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Prisipažinimas ir atgaila 
palengvins bendradarbiavusių 

su KGB gyvenimą 
Vilnius, sausio 27 d. (Elta) 

— Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija kviečia visus — dvasi
ninkus ir pasauliečius, anuo
met pakliuvusius į KGB vora
tinklį, — įstatymo nustatyta 
tvarka atvirai papasakoti val
stybinei komisijai, kaip jie 
buvo verčiami bendradarbiau
ti su sovietiniu saugumu. 

Tai rašoma Lietuvos Vys
kupų Konferencijos kreipimesi 
dėl Bažnyčios narių bendra
darbiavimo su KGB. 

Vyskupų Konferencijos pir
mininko arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus ir generalinio 
sekretoriaus vyskupo Jono Bo
rutos pasirašytame dokumen
te teigiama, kad, švęsdama 
didįjį Kristaus gimimo jubi
liejų, Bažnyčia nori ne tik pa
sidžiaugti laimėjimais, bet ir 
atsiprašyti už savo vaikų klai
das, kurių jie nesugebėjo iš
vengti istorijos bėgyje. Klaidų 
neišvengė ir Katalikų Bažny
čios nariai Lietuvoje. 

Kreipimesi prisimenamas 
pats skaudžiausias laikotarpis 
— ilgi nelaisvės metai, kai 
okupantai vertė lietuvius ben
dradarbiauti. „Visų pirma pri
simename dvasininkus, kurie 
buvo sovietinio saugumo ypač 
šantažuojami bei prievartau
jami, ir atsiprašome už jų 
klaidas", rašoma kreipimesi. 
Kai kurie iš jų dėl savo žmo
giško silpnumo sutiko bendra

darbiauti su KGB. Nors dau
gelis, kaip liudija archyvai, 
kiek įmanydami vengė pa
kenkti žmonėms, tačiau tai 
nepanaikina paties kolabora
vimo fakto ir kaltės. 

Kažkodėl daugelio savo 
agentų bylas KGB išsivežė, o 
dvasininkų — paliko. Tikriau
siai tai padaryta dėl to, kad 
galėtų ir toliau juos per savo 
agentūrą šantažuoti, rašoma 
kreipimesi. 

Yra tik vienas kelias — pri
sipažinimas ir atgaila. Lietu
vos Vyskupų Konferencija bro
liškai primena, kad, šito 
nepadarius, gali atsirasti la
bai rimtų problemų einant at
sakingas pareigas. Evangelija 
ragina ištaisyti visa, kas 
krikščionio gyvenime buvo 
sukreivinta. 

Dvasininkų elgesys, ištai
sant praeities klaidas, tepa-
skatina ir visus kitus tau
tiečius nusimesti slegiančią 
praeities dienų naštą. „Ragi
name suklydusius drąsiai 
prisikelti, o kitus — neskubėti 
teisti ir pasmerkti, nes kiek
vienas esame tik trapus in
das', ir be Dievo malonės 
galėtume padaryti dar skau
desnių klaidų už tuos, kurie 
praeities išmėginimų neat
laikė", baigia savo kreipimąsi 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja. 

Nacių karo nusikaltėl iams 
senatis negalioja 

Stokholmas, sausio 27 d. 
(BNS) — Nacių karo nusi
kaltėliams neturi būti taiko
mas senaties terminas ar at
leidimas, pareiškė Lietuvos 
ministras pirmininkas An
drius Kubilius, ketvirtadieni 
kalbėdamas Stokholme vyk
stančiame tarptautiniame ho-
lokausto problemų susirinki
me. 

Pasak jo, „bet kokios spalvos 
genocido vykdytojai turi stoti 
prieš teismą ir atsakyti už 
savo žiaurius veiksmus". „Tai 
moralinė pareiga, kurią būti
na atlikti ir 2 I-ame amžiuje", 
pridūrė A. Kubilius. 

politikos vykdytojų", sakė A. 
Kubilius. 

Okupuotoje Lietuvoje Antro
jo pasaulinio karo metais buvo 
beveik visiškai sunaikinta 
220,000 žydų bendruomenė. 
Pasak A. Kubiliaus, „dar iki 
šios dienos niekas negali 
paaiškinti", kodėl taip įvyko 
Lietuvoje, kuri „niekada nepa
sižymėjo antisemitizmu". 

Jis priminė, kad ieškant at
sakymo į daugelį holokausto 
Lietuvoje klausimų, Lietuvos 
prezidentas prieš pusantrų 
metų įsteigė tarptautinę komi
siją okupacinių režimų nusi
kaltimams Lietuvoje tirti, 

Lietuva dažnai yra kritikuo- k u f i ^ ^ k o t u r ė t ų a t g a k y 
jama tarptautnuų žydų orga- t į k o d ė l i^tuvoje vyk o hoio_ 

Nuotr.: Sutarties pasirašymo metu (is kairės) Švedijos vyriausybes remiamo Tarptautinio projekto branduolį 
nei saugai remti vadovas Jan H. Nistad, Lietuvos ūkio ministras Valentinas Milaknis ir Ignalinos atominės 
elektrinės direktorius Viktoras Sevaldinas. <Bu> 

Švedija rems Ignalinos 
elektrinės saugos projektus 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) tuos metu suteikta maždaug 

nizacijų dėl tariamo nenoro 
teisti naciams t Jkininkavusių 
holokausto vykdytojų. Pasak 
premjero, jam „skaudu ir gė
da", kad Lietuvos vardas pa
saulio spaudoje kartais sieja-

branduolinei saugai Lietuvoje n™ 8 U * * • tragedija H pa
stiprinti ir svarsto galimybę "aulinio karo metais. „Anuo-

„Vakaro žinių'9 laikraščiui teks 
bendrauti su prokuratūra 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) straipsnį, numatantį atsako-
— Vilniaus apygardos proku
ratūra ketvirtadienį iškėlė 
baudžiamąją bylą dėl šmeiži
kiško pobūdžio faktų bulvari
nio laikraščio „Vakaro žinios" 
rašiniuose. 

Dienraštis praėjusią savaitę 
išspausdino straipsnį, kuria
me teigta, neva teisėsaugos 
sulaikyta prostitutė atpažino 
tris Seimo narius kaip savo 
klientus, ir paskelbė jų pa
vardes. Be to, laikraštis skelbė 
rašinių ciklą apie kai kuriuos 
žinomus visuomenės veikėjus, 
kuriuos vadino homoseksua
liais. 

Po šių rašinių Seimo nariai 
kreipėsi į Generalinę proku
ratūrą, kuri pavedė Vilniaus 
apygardos prokuratūrai ištirti 
pareiškimą ir nuspręsti, ar 
kelti bylą. 

„Pagal surinktą medžiagą 
nusprendėme, kad tai iš tiesų 
šmeižikiškos žinios ir yra pa
grindas bylai kelti", sakė Vil
niaus apygardos prokuratūros 
vyriausiasis prokuroras Ra
mutis Jancevičius. Prokurorai 
apklausė prostitutes ir, pasak 
R. Jancevičiaus tapo aišku, 
kad „taip nėra, kaip buvo ra
šoma". 

Pavadinimą pakeitusi bul
varinį laikrašti „Vakarinis 
laikraštis Vakaro žinios" nuo 
penktadienio gyventojai gali 
nusipirkti visuose spaudos 
kioskuose. Antradienį bulvari
nis laikraštis „Vakaro žinios" 
išėjo pakeistu pavadinimu — 
„Vakarinis laikraštis Vakaro 
žinios". Tai padaryta po Žur
nalistų etikos komisijos pir
madienį priimto sprendimo 
pripažinti šį leidinį smurtiniu. 

Vilniaus apygardos proku
ratūros vadovas sakė negalįs 
paneigti, kad toliau tiriant 
medžiagą, nebus iškelta byla 
ir pagal Baudžiamojo kodekso 

mybę smurto ir žiaurumo kul
tą propaguojančių kūrinių ga
minimą arba platinimą. „Eti
kos komisija juk padarė iš
vadą, kad tai smurtinis lei
dinys", sakė R. Jancevičius. 

Laikraščio vyr. redaktorius 
Ričardas Jarmalavičius tvirti
no, kad pavadinimą pakeitęs 
leidinys „ir toliau stengsis 
žmonėms sakyti tiesą", tačiau 
apie įvairias problemas bus 
rašoma labiau apgalvojus. 
„Parinkdami žodžius, mes juos 
labiau pamąstysime, bet iš 
principo darysime tai, ką 
darėme", sakė jis. 

— Lietuvos ūkio ministerijos, 
Ignalinos atominės elektrinės 
(IAE) ir Švedijos tarptautinio 
projekto branduolinei saugai 
remti (SIP) atstovai ketvirta
dienį Vilniuje pasirašė trišalę 
bendradarbiavimo sutartį, ku
ria SIP įsipareigos teikti pa
ramą Ūkio ministerijai ir IAE, 
įgyvendinant saugos tyrimo, 
saugos kultūros plėtros ir sau
gos kokybės užtikrinimo pro
gramas, taip pat visuomenės 
informavimo apie branduolinę 
energetiką projektus. 

Kaip pranešė Ūkio ministe
rija, techninės paramos ir 
įrangos tiekimo srityje SIP 
numato paramą tobulinant 
IAE priešgaisrinę ir fizinę ap
saugą, radioaktyvių atliekų 
tvarkymą, radiacinę saugą. 

IAE ir Ūkio ministerija savo 
ruožtu įsipareigoja apgyven
dinti ir išlaikyti Visagine dir
bančius specialistus bei netai
kyti tiekiamai įrangai muitų, 
pridėtinės vertės ar kitų Lie
tuvos mokesčių. 

Švedijos vyriausybė paramą 
Lietuvos branduolinės energe
tikos ūkiui teikia nuo 1992 
metų. Techninės pagalbos per 

už 150 mln. litų. Trejus metus 
iki 2001 metų Švedijos vyriau
sybė skyrė po 25 mln. litų 

kasmet papildomai skirti apie 
5 mln. litų projektams, susi
jusiems su IAE pirmojo bloko 
naudojimo nutraukimu 2005 
metais. 

met Lietuva buvo vien tik geo
grafinė sąvoka. Deja, tais sun
kiais laikais šalia nacistinių 
okupantų mūsų visuomenėje 
atsirado hitlerinės holokausto 

Švedai gelbės Kauno šilumos ūkį 
Kaunas, sausio 27 d. (BNS) 

— Po kelias valandas truku
sių diskusijų Kauno taryba 
balsų dauguma ketvirtadienį 
pritarė miesto šilumos ūkio 
nuomos sutarčiai su švedais. 
Pagal sutartį Švedijos bendro
vei „Vattenfall" 15 metų bus 
išnuomota bendrovė „Kauno 
energija". 

„Vattenfall" laimėjo 1998 
m. paskelbtą tarptautinį kon
kursą. Švedai įsipareigoja pa
dengti „Kauno energijos" sko
las, modernizuoti ūkį ir po 15 
metų nereikalauti jokių kom
pensacijų už investicijas. 
„Vattenfall" žada investuoti 
400 mln. litų, iš jų 70 proc. — 
per pirmuosius trejus metus. 

„Kauno energijos" skolos 
dabar yra 245 mln. litų. Varto
tojai įmonei skolingi 75 mln. 

Tarybos posėdyje nemažai 
diskusijų sukėlė būsimoji ši
lumos kaina, kuri kol kas nėra 
aiški. 

Pagal sutartį, „Vattenfall" 
Lietuvoje įkurs bendrovę 

kaustąs ir kas jį vykdė. 
„Mums prieš akis labai 

sudėtingi darbai bei sprendi
mai, kurių reikalauja holo
kausto aukų — buvusių Lietu
vos piliečių — teisės ir isto
rinis teisingumas", sakė A. 
Kubilius. 

Jis ta proga pakvietė holo
kausto tyrinėtojus iš Vakarų 
ir Rytų padirbėti Lietuvos ar
chyvuose bei saugyklose. 

Lietuvos parlamentarai 
nesutarė dėl požiūrio į Rusiją 
Strasbūras-Vilnius, sau- teises. B. Kuzmickas pripaži

no, kad delegacijos ir P. Gylio 
nuomonės išsiskyrė. Tačiau B. 
Kuzmickas pabrėžė, kad nors 
balsavimas buvo pralaimėtas, 
ETPA sprendimas visvien yra 
labai svarbus ir griežtas. 

„Nereikia manyti, kad 
ETPA priimta pozicija yra 
švelni. Rusįja gavo rimtą sig
nalą ir įpareigota pasiekti, 

sio 27 d. (BNS) — Europos Ta
rybos Parlamentinei Asamb
lėjai (ETPA) sprendžiant to
lesnių santykių su Rusija 

„Newco", kuri ir tvarkys Kau- klausimą, išsiskyrė Lietuvos 
no miesto ir rajono šilumos delegacijos narių požiūriai. 
ūkį. Sutarties projekte numa- Ketvirtadienį ETPA sesijo-
tyta, kad ,.Kauno energija" tu- je Strasbūre buvo priimtas 
ri gauti valstybės garantiją Politinių reikalų komiteto pa-
Europos plėtros ir rekonstruk- rengtas nutarimas, kuriuo 
rijos banko paskolai. Kauno siūloma iki balandžio mėnesio kad žmogaus teisės Čečėnijoje 
savivaldybė turės garantuoti nesvarstyti Rusijos narystės nebūtų pažeidžiamos", sakė B. 

Europos Taryboje „įšaldymo' švedų bendrovei, kad padengs 
kainų skirtumą už teikiamas 
lengvatas. 

„Vattenfall" visą nuomos 
laiką pageidauja turėti kont
rolinį akcijų paketą, o Kauno 
savivaldybė įsipareigojo ne
remti veiklos, konkuruojan
čios su šiuo projektu. 

Saugumas uždraudė pardavinėti 
„2000 metų lietuvio kalendorių" 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) lių" leidykloje išleistame ka-
— Generalinė prokuratūra tei- lendoriuje išspausdintas že-
gia nekelsianti bylos dėl skan- mėlapis, kuriame dalis Lenki-
dalingo „2000 metų lietuvio jos, Rusijos ir Baltarusijos te-
kalendoriaus". ritorijos pažymėtos kaip oku

puotos Lietuvos etninės že
mės. • 

Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Bronislaw Geremek 
pareiškė, kad jo šalis reika
laus, jog Lietuvoje būtų nusto
tas pardavinėti „2000 metų 
lietuvio kalendorius". Nepasi
tenkinimą dėl kalendoriaus 
pareiškė Rusijos ir Baltarusi
jos ambasados. 

Šiais metais tai pirmas atve
jis, kai iš prekybos buvo iš
imamas spaudinys. „Mano šir
dis krauju apsipila. Tikrai esu 
ištikta didelio streso", taip 
savo būseną apibūdino nema
lonią naujieną sužinojusi ka
lendoriaus sudarytoja Danutė 
Balsytė. 

Generalinės prokuratūros 
atstovas spaudai Vidmantas 
Putelis ketvirtadienį sakė, jog 
prokuratūra bylos nekels, nes 
Valstybės saugumo departa
mentas jau uždraudė platinti 
„Metskaitlių" leidyklos išleis
tą kalendorių. 

Šis kalendorius buvo išleis
tas 3,000 vienetų tiražu ir 
daugiausia buvo platinamas 
knygynuose. Premjeras An
drius Kubilius prokuratū.-os ir 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) buvo prašęs iš
tirti, ar „2000 metų lietuvio 
kalendoriuje" nėra pažeidžia
mi tautinio ir rasinio lygiatei
siškumo principai. VSD tyrė 
kalendoriaus rengimo, išlei
dimo ir platinimo aplinkybes. 
Gavus kalendoriaus tekstolo
ginio tyrimo išvadas, buvo 
nuspręsta iki teismo sprendi
mo neplatinti kalendoriaus. 

Danutės Balsytės sudary
tame ir privačioje „Metskait-

litų. 

Mirė žymus visuomenininkas 
Martynas Brakas 

ir Šiauliuose. 
Baigiantis II pasauliniam 

karui, M. Brakas per Vokieti
ją pasitraukė į Daniją, kur 
buvo Danijos lietuvių bend
ruomenės valdybos pirminin
kas, Vokietijoje įsikūrusio 
VLDCo vykdomosios tarybos 
narys, Lietuvos Tarybos vice
pirmininkas. 

1952 m. M. Brakas persikė-

klausimo. 
Svarstyti Rusijos narystės 

ET sustabdymą, motyvuoda
ma Rusįjos kariniais veiks
mais Čečėnijoje, anksčiau siū
lė ETPA krikščionių demokra
tų frakcija. Tačiau ETPA ryž
tingai pareikalavo, kad Rusija 
iki balandžio nutrauktų karo 
veiksmus, pradėtų politinį di
alogą, netaikytų prievartinės 
taikių gyventojų deportacijos 
ir leistų sugrįžti į namus pa
bėgėliams. 

Tokį požiūrį į Rusiją rėmė 
Lietuvos delegacijos ETPA na
rys Povilas Gylys. Jo teigimu, 
tokiu būdu Rusija „būtų išlai
kyta Europos Taryboje ir hu
manitariniais klausimais jai 
būtų galima daryti spaudimą". 
„Mano motyvas — neleisti su
stiprėti Rusijoje antivakarie-
tiškoms nuotaikoms, neati-

Kuzmickas. 
Lietuvos Seimas nuo pra

ėjusio rudens yra priėmęs net 
tris nutarimus, smerkiančius 
Rusijos karą Čečėnįjoje, o Lie
tuvos URM prisijungė prie ati
tinkamų Europos Sąjungos 
dokumentų. 

lė į JAV. Iki 1964 m. buvo Lie- d u Q t i j ^ ^ , V a n a g a m 8 . «, 

* Vasari AB „Lietuvos 
jūrų laivininkystė" („Lisco") 
perims Italijos laivybos bend
rovei priklausiusį laivą „Sider 
Trader", kuris, laikantis tradi
cijų, bus pavadintas kunigaik
ščio Kęstučio vardu. lEltal 

Martynas Brakas 

New Yorkas, sausio 27 d. 
(Elta) — Eidamas 93-uosius 
metus, South Dakota (JAV) 
sausio 25 d. mirė žymus teisi
ninkas, Mažosios Lietuvos ir 
užsienio lietuvių visuomenės 
veikėjas Martynas Brakas. 

Baigęs Klaipėdoje Luizos 
gimnaziją, M. Brakas studija
vo teisę ir ekonomiką Londo
ne, vėliau studijas tęsė Berly
no ir kituose Vokietijos uni
versitetuose. 1938 m. buvo pa
skirtas Klaipėdos apygardos 
teismo teisėju, 1939 m. — 
Klaipėdos gubernatūros teisių 
patarėju. Vėliau buvo Klaipė
dos uosto bendrovės direkto
rius. 1934-1944 m. dėstė teisę 

tuvos Laisvės komiteto New 
Yorke narys ir vienas iš Lietu
vos atstovų Pavergtųjų Euro
pos tautų seime. 1954-1983 m. 
— Mažosios Lietuvos rezisten
cijos sąjūdžio pirmininkas. 
Kurį laiką kolegijoje dėstė vo
kiečių kalbą. 

M. Brakas yra paskelbęs 
daug studijų ir straipsnių Ma
žosios Lietuvos, taip pat tarp
tautinės teisės ir Lietuvos 
statuso klausimais. Suredaga-

sakė P. Gylys. 
Tačiau Ūkusioji Lietuvos de

legacijos dalis rėmė ETPA Tei
sės reikalų komiteto pasiūly
mus iš dalies suvaržyti Rusi
jos delegacijos balso teisę ir 
teises, susijusias su dalyvavi
mu komitetų veikloje. 

Politinių reikalų komiteto 
siūlymai nesvarstyti Rusįjos 
narystės „įšaldymo" priimti 
vos 14 balsų persvara. 

Kaip sakė Lietuvos delega
vo straipsnių rinkinį apie Ma- ^ ^ va(j0Vaa konservatorius 
žąją Lietuvą anglų, vokiečių ir Bronislovas Kuzmickas, Lietu-
lietuvių kalbomis. 1995 m. vos parlamentarai balsavo, 
Vilniuje išleista monografija paiaįkydami siūlymą iš dalies 
„Mažosios Lietuvos politinė ir 8 U v a r ž y t į Rusijos delegacijos 
diplomatinė istorįja 

* Konkurencijos taryba 
tvirtina, kad nuo vasario 1 d. 
planuojamas „Lietuvos teleko-

Prekybos institute Klaipėdoje mo" paslaugų kainų didinimas dinti kainas 

yra ne įkainių balansavimas, 
kaip teigia bendrovės vadovy
bė, o tik didesnio pelno sieki
mas, todėl taryba uždraudė di-

<EIt»! 

St. Peterburge — 
naujas Lietuvos 
garbės konsulas 
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) 

— JAV Valstybės departa
mentui davus sutikimą, Lietu
vos garbės konsulo pareigas 
St. Petersburg, FL, pradėjo ei
ti Algimantas Albinas Karna-
vičius. 

Kalbos ir literatūros baka
lauro laipsnį turintis 49 metų 
A. Karnavičius nuo 1982 m. 
vadovauja leidybos firmai 
,3ayfront", priklauso St. Pe-
tersburgo prekybos rūmams 
bei meno ir verslo tarybai. 

Iškilmingą garbės konsula
to St. Petersburge atidarymą 
numatoma surengti kovo 11-
ąją, minint Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 10-
ąsias metines. 

Lietuva Jungtinėse Valsti
jose, kur beveik milijonas gy
ventojų kildinami iš Lietuvos, 
be ambasados Vašingtone, tu
ri generalinius konsulatus Či
kagoje ir New Yorke bei gar
bės konsulatus Les Angeles, 
San Fracisco ir Clevelande. 

KALENDORIUS 
Sausio 28 du Šv. Tomas Akvinie-

tis; Gedautas, Karolis, Leonidas. Ni
jolė, Petras, Tomas. 

Sausio 29 du Aivaras. Girkantas. 
Pranciškus, Sulpicijus. Valerijonas, 
Valerijus, Žibute. 

http://�EARTHLINK.NET
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FINANSINIAI IŠTEKLIAI RIBOJA 
OLIMPINĖS DELEGACIJOS DYDĮ 

Lėšų trūkumas pasirengi
mui šių metų Sidnėjaus olim
pinėms žaidynėms gali sužlug
dyti daugelio sportininkų sva
jones dalyvauti svarbiausiose 
sporto varžybose, kurioms jie 
rengėsi ne vienus metus. Ka
tastrofiškai trūkstant pinigų 
tinkamai rengtis olimpiadai ir 
dalyvauti įvadinėse sezono 
varžybose šalies sporto vado
vai bus priversti visus turi
mus išteklius atiduoti grupei 
geriausių sportininkų, palie
kant už borto kitus kandida
tus ir perspektyvų jaunimą. 

Tokios išvados buvo padary
tos ketvirtadienį, sausio 20 d. 
įvykusiame Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) 
Vykdomojo komiteto posėdyje, 
išklausius Sidnėjaus olimpi
nės misijos vadovo Algirdo 
Raslano ir LTOK Vasaros 
olimpinių sporto šakų komisi
jos pirmininko Vyto Nėniaus 
ataskaitas apie JSidnėjaus-
2000" programos finansavimą. 

Pasak V. Nėniaus, maždaug 
50 sportininkų delegacijos 
normaliam pasirengimui rei
kalinga arti 16 mln. litų, ta
čiau po detalios analizės, pa
likus tik būtiniausius porei
kius, buvo apsistota ties 8 
mln. litų suma. 

Deja, pagal gautas šiems 
metams iš biudžeto lėšas nie
kaip nepavyksta jų surinkti — 
geriausiu atveju garantuojami 
tik 4.3 mln. litų, iš kurių 0.4 
mln. skirta parolimpinėms 
žaidynėms. 

Esant tokiai padėčiai, bus fi
nansuojamas tik 27 geriausių 
pirmajame sąraše esančių 

sportininkų pasirengimas, ku
riam reikia arti 3 mln. litų. 
Jei neatsiras papildomų lėšų, 
kiti 13-17 sportininkų liks už 
borto. 

„Tenka konstatuoti, kad pi
nigai apsprendžia olimpinės 
rinktinės dydį", — sakė A. 
Raslanas. Jis apgailestavo, 
kad daugybė anksčiau pareng
tų skaičiavimų ir planų lieka 
popieriuje, nes nėra jokių gali
mybių juos įgyvendinti. 

Sporto departamento gene
ralinio direktoriaus pirmasis 
pavaduotojas Arūnas Kazlaus
kas žadėjo, kad vyrų krepšinio 
komandai dar bus surasta 1.6 
mln. l i t i . Jis išreiškė viltį, kad 
galbūt pavyks gauti maždaug 
2 mlr. iš Kultūros ir sporto 
rėmimo fondo. 

LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas sakė, kad olimpinis 
komitetas padarys viską, vyk
dydamas savo įsipareigojimus 
— aprengti ir nuvežti delega
ciją. Taip pat teks apdrausti 
sportininkus ir pasirūpinti 
valstybės vadovų nuvykimu, 
nes esant dabartinei padėčiai 
jie negalės naudoti biudžeto 
lėšų. O nuo valstybės vadovų 
buvimo žaidynėse nemažai 
priklauso ir pačios delegacijos 
prestižas ir dėmesys jai. Iš vi
so dalyvavimui reikalingi arti 
5 mln. litų, kuriuos LTOK ti
kisi surinkti apribodamas visų 
kitų programų vykdymą. 

A. Poviliūnas akcentavo, jog 
Sporto departamentas turi 
viešai pasakyti, kad biudžete 
nėra pinigų parengti žaidy
nėms daugiau sportininkų. 

(Elta) 

Lietuvos vaikų sklandymo čempionato, 1999 m. rugpjūčio 22 d. vykusio Šakių rajono Valenčiūnų aeroklube, da
lyviai su varžybų iniciatoriumi Antanu Unikausku 'pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės). 

JAUNIEJI LIETUVOS 
SKLANDYTOJAI 

JONAS 
PABEDINSKAS IR 

„DRAUGAS" 
Dabar Čikagos pašonėje — 

Westchester, IL. gyvenantį 
mūsų tautietį Joną Pabedins
ką pažįstame labiau kaip eko
nomistą ir tarptautinės preky
bos konsultantą. Šių šakų te

momis jis skaito paskaitas ir 
lietuvių renginiuose. 

Tačiau turbūt mažai kas at
simena, kad lygiai prieš 50 
metų jis pradėjo siųsti kores
pondencijas iš Ispanijos, kur 
jis tuo laiku studijavo. 

Dabar tik po ranka turiu dvi 
iškarpas iš 1949 metų gruo
džio 1 ir 12 d. laidų, kur po J. 
Pabedinsko pavarde rašoma: 

1997 m. lapkričio mėnesį 
Čikagoje viešėjo žinomas lakū
nas, skraidymo instruktorius 
Antanas Unikauskas. Jis buvo 
atsilankęs ir į Šakiečių klubo 
susirinkimą, kur papasakojo 
apie įkurtą Šakių rajono Va
lenčiūnų aeroklubą. 

Neseniai gavome ir šio 
skraidymo entuziasto ir jau
nųjų skraidytojų auklėtojo A. 
Unikausko laišką bei medžia
gos apie jo kelių paskutinių 
metų veiklą. Jis rašo: 

„Per tuos dvejus metus pa
vyko suburti gražų jaunimo 
būrį, kurie ateityje gal nepa
sieks J. Kairio ir R. Pakso (šie 
yra buvę A. Unikausko moki
niai, E.S.) aukštumų, tačiau 
tikrai taps pilnaverčiais Lietu
vos žmonėmis ir doru darbu 
prisidės prie krašto klestėji
mo". 

Toliau jis užsimena apie 
liūdną finansinę padėtį, saky
damas: „Praėjusiais metais 
Lietuvoje nesurinkta arti mili
jardo (bilijono) litų. (Šakių ra
jone arti du milijonai), tai val
džia ateityje vaikų sklandy
mui paramos nežada". 

Todėl A. Unikauskas prašo 
JAV gyvenančių lietuvių, ypač 
Čikagoje veikiančių šakiečių 
ir suvalkiečių klubų narių tal
kos. 

„Šakių rajono Valenčiūnų 
aeroklubo Jaunųjų sklandy
tojų būreliui priklauso 78 vai
kai iš penkių rajono mokyklų. 
Praėjusią vasarą skraidymo 
pradžiamokslio mokėsi 47 vai

kai, kurių gabiausi dalyvavo 
Lietuvos vaikų sklandymo 
čempionate Marijampolėje ir 
laimėjo prizines vietas. 

Dėl Lietuvos ekonominės 
krizės prašome paramos nors 
dvidešimčiai Šakių rajono vai
kų skirti išlaikymą sklandymo 
būrelyje po 5 dolerius dienai. 
Šios sumos užtektų sklandytu
vo išvilktųvo, kito transporto 
kuro išlaidoms ir kukliam pra
simaitinimui. Apie skirtą su
mą parašysime Šakių rajono 
laikraščiuose ir atsiųsime 
smulkią ataskaitą, kur pinigai 
sunaudoti. Kai Jūs ar Jūsų ar
timieji lankysitės Lietuvoje, 
būtinai užsukite į Valenčiūnų 
aeroklubą (pusiaukelėje tarp 
Jurbarko ir Šakių, prie pat ke
lio). Įsitikinsite, kokį puikų 
užsiėmimą turi Šakių rajono 
vaikučiai, kiek drausmės, 
tvarkos, techniškų įgūdžių jie 
įgauna mokydamiesi skraidy
ti. Vaikai — Lietuvos ateitis. 
Jūsų auka bus puiki investici
ja Lietuvos suklestėjimui", — 
teigia A. Unikauskas. 

Yra nurodomas American 
Express bankas New Yorke ir 
sąskaitos' numeriai. Tačiau, 
turbūt būtų lengviau pasiųsti 
šių eilučių autoriui, rašant E. 

Šulaitis, 1330 So. 51 Ave., Ci
cero, IL 60804, nurodant, kad 
pinigai skirti Valenčiūnų aero
klubui. 

Beje, gautose iškarpose iš 
spaudos randame aprašymus 
apie jaunųjų sklandymo spor
to varžybas, kurios tęsėsi be
veik penkias dienas Valenčiū-
nuose. Čempionate buvo rung
tyniaujama dėl V. Pakarsko 
(buvusio ilgamečio Prienų 
aviacijos gamyklos direkto
riaus) taurės. Ją laimėjo vil
niečiai — Lietuvos aviacijos li
nijų (LAL) komanda. Antri 
liko kauniečiai, treti Vilniaus 
Civilinės aviacijos direkcijos 
jaunieji sklandytojai. Neliko 
be apdovanojimų ir šakiečiai, 
vadovaujami šių varžybų ini
ciatoriaus A. Unikausko. 

Taip pat rašoma, kad meda
lius, diplomus ir atminimo do
vanas įteikė Seimo pirmininko 
pavaduotojas (beje, valenčiū-
niškis) A. Vidžiūnas, rajono 
vicemeras E. Pauliukėnas, 
respublikinės vaikų sklandy
mo sporto asociacijos prezi
dentas A. Vaicekauskas, pa
grindinio rėmėjo UAB „Gel-
vybė" gen. direktorius V. Ja
nuškevičius ir kiti. 

Gavom ir šių varžybų daly
vių bendrą nuotrauką, kuri 
spausdinama šiame puslapyje. 

E. Šulaitis 
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PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATO 
ATRANKOS TURNYRUI RUOŠIANTIS 

Jonas Pabedinskas 1950 m Madride. Ispanijoje. 

„mūsų korespondentas Ispani
joje". Jo straipsniai iš Ispani
jos rodėsi apie pora metų. 
Kaip „Draugo" korespondentui 
jam tada yra tekę daryti pasi
kalbėjimus su Stasiu Lozorai
čiu (vyresniuoju), žurnalistu 
Stanley Pieža iš Čikagos, 
vysk. Vincentu Brizgiu, Tarp
tautinės krepšinio federacijos 
vadovu J. Jonės, žymiuoju 
krepšininku Mykolu Ruzgiu ir 
kitais. 

J. Pabedinskas, studijuoda
mas Madrido universitete, ne 
vien tik rašė „Draugui", bet ir 
nemaža sportavo, reikšdama-
sis kaip geras bėgikas ir krep
šininkas bei treneris. Vieną 
kartą jam teko atstovauti Ma
drido un-to lengv. atletikos 
rinktinei rungtynėse su Lisa
bonos universitetu (tada jis 
bėgo 1,500 m nuotolį). Jam 
Moroke ir Ispanijoje buvo pro
ga žaisti gerosiose krepšinio 
komandose, o vieną kartą Jo
nas atstovavo net Madrido 
miesto rinktinei keturių mies
tų turnyre Barcelonoje. 

Šiandien smagu J. Pabe
dinską prisiminti ir jį pasvei
kinti su savotiška sukaktimi 
— 50-mečiu nuo jo pirmųjų 
rašinių „Draugo" dienraštyje. 
Miela, kad jis vis toks žvalus 
ir energingas, koks jis buvo 
savo jaunystėje. 

E.Šulaiti8 

Lietuvos futbolo rinktinei 
keliamas uždavinys 2002 me
tų pasaulio futbolo čempiona
to Europos 8-toje atrankos 
grupėje užimti antrą vietą bei 
patekti į atkrintamąsias var
žybas. 

Apie tai informavo naujasis 
Lietuvos komandos vyriausia
sis treneris Stasys Stankus, 
šeštadienį, gruodžio 11 d., 
Kaune įvykus eiliniam Lietu
vos futbolo federacijos (LFF) 
vykdomojo komiteto posėdžiui. 

Lietuvių varžovai 8-oje Eu
ropos zonos atrankos grupėje 
bus Rumunijos, Italijos, Veng
rijos ir Gruzijos vienuolikės. 
Trys varžovai, išskyrus Gru
ziją, turi aukštesnį FIFA ver
tinimą, nei 50-tą vietą 
užimantys Lietuvos futboli
ninkai. 

Rumunijos futbolininkai FI
FA klasifikacijoje užima de
vintą vietą, italai — dvylikti, o 
vengrai — 47-ti. Gruzijos fut
bolininkai FIFA vertinime 
užima 65-tą vietą. 

Devynių Europos atrankos 
grupių nugalėtojai iškart pa
teks į finalines 2002 metų pa
saulio futbolo taurės varžybas 
Japonijoje ir Pietų Korėjoje. 

Antrąsias vietas grupėse 
užėmusios komandos burtų 
keliu bus suskirstytos poromis 
ir tarpusavyje žais po dvejas 
atkrintamąsias rungtynes dėl 
teises žaisti finaliniame tur
nyre. Devintoji antrą vietą 
grupėje užėmusi Europos ko
manda dėl kelialapio į pasaulio 

futbolo taurės varžybas žais 
su trečiąja Azijos regiono vie-
nuolike. 

„Dabartinė Lietuvos futbolo 
rinktinė yra jauna. Žaidėjai 
sugeba ardyti varžovų atakas, 
tačiau puolimas nėra rezulta
tyvus", apie komandą kalbėjo 
S. Stankus. Pasak trenerio, 
siekiant antrosios vietos gru
pėje, teks imtis „taktinių gud
rybių". 

Už antrą vietą grupėje Lie
tuvos komandai pažadėta 
40,000 litų premija, kurią iš
mokėti įsipareigojo naujai 
įkurtas Lietuvos futbolo rink
tinės rėmimo fondas. Jam va
dovauja buvęs Vilniaus „Žalgi
rio" gynėjas Vladimiras Buz
makovas. 

Kitais metais planuojama 
pradėti rekonstrukcijos dar
bus Vilniaus stadione, tad vi
sas ketverias grupės rungty
nes Lietuvos rinktinė planuoja 
žaisti Kaune. Jei Kauno sta
dione nepavyks įrengti atskirų 
sėdimų vietų žiūrovams, kaip 
to reikalauja FIFA nuostatai, 
neatmetama galimybė, jog 
Lietuvos komandai teks žaisti 
Baltarusijoje, Lenkijoje arba 
Latvijoje. 

LFF vykdomojo komiteto 
posėdyje buvo paskelbti ge
riausi pasibaigusio futbolo se
zono žaidėjai. 238 apklausos 
respondentai, rinkdami ge
riausius Lietuvos futbolinin
kus, paminėjo 43 žaidėjus. 
Daugiausiai — 13 — buvo pa
minėta Vilniaus „Žalgirio" ko-

NEGĘSTANTI 
ŽVAIGŽDĖ 

Nepaisant graudaus fakto, 
kad iškilusis, iš Lietuvos atvy
kęs krepšininkas Žydrūnas II-
gauskas buvo priverstas pasi
traukti iš krepšinio aikštės dėl 
jį ištikusių kojos lūžimo nelai
mių, jis tebėra žiniasklaidos 
dėmesio centre. Sausio 21 die
nos milijoninio tiražo Cleve-
lando dienraščio „The Plain 
Dealer" laidos sporto skyriuje 
buvo net du ilgoki straipsniai 
apie Ilgauską. Skyriaus pirmo 
puslapio vedamasis, pavadin
tas „Ilgausko katastrofa galėjo 
būti išvengta", detaliai nag
rinėja jo karjerą ir reiškia vil
tį, kad jis galėsiąs žaisti nau
jame sezone. Tiek komandos 
vadovybė, tiek kolegos tuo 
abejoja. 

Clevelando krepšinio ko
manda „Cavaliers" prieš ket
verius metus, su dideliu entu
ziazmu pasirašė šešerių metų 
sutartį su Žydrūnu Ugausku. 
Vos tris savaites prieš jam nu-
silaužiant kairę koją, pasira
šytoje sutartyje buvo nustaty
tas 71 milijono dolerių atlygi
nimas. Jis labai iškėlė ir iš
garsino komandos vardą savo 
įspūdingu žaidimu, todėl New 
Yorke buvo pagerbtas kaip 
„iškiliausias metų krepšinin
kas". Nuo 1996 metų jis daly
vavo 97-iuose žaidimuose, ta
čiau 1996-1997 metų sezone 
jis nežaidė, sulaužęs kairės 
kojos kaulą. 1998 metais jis 
antrą kartą sulaužė tą patį 
kaulą. Vietoj operacijos, jo ko
ja buvo specialiame apave su 
viltimi, kad viskas gerai sugis. 
Jis griežtai laikėsi numatytos 
terapijos programos, grįžo į 
treniruotę, bet staiga vėl paju
to skausmą toje pačioje kojoje. 
Gydytojai pakartotinai reko
menduoja operaciją, nors nuo 
šių metų sausio pirmos dienos 
jis pradėjo atsargiai treniruo
tis, tačiau ir vėl pajuto aštrų 
skausmą. Žydrūnas ir vėl 
priešinasi operacijai, pasiry
žęs savo kojai duoti bent aš
tuonių savaičių poilsį su vilti
mi žaisti naujame sezone. 

EUGBEC. DECKEFį DDS.P.C. 
4647 VV. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyt. su Northwes1em un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tai. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfctory Hle, IL 
Tai. (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 Hite, IL 
1 mylia į vakarus nu6Xšflem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, U.D., &C. 
Specialybė - Vidaus Sgų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tai. 773-229-9966 

Valančios pagal susitarime, 

ARAS 2UOBA. U.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Sufte 310 
Naperville, IL 60563 
T a i (630) 527-0090 
3825 Highland Ava., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

mandos futbolininkų, 10 — 
LFF lygos čempiono Kauno 
„Žalgirio" komandos žaidėjų. 

Pirmoji vieta atiteko Aud
riui Kšanavičiui (Kauno „Žal
giris''), antroji — Nerijui Va
siliauskui (Vilniaus „Žalgi
ris"), trečioji — Arūnui Šuikai 
(Klaipėdos „Atlantas"). Ket
virtą vietą geriausių žaidėjų 
apklausoje užėmė Darius Ma
ciulevičius, penktą — Artūras 
Fomenka (abu — Šiaulių „Ka-
reda"). 

Pasaulio futbolo čempionato 
atrankos varžybas grupėje 
Lietuvos rinktinė pradės kitų 
metų pavasarį. 

(BNS) 

Toje pačioje dienraščio lai
doje ilgas straipsnis skelbia, 
kad 'Kavalierių' Ilgauskui rei
kalinga operacija, daug ža
danti karjera pavojuje. Per 
kelis puslapius jo karjera yra 
detaliai išnagrinėta, nupa
sakoti jo laimėjimai ir nesėk
mės. Taip pat vietinėse Cleve
lando televizijos sporto žiniose 
jis buvo rodomas ir komei; 
tuojamas. Clevelando lietuviai 
labai didžiuojasi savo tėvynai
nio laimėjimais ir tikisi, kad 
jis sulauks visiško kojos sugiji-
mo ir toliau sėkmingai garsins 
Lietuvos vardą. 

Aurelija M. Balaiaitiene 

JAUNUČIŲ KREPŠINIS 
HAMILTONE 

2000-jų metų ŠALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirmeny
bes vykdo Hamiltono LSK 
„Kovas", š.m. birželio 3 ir 4 d. 
Hamiltone, Ont. Varžybos 
vyks šiose berniukų ir mer
gaičių klasėse: B (1984-1985 
m. gimimo), C (1986-1987 m.) 
D (1988-1989 m.), E (1990-
1991 m.) ir F „molekulių" 
(1992 m. ir jaunesnių). Infor
macija: Arvydas Šeštokas, 
1411 Winterbourne Dr., 
Oakville, Ont. L6J 7B5. Tel. 
905429-2289. Faksas: 905-
829-5641. E-mail: 

asestokas@aol .com 
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RUSIJOS PREZIDENTAS 
PUTIN 

ZENONAS PRŪSAS 

Vladimir Vladimirovic Pu-
tin. Rusijos laikinuoju prezi
dentu pasidarė 1999 metų 
gruodžio 31 dieną, pasitrau
kus Jelcin. Putin iki būsimų 
rinkimų taip pat bus ir mi
nistru pirmininku. Jelcin savo 
įpėdinio ieškojo jau apie me
tus. Buvo apsistojęs prie Pri-
makov, bet, kai šiam esant 
ministru pirmininku, buvo 
pradėta ieškoti korupcijos Jel
cin .šeimoje", Jelcin jį atleido 
ir į jo vietą paskyrė Stepašin. 
Kai šis Jelcin pasirodė nepa
kankamai griežtas savo spren
dimuose, jį atleido. Stepašin 
vėliau per Dūmos rinkimus 
prisijungė prie Jabloko libe
ralų partijos. Į ministro pirmi
ninko postą buvo paskirtas 
griežtesnės linijos Vladimir 
Putin. Gal Jelcin atrodė, kad 
Putin būtų patikimesnis ir ap
saugotų jį patį ir jo „šeimą", 
jei, pasitraukus iš prezidento 
pareigų batų keliamos bylos 
dėl korupcijos. Visi trys — 
Primakov, Stepašin ir Putin 
yra buvę aukštais KGB pa
reigūnais. 

Kai Putin pavyko išprovo
kuoti Čečėnijos karą ir kai šis 
karas vyko sėkmingiau, negu 
1994-1999 metais, per trumpą 
laiką Putin Rusijoje pasidarė 
labai populiarus. Pelnė Jelcin 
pasitikėjimą, kuris jam už
leido prezidentūrą, terminui 
dar nepasibaigus, kad beveik 
užtikrintų Putin išrinkimą. 
Dabar. Putin beveik neturi 
rimtesnių konkurentų. Vienas 
jų yra komunistas Ziuganov. 
Spėjama, kad jį rems ne dau
giau, kaip 25 proc. rinkėjų. 
Rimtesniu kandidatu gal ga
lėjo boti Primakov. Bet jis jau 
yra 70 metų, silpnokos sveika
tos ir rusai po Jelcin vargu ar 
norėtų jį matyti prezidentu: 
47 metų, pilnas energijos Pu
tin jiems atrodys daug pa
trauklesnis. Todėl daugelis 
Rusijos gubernatorių, per Da
mos rinkimus rėmusių Prima-
kov-Lužkov „Tėvynės" partiją, 
jau pasiskelbė Putin rėmėjais. 
Abejojama, ar Primakov iš 
viso kandidatuos. Yra dar du 
kandidatai: liberalas Javlin-
skq ir „liberalas" Žirinovskįj. 
Jų galimybės laimėti rinkimus 
yra labai mažos. 

Net ir jie patys privačiai 
pasisako, kad laimėti nesitiki. 
Kad galėtų kandidatuoti, iki 
vasario vidurio turi surinkti 
pusę milijono parašų. Patys 
rinkimai bus kovo 26 dieną, 
taigi mažai beliko laiko jiems 
pasiruošti. Vienas pavojus Pu

tin: rusų tauta labai daug iš jo 
tikisi. Pavyzdžiui, vertybių 
kainos biržoje labai pakilo. 
Todėl Putin Tinkiminis balio
nas galėtų lengvai subliūkšti, 
jei prieš kovo 26 dieną jį 
užkluptų didesnės nesėkmės, 
pavyzdžiui, didesni nuostoliai 
žmonėmis Čečėnijos kare. Bet 
ir čia iniciatyva yra Putin ran
kose. Atrodo, kad jis laikinai 
pristabdy8 karo veiksmus 
Čečėnįjos pietuose, kur yra 
dideli kalnai, ir palauks karia
vimui palankesnių orų pava
sarį, kada prezidentiniai rin
kimai jau bus praeityje. O 
apsupta sostinė Groznas irgi 
galės palaukti, kol gynėjai 
pristigs maisto bei šaudmenų. 
Jų ten belikę apie 6,000. Beje, 
skelbiama, kad tarp jų esą 
„samdinių" iš Ukrainos, Balti
jos kraštų ir net iš pačios Ru
sijos. Taigi, bent šiuo metu vy
rauja nuomonė, kad Putin 
išrinkimas prezidentu beveik 
garantuotas. Kas per paukštis 
yra taip staigiai iškilęs Rusi
jos politikas? 

Štai šiek tiek biografinių 
žinių. Putin gimė Leningrade 
(dabar Petrapilis) 1952 me
tais. Mažai žinoma apie jo 
tėvus ar vaikystę, žinoma tik, 
kad jis yra vedęs ir turi dvi 
paaugles dukteris. Jis 1975 
metais baigė teisę Leningrado 
valstybiniame universitete ir 
tuoj pat pradėjo dirbti KGB 
organizacijoje, pradžioje Mask
voje, po to buvo perkeltas į 
Rytų Vokietiją. Atrodo, kad jis 
ten daugiausia dirbo ekono
minėje srityje, bet artimai 
bendradarbiavo su Rytų Vo
kietijos saugumo (Stasi) orga
nizacija. Po 15 metų tarnybos 
jis 1990 metais buvo pasiųstas 
į gimtąjį Leningradą, kur, po 
Sovietų Sąjungos subyrėjimo, 
meru buvo išrinktas buvęs jo 
profesorius Anatolįj Sobčak, 
žinomas politikas reformato
rius. Čia Putin iš KGB perėjo 
dirbti į mero įstaigą, pa
sidarydamas mero pavaduoto
ju. Bet kai 1996 metais per 
mero rinkimus Sobčak nebe
buvo perrinktas, Putin per
sikėlė į Maskvą ir perėjo dirb
ti Jelcin, kaip FSB (buvusi 
KGB) viršininkui. 1999 metais 
pasidarė Rusijos ministru pir
mininku. 

Kaip ir jo mentorius Jelcin, 
Putin esąs antikomunistas. 
Jis laikomas daugiau pragma
tikų ir realistu, negu ideologu. 
Daugelis Vakarų stebėtojų, 
turėję reikalų su Putin, tvirti
na, kad jis esąs protingas, 

Danutė Bindokienė 

Vis tik reikės priprasti... 

Mozambique prezidentiniame priėmime Jungtinėse Tautose praėjusį rudenį dalyvavo ir keletas lietuviu. Ii 
kaires, Lietuvių žurnalistų sąjungos pirm. Kęstutis K. Miklas, Lietuvos užsienio reikalų viceministras Gedimi
nas Šerkšnys, ambasadorius Anicetas Simutis, Mozambique prez. Joaquimo Alberto Hissano, Ukrainos užsienio 
reikalų ministras Boris Tarasiuk ir Ukrainos ambasadorius Jungtinėse Tautose Volodimir Jelcenko. 

Nuotr. 8. Narkėliūnaites 

šaltakraujis ir turįs didelių 
ambicijų vyras. Amerikos pre
zidento vyriausia prokurorė 
Janet Reno buvo nustebinta, 
kad Putin žinąs, jog rinkos 
ekonomiką Rusijoje bus gali
ma įvesti, tik panaikinus ko
rupciją. Bet čia jo žodžiai ne
atitinka darbams. Juk jis yra 
prižadėjęs Jelcin, kad dėl ko
rupcijos nebus keliamos bylos 
nei jam, nei jo „šeimai", nei 
gal artimiesiems bendradar
biams. Ne tik jo vieši pa
reiškimai, bet ir pakvietimas 
Gaidar dirbti jo štabe, Čuba-
jev ir Nemcov, žinomiems rin
kos ekonomikos šulams Rusi
joje, rodytų, kad Putin yra 
užsiangažavęs rinkos ekono
mikai. Bet jo rinkos ekonomi
ka gerokai skiriasi nuo Va
karų rinkos ekonomikos. Pa
gal Putin, rusai labiau pripra
tę prie stiprios rankos, dides
nio valstybės įsikišimo ir prie 
labiau kolektyvinės visuome
nės santvarkos, negu į indivi
dualumą linkę vakariečiai. 
Rusija greit, o gal ir niekad, 
negalės pasidaryti Amerikos 
ar Anglijos kopija, kur libera
linės idėjos turinčios gilias is
torines tradicijas. Todėl Rusi
joje iš pradžių reikėsią dides
nio valstybės įsikišimo. Tai 
būtų tik laikinoji, pereinamoji 
stadija. Tik po to ateis daug il
gesnis ir pastovesnis laikotar
pis — demokratija. Net ir 
Amerika iš dalies turėjusi per
eiti tą pereinamąjį laikotarpį 
Theodore Roosevelt preziden
tavimo metu, kada reikėjo pa
naikinti monopolius, ir F. D. 
Roosevelt prezidentavimu, ka
da reikėjo išbristi iš ekono
minės depresijos. Putin taip 
pat žada ieškoti priemonių, 
kaip sustabdyti Rusijos kapi
talo bėgimą į Vakarų bankus, 
privilioti užsienio investavimų 

PAKILO JAV PREKYBOS DEFICITAS 
Kai mes nuogąstaujame dėl 

nuolat augančių Lietuvos sko
lų, kurios jau pasiekė 12 mili
jardų litų (3 milijardai dole-

Rusijoje, duoti pigesnių kre
ditų įmonėms, apkarpyti biu
rokratų galias ir išnaikinti 
kriminalines grupuotes. 

Mums, lietuviams, gal yra 
svarbiau ne Putin pažiūros į 
Rusijos ekonominį išsivysty
mą, kiek jo užsienio politika, 
pavyzdžiui, jo galvojimas „ar
timojo užsienio'' klausimu. Jis 
yra pareiškęs, kad Rusija 
sieks gerų santykių su savo 
kaimynais, bet šiuo metu nėra 
žinoma, ar, pavyzdžiui, Lietu
va jam yra Rusijos kaimynė, 
ar tik prarasta teritorija. 
Žinomas komunistas VVilliam 
Safire įspėja, kad Putin po 
rinkimų gali daugiau susi
domėti „artimuoju užsieniu" 
(„N.Y. Times*'sausio 6 d.). At
sakymas bus teigiamas, jei 
Putin paprašys patvirtinti 
Dūmoje įstrigusią Lietuvos — 
Rusįjos sienos sutartį. Bet ir 
tada Putin galėtų būti pavo
jingas, priartėjus prezidento 
rinkimų antram terminui 
2004 metais, ypač jei jis tuo 
metu būtų įklimpęs į Rusįjos 
ekonomijos pelkes ir jei jam 
vėl prireiktų naujos Čečėnijos, 
kad laimėtų rinkimus. 

Šiek tiek kelia baimės, kad 
Putin yra didelis Jurij Andro-
pov gerbėjas. Andropov, kuris 
yra buvęs Sovietų Sąjungos 
KGB viršininkas ir vėliau ge
neralinis sekretorius, didelis 
rusų šovinistas. Putin vis nu
neša gėlių ant jo kapo. O gal ir 
pats Putin yra rusas šo
vinistas? Pagyvensim, pama
tysim. 

hų), kai nuolat auga Lietuvos 
prekybos su užsieniu deficitas, 
įdomu pažiūrėti į JAV ekono-
nują, kurią palyginti su Lietu
vos galima tik kaip dramblį su 
pelyte. 

Pagal šiomis dienomis Ame
rikos spaudoje paskelbtus „US 
Department of Commerce" bei 
ekonomistų pranešimus apie 
JAV prekybos su užsieniu de
ficitą 1998.01.01 iki 1999.12. 
01, matome tą deficitą nuolat 
didėjantį nuo 1997 metų. 1999 
m. lapkričio mėnesio JAV im
portas siekė 109.39 mlrd. dole
rių, kai eksportas buvo tik 
82.89 mlrd. dolerių, paliekant 
26.5 milijardo deficitą vien per 
lapkričio mėnesį. Prekybos de
ficitas JAV nelauktai išaugo 
dėl padidėjusio pirkimo užsie
nyje gamintų automobilių ir 
kitų užsienio prekių 1999 me
tais, kylant JAV ekonomijai, 
didėjant vartotojų perkamajai 
galiai. Amerikai nepalankus 
prekybos deficitas buvo su Ka
nada ir Vakarų Europos vals
tybėmis. JAV prekybos defi
citą turi su Japonija ir Kinija, 
bet jis 1999 m. lapkričio mėne
sį sumažėja 0.81 mlrd. dolerių 
su Japonija ir 0.66 mlrd. dole
rių su Kinįja. 

Paskutiniu metu mus tiesio
giai saisto benzino kainos. 
Naftos kainos lapkrityje paki
lo iki 20.90 dolerių už statinę, 
arba beveik dvigubai daugiau, 
negu buvo prieš metus laiko. 
Jei pasaulinė naftos rinka ir 
toliau bus su aukštai iškelto
mis kainomis, benzino kainos 
JAV, Lietuvoje bei kituose 
kraštuose dar labiau didės, 
tuo didinant JAV ir Lietuvos 
prekybos deficitą, kuris didins 
infliaciją. 

BrJ. 

Niekas neturi gero žodžio 
apie žiemos šalčius, sniegą, 
pūgas, kai ledu padengti ke
liai ir gatvės eismą sulėtina 
iki minimumo, prarastas dar
bo valandas ir gripo virusus, 
žiemių vėjo atpūstus, ser
gančiųjų išdalinamus sveikie
siems... O vis tik, kai šiomis 
dienomis JAV sostinę užvertė 
pusnys, pirmą kartą po viso
kių skandalų ir kivirčų ji at
rodė kažkaip švaresnė, malo
nesnė, tartum japoniškom 
vyšnioms pražydus. Kai kas 
net išreiškė mintį, kad į gat
ves reikėtų paleisti senatorius 
ir Kongreso narius, nuo kurių 
gražbylystės ir tuščių kalbų 
tikrai ištirptų sniegas. Jeigu 
dar liktų, nieko nekenktų 
kiekvienam į rankas įbrukti 
po kastuvą, pradedant, žino
ma, prezidentu. 

Tačiau, ypač abiejų Caroli-
nų, Georgia ir kitų valstijų gy
ventojams, pasilikusiems be 
elektros, transportacijos ir 
būtiniausios pagalbos, net juo
kauti neima noras. Juo labiau, 
kad jie dar neatsigavę nuo 
potvynių, nusiaubusių tas pa
čias vietoves vasaros pabai
goje. Tad ir kraipo galvas 
žmonės: kas čia su klimatu 
darosi? Kodėl toks nenuosek
lumas — per karšta, per šalta, 
per šlapia, per sausa... Ne tik 
šiame žemyne, bet ir Euro
poje. Juk neseniai Anglija, 
Prancūzija, Vokietija, kitos 
valstybės, bet ir Lietuva gavo 
paragauti uraganų siautėjimo 
su visais pragaištingais prie
dais: milijoniniais nuostoliais 
ir žmonių aukomis. 

Atsakymų ir šios srities 
žinovai negali duoti, kaltinda
mi praėjusios žiemos Ramia
jame vandenyne atsiradusį 
„prąjovą", vadinamą EI Nino, 
o šiemet , jo seserį — La Ni
na". Pasirodo, kad „brolis" 
vandens paviršių labai sušildo 
ir dėl to susidariusios oro 
srovės sumaišo įprastinę kli
mato eigą, vienur išpildamos 
per daug kritulių — lietaus ir 
sniego, kitur derlingas vie
toves paversdamos perdžiūvu
siomis dykumomis. Tuo tarpu 
„sesuo" veikia atvirkščiai ir 
vandens paviršių atšaldo, o 
pasekmės vis tiek prastos.. 

Yra spėliojimų: kad klimato 
nenuoseklumai kažkokiu bū
du yra mūsų pačių kaltė dėl 
naikinamų miškų, į atmosferą 
išmetamų chemikalų, dūmų ir 
apskritai civilizuotos kasdie
nybės taršos. Tai akivaizdus 
visuotinio klimato atšilimo 
pradžios įrodymas, tad reikia 
laukti dar nemalonesnių 

reiškinių. 
Tačiau dabar mokslininkai 

vis dažniau tvirtina, kad šie 
nenuoseklumai yra natūrali 
klimato kaita, aplankanti mū
sų planetą tam tikrais laiko 
tarpsniais. Arktikos ir Antark-
tikos ledynų gelmių gręžimai, 
iš satelitų, skriejančių Žemės 
orbitoje, gaunami duomenys ir 
kompiuterinė technika padeda 
nustatyti, kad netolimoje atei
tyje, nusitęsiančioje galbūt 20-
30 metų į priekį, galime ti
kėtis karštesnių, sausesnių 
vasarų, snieguotesnių, šal
tesnių žiemų (žinoma, ne vi
sose planetos dalyse), gaiva
lingų audrų, potvynių, sausrų, 
viesulų ir t.t. Tokius klimato 
svyravimo tarpsnius jau se
niai mokslininkai „išskaitė" iš 
medžių kamienuose randamų 
metinio augimo žiedų, kurie 
rodo reguliariai — maždaug 
kas 10 ar 20 metų pasikarto
jančius, sausesnio ir lietinges-
nio klimato tarpsnius. 

Pagal kai kuriuos apskai
čiavimus, klimatas pakrypo 
„šaltojon pusėn", panašiai, 
kaip buvo tarp 1947 ir 1976 
metų. Kiek ilgai šis tarpsnis 
tęsis, tegalima spėlioti. Vieni 
mano, kad galbūt porą metų, 
kiti — oent 30! Vis tik pagrin
dinė priežastis yra vandens 
temperatūros pasikeitimai Ra
miajame vandenyje. Kol kas 
niekam nepavyko išaiškinti, 
dėl ko tas įvyksta, o juo la
biau, kaip tuos reiškinius ap
valdyti, kad planetos klimatas 
nebūtų „išmuštas iš vėžių". 

Eilinis Amerikos ar kitų 
valstybių gyventojas turbūt 
tenorėtų, kad būtų išrastas 
geresnis būdas jį perspėti apie 
artėjančius pavojus: audras, 
potvynius, pūgas ir pan. Tu
rėdami ilgesnį laiko tarpą pa
siruošti gamtos siausmui, 
žmonės galėtų išvengti pačių 
siaubingiausių jų pasekmių. 
Prieš porą savaičių buvo pa
skelbta gera naujiena: oro biu
ras įsitaisė tokią galingą ir to
bulą kompiuterinę sistemą, 
kuri kaip tik tarnaus šiam tik
slui. Dabar jokia gamtos ne
laimė neužklups nepastebėta! 

Pirma, negu visi spėjo ap
sidžiaugti, rytines Amerikos 
valstijas nusiaubė ledas, snie
gas ir viesulai, deja, be per
spėjimo. Kodėl? Teisinamasi, 
kad dar kompiuterinė sistema 
nepakankamai sureguliuota. 
Galbūt šios rūšies mokslinin
kams vertėtų pasinaudoti 
įvairiais kaimiečių almana
chais ir oro spėjimais. Juk blo
giau nebūtų, o pigiau — tai 
tikrai! 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 
Nr.5 

(Tęsinys) T ą 

bendravimą plačiai aprašo savo dienoraštyje ir Elena. 
Tad kalią nuo Savanorių prospekto iki dabar pastatyto 
madinio viaduko į Kleboniikio mišką, daug kartų ai
manuojant teko nueiti ir man. Gerai pamenu, kaip ne
kantriai, ypač sunkiais karo ir pokario laikais, laukda
vom velykinių ar kalėdinių skerstuvių. 

Gaila, bet šiandien iš senosios Muravos (pavadini
mas kildinamas ii žodžio „mur* — tvirtovė) teliko tik 
keletas namelių, kurių viename dar gyvena jau miru
sio dėdės Stepono šeima. Tai buvo kaimas, tiksliau — 
ilga duobėta gatvė, kuria ir nelietingomis dienomis 
net ir tuščią „padvadą" arklys tempdavo įsiręžęs. Ne
prisimenu, kad šį kelią kada nors kas remontuotų. 
Pakeles sodybėlėse gyveno barzdoti, daugiausiai rusiš
kai kalbantys vyrai su šeimomis. Vyrai neįprastais 
vardais: Jagupla, Dzimicįjan ar Nifantįj... Barzdos 
jiems teikdavo garbumo. Muravos jaunimas turbūt pa
gal seną įprotį mėgdavo lukitenti saulėgrąžas, tokiu 
budį numalšindamas ir alkį. Tarp iių žmonių gyveno 
ir kelios nerusiikai kalbančios šeimos, tame tarpe — 
mošų giminės. Taigi šis kaimelis turėjo tik jam bū
dingas nuo seno susiklosčiusius žmonių santykius. 

Kaip minėjau, pamiškėje gyveno ir gausi mūsų sene
lių Juozo ir Juzefot šeima. Kaip ir visos tokios šeimos, 
jie kasdien sunkiai dirbdavo. Vyresnieji vaikai, atėjus 
laikui, prižiūrėdavo mažuosius. Raito mokytis niekam 

neteko. Bet tai, ką jie gerai žinojo — Dievo ir Baž
nyčios įsakymus, didžiąsias nuodėmes ir labdaros dar
bus — siela ir kūnu pripažino tiesiai, be gudravimo. 
Jau mažesnieji, vos pradėję ganyti, nuoširdžiai tikėjo. 
kad jeigu saulei šviečiant lyja lietutis, tai „Marija 
verkia" todėl, kad jie negeri. 

Šv. Mišių lankymas sekmadieniais — lankė jie „se
nąją parapiją", taip vadino Karmelitų bažnyčią — 
buvo ne tik pareiga, bet ir... pramoga. O po Mišių pasi
vaikščiojimas Laisvės alėja, vadinamas „spacierium" 

Nežinia kiek tūkstančių varstų reikėdavo nužings
niuoti į bažnyčir., apeiti „stacįjas", kiek suvalgyti pas
ninko aliejaus tais laikais jo buvo), kad giminėje 
išaugtų žmonės, kurie, atėjus lemtingai pasirinkimo 
akimirkai, rinktų ū poelgius, kurie, turbūt, matuojami 
jau ne žemiškais uatais. 

Kiekviena .viršūnė turi ir savąją papėdę. Tai papras
ti žemės žmonės. Jie tarsi prigimtimi suprato, kad 
Sutvėrėjas, sukūręs Žemę, į ją pridėjo tiek gėrybių, 
kurių su kaupu užtektų visiems visų laikų valgyto
jams. Reikia tik vieno — palaistyti ją prakaitu — tad 
„prakaitą savo duonoj valgysit*. 

Taigi giminės vyrai, būdami paprasti žmonės, turėjo. 
aišku, ir savo silpnybių. Retsykiais po darbų, pamenu, 
kaip „prabai" būdavo papilama ant stalo „samanė* 
kurią jie padegdavo. Vos tik imdavo šokinėti melsvi 
liepsnos liežuvėliai, jų veidai nušvisdavo. Vyrai trin
davo delnus ir tai bodavo ženklas pradėti linksmybę. 
Tų laikų Kleboniškio miško bravorėlių laikytojai pras
megtų iš gėdos, jei jų išsunktas skystis nesuliepsnotų 
O tuo pat metu kambaryje jau pakvipdavo spirginama 
kiaušinienė. Pagyvėję vyrai pradėdavo pasakoti botas 
ir nebūtas kaimo istorijas. Apie tai, kaip vienas kai
mynas, norėdamas įrodyti savo pačiai esąs jai ištiki

mas, turėjęs, praeinant gatve po įtariamosios langu at
sistoti labai nepadorioje pozoje, pabelsti į langą ir, kad 
botų pastebėtas tokioje pozoje, sustingti. Arba kita is
torija, kaip žmogus, norėdamas sau naudos, pasikvie
tęs pareigūną ir jį tiek privaišinęs, kad šis, po vaišių 
netoli tenuėjęs, saldžiai užmigo griovyje. Vaišinęs jį 
tuo metu prišlapindavo (ar dar blogiau) į pareigūno 
pasididžiavimą — raudonai mėlyną uniforminę kepu
rę. 

Vyrų dulkėtais veidais jau riedėdavo juoko ašaros. 
Mačiau, kaip pasakotojas užsigaudavo, jei kas užsta
lėje pabandydavo suabejoti jo papasakota istorija. Vy
rams jau buvo nė motais, kad iš kambario kertės juos 
stebi vaikų būrelis. Tačiau kitą dieną jie jau atlikinėjo 
savo šventą pareigą Žemei, Seimai, o tai juos ir gel
bėdavo nuo bet kokio nuopolio. 

Tokioje užstalėje paprastai netiko mūsų tėvas Sta
sys Spirgevicius — šviesus ir inteligentiškas žmogus. 

Palei Muravą, gūdžiame miške, karo metais saugią 
vietą rado ir dabar jau žinoma banditų gauja. 

1943 m. prieš pat Šv. Kalėdas į Muravos mišką ka
lėdinės eglutės išėjo trys jaunuoliai, dar beveik paaug
liai, ir daugiau negrįžo. Po kurio laiko, pardavinėjant 
šių paauglių daiktus, buvo sulaikytas vaikinas. Pėdsa
kai vedė į Muravą. Prasidėjo areštai ir kratos. Pas 
vieną pamiškės gyventoją randa ir aną šiurpią naktį iš 
mūsų pagrobtų daiktų likučius. Areštuojamas giminių 
kaimynas V. Kirlinskis. Policija atveža jį į Muravą. 
Ten V. Kirlinskis parodo vietą, kur visai negiliai, su
šalusia žeme vos apmesti, minėtųjų trijų paauglių la
vonai. Tokiu bodu išaiškinama Muravoje veikusi gau
ja. Bet, kaip dažnai būna, nuožmiausi nusikaltėliai 
pasprunka, spėja pasitraukti pas raudonuosius parti
zanus Kazlų Rodos miškuose. 

Remdamasis motinos pasakojimu noriu aprašyti jos 
pokalbį, vykusį jau po karo, su vienu iš muraviečių So-
logubovu vyresniuoju. Jis įspėjo kaimynus, kad ban
ditų slėpimas kaimui baigsis tragiškai, bet pats turėjo 
pasitraukti iš namų, nes ir jam buvo pagrasinta susi
dorojimu. Sologubovas vyresnysis tvirtinęs, kad vienas 
iš pas mus buvusiųjų nakties „svečių" likęs gyvas ir 
užimąs aukštą vietą tarybinėje hierarchijoje. Šie da
bar jau sunkiai įrodomi faktai mums buvo gerai žino
mi ir dažnai prisimenami. Apie tai man pasakojo ir 
dėdės Stepono našlė. 

Sename šeimos albume užtikau labai įdomią trečio 
dešimtmečio pabaigos nuotrauką: mūsų žuvusioji teta 
Stasė Žukaitė su V. Duškina-Kirlinskaite. Išties įdo
mūs likimo vingiai. Laisvės alėja „spaceruoja" dvi kai
mynės, gal net ir jaunų dienų draugės. Karas, sumaiš
tis, matyt, kaip ir tarp daugelio buvusių draugų, net 
brolių ir seserų, išaria kažkokią sunkiai suprantamą, 
tragišką takoskyrą. 

Vėliau personalinė pensininkė V. Duškina-Kirlins-
kaitė išsitaria, kad ji savo pirtyje slėpė susižeidusi A. 
Čeponį. Tam, kad vėliau nuvežtų „didvyrį" į Šančius, 
toli neieškojo „padvados". Tik sutemus pas dėdę apsi
lankė ginkluotas, tamsaus gymio, azijietiškų veido 
bruožų žmogus ir pareikalavo kinkyti arklį ligoniui 
vežti. Žmogus vilkėjo elegantiška šviesia eilute, labai 
panašia į tą, kurią svečiuodamasis Muravoje apsivilk
davo ir mano tėvas. Vargu ar šis žmogus karo metu 
galėjo užsisakyti pas aukštos klasės meistrą tokius rū
bus. Dėdė Steponas turėjo gerą savybę, kai jam reikė
davo, jis įtikindavo kitus priešingai. Ir tą kartą dėdę 
Steponą išgelbėjo graudus verkšlenimas, kad jo arklys 
sunkiai negaluoja. 

(Bus daugiau) 
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TREČIASIS LIETUVIŲ TIKINČIŲJŲ 
SUSIRINKIMAS CICEROJE 

bv. Antano parapijos klebo
nas kun. Jim Kastigar praėju
sį sekmadienį (sausio 23 d.) 
nedavė salės šios parapijos 
teisėtiems šeimininkams lie
tuviams jų susirinkimui išdis
kutuoti susidariusią padėtį po 
jo paties diktatūriškų veiks
mų. 

Kaip žinome, šis klebonas 
panoro iš lietuvių atimti jau 
beveik 90 metų Šv. Antano 
parapijoje egzistuojančią su
mą (11 vai. pamaldos) ir para
pijos steigėjams pasiūlė 7 vai. 
ryto Mišias. Taip pat jis atliko 
visą eilę lietuvių jausmus už
gaunančių dalykų. 

Kuomet į jį buvo kreiptasi 
dėl didžiosios salės naudojimo 
tikinčiųjų susirinkimui spręsti 
svarbius klausimus, klebonas 
pareiškė, jog ji ne tik šį sek
madienį, bet ir daug kitų bus 
užimta. Tačiau, kada mūsų 
tautiečiai po lietuviškų 11 vai. 
pamaldų atėjo į tos salės 
prieškambari (anksčiau ten 
buvo baro patalpa), kur buvo 
galvojama pravesti susirinki
mą, didžiojoje salėje pamatė 
tik apie 12 ispaniškai kalban
čių jaunuolių. Tada buvo gali
ma pajusti šio, prieš lietuvius 
nusistačiusiu, klebono strate
giją — pažeminti mūsų tau
tiečius, kadangi toks būrelis 
kitataučių galėjo lengvai su
tilpti į bet kurį kitą, tame pas
tate esantį, kambarį (o jų ten 
yra bent dešimt). 

Į dabar nenaudojamas para
pijos pastato buvusio baro pa
talpas šalia virtuvės suėjo 
apie 130 žmonių, kurių didelė 
dalis turėjo stovėti. Kiti tau
tiečiai, čia pamatę didelę 
spūstį, tuoj išskubėjo į namus, 
išsinešdami pasipiktinimą kle
bonu. 

Kaip ir ankstesniais sekma
dieniais, šį kartą susirinkimą 
pradėjo ir jam vadevavo Cice
ro lietuvių tikinčiųjų teisėms 
apginti komiteto narys dr. 
Petras Kisielius. Jis keliais at
vejais savo kalbos metu iškėlė 
nedraugiškus ir lietuvių jaus
mus užgaunančius klebono 
kun. J. Kastigar žodžius, iš
girstus pasikalbėjimuose su 
šiuo dvasininku. Tas sukėlė 
susirinkusiųjų nusistebėjimą 
ir pasipiktinimą. 

Dr. P. Kisielius ragino susi
rinkusiuosius būti nacionalis
tais, kvietė to mokytis iš len
kų, nors jų yra žymiai daugiau 
negu lietuvių. Lenkai visų pir
ma visur stato tautiškumą, 
kas yra akivaizdžiai matoma 
ir jų religinėse bendruome
nėse. 

Kalbėjo ir kitas komiteto na
rys, adv. Saulius Kuprys, bet 
jis nieko naujo susirinkusiems 
negalėjo pasakyti, tik teigė, 
kad iš atostogų dar nėra su
grįžęs kardinolas George, ku
riam žadama pristatyti šv. 
Antano parapijos lietuvių ti
kinčiųjų problemas. 

Pirmą kartą šiuose Cicero 
lietuvių tikinčiųjų susirinki
muose dalyvaujantis visuo
menininkas ir spaudos žmo
gus Bronius Nainys kvietė 
tautiečius nepasiduoti. 

Kalbėtojas, kuris Cicero lie
tuvių problemas buvo prista
tęs „Draugo" sausio 21 d. lai
doje, pritarė Cicero lietuvių ti
kinčiųjų pagrįstiems reikala
vimams. Jis ragino kietai lai
kytis 11 vai. pamaldų, pabrėž
damas, kad lietuviai niekada 
nėra buvę šios parapijos sve
čiai, o jos šeimininkai. Taip 
turi būti dabar ir ateityje, ne
paisant kiek lietuvių čia begy
ventų ir kiek žmonių ateitų į 
bažnyčią. 

B. Nain>3, kuris yra buvęs 
PLB valdybos pirmininkas ir 
„Pasaulio lietuvio" žurnalo re
daktorius, kalbėjo aiškiai ir 
nedviprasmiškai. Jis pažadėjo 
Cicero lietuvių tikinčiųjų pro
blemas pristatyti ir Lietuvoje 
išeinančiame „XXI amžiaus" 
laikraštyje. 

Susirinkusius gerokai nuste
bino komiteto narės Aldonos 
Zailskaitės laikysena, ypač 
kada ši pareiškė, jog reikėtų 
numatyti kitą lietuviškų pa
maldų laiką, jeigu vyskupija 
nesutiktų su dabar esamuoju. 

Čia kilo didelis susirinku
siųjų nepasitenkinimas jos 
mintims. Buvo galima supras
ti, kad ir pačiame komitete iki 
šiolei dar nėra vieningo nusi
statymo šiuo reikalu, nepai
sant, kad nė viename tikin
čiųjų susirinkime nebuvo nė 
vieno pasisakymo, pritarian
čio dabar esančio pamaldų lai
ko pakeitimui. - - -

Ir šį kartą, išgirdus keistus 
kalbėtojos žodžius, tuo reikalu 
aiškiai buvo pasipriešinta A. 
Zailskaitės pareiškimui, pa
brėžiant, jog jokių kompromi
sų pamaldų laiko klausimu 
negali būti. 

Po šio susirinkimo privačiai 
teko girdėti įvairius tikinčiųjų 
pageidavimus. Vienas jų buvo 
prašymas, kad komitetas kiek 
galima greičiau (gal net iki 
sausio 30 d.) paruoštų lietuvių 
ir anglų kalba atsišaukimų 
tekstus ir juos išdalintų tikin
tiesiems. Juose turėtų būti iš
dėstytas lietuvių nusistaty
mas ne vien tik dėl pamaldų 
laiko, bet ir daugeliui kitų 
klausimų, nes lietuvių tikin
čiųjų teisės jau ir anksčiau Šv. 
Antano parapijoje buvo pa
žeistos (apie kurias iš jų 
„Drauge" jau buvo rašyta). Da
bar jau yra pribrendęs laikas 
visa tai pabandyti atitaisyti. 

Kaip ir anksčiau, taip ir 
ateinantį sekmadienį (sausio 
30 d.) lietuviai tikintieji vėl 
yra kviečiami atvykti į 11 vai. 
pamaldas Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje (15 St. ir 50 
Ave. kampas). Laukiama ne 
vien tik Ciceroje, bet ir kitur 
gyvenančiųjų. 

Nors ateinantį sekmadienį 
parapijos salėje po lietuviškų 
Mišių vyks metinė BALFo Ci
cero sk. šventė (joje dalyvaus 
ir šios šalpos organizacijos pir
mininkė Maria Rudienė su 
vyru, visuomenininku Anta
nu), tačiau skyriaus valdyba 
pažadėjo prieš tai skirti laiko 
ir Cicero lietuvių tikinčiųjų 
reikalų diskutavimui. 

Edvardas Šulaitis 

Iš Cicero lietuvių susirinkimo: kalba dr. Vytas Narutis. Nuotraukos iš Cicero E. Šulaičio 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
CLEVELAND,OH 

IŠ RENGINIŲ 
KALENDORIAUS 

Vasario 3 d. Pensininkų 
klubo susirinkimas Lietuvių 
namuose, 2 vai. p.p. 

Vasario 13 d. Vasario 16-
osios minėjimas. Dievo Moti
nos parapijoje, 3 vai. p.p. Ren
gia ALT ir LB apylinkės val
dyba. 

Kovo 25 d. Solistų Juditos 
Leitaitės ir Vladimiro Prudni
kovo koncertas Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Rengia 
LB apylinkė. 

Balandžio 15-16 d.. šeš
tadienį ir sekmadieni Nijolės 
Palubinskienės ir Linos Palu
binskaitės meno darbų paroda 
DMP salėje. Rengia korp! 
Giedra. 

Balandžio 29 d. Lietuvių 
klubo 80-mečio minėjimas Lie
tuvių namuose. 

Gegužės 27 d. Skautiškos 
veiklos 50-mečio šventė. 

Birželio 18 d. šeštadienis , 
trijų chorų: Čikagos „Daina
vos", Clevelando „Exultate" ir 
Toronto „Volungės"' koncertas 
Cleveland Institute of Music 
salėje. 

NUOŠIRDUS 
AUKOTOJAI 

Balys ir Eufenija Steponiai, 
gyveną Seven Hills prie Cleve
lando, į 2000-sius metus įžen
gė su didelėmis geranoriš
komis aukomis. Eufenija — 
Žemaitijos duktė nuo Mažei
kių ir Balys — Aukštaitijos 
sūnus nuo Kėdainių aukojo: 
Lietuvių katalikų šalpai 
12,000 dol. (Mažeikių 
bažnyčiai — 10,000; Kražių 
bažnyčiai — 1,000 ir 1,000 — 
Kryžių kalno statomam pran
ciškonų vienuolynui; 10,000 
dol. — Almos fondui, 8,000 — 
Lietuvių fondui; Dievo Moti
nos parapijai Clevelande — 
5,000; Draugo fondui 5,000, 
savaitraščiui „Darbininkui" — 
5,000, Putnamo seselėms — 
3,500, Šv. Jurgio parapijai 
Clevelande — 1,000 ir BAL-
Fui — 1,000 dol. Viso — 
50,000 dol. 

Dosni širdis yra Dievo lai
minimas. Šių gražių aukų ga
vėjai ilgai prisimins savo ge
radarius. Kiekviena auka mū
sų Tėvynei ir išeivijai įgalina 
atlikti tai, kas svarbiausia 
mūsų dienose ir pasiruošti 
ateičiai. 

Prisimintini ir anksčiau sa
vo dideliais įnašais į Lietuvių 
fondą — Bronius Gražulis su 
25,000 ir Povilas Mikšys su 
229,000 dol. Šios aukos skirtos 
stipendijoms. -

PRISIMINTOS 
IŠKELIAVUSIOS 

Š.m. sausio 9 d. „Giedra" šv. 
Mišių aukoje. Dievo Motinos 
bažnyčioje meldėsi už miru
sias savo nares: Audronę Al-
kaitytę — Cafarelli, Romą Ba
lytę, Indrę "Damušytę — Če
pulienę, Mirgą Maziliauskaitę 
— Burdett, Danguolę Tamu-
lionytę ir Paulę Balčiūnienę. 

TADA IR DABAR 
Kaip pasikeitė JAV gyveni

mas 20-tame šimtmetyje 
(1900-1998) vaizdžiai rodo Su
rašymo biuro (Cencus Bureau) 
paskelbti duomenys. Paminė
tini keli. 4 

Gyventojų skaičius iš 76 
mln. išaugo iki 270 mln. 
Užsienyje gimjįiių gyventojų 
iš 10.3 mln. padidėjo iki 25.8 
mln. Gyvenimo trukmė: 1900 
m. vyrams buvo 46 metai, 
1997 m. — 74 metai, mote
rims 48 ir dabar. 79 metai. 

Šeimų dydžio vidurkis nuo 
4.8 krito iki 2.6 . 

Išsimokslinimas (14-17 m. 
vid. mokyklos) iš 11 proc. pa
kilo iki 93 proc. Bakalauro 
laipsnį 1900 ra. gavo 29,000, 
2000 — metais numatoma 
1,200.000. 

Vidutinio amžiaus pirmosios 
vedybos dabar moterims yra 
25 metai, o 1900 metais buvo 
22; vyrams vidurkis mažiau 
pasikeitė; 26 — 1900; 27 — 
2000-siais. 

V.R. 

SUKRUSKIME! 
Kai „Lietuvos ryte" pasirodė 

Vilniaus universiteto rekto
riaus Rolando Pavilionio 

straipsnis „Amoralios politi
kos vardas — parsidavimas", 
jame ne vien buvo daug ne
švankios kalbos ir kultūringai 
spaudai netinkamų išsireiški
mų, bet taip pat užsienio lietu
vių užgauliojimų ir šmeižtų. 
Užsienio lietuvių spaudoje pa
sirodė aštroka reakcija. Vie
name „Draugo" vedamajame 
redaktorė Danutė Bindokienė 
labai tiksliai analizavo tą 
straipsnį, o skaitytojai audrin
gai ir su giliu pasipiktinimu 
atsiliepė laiškų skyriuje. 

Clevelando lietuviai priėjo 
išvadą, kad to nepakanka. 
Š.m. sausio 16 dieną po sek
madienio Mišių Clevelando 
Dievo Motinos parapijos ka
vinėje susirinkę parapijiečiai 
pasirašė laišką Lietuvos prezi
dentui Valdui Adamkui, pra
šydami jo intervencijos atitin
kamose institucijose, kad Ro
landas Pavilionis būtų paša
lintas iš jo aukštų pareigų. 
Nesikreipta į universiteto se
natą ar į švietimo ministeriją, 
nes sunkoka rasti jų adresus 
ar atsakingų asmenų pavar
des, o tiesioginis kreipimasis į 
prezidentą, kaip į aukščiausią 
šalies autoritetą, gali turėti 
patenkinamų rezultatų. Ta
čiau svarbiausia tai, kad Pa
vilionis žinotų, jog jo neori lai
kysena, ir nelabai garbinga 
praeitis, kai jis vadovavo uni
versiteto ateistinei katedrai, 
yra mums ne tik žinoma, bet 
labai smerktina. Stačiai sun
ku patikėti, kad beveik profe
sionalus ateistas užima tokį 
aukštą postą toje institucijoje. 
Graudu, kad priaugančios 
akademinės kartos gali būti 
teršiamos šmeižtais, melais, 
neapykanta užsieniuose gyve
nantiems lietuviams, kurie vi
sais laikais mylėjo Lietuvą, jai 
talkino ne vien laisvės, bet ir 
žiaurių okupacijų metais. 

Pasirašiusieji 127 asmenys 
tikisi, kad jų prašymas bus 
patenkintas ir Pavilionio pa
šalinimas iš pareigų bus per
spėjimas kitiems, panašiai nu
siteikusiems asmenims. 

Aurelija M. Balasaitienė 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTh>IOeiANAMlįSVEIw3r 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agonlas Frank Zapolis >r Otf. Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 VVest 95th Street 

Tol. (706) 4244654 
(773)581-8654 

Reikalinga moteris namų ruošai 
pilną laiką: gali gyventi kartu 

arba ne: tun turėti geras 
rekomendacijas. Skambinti 

tel. 312-255-1197 arba 
312-255-1919. 

49 metų moteris ieško bet 
kokio darbo lietuvių šeimoje. 
Nebūtinai Illinois valstijoje. 
Tel. 708-344-3777. 

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
Jums daug rūpesčių. 

Nenusiminkite, visas problemas 
Jūs lengvai išspręsite, apsigyvenę 

Apolonijos namuose. Puikus 
kambarys, šviežias lietuviškas 

maistas, lietuviška spauda, 
mielaširdinga priežiūra. 

Skambinkite tel. 708-387-2067. 

GREIT PARDUODA 

y REM.T0RS 
(773)5*428 
(7M)42S-71ie 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

G N U K KMEOKREALTOR8 

2 1 . 4365 S .Archer Ave 
7922 S.PutosM Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

VVanted female housekeeper; 
full time; live-in or not; mušt 
have good references. Call: 

tel . 312-255-1197 or 
312-255-1919. 

O R A U P Ą W 

Nauja iškabi prie Clevelando Lietuvių namų. 
Nuotr. Lino Johansono 

šias aukas, (galinančias šelpti 
vargstančius Lietuvoje ir pa
gelbėti vietiniams ligoniams. 

Sekretorės Danutės Siemaš-
kienės nuoseklus praėjusio su
sirinkimo protokolas buvo pri
imtas be pataisų. Iždininkės 
Zitos Dapkienės pranešimas 
buvo trumpas, bet džiugus: 
skyrius turi daugiau 8,000 
dol. santaupų, o šio kalėdinio 
renginio proga buvo suaukota 
net 800 dol. Meninę kalėdine 
programą įspūdingai atliko Zi
ta Dapkienė ir Roma Mastie-
nė. Kaip visuomet, vaišių sta
lai pasižymėjo narių suneštais 
skanumynais. 

-Pabendravusios, atnaujinu
sios pažintis, lydimos pirmi
ninkės šiltų padėkos žodžių ir 
šventinių linkėjimų, Lietuvos 
Dukterų dr-jos St. Petersbur-
go skyriaus narės skirstėsi, 
pasiryžusios ir toliau kruopš
čiai prisidėti prie taip naudin
go ir reikalingo šalpos darbo 
Lietuvoje ir čia mūsų aplin
koje. 

J.K.G. 

• Mažai kas taip slegia, kaip 
lapų nugrėbimas paskutiniam 
pievos nupjovimui. 

DougLarton 

Robertas Lukštą rodo suniokotą akmeni prie Šv Antano bažnyčios. Cicero lietuvių susirinkime: Aldona Zailskaitė ir R Lukštą. 

ST. P E T E R S B U R G . F L 

LIETUVOS DUKTLRU 
D-JOS KALĖDINIS 
PABENDRAVIMAS 

Tradicinis draugijos narių 
kalėdinis pobūvis, gruodžio 17 
dieną sutraukė arti šimtą na
rių ir svečių. St. Petersburgo 
skyriaus pirmininkė Monika 
Andrejauskienė pobūvį pradė
jo pakviesdama maldai dva
sios vadovą kun. dr. M. Čvvą. 
Susikaupimo minute buvo pri
simintos dvi neseniai mus ap
leidusios nares: a.a. Gražina 
Petrulienė ir Vincentina Jur-
kunienė. Buvo išreikštos 
užuojautos dviem narėms, ne
tekusioms savo vyrų. Po to 
pirmininkė atliko dr-jos sky
riaus veiklos apžvalgą, išryš
kindama dr-jos reikšme kiek
vienos nares asmeniniame gy
venime. Dėkojo visoms užgau

lios Angeles Dmmns lamnuno pirm. r.ma uovyaaiuene eve 
sus i r inkus ius i sambūrio 48 m. sukaktuvių švente Šv. Kat i i l e ro 
parapijos Halėje I-os Angele*, ralif. 

-

' 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DĖL ŠVENTOJO RAŠTO 

ILIUSTRAVIMO 

Kun. dr. E. Gerulis, .Drau
ge", 1999 m. gruodžio 14 d., 
rašo: „Puikų Antano Rubsio 
1998 metų vertimą gražiai 
iliustravo dailininkas Edmun
das Saladžius ir Jonas Bogu-
ta. Deja, jų dekoravimo darbe 
pasigendame chronologinės 
tvarkos". 

Visų pirma, laiško autorius 
pasidžiaugia Pradžios knygos 
iliustravimu: „štai 5-me pus
lapyje matome Pradžios kny
ga- Ji gražiai iliustruota 
dviem akmeninėmis lentelė
mis su Dievo įsakymais", ta
čiau primena, kad „šios kny
gos laikais tų šventųjų lente
lių dar nebuvo. Jomis todėl 
tinka papuošti ne Pradžios 
knygą, bet Išėjimo knygą. Iš 
20, 1-17 ir 75-ąjį puslapį". 
Laiško autorius apgailestauja, 
kad Kunigų knyga „liko nepa-
puošta septynšake žvakute", o 
„Makabėjų knyga, — anot jo, 
— galėjo būti papuošta su de-
vynšake žvakide, bet šioje lai
doje ji liko visai užmiršta". 

Be to, laiško autorius rašo: 
„Panašus nesklandumas yra ir 
su Dovydo žvaigžde. Ją ma
tome net 16 kartų (...) Kai bu
vo senovėje rašomos šios kny
gos, pvz. Jozuės, (...) Teisėjų 
(...), Rūtos (...) dar ilgai teko 
laukti, kol gims Dovydas; po jo 
gimimo vėl ilgai teko laukti, 
kol žydai sukūrė sau Dovydo 
žvaigžde. Kaip matome, jei 
anų senų knygų laikais dar 
nebuvo nei Dovydo, nei tos 
žvaigždės, tad argi dera tas 
knygas dabinti su Dovydo 
žvaigžde?" 

Autorius kelia ir klausimą 
m AA panaudoto saulės simbo-
• lio, "Kurį Biblijoje matome 7 

kartus, nuo 781 iki 1,063 psl. 
(...) Ar tuo norėta priminti nei
giamus BAAL'izmo laikus, ka
da žydai, sekdami savo kaimy
nus, gundėsi garbinti saule?" 

Laiško užsklandoje, autorius 
rašo: „Šią apžvalgėlę baigiant, 
tenka klausti: rimtoje knygoje 
ar dera taip 'žaisti' istoriniais 
simboliais, nepaisant chrono
loginės tvarkos?" 

Norėtųsi atsakyti į kun. dr. 
Eugenijaus Gerulio klausimus 
klausimu: kokią šventojo Raš
to chronologijos tvarką iliust
ruoja katalikiškasis Biblijos 
vienoje knygoje leidimas? Ar 
chronologiją anų dviejų akme
ninių lentelių su Dievo įsa
kymais, Dovydo žvaigždės, 
septynšakės bei devynšakės 
žvakidės ir saulės motyvo? 
Atrodo, kad tokios chronolo
ginės tvarkos pasigenda laiško 
autorius. Tačiau kun. dr. Jo
nui Ivanauskui, VDU Kata
likų Teologijos fakulteto do
centui, ir dailininkui Edmun
dui Saladžiui rūpėjo ne kai 
kurių „istorinių simbolių" 
chronologinė tvarka, bet pati 
Šventojo Rašto knygos kano
ninė sandara, kuri apima ir 
Penkiaknygę, ir Istorines kny
gas, ir Išminties knygas bei 

* Pranašus Senajame Testa
mente ir Evangelijas, ir Apaš
talų darbus, ir Laiškus bei 
Apreiškimą Jonui Naujajame 
Testamente. Užtat visas pen
kias Penkiaknygės knygas ir 
puošia dvi akmeninės lentelės 
su Dievo įsakymais, visas Isto
rines knygas — Dovydo 
žvaigždė, visas Išminties kny
gas — Dievo vardas „Jehveh 

Uis yra su ir dėl..]" su saule 
fone, Pranašų knygas — sep
tynšake žvakide (menora). 
Taigi ne chronologinė tvarka 
buvo iliustravimo tikslas, bet 
Šventojo Raito kanoninė san
dara. Be to, tai nėra žaidimas 
istoriniais simboliais, bet nuo
seklus kanoninės viso Senojo 
Testamento vienoje knygoje 
teminis Dievo apsireiškimo ir 
žmogaus tikėjimo sąsajos 
iliustravimas. 

Saulės simbolis yra ryškus 
religiniame mūsų tautos me
ne. Liaudies meistrai sieja 
kryžių su saulės simboliu ne 
dėl to, kad saulę garbintų, bet 
dėl to, kad Jėzaus, Dievo Kris
taus, kryžius yra žmogui ne 
tik gyvenimo saulėlydis, bet ir 
gyvenimo saulėtekis. 

Kun. Antanas Rubays, 
Senojo Testamento vertėjas 

KUR EITI: Į „VIENOS" 
AR „UBAGŲ" BALIU? 

Antrą kartą ruoštas sausio 
22 d. „Vienos" pokylis Vilniaus 
rotušėje neįvyko. Austrijos 
ambasadoriaus Vilniuje dr. 
Florian Haug pastangos suk
viesti vilniečius ir nevilniečius 
praleisti vakarą Strauss valsų 
sūkuryje ir gautomis lėšomis 
paremti Ukmergės neįgaliųjų 
vaikų mokyklos internatą at
simušė į žiniasklaidos gąsdi
nimus ir „svieto lygintojo" Lie
tuvos laisvės lygos pirmininko 
Vytauto Šustausko ketinimus, 
su buriu „ubagų" baliaus metu 
įsiveržti į rotušę, įžeidinėti 
svečius ir su jais susidoroti 
(Elta-BNS, „Draugo" 2000.01.-
22 — laidoje). Ambasadorius 
apgailestavo šio pokylio atšau
kimą dėl tų, kurie džiaugėsi 
galimybe maloniai praleisti 
vakarą ir panaudoti jo lėšas 
labai reikalingai labdarai. 
„Ubagų" boikotas šį gražų ren
ginį sustabdė, atmetant ir lab
darai taip reikalingą paramą, 
kurią pernai suteikė „Vienos" 
balius. 

„Ubagų" pergalę sausio 23 d. 
prie Vilniaus rotušės de
monstravo apie 260 „Vargšų 
šventės" dalyvių, autobusais 
atvežtų iš Kauno, Tauragės, 
Plungės ir Mažeikių, vadovau
jant V. Šustauskui. 

Korespondentai Lietuvos ir 
išeivijos spaudoje labai įvai
riai vertino šį įvykį. Vieniems 
„Vienos" baliaus sužlugdymas 
atrodė iš esmės teisingas, nes 
plačioji visuomenė nepritaria 
tam asmenų ratui, tam elitui, 
kuris į šį pokylį kviečiamas, ir 
nenorėjo priimti labdaros iš tų 
pačių asmenų, kurie privedė 
šalį prie ekonominės ir finan
sinės krizės („Dirva", 2000. 
01.18 laidoje). Kai kam atro
dė, kad „Vienos" balius visuo
menę skaldo į du luomus: tur
tingųjų ir vargšų, pamirštant, 
kad tie „luomai" egzistuoja vi
same pasaulyje, demokratuose 
ir diktatūrose, kapitalistinėje 
ir socialistinėje santvarkoje. 

Žiūrint tai iš antrosios At
lanto pusės, kyla klausimas: 
ar „Ubagų" balių pasirinko 
Lietuvos šviesuomenė mieste 
ir kaime, ar V. Šustausko ir jo 
saujelės „ubagų" žygiai deri
nasi su tikruoju laisvės ir de
mokratijos supratimu? Nesun
ku suprasti, kokį Lietuvos 
įvaizdį Austrijos ir kitų kraštų 
ambasadoriams bei jų atsto
vaujamiems kraštams suteikė 
„Vienos" baliaus suardymas, 
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Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupes, vadovaujamos Frank Zapolio, 
šokėjai atlieka programa. Nuotr. Zigmo Degučio 

kurį įvykdė V. Šustauske 
„ubagai", turbūt tebesiekianti 
„Internacionalo" lygybės. Šį 
įvykį komentuoti paprašytas, 
Vyt. Landsbergis pasitelkė 
Juozo Grušo dramos „Herkus 
Mantas" citatą: „Laukinių 
kraštas, jūsų didenybe"... Kas 
norės kelti koją į laukinių 
kraštą su investicijomis, kapi
talu ir labdara? Ar svarbu V. 
Šustauskui, kad Ukmergės 
neįgalių vaikų mokyklos inter
natas nebegavo keliolikos 
tūkstančių litų? Ar jis bei jo 
„ubagų" lyga kokia auka parė
mė kurį internatą ar našlaičių 
globos namus? Vyt. Šustausko 
ir „Ubagų" baliaus Salininkai 
gali būti tikri, kad iš bankų 
išgrobstyti, išvogti milijonai į 
labdarą nepaklius. Už grotų, 
ar į pasaulį išbėgę grobikai į 
„Vienos" balių neateis. Tie 
dingę milijonai jau seniai „iš
plauti" užsienio bankuose, gal 
dar ir šiandien investuojami į 
Floridos ar New Yorko dau
giaaukščius viešbučius. Eko
nominio atgijimo, naujų darbų 
sukūrimo ir labdaros Lietuva 
gali sulaukti ne iš V. Šus
tausko „ubagų", bet iš tų, ku
rie kviečiami į „Vienos" balius, 
kurie finansavo toli švietusią 
Kalėdų eglutę TV bokšte, ku
rie užpildė sporto salę naujųjų 
2000-ųjų metų sutikime. 

O gal V. Šustausko „ubagai" 
atplauks ir į Ameriką boiko
tuoti lietuvių rengiamus lab
daros balius ar į aukų telkimą 
per BALFą, „Saulutę", „Mercy 
Lift", Almos fondą, „Lietuvos 
našlaičių globą", Gražinos 
Liautaud šampano vakarą 
dangoraižio viršūnėje bei kitas 
labdaros institucijas, kurios 
kasdieną sulaukia daug pagal
bos šauksmų iš Lietuvos ir 
gauna daug padėkos laiškų. 

Bronius Juodelis 
Willowbrook, IL 

KODĖL „STARTAS"? 

Auginant vaikus Amerikoj, 
ne visada lengva išmokyti juos 
lietuviškai kalbėt. Man džiu
gu, kad mes prenumeruojant 
daugiausia paplitusį lietuviš
ką laikraštį „Draugą" ir galim 
pavartyt, pažiūrėt nuotrau
kas, paskaityt straipsnius, 
laiškus ir žinutes. Aš nuste
bau perskaičius 2000 m. sau
sio 7 d. laikrašty nuotraukos 
aprašymą, „...bėgikė... pasi-

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Fcdtral Savings and Loan 
AssodatkMi of Chlcago 

2212 We»tCerin»kRoad,Chkago /IL 60608 
(773)847-7747 

QafanfrG.OksmPkMUUnt 
k Aĵ nntdu, LMu*an» Daua^n Kaip 91 Mrtoa. 

ruošusi startui?. 
Kiek aš prisimenu iš litua

nistinės mokyklos dienų ir 
kun. Vaišnio paskaitų (nors ir 
buvo seniai), žodžiai kaip 
'startas, finišas, štormas' nėra 
tikri lietuviški žodžiai, o iš
kraipyti barbarizmo žodžiai. 
Kviečiu „Draugo" redakcijai 
pasiteiraut ir pataisyt mano 

čia gal ir nuklydusias mintis. 
Dr. Dalia Garūnas 

Sadauskienė 
Wheaton, IL 

ĮDOMU, SVARBU 

Labai maloniai nuteikė 
„Draugo" Nr. 4 (2000.01.06) su 
pirmo puslapio nuotrauka — 
pažįstamais veidais, girdėto
mis pavardėmis (Šarūnas 
Marčiulionis, '•Algimantas Pa-
vilonis, Gintaras Songaila) ir 
didžiulėmis raidėmis NEBL 
(North Europe Basketball Le-
gue) Šiaurės Europos Krep
šinio lyga. 

Mums, lietuviams, yra dide
lė garbė, kad tos lygos stei
gėjas ir teisėjas yra Š. Mar
čiulionis ir joje jau yra net 14 
komandų iš 9 valstybių. Juk 
tai didžiulė reklama. Ypač, 
kad keliose rungtynėse, įskai
tant ir Kauno „Žalgirį", daly
vaus garsusis buvęs NBA 
žaidėjas Earvin Magic John
son.. Manau jas stebės ne tik 
visa Lietuva, bet ir visas pa
saulis. 

Ačiū „Draugui", ačiū jo ta-
lentigajai redaktorei Danutei 
Bindokienei už suteiktas įdo
mias ir svarbias žinias. 

P.S. įdomu ar Gintaras Son
gaila giminiuojasi su Wake 
Forest kolegijos pagrindiniu 
žaidėju (big man — 6*9") Da
rium Songaila? 

Kostas Mačiulis 
Reno,NE 

DRAUGAS, 2000 m. sausio 28 d., penktadienis 

A.tA. 
eJUOZAS BACEVIČIUS 

Pranešame, kad 2000 m. sausio 26 d. mirė mūsų 
mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir Brolis, sulaukęs 82 
metų amžiaus. 

Gimė Liuksemburge. Lietuvoje gyveno Marijampolės 
rajone, Sasnavos valsčiuje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Stasė Vitkutė, duktė Birutė, jos 
vyras Jonas Juška, jų dukra Aurelija; sūnus Algis, žmona 
Rebecca, jų sūnus Seth ir posūnis Jacob; sūnus Rimas, 
žmona Laimutė, jų vaikai Kristina, Lisa ir Aleksiukas; 
Lietuvoje sesuo Marcelė Naujelienė, mirusio Algimanto 
žmona su šeima; brolis Kazys su žmona Genovaite ir jų 
šeima; taip pat mirusio brolio Jurgio šeima; uošvis Stasys 
Vitkus, svainis Vytas Vitkus, žmona Genovaitė ir jų 
šeima, krikšto sūnus Paulius Vitkus, žmona Kathy ir jų 
vaikai; krikšto duktė Viktorija Naujelytė ir Vickey 
Sumanaitė. Taip pat daug giminių, draugų ir pažįstamų 
Amerikoje, Lietuvoje ir Pietų Amerikoje. 

A. t a. Juozas priklausė daugeliui lietuviškų ir 
amerikietiškų organizacijų. 

Velionis pašarvotas penktadienį, sausio 28 d., nuo 3 
iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. 

Laidotuvės šeštadienį, sausio 29 d. Iš laidojimo namų 
10:30 vai. Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kur 11:00 vai. ryto bus aukojamos šv. 
Mišios už Velionio sielą. Po Mišių a.a. Juozas bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Šv. Mišioms, Almos 
fondui arba „Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukra, sūnūs, žentas, 
marčios, anūkai, sesuo, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 1-800-994-7600. 

BERNARDUI BRAZAIČIUI 
mirus, motiną AGOTĄ BRAZAITIENĘ ir seserį 
ELEANORĄ LAURUS užjaučiame ir kartu liūdime. 

Šv. Antano lietuvių parapijos choras ir vadovas 
Detroite 

Brangiam Tėvui 

A. t A. 
JUOZUI GLAVINSKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnui 
ALBERTUI, ilgamečiui LFK „Lituanicos" pirmi
ninkui, o taip pat ir jo šeimai bei kitiems artimiesiems. 

Čikagos LFK „Lituanicos" valdyba 

A. t A. 
MARTYNAS BRAKAS 

Gyveno Siouz Falls, SD. Mirė 2000 m. sausio 25 d., 
sulaukęs 92 metų. 

Gimė 1907 m. spalio 30 d. Jankaičiuose, Klaipėdos 
apskrityje. Amerikoje išgyveno 48 metus. 

Velionis gimnaziją baigė Klaipėdoje, studijavo 
ekonomiką ir politinius mokslus Berlyno, Koeln ir Kiel 
universitetuose. Mokslus baigęs, profesoriavo Klaipėdos 
prekybos institute, taip pat Šiauliuose; 1939 m. 
suorganizavo Laisvąjį Klaipėdos uostą ir buvo jo 
direktoriumi; 1941 -1944 m. dirbo advokatu Šiauliuose. 

A. a. Martynas Brakas vedė Gunhildę Hogh Bryo 
Kopenhagoje. 1952 m. su šeima emigravo į JAV. Čia 
aktyviai dalyvavo lietuviškose organizacijose; 1954 -1983 
metais buvo legaliu patarėju Lietuvos Išlaisvinimo 
komitete ir dalyvavo lietuvių delegacijoje „The Assem-
bly of Captive European Nations". Velionis taip pat buvo 
Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio pirmininku. 
Nuo 1964 metų iki pensijos profesoriavo Augustana 
kolegijoje Sioux Falls, SD, dėstydamas vokiečių kalbą. 

Velionis daug rašė Mažosios Lietuvos temomis 
kultūriniuose bei politiniuose leidiniuose. Jo knyga ,,Po-
litical and Diplomatic History of Lithuania Minor" buvo 
išleista 1995 m. 

Nuliūdę liko: žmona Gunhildė, duktė Gunda M. 
Brakas, gyv. Hackensack, NJ, sūnūs Martynas J. Brakas, 
gyv. Slependen, Norvegijoje, Jurgis Brakas, gyv. 
Rhinecliff, NY, taip pat du anūkai ir viena proanūkė. 

Laidotuvės privačios ketvirtadienį, sausio 27 d. po 2 
vai. p.p. religinių apeigų Miller laidojimo namuose, Sioux 
Falls, SD. Vietoje gėlių prašoma aukoti Mažosios 
Lietuvos fondui (Foundation of Lith. Minor), 908 Rob Roy 
PI., Downers Grove, IL 60516. 

Nuliūdusi šeima. 

Laidotuvių direkt. Kari Koball, Miller Funeral Home, 507 
S. Main Ave., Sioux Falls, SD 57104. Tel. 1-800-568-4262. 

Didžiajam Mažosios Lietuvos darbuotojui, 
buvusiam ML Rezistencinio sąjūdžio ilgamečiui 
pirmininkui 

A. t A. 
MARTYNUI BRAKUI 

Amžinybėn išėjus, jo žmoną GUNHILDĘ, sūnui 
MARTYNĄ ir JURGĮ, dukrą GUNDĄ, gimines, 
artimuosius ir bendros idėjos draugus nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Savo darbais ir raštais ateities kartoms palikęs 
nemarų Mažosios Lietuvos laisvės troškimą, 
ilsėkis ramybėje, taurusis Mažosios Lietuvos 
Sūnau. 

Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 

valdyba: 

Algis A. Regis 

Ramūnas Buntinas 

Ieva Jankutė 

Vilius Trumpjonas 

Dr. Martynas Buntinas 

Gytis Šernas 

Mylimai Motinai 

A t A 
ELENAI TRUŠKAUSKIENEI 
Amžinam Poilsiui iškeliavus, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą IRENAI REGIENEI, mūsų draugijos narei 
ir jos še;mai. 

Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos 
valdyba 

Mielai vilnietei 

A. t A. 
VERUTEI MAMINSKAITEI 

KULBOKIENEI 
mirus, liūdintį vyrą VLADĄ ir visą MAMINSKŲ 
giminę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 
netekusios brangios jaunystės draugės. 

Kazė Linkaitė Lazdynienė 

Vanda Siniūtė Gasparienė su šeimomis 



DRAUGAS. 2000 m. sausio28 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Čikagos lituanistinės mokyklos muzikos pamokoje kartu su mokytoja Da
lia Gedviliene. Nuotr. Dalios Badarienės 

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

Jonas i r Juzė Žebraus
kai, Xewport, NC, nors jau 
toli nuo Čikagos, pamėgtosios 
„Seklyčios" ir buvusių bičiu
lių, bet nepamiršta geriausio 
savo „Draugo" ir tikrojo tilto 
tarp senosios ir dabartinės gy
venvietės — atsiuntė dien
raščiui 200 dol. auką. Linkime 
jiems geriausios sveikatos ir 
sėkmės. Ačiū! 

Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai 
sausio 29 d., šeštadienį, 11:30 
val.r. ir 12 vai. gėrėsis lėlių 
teatro spektakliu „Undinėlė", 
kurį pagal H. K. Anderseno 
pasaką pastatė Onutė Pučko-
riūtė. 

Amerikos Lietuvių pensi
ninkų draugija Čikagoje pa
rėmė savo dienraštį „Draugą" 
100 dol. auka. Linkėdami 
draugijai sėkmės, sakome 
ačiū! 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia visus, kurie 
domisi lietuvių literatūra, ap
silankyti muziejuje šeštadienį, 
vasario 5 d., 1 val.p.p. Bus 
steigiamas lietuvių literatūros 
skaitymų ir pokalbių klubas. 
Klubui vadovaus Genė Višo-
mirskienė. Įėjimas - nemo
kamas. 

Jolanta A. Peckus, M.D., 
Northfield, IL, kartu su pre
numerata atsiuntė 100 dol. 
auką. Dėkui! 

JAVLBtinklalapis: 
Lithuanian-american.org 
arba 
javlb.org 
New Yorko lietuvių bend

ruomenė: 
members.aol .com/lithny/ 
Seattle lietuvių bendruome

nė: 
members.aol.com/LAPELIS/ 
Los Angeles lietuvių bend

ruomenė: 
www.langas.com/ 
Clevelando lietuvių bend

ruomenė: 
www .geocities .com/ 

Heartland/Ranch/8441 / 
„Gija" - Clevelando lietuvių 

sambūris: 
www.gija.org/ 
Amerikos lietuvių jaunimo 

asociacija: 
www.tamos.net/-javljs/ 
Filatelistų draugija „Lie

tuva" šaukia metinį susirin
kimą š.m. sausio 30 d., sekma
dienį, 12 vai. 112 kambaryje 
Jaunimo centre (5620 S. Cla-
remont Avenue, Chicago, IL). 
Draugijos nariai ir visi kiti as
menys, kurie domisi Lietuvos 
filatelija, yra kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Po susirin
kimo kavutė ir pabendravi
mas. 

Algimanto Kezio fotografi
jos paroda „Chicago 2000" 
atidaroma vasario 5 d., šešta
dienį, 7:30 val.v. Lietuvių dai
lės muziejuje Lemonte. Ji 
veiks iki kovo 5 d. 

Dailininko Rimo Čiurlio
nio darbų parodą Balzeko 
kultūros muziejuje dar galite 
aplankyti iki vasario 5 d. Mu
ziejaus adresas: 6500 S. Pula-
ski Road, Chicago IL 60629; 
tel. 773-582-6500. 

OJTUANlCAr VĖL 
NEPASISEKĖ 

Čikagiečiai lietuviai futboli
ninkai po pergales ankstesnį 
sekmadienį vėl krito į duobe. 
Sausio 23 d. rungtynėse salės 
futbolo pirmenybėse Villa 
Park, IL, jie suklupo prieš vo
kiečių „Kickers" net 7-1. Pa
sekmė gana aukšta (tokia pati 
kaip ir pirmame susitikime), 
tačiau čia sunku būtų ką nors 
konkrečiai kaltinti. 

Žinoma, gal būtų galima 
reikšti priekaištus Rolandui 
Siniakovui ir Danui Smulkiui, 
kodėl jie pasikarščiavo ir buvo 
nubausti baudos minutėmis 
(pirmasis dviem, o antrasis — 
keturioms). Žaidžiant nepilno
je sudėtyje, į „Lituanicos" var
tus krito ne vienas įvartis. 

Tačiau rungtynių pradžia 
neatrodė tragiška. Kuomet vo
kiečiai įmušė pirmieji, Sinia-
kovas irgi atsakė įvarčiu. Pir
masis kėlinys baigėsi dar tik 
1-3. Tačiau tada ir prasidėjo 
visos bėdos. Sušlubavo varti
ninkas ir gynimas, nors šį 
kartą žaidėjų turėta gana 
daug. Sausio 30 d. 3 vai. p.p. 
bus rungtyniaujama prieš 
„Green-White". „Green-White" 
praėjusį sekmadienį gavo py
los nuo J5hawaben" futboli
ninkų 4-1 ir iš trijų susitikimų 
nėra laimėjusi nė vieno, šiuo 
metu užimanti paskutinę vie
tą lentelėje. Tad mūsiškiai šį 
kartą tikrai turėtų laimėti, 
ypač jei sucementuos kai ku
rias komandos pozicijas (varti
ninko ir gynimo). Norint išsi
laikyti „major" divizijoje, rei
kia rimčiau žiūrėti į koman
dos komplektavimą bei jos 
narių drausmę (čia atkreipti
nas dėmesys į kai kurių žai
dėjų nesiteikimą atvažiuoti į 
rungtynes, o kitų — nesuval-
dymą nervų rungtynių metu). 

Vasario mėnesį „Lituanica" 
rungtyniaus taip: 6 d., 4:30 
vai. p.p. prieš „Eagles"; 13 d., 
tuo pačiu laiku — prieš 
„Zrinski". Po to — vasario 20-
ąją jokių rungtynių nebus, o 
paskutinį vasario sekmadienį 
3 vai. p.p. išmėgins jėgas su 
„Maroons" komanda. 

Kovo 5 d., 6 vai. vak. mū
siškiai turės priešpaskutinį 
pirmenybių salėje susitikimą 
(su „Schwaben), o 12 d., irgi 6 
vai. vak. bus jau paskutinės 
rungtynės (su „United Serbs"). 

Visos rungtynės vyks 
„Odeum" pastate Villa Park, 
IL, miestelyje, kuris yra leng
vai pasiekiamas iš visų lietu
vių apgyventų vietovių. Visi 
futbolo mėgėjai kviečiami atsi
lankyti ir pasižiūrėti ne vien 
„Lituanicos", bet ir kitų ge
riausių Čikagos ir apylinkių 
futbolo komandų žaidimo. £ § 

Nijolė Nausėdienė, Lock-
port, IL, parėmė „Draugą" 
100 dol. Širdingai ačiū! 

Sally Urbaitis, Lemont, IL, 
įvertindama „Draugo" kalen
dorių ir kalėdinius atviriukus, 
atsiuntė 100 dol. auką. Ačiū! 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS ČIKAGOJE 

ALTo Čikagos skyriaus val
dyba rengia Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą. 

Vasario 12 d., šeštadienį 4 2 
vai. ryto — vėliavų pakėli
mas prie Laisvės kovų pa
minklo Jaunimo centro sode
lyje. Iškilmėms vadovaus Či
kagos lituanistinės mokyklos 
vadovybė su savo mokiniais. 

Sekmadienį, vasario 13 d., 
10 vai. ryto vėliavų pakėlimas 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios aikštėje. Iškil
mes veda Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinė ir kiti šaulių 
būriai, ramovėnai. 10:30 vai. 
ryto vyks iškilmingos pamal
dos Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Pamal
dų metu giedos parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Ri
čardo Šoko. 10:30 vai. ryto 
vyks pamaldos Lietuvių evan
gelikų liuteronų Tėviškes pa
rapijos bažnyčioje. Pamaldas 
laikys vyskupas Hansas Dum-
pys. 11 vai. r. vyks pamaldos 
Ziono lietuvių liuteronų evan
gelikų bažnyčioje. Pamaldas 
laikys kun. Jonas Juozupaitis. 
2 vai. po pietų Akademinė 
minėjimo dalis vyks Maria 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje. Programoje: minėjimo 
atidarymas, vėliavų įnešimas 
— Don Varno Postas, himnai 
— A. Barniškis, invokacija — 
vyskupas Hansas Dumpys, 
Nepriklausomybės Aktų skai
tymas, mero ir gubernatoriaus 
proklamacijų skaitymas, pag
rindinio kalbėtojo dr. Jono Va
laičio žodis, sveikinimai, ir 
aukų rinkimas, rezoliucijos, 
vėliavų išnešimas ir pertrau
ka. Po pertraukos — meninė 
programa. Programą ves Vida 
Sakevičiūtė. 

Tai — tik trumpai paminėta 
eiga, sekite spaudą, bus pas
kelbta visa minėjimo progra
ma ir jos atlikėjai. Lietuviškoji 
visuomenė maloniai prašoma 
dalyvauti šiame pagrindinia
me ALTo minėjime. Moterys ir 
mergaitės prašomos vilkėti 
tautiniais rūbais. 

Ant. Repšienė 

SKELBIMAI 
• Dėdė Donatas staiga 

atvyksta iš Detroito... Ką dary
ti? Kreipkitės į Racine Bakery, 
kai Jums reikia paruošto lietu
viško maisto. Maistas tinkamas 
šeimai bei svečiams. Ir Jums... 
Rac ine Bakery & Delica-
tessen, tel. 773-581-8500. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Pranei Šlutienei už $25 
auką ir Vyteniui bei Lisai 
Beigam už $200 auką a.a. 
Roberto Kosmono atminimui. 

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

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. AnatoUjus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-490$, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

• Show Centras kvieč.a \ 
OVIDIJAUS VYŠNIAUSKO 
koncertą š. m. sausio 29 d. 8 
va i . vakaro Wil lowbrook 
Ballroom, 8900 S. Archer Rd. 
Bilieto kaina $20 Te1, infor
macijai B30-032-4403. 

Susitikime su seselėmis. Nuotraukos kairėje - seselė Albina Pajarskaitė, viduryje - seselės Igne ir Eugenija su 
būrelio rėmėjomis. 

SUSITIKIMAS SU SESELĖMIS 
Susitikimas su Nekaltai 

Pradėtosios Marijos vienuoly
no seselėmis įvyko šių metų 
sausio 18 d. Julijos Smilgienės 
namuose. Jame Čikagos ir Le
monto apylinkių seselių rė
mėjos susitiko ir pabendravo 
su viešnia iš Lietuvos, vienuo
lyno vyriausia vadove sesele 
Albina Pajarskaitė ir su ją at
lydėjusiomis seselėmis Igne ir 
sesele Eugenija. Rėmėjos ne 
tik turėjo progą pabendrauti 
su seselėmis, bet taip pat iš
girsti jų planus ir rūpesčius. 

Pirmiausia seselė Albina Pa
jarskaitė padėkojo visoms rė
mėjoms už nuolatinę finansinę 
pagalbą. Taip jau vienuolynų 
istorijoje yra, kad pasauliečiai 
visada remia ir padeda vie
nuolynams. Užtat yra labai 
malonu pabendrauti su tų pa
čių idėjų žmonėmis. Seselė Pa
jarskaitė pabrėžė, kad dabar 
Lietuvoje yra materialinis ir 
moralinis skurdas. Materiali
nį skurdą yra lengviau suteik
ti, bet sunkiausiai yra įveikti 
žmogaus moralinį skurdą. Se
selių noras yra, kad būtų toks 
bendravimo ryšys, kuris ben
dromis jėgomis gerintų Lietu
vos žmonių abipusį gyvenimą. 

Seselė Pajarskaitė sakė, 
okupacijos laikais vienuolės 
gyveno atskirai, jos buvo kaip 
tos pelytės pasislėpusios. Da
bar pasikeitus sąlygoms, se
selės turi gyventi normalų vie
nuolyno gyvenimą, būti kartu. 
Tokiam bendram gyvenimui 
reikalingi namai. Pirmuosius 
namus pasistatė Kaune — tai 
Palaimintojo Matulaičio na
mai. Seselės juose gyvena, tu
ri salę, kuria nuolatos naudo
jasi kitų vienuolynų seselės, 
koplyčią, kuri jau pasidarė 
apylinkėje gyvenančiųjų para
pijos bažnyčia. 

Po to seselė Pajarskaitė tęsė 
pokalbį apie Marijampolėje at
gautą namą. Vienoje namo pu
sėje jau yra įkurtas 15 lovų 
kambarys, kuriame gyvena 
seselės, kurioms jau reikalin
ga slauga, kurios pačios vie
nos nebegali gyventi. Kitą na
mo pusę norima paskirti se
neliams. Čia būtų 15 lovų, ku
rios atitektų seneliams. Taip 

pat reikia suremontuoti novi-
cijato pastatą. Seselė sakė, 
kad be rėmėjų pagalbos jos 
nieko nepadarytų, būtų ne 
vargdienių seselės, bet pačios 
būtų vargdienės. 

Kitas seselių rūpestis yra 
Vilniuje atgauta Šv. Kryžiaus 
bažnyčia su vienuolynu. Iki 
karo čia buvo vienuoliai boni
fratrai. Po H pasaulinio karo 
jiems išvykus, šios bažnyčios 
pastate buvo įruošta vadina
moji Mažoji baroko salė, ku
rioje vyko muzikos koncertai. 
Anksčiau čia vienuoliai buvo 
įkūrę pirmąją ligoninę Vil
niuje. Jie patys slaugė ligo
nius ir gydė tuos, kurie blogai 
matė. Mat toje bažnyčioje yra 
šaltinėlis, iš kurio teka labai 
tyras vanduo. Žmonės, tikėda
mi jo gydomosiomis galiomis, 
plaudavo vandeniu savo akis. 
Matyt būta stebuklų, nes prie 
sugrąžinto Dievo Motinos pa
veikslo yra prikabintų daug 
votų. Atgavus tą vienuolyną 
galvojama, kaip jį suremonta
vus. Namas su rūsiu yra trijų 
aukštų. Pirmame aukšte nori
ma įruošti salę, svečių kam
barius. Jrengti patalpas pir
mosios pagalbos vargšams, 
kuriems reikalinga medicininė 
ir socialinė pagalba. Kad su
teiktų šią pagalbą, seselės į 
talką kviestų savanorius gydy
tojus sociologus — visus, kas 
kaip nors galėtų pagelbėti. 
Rūsyje būtų skalbykla, mau
dykla. Dabar ten gyvena pen
kios seselės, kurios vadovauja 
Vilties angelo programai. Se
selės priglaudžia vaikus, kad 
jie ne8ibastytų gatvėse. Pasi
kviečia tėvus. Tokiu būdu per 
vaikus norima prieiti prie 
tėvų, paveikti juos, kad tėvų 
rūpesčiu ir šeimos centru 
taptų jų vaikai. Vienu žodžiu, 
labdaringų darbų daug, o pa
galbos vis reikia laukti iš pa
sauliečių, dosnios ir geros šir
dies žmonių. 

Seselė Igne, neseniai sugrįžo 
iš Lietuvos, kur ji dalyvauja 
komitete ruošiantis religinėms 
šventėms tėvynėje. Kaip žino
me popiežius Jonas Paulius II 
2000-uosius metus paskelbė 
šventaisiais metais. Jis kvie

čia tikinčiuosius švęsti Kris
taus gimimą per visus atei
nančius metus. Šv. Tėvas ati
darė Romos keturių bazilikų 
duris, visus kviesdamas į pi
ligrimines keliones. Pirmasis 
piligriminis susitikimas su po
piežiumi buvo sausio mėnesį, 
kada į Šv. Petro aikštę Vati
kane suvažiavo vaikai iš įvai
riausių kraštų. Du autobusai 
vaikų buvo atvykę ir iš Lietu
vos. Šio susitikimo šūkis buvo 
„Vaikai — džiaugsmo apaš
talai". 

Po to seselė Igne papasako
jo, kokie religiniai renginiai 
vyks šiais metais Lietuvoje. 
Negalinčius atvažiuoti į Ro
mą, Šv. Tėvas ragina ruošti 
piligrimines keliones į kitas 
Šventoves savame krašte. 

Pirmos ekumeninės pamal
dos vyks Klaipėdoje, kur su
važiuos lietuviai vyskupai ir 
kitų konfesijų dvasininkai. To
kie susitikimai vyks kituose 
vyskupijų miestuose — Tel
šiuose, Šiauliuose, Panevėžy
je, Kaišiadoryse ir užsibaigs 
Vilniuje. 

Po daugelio metų šiemet 
birželio 2-4 dienomis Kaune 
ruošiamas Eucharistinis kon
gresas. Ta pačia proga ruošia
mas bažnytinės muzikos ir 
giesmių šventė „Kristui gieda 
Lietuva", kuris vyks liepos 2 
d. Vilniuje. Kaip seselė Igne 
pastebėjo, labai nesuderintas 
laikas su tautinių šokių šven
te Toronte. 

Popiežius paskyrė jubilie
jines dienas Romoje Šv. Kazi
miero dieną — kovo 4. Nori
ma, kad kuo daugiau lietuvių 
dalyvautų iš visų kraštų. 

Kaip girdime iš seselių pa
sisakymų, jos įvairiais būdais 
padeda žmogui, kuriam sunku 
ir dvasiškai ir materialiai. 
Šios kongregacijos vienuolės 
rūpinasi visais, kam reikalin
ga pagalba — nuo vargšo vai
ko iki suvargusio senelio. O jų 
gerus darbus paremia rėmė
jai. Jau daug metų Čikagos ir 
Lemonto apylinkėse veikia se
selių rėmėjų būrelis, kuris 
nuolatos stengiasi įvairiais 
renginiais sutelkti lėšų ir taip 
finansiškai paremti seselių 
užsimotus gerus darbus. 

Saulė Jautokaite 

Šv. Antano parapijos salėje vykusiame lietuvių tikinčiųjų susirinkime daug žmonių norėjo išreikšti savo nuo
monė del bandymo pakeisti lietuviškų Mišių laiką ir rikiavosi prie parašų lapų. kurie bus Įteikti vyskupijai. Ci
cero lietuviai nenori, kad lietuviškos šv. MiSios vyktų nepatogiu - 7:15 vai r laiku. Lietuviai laukiami Sv An
tano parapijos bažnyčioje sekmadieniais 11 val.r. Nuotr E. Sulaiclo 

, , , tHANSI 'AK 

Tel 1 J 1\ K*K 1OS0 

Illinois valstijos iždininkės Judy Baar Topinka kalėdiniame priėmime, vykusiame praėjusių metų gruodžio 6 
d , bendravo abiejų partijų atstovai. Iš kairės: Illinois lietuvių respublikonų atstovai Vytautas Jasinevičius, 
Anatolijus Milanas, Pranas Jurkus ir demokratų atstovas Stanley Balzekas 

http://Lithuanian-american.org
http://javlb.org
http://members.aol.com/LAPELIS/
http://www.langas.com/
http://www.gija.org/
http://www.tamos.net/-javljs/



