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„Lietuvos dujų" privatizavimo 
skaidrumas kelia nerimą 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) 
— Tėvynės sąjungos — kon
servatorių frakcijos atstovas 
Jurgis Razma abejoja, ar pla
nuojamas „Lietuvos dujų" pri
vatizavimas vyks skaidriai, o 
jo rezultatai atitiks strategi
nius Lietuvos interesus. „To
kių abejonių tikrai kyla. Jų 
pagrįstumą turėtų parodyti 
artimiausia ateitis — kaip bus 
koreguojama privatizavimo ei
ga", ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje teigė J. Razma. 

Konservatoriai įžvelgia da
bartinės valdančiosios koalici
jos bendrininkės Naujosios są
jungos (socialliberalų) ryšius 
su viena iš kandidačių priva
tizuoti „Lietuvos dujas" — 
Vakarų Lietuvos pramonės ir 
finansų korporacija (VLPFK). 

„Mes akivaizdžiai matome, 
kad šita partija (Naujoji 
sąjunga — BNS) yra be galo 
glaudžiame ryšyje su VLPFP. 
Aš net galvoju, ar nereikėtų 
šiai partijai patikslinti savo 
pavadinimo — Naujoji Są
junga (VLPFK)", sakė J. Raz
ma. Jis pridūrė, jog Naująją 
sąjungą galima įsivaizduoti 
„kaip korporacijos politinį pa
dalinį". 

Naujosios sąjungos (NS) ir 
VLPFK ryšius, J. Razmos nuo
mone, įrodo tai, jog vienas kor
poracijos vadovų — Antanas 
Bosas — yra Klaipėdos social
liberalų vadas, kitas šios kor
poracijos atstovas neseniai 
tapo NS vykdomuoju sekreto
riumi, o Seimo pirmininko pa
tarėju verslo klausimais dirba 
buvęs jūrų krovos bendrovės 
„Klaipėdos smeltė" generalinis 
direktorius Rolandas Zujevas. 

Nors pastarasis žiniasklai-
doje paneigė savo ryšį su kor
poracija, J. Razma teigė abejo
jęs, ar jis taip pat galėtų pa
neigti, jog „Klaipėdos Smeltei" 
turi įtakos VLPFK. Be to, kon
servatoriams kelia įtarimų 
faktas, jog kartu su ūkio mini
stru Eugenijumi Maldeikiu 
derėtis su Rusijos firmomis 
dėl naftos ir dujų tiekimo vyko 
ir R. Zujevas. 

Žiniasklaida pranešė, jog 
Rusijos dujų bendrovės „Gaz-
prom" koridoriuose Lietuvos 
delegacija taip pat susidūrė su 
A. Bosu. Pastarasis yra ir Lie
tuvos bendrovės „Stella Vi-
tae", importuojančios Rusijos 
dujas į Lietuvą, vadovas. To
kios aplinkybės konservato
riaus nuomone, kelia įtarimų, 
„ar šio vizito metu nebuvo 
sprendžiamos vienos įmonės 
problemos". 

Jis taip pat neatmetė prie
laidos, jog Seimo pirmininkas 
savo patarėją siuntė į Maskvą 
todėl, kad nepasitiki premjero 
Rolando Pakso paskirtu ūkio 
ministru. „Tačiau tuomet būtų 
galima kalbėti apie gilią val
dančiosios koalicijos krizę, o 
tai jie neigia", sakė konserva
torius. 

Konservatorius ne tik išsakė 
abejonių, jog „Lietuvos dujų" 
privatizavimas gali būti skai
drus, bet ir pasiūlė žurnalis
tams lažintis, jog šios ben
drovės privatizavimą laimės 
ne kas kitas, bet Rusijos ben
drovės „Gazprom", VLPFK bei 
„Stela Vitae" susivienijimas 
arba šių bendrovių atstovai 
kaip privatūs asmenys. 

„Lietuvos energija" pasidavė 
spaudimui atleisti vadovą 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) 
— Bendrovės „Lietuvos ener
gija" valdyba, pasipriešinusi 
ūkio ministro nurodymui ats
tatydinti įmonės vadovą, ga
liausiai sutiko tai padaryti. 
Valdyba patenkins „Lietuvos 
energijos" generalinio direk
toriaus Arūno Keserausko 
prašymą atsistatydinti ir lai
kinuoju vadovu paskirs Ko
mercijos departamento direk
torių Dangirą Mikalajūną. 

Apie tai po „Lietuvos energi
jos" valdybos ir premjero Ro
lando Pakso susitikimo žurna
listams pranešė vyriausybės 
kancleris Robertas Dargis. Pa
sak jo, nuolatinį įmonės vado
vą turėtų patvirtinti akcinin
kai. 

„Tai yra kompromisas. Atvi
rai pasakiau, kad neketinu 
prisiimti atsakomybės už nau
jojo generalinio direktoriaus 
paskyrimą. Laikinai paskirti 
galime, tačiau jį turės patvir
tinti akcininkai. Kilusio teisi
nio konflikto esmė — ne asme
nybė, o principų klausimas", 
po susitikimo sakė „Lietuvos 
energijos" valdybos pirminin
kas Jurgis Vilemas. Anot jo, 
ūkio ministras neturi jokių ga
lių daryti viešų pareiškimų 
apie įmonės vadovo atleidimą, 
kol tai nepasiekė akcininkų 
susirinkimo. 

Ūkio ministras Eugenijus 

* Viena pagrindinių Poli
cijos depar tamento genera
linio komisaro Visvaldo Rač
kausko atleidimo iš darbo 
priežasčių — prieš keletą sa
vaičių Vidaus reikalų ministe
rijos sustabdytas skandalin
gas 148 naujų automobilių 
pirkimo konkursas. MM 

Sausio 17-ąja Lietuvos Taikomosios dailės muziejuje, prie Lietuvos Tūkstantmečio programos parodos „Krikščionybė 
Lietuvos mene", vyko kultūros vakaras ,.Lietuvos eucharistiniai kongresai — tradicijos ir atsinaujinimo keliu". Va
kare dainavęs Kaunu sakralines muzikos choras „Pastoralė" nusifotografavo su Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierar-
chais. Iš kaires — vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigas Vadovas Aliulis, choro vadovė Jautakienė, arkivyskupas Si
gitas Tamkevičius ir vyskupas Jonas Boruta. Vladimiro Gulevieiaus (Elta; nuotr. 

Maldeikis prieš porą savaičių 
viešai pareiškė, kad dabarti
nis įmonės generalinis direk
torius Arūnas Keserauskas 
nebevadovaus įmonei, o jį pa
keis D. Mikalajūnas. „Lietu
vos energijos" valdyba A. Ke
serausko sutikimo atsistaty
dinti iš užimamų pareigų tuo
met nepatenkino. A. Kese
rauskas turėtų būti paskirtas 
įmonės generalinio direkto
riaus pavaduotoju ir vadovau
ti įmonės pertvarkai. 

Konservatoriai 
siūlo tikrinti 

skiriamų pareigūnų 
praeitį 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) 
— Tėvynės sąjungos — kon
servatorių frakcijos nuomone, 
skiriant svarbius valstybės 
pareigūnus, Valstybės saugu
mo departamentas (VSD), 
Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) ir policija turėtų „pri
valomai pateikti išvadas apie 
kandidatų reputaciją". 

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje konservatorius Jur
gis Razma pranešė, jog artimi
ausiu metu konservatoriai 
siūlys tokia nuostata papildyti 
Valstybės tarnybos įstatymą. 
Iki šiol J. Razmos teigimu, 
šios išvados buvo teikiamos 
tik specialiai jų paprašius. 

Konservatoriaus teigimu, 
specialiosios tarnybos vengia 
teikti išvadas apie kandida
tus, nes baiminasi boti apkal
tintos bandymu kompromituo
ti kandidatus. „Botų gerai, 
kad būtų žinoma, kada ir dėl 
kokių pareigūnų tokios iš
vados turi būti privalomos", 
sakė J. Razma, pridūręs, jog 

JAV Valstybės sekretorius žada 
paramą Baltijos narystei NATO 
Vašingtonas-Vilnius, sau- mus, respublikonų kandidatas 

sio 18 d. (BNS) — Būsimoji 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
administracija, likus kelioms 
dienoms iki naujojo prezidento 
inauguracijos, neslepia savo 
tvirtos paramos NATO plėtrai 
ir Baltijos valstybių narystei 
sąjungoje. Išrinktojo JAV pre
zidento George W. Bush kan
didatas į Valstybės sekreto
rius pareigas, atsargos genero
las Collin ?owell pareiškė 
remias Baltijos valstybių na
rystę NATO. 

Kaip ketvirtadienį pranešė 
dienraštis „The Washington 
Post", C. Powell, trečiadienį 
dalyvaudamas JAV Senato 
Užsienio* reikalų komiteto 
klausymuose, kur buvo svar
stoma jo kandidatūra į Val
stybės departamento vadovo 
pareigas, pareiškė, kad JAV 
neturi baimintis Rusijos prieš
taravimų NATO plėtrai, į 
sąjungą priimant Baltijos val
stybes. „Mes turime padaryti 
tai, kas teisinga šių valstybių 
atžvilgiu", sakė C. Powell. 

Tai jau antrasis pastarosio
mis dienomis aukštų Respu
blikonų partijos atstovų pa
reiškimas, nedviprasmiškai 
remiantis Baltijos valstybių 
siekius tapti NATO narėmis. 
Praėjusį ketvirtadienį JAV Se
nato Užsienio reikalų komite
to pirmininkas respublikonas 
Jesse Helms, kalbėdamas už
sienio politiką nagrinėjan-
čiame American Enterprise 
Institute, Vašingtone, pareiš
kė, kad per 2002 metais pla
nuojamą NATO viršūnių su
sitikimą Baltijos valstybes rei
kia pakviesti tapti sąjungos 
narėmis. „AŠ dirbsiu su Geor
ge W. Bush administracija, 
siekdamas, kad Baltijos val
stybės būtų pakviestos prisi
jungti prie savo kaimynių 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos 
Respublikos kaip sąjungos na
rės", sakė J. Helms. 

Lapkričio pradžioje, dar 
prieš JAV prezidento rinki-

kol kas svarstoma, ar į šį 
sąrašą įtraukti ir Seimo narių 
padėjėjus. 

Konservatoriaus pareiški
mas gali būti siejamas su pa
staruoju atveju, kai paaiškėjo, 
kad bendrovės „Mažeikių naf
ta" generalinio direktoriaus 
asocijuotoju pavaduotoju buvo 
paskirtas prieš kelerius metus 
už viešbučio sąskaitų klasto
jimą teistas Artūras Lauce
vičius. 

G. W. Bush pareiškė manąs, 
kad NATO plėtra privalo būti 
tęsiama, įtraukiant į ją val
stybes, turinčias pliuralistines 
politines sistemas ir laisvos 
rinkos ekonomiką. G. Bush 
pareiškė sieksiąs įtikinti JAV 

tęsti NATO plėtrą per kitą 
sąjungos viršūnių susitikimą 
2002 metais, be to, Rusija nie
kuomet neturėtų gauti „veto" 
teisės NATO plėtros klausi
mu. 

Šie pareiškimai atliepia Lie
tuvos siekius gauti pakvie
timą į NATO per NATO vir
šūnių susitikimą Prahoje 2002 
metais. Lietuva yra laikoma 
viena geriausiai pasiruošusių 
kandidačių. sąjungininkus Europoje pra 

Čečėnijos rėmėjai Lietuvoje 
prašo tarptautinės pagalbos 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) cijų ištirti ir įvertinti Rusijos 
— Tarptautinė parlamentarų 
grupė Čečėnijos problemoms 
prašo tarptautines organizaci
jas pakviesti į savo instituci
jas teisėtus čečėnų tautos at
stovus ir juos išklausyti. 

Ketvirtadienį Tarptautinės 
parlamentarų grupės Čečė
nijos problemoms generalinis 
sekretorius Algirdas Endriu
kaitis išplatino pareiškimą 
Europos parlamento pirminin
kei Nicole Fontaine, Europos 
Tarybos Parlamentinės Asam
blėjos prezidentui lordui Rus-
sell-Johnston bei Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijoje pirmininkau
jančios Rumunijos užsienio 
reikalų ministrui Mircea Geo-
ana skirtą pareiškimą. 

Dokumente teigiama, jog 
šiuo metu net 200 Čečėnijos 
gyvenviečių Rusija rengiasi 
dislokuoti milicijos, saugumo 
ir kariuomenės dalinių įgulas. 
Yra tikimybė, kad jas bus gali
ma panaudoti trėmimams. 
Anot A. Endriukaičio, tokią 
nuomonę šį mėnesį yra iš
sakęs Čečėnijos prezidentas 
Aslan Maschadov. 

„Rusijos valdžia melagingai 
paskelbs, kad siekiant apsau
goti žmones nuo terorizmo ir 
garantuoti geresnes gyvenimo 
sąlygas, čečėnai laikinai per
keliami į Tiumenės sritį. Tai 
yra per 1,400 kilometrų į 
šiaurę ir per 2,700 kilometrų į 
rytus nuo Čečėnijos", rašoma 
pareiškime. A. Endriukaičio 
teigimu, tokiu būdu bus pa
kartotas 1944 metų trėmimas, 
kuomet į Čečėniją įvedus 
NKVD kariuomenę, „čečėnai 
staiga buvo klastingai pakrau
ti į naujus iš JAV gautus 
sunkvežimius 'Studebaker* ir 
'Chevrolet', nugabenti į ge
ležinkelio stotyse esančius gy
vulinius bei krovininius vago
nus". 

Tarptautinė parlamentarų 
grupė Čečėnijos problemoms 
prašo tarptautinių organiza-

čečėnų tautos trėmimo užma
čias bei pakviesti į savo insti
tucijas čečėnų tautos atstovus 
ir išklausyti jų nuomonę. 

* Klaipėdos simboliu lai
komas burlaivis „Meridia
nas" turi naują savininką — 
jis parduotas už simbolinę 1 
lito kainą. Baigiančią sugriūti, 
miesto centre Danės upėje sto
vinčią barkentiną „Meridia
nas" įsigijo buvęs kandidatas į 
Seimo narius, vyriausybės at
stovo Klaipėdos apskrityje ju
ristas patarėjas Artūras Žič-
kus. Naujasis burlaivio savi
ninkas teigia, jog laivą ketina 
remontuoti ir palikti jį Danės 
krantinėje. A. Žičkus kol kas 
nežino, kada pradės remontą. 
Darbai tikriausiai bus atidėti 
iki pavasario. <BNS> 

* Ketvir tadienio rytą Vil
niuje apiplėštas Lietuvos 
taupomojo banko (LTB) filia
las Lazdynuose, pagrobta apie 
20,000 litų. Banko darbuoto
jos pranešė, jog į patalpas įbė
go du kaukėti plėšikai ir tren
kė plyta (ar akmeniu) į stikli
nę pertvarą. Stiklo šukės pa
žiro ant banko tarnautojų, ku
rios iš išgąsčio puolė ant že
mės. Plėšikai, persisvėrę per 
barjerą, iš stalčiaus pagriebė 
maišelį su pinigais ir pabėgo. 
Šis taupomojo banko skyrius 
buvo apiplėštas ir pernai, tada 
kaukėti plėšikai per porą mi
nučių pagrobė 50,000 litų.(BNS> 

* Vilniaus miesto savi
valdybė įsi t ikinusi , kad pa
vyks surasti vairuotoją, kuris 
praėjusį penktadienį sostinės 
senamiestyje nugriovė pa
minklą su Šv. Mergelės Mari
jos atvaizdu. Kaip pranešė Vil
niaus miesto savivaldybė, 
kaltininkas dar nenustatytas, 
nors žinoma automobilio rū
šis. Įvykį tiria kelių policija. 
Nuo stipraus smūgio ikmeni-
nis paminklas nuvirto nuo pa
matų. Anot savivaldybės, pa
minklo Užupyje griovėjas tu-

Buvęs JAV ambasadorius 
Lietuvoje dabar dirba „Wiliamsw 

Vilnius, sausio 18 d. (BNS) Rusija. 
— Pernai kadenciją Lietuvoje 
baigęs Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasadorius Keith 
Smith pasitraukė iš diploma
tinės tarnybos ir tapo „Wil-
liams International" susivieni
jimo vadovų patarėju. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", K. Smith konsultuoja 
„Williams" įstaigą JAV sos
tinėje Vašingtone. Ši įstaiga 
atsakinga už susivienijimo ry
šius su JAV valdžios žinybo
mis. 

K Smith vadovaujant JAV 
ambasadai Vilniuje, Lietuvos 
vyriausybė derėjosi ir pasirašė 
sutartis su JAV bendrove 
„Williams International" dėl 
naftos susivienijimo „Mažei
kių nafta" 33 proc. akcijų par
davimo ir teisės valdyti įmonę 
perdavimo JAV bendrovei. 

Pasak „Lietuvos ryto", buvęs 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
daug laiko praleidžia anali
zuodamas „Williams Interna
tional" projektus Pietų Ameri
koje, pirmiausia Venezueloje, 
taip pat konsultuoja Vilniuje 
dirbantį „Williams Lietuva" 
vadovą Randy Majors bei 
„Williams International" pre
zidentą John C. Bumgarner 
dėl „Williams" santykių su 

Lietuvoje K Smith dirbo 
nuo 1997 metų rugsėjo iki 
2000 metų liepos vidurio. 
„Williams" žygis į Lietuvą 
prasidėjo 1997 metais. Amba
sadorius aktyviai dalyvavo 
„Williams" susivienijimo dery
bose su Lietuvos vyriausybe 
dėl „Mažeikių naftos" privati
zavimo. Praėjusių metų bir
želio mėnesį tuometis JAV 
ambasadorius Lietuvoje K. 
Smith pareiškė, kad Rusija ti
kisi, jog į valdžią Lietuvoje 
ateis Rusijai palankios poli
tinės jėgos, o naujoji vyriau
sybė gali būti nelabai palanki 
„Williams". 

Lietuvos vyriausybės sando
riui su „Williams" susivieniji
mu pasipriešinusius politikus 
K Smith apibūdino kaip žmo
nes, siekiančius sudaryti „Ma
žeikių naftai" tokias sąlygas, 
kad ji negautų jokio pelno. 
Praėjusių metų pavasarį 
„Lietuvos rytui" duotame in
terviu ambasadorius K Smith 
pareiškė, kad „Williams" atė
jimas į Mažeikius Lietuvai ne 
tik nesukels problemų, bet 
taps išsigelbėjimu, padidins 
valstybės suverenumo garan
tijas. 

Lietuvos krepšininkas kaltinamas 
sužeidęs JAV studentą 

Pougbkeeps i e , New York 
vals t i ja , sausio 18 d. (AP-
BNS) — New Yorko valstijos 
JMarist" kolegijos krepšinio 
komandoje „Red Foxes" žai
džiantis 23-ejų metų 203 cm 
ūgio vidurio puolėjas lietuvis 
Marius Janišius JAV teisėsau
gininkų kaltinamas peiliu 
sužeidęs studentą, nors pats 
jis teigia, jog kolegijos teritori
joje jį užpuolė bei sumušė trys 
asmenys. 

1998 m. atvykęs mokytis ir 
žaisti krepšinį į JAV studentų 
lygą (NCAA), vilnietis M. 
Janišius ketvirtadienio naktį 
praleido New Yorko valstijos 
kalėjime, nes nesugebėjo su
mokėti 50,000 dolerių užstato. 
Be to, pareikalavus teismui, iš 
lietuvio buvo atimtas jo pasas. 

Trečiadienį sulaikytam M. 
Janišiui teismas pateikė kri
minalinį kaltinimą — antrojo 
laipsnio kūno sužalojimas. Pa
sak policijos, vienoje kolegijos 

patalpų lietuvis nukentėju
siam du kartus virtuviniu pei
liu dūręs į sėdmenis. „Kol kas 
pernelyg anksti pasakyti, kaip 
viskas buvo iš tiesų. Tyrimas 
vyksta toliau" sakė M. Ja-
nišiaus advokatas Craig Wal-
lace. 

Lietuvis tvirtina, jog tą patį 
nelemtą vakarą jis buvęs 
sumuštas kolegijos bibliote
koje. Policijos tvirtinimu, kon
fliktas tarp jaunuolių kilęs po 
nesutarimų bare. 

Nukentėjusiajam, kurio as
menybės policija neatsklei
džia, vietos ligoninėje buvo su
teikta medicininė pagalba, po 
to jis buvo paleistas namo. 

Kol vyksta tyrimas, M. 
Janišius laikinai pašalintas iš 
kolegijos krepšinio komandos. 
Šį NCAA sezoną lietuvis vi
sose šešiolikoje „Red Foxes" 
komandų rungtynių žaidė pir
majame penkete. 

Saugumui įkliuvo iš studentų 
kyšius ėmęs docentas 

Vilnius , sausio 17 d. (BNS) 
— Specialiųjų tyrimų tarny
bos (STT) Kauno skyriaus 
agentai trečiadienį sulaikė ky
šio priėmimu įtariamą Kūno 
kultūros akademijos Kūno 
kultūros ir sporto teorijos ka
tedros vedėją, docentą Kazį 
Vasiliauską. 

Kaip pranešė STT atstovė 
spaudai, K. Vasiliauskas buvo 
sulaikytas savo darbo kabine
te, kai už į studijų knygelę 
įrašytą 10-ties taškų pažymį, 
kaip įtariama, iš studento pa
ėmė 400 litų kyšį. 

STT agentai jau senokai do
mėjosi informacija apie tai, 
kad dėstytojas, netikrindamas 
žinių, už egzaminų pažymius 
reikalauja tam tikro piniginio 
atlygio. Šios situacijos netole
ravo ir akademijos administ
racijos atstovai bei studentai. 
Pasak studentų, docentas bu
rės atlyginti restauravimo 
darbus. Jeigu jo nepavyktų su
rasti, nuostolius padengs savi
valdybė, M 

vo įvedęs tvarką, jog po egza
mino raštu sužinoti, kokį ga
vo pažymį, studentai ateidavo 
į jo kabinetą po vieną. 

STT turi informacijos, jog 
pažymiai turėdavo ir atitinka
mą įkainį — iš studentų buvo 
reikalaujama nuo 200 iki 400 
litų. 

K. Vasiliauskas Kūno kultū
ros akademijoje dirba nuo 
1962 metų. 1967 m. jam buvo 
suteiktas tuometinis gamtos 
mokslų kandidato laipsnis. 
1972 m. — pedagoginis docen
to laipsnis. Šioje mokslo įstai
goje dirba ir sulaikytojo žmo
na. 

Pareigūnai ketina areštuoti 
K. Vasiliausko turtą. Dabar 
jis yra apklausiamas įtaria
muoju. 

KALENDORIU8 
Sausio 19 d.: Gedvile. Hennkas. 

Kanutas. Kleopatra. Marijus. Morta. 
Raivedys 

Sausio 20 d.: Šv Fabijonas ir Se
bastijonas; Daugvydas. Jurgunas. 
Vaide 

i 
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VII-SIOS PASAULIO LIETUVIŲ KALNŲ 
SLIDINĖJIMO VARŽYBOS IR 20001 M. 

ŠALFASS-gos PIRMENYBĖS 
Kaip jau buvo skelbta anks

čiau, Kalifornijos Lietuvių 
sporto klubas „Banga" rengia 
pasaulio lietuvių slidinėtųjų 
sąskrydį — iškylą, 2001 m. 
kovo 24-30 d., Mammoth 
Mountain slidinėjimo kurorte, 
Kalifornijoje, JAV. 

Šios iškylos metu bus vykdo
mos Vll-sios Pasaulio lietuvių 
kalnų slidinėjimo varžybos, 
kurios įvyks kovo 28 d., 9 vai. 
ryto. Blogo oro atveju, atsar
ginė diena yra kovo 29. Var-
žybinėje programoje — slalo
mo ir didžiojo slalomo rungtys 
šiose klasėse: vyrų — 16 metų 
ir jaunesnių, 17-29 m. imtinai, 
30-39 m. imt., 40-49 m. imt., 
50-59 m. imt. ir 60 m. bei vy
resnių; moterų — 16 m. ir jau
nesnių, 17-34 m., 35-49 m. ir 
50 m. bei vyresnių. Ši klasifi
kacija yra d a r tik tentatyvi. 
Galutinis klasių skaičius ir jų 
amžius bus nusta tytas pasi
baigus išankstinei registraci
jai , kovo 7 d. 

2001 m e t ų ŠALFASS-gos 
pirmenybės bus išvestos iš 
pasaulio lietuvių varžybų pa
sekmių pagal ŠALFASS sli
dinėjimo komiteto nustatytą 
metodą, a tskirų varžybų vi
sai nevykdant. Varžybinė 
ŠALFASS pirmenybių klasi
fikacija yra t a pati kaip ir pa
saulio lietuvių varžybų, tik 
pridedant berniukų ir mer
gaičių 12 metų ir jaunesnių 
bei vyrų 70 m. ir vyresnių kla
ses. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės slidinėtojai iš vi
sų pasaulio kraštų. Dalyvių 
skaičius neapribotas. 

Klasifikacija — pagal daly
vio amžių varžybų dieną. 

Pradmės (starto) mokes
t i s bus nusta ty tas po dalyvių 
išankstinės registracijos, kovo 
7 d. Mokestis sumokamas vie
toje, prieš varžybų pradžią. 

„LITUANICA" — 
„Lituanicos" vyrų futbolo ko

manda sugriebė pirmąjį tašką 
šių metų „Indoor Soccer" pir
menybių rungtynėse. Sausio 
14 d. Odeum patalpose Villa 
Park, IL, vykusiame susiti
kime mūsiškiai sukovojo lygio
mis — 4-4 su lenkų „Lego-
vijosr klubo futbolininkais. 

Stipriai prapylusi prieš „Kic-
kers" pirmame naujo sezono 
jėgų išbandyme, praėjusį sek
madienį „Lituanicos" vienuoli-
kė atsigavo t ik antrame kėli
nyje. Kuomet lenkai vedė 3-0, 
o vėliau 4-1, mūsiškiai paga
liau nusprendė rimtai pakovo
ti. 

Jeigu pi rmame kėlinyje „Li-
tuanicos" vyrai menkai gynė 
savo vartus, o taip pat ir puo
lime nerodė didelio entuziaz
mo, tai po pertraukos vaizdas 
gerokai pasikeitė. Taip pat 
padėjo ir naujų, jaunų žaidėjų 
išleidimas aikštėn. Tuoj pat į 
lenkų var tus pradėjo kristi 
įvarčiai ir j ie vos įstengė gin
tis. Kuomet rezultatas buvo 
lygus, lietuviai dar stipriau 
puolė varžovus. Jeigu būtų 
buvę bent minutė daugiau lai
ko, gal būtų pelnytas ir pers-
veriamasis įvartis. 

Lietuvių komandoje du kar
tus pasižymėjo Virgis Žuroms-
kas, o po vieną įvartį pridėjo 
Danas Smulkys ir Gytis Ka
valiauskas. Antrame kėlinyje 
aktyviai žaidė praėjusį sezoną 

I š a n k s t i n ė d a l y v i ų r eg i s t 
r a c i j a atl iekama iki k o v o 7 
d. imt ina i , pas organizacinio 
komi te to pirmininką Algirdų 
Šėką, šiuo adresu: 

Algirdas Šėkas , 20291 Deer-
vale Lane , Hunt ington Beach. 
CA 92646, USA. Tel. 714-968-
8124; Fax 805-527-4675: E-
mail: 

LTSKISUMMIT2001@AOL. 
COM 

Daugiau informacijos? Se
kite VVebsite: 

WWW.LITHUANIAWEB. 
COM/SKISUMMIT 
P a p i l d o m i ryš ia i : V y t e n i s 

Čiurl ionis , ŠALFASS Slidi
nėjimo komiteto vicepirm. ir 
JAV lietuvių slidinėtojų koor
dinatorius, tel. 216-481-1525; 
F a k s a s : 216-486-8804; E-mail: 
vciurlionis@msn.com 

R i m a s Kul iavas , ŠALFASS 
Slid. komiteto pirm. ir Kana
dos lietuvių slidinėtojų koor
dinatorius, tel. 416-766-2996; 
faksas: 416-766-5537; E-mail: 
kuliavas@compuserve.com 

Pavėluotą registraciją sku
biai praneški te telefonu, faksu 
ir E-mail. 

Smulkią informaciją gauna 
klubai , slidinėjimo puoselėto
jai ir kai kurie pavieniai sli
dinėtojai. 

Pasibaigus išankst inei daly
vių registracijai, visoms užsi
registravusioms grupėms ir 
pavieniams, nepr iklausan
t iems slidinėtojams bus pra
neš ta vėliausios informacijos 
bei instrukcijos. 

Organizacinis komitetas: Al
girdas Šėkas — pirmininkas, 
Raimundas DiCius, Algis Juo
dikis, Darius Raulinai t is , dr. 
Izabelė Sagatauskaitė , Rimas 
T u m a s ir Rita Tumienė-Dičiū-
tė — nariai . 

ŠALFASS-gos Centro 
v a l d y b a 

Kalifornijos LSK „Banga" 

„LEGOVIA" 4.4 
daugiausiai įvarčių pelnęs 
La imis Bytautas, bet j am vis 
nepavykdavo rast i var tų . Ta
čiau j i s ne kartą j iems sudarė 
didelę grėsmę. Taip p a t aikš
tėje pabuvojo: Linas Jakovle
vas , Rolandas Siniakovas, Ro
l a n d a s Urbonavičius, Tadas 
Dunca , Pe t r a s Šmigelskis, 
J u a n Bėruti ir kiti. 

Beje, salės futbolo rungtynė
se vienu metu rungtyniauja 7 
žaidėjai (įskaitant ir vart i
n inką) . Juos keisti galima bet 
kada . Rungtynių t r ukmė — 
du kėliniai po 20 minučių. 

Praėjusio sekmadienio ant
ras kėlinys parodė, kad „Li
tuanica", jei nori, gali lygia
verčiai žaisti su dauguma iš 
„major" divizijos komandų. 
Tačiau treneriai turi sudaryti 
žaidimo planą ir raginti vyrus 
atiduoti viską, ką tik gali. O 
jei to nesugeba padaryt i — 
tokius tuoj pat privalo keisti. 
O dabar pakaitalų, dėkui Die
vui, tur ima nemaža. 

Kitų praėjusio sekmadienio 
„major" divizijos komandų 
rungtynių pasekmės: „Eagles" 
- „Centrum Sport" 2-2; „Kic-
kers" - „Maroons" 7-1; „Pega
sus" - „Schvvaben" 5-4; „United 
Serbs" - JZrinski" 4-3. 

Didelę sensaciją pateikė 
„Kickers" net 7-1 įveikusi pra
ėjusių metų Čempionus — 
^Maroons". Po sekmadienį įvy
kusio antrojo rato „Kickers" ir 

ASK „Lituanica" krepšininkai, 50-se ŠALFASS-gos sporto varžybose, Baltimorėje vykusiose 2000 m. gegužes 5-
Nuotr. E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s 7 d., vyrų B klasėje laimėję pirmą vietą 

SPORTINĖS MINTYS ĮŽENGUS 
Į NAUJĄ TŪKSTANTMETĮ 

Vėl peržengėme senųjų me
tų slenkstį ir įžengėme į Nau
juosius. Ne vien tik tai — 
įžengėme ir į naująjį šimtmetį 
bei naują tūkstantmetį . Kai 
kurie galvojo, kad tai pada
rėme pernai . Tačiau dabar 
protingi žmonės teigia, kad jog 
tik šiemet toks istorinis žings
nis žengiamas. 

Nepaisant kaip ten iš tikrų
jų, tačiau žinome tikrai, kad 
jau pradedame 2001-sius me
tus ir nepamirškime šio skai
čiaus iki gruodžio 31-osios! 

Atrodo, kad 2000-ji Lietuvos 
sport ininkams, o kartu tūks
tančiams sporto gerbėjų, ne
buvo blogi: vieni džiugino pa
siekimais, kiti džiaugėsi, ska
tino sportininkus pergalėms. 
Per praėjusius metus mums 
vis teko tuos laimėjimus ir 
pergales išskaičiuoti, žinoma, 
kartais paskelbiant ir nelabai 
malonių mums žinių, bet kaip 
gi be jų galima apsieiti šioje 
žemėje? 

Gerai a ts imename lietuvių 
sportininkų laimėtus olimpi
nius medalius, kurių būta 
daugiau negu bet kada anks
čiau. Du iš jų net auksine 
spalva buvo nudažyti ir mielai 
pakuteno visų mūsų tautiečių 
širdis visame pasaulyje. Kas 
gi gali pamiršti Lietuvos krep
šininkų kovą su nenugalėta 
Amerikos rinktine toje pačioje 
olimpiadoje. Jei paskutinėse 

„United Serbs" pirmauja „ma
jor" divizijos lentelėje su 6 taš
kais. Tada su 4 tšk eina „Pe
gasus" 'prieš ja lietuviai žais 
šį sekmadienį 3 vai. p.p.). 

Lentelės uodegėlėje šiuo me
tu yra „Lituanica". „Centrum 
Sport" ir „Legovia" susirinku
sios po 1 tašką. O pačioje pas
kutinėje vietoje stovi kroatų 
„Zrinski" komanda — dar 
esanti be jokio taško. 

Lietuviai žiūrovai kviečiami 
gausiau atsilankyti. „Odeum" 
patalpa yra visur gerai pasie
kiama — iš rytų reikia važiuo
ti North Ave. O iš pietų — 84-
ju keliu ir tada ties North 
Ave. pasukti į vakarus iki Vil
la Ave., tada truputį pava
žiuoti į šiaurę iki 1033 nume
rio. 

Čia norisi pasidžiaugti, jog 
šiuo metu žiūrovų tarpe vy
rauja sporto mėgėjai iš naujai 
į šį kraštą atvykusiųjų lietu
vių tarpo. Įdomu, kas atsitiko 
su senaisiais „Lituanicos" fut
bolininkų gerbėjais9 

E. Š. 

sekundėse Jesikevičiaus meti
mas būtų pasiekęs tikslą, bū
tų įvykusi didžiausia šio šimt
mečio sensacija. O tai buvo la
bai, labai arti! 

Gal ima daug rašyti ir pasa
koti apie mūsų sportininkus. 
J ie , beje, yra vieninteliai iš vi
sų sričių, kurie Lietuvos var
dą garsino ir garsina pasau
lyje ir t ik jų dėka daugelis pa
saulio žmonių sužino apie mū
sų mažą, bet garbingą kraštą . 
Gaila, kad kiti mūsų kultū
rinio gyvenimo žmonės labai 
ribotai sugeba prasimušti 
tarptautinėje plotmėje (nors 
išimčių kartais ir būna). Ne
smagu matyti, jog išeivijoje 
lietuvių ir Lietuvos sporti
ninkų pasiekimus, ypač antro
sios išeivių bangos, kai kurie 
įtakingi žmones nelabai nori 
pripažinti ir vis pirmenybę, 
dėmesį, na, ir pinigus, nukrei
pia į kitas puses. Tas. žinoma, 
būtų pakenčiama, jeigu ir 
sportininkai nebūtų pamiršt i . 

J a u n i e j i k r e p š i n i n k a i 
i š L ie tuvos 

Po šių įžanginių minčių, ei
kime prie konkrečių sporto 
žinių, kurių yra nemaža ir ga
na gerų. Štai. trumpai prieš 
Kalėdas i Ameriką atvyko jau
nimo grupė iš Kauno — Arvy
do Sabonio krepšinio mokyk
los mokiniai, sustiprinti am
žiumi vyresniais Kauno Kūno 
Kultūros Akademijos krepši
ninkais. Net ir mūsų jaunių 
krepšininkų lygis yra žinomas 
visame pasaulyje, nes jie buvo 
pakviesti į šventinį „Arby's" 
vardo tarptautinį jaunimo tur
nyrą Bristol, Tennessee. 

Čikagos OHare oro uoste te
ko sutikti šiuos aukštaūgius 
jaunuolius, net dešimtį jų, 

kartu su trimis treneriais bei 
penkiais palydovais. Jų grupė 
pabuvojo Čikagoje vieną vaka
rą ir naktį bent paviršuti
niškai pamatė šį miestą apie 
kurį tik iš pasakojimų bei 
knygų buvo girdėję. Rimo Dir-
vonio, Indrės ir Donato Tijū
nėlių bei kitų lietuvių pastan
gomis jie susipažino su šio 
miesto centru, kuris tada buvo 
papuoštas šimtais tūkstančių 
šviesių lempučių. Čikagiečiai 
lietuviai j iems čia sumokėjo už 
nakvynę viešbutyje, pavaišino. 

Šį kartą nekalbėsime apie 
pergales, kurias jie pasiekė 
Bristol mieste. Beje, jie į na
mus pajudėjo sausio 1 dienos 
vakare vėl iš Čikagos. Mums 
atrodo, jog kur kas svarbiau 
yra bendravimas tarp mūsų 
tautiečių; tas ryšys su Lietuva 
turi plėstis. Praėjusį pavasarį 
„Lituanicos" jaunųjų krepši
ninkų grupė viešėjo tėvynėje, 
atlikdama atsakomąjį vizitą 
Šarūno Marčiulionio mokyklos 
jauniesiems krepšininkams, 
kurie į Čikagą buvo atvykę 
anksčiau. Šių metų balandžio 
mėnesį vėl į Čikagą, atkeliaus 
krepšininkų komanda iš tos 
pačios Šarūno Marčiulionio 
mokyklos. Tai viena džiugiau
sių žinių, kurias reikėtų daž
nai pranešinėti mūsų radijo 
programose ir spaudoje. Kol 
toks tarpusavio ryšys bus. tol 
išeivijos jaunimas vis dar jau
sis lietuviais, o taip pat ir jau
nieji lietuviukai tėvynėje 
džiaugsis mūsų dėmesiu 
jiems. 

Kalbant apie jaunimą, rei
kia prisiminti kokią didelę 
reklamą Lietuvai ir lietu
viams teikia iš tėvynės atvy
kusieji studentai krepšinin
kai, žaidžiantieji šio krašto 
universitetuose ir kolegijose. 
Kartais tenka apie jų pasiro
dymus perduoti mūsų sporto 
mėgėjams per radiją ir spau
doje. Juos dažnokai matome ir 
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Nuotr Ed. Š u l a i č i o 

amerikiečių televizijos ekra
nuose, jų spaudos puslapiuo
se. Smagu patirti , kad, kalbė
dami apie juos, amerikiečiai 
nepašykit i paminėti ir jų kil
mės kraštą „Lithuania". Tai 
girdi, mato bei skaito dešim
tys milijonų šio krašto gyven
tojų. 

D. Songai la i r 
L Marčauskai tė 

Gruodžio 30 d. „Chicago 
Sun-Times" dienraštyje buvo 
minima eilinė (jau vienuolik
toji šiame sezone) Wake Fo-
rest universiteto pergalė JAV 
NCAA studentų pirmenybėse. 
Šiame universitete studijuoja 
ir žaidžia Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjas Darius Son
gaila. Čia minimame laikraš
tyje rašoma, kad Songaila yra 
tik 39-sis šio universiteto 
rinktinės žaidėjas, kur is per 
visą mokyklos istoriją gruo
džio 29 dieną peržengė tūks
tančio krepšių ribą. 

Gruodžio 30 d. per CBC tele
viziją buvo matomos moterų 
krepšinio rungtynės t a rp Au-
burn ir Illinois universitetų 
komandų. Illinois universiteto 
rinktinėje nuo praėjusio ru
dens žaidžia ir lietuvaitė Iveta 
Marčauskaitė, prieš tai atsto
vavusi gimnazijų rinktinėms 
Minnesotos ir New Jersey 
valstijose. Per šias rungtynes 
šeštadienį, kurios baigėsi Illi
nois pergale 73-56, nepaisant , 
kad favoritėmis buvo Auburn 
atstovės, Iveta buvo jų pasi
didžiavimas. J i pelnė net 23 
taškus ir atkovojo 6 kamuo
lius. Ši aukštaūgė, 19 metų 
amžiaus lietuvaitė nustebino 
krepšinio rungtynių komenta
tores. Jos ir Lietuvos vardas 
buvo minimas gal 50 kartų. 
Beje, ji pagerino savo rezulta
tyvumo rekordą, nes iki šiol ji 
daugiausia buvo pelniusi 18 
taškų. Čia reikia paminėti , 
kad Ivetos numeris yra vie
nuoliktas ir ši aukštaūgė gali 
būti tokia pat garsi kaip ir l i 
tą numerį dėvintis Sabonis. 

Ed. Šu la i t i s 

SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOS 

CLEVELANDE 

Clevelando „Žaibo" slidinėji
mo sekcija ruošia metines 
Clevelando lietuvių didžiojo 
slalomo (Giant Slalom) varžy
bas, š.m. vasario 13 d., antra
dienį, Alpine Valley Ski Area, 
10620 Mayfield Rd., (Rt. 322), 
Chardon, Ohio. (maždaug 10 
mylių į rytus nuo 1-271), tel. 
440-285-2211 office; 440-729-
9775 Snowline Report. Sekite 
ženklus prie kelio. 

Registracija nuo 6 iki 7 v.v. 
Varžybų pradžia 7:30 v.v. 

EUGENE C. DECKER, DOS. P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory H8ls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Jotiet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
punktualiai! 

Varžybos vyks „Citizen Ra
če" programos rėmuose, įvai
raus amžiaus klasėse, išren
kant lietuvius iš bendrų pa
sekmių. 

Dalyvauti kviečiami visi 
Clevelando ir apylinkių bei, 
kam įmanoma, ir tolimesnių 
vietovių lietuviai slidinėtojai. 

Dėl smulkesnių detalių, 
prašome kreiptis į slidinėjimo 
sekcijos vadovą Petrą Taraš-
ką, 440-585-1521, Vytenį 
Čiurlionį 216-481-1525 arba 
Algirdą B ie l skų 216-486-
0889. 

„Citizen Rače" varžyboms 
registruojamas! vietoje, tačiau 
lietuviai prašomi apie savo da
lyvavimą mums pranešti iki 
vasario 10 d., kadangi no
rime žinoti bent apytikrį lietu
vių skaičių, idant galėtume 
geriau pasiruošti. 

„Citizen Rače" vyksta kiek
vieną antradienį tuo pačiu lai
ku iki sezono pabaigos. Norin
tieji parungtyniauti ir pasitre
niruoti bei susipažinti su sąly
gomis, prašomi nuvykti. 

LSK „Žaibo" sl idinėjimo 
sekcija 

DUAUGOMKLAUA 

http://WWW.LITHUANIAWEB
mailto:vciurlionis@msn.com
mailto:kuliavas@compuserve.com


VERSLO ATEITIS ŠVIESĖJA 

BRONIUS NAINYS 

„Lietuvos gaminiai skinasi 
kelią į pasaulį". — rašė „Kau
no diena" gruodžio 28-tą, pa
vyzdžiais nurodydama net de
šimtį verslovių, sėkmingai 
parduodančių savo gamybą 
jau ne tik Rusijos, bet ir Euro
pos bei Amerikos rinkose. „Po 
įtemptų trejų metų darbo šį
met įmonės augimas buvo tik
rai įspūdingas", — teigia Pa
nevėžio kineskopų gamyklos 
„Ekranas" generalinis direk
torius Eimutis Žvybas. Įmonės 
pelnas, lyginant su praėjusių 
metų uždarbiu, padidėjo 17 
kartų ir sieks 60 mln. litų. Ne 
mažesnio pelno direktorius ti
kisi ir šiais metais. Apyvarta 
sieks 500 mln. litų. Persitvar
kiusi ir įsigijusi naujos tech
nologijos iš JAV bei Japonijos, 
įmonė kineskopus parduoda ir 
joms, ir Vokietijai, ir Turkijai. 
„Ekranas" dydžiu jau tapo ket
virta Europoje kineskopų ga
mybos bendrovė. 

„Tikrovė lūkesčius pranoko 
daugelyje sričių, — džiaugiasi 
ir kompiuterių bendroves „Al
na" vadovybė. Per praėjusius 
metus šios srities paslaugų 
verslas padidėjo 45 nuošim
čiais. Jau 84 mln. litų apyvar
tos per metus pasiekusi, bend
rovė turi didelius planus to
liau plėstis į Vakarų rinką, ša
lia paslaugų siūlydama ir 
programinius gaminius. Page
rėjimo prekyboje su Vakarais 
po valdžios pasikeitimo laukia 
ir AB „Plasta". Vokietijos, kur 
gamykla parduoda pusę savo 
gaminių, markei ir euro nu
vertėjus, teko net nuostolį pa
tirti. Todėl šiais metais įmonė 
bandys veržtis ir į Rusijos rin
ką. 

Pelningai vertėsi alaus da
rykla Klaipėdos „Švyturys", 
baldų gamykla „Klaipėdos bal
dai", mėsos kombinatas Vil
niuje, kuris, beje, greitai užsi
darys ir sostinėje bus pastaty
ta nauja moderni mėsos per
dirbimo įmonė. Daug uždirbo 
ir tvarkinga stiklo gamykla 
Kaune „Aleksotas" už „Kalna
pilio", „Švyturio", „Ragučio", 
„Gubernijos" alaus darykloms 
parduodamus butelius. Taip 
ši, jau nurašyta bendrovė atsi
gavo. Praėjusiais metais 2.5 
mln. litų pelne davė ir stiklo 
pūtėjai. Pelnu džiaugiasi ir 
AB „Malsena", tešlos gamybos 
įmonę modernizavęs grūdų 
malūnas, maišantis įvairias 
tešlas duonai, pyragams, pi
cai, blyneliams. Padėtimi pa
tenkintos ir Mažeikių, Pas
valio, Kauno pieno perdirbimo 
įmonės, susibūrusios po „Pie
no žvaigžde" ir nuolatiniu dar
bu aprūpinančios 2,500 žmo
nių. Sumanių vadovų pastan
gomis, verslas kasmet gerėja. 

Dėl to auga ir verslui pinigus 
skolinantieji bankai. Vienas jų 
— pernai 90 milijonų litų pel
no uždirbęs Vilniaus bankas, 
kuris, nupirkęs „Hermis" ban
ką, o pats tapęs Švedijos 
„Skandinaviška Enskilda 
Banken" nuosavybe, su 5,3 
milijardų valdomu turtu yra 
didžiausias bankas Lietuvoje. 

Taigi pragiedruliai pradeda 
rodytis ir Lietuvos ekonomi
niame gyvenime, nors dar 
daug darbo, pastangų ir laiko 
reikės sumaniems vadovams 
ištempti ją iš dvokiančio skur
do liūno. O jis dar gilus. „Pra
našaujama bankrotų lavina" 
— skelbė „Lietuvos rytas" pra
ėjusią gruodžio 29-tą. Jo žinio
mis, dabar yra apie 1,000 
bankrutuojančių įmonių, ki
tais metais jų gali būti 1,200, 
o gal ir dar daugiau, nes ne
mokiomis gali būti paskelbta 
net 16,000 verslovių. Taigi 
skaičiai dar labai siaubingi. 

• Gąsdina ir kiti reiški
niai. Metų pradžioje pasklidu
si žinia apie Rusijos branduo
linius ginklus Karaliaučiaus 
srityje plačiai nuskambėjo po 
pasaulį ir atgarsį rado jo di
džiojoje spaudoje. Nors žinia 
nėra patikrinta, patvirtinta, o 
Rusijos vadų paneigta, tačiau 
vakaruose susirūpinimas ne
mažas. Žinią skelbdamas 
„New York Times" (2001. 
01.04) jos tikslumu mažai abe
jojo, primindamas, kad Krem
lius, pastaruoju laiku, ir slap
tai atgabendamas branduoli
nes galvutes jau čia esančioms 
trumpų nuotolių raketoms, 
daugiau ar mažiau atsiliepia į 
NATO plėtrą. Pagal jį, nepa
tenkinti Rusijos vadai Čekijos, 
Lenkijos ir Vengrijos įstojimu 
į šią karinę organizaciją, jau 
atvirai skelbia netoleruosią 
Lietuvos, Latvijos, Estijos pri
ėmimo. Per arti prie Rusijos 
sienos žvangės NATO ginklai, 
ir Rusijai tai esą pavojinga. 
„JAV į žinią ir oficialiai atsi
liepė", — teigia „NYT", Valsty
bės departamento vardu kal
bėdamas, Richard Boucher sa
kė, kad klausimas bus apta
riamas Maskvoje, nes Rusija 
yra pažadėjusi Baltijos srityje 
branduolinių sprogmenų ne
laikyti. 

Lietuvos valdžia kol kas 
apie tai tyli. Latvijos užsienio 
reikalų ministerijos vardu Lii-
ga Bergmane pareiškė, kad 
Latvijos vyriausybė reikalą ty
rinės: „nesuprantame, kodėl 
Rusija šį savo viešą įsipareigo
jimą keičia"? Tad ar nevertėtų 
ir Vilniaus vyriausiems at
kreipti dėmesį į Seimo nario 
Landsbergio pasiūlymą, re
miantis JAV-Baltijos valsty
bių chartos bei „Partnerystės 

dėl taikos" sutartimi, klausi
mą aptarti su JAV vadovais. 

• Čekijos kautynės dėl 
žiniasklaidos laisvės. Pa
saulio spauda taip pat plačiai 
rašė apie čekų žurnalistų pasi
priešinimą prieš užmačias pa
gal juos, diktatūrinėmis prie
monėmis versti žiniasklaidą 
tarnauti valdančiai partijai. 
Įvykis atsirado net „New York 
Times" vedamųjų skiltyje. Pa
gal „NYT\ kaip kiekvienoje iš 
Sovietijos išsilaisvinusioje val
stybėje, taip ir Čekijoje, veikia 
dvi televizijos sistemos: viena, 
dar užsilikusi valstybės išlai
koma, ir kita — nepriklauso
ma, veikianti kaip privati 
verslovė. Tačiau ir valdžios iš
laikoma, pagal Konstituciją 
bei įstatymus, turi būti visiš
kai neutrali ir nepūsti tik į 
valdžios ar vienos kurios nors 
partijos dūdą. Žinias turi 
skelbti objektyviai. Žinome — 
ir iš patirties Lietuvoje — 
kaip sunku tai padaryti, nes 
stipresnysis, kaip visur, taip 
ir čia, nori parodyti savo galią, 
ir tiek. Iki šiol Čekijoje val
džios išlaikoma televizija, nors 
ir pasvyruodama, daugiau ar 
mažiau tokį neutralumą išlai
kė. Tačiau pastaruoju laiku 
atsirado jau lyg ir jį griau
nančių ženklų. Mat artėja rin
kimai. Kartu su populiaraus 
prezidento Havel rėmėjais, 
koaliciją sudarančios stiprios 
dešiniųjų partijos vadovas Vac-
lav Klaus ketina rungtis su 
juo dėl prezidento kėdės. 
Grumtynės gali būti kietos, 
todėl jam reikia didelės žinia-
sklaidos paramos. Valdžiai 
priklausanti televizija — labai 
patogi priemonė. Pakankamai 
valdžioje įtakos turėdamas, 
Havel opozicionierius pasirū
pino aiškų savo rėmėją Jiri 
Hodac įsodinti į televizijos va
dovo kėdę. Dėl to sukruto tele
vizijos žurnalistai, objektyvu
mo pusiausvyrai išlaikyti su
telkti iš įvairių politinių gru
pių. Jie, nesutikdami Hodac 
net į patalpas įsileisti, užsi
barikadavo, jokių valdžios pa
rėdymų neklausydami, reika
lavo kito vadovo, nes pagal 
juos, Hodac televiziją padary
siąs valdančios partijos įran
kiu. Žurnalistus parėmė 
100,000 demonstrantų, jų pu
sėje ir Havel. Klausimas 
sprendžiamas Čekijos parla
mente, skubiai kuriant naują 
įstatymą. 

Nors Lietuvos televizija iki 
tokios ribos nebuvo priėjusi, 
bet panašių bėdų turėjo. Kiek
viena valdžia jos vadovais 
skirti stengėsi irgi tik sau pa
lankius žmones. 

• Ateina socialdemokratų 
dienos — skelbė pranašai, 
pasauliui žengiant į pirmąjį 
trečio tūkstantmečio šimtme
tį. Jie aiškino, kad ši tarptau
tinė politinė grupuotė dar 
nėra parodžiusi žmonijai, ką ji 

BALTIJOS ŠALIŲ REVOLIUCIJA IŠ 
10 METŲ PERSPEKTYVOS 

Reportažas iš Vašingtono 

DRAUGAS, 2001 m. sausio 19 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Praėjusį antradienį Vašing
tone, Laisvosios Europos ir 
Laisvės radijo patalpose, buvo 
pažvelgta į Baltijos šalių per 
pastaruosius 10 metų nueitą 
kelią. Trijų Baltijos šalių am
basadorių pranešimus mode-
ravo direktorius Paul Goble, 
pastebėdamas, kad Baltijos 
valstybėms itin svarbūs yra 
du mėnesiai: sausis ir rugpjū
tis. Ypač tragiškas buvęs 1991 
metų sausis, kai tuometinis 
Sovietų Sąjungos vadovas 
Gorbačiov įsakė žudynes Vil
niuje ir Rygoje. Goble išreiškė 
viltį, kad sausio mėnesiai bū
tų kur kas geresni ateityje. 

Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms Stasys 
Sakalauskas pradėjo savo pra
nešimą, pastebėdamas, jog 
Lietuvos vaidmuo, žlungant 
Sovietų Sąjungai, buvęs tikrai 
reikšmingas ir padėkojo Paul 
Goble bei kitiems amerikie
čiams už jų įnašą, Lietuvai at
gaunant nepriklausomybę. Pa
sak Sakalausko, žvelgiant į 
praeitį — į 1990 metus — So
vietų Sąjungos vyriausybė, pa
dedama KGB, griežtai kon
troliavo ekonomiką, nepripa
žino jokių laisvių, jokių žmo
gaus teisių. Tad, šiandien pa
žvelgus į Lietuvą, matyti labai 
didelė pažanga: Lietuva įgy
vendino laisvos rinkos ekono
mikos principus, žmogaus tei
ses, o rinkimų procesai yra to
kie, kad nekyla balsų skaičia
vimo problemų... Žodžiu, esa
ma labai daug pažangos, o, 
kalbėdamas platesnėmis sąvo
komis, ambasadorius Saka
lauskas nurodė Lietuvos poli
tikos pastovumą, siekiant pa
grindinių Lietuvos tikslų, 
įtvirtinant nepriklausomybę, 
ekonomikos ir politikos nepri-

gali ir ką reiškia. Jeigu tik su
gebės tai parodyti, politiškai ji 
pasaulyje vyraus, bent jau per 
šį XXI amžių. Ekonominis gy
venimas Vokietijoje rodo, kad 
tai gali būti ir tiesa. Buvusiai 
Rytų Vokietijai padėdama įsi
jungti į bendrą ekonominį gy
venimą ir dėl to susilpnėjusi, 
socialdemokratų valdoma 
valstybė sparčiai atsigauna: 
turtėja, gražėja, linksmėja, 
siekdama suvienyti ir tokiu 
pačiu keliu vesti Europą. Ar 
ne tokių idėjų paskatinta ir į 
Vokietiją nusižiūrėjusi, prie 
socialdemokratų glaudžiasi ir 
mūsiškė LDDP? Jeigu toks, 
sausio pabaigoje planuojamas, 
susijungimas įvyktų ir sąjun
ga veiktų, Lietuvoje ji būtų la
bai stipri, pastovi, todėl ir pa
veiki kairė. 

Ei, jūs, sukiurę, pabirę deši
nieji, ar jums tai plaukų ne
šiaušia? 

klausomumą, saugumą, poli
tiką. Šalyje įvykus keliems 
rinkimams ir pasikeitus val
džioms, užsienio politikos tiks
lai išliko nepakitę. Jie yra: in
tegracija į Šiaurės Atlanto su
tarties organizaciją (NATO), 
integracija į Europos Sąjungą 
(ES) ir geri santykiai su Lietu
vos kaimynais. „Žodžiu, pada
ryta labai daug pažangos, 
ypač gerinant santykius su 
Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis", pareiškė ambasadorius 
Sakalauskas. Kaip labai pozi
tyvų pavyzdį, jis nurodė Balti
jos chartiją: vyksta periodiški 
saugumo pasitarimai, o ekono
minis bendradarbiavimas pa
kilęs į naują aukščiausią lygį 
— JAV tapo antruoju di
džiausiu kapitalo investuotoju 
Lietuvoje. Buvę ir būsimi JAV 
vadovai pritaria NATO plėti
mui ir Lietuvos aspiracijoms 
patekti į tą organizaciją. Pa
sak ambasadoriaus Sakalaus
ko, JAV ir Lietuvos santykiai 
esą beprecedentiškai geri, o 
pastarieji metai buvę itin sėk
mingi, tad Lietuva optimistiš
kai žvelgia į ateitį. 

Ambasadorius Sakalauskas 
savo pranešimą baigė, paste
bėdamas, kad vis dėlto Lietu
vos saugumas ir toliau lieka 
vienu pagrindinių rūpesčių, 
tad stengiamasi įstoti į NATO 
ir Europos Sąjungą, ir tapti 
tikru Europos bendruomenės 
nariu. 

Padėtį Estijoje apžvelgė am
basadorius Sven Jurgenson 
pastebėdamas, kad geriausias 
dalykas, ištikęs Estiją, buvo 
1992 m. Rusijos paskelbtas 
embargas, paskatinęs finansų 
reformą, rinkimus. Estai į 
tuos dalykus žiūrėję taip idea
listiškai, kad ir šiandien Esti
ja yra mažiausiai korumpuota 
valstybė, įskaitant Europos 
Sąjungos šalis. Atrodo, kad 
tai, ir estų politika tautinių 
mažumų atžvilgiu, teigiamai 
veikia ir Estijoje gyvenančią 
rusų mažumą. Pasak ambasa
doriaus Jurgenson, net 62 
proc. Estijoje gyvenančių rusų 
pritaria Estijos vyriausybės 
politikai. 

Latvijos ambasadorius Aivis 
Ronis pabrėžė Latvijos, kaip 
šalies, savitumą — pastangos 
atgauti nepriklausomybę Lat
vijoje prasidėjusios anksčiau 
negu kitur, o šiuo metu siekia
ma narystės NATO ir Europos 
Sąjungoje. Įvertindamas 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
užsienio politiką, Latvijos am
basadorius pastebėjo, kad 
JAV net 50 metų vesta Balti
jos valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažini
mo politika, neturi precedento 
užsienio santykių istorijoje. 

(rk) 

„Pone, gal norite pirkti 
šviesos... 99 

Nieko šiais laikais nebenu
stebina nusiskundimai, ypač 
girdimi iš didžiųjų, turtingųjų 
šio krašto gamyklų, įmonių ar 
bendrovių, kad jos jau atsi
dūrusios ant ..bankroto ribos" 
ir tik nemažas kainų pakė
limas už jų gaminius, gali iš
gelbėti nuo „kritimo į bankro
to bedugnę". Nors tas pelnas 
skaičiuojamas milijonais ar 
net milijardais dolerių ir eili
niam vartotojui, vos įsten
giančiam nuo vienos iki kitos 
algos išgyventi, tie uždarbio 
skaičiai atrodo astronomiški, 
tačiau — „prieš vėją nepapū
si" — jeigu gaminių kainos pa
kyla, reikia mokėti arba atsi
sakyti būtinų paslaugų. 

Šios žiemos pradžioje, ir 
kiek anksčiau, pradėjome gir
dėti apie „energijos stoką". Ne 
tą, kuria skundžiasi kai kurie 
asmenys ar net lietuviškos or
ganizacijos, bet daugiausia 
elektros, gamtinių dujų, sky
stojo kuro šildymui, benzino... 
Tarytum susitarę, visi anks
tesnieji ištekliai pasiekė „sta
tinės dugną", o galimybių pa
pildyti niekas nenumato. Pir
moji trūkumų auka — vargšo 
vartotojo kišenė ir pasitikė
jimas bendrovių pateikiamais 
pasiaiškinimais, del ko staiga 
atsirado tiek trūkumų. 

Galima sutikti, jog gamtinių 
dujų išteklių sumažėjimas pa
teisinamas ypač šalta ir anks
ti prasidėjusia žiema, o gal
būt ir „neapskaičiavimu", kad 
tiek daug jų prireiks. Pana
šiai, kaip „druskos kalnai", 
kuriuos sukaupia miestai, 
miesteliai ir kitos vietovės, be-
siruošdamos kovoti su sniego 
krituliais keliuose bei gatvėse. 
Jeigu žiema nešalta, nedaug 
sninga, tie kalnai lieka riogso
ti per vasarą, bet pasitaiko, 
kad išteklių nepakanka (pa
vyzdžiui, šią žiemą) ir net val
stybė turi skirti pinigų, kad 
būtų galima juos papildyti. 
Vis tik už mėnesio kito ateis 
pavasaris ir dujomis namus 
šildančiųjų sąskaitos suma
žės. 

O kaip su elektra? Ypač 
Kalifornijoje, apie kurios var
gus su „elektros energijos" 
trūkumais daug kalbama bei 
rašoma. Atrodo, kad čia jau vi
sai kita kalba, bet trūkumai 
nemažiau susieti su „politi
ka", kaip su tikrove. Supran
tama, vartotojams, kuriems 
reikia mokėti aukštas kainas 
ir dar periodiškai nutraukia
ma elektros srovė, priežastys 
yra antraeilis dalykas. Jiems 
svarbu, kad nesutriktų įpras
tinė gyvenimo eiga — juk 

moderniuose namuose elektra 
vaidina nepamainomą vaid
menį: žmogui net įsivaizduoti 
sunku, kaip be elektros būtų 
galima išsiversti. 

Opiausias klausimas: kaip 
šią problemą ruošiasi spręsti 
tiek Kalifornijos, tiek kitų val
stijų (ilgainiui, be abejo, viso 
krašto) elektros tiekėjai? Jau 
plačiai diskutuojamos įvairios 
galimybės ir elektros pagami
nimo būdai, nesiremiant vien 
organinės kilmės kuru ar pasi
naudojimu kaimyninių vals
tijų pertekliumi. Vis patrauk
liau atrodo siūlymai įkinkyti į 
elektros energijos gamybą 
saulę ir vėją. Taip pagaminta 
elektros energija būtų nesun
kiai prieinama visiems, jos 
šaltinis nuolat atnaujinamas, 
be to, tokia gamyba neterštų 
atmosferos ir aplinkos, nes 
nepaliktų jokių dūmų ar kitų 
nuosėdų. 

Tiesa, apie tai ne vien kal
bama, kai kuriose valstijose 
jau įgyvendinama. Laukuose, 
ypač vėjuotose vietose, įku
riant vadinamuosius „elektros 
gamybos ūkius" — išrikiuo
jant eilių eiles modernių ma
lūnsparnių, kuriuos vėjai suka 
ir gamina elektrą. Tačiau kol 
kas tai tik eksperimentai ar 
ypatingų gamtos saugotojų 
užsispyrimas. Reikia tikėtis, 
kad ši tendencija ilgainiui bus 
išplėsta ir nustosime remtis 
vien įprastaisiais energijos 
šaltiniais. 

Vis tik, svarstant elektros 
ar kitos būtinos energijos trū
kumus, dėmesio vertas straip
snelis, išspausdintas š.m. sau
sio 18 d. „New York Times" 
pirmame puslapyje. Rašoma, 
kad dviejų JAV universitetų 
— Harvard ir Rowland Insti
tute for Science — mokslinin
kams pavyko „sugauti ir laiki
nai sustabdyti šviesą". Prisi
menant, kad šviesos greitis 
erdvėje yra 186,000 mylių per 
sekundę, kad šviese gali „pra
lįsti" per stiklą, vandenį, du
jas ir daug kitų medžiagų, tai 
jau nemažas pasiekimas. Pasi
rodo, kad šviesos greitį galima 
ne tik sulėtinti, bet visiškai 
sustabdyti, o paskui vėl pa
leisti normalia slinktimi... 

Kol kas tai tik eksperimen
tai, tam tikras plyšelis į toli
mesnius tyrimus ir praktiškus 
atradimų pritaikymus. Tik pa
galvokime: vieną gražią dieną 
prieina prie tamsoje dėl elek
tros energijos stokos bedūsau
jančio piliečio kažkoks žmo
gelis, ištraukia iš po skverno 
dėžutę ir sako: „Pone. gal no
rite pirkti šviesos..." 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 
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Nr.33 
Gyvenant svetimame krašte, la

bai norėjosi bendrauti su tautiečiais. Visi buvo drau
giški. Stengėsi vieni kitiems padėti. Mes jautėmės 
kaip giminės. Aš labai mėgau E. Raupienę. Ji gyveno 
su sūnumi Antanu netoli mūsų. Jis dirbo ir vakarais 
mokėsi institute. Raupienė dažnai sirguliavo, todėl, 
kai tik turėdavau laiko, ją aplankydavau. 

Artimai draugavau su Bartlingaitėmis — Roma, Ma
ryte ir Vida. Kada tik pas jas ateidavome, visada 
rasdavome jaunimo. Tik jos toli nuo mūsų gyveno. 
Vėliau Roma ištekėjo už V. Indriūno, kuris buvo at
važiavęs iš Šiaurės į Barnaulą, dirbo ir mokėsi insti
tute. Tuo laiku jau leido ir mūsų jaunimui mokytis 
aukštosiose mokyklose. 

Kartą mieste sutikau Urbonavičienę. Mes su ja kar
tu gyvenome Kamniuje. Pakvietė į svečius. Ji gyveno 
pas sūnų Boleslovą, kuris turėjo žmoną Onutę ir 3 
vaikus, o dukra Birutė taip pat turėjo 3 vaikus. Dukre
lė ir berniukus dvynukus. Boleslovas buvo labai drau
giškas. Dažnai mane su Jane kviesdavo į svečius. 

Norėjosi gražiau apsirengti, o mano ir Janės alga 
buvo labai maža. Reikėjo mokėti už butą. Su Jane vir

davome tirštas sriubas, užspirgindavome spirgučiais 
ir valgydavome su duona. Kai aš vaikų daržely gauda
vau gerus pietus, tai man užtekdavo, o Jane sukirsda
vo po 2 lėkštes sriubos. Mieste tuo metu pasirodė ark
liena. Mėsa buvo labai raudona, mes nepirkdavome, 
bet arklienos dešras valgydavome, nes parūkytos ska
nios. 

Mūsų šeimininkė dažnai pakviesdavo į svečius savo 
draugų — gamindavo „braškės". Ant stalo padėdavo 
lėkštę sūdytų lašinukų ir gerdavo „braškės" po stikli
nę. Po to šokdavo su pritūpimais. Aš ir Jane „braškės" 
gerti negalėjome. Šeimininkai dar mėgo lošti loto. Ir 
mus su Jane pakviesdavo, lošdavo iš smulkių pinigų. 
Man labai sekdavosi lošti, bet bodavo nepatogu imti 
pinigus. 

Po karo klimatas sušvelnėjo. Čia, dideliame mieste 
nesiautė stiprūs buranai ir šaltis buvo mažesnis. O be 
to. mes jau pripratome prie šalčio. Nebedėvėjome vati
nukų ir veltinių. Tik geriau apsirengti iš algos pinigų 
neužtekdavo. 

Tą žiemą mus aplankė Zenonas Juodviršis iš Kam
niaus. Jis į Barnaulą buvo atsiųstas darbo reikalais. 
Lengvenis taip pat iš Kamniaus užėjo man pasakyti, 
kad aš jam labai patikau, bet, kadangi jis jau vedęs, 
tai žadėjo man pripiršti savo gerą draugą. Sako, ne
nustebk, jei pas tave atvažiuos Juozas Račkauskas, 
kuris gyveno rajone. Pakalbėjome, pasijuokėme 

Rudenį pradėjau ieškoti buto, kad galėčiau atsi
kviesti iš Kamniaus mamą. Norėjosi gyventi kartu 

Grįžusi su vaikų darželiu iš vasarvietės susirgau 
pūlinga angina. Labai sunkiai sirgau. Kadangi ieško
jau kambario, laikinai mane priėmė gyventi Andriu-
laitienė. Ji labai nuoširdžiai mane slaugė. Pas ją gyve
nau, kol suradau kambarį privačių namų rajone. Rei
kėjo pereiti per didelį šeimininkų kambarį į mažesnį. 
Ten stovėjo lova, stalas ir spinta. 

Tą rudenį mama persikėlė iš Kamniaus gyventi pas 
mane. Labai greit surado darbą didelėje gamykloje. 
Dirbo kasininke. 

Mūsų buto šeimininkai gyveno rajone, o čia su mu
mis gyveno dvi jų dukros. Viena ištekėjusi Nadia su 
vyru Tolia, mažu sūneliu ir Tolios mama Michailovna. 
Kita sesuo Alka. Pusrūsyje buvo virtuvė, kurioje mie
gojo Michailovna. Tai pagyvenusi, labai gera moteris. 
Kai valgydavome silkę ir eidavau į pusrūsį išmesti 
kaulų, ji prašydavo, kad neišmesčiau, duočiau jai pa
čiulpti. Jai labai norėjosi sūrimo. Kai nunešdavau sil
kės, griežtai atsisakydavo, mat ji tik kaulus galinti 
paimti. 

Pavasarėjant atvažiavo į svečius Juozas Račkaus
kas. Jis dirbo rajone buhalteriu ir į Barnaulą dažnai 
atvažiuodavo su ataskaitomis. Pradėjome draugauti. 
Atvažiuodavo gana dažnai ir vis su bilietais į kiną. Ir 
mama kartu eidavo. Mama gerai pažinojo Juozo tėvą. 
Jie kartu dirbo Lietuvos Valstybes kontrolėje 

O pavasarį pas mus atvažiavo mamos drauge Evge-
nija Andrejevna (Žemai Ovčarova iš Kaukazo Ji su 
mama susipažino lageryje ir susidraugavo visam gyve

nimui. 
Ją, 18 metų mergaitę. ,,pasodino" į lagerį už tai. kad 

parašė eilėraštį apie J. V. Staliną. Lagery kurį laiką ji 
su mama dirbo buhalterijoje, buvo labai gera buhal
terė. Jos abi išėjusios į laisvę pasikeisdavo laiškais, 
Ženia grįžusi į Kaukazą (ten gyveno jos tėvai1, parašė 
mamai laišką ir skundėsi, kad negauna savo mieste 
buhalterės darbo. Tada mama ir pakvietė Ženią at
važiuoti į Barnaulą, nes čia buhalterių trūko. Ženė 
turėjo ypatingai gražų braižą. Nors buvo labai gera 
buhalterė, neturėjo darbo knygutės. Lageriuose baigus 
bausmę, darbo knygutės neišduodavo. 

Atvežė iš Kaukazo mums lauktuvių, visą kibirą 
vyšnių uogienes. 

Aš su Ženia apvaikščiojau daugybę fabrikų, gamyk
lų, įstaigų, ieškodamos Zeniai darbo. Visur reikalavo 
parodyti darbo knygutę, o Zene jos neturėjo. Vieną 
rytą Zene atsikėlė ir apsiverkusi sako: ,.Jūs del ma
nęs daugiau nevarkite. Reikia man važiuoti atgal". 
Mama ryžosi veikti pati. Prašė Ženės dar palaukti, ne
važiuoti. Nusprendė viską atvirai papasakoti savo ga
myklos kadrų skyriaus vedėjai. Kitos išeities nebuvo. 
Vedėja buvo gera, simpatinga moteris. Sutiko Ženią 
priimti sąskaitininke, o jei gerai dirbs, pervesti į bu
halterius. Ženia daugelį metų — iki pat pensijos dirbo 
buhaltere ir buvo labai dėkinga mamai už paramą. Ji 
turėjo 10 metų sūnų Valerijų Pradėjusi dirbti, at
sivežė ir sūnų 
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KALBA APIE PASIPRIEŠINIMĄ 
OKUPACIJAI TAPO LYG IR 

NEPADORI 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAJTĖ 

Šių metų rugsėjo pabaigoje 
Lietuvos Seime buvo priimtas 
„1941 m. birželio 23 d. Lietu
vos Laikinosios vyriausybės 
pareiškimo 'Nepriklausomy
bės atstatymo deklaravimas' 

sos šitos struktūros tik tolera
vo lietuvių aktyvistų veiks
mus, ruošiant sukilimą. To
liau reikėjo išsiaiškinti, ar 
Lietuvių aktyvistų fronto ideo
logija sutapo su nacionalsocia-

pnpažinimo Lietuvos Respub- lizmo-nacizmo pagrindais, ar. 
likos teisės aktu įstatymas' 
bet. žydų organizacijoms mi
nėtą laikotarpį susiejus su ho-
lokaustu, jis buvo skubiai at
šauktas. Kodėl taip atsitiko? 
Atslūgus Seimo rinkimų 
karštligei, „Draugo" korespon
dentė Lietuvoje Audronė V. 
Škiudaitė kreipėsi į įstatymo 
autorių Antaną Napoleoną 
Stasiškį, prašydama pako
mentuoti incidentu tapusią 
įstatymo priėmimo-atšaukimo 
istoriją. 

A. N. Stasiškis yra Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių-) pirmininko pavaduoto
jas, Konservatorių frakcijos 
Seime narys, Politinių kalinių 
ir tremtinių bendrijos pirmi
ninkas, buvęs politinis kali
nys. Praėjusią kadenciją, kada 
buvo priiminėjamas minėtas 
įstatymas, jis taip pat buvo 

pavyzdžiui, pareiškimai apie 
dalyvavimą, kuriant naująją 
Europą, buvo tik dekotyviniai 
elementai, siekiant prisitaiky
ti prie einamojo momento, 
prie vokiečių jėgos, kuri kon
troliavo padėtį. Labai gaila. 
kad nė viena oficiali įstaiga į 
tuos klausimus neatsakė. 
Arba jos to nepajėgė, arba ne
suvokė. Gavau santrauką apie 
Laikinosios vyriausybės veiklą 
ir apie įvykius greta jos vėles
niais — liepos-rugpjūčio mė
nesiais, kas nieko bendra ne
turėjo su sukilėliais ir buvo 
vokiečių okupacijos bei jos ad
ministracijos įvedimo pasek
mė. Istorijos instituto rašte 
1941 m. birželio 23 d. dekla
racija sulyginta su 1918 m. 
vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 
11d. aktais, ir pasakyta, kad 
tai yra lemtingos datos ir kad 

S K E L B I M A I 

Seimo Nacionalinio saugumo jos vienareikšmiai reiškia He
bei gynybos komiteto narys. 
Pateikiame jo komentarą. 

— Šio įstatymo istorija ilga 
ir nemaloni. Aš net ir dabar 
neturiu tikslaus atsakymo, 
kodėl taip atsitiko. Atvirai 
kalbant, nesu dar morališkai 
atsigavęs nuo šio smūgio. Iš 
tikrųjų tai, kas įvyko, yra 
išdavystė tų žmonių, kurie su
kilo ir kurie žuvo 1941 m. 
TSTp" susiklostė įvykių eiga, 
kad- visa ši istorija buvo susie
ta su mano vardu. Tai mane 
labai slegia. Visa šio įstatymo 
istorija yra klaida, kuri susi-
sluoksniavo iš daugybės mažų 
klaidų. 

Jau daugiau kaip prieš me
tus 1941 m. Sukilėlių sąjun
gos žmonės (Žaldokas, J. An
tanaitis, A. Darnusis) pradėjo 
kreiptis su siūlymais Laikino
sios vyriausybės 1941 m. bir
želio 23 d. pareiškimą dėl ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbti valstybės teisės aktu, 
kaip tai buvo padaryta su Lie
tuvos Laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos 1949 m. vasario 16 d. 
deklaracija. Iniciatoriai matė 
tiesioginę analogiją. Bet, ka
dangi tai buvo prieštaringas 
laikotarpis, mes ilgai abejo-
jome. Tariausi su kolegomis 
konservatoriais, istorikais. 
Galų gale oficialiajai Pasiprie
šinimo okupaciniams reži
mams dalyvių ir nuo okupa
cijų nukentėjusių asmenų tei
sių ir reikalų komisijai Seime 
pateikiau svarstyti šį pasiūly
mą. Komisijos sprendimas bu
vo toks: siekti, tačiau pirmiau 
atsiklausti istorikų nuomonės. 
Sukilėlių sąjunga pateikė įsta
tymo projektą. Komisijoje mes 
jį susiaurinome. Nusiuntėme į 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrą bei 
Istorijos institutą, prašydami 
atsiliepti. Šioms įstaigoms bu
vo pateikta daug klausimų. 

I ši prieštaringą laikotarpį 
negalima žiūrėti vienareikš
miai. Laikinoji vyriausybė lyg 
ir egzistavo, bet ji negalėjo 
vykdyti savo funkcijų, kadan
gi greta veikė daug kartų stip
resnė vokiečių karinė ir ad
ministracinė valdžia. Mane 
domino ideologines ištakos. 
Kadangi sukilimo organizaci
niai sumanymai gimė Berly
ne, kilo tiesmukiški klausi
mai: iš kur ėjo iniciatyva, ar 
tai buvo inspiruota vokiečių 
slaptųjų tarnybų, gestapo, ar 
vokiečiai sąmoningai stengėsi 
panaudoti lietuvių nepasiten
kinimą, pasipriešinimą, ar vi-

tuvių tautos nepriklausomy
bės siekimą: „pati sukilimo, 
kaip išsilaisvinimo formos idė
ja ir jos realizavimas yra ne
išbraukiamas iš istorijos ir 
tautos atminties valstybingu
mo etapas. Kovos dėl valsty
bingumo prasme LAFo ir Lai
kinosios vyriausybės veikla 
vertintina neabejotinai pozity
viai, vienareikšmiškai, nekel
tų abejonių ir šios veiklos isto
rinių pasekmių ir dokumentų 
teisinis įvertinimas valstybi
niu lygmeniu". Tai oficialaus 
rašto 1 psl. ištrauka. Toliau 
išvardintos blogybės. 

Lietuvių tautos genocido bei 
rezistencijos tyrimo centro 
rašte koncentruotos išvados 
taip pat nėra, išvardijami ir 
teigiami, ir neigiami dalykai. 
Komisijai susidarė įspūdis, 
kad reikia atsiriboti nuo Lai
kinosios vyriausybės veiklos 
laikotarpio, kai buvo įvesta 
vokiečių okupacinė valdžia, o 
įstatyme koncentruoti patį pa
reiškimą, kad atstatoma ne
priklausoma valstybė ir veikia 
konstitucija: viso labo du saki
niai. Iš 4 straipsnių pasiliko tik 
2, jokio Laikinosios vyriausy
bės vertinimo neliko. 

Prie įstatymo buvo pridėti 2 
pareiškimų tekstai, kaip prie
dai, bet paskutiniu momentu 
jų atsisakyta, nes rašytinio 
teksto nėra išlikę (bent jau 
valstybiniuose archyvuose), 
tik įrašas patefono plokštelėje 
su Leono Prapuolenio balsu, 
kai pareiškimai buvo skelbia
mi per radiją. Šita plokštelė 
yra saugoma valstybiniame 
archyve. 

Oficialiai įstatymo projektas 
buvo įregistruotas birželio 
pradžioje ir Seime išbuvo ke
letą mėnesių. Buvo oficialus 
pateikimas, atsakyta į daugelį 
iškilusių klausimų. Po to galė
jo svarstyti komitetai. Pasta
bas pateikė tik Nacionalinio 
Saugumo ir gynybos komite
tas bei Teisės departamentas, 
pastarasis — juridinės techni
kos požiūriu. Niekas neturėjo 
jokių principinių prieštaravi
mų. Teisybę sakant, turėjo abe
jonių E. Zingeris: gal nerei
kia. Buvo daromos net 4 re
dakcijos, tekstas vis buvo tai
somas. Aš E. Zingerį nuolat 
supažindindavau su paskuti
niu variantu. E. Zingeris abe
jones reiškė, bet konfliktų ne
kilo ir kitų pasiūlymų nedavė. 
Visą laiką tariausi su V. 
Landsbergiu. Jo pozicija visą 
laiką taip pat buvo abejojanti. 

Illinois Lietuvių Respublikonų vadovybes posėdyje, Čikagoje. 2000 m. gruodžio 28 d. dalyvavo ir iš Michigano 
atvykęs Amerikos Lietuvų Respublikonų federacijos pirm J. Urbonas. Iš k.: I eil. — Kazimieras Oksas, Nijolė 
Maskaliūnienė ir Jonas Urbonas. II eil. — Illinois Lietuvių Respublikonų lygos pirm. Anatolijus Milūnas, Pra
nas Jurkus. Mindaugas Baukus, Birute Vindašienė ir Leonas Maskaliūnas. 

bet jis niekada nepasisakė ka
tegoriškai prieš, visus įstaty
mo projekto variantus žiūrėjo, 
taisė, tobulino. Išvakarėse pa
taisė dar ir paskutinįjį. 

Mūsų Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komitete projektas 
buvo svarstytas du kartus. 
Kad tai gali pakenkti Lietuvos 
interesams, pasisakymų nebu
vo. Po priėmimo iškilus 
triukšmui, komiteto vadovas 
man moralizavo, kad tai gali 
pakenkti stojimui į NATO. 
Bet juk komitete jis buvo pri
imtas bendru sutarimu. Nė 
žodžiu neužsiminė ir Užsienio 
reikalų komitetas, nors, turint 
galvoje paskesnį triukšmą, jo 
šventa pareiga buvo įsikišti. 
Man prikaišiojo ir NATO ko
misija, bet irgi tik post fac-
tum. O juk tris kartus buvo 
balsuojama posėdžių salėj. 
Tiesa, išvakarėse apie šį įsta
tymo projektą buvo kalbėta 
Konservatorių frakcijoje. Bet 
vėlgi nebuvo priimtas katego
riškas sprendimas, kalbos vy
ko ant abejonių ribos: reiktų 
atidėti. Posėdžiui pirmininka
vo frakcijos seniūno pavaduo
tojas Briedis, o Seimo vicepir
mininko A. Vidžiūno frakcijos 
posėdyje nebuvo. Pavaduoto
jas, kuriam, matyt, irgi spren
dimas neužsifiksavo, apie įsta
tymo atidėjimą neperdavė nei 
sekretoriui, nei A. Vidžiūnui, 
kuris pirmininkavo rytojaus 
Seimo posėdžiui. Aš į tos die
nos Seimo posėdį atėjau, pra
ėjus valandai nuo pradžios, 

,kai dienotvarkė jau buvo su
formuota. Kada atėjo eilė mū
sų įstatymui, paklausiau kole
gos, ar jis neišbrauktas iš die
notvarkės. Pasakė, kad niekas 
nesiūlė. Pamaniau, kad E. 
Zingeris ar V. Landsbergis 
persigalvojo ir išėjau į tribūną 
pristatyti teksto. Įstatymas 
buvo priimtas. O vakare skan
dalas... Po kelių dienų turėjo 
įvykti tarptautinis kongresas 
holokausto tematika. 

Šita buitine istorija su dau
geliu smulkių klaidelių rodo. 
kad niekas nematė didelio pa
vojaus. 

Net ir turėdamas galvoje, 
kad klaidos buvo padarytos, 
manau, jog tokie dalykai ne
turėtų lemti santykių su 
NATO. Suprantu, yra žydų lo-
bizmas ir 1.1., be jis neturėtų 
daryti esmines įtakos. Prieš 
Raudonąją armiją su ginklu 
rankose keliasdešimt tūkstan
čių sukilėlių išėjo ne todėl, 
kad jie norėjo po dviejų savai
čių turėti galimybę šaudyti žy
dus. Sukilimo tikslas ir paska
tos buvo visai kitokios — Lie
tuvos valstybės atstatymas. 
Tikslas buvo paskelbti nepri
klausomybės deklaraciją. Gali 
būti. kad kai kurie iš tų de
šimčių tūkstančių sukilėlių 
vėliau galėjo dalyvauti žydų 

žudyme, bet tai buvo pavieniai 
asmenys, kurie atliko asme
ninius nusikaltimus ir ku
riems krinta asmeninė atsako
mybė. 

Manau, kad taip elgdamo-
sios, žydų organizacijos daro 
didelę klaidą. Negalima savo 
tautos tragedijos, kuri tikrai 
yra viena didžiausių tragedijų 
visos žmonijos istorijoje, pa
versti politinio „reketo", politi
nio „biznio" įrankiu. Mano su
pratimu, tai yra gilus pasity
čiojimas iš pačios praeities. 
Keliasdešimt metų visą pa
saulį versti istoriją matyti per 
šitą siaurą plyšelį, yra ciniška. 
Tai neabejotinai turės morali
nių pasekmių ir žmonijos isto
rijai, ir pačiai žydų tautai. Ne
galima t a ip - suprimityvinti 
dalykų. Susidaro įspūdis, kad 
vienintelė teisė vertinti tampa 
panaši į monopolį — neduok 
Dieve, kad tik neišslystų iš 
rankų. Tapo įprasta, kad žodis 
holokaustas, arba masinės žu
dynės, tinka tik žydų atveju, 
visiems kitiems tai netaikyti
na, tai kažkas kita, žemesnio 
rango, nesulyginama. Gal tam 
tikru mastu nesulyginama, 
bet tai nereiškia, kad kitur ne
vyko nusikaltimai prieš žmo
giškumą. Sovietų Sąjungos is
torija yra daug siaubingesnė, 
bet ji per mažai žinoma ir apie 
ten vykusias žudynes sužinota 
pernelyg vėlai, kai atmintis 
jau buvo išsitrynusi. 

Taip lengvai pasiduodant 
šalutinėms jtakoms, klaida 
padaryta ir praktinės politikos 
požiūriu. Negalima atsisakyti 

savo principų. Niekam kitam 
nerūpi tas tūkstantis ar du 
tūkstančiai žuvusių vyrų, ku
rie išėjo, vedami svajonės at
kurti savo valstybę. Ir nesvar
bu, ar ta valstybė buvo reali, 
ar nereali, pritaikyta ar nepri
taikyta. Už tai gali būti atsa
kingi vadovai, bet ne tie žmo
nės, kurie žuvo. Vėlesnių kar
tų pareiga atiduoti žuvusiems 
pagarbą. 

Tarpusavio nuoskauda te
beplūduriuoja. Turėtų atsiras
ti tolesnė diskusija, nes yra 
daug nesąžiningo vertinimo — 
konjunktūrinio, prisitaikan
čio. 

Taktinė klaida buvo, kad 
mes šią problemą atitempėm 
iki rinkimų. Jeigu įstatymas 
būtų priimtas birželio mėnesį, 
skandalo nebūtų kilę, arba jis 
būtų buvęs nereikšmingas. 
Rinkimų kampanijos metu į 
viską žiūrima kaip per padidi
namąjį stiklą. 

Mes pasirinkome drastišką 
būdą — atšaukti įstatymą. 
Gal reikėjo balsuoti pataisas 
ir jo nepriimti, dabar ši tema 
apie sukilėlius, partizanus, 
pasipriešinimą, nukentėjusius 
žmones tapo lyg ir nepadori. 
Prikabinamas Klimaitis, Lie
tūkio garažai ir t.t. Tuo veiks
mu mes sudarėm pretekstą ir 
antisemitinėms nuotaikoms, 
kurios, pasirodo, mūsų visuo
menėje tebeegzistuoja. Po šio 
įstatymo atšaukimo „Lietuvos 
aide"' prasidėjo nuolatinė anti
semitinė kampanija. Taigi, 
pretekstu pasinaudota. 

FOTOMENININKAS 
ALGIMANTAS KEZYS BRAZILIJOJE 

Sunku turbūt sutikti mūsų 
tautietį, na, ir fotomenu besi
domintį amerikietį, kuris ne
būtų girdėjęs Algimanto Kezio 
pavardės. Ji dabar jau plačiai 
žinoma ir Lietuvoje, nes kiek
vienais metais šis Čikagos 
pašonėje — Stickny miestelyje 
— gyvenantis menininkas 
rengia savo parodas. 

Tačiau A. Kezys atranda ir 
naujas teritorijas, kuriose vys
to savo kūrybinę veiklą. Nuo 
1999 m., kuomet jis surengė 
savo pirmąją parodą Salva
dore mieste, Brazilijoje, A. Ke
zio garsas pradėjo sklisti ir 
šioje didžiulėje Pietų Ameri
kos valstybėje. 

Gerai atsimename, kuomet 
1999 m. gruodžio mėn. Salva
dore mieste vyko Lotynų Ame
rikos kultūros mugė — kon
certai, teatrai, parodos ir kt. 
Tada, kaip vienas Čikagos 
miesto reprezentantų. į šį ren
ginį su Čikagos miesto vaiz
dais buvo pakviestas ir vienin
telis lietuvis Algimantas Kc-

zyš. 
Kadangi jo nuotraukos sukė

lė nemažą susidomėjimą, Sao 
Paulo miesto kultūros centro 
pastate 2000 m. rugsėjo 6-spa-
lio 8 d. buvo surengta A. Kezio 
paroda kartu su braziliečio 
Gal Oppido darbais. Kaip ma
tome šios parodos programi
niame leidinyje, mūsiškis čia 
buvo pristatytas ne vien tik 
kaip čikagietis, bet ir kaip lie
tuvis. 

Ir šioje parodoje A. Kezio 
kūryba susilaukė gero įverti
nimo. Tokiu būdu buvo steng
tasi jo kūrybą parodyti ir Rio 
de Jeneiro mieste. Parodą or
ganizuoti ėmėsi IBEU (Brazi
lijos — JAV.Institutas — dvie
jų valstybių centras, besirū
pinantis anglų kalbos moky
mu). Šis centras užsiima ir 
Brazilijos bei JAV menininkų 
parodų rengimu. Kaip laiške 
rašo IBEU Kultūros departa
mento direktorė Gloria Ho-
ward Felicissimo, sausio 17 d. 
atidaromoje parodoje, šalia A. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off Mgr. AuKse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1 /2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581*8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

y REALTORS 
OffC.(773) 586 • 5959 

HOME (7081 42S - 7160 
MOBIL 1773) 590-0205 

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

Reikalingi taksi 
vairuotojai. Pats apmokau. 

Skambinti 
tel. 847-774-6643. 

A newly formed Community 
Bank located in the southwestern 

suburbs is offering excellent career 
opportunities.for part time Ac

count Executives. These positions 
reąuire prior New Accts. and 

Teller experience. If you desire to 
be a part of a company with great 

benefits and a team-oriented 
approach call or send resume to: 
Community Bank of Lemont 

1237 State St. 
Lemont, IL 60439 

630-257-1900 
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New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
V<«*\IA77MJS4-7K20 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Oak Lawn išnuomojamas butas — 
$600 į mėn. su šiluma ir elektra. 
Beverly išnuomojamas 4 miega
mųjų namas, yra 2 mašinų garažas. 
Vakarinėje Oak Lawn dalyje, ramio
je vietoje parduodamas ..townhou-
se" — 4 miegamieji, 2 vonios. Yra 
didelis dviejų mašinų garažas. Arti 
golfo laukas, baseinas, parkas. 
Skambinti: 773-767-2400, First 
Rate Real Estate, Aušra Padalino. 

Medicinos ištaigai Wheeling, 
IL, reikalingas masažistas. 

Privalo turėti Amerikoje 
išduotą leidimą. Skambinti 

tel. 847-392-8080. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

Tai - Jusu laikraštis 
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Fotomenininkas Algimantas Kezys. 

Kezio kūrybos, bus parodyti ir 
žymaus Brazilijos fotomeni
ninko Paulo Jazes darbai. 

Taigi netrukus vėl bus proga 
Brazilijos gyventojams dar 
kartą susipažinti su mūsiškio 
Algimanto Kezio fotografijo
mis. Reikia atsiminti šios nau
jos parodos atidarymo datą — 
2001 m. sausio 17 d. 

Iš A. Kezio teko sužinoti, jog 
dar viena jo kūrybos paroda 
bus atidaryta š.m. rugpjūčio 
mėnesį anksčiau minėtame 
Salvadore mieste. Kuomet 
1999 metų gruodžio mėnesį 
ten viešėjo A. Kezys. buvo pro
ga susipažinti su vietiniu fo
tografijos mokytoju, kuris jį. 
pakvietė surengti savo fotopa-
rodą to miesto modernaus me
no muziejuje. Taigi šios vasa
ros paroda bus kaip tik jo 
ankstesniojo kūrybinio prisi
statymo braziliečiams tęsinys. 

Be abejo, čia minimos A. Ke
zio fotoparodos bus dar ne 
paskutinės Brazilijoje. Kaip 
girdėti, jo kūryba dar domisi 
ir kiti miestai ar kitos galeri
jos tame krašte. 

Dar prieš Kalėdas susilau
kėme naujo — 2001 metų ka
lendoriaus su A. Kezio nuo
traukomis. Jis pavadintas 
„Chicago and the twin cities". 
Šio kasmet išleidžiamo leidi
nio puslapiuose randame apie 

30 nuotraukų. Kiekviename 
puslapyje matome po dvi fo
tografijas — vieną iš Čikagos, 
o kitą — iš įvairių pasaulio 
miestų. Čia taip pat yra ir Vil
niaus Pilies skersgatvio vaiz
das. 

Reikia pažymėti, kad šiuo 
metu energingasis A. Kezys 
dirba prie bent poros projektų. 
Vienas jų yra Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga 
ruošiamas tradicinės parodos 
surengimas. Šiemet ta paroda 
apims ne dailės kūrybą, bet 
nuotraukas. Yra laukiama 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus oficialios fotografės 
Džojos Barysaitės fotografijų 
apie prezidento veiklą, jo ke
liones, susitikimus su politi
kais visame pasaulyje. 

Taip pat A. Kezys baigia pa
ruošti mažai pažįstamo Lietu
vos fotografo Jono Dvarižkio 
H912-1944) nuotraukų albu
mą iš nepriklausomos Lietu
vos laikų. Šis. buvęs mokyto
jas, yra palikes puikių Lietu
vos vaizdų, kurie pirmą kartą 
išvys dienos šviesą. 

Ed. Šulait is 

• Amžinasis žmogaus tri
kampis: gėris, blogis ir pasi
rinkimo laisvė. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
NEJAUKI TYLA 

Visas pasaulis žino apie ne
sibaigiančią bei pastovią JAV 
ir Rusijos draugystę, todėl ir 
žiniasklaidoje vengiama nei
giamai apie Rusiją atsiliepti. 
Visas tarptautines žinias do
minuoja Izraelio ir Palestinos 
nesibaigiantis konfliktas, ta
čiau niekada ir niekur neužsi
mename apie pagaliau laisvę 
atgavusias Pabaltijo respubli
kas. Bet mano didžiausiam 
nustebimui, vieną dieną tarp
tautinių žinių laidoje buvo 
trumputis pranešimas, kad 
Rusija planuojanti Pabaltijo 
respublikose steigti karo ba
zes. Su dideliu dėmesiu sekiau 
visą Amerikos spaudą ir kabe
linės televizijos žinias, tačiau 
niekur apie tą daugiau nebuvo 
užsiminta. Atrodo, kad žinių 
pranešėjas, netikėtai užklupęs 
tokią originalią žinutę, ją 
įspraudė į pranešimus, tačiau 
niekur daugiau tokio prane
šimo neteko užtikti. 

Greičiausiai buvusi JAV ir 
Rusijos draugystė neleidžia 
kreipti dėmesio j buvusias so
vietines respublikas, nes gal 
taip nepriimtina Maskvai. Ta
čiau ir tokia netikėtai išsprū
dusi žinutė turėtų sukelti dė
mesį. Juk visos trys Pabaltijo 
respublikos yra Rusijos arti
mos kaimynės, o Rusija neturi 
priėjimo į Atlantą, nei kitus 
Europos kraštus, nebent verž
tųsi per Lietuvą, Latviją ar 
Estiją. 

Jei Maskva iš tikro planuoja 
tokį projektą, tai kaip į tą rea
guos Amerika? Juk ir sovie
tinės okupacijos metais Pabal
tijo respublikos negavo para
mos iš JAV, išskyrus radijo 
laidas ar paskatinimo žodžius, 
be jokio veiksmo ar konkrečios 
paramos. Jei Maskva staiga 
su tankais ir kariškais lėk
tuvais pereis Lietuvos ar ku
rios kitos Pabaltijo respubli
kos sienas, ar Amerika protes
tuos? Ar imsis žygių, nors ir 
diplomatinių pasitarimų, kad 
tokia grėsmė būtų pašalinta iš 
laisvųjų respublikų? 

Atidžiai stebėkime politines 
žinias ir laukime tolimesnių 
komentarų. O jei Rusija iš tik
ro įvestų karo bazes, kokios 
reakcijos galime laukti iš JAV 
vadovybės? Tiek dabartinis 
prezidentas, tiek būsimas pre
zidentas George W. Bush ne-
siorientuoja tuose politiniuose 
siūbavimuose, nebent tai būtų 
Izraelis ir Palestina. Kokia 
ateitis laukia mūsų numylėtos 
tėvynės? 

Aurelija M. Balašait ienė 
Richmond Hghts, OH 

PER GREITAS 
SPRENDIMAS 

Negalima suprasti, kur gavo 
Lietuvos ir Latvijos Jėzaus 
draugijos provincijolas t. An
tanas Saulaitis mintį staiga 
sustabdyti užsienio ir tėvynėje 
gyvenančių daugelio lietuvių 
vertinamą, branginamą žur

nalą „Laiškai lietuviams". 
Per 50 metų redaktoriaus 

sunkų darbą ant savo pečių 
nešė tėvas Juozas Vaišnys, 
SJ, niekada nesiskųsdamas ir 
nedejuodamas. Jis vertas, ir 
jam priklauso, didelė pagarba. 
Jau ir šių metų konkursui bu
vo nustatęs gaires. Tikrai jis 
ir mes netikėjome, kad taip 
staiga žurnalas, „LL" bus pa
siųstas į užmarštį. 

Dažnai giminės ir artimieji 
iš tėvynės rašydavo, kaip žur
nalas ten laukiamas. Perskai
tę dalindavosi vieni su kitais, 
o paskutiniams jau tekdavo 
skaityti apsitrynusias raides. 
Jiems buvo didelė dvasinė 
stiprybė ir paguoda, kuri labai 
reikalinga. Kada žurnalas jau 
„palaidotas", provincijolas t. 
A. Saulaitis paskiria į Čikagą 
— Jaunimo centrą — iš Mont-
realio ne tik buvusį Aušros 
Vartų parapijos kleboną, bet 
ir žurnalistą Kazimierą Amb-
razą, SJ. Kodėl anksčiau jo ne-
Daskvrė redaktoriui tėvui J. 
Vaišniui pagalbininku? Vien 
kun. K. Ambrazas būtų savo 
įdomiais straipsniais užpildęs 
pusę „LL" žurnalo. Reikėjo 
provincijolui su gerais pata
rėjais, kurių Čikagoje apsčiai, 
tokį svarbų reikalą kruopščiai 
aptarti, o ne paskubomis dary
ti sprendimą. 

Liūdime palaidoto žurnalo 
„Laiškai lietuviams". Niekada 
nemaniau, kad t. A. Saulaitis 
tai padarytų, nes jis čia nepa
prastai gerbiamas. 

Jan ina Miliauskienė 
Worcester, MA 

VIENAS NULIS (1:0) ESTŲ 
NAUDAI! 

Estai šią vasarą atstatys sa
vo ambasadą Berlyne, Hilde-
brandstrasse 5. Jų ambasada 
yra tik keli blokai nuo buvu
sios Lietuvos pasiuntinybės 
atgauto sklypo Kurfuerstens-
trasse 134. 

Tuo tarpu Lietuva išleido 
milijonus markių laikinam 
pastatui Hannoveryje, su ku
riuo dabar nežino ką daryti. 
Arba parduos už centus... 

Tadas Mickus 
Springfield, VA 

LIETUVĄ SIŪLOMA 
PASKELBTI „AMŽIAMS 

NEUTRALIA" 
Tokia antrašte „Draugo" sa

vaitraštis, sausio 4 d. straips
nyje praneša, kad Seimo na
rys Julius Veselka ketina už
registruoti įstatymą, kuriame 
siūloma, kad Lietuva būtų 
skelbiama „amžiams neutralia 
valstybe". Taip pat atšaukti 
ankstesnį Lietuvos prašymą 
priimti ją į NATO. 

Lietuvos užsienio ir saugu
mo sistema turi būti pertvar
kyta, o Krašto apsaugos siste
mos finansavimo strategijos 
įstatymas paskelbtas neteku
siu galios. 

Reikia tik stebėtis, kaip į 
Lietuvos Seimą yra išrenkami 
tokie politiškai naivūs nariai. 

DRAUGAS, 2001 m. sausio 19 d., penktadienis 

Ledo skulptūra Katedros aikatėje Vilniuje. Algimanto Žiiiūno nuotrauka. 

Pirmiausia, J. Veselkai patar
tina pastudijuoti Europos geo
grafiją. Lietuva savo padėtimi 
nėra Šveicarija. Lietuvos geo
grafinė padėtis yra nedėkinga, 
esant buferine valstybe tarp 
dviejų didžiųjų: Rusijos ir Vo
kietijos. 

Argi J. Veselka mano, kad 
NATO karinėms pajėgoms 
atėjus gelbėti Lenkiją, Lietuva 
bus automatiškai apsaugota 
nuo grobuonių? Kur yra logi
ka? 

Toliau J. Veselka savo pa
siūlymą aiškina tuo, jog eko
nomikos pasaulejimo reiški
niai panaikina karų ar kitokių 
karinių veiksmų prasmę, o 
valstybės savo tikslus gali įgy
vendinti konkurencijos dėka. 

Korėjos, Vietnamo, Irako, 
Jugoslavijos ir kiti karai vyko 
ne dėl ekonomijos, bet komu
nizmo imperialistinio užmojo 
pavergti pasaulį. Komunizmui 
žlugus, paliko imperializmas, 
kurio Rusija negali atsisakyti, 
Lietuvą laikydama savo įta
kos sferoje. 

Tik Lietuvai esant NATO 
nare, ji gali išlaikyti savo ne
priklausomybę. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

REIKIA OBJEKTYVUMO 

Perskaitęs sausio 11 d. ve
damąjį, susimąsčiau. „Drau
gas" yra laikraštis visų lietu
vių, pritariančių demokratam, 
respublikonam, ar „beparti-
niam". Tačiau vedamajame ir 
kitų skiltininkų rašiniuose 
aiškiai matyti tendencija, re
mianti demokratų pusę. Štai 
ir šiame vedamajame randa
me teiginį, kad įtakingas as
muo Jesse Jackson nepalan
kiai žiūri į Bush pasiūlytą 
kabineto kandidatą vyriausio 
prokuroro vietai. Kraštutiniai 
kairieji, juodieji ir grupės ko
vojančios už abortų laisvę ver
čiasi per galvą, kad to kandi
dato Senatas nepatvirtintų, 
nes šis žmogus yra tikintis ir 
pasisako prieš naujagimių žu
dymą. Taigi, nuo kada mums 
lietuviams Jesse J. tapo įta
kingu asmeniu, kurio nuomo
nę turėtume paremti? Toliau 
randame teiginį, kad Bush pa
siūlyti kandidatai nepasižymi 
dideliu intelektu, o Clinton 
štabe buvę daugiausia žmonių 

su aukštuoju išsilavinimu. Ką 
gi, gal jau naujai siūlomi kabi
neto kandidatai tik su viduri
niuoju išsilavinimu? Ar jų uni
versiteto laipsniai ir patirtis, 
einant įvairias pareigas val
džioj ir versle nieko nereiškia? 

Toliau rašoma, kad kitos 
kandidates namuose, pas ją 
gyvendama, nelegali imigran
tė dirbo kaip tarnaitė. Net ir 
didžiausi Chavez priešai taip 
stipriai neišsireiškia. Teko ir 
kitų skiltininkų straipsniuose 
rasti užuominų, kad būsimas 
prezidentas Bush, kaip ir jo 
tėvas yra ne per daug išmin
tingas. Sunku ginčytis, jeigu 
rašantis yra įsitikinęs, kad as
muo buvęs Arkansas guberna
torium turėjo užtenkamai 
įgūdžių valdyti Ameriką ir bū
ti tarptautinių reikalų eksper
tu, bet Texas gubernatorius tų 
pareigų atlikti nesugebės. 
Baigdamas norėčiau suprasti, 
kodėl daugelis mūsų net labai 
religingų žmonių ir rašančių
jų, taip palankiai nusiteikę 
išeinančios administracijos 
sprendimam, administracijos, 
kurios vyriausias vadas veta

vo įstatymus, draudžiančius 
pusiau gimusių kūdikių žudy
mą (partial birth abortion)? . 

Algimantas Damijonaitis 
Elmhurst, IL 

AČIŪ UŽ SRIUBĄ 

Jurbarko „Caritas" iš Lietu
vos nuoširdžiai dėkoja visiems 
geradariams, kurie aukojo 
JŠv. Juozapo sriuba" sąskai
tai. 

Jūsų aukos dalinamos varg
šams ir našlaičiams maistui. 
vaistams, gydymui ar ištikus 
nelaimei. Jūs nušluostote aša
ras ir paguodžiate konkrečia 
pagalba tuos, kurie šiandien 
nepajėgia patys išbristi iš var
go ir nepritekliaus. 

Jei dar galėtumėte ir norė
tumėte prisidėti prie šios kil
nios ir ojvasingos aukos, prašo
me siųsti šiais adresais: „Šv. 
Juozapo sriuba", Taupa LCU 
(Lith. Credit, Union), P.O. 
BOX 95, So. Boston, MA 
02127; arba Stefa Subatis, 47 
Mystic St. 4 C, Arlington MA 
0 2 4 7 4 J u r b a r k o „Caritas" 

Lietuva 

LIŪDNA — LIŪDNIAU — 
LIŪDNIAUSIA 

Liūdna, kad Lietuva per 10 
laisvės ir nepriklausomybės 
metų niekaip negali išsiplėsti 
iš 50 metų rusų-bolševikų 
okupacijos pelkės. 

Keitėsi Seimo sudėtis (bent 
4 kartus), keitėsi vyriausybės 
(dabar jau 11 - j i >. o žmonių gy
venimas nepagerėjo... 

Tik naujieji didžturčiai ir 
skustagalviai laksto po visą 
Lietuvą šarvuotais „Mercede-
sais" ir „Volvais..." 

Liūdniau yra tai, kad nuo 
1994 metų Lietuvos gyventojų 
skaičius pradėjo mažėti daug
maž 5.000 kas metai. 

Pirma, smarkiai sumažėjo 
gimstamumas; antra, visi, ku
rie tik gali, bėga, lekia, veržia
si į Vakarus: Europą, JAV, 
Kanadą, net tolimąją Austra
liją-

Ir jau dabar aišku: tik labai 
maža dalelė iš tų naujų pabė
gėlių sugrįš „gyventi ir varyti 
Lietuvoje", kaip kadaise rašė 
poetas Jonas Aistis. 

Liūdniausia yra tai, kad 
per tuos 10 laisvės metų nie
kaip visiškai neatsigauna tie 
sambūriai, tos draugijos, tos 

organizacijos, kurios 1918-
1940 metais švietė ir kėlė Lie
tuvą: jaunieji ūkininkai, šau
liai, jaunalietuviai, pavasari
ninkai, skautai, ateitininkai ir 
pan. 

Tik prisiminkime: 1918-
1940 metais beveik kiekviena
me didesniame Lietuvos kai
me gražiai veikė jaunųjų ūki
ninkų rateliai, kai kur ir 
šaulių kuopos. Miestuose ir 
miesteliuose gražiai darbavosi 
šauliai, pavasarininkai, jauna
lietuviai, skautai, ateitininkai 
ir kitos organizacijos. 

Po 1990 m. visos minėtos or
ganizacijos buvo formaliai at
kurtos, bet per 10 metų jų 
veikla gerai neišsiskleidę... 

Antanas Klimas 
Rochester, NY 

• Panevėžys. Gruodžio 10 
d. A. Lipni ūno kultūros centro 
iniciatyva G. Petkevičaitės Bi
tės galerijoje buvo surengtas 
kun. Antano Saulaičio, SJ, su
sitikimas su panevėžiečiais. 
Susitikimą gražiai papildė Už
palių vidurinės mokyklos sak
ralines muzikos ansamblio 
giesmės. 

A. t A. 
BALIUI LUKOŠIŪNUI 

mirus, jo žmonai, mūsų korporacijos narei, gicdrininkci 
NIJOLEI LUKOŠIŪNIENEI, sūnums VITUI su Seimą 
ir RIMUI, seseriai giedrininkei ELVYRAI 
NARUTIENEI reiškiame gilią užuojautą, kartu liūdime 
ir jungiamės maldoje. 

Korporacija Giedra 

„DRAUGĄ' a t m i n k i m e savo t t s L 

Siųsdami per VVestern Union®, jūs tarsi įteikiate 
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas. 

• 

Kai siunčiate pinigus per Western Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji 

galės saugiai atsiimti pinigus 185-tyjc šalių ir 
95 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti Westcrn Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Westcm Union bendrove, kuria pasitiki milijonai. 

Trylika vaikučių auginanti teima Šilalėje dėkinga „Saulutei" už paramą, gautą per Šilalės „Carito" darbuotoju. 

JAV ir Kanadoje, teiraukitės 

1-800-325-6000 
www vvesternunion com 

VVESTERN; MONEY 
U N I O N TRANSFER 

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje 
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Vitražininkei iš Lietuvos Mindaugo Vitkausko darbų parodos atidaryme šį 
šeštadienį, sausio 20 d., 7:30 val.v. Lietuvių dailės muziejuje, Letnonte, 
bus eksponuojama 18 vitražų ir 2 stiklo skulptūros. Menininko parodos 
tema - bendražmogiškų vertybių motyvai - meilė, santykis su būtimi, 
gamta. Jo darbai pavadinti „Skrydis", „Glėbyje", „Vyras ir moteris". „Bu
činys", „Žirgeliai", „Mėnulio katinėlis", „Vilnius" ir kt. 

Tryų parodų - Vaivos Sen
kutės, Mindaugo Vitkausko ir 
Jono Dvariškio - atidarymas 
vyks šį šeštadienį, sausio 20 
d., 7:30 val.v. Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte. Dalyvaus 
folkloro grupė „Delčia". 

Jūros skautų ir skaučių 
metinė iškilminga Klaipė
dos dienos sueiga vyks sek
madienį, sausio 21 d. Visi bro
liai ir sesės prašomi dalyvauti 
9 vai. r. šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Po Mišių, 10 vai. ryto — iškil
minga sueiga PLC valgyklos 
patalpoje, Lemonte. Visiems 
nariams dalyvavimas privalo
mas. Tėveliai ir svečiai kvie
čiami. 

Blynų pusryčiai bus ruo
šiami sausio 28 d., sekmadie
nį, po 8, 9, 10:30 val.r. šv. Mi
šių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje, Marąuette Parke. 

Šv. Onos bažnyčioje (Be-
verly Shores, IN) lietuviškos 
pamaldos bus laikomos vasa
rio 4 d. 1 val.p.p. Šv. Mišias 
aukos kun. Viktoras Rimšelis, 
prie vargonų bus muz. V. Gu
tauskas. Po Mišių (apie 2:30 
val.p.p.) Fortune House resto
rane, Michigan City, IN, ren
giami pietūs ir Beverly Shores 
Lietuvių klubo susirinkimas. 
Programoje - tema „Žemaiti
jos kryžiai". Kviečiame paben
drauti. 

Ekumeninės pamaldos 
vyks sausio 21 d., sekmadienį, 
,3 val.p.p. Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje, Brighton Parke. 
Dalyvaus dvasininkai iš aplin
kinių lietuviškų parapijų Či
kagoje bei iš Lietuvos. Visi 
kviečiami. 

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius rengia 
išvyką į Čikagos Shakespeare 
teatrą, kur vyks vaidinimas 
,.Karalius Lyras". Autobusu 
iš PLC Lemonte išvykstame 
kovo 21 d. 11 val.r. Bilietų 
užsakymas tel. 708-346-0756, 
630-243-0791. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r inktinės Čikagoje svarbus 
uždaras trimetinis susirin
kimas vyks sekmadieni, sau
sio 21 d., 12 vai. rinktines 
namuose. Visiems VD rink
tinas šauliams dalyvavimas 
pnva.omas. 

3 mėnesius „Draugą" gau
site nemokamai, jei esate nau
jas. JAV gyvenantis dienraš
čio skaitytojas. Nelaukite ir 
kreipkitės \ ..Draugo" admin
istraciją 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga seštadient. sausio 20 
d.. 1 vai. p.p. vyks Ateitininkų 
namuose. Lemonte. Visos na
res prašomos dalyvauti 

Pal. J . Matulaičio misijo
je vasario 4 d. po 11 vai r. Mi-
.šių saukiamas metinis misijos 
narių susirinkimas. Bus ren
kami du nariai į misijos tary
bą. Finansų komitetas pateiks 
finansine ataskaitą. 

Studentų a te i t in inkų tra
dicinis „Zupersavaitgalis* 
Dainavos stovyklavietėje 
vyks š.m. sausio 26-28 d. In
formaciją teikia ir ir registra
ciją tvarko Liudas Landsber
gis, tel. 708-533-2022, arba ei. 
paštu: liudas@mindspring.com 
Nedelskite! Visi laukiami. 

Sausio 28 d., sekmadienį. 
Jaunimo centro moterų klubo 
narės maloniai kviečia visus į 
Jaunimo centro kavinę, kur 
nuo 8 val.r. galėsite pasi
vaišinti skaniais mieliniais 
blynais su su obuoline koše. 
Savo apsilankymu paremsite 
Jaunimo centrą. 

Sausio 21 d. PLC didžiojoje 
salėje, tuoj po šv. Mišių, t.y. 
12 vai., Maironio lituanistinės 
mokyklos „Geležinio vilko" 
būrelio mokiniai, vadovaujami 
mokytojos G. Sturonienės, at
liks specialią programėlę tra
giškųjų Sausio 13-osios įvykių 
paminėjimui. Ši programa yra 
verta dėmesio, tad kviečiame 
visus jos pasižiūrėti. 

Lietuvių piliečių draugi
j a iš Western Pennsylva-
nia, vadovaujama prez. B. S. 
Burdulis, Kalėdų švenčių pro
ga „Draugą" apdovanojo 1,000 
dol. Tai nebe pirmas kartas, 
kai ši draugija parodo savo 
dosnumą lietuviškam dien
raščiui. Pridėtame laiškelyje 
rašoma: „Linkime sėkmės ir 
toliau informuoti lietuvius 
JAV, taip pat kituose kraš
tuose, apie įvykius Lietuvoje 
ir mūsų tarpe". Esame nuo
širdžiai dėkingi už linkėjimus 
ir tokią didelę dovaną! 

wAvw.draugas.org - tai 
„Draugo" internetinis pusla
pis. Net jeigu ir negaunate 
laikraščio, šį puslapi atsiver
tę, sužinosite žinias iš Lietu
vos, perskaitysite „Draugo" 
kalendorių, susipažinsite su 
mirties skelbimais. 

Čikagos simfoninis orkes
tras atliks G. Verdi „Re-
ąuiem", diriguojant Daniel Ba-
renboim, su pasaulinio garso 
solistais, tarp kurių yra mez-
zosopranas Violeta Urmana-
Urmanavičiūtė. LB Lemonto 
apylinkės socialinių reikalų 
skyrius pasirūpino, kad mūsų 
visuomenė galėtų patogiai, au
tobusu nuvykti į šį neeilinį 
renginį. Daugelis dar pamena
me Čikagos Lietuvių operos 
koncertą, vykusį 1965 metais 
birželio 13 d. Aerie Crown 
salėje, kuriame skambėjo G. 
Verdi ..Reąuiem'". J koncertą 
iš PLC Lemonte išvykstame 
balandžio 24 d. 6 val.v. Bilietų 
užsakymas tel. 708-346-0756, 
630-243-0791. 

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės narių metinis susi
rinkimas vyks sausio 28 d., 
sekmadienį. Švč. M. Marijos 
Nekalto prasidėjimo mokyklos 
salėje. 4420 S. Fairfield Ave, 
tuoj po 11:30 vai.r. lietuviškų 
Mišių. Bus renkamas nario so
lidarumo įnašas bei aukos LB 
veiklai paremti. Po susirinki
mo - pabendravimas prie ka
vutes. 

I jaunimo diskoteką visus 
kviečia tautinis ansamblis 
„Grandis". Diskoteka vyks 
sausio 20 d. nuo 6:30 iki 11 
val.v. Willowbrook Ballroom. 
Muziką rinks B96 radijo sto
ties DJ Markski. 

Dr. kun. Arvydas Žygas 
šį šeštadienį, sausio 20 d., 12 
vai. atvyksta į Pedagoginį litu
anistikos institutą Jaunimo 
centre. Lietuviškas^ jauni
mas, ypač buvę PLI studentai, 
kviečiami atvykti ir pabend
rauti su mūsų mielu kunigu 
Arvydu. 

NAUJOS LF PRAŠYMO 
PARAMOS FORMOS 

LF valdyba praneša, kad jau 
išspausdintos naujos LF para
mos prašymo formos (Grant 
application) ir naujos prašymo 
formos studentų stipendijoms 
gauti. 

Asmenys ar organizacijos, 
suinteresuotos paramos gavi
mo reikalu, turi kreiptis į LF 
raštinę ir pasiimti naujas for
mas, o užpildžius jas grąžinti 
paštu ar įteikti asmeniškai 
iki 2001 m. kovo 15 d. Studen
tai stipendijų gavimo reikalu 
turi taip pat naudoti naujas 
prašymo formas. Užpildžius 
jas grąžinti iki 2001 m. balan
džio 15 d. Bet kokie prašymai, 
anksčiau atsiųsti senąja for
ma, nebus svarstomi, jie turi 
būti pakeisti naujais. Prašy
mai, gauti po nustatytos da
tos, taip pat nebus svarstomi. 

Lietuvių fondo tel. 630-257-
1616. adresas: Lithuanian 
Foundation. Inc., 14911 127th 
Street. Lemont. IL 60439. 

SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMAS 
ČIKAGOJE 

Sausio 13-osios minėjimą su
organizavo ir vedė Amerikos 
Lietuvių Tarybos Čikagos sky
rius, vadovaujant Evelinai 
Oželienei. Šių metų sausio 13 
d. šv. Mišias tėvų jėzuitų kop
lyčioje aukojo kun. J. Vaišnys, 
SJ, pasakydamas giliai pras
mingą ir labai turiningą, šiai 
dienai pritaikytą pamokslą. 
Po šv. Mišių visi, įskaitant ir 
Stasės Petersonienės lituanis
tikos instituto jaunuosius stu
dentus, rinkomės į Čiurlionio 
galeriją kavutei. Po jos E. 
Oželienei pradėjus iškilmingą 
minėjimą, buvo pakviestas 
pagrindinis šio minėjimo kal
bėtojas, buvęs sovietinių gu
lagų politinis kalinys, gerai 
pažįstantis komunistinę prie
spaudą ir jos metodus Povilas 
Vaičekauskas. Jis kalbėjo ir 
apie dabartines Lietuvos prob
lemas, nes praeitais metais 
išbuvo pusę metų Lietuvoje ir 
gerai pajuto dabarties pulsą. 

P . Vaičekausko žodis 

Jau praėjo visas dešimtme
tis nuo 1991 metų sausio 13 
dienos, tų dramatiškų įvykių 
Vilniuje prie TV bokšto, kai 
Lietuva, vos atkūrusi gležną 
savo nepriklausomybę, turėjo 
sumokėti paskutinę laisvės 
kainą ilgoje savo kovų ir kan
čių istorijoje, jos grandyje su 
sovietais — paaukoti ant lais
vės aukuro 14 savo sūnų bei 
dukrų, neskaitant daugybės 
sužeistų, suluošintų aukų. Jie 
žuvo ar buvo sužeisti daugiau
sia dar visai jauni 17-25 metų, 
kiti truputį vyresni. Tai čia, 
Lietuvoje, jos sostinėje Vilniu
je, pirmą kartą apčiuopiamai 
ir vaizdžiai per TV, pasaulis 
pamatė Sovietų Sąjungos tik
rąjį veidą ir pažino komuniz
mo esmę — prievartą, žu
dynes ir bekraštį bjaurų melą. 
Amerikos ABC TV kompanijos 
korespondentas Dean Morton, 
tuo metu viešėjęs Vilniuje, sa
vo nufilmuotuose kadruose 
užfiksavo amžinai įsimintinas 
akimirkas ir perdavė pasau
liui kartu su japonų, norvegų 
ir kitų šalių TV reporteriais. 
Ir mes tuo metu Čikagoje to
mis atmintinomis dienomis, o 
ir dabar galim pamatyti kino 
ekranuose švytuojančius tan
kų prožektorius, girdėti tankų 
patrankų trenksmą, automatų 

šūvius, protarpiais taikingų 
lietuvių minios skandavimus 
Lie-tu-va, Lie-tu-va, matyti 
kaip stovinčių lietuvių galvas 
ar kur pakliuvo Kalašnikovo 
automatų buožėmis daužo, 
muša pusgirčiai, sužvėrėję so
vietiniai desantininkai, spe
cialiai ištreniruoti raudono
sios armijos žmogžudžiai, ka
reiviai. Taip, čia buvo filmuo
ta, o 1941 m. sukilimo ir par
tizaninių kovų viso dešimtme
čio niekas nenufilmavo, lygiai 
taip, kaip ir Laptevų jūroje 
plaukiančių ant ledo luitų lie
tuvių sušalusių lavonų. Kodėl 
kai kas Amerikoj visa tai vadi
na subjektyvizmu. Užmušta 
14, sužeistų - ligoninėse užre
gistruota 702, o lengviau suža
loti, sužeisti tūkstančiai, kurie 
nei registravosi, nei kur garsi-
nosi, tik tyliai patys susitvar
kė, aprišo savo žaizdas, už
spaudė nuoskaudas širdyse. 

Mes, lietuviai, šiandien ga
lim didžiuotis, kad pirmieji su
traukėme sovietų uždėtas 
grandines ir pirmieji išdrįsom 
iš daugelio buvusių komuniz
mo pavergtų tautų drąsiai ir 
ryžtingai įvertinti ir pasmerk
ti komunizmą. Tai atlikome 
pernai birželio 12-14 dienomis 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
pasikvietę net 26 šalių atsto
vus, garbingus svečius į Vi
suomeninį kongresą tribunolą 
komunizmui pasmerkti. Tai 
nebuvo Niurnbergas-2 fiziš
kai, bet morališkai. Gera pra
džia — pusė darbo, reikia 
tikėtis, kad netolimoje ateityje 
vis tiek ir fiziškai bus baigta 
tvarkytis su komunizmu taip, 
kaip įvyko 1946 m. spalio 16 
dieną Niurnberge. 

Vilniaus Visuomeninį tribu
nolą ir kongresą surengė buvę 
Lietuvos politiniai kaliniai, 
tremtiniai ir partizanai, buvę 
Lietuvos laisvės kovotojai, di
sidentai, jų organizacijos. Da
lyvavo ir lietuvių išeivijos at
stovai, rėmė jų organizacijos ir 
pavieniai asmenys. Todėl 
šiandien man, kaip buvusiam 
sovietinių gulagų politkaliniui 
ir nukentėjusiam nuo komu
nizmo asmeniui, daug leng
viau ant širdies kalbant ir mi
nint Sausio 13-ąją, smerkiant 
XX amžiaus gėdą. Komuniz
mas yra nusikaltėliška kons
piracija — taip ją yra įvardijęs 
Jungtinių Amerikos Valstijų 

Kongresas. Noriu pasveikinti 
ALTą, Lietuvių Bendruomenę 
ir visus čia susirinkusius su 
2001-aisiais metais, o kartu ir 
neseniai atvykusius iš Lietu
vos, nes esame viena lietuviš
ka šeima, lietuviškai kalbanti 
ir besimeldžianti, vieno ka
mieno, esančio Lietuvoje, ša
kos. Telaimina mus Aukščiau
siasis ir tesuteikia sveikatos, 
dvasinių jėgų gyvuoti šitoj 
svetingoj ir didžioj, laisvos ini
ciatyvos ir laisvės šalyje. Nori
si užbaigti B. Brazdžionio ei
lutėmis apie tai, jog negėda 
būti lietuviu: „Garbė Tau, 

jams į nugaras. Jų dalinys, 
matyt, turėjo Trojos arklio pa
skirtį? Po to Kasparas prisi
minė, kaip tą naktį iš parla
mento rūmų matė prožektorių 
pašvaistes prie TV bokšto, gir
dėjo pabūklų trenksmą ir 
sprogimus; esant nepaprastai, 
įtemptai padėčiai parlamento 
rūmų viduje jie visi žinojo, 
kad „Alfa" dalinys, kruvinai 
susidorojęs su TV bokštą gy-
nusia minia ateis ir čia, o iš 
šarvuočių kažkokio Lietuvos 
gelbėjimo komiteto vardu bu
vo skelbiama: „mes nenorim 
kraujo praliejimo, broliai ir 

Viešpatie, už vardą kur nėšio- seserys, mes esam paprasta 
ju ir už sodybas mūs tėvų, už darbininkų valdžia, skirstyki-
žemę, kur mana tauta sustoja, 
už sielą gyvą, tik alsavimu 
tavu". 

Pagal liudininko 
pasakojimą 

Antroje minėjimo dalyje pir
mininkaujančios Evelinos 
Oželienės paprašytas, savo 
prisiminimais iš tų tragiškų 
Sausio 13-osios dienų sutiko 
pasidalinti Kasparas Genzbi-
gelis, Lietuvos parlamento 
gynėjas, vienas pirmųjų anuo
metinės Lietuvos kariuomenės 
savanorių. Jis jau sausio 11-tą 
kartu su kitais gynėjais davė 
priesaiką gintis, nesitraukti iš 
parlamento ir, jei reikės, mirti 
už teisėtą Lietuvos valdžią, už 
Tėvynę Lietuvą. K. Genzbige-
lis rodė anų dienų nuotrauką, 
kur jis su medžiokliniu šau
tuvu rankose stovėjo šalia 
grupės draugų, tarp kurių bu
vo J. Juodišius, Lietuvos gene
rolo Juodišiaus sūnus. Pats 
generolas palaidotas Sibire, 
tolimoje šiaurėje, Komi ASSR, 
nukankintas enkavedistų. 
Kasparui buvo pavesta ginti ir 
kontroliuoti vartus, įėjimą į 
parlamentą. Tikrindavo doku
mentus. Čia jis prisiminė, 
kaip matė sausio 13-ąją 
sprunkančius ir dangstančius 
savo veidą, bailiai besižval-
gančius kairuosius parlamen
tarus. Savanoris taip pat pa
pasakojo, kaip jie menkai 
ginkluoti prašė generolo M. 
Misiukonio atsiųsti ginklų, 
kurių jis nedavė savanoriams, 
tik atsiuntė abejotino nusista
tymo keliolika gerai ginkluotų 
vyrų su šalmais, neperšauna
mom liemenėm, ir jie po poros 
dienų perėjo pas omonininkus. 
Taigi sovietų kariuomenės 

puolimo metu jie greičiausiai 
būtų šaudę parlamento gynė-

tės ir eikit namo..." Vėliau iš 
užimto TV bokšto okupantų 
televizija rodė rusų žurnalisto 
KGB užsakymu susuktą filmą 
— bekraštį melą. 

Kalbėtojas skundėsi, jog da
bartinėje Lietuvoje dažniau
siai tikrieji laisvės mylėtojai ir 
gynėjai nustumiami į šalį, o 
iškovotos laisvės vaisiais 
džiaugiasi ir dalinasi kiti, jie 
dažniausiai ir užima pagrin
dinius svertus valdžioje, jos 
struktūroje, be to, buvusi se
noji nomenklatūra, kaip tai
syklė, paprastai yra turtingi, 
ne elgetos, turi darbą. Darbo 
Lietuvoje, kaip buvusios sovie
tinio palikimo aukos, dažniau
siai turi ieškotis laisvės mylė
tojai, nepriklausomybės gynė
jai. Stačiusieji ir statantys 
Lietuvos valstybę laisvės gy
nėjai šiandien yra dažniausiai 
nusivylę dėl neryžtingų, be
veik neįvykusių desovietizaci
jos reformų, kurioms kliudė 
tos pačios komunistinės jėgos. 

Minėjimo dalyviai ilgai plojo 
gyvajam liudininkui — parla
mento rūmų gynėjui už turi
ningus prisiminimus ir už lie
tuvio pareigą, atliktą prieš de
šimtmetį. 

E. Oželienei baigus minėji
mą ir pakvietus visus dar pa
sivaišinti pyragaičiais ir ka
vute, Kasparas Genzbigelis, 
minėjimo dalyvių apsuptas ra
tu, dar ilgai pasakojo savo pa
tirtus įspūdžius ir prisimini
mus apie besikuriančią Lietu
vos kariuomenę, ankstyvąją jos 
stadiją. 

Kaip visados yra įprasta, iš
kilmingas Sausio 13-osios de
šimtmečio minėjimas, suorga
nizuotas ALTo Čikagos sky
riaus, buvo pradėtas Lietuvos 
himnu ir užbaigtas patriotine 
daina „Lietuva brangi". 

Povilas Vaičekauskas 

LIETUVA — ATVERTOS DURYS 
Sausio trečioji — tai pirma nius atviras kitų kultūrų lo-
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seselių vienuolyną M Vitkausko parodos atidarymo 
., Lietuvių dailės muziejuje bus galima ne tik nusipirkti 

'>•-' ir užsisakyti - vitrazinmkns kuria savo km mins 
natos motyv ų temomis, o taip pat ir dekoratyvinius dir 

šio tūkstantmečio popietė 
„Seklyčioje". Šaltoka. Bet juk 
šiandien bus rodoma vaizda
juostė iš mūsų brangiosios tė
vynės Lietuvos! Tad nebodami 
nei šalčio, nei kur teks pasis
tatyti mašinas (juk sniego kal
nai) renkamės. 

Susirinkus šiltoje, talkinin
kių išpuoštoje salėje popiečių 
rengėja Elenutė Sirutienė-pa
sveikina susirinkusius su nau
ju tūkstantmečiu geriausiais 
linkėjimais! O kad tie linkėji
mai pradėtų pildytis, bus pa
rodyta vaizdajuostė „Lietuva 
— atvertos durys". 

Komentarai nereikalingi, 
vaizdajuoste viską atskleidžia. 
Ekrane atsiveria gražioji gam
ta — pieva su Lietuvos žir
gais, kurie lekia į pamiškės 
pavesi Gandras, išskėtęs 
sparnus, rengiasi lėkti į sody
bos gandralizdi (kaipgi Lietu
va be gandro?). Ir ve! neaprė
piamame gamtos prieglobsty 
viena pati moteris daro ryt
metinę mankštą. Stebimės, iš 
kur ji turi tiek energijos. 

įžengiame į .sostinę Vilnių. 
Pranešėjas rodo vyriausybės 
pastatus ir aiškina vyriausy
bes sudėt), prisimindamas, 
kad Lietuvos valdovas Gedi
minas 1323 metais kviesdavo 
iš kitų šalių amatininkus* 
pirklius, žadėdamas jiems ka
rališkam tflobą. Nuo seno Vil-

biams. Iriamės siauromis Vil
niaus gatvelėmis. Žmonės 
skuba, bėga, susirūpinę savo 
kasdieniniais rūpestėliais. Ant 
įvairiausių mūrinių užtvarėlių 
sėdinėja pavargę žmonės, kad 
atsikvėptų ar ir vėl studentai 
su užrašų bloknotais, rašik
lius įsikandę, mėgina atsimin
ti, ką dar pamiršo. 

Lietuva garsi savo nevaržo
ma laisve įvairioms tikyboms, 
kaip rusų stačiatikiams, liu
teronams, musulmonams, žy
dams, karaimams ir t.t. Kata
likų Lietuvoje daugiausia. Tad 
religinės šventės net ir ma
žuose miesteliuose sutraukia 
minias maldininkų. Kryžių 
kalnas, kuris buvo okupantų 
persekiojamas, ne tik neišny
ko, bet augo augo... Popiežius 
Jonas Paulius II pasakė: „Ačiū 
jums, lietuviai, už šitą Kryžių 
kalną, už tą didelį liudijimą, 
duotą Dievui ir žmonėms, 
savo istorijai ir visoms Euro
pos bei pasaulio tautoms". 

Lietuviai sportininkai pasi
žymi ne tik savo tėvynėje. Štai 
Vladas Vitkauskas su trispal
ve užkopia į aukščiausią 
Anarcticos kalną. Jam nesve
timi ir Lietuvos kalnai, kurie 
yra iki 300 metrų aukščio. Lie
tuvos krepšininkai yra iškovo
ję aukso ir sidabro medalius, o 
Barcelonos ir Atlantos varžy
bose iškovojo bronzos medalį. 

Pats populiariausias Lietuvos 
krepšininkas — Arvydas Sa
bonis. 

Galvės ežeras aptrauktas 
storu ledo sluoksniu, o saloje 
Trakų pilis labiausiai lanko
ma lietuvių. Nors ir graži žie
ma, bet žmonės pasiilgę pa
vasario, varo lauk žiemą. Tai 
vadinasi Užgavėnės. 

Prieš šv. Velykas — tai Ver
bų sekmadienis. Tad ir rodo
mos gražiausios Vilniaus ver
bos. Štai ir Baltijos jūra su 
savo aukštomis smėlio kopo
mis, su pušynais, dainose ap
dainuojamais — „Sugriauk vi
sus tiltus, ką nori daryk, tik 
mažą pušelę maldauju palik!" 

Klaipėda — uosto miestas, 
langas į pasaulį. Svarbus Lie
tuvos ekonomikos ir Kultūros 
centras. Matėm senovės ir da
bartinę Lietuvą, nušviestą 
gražiausiom spalvom... Tad 
Lietuva su atvertom durim. 
Kviečiam! 

Tuo ir baigėsi vaizdajuostės 
pirmoji dalis. Negaišindami 
laiko, tuoj pradėjome žiūrėti 
antrąją vaizdajuostės dalį. T?' 
— Jurgis Kairys. J. Kairys gi
mė Sibire, į Lietuvą atvažiavo 
būdamas septynerių metų am
žiaus. Jo įgimtas troškimas — 
skraidyti. J. Kairys nesitenki
na vien tik skraidymu, ore 
pakilęs daro įvairiausią akro
batiką, buvo Prancūzijoje, Vo
kietijoje, pagaliau ir Japoni
joje. Jeigu varžybose laimi 

antrą vietą, tai jis jaučiasi 
pralaimėjęs, todėl nerimsta, 
ieško savo klaidos ir dirba iki 
tobulumo. Kaip jis besidžiaug
tų laimėjimais ir skrydžiais 
svetimose padangėse, didžiau
sią džiaugsmą jam sudaro 
skraidyti savo Tėvynės padan
gėse ir džiuginti savo tėvy
nainius. 

Tad pasidžiaugę tiesiog ne
įtikėtina akrobatika ir skry
džiais, gal ne vienas ar viena 
pagalvojome — „ir aš norėčiau 
taip skraidyti". Užgesus ekra
nui ir užsidegus šviesoms va
dovė Elenutė pakvietė visus 
pasilikti pietums. Mes dėkoja
me Elenūtei Sirutienei už pa
sidalinimą savo vaizdajuoste 
ir šios popietės suorganiza
vimą, o talkininkėms — už pa
puoštus stalus ir mandagų bei 
draugišką patarnavimą. 

O. Lukienė 

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

• Amerikos Lietuvių ra-
dljas, vad. Anatolijus siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.60 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
SFrancisco, Chicago, IL 60632. 
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