnios susikaupimo 
diena Ateitininkų namuose 
šeštadienį, kovo 18 d., prasi
dės registracija ir kavute 8:30 
vai. ryte. Susikaupimas — 9 
vai. Susikaupimui vadovaus 
kun. Sigitas Žilys. Visi kvie
čiami. Vietas būtina užsisa
kyti tel. 630-257-2022. 

Jūrų skautininko Broniaus 
Juodelio karo meto ir pokario 
atsiminimų knygą „Kelionė į 
nežinią" galima įsigyti „Drau
go" knygyne. Jos kaina trys 
dol. Pašto persiuntimui reikia 
pridėti 3.95 dol. Geriausia as
meniškai atsilankius įsigyti 
„Draugo" administracijoje. 

Janina Cukurienė, gyve
nanti Čikagoje, prie anksty
vesnių 800 dol. įnašų Draugo 
fondo pavasario vajui atsiuntė 
300 dolerių ir tapo Draugo fondo 
garbės nare. Sveikiname 
naują garbės narę ir dėkojame 
už paramą užbaigiant Draugo 
fondo piramidę. 

Cicero Šv. Antano parapi
joje kovo 19 d. tuoj po 9 val.r. 
lietuviškų Mišių parapijos sa
lėje rengiami cepelinų pietūs. 
Cicero apylinkės LB valdyba 
širdingai kviečia visus gausiai 
atvykti, maloniai pabendrauti 
bei skaniai pasivaišinti. Tuoj 
po pietų vyks Cicero apylinkės 
LB metinis susirinkimas. Bus 
valdybos metinės veiklos ap
žvalga, revizijos komisijos pra
nešimas, pusės valdybos na
rių, kurių kadencija pasibaigė 
šių metų pradžioje, rinkimai, 
bus teikiami klausimai bei su
manymai tolimesnei veiklai. 

Straipsnyje „'Žvaigždžių 
vakaras' Maironio mokykloje" 
(„Draugas", 2000 m. kovo 14 
d.) trečioji pastraipa turėtų 
skambėti taip: „Tikimės, kad 
visi, kurie nepabūgo sniego 
pūgos bei šalčio ir atvyko į šį 
vakarą, laiką praleido sma
giai, skaniai pasivaišino A. 
Šoliūnienės vakariene ir Mi-
ceikos ("Select VVines & Li-
ąuors of Woodridge") gėrimais. 
Buvo labai laimingų tą vaka
rą, kurie l'imėjo įvairių dova
nų, paaukotų Miceikos ("Se
lect Wine & Liąuors of Woo-
.dridge"), Jodwalių ("Willow-
brook Ballroom"), Sušinskų, 
Garbonkų, First Personai 
Bank Orland Parke ir Lemont 
National Bank. Ačiū jums vi
siems". Paraše po nuotrauka 
turėtų būti sakoma, kad Mai
ronio lituanistinę mokyklą 
šiais metais baigs 16 mokinių. 

Religinė kantata „Septy
ni Kristaus žodžiai" ba
landžio 2 d. bus atliekama Pa
saulio lietuvių centre. Tuoj po 
šv. Mišių, apie 12 vai. - pietūs 
centro didžiojoje salėje, o 1:30 
val.p.p. - koncertas Lietuvių 
fondo salėje. Bilietus į koncer
tą ir pietus galima įsigyti 
kiekvieną sekmadienį PLC 
vestibiulyje arba paskambinus 
tel. 630-257-8346. Kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. 

Ona Puzinauskienė, gyve
nanti River Forest, IL. ilga
laikė Draugo fondo garbės 
narė, a.a. vyro Zenono Puzi-
nausko, žymaus Lietuvos 
krepšininko, atminimui at
siuntė 250 dol. šio pavasario 
vajui. Ji Draugo fondą iki šiol 
parėmė 2,250 dolerių suma 
a.a. Zenono atminimui. Už di
delę paramą Draugo fondui la
bai dėkojame. 

Mūsų skaitytojas ir ben
dradarbis iš Omaha, Nebras-
ka, rašo: „Ką omahiečiai gal
voja apie mezzosopraną Ju
ditą Leitaitę, bosąVladimirą 
Prudnikovą ir koncertmeiste
rę Nijolę Ralytę? Nuostabūs! 
Puikūs! Pasigėrėtini! Žavūs 
balsai, daugiau, negu iškilūs 
menininkai! Pagarba JAV LB 
Kultūros tarybai, kad neuž
miršo Omahos ir gal ateityje 
nepamirš, kai ruoš koncertus. 
Nors man labiau patinka 
vyriški solistų balsai, bet Ju
dita labai sužavėjo. Tai tikrai 
sielą glostantis įvykis! Progai 
pasitaikius, norėtume vėl 
šiuos solistus išgirsti". Argi 
gali būti dar geresnis įver
tinimas? Nepamirškite, kad ir 
Čikagos bei apylinkių lietuvių 
laukia toks „sielą glostantis" 
įvykis kovo 26 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre. 

Penkiolika 2000 metų se
numo pergamento ir papiruso 
ritinių, lapų, atrastų 1947-
1967 metų ekspedicijose, de
monstruojama Field Museum 
of Natūrai History (Roosevelt 
at Lake Shore Dr.). Be to, gali
ma išvysti rankraščių saugoji
mo indus, monetas, Toros pa
vyzdžius. Papiruso lapai pa
rašyti hebrajų, aramėjų, grai
kų kalbomis, taip pat yra ir 
senovinių Biblijos kopijų. Mu
ziejus dirba kasdien nuo 9 
val.r. iki 5 val.p.p., trečiadie
niais - memokamai. 

Čikagos Mokslo ir indus
trijos muziejuje (Museum of 
Science and Industry, 57th, 
Lake Shore Dr.) demonstruo
jamos tikrojo „Titaniko" laivo 
liekanos, nuolaižos, indai, ke
leivių asmeniniai daiktai ir kt. 
Dokumentinis filmas „Titani-
ca" apie 1991 metų laivo tyri
nėjimo ekspediciją rodomas 
muziejaus kino teatre. Muzie
jus dirba: pirmadienį-penkta
dienį nuo 9:30 val.r. iki 4 vai. 
p.p.. šeštadieniais-sekmadie
niais nuo 9:30 val.r. iki 5:30 
val.p.p. Ketvirtadieniais - ne
mokamai. 

Antanas Paužuolis kovo 10 dienos vakarą apžiūrinėjo Jaunimo centre atsidariusią fotomenininkės Reginos 
Oraites parodą. Ji veiks dar vieną savaitę Nuotr. Jono Kuprio 
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Kas naujo 
Draugo knygynėlyje 

Sekmadieniniame susirinkime dalyvavo ir 102-ąjį gimtadienį švenčianti cicerietė Jadvyga Jelmokiene (kairė
je). Prie J . Jelmokienės sėdi jos dukros: Olimpija Baukiene, Natalija Sodeikienė ir žentas Mindaugas Baukus. 

Nuotr. E. Šulaicio 

SEKMADIENINIAME CICERO LIETUVIŲ 
SUSIRINKIME 

Antanas Lipskis savo tre
čiojoje poezijos <nygoje „Žvilg
sniai" sujungia žodį su vaizdu, 
eilėraščius spausdina kartu su 
savo 13 iliustracijų. Eilėraš
čiai, kuriuose poetas rašo apie 
gyvenimo paslaptis, asmeni
nius patyrimu>. tėviškės prisi
minimus, vienatvę, džiaugs
mą, neužmiršimas akimir
kas, suskirsty-: į keletą sky
rių: .Amžių kelias", „Smėlio 
įrašai". ,,Svajo:.ių žemė", „Gy
venimo stebuklai ir kt. knyga 
kainuoja 8 do:. su persiunti
mu - 11.95 dol 

Pirmojoje ..Lietuvių bele
tristikos antologijos" daly
je, redaguotje Bernardo 
Brazdžionio, - lietuvių rašy
tojų kūriniai, yadedant Simo
no Daukanto i- baigiant Mari
jos Aukštaitės Kūryba. Knygos 
įvade B. Brazdžionis rašo: „Ši 
'Lietuvių Prtzos Antologija' 
yra pirmasis bandymas su
telkti visus beletristikos rašy
tojus į vienę vietą ir duoti 
bendrą istori: į šio žanro augi
mo vaizdą. [. I antologiją įei
na daugiausia Lietuvos terito
rijoje gyvenę ir kūrę rašytojai, 
tačiau neaplenkiami nė tie, 
kurie ilgesnį ar trumpesni lai
ką gyvendami svetur (pav. 
JAV) yra davę savo meto ma
tu matuojam vertų dėmesio, o 
kartais ir rr.eno vardo dalykų". 
Prieš spausdinant kūrinį ar 
kūrinio ištrauką, pateikiami 
trumpi rašytojų biografijos 
faktai, išvardijami svarbesnie
ji kūrybos darbai. Knyga kai
nuoja 5 dol.. su persiuntimu -
8.95 dol. 

„O. kad aš būčiau turėjęs 
šią knygą, r.ai tik išlipau iš 
lėktuvo Am> rikoje!" - taip sa
ko vienas i> daugelio knygos 
„Gyvenimas neribotų galimy
bių šalyje" --caitytojų. Iš tiesų, 
ši lietuvių -almės amerikietės 
Raimondos Mikatavage knyga 
- tai tikras amerikietiško gy
venimo va lovelis. Jame jūs 
rasite patarimų, kaip įsigyti 
vairavimo eises, kaip pirkti 
namą, kaip susikurti gerą kre
dito istorija ir net kaip susi
rasti draugą. Knyga kainuoja 
14 dol., su persiuntimu — 
17.95 dol. 

Šiemet nemažai tenka rašyti 
apie Cicero lietuvių sekmadie
ninius susirinkimus, vykstan
čius po lietuviškų Mišių Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Kaip žinome, dabartinis šios 
parapijos klebonas kun. Jim 
Kastigar, norėdamas įsiteikti 
naujiesiems atėjūnams iš 
Meksikos, sumanė parapijos 
steigėjus ir bažnyčios statyto
jus lietuvius iš šios parapijos 
išstumti: pradžioje jiems buvo 
siūlomas 7:15 vai. ar 7:45 vai. 
ryto pamaldų laikas, o vėliau 
nusileista iki 9 vai. ryto. 

Kovo 5 d. buvo paskutinės 
lietuvių šv. Mišios, vykusios 
daugelį metų nusistovėjusią 
11 valandą. Jas, kaip ir visada 
(išskyrus rudens mėnesius), 
aukojo kun. Kęstutis Trima
kas, kuris jau nemaža metų 
padeda Cicero lietuviams reli
giniuose reikaluose. 

Po pamaldų ir vėl buvo susi
rinkta į tą patį kuklų kamba
rėlį parapijos buvusios mokyk
los pastate. Čia programai va
dovavo Šv. Antano Lietuvių 
parapijos komiteto pirm. dr. 
Petras Kisielius. Jis pakvietė 
kalbėti adv. Saulių Kuprį, ku
ris pranešė, kad kovo 4 d. pa
siųstas laiškas parapijos kle
bonui kun. J. Kastigar, nuro
dant, jog lietuviams 9 vai. lai
kas nėra priimtinas ir juos 
galėtų patenkinti dabar esa
ma 11 valanda, o taip pat kiek 
ankstyvesnis — 10:30 arba 
10:15 vai. ryto laikas. 

Šį kartą ilgiau tuo reikalu 
nebuvo diskutuota, o eita prie 
kitų linksmesnių reikalų. Ka
dangi išvakarėse buvo Kazi-
mierinės, tai dr. P. Kisielius 
pasveikino visus Kazimierus 
ir paprašė jų atsistoti. Pasi
rodė,' jog čia buvo tik vienas 
Kazimieras — Kazimieras 
Razma, gana veiklus lietuvių 
tikinčiųjų tarpe. 

Jau ne pirmą kartą Cicero 
lietuvių tarpe pasirodęs visuo
menininkas ir žurnalistas 
Bronius Nainys buvo pakvies
tas pakalbėti Lietuvos gyve
nimą liečiančiais klausimais. 
Kalbėtojas ir šį kartą rado ak
tualijų, kuriomis sudomino 

klausytojus. 
Šiemet beveik kiekvieno 

sekmadienio susirinkimuose 
netrūkdavo naujų svečių iš 
Lietuvos, kurie vis čia turė
davo prisistatyti ir papasakoti 
apie gyvenimą tėvynėje. Kar
tais jų būdavo ne vienas, bet 
keli. 

Kovo 5 d. susirinkime buvo 
susipažinta su visai neseniai 
Cicero miestelį pasiekusiu 
kauniečiu Arnoldu Čerkevi-
čiumi. Šis jaunas vyras, kuris 
yra dr. P. Kisieliaus giminai
tis (pusseserės sūnus) trumpai 
apibūdino save, o taip pat pa
žvelgė į dabartinę kasdienybę 
Lietuvoje. Buvo palinkėta 
šiam svečiui geros kloties sve
tingoje Amerikoje. 

Nebuvo pamirštas ir vienas 
iš linksmiausiųjų šios popietės 
punktų — nuolatinės sekma
dieninių susirinkimų lankyto
jos Jadvygos Jelmokienės gar
bingo amžiaus sukakties pa
žymėjimas. Šiai 102 metų su
laukusiai ir dar palyginus ak
tyviai mūsų tautietei galingai 
sutraukta „Ilgiausių metų!" 
Vadinamojo „Kavos klubo" 
vadovybės ir lankytojų vardu 

sukaktuvininkei gėlių puokštę 
įteikė Genovaitė Raudžiuvie-
nė. Apie 102-uosius metus su
laukusią ilgaamžę J. Jelmo
kiene dar papasakojo jos na
muose gyvenanti veikli cice
rietė Eleonora Radvilienė. Ji 
minėjo sukaktuvininkės au
ginamas gražias gėles bei ki
tas teigiamas jos veiklias ypa
tybes. 

Pasibaigus šiam istoriniam 
(paskutiniam vykusiam se
nuoju laiku) Cicero lietuvių 
sekmadieniniam susirinkimui, 
nemaža tautiečių privačiai ap
gailestavo, kad nebegalės ar 
nebenorės dalyvauti anksty
vose lietuviškose šv. Mišiose 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje ir po jų rengiamuose su
sibūrimuose. 

Iš tiesų, labai gaila, kad vėl 
įširsta pagausėjęs lietuvių ju
dėjimas Ciceroje. Tačiau tai 
turbūt likimo taip buvo lemta, 
nors per du praėjusius mėne
sius buvo matyti daug tvirtų 
vilčių, jog bus išsaugota lietu
viška Suma šiuose „Lietuvių 
R. Katalikų Dievo Namuose" 
— kaip yra skelbiama dar ne
suspėtame ištrinti kertinio ak
mens įraše. Tačiau kas gi ži
no, gal ir šis įrašas greitai bus 
sunaikintas? E. Sulaitig 

Susirinkime tarė žodi ir„Draugo" bei kitų leidinių bendradarbis Bronius 
Nainys. Sėdi uš kairės). F. Bobinas.J Bobinienė, A Zailskaite. 

Nuotr E. Šulalčto 

• Amerikos Lietuvių ra 
dijas, vad. .Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
pe r WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Franciscn. Chicago, IL 60632. 

• Akcijų, bonu bei kitų 
vertybių p i r k i m e i r par 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, d įodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, t e l . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751. dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. («k.) 
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Naujausias svečias iš Lietuvos - Arnoldas Čerkevicius, kalbėjęs Cicero lietuvių sekmadieniniame susirinkime. 
Salia jo sėdi Gabrielė Rockienė ir Stefa Kisielienė Nuotr. E. Šulaicio 
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