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Vadovų kaita nepakeis Lietuvos 
ir JAV bendradarbiavimo 

Vašingtonas, kovo 8 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir-
mininkas Vytautas Landsber
gis, susitikęs su JAV Val-

narystei sąjungoje bei jos da
lyvavimą taikdariškose užduo
tyse Balkanuose. S. Talbott 
itin palankiai atsiliepė apie 

stybės sekretores pavaduotoju Lietuvos sprendimą didinti 
Strobe Talbott, pareiškė viltį, krašto apsaugos finansavimą, 
jog, pasikeitus abiejų valsty- palaipsniui pasiekiant NATO 
bių administracijoms, geri tar- reikalavimus, 
pusavio santykiai bus toliau Susitikime taip pat aptarta 
sėkmingai plėtojami. padėtis Rusįjoje, kovo mėnesį 

Susitikimas įvyko antra- vyksiantys šios valstybės pre-
dienį Vašingtone. Pokalbyje zidento rinkimai bei galima 
taip «pat dalyvavo Lietuvos Rusijos politika po jų. 
parlamentarai Rimantas Da- s. Talbott pažymėjo, jog ypa-
gya ir Emanuelis Zingeris, tingai svarbu išlaikyti pa-
pranešė Seimo pirmininko at 
stove spaudai. 

Susitikime aptarti artėjan
tys rinkimai Lietuvoje ir 
Jungtinėse Valstijose, tolesnė 
valstybių santykių raida, 

stovų ir saugų Siaurės Balti
jos regioną ir pažadėjo, jog 
JAV tam skirs išskirtinį dė
mesį. 

Valstybės sekretorės pava
duotojas taip pat gyrė vasario 

Šį rudenį Lietuvoje bus ren- viduryje Seimo priimtas Bau-
kamas Seimas, o JAV — pre
zidentas. 

S. Talbott užtikrino, jog, ne
priklausomai nuo to, kuris 
kandidatas laimės prezidento 
rinkimus, Amerikos užsienio 
politikos esminės gairės nesi
keis. Jis taip pat pažymėjo, jog 
Bill Clinton administracija 
įgyvendino pagrindinius savo 
uždavinius, tarp jų — skyrė 
daugiau dėmesio Lietuvai, su
stiprino bendradarbiavimo ry
šius su ja, skatino JAV inves
ticijų augimą. 

S. Talbott informavo, jog 
jam pavesta daugiau dėmesio 
skirti JAV ir Baltuos valsty
bių Chartijos įgyvendinimui. 

Jis sakė manąs, jog ir naujo
ji JAV administracija tęs Bal
tijos valstybių rėmimo poli
tiką, plėtos bendradarbia
vimą su Lietuva ir visokerio
pai rems jos suartėjimą su 
Vakarais. 

Valstybės sekretorės pava
duotojas teigė, jog NATO plėt
ra lieka svarbiu Amerikos po
litikos uždaviniu ir palankiai 
įvertino Lietuvos pasiruošimą 

džiamojo proceso kodekso 
(BPK) pataisas, leidžiančias 
teisti genocido bylose „už 
akių", jei įtariamasis dėl blo
gos sveikatos negali dalyvauti 
teisme. 

Palankiai apie BPK patai
sas atsiliepė ir JAV žydų orga
nizacijų atstovai. Jiems V. 
Landsbergis pristatė holo-
kausto švietimo programą ir 
padėkojo už JAV žydų aktyvų 
dalyvavimą, vykdant švietimo 
projektus Lietuvoje. 

Susitikime su JAV Senato 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininku Jesse Helms V. 
Landsbergis Lietuvos prezi
dento vardu jam įteikė valsty
binį apdovanojimą — Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimi
no ordiną, kuriuo įvertintas 
senatoriaus indėlis į nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą. J. Helms priėmė V. 
Landsbergio kvietimą atvykti 
į Lietuvą. 

Lietuvos delegacija, vado
vaujama V. Landsbergio, vieši 
Vašingtone nuo pirmadienio. 

Pirminiuose prezidento 
rinkimuose JAV nugalėjo 

Gore ir Bush 
Vašingtonas, kovo 8 d. partijos paramą, jeigu laimės 

Nuotr.: Prezidentą* Valdas Adamkus žygiuoja į susitikimą w; poheijo.- vadovais 

Valdžia bandys pagerinti 
policijos padėti 

Konservatoriai už melagingus 
kaltinimus LDDP grasina teismu 

Vilnius, kovo 8 d. (BNS). 
Konservatorių rinkimų štabas 
svarsto galimybe apskųsti 
teismui opozicinės LDDP kal
tinimus konservatoriams ne
sąžininga rinkimų kova. 

Konservatoriai šiuos kaitini
mus įvertino kaip LDDP „des
peratiškus bandymus" at
kreipti į save rinkėjų dėmesį. 

Spaudos konferencijoje 
trečiadienį LDDP atstovai ap
kaltino konservatorius šiurkš
čiai pažeidinėjant savivaldy
bių rinkimų įstatymą bei da
rant spaudimą Vyriausiajai 
rinkimų komisijai. LDDP 
frakcijos nariai Gediminas 
Kirkilas ir Juozas Bernatonis 
taip pat spėjo, kad rinkimų 
dieną gali būti klastojami bal
savimo rezultatai. 

Pasak Seimo Konservatorių 
frakcijos spaudos tarnybos 
pranešimo, partijos rinkimų 
štabas svarsto galimybe kreip
tis į teismą „dėl tokios LDDP 
narių viešai pareikštos netie
sos". 

Konservatorių rinkimų šta
bo vadovas, Seimo kancleris 
Jurgis Razma teigia, kad iki 
šiol štabas negavo nė vieno 
nusiskundimo ar pastabos dėl 
neteisėtų konservatorių atsto
vų veiksmų rinkimų kampani
joj*. 

„Viena vertus, LDDP bijo 
neblogų Tėvynės sąjungos re
zultatų rinkimuose, kita ver
tas, jie nuogąstauja, jog kai
riųjų jMžiurų rinkėjus nu 

nuose ir socialliberalai mies
tuose", sakoma Konservatorių 
frakcijos spaudos tarnybos 
pranešime. 

Vilnius, kovo 8 d. (Elta) — 
Pastaruoju metu Lietuvoje 
kriminogeninė situacija ėmė 
blogėti ir dėl nelengvos polici
jos padėties. 

Apie tai prezidentą Valdą 
Adamkų trečiadienį informavo 
policijos vadovai. 

Pasak prezidento patarėjo 
pavaduotojo teisėsaugos klau
simams Kęstučio Šimkaus, 
valstybės vadovui buvo papa
sakota, kad pastaruoju metu 
vėl atgimsta turto prievartavi
mas, reketas, daugėja plėši
kavimo atvejų, o nusikalsta-' 
mos struktūros ima jungtis į 
atitinkamus tarptautinius 
tinklus. 

Kaip viena iš pačių svar
biausių problemų prezidento 
bei policijos vadovų išskirta 
narkomanija: iki 1997 metų 
Lietuva buvo laikoma narkoti
nių medžiagų tranzito valsty
be, o dabar ji tapo jų vartotoja. 

Pasak K. Šimkaus, pavojin
gų nusikaltimų daugėja ir dėl 
to, kad dabar policija išgyvena 
nelengvus laikus — jos mate
rialinė padėtis sunki, techni
nės galimybės yra nedidelės. 
Policijos vadovai atkreipė pre-

„Juodvarnių" bylą aštrina 
žiniasklaida 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — g»us, kur jie mokydavosi išgy-
Lietuvos jėgos struktūrų vado
vai užtikrino parlamentarus, 
jog jų vadovaujamos žinybos 
neturėjo jokių ryšų su taria
mai slapta „Juodvarnių" orga
nizacija. 

Trečiadienį įvykusiame Sei
mo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto (NSGK) po
sėdyje jėgos žinybų vadovai 
priekaištavo žiniasklaidai dėl 
pranešimų, kurie, pasak jų, 
kenkia „Juodvarnių" veiklos 
tyrimui. 

Valstybės saugumo departa
mento (VSD) generalinis di
rektorius Mečys Laurinkus 
sakė, kad Juodvarnių" negali
ma laikyti slapta organizarija. 
Pasak jo, organizacija pradėjo 
kurtis 1996 metais, tačiau nė
ra oficialiai įforminta, neturi 
organizacijai būdingos atribu
tikos ir struktūros. „Juodvar
nių" branduolį, anot M. Lau
rinkaus, sudarė dabar suimta
sis studentas Rokas Kepežin-
skas, Robertas Frėjus ir Vy
kintas Motuzevitius. 

Anot VSD vadovo, „Juod
varnių" buvo devyni nariai -vy
resniųjų klasių moksleiviai ir 
pirmųjų kursų studentai. Juos 

• m ^ ~ -t * I -W T — — ̂  ' w 

vilios Žemdirbių sąjunga rajo- vienįjo pomėgis keliauti į žy 

venti ypatingomis sąlygomis, 
„atlikdavo partizaninio karo 
elementų". 

M. Laurinkaus teigimu, 
spaudoje Juodvarniai" skelbė
si viešai, bandė įsiregistruoti 
Teisingumo ministerijoje, bet 
pritrūko laiko. Pasak M. Lau
rinkaus, pastaruoju metu 
Juodvarnių" aktyvumas su
mažėjo, ir iki plačiai nu
skambėjusio įvykio jų veiklą 
negalima laikyti neteisine. 

Krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius pabrė
žė, kad nei kariuomenė, nei 
savanoriai nepalaikė jokių ofi
cialių ryšių su „Juodvarniais". 
Pasak Č. Stankevičiaus, sa
vanoriai yra civiliai asmenys, 
todėl laisvu metu galėjo bend
rauti su kuo nori. 

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų (KASP) vadas pulki
ninkas Arvydas Pocius pabrė
žė apie .juodvarnius" girdėjęs 
tik i i spaudos dar nebodamas 
KASP vadu: Pasak jo, yra tiki
mybė, kad „atskiri asmenys 
kai kuriuose rajonuose priva
čiai" bendravo su minėtosios 
organizacijos nariais. 

VSD vadovas M. Laurinkus 
pabrėžė, jog kuriasi daugybė 

zidento dėmes; į šias proble
mas ir paprašė rasti būdų, 
kaip jas spręsti. 

Pokalbio metu valstybės va
dovas V. Adamkus pabrėžė, 

Kfst u&o Vanago i Elta) nuotr. 

kad policija yra viena svar
biausių valstybės veiklos sri
čių , todėl jai turėtų būti ski
riamas atitinkamas dėmesys. 

V. Adamkus pažadėjo, kad 
artimiausiu laiku kartu su 
premjeru Andriumi Kubiliumi 
ieškos galimybių situacijai 
pagerinti. 

Prezidentas laikinai neteiks 
medalių 

Vilnius, kevo 8 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus 
nutarė kol kas nesinaudoti 
teise skirti vaU»tybes apdova
nojimą — Lietuvos nepriklau
somybės medalį. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad tokį sprendimą valstybės 
vadovas priėmė po Seimo val
dybos prašymo neteikti ne
priklausomybės medalio val
dybos nariams. 

Valdybos pirmininkas, taigi 
tuo pačiu ir narys, yra ir Vy
tautas Landsbergis, todėl, pre
zidento nuomone, medalio 
reikšmė nuvertės, jei jis nebus 
įteiktas Sąjūdžio vadovui, fak
tiniam 1990 metų Lietuvos va
dovui V. Landsbergiui. 

Seimo valdyboje be V. 
Landsbergio yra jo pavaduoto
jai Arvydas Vidžiūnas, Rasa 
Juknevičienė, Rimantas Da
gys, Feliksas Palubinskas bei 
kancleris Jurgi) Razma. 

Pasak J. Razmos, toks 
sprendimas primtas nutarus, 
kad aukščiausius politinius 
postus parlamente užiman-
tiems asmenirrs neetiška šiuo 
metu būti apdovanojamiems. 

Vasarį V. Landsbergio su
manymu Seimas pataisė įsta
tymus ir atkūrė Lietuvos ne
priklausomybė; medalį, kuris 
buvo įsteigta* ir teikiamas 
Lietuvoje prie; karą. Meda
liais turėjo biti apdovanoti 
apie 200 Lietuvos nepriklau
somybei 1940-1990 metais nu-
sipelnusių asmenų — partiza
nai, disidentai Sąjūdžio vei
kėjai. Pradžioje planuota, kad 
įvairių jaunino organizacijų, 
ir „operatyviu ų tarnybų stū
mimas į visuomeninių orga
nizacijų priežiūrą būtų netei
sėtas". „Galime kištis tik ta-* 
da, kai peržengtas įstatymas", 
sakė M. Laurinkus. 

Pasak vidaus reikalų mi
nistro Česlovo Blažio, „gal or
ganizacija ir normaliai veikė, 
tačiau visi pražiopsojome, kai 
atskiri nariai tapo pavojingi 
visuomenei" Jūs pabrėžė kai 
kurių asmenų veiksmų kri
minalinį pobūdį — šauta į pa
reigūną, rasta sprogmenų 
slaptavietė. 

medalis bus įteiktas visiems 
Kovo 11-osios akto signata
rams, tarp kurių yra asmenų, 
teismo pripažintų bendradar
biavus su KGB, taip pat dabar 
kalinčių. Todėl šios idėjos at
sisakyta. 

Įstatymo pataisose nebuvo 
reglamentuota, kokia teikimo 
būti apdovanotu medaliu tvar
ka, kokie apdovanojimo reika
lavimai. 

Nukaldinti medaliai yra ti
ksli 1928 metais įsteigto ap
dovanojimo kopija, tik antroje 
jo pusėje įrašyta nauja data 

' „1990-2000". 
Pirmosios nepriklausomybės 

metais medaliais apdovanota 
apie 44,000 asmenų. Paskuti
nieji apdovanojimai įteikti 
1940 metų vasario 16 dieną. 

* Vilniaus apskrities vals
tybinė mokesčių inspekcija 
nustatė, kad Specialiosios pas
kirties akcinė bendrovė „Lie
tuvos geležinkeliai" nuslėpė 
dalį importuotų naftos pro
duktų. Valstybei nesumokėta 
beveik 0.5 mln. litų akcizo 
mokesčio ir daugiau kaip 1.5 
mln. litų delspinigių. 

* Šį mėnesi Kaune užre
gistruotas rekordinis ne
darbo lygis, kuris dabar siekia 
8.3 proc. Darbo šiuo metu ieš
ko beveik 19,000 darbingo am
žiaus kauniečių. CEIUI 

(CT-Reuters-AP-BNS) — JAV 
viceprezidentas Al Gore vadi
namąjį „didįjį" antradienį 
praktiškai užsitikrino galimy
be laimėti Demokratų partijos 
vietą varžytis dėl prezidento 
kėdės. 

Respublikonų atstovas Geor
ge W. Bush jaunesnysis irgi 
laimėjo lemiamas kovas, be
veik galutinai sutriuškinda
mas savo užsispyrusį varžovą 
John McCain. 

A. Gore ir G. Bush pergalės 
nuo pakrantės iki pakrantės 
parodė, kad lapkričio 7 dieną 
vyksiančiuose prezidento rin
kimuose k^va vyks tarp šių 
dviejų kandidatų. A. Gore yra 
viceprezidentas ir prezidento 
Bill Clinton politinis paveldė
tojas. G. Bush yra Texas gu
bernatorius ir iš esmės savo 
tėvo, buvusio prezidento Geor
ge Bush, politinis įpėdinis. 

Savo pergalės kalbose tiek 
G. Bush, tiek A. Gore jau nu
matė savąsias būsimosios pre
zidento rinkimų kampanijos 
temas. A. Gore teigė „toliau 
sieksiąs užtikrinti klestėjimą", 
o G. Bush kalbėjo apie būtiny
bę „sugrąžinti Baltųjų rūmų 
garbe". 

A. Gore varžovas, buvęs so
cialdemokratų senatorius Bill 
Bradley ketvirtadienį turėtų 
oficialiai pasitraukti iš kovos. 
Juo gali pasekti ir Arizonos 
senatorius John McCain, ku
ris metė energingą iššūkį G. 
Bush. Tačiau buvusio Vietna
mo karo veterano padėjėjai 
griežtai neigė, kad toks spren
dimas bus priimtas. 

Kad ir ką bedarytų J. 
McCain, G. Bush gali galuti
nai užsitikrinti Respublikonų 

* Konservatoriai tikisi 
apginti generalinį proku
rorą Kazimierą Pėdnyčią nuo 
prezidento pykčio, teigia „Res
publika" (03.08). Jos tvirtini
mu, Generalinio prokuroro at
statydinimo klausimą valsty
bės vadovas kėlė praėjusią sa
vaitę Turniškėse privačiai su
sitikės su ministru pirminin
ku Andriumi Kubiliumi. At
statydinimo reikalaujama dėl 
vangaus elektros energijos ek
sporto į Baltarusiją tarpininko 
„Baltic SHEM" veiklos tyri
mo, buvusio ūkio ministro 
Vinco Babiliaus veiklos netyri-
mo. Konservatorių frakcijos 
Seime seniūnas Arvydas Vi
džiūnas vakar vylėsi, kad ge
neralinio prokuroro atstatydi
nimo klausimas nesukels kon
frontacijos tarp prezidentūros 
ir Seimo daugumos. (Eitai 

Nuotr.: Kovo 8-ąją — Tarptautinę Moters dieną — Lietuvos gėlių par
duotuvėse ir turguose Šurmuliavo vyrai, rinkdami puokštes savo mylimo
sioms, bendradarbėms, draugėms Gatves* nieko nestebino gėlėmis neši
nų vyrų gausa Odiramo Žilinsko iElta' nuotr 

devyneriuose kitą savaitę nu
matomuose pirminiuose rin
kimuose bei partiniuose susi
rinkimuose. 

Antradienis buvo didžiausia 
pirminių rinkimų diena JAV 
istorijoje. Amerikiečiai balsa
vo 16-oje valstijų ir vienoje te
ritorijoje — nuo Maine šiaurės 
rytuose iki Amerikos Samojos 
ir Havajų Ramiajame vande
nyne. 

A. Gore įveikė B. Bradley 
New York, California, George, 
Vermont, Ohio, Connecticut, 
Massachusetts, Maryland, 
Maine, Idaho valstijose ir Mis-
souri — valstijoje, kurioje B. 
Bradley gimė ir užaugo. Tai 
buvo triuškinantis smūgis 
šiam buvusiam profesionalaus 
krepšinio žvaigždei. 

G. Bush nugalėjo buvusi 
karo laivyno lakūną J. Mc-. 
Cain California, New York, 
George, Ohio, Maryland, Mai
ne, Minnesota bei Missouri ir 
pralaimėjo jam tik keturiose 
New England valstijose. 

Savo rėmėjams J. McCain, 
Vietnamo karo metu pusšeštų 
metų kalėjęs belaisvių stovyk
loje, pareiškė, kad jam reikia 
kiek laiko apmąstyti, ką dary
ti toliau. Tačiau jis vis dėlto 
žadėjo tęsti savo politinį žygį. 

Didysis respublikonų išban
dymas antradienį buvo Cali
fornia ir New York. Čia kandi
datai varžėsi, atitinkamai, net 
dėl 162 ir 101 delegato į Res
publikonų nacionalinę kon
venciją (RNK). Šiame suva
žiavime valstijų delegatai ati
duos balsus už jose laimėjusio 
asmens iškėlimą kandidatu 
nuo Respublikonų partijos. J. 
McCain būtų galėjęs likti rea
liu kandidatu nebent tuo atve
ju, jeigu būtų laimėjęs New 
Yorke, sakė jo padėjėjai. 

G. Bush lengvai laimėjo res
publikonų balsus California, 
taip pat daug sunkesnę kovą 
New York. Savo pergalės kal
boje G. Bush ragino respubli
konus susivienyti, siekiant at
kovoti Baltuosius rūmus iš de
mokratų. 

Neoficialiais CNN skaičia
vimais, demokratas A. Gore 
jau užsitikrino 1,306 delegatų 
balsus, o B. Bradley — 386. 
Norint tapti demokratų kandi
datu, reikia gauti 2,168 dele
gatų paramą. Respublikonų 
stovykloje, G. Bush turi 660, o 
J. McCain — 210 delegatų. 
Norint tapti kandidatu nuo 
šios partijos, reikalingi 1.034 
delegatų balsai. 

Sakydamas pergalės kalbą 
Tennessee sostinėje Nashville, 
A. Gore pasiūlė būsimam res
publikonų kandidatui atsisa
kyti televizijos reklamos ir du
kart per savaitę rengti disku
sijas įvairiais klausimais. Tą 
patį jis siūlė ir B. Bradley, ta
čiau šis tai vertino, kaip prie
monę pranašumui įgyti. G. 
Bush turbūt atmes A. Gore 
pasiūlymą. Jam sutikus, abu 
kandidatai turėtų surengti net 
22 rinkimų diskusijas — re
kordinį skaičių. 1992 metų 
kampanijos metu įvyko tik 
trys, o 1996 metais — tik dvi 
tokios diskusijos. 

KALENDORIUS "" 
Kovo 9 d.: Domininkas (Domas), 

Pranciška (Pranė>, Visgailė, Žygin
tas 

Kovo 10 d.: Butgailė. Emilis. Ge-
raldas, Kandidas, Naubartas. Visvy
das, Žibuole. 
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DRAUGAS. 2000 m. kovo 9 d., ketvirtadienis 

LIETUVIU TELKINIAI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS — 

TEISINĖ LIETUVIŲ TAUTOS 
EVANGELIJA 

Los Angeles lietuvių telki
nyje Lietuvos nepriklausomy
bes sukaktis buvo pažymėta 
vasario 13 d. Rytą visiems su
sirinkus Šv. Kazimiero parapi
jos kieme, giedant Lietuvos 
himną, pakeltos JAV ir Lietu
vos vėliavos. Po to karių vete
ranų „Ramovės", šaulių, skau
tų, ateitininkų vėliavos su pa
lyda, vadovaujant šaulių kuo
pos vadui K Karužai, tvarkin
ga rikiuote nužingsniavo į 
bažnyčią, kurioje iškilmingas 
Mišias aukojo prel. dr. A. Ol
šauskas. Girdėjome prel. J. 
Kučingio giliai patriotišką pa
mokslą. Jis kalbėjo, kad Vasa
rio 16-ji yra mūsų tautos Vely
kos. Tautos prisikėlimo diena. 
Po ilgų RUSUOS carų priespau
dos metų tauta prisikėlė ne
priklausomam gyvenimui. 
Remdamasis JAV pasiuntinio 
Norem parašyta knyga „Time-
less Lithuania", kai jis, 1940 
m. sovietams okupavus Lie
tuvą, prieš grįždamas į Ame
riką, nuėjo prie Lietuvos lais
vės paminklo atsisveikinti su 
Lietuva. Knygoje jis rašo, kad 
jam paliko įspūdį pražygiavę 
kovų veteranai prie Nežinomo 
kareivio kapo. Jis padėjęs gė
lių 'puokštę nuo Vašingtono 
paminklo. Prel. J. Kučingis 
suminėjo aukas pirmosios so
vietų okupacijos metu, o jų 
bota arti 40 tūkstančių, antro
sios — 800 tūkstančių Lietu
vos patriotų išvežta į Sibirą. 
Lietuviai neužmiršo vasario 
16-sios. 1967 m. jis pakviestas 
JAV Kongrese sukalbėjęs mal-. 
dą, prašydamas laisvės Lietu
vai. Šiandien, švęsdami Ne
priklausomybės sukaktį, mels
kimės, kad Lietuva, anot am
basadoriaus Noremo, būtų 
amžina, 

Iškilmingas minėjimas vyko 
parapijos salėje. Programai 
vadovavo Audra Nelsaitė-Nar-
butienė. Įžangos žodį tarė LB 
Vakarų apygardos pirmininkė 
Angelė Nelsienė. JAV himną 
sugiedojo A. Polikaitis, invo-
kacįją sukalbėjo kun. St. Anu
žis. Vasario 16 d. paskelbtą 
Nepriklausomybės aktą per
skaitė LB Los Angeles apyl. 
pirm. Linas Udrys. Audra Nel-
saitė-Narbutienė pakvietė su
sikaupimo minute atsistojus 
pagerbti visus žuvusius dėl 
Lietuvos laisves. Ji. kaip pro
gramos vedėja, pnstate sve
čius, dalyvaujančius šiame mi
nėjime: LR ambasadorių dr. S. 
Sakalauską, gen. konsulą V. 
Čekanauską su žmona Janina. 
Estuos, Latvijos konsului. Ko
vo 11 Nepriklausomybes at
statymo akto signatarą K. Sa
ją, VD universiteto garbes 
daktarą poetą B. BrazdžionĮ ir 
kitus. 

Buvo perskaityti ta proga 
gauti sveikinimai iš JAV Kon
greso narių: Ed Royce, Chris-
topher Cox, abiejų Kalifornijos 
senatorių, Los Angeles miesto 
mero ir kitų pareigūnų, taip 
pat iš A. Katkaus, Lietuvos 
nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto pirmininko Sei
me. 

Lietuvos gen. konsulas V. 
Čekanauskas, pasveikinęs 
gausiai susirinkusius į šią 
šventę, supažindino publiką 
su LR ambasadorium JAV ir 
Meksikai Stasiu Sakalausku, 
gimusiu Kaune; baigęs mecha
ninės inžinerijos mokslus, ga
vęs dr. laipsnį Maskvoje, pro
fesoriavo Technologijos uni
versitete. Vėliau perėjo į poli
tinį darbą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoj. Dabar 
ambasadorius Vašingtone. 
Laisvai kalba lietuvių, anglų, 
rusų ir lenkų kalbomis. Be to, 
konsulas kvietė vasario 16 
aplankyti Kalvarijų kapinių 
mauzoliejuje 1918 m. Nepri
klausomybės akto signatarą 
Mykolą Biržišką. 

LR ambasadorius dr. Stasys 
Sakalauskas pasveikino su 
Vasario 16. Sakė, kad Vasario 
16-ji yra didžiausia Lietuvos 
šventė. Šalia kitų Nepriklau
somybės aktą pasirašiusieji 
buvo du būsimieji prezidentai: 
Antanas Smetona ir Alek
sandras Stulginskis, kurio žo
džiais, Vasario 16 aktas yra 
teisinė lietuviu tautos 
evangelija. Ambasadorius 
kalbėjo, kad ekonominė 
padėtis Lietuvoje gerėja. Pa
žanga, kaip Latvijoje ir Esti
joje, didelė. 1998 m. Lietuvos 
ekonomika augo sparčiai. Kri
zė Rusijoje padarė įtakos ir 
Lietuvos ūkiniam gyvenimui. 
Dabar prisitaikoma prie Va
karų Europos rinkų. Atrodo, 
kad krizė įveikta. Pasaulio 
banko duomenimis nacionali
nio produkto augimas 2-2.5 
proc. Didėja Vakarų investici
jos. 

Europos S-ga pakvietė Lie
tuvą deryboms. Prekyba su 
Vakarais sudaro daugiau 50 
procentų, su Rusija ir Neprik
lausomomis respublikomis — 
25 proc. Su Rusija geri santy
kiai. Esame pavyzdys vykdant 
reformas. Siekiame NATO ga
rantijų. Jau esame Vakarų 
saugumo dalis. Mūsų vyrai 
dalyvauja kaip policininkai 
Kosove, Kroatijoj, Slovėnijoj. 
Seimas pasmerkė Čečėnijos 
įvykius. 

Amerika Lietuvai davė pre
zidentą Adamkų, finansų mi
nistrą Dudeną, kariuomenės 
vada gen. KronkaitĮ, vice
ministrą Kilikauską, vicemi
nistre Vėbraitę ir kt. Norime, 

Vokietijos Lietuvių Bendruomenei Hutentokle suruoštoje Vasario 16-tos tventeje kalba Europarlamento narys 
Michael Gahler. Kairėje — Vokietijos LB pirmininkas Antanas Šiugtdinis. 

kad ragintumėt Kongreso na
rius ir senatorius, kad jie rem
tų Lietuvos įsijungimą į NA
TO. 

Paruoštą rezoliuciją dėl įsi
jungimo į tarptautinę saugu
mo bendriją perskaitė L. Ud
rys. Visi pritardami smarkiai 
paplojo. 

J sceną išėjo V. Gedgaudie
nė, LB Vakarų apygardos vi
cepirmininkė. Ji pranešė, kad 
Lietuvių fondas lituanisti
nėms mokykloms remti pasky
rė 60 tūkstančių dolerių. Iš tų 
pinigų 1,000 dol. čekį ji įteikė 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos vedė
jai Marytei Newsom, kuri, 
priimdama čekį padėkojo ir 
priminė, kad mokykla šiemet 
iškilmingai pažymės 50 metų 
sukaktį. M. Sodeika, LB Va
karų apygardos iždininkas, 
įteikė mokyklai 150 dol. čekį 
pažymėti premijomis konkur
so laimėtojus. 

Minėjime dalyvavęs J. T. 

asociacijos atstovas A. Vaičiū
nas perdavė šia proga sveiki
nimus Asociacijos vardu. 

Toliau buvo įdomi LB jauni
mo ansamblk „Spindulys" pa
ruošta menine dalis su daino
mis ir šokiafc. Ansamblio da
lyviai gražio.̂  aprangoje su 
žvakutėmis r skambučiais 
(mergaites) siejo į sceną, kur 
publika galėjo pasigėrėti jau
nimo grakščii meniniu atliki
mu. Prograną paruošė an
samblio vado'ė D. Varnienė, 
choreografė f. Borisienė, D. 
Žemaitaitytė r muzikas Vik
toras Ralys. 

Užbaigos žtiį tarė T. Dab-
šys, ALTo L.į k. skyr. vicepir
mininkas, prfcš tai visiems su
dainavus „Žemėj Lietuvos'', 
Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Šio renginio organiza
toriai buvo JAV LB Vakarų 
aPyg- pirm- A. Nelsienės ir 
ALTo Los Angeles skyr. pirm. 
A. Markevičius. 

Ig. Medžiukas 

VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ 
HUETTENFELDE 

Pagrindinį Vasario 16-osios 
minėjimą Vokietijoje Lietuvių 
Bendruomenė, kaip įprasta, 
surengė, Huettenfelde, kur įsi
kūrusi Vasario 16-osios gim
nazija. Prieš minėjimą miesto 
salėje Huettenfelde, R. kata
likų bei evangelikų bažnyčiose 
buvo laikomos pamaldos už 
Lietuvą. Minėjime dalyvavo 
daug garbingų svečių, tarp jų 
paminėtini naujasis Lietuvos 
ambasadorius Vokietijoje dr. 
V. GeralaviCius, Lietuvos am
basadorius prie NATO L. Lin
kevičius, Lietuvos ambasado
rius prie Europos Parlamento 
L. Bernotas, Europos Parla
mento narys M. Gahler bei 
kiti Vokietijos Bundestago ir 
žemių parlamentų nariai. 

Minėjimą pradėjo G. Ručio 
vadovaujamas gimnazijos cho
ras, atlikęs Lietuvos bei Vo
kietijos tautinius himnus. Ta
da dalyvius bei garbės svečius 
pasveikino Vokietijos lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas A. 

OrganisaeŲų »<—na į Loa Angelas Sv. Kazimiero bainytis, minint Lietuvos Nepriklausomybes sukaktą ti k.: at> 
sargo* karių „Ramovta* pirm. A Bulota, birutiecių pirm A Paiinriene ir saulių kuopos vadas K Karui* 

Šiugždinis. Savo kalboje jis 
trumpai apžvelgė istorinį Lie
tuvos kelią į nepriklausomybę. 
Kalbėtojas ypač pabrėžė tai, 
kad paskutinių penkiasde
šimties metų priespaudos di
džiausi nuostoliai yra ne ma
terialiniai, kurie, beje, irgi yra 
milžiniški, bet dvasiniai, ku
riuos labai sunku atitaisyti. 

Ambasadorius dr. V. Gerala
viCius trumpai nušvietė Lietu
vos laimėjimus per tą dešimtį 
metų. „1990 m. atkūrus Lietu
vos nepriklausomybę, tikriau
siai padarėme klaidų, — kal
bėjo jis, — tačiau dažniausiai 
pozityvūs dalykai tas klaidas 
uždengdavo. Lietuva atlaikė 
Rusijos finansinę krizę, jos 
ekonomika, nors ir patyrė 
nuostolių, nesugriuvo, prasi-

.dėjo derybos su Europos Są
junga dėl įstojimo, sustiprėjo 
kultūrinis lietuvių identitetas, 
visa tai leidžia tvirtinti, kad 
Lietuva yra teisingame ke
lyje". 

Dr. K. Kuebler perdavė lin
kėjimus nuo ankstesnės Vo-
kietįjos Bundestago vokiečių -
baltų parlamentarų grupės. 
„Lietuvių gimnazįja yra ta vie
ta, kur vyksta tarptautinis 
bendravimo pokalbis", — pa
minėjo jis. 

Hesseno žemės parlamento 
narys R. von Hunius, iškelda
mas Lietuvos pavyzdį, primi
nė, kad laisvė ir demokratija 
nėra dovanojamos, bet turi bo
ti nuolat aktyviai ginamos ir 
saugomos. Jis taip pat pabrė
žė, kad Europos Sąjunga ne
gali apsiriboti tik Vakarų Eu
ropos bendrija, bet neišven
giamai turi atsiverti ir į rytus. 

Lampertheimo miesto bur
mistras savo sveikinime pasi
džiaugė puikiu miesto ir Vasa
rio 16-osios gimnazijos bend
radarbiavimu. 

Pagrindinę kalbą pasakė 
Europos Parlamento narys 
Michael Gahler, kurio darbo 

Nuotr. M. Šmitienės 
barui taip pat priklauso rūpi
nimasis ryšiais su Baltijos 
kraštais. Jis kalbėjo, kad keli 
paskutiniai metai Lietuvai 
yra patys geriausi nuo pat 
1918 m. Lietuvos ir Vokietijos 
santykiai ne visada buvo tai
kūs, nepaisant to, kad nuosta
biu būdu Lietuvos-Vokietijos 
siena nuo pat XIV a. buvo be
veik stabili. Turime džiaugtis, 
kad tamsiosios istorijos atkar
pos neturi žymesnio poveikio 
dabartiniams Vokietijos-Lie-
tuvos santykiams. Nepaisant 
to, pasiseks, ar ne Lietuvai 
jau 2004 m. įstoti į Europos 
Sąjungą, kiekvienu atveju Lie
tuva aktyviai išnaudoja savo 
galimybes. Daugelį svarbiau
sių įstojimo į Europos Sąjungą 
sąlygų Lietuva jau įvykdė. Tai 
būtų laisvas kapitalo ir aptar
navimo judėjimas, transporto 
sistema ir aplinkos apsauga. 
Jis pažymėjo, kad Lietuvoje 
jaučiamas tam tikras prieš
taravimo stojimui į Europos 
Sąjungą padidėjimas. To prie
žastimi jis laiko nepagrįstą 
baimę, kad Lietuva vėl gali at
sidurti svetimų jėgų įtakoje. 
Labai įdomus jo pastebėjimas 
buvo, kad ta baimė galėjo pa
didėti ir dėl „nekorektiško vie
nos amerikiečių firmos pasiro
dymo". 

Antrojoje minėjimo dalyje 
programą atliko gimnazijos 
choras, orkestras ir šokėjų 
grupė, vadovaujami Audronės 
ir Gintaro Ručių. Šalia tradici
nių liaudiškų melodijų nuai
dėjo ir modernios aranžuotės, 
kurias savo plojimų pritarimu 
palydėjo gausiai iš visos Vo
kietijos suvažiavę lietuviai. 

Šventė buvo išsamiai apra
šyta vietinėje ir regioninėje 
Vokietijos spaudoje. 

Kun. Alf. Kelmelis 
Vasario 16-osios gimnazijos 

kapelionas 

KANADA 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

MISSISSAUGOJE 

Kanados lietuvių apylinkės 
valdyba suruošė šventę pami
nėti Vasario 16-osios Akto — 
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82-sius — Nepriklausomybės 
paskelbimo metus. Abiejose 
parapijose buvo iškilmingos 
pamaldos ir taip pat liet. 
evangelikų Išganytojo švento
vėje. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Simanavičius, OFM,x 

buvo įneštos šaulių ir kitų or
ganizacijų vėliavos. 

Programą atliko „Aras", pa
dainuodamas tris dainas. Vė
liau smuiku atliko pora da
lykų iš Čiurlionio kūrybos A. 
Šarpytė akomp. L. Paulaus-
kaitei-Konovičienei. Garbės 
konsulas H. Lapas tarė sveiki
nimo žodj i1* pristatė pagrin
dinį kalbėtoją, Lietuvos am
basadorių Kanadai Rimantą 
Šidlauską, kuris po savo kal
bos įteikė Mečislovui Prane
vičiui Lietuvos savanorio me
dalį. Toliau kalbėjo KLB val
dybos pirm. A. Vaičiūnas, Ka
nados parlamentarės J. Au
gustine ir S. Bulte, Toronto 
miesto atstovė G. Luby. Minė
jime dalyvavo Latvijos, Lenki
jos ir Ukrainos bendruomenių 
atstovai ir Mississaugos mere 
H. McCallion, kuri pavadino 
Mississaugą Kanados lietuvių 
sostine ir kvietė visus lietu
vius atsikelti čia gyventi. Pa
baigoje Toronto lietuvių jauni
mo ansamblis „Gintaras" pa
šoko porą tautinių šokių. Pro
gramos pranešėja Vika Ross. 
Po programų visiems padėkojo 
KLB apylinkės pirm. D. Gar-
baliauskienė. Gaila, kad kas
met pradeda mažėti publikos. 
Ypač šiemet buvo salėje daug 
tuščių vietų. 

Stasys Prakapas 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S 8*7wn Avt.f Iflcnocy HHB» L 
TaL (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 
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* Lietuvos kariai toliau 
dalyvaus Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos vieneriems 
metams pratęstoje NATO va
dovaujamoje taikos stabiliza
vimo užduotyje Bosnyoje ir 
Hercegovinoje. Šiuo metu 
NATO vadovaujamoje taikos 
stabilizavimo operarijoje Bos
nijoje ir Hercegovinoje daly
vauja 16 Lietuvos karių. Sie
kiant užtikrinti Lietuvos nuo
seklų dalyvavimą, planuojama 
2000 m. balandtio-rugsejo 
mėnesiais siųsti iki 5 Lietuvos 
karių, o 2000 m. rugpjūčio — 
2001 m. sausio mėnesiais 
siųsti iki 90 Lietuvos karių 
Šiaurės valstybių ir Lenkijos 
kovinės grupės sudėtyje (Nor-
dic Poland Baltic Group). <BNB) 

Vasario 16-toa gimnazijos orkestrui 
tuvos Nepriklausomybes šventėje. 

grojant, fimnaitfoe tautiniu tokiu fokajai šoka Vokietijos LB suruoštoje Ue-
Nuotr. M. f 

http://UNASStDfWS.UA
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GAIRĖ REZISTENCIJOS 
ŽYGYJE 

Kovo 11-oji kaip amžino budėjimo kaina 
VIDMANTAS VALIU ŠAITIS 

Tarp sodžių, kuriuos paliko 
Pirmasis p*—vlinis karas, 
ryškiausia ir Šviesiausia frazė 
buvo .tautinis apsisprendi
mas", pagarsinta Jungtinių 
Valatgų prezidento W. Wilson 
„Keturiolikoje punktų". Tarp 
žodžių, kuriuos iškėlė Antra
sis pasaulinis karas, svariau
sias buvo „rezistencija". Nuo 
1940 m. birželio 23 d., kada 
gen. de Gaulle jį tarė iš Londo
no, žodis „rezistencija" iškilo 
kaip okupuoto krašto gyven
tojų pasipriešinimas okupan
tui, kaip pavergtos tautos 
žmonių valios pasireiškimas. 

Sėkmingi rezistencijos žy
giai Norvegijoje, Danijoje, 
Olandijoje, Prancūzijoje ir ki
tuose kraštuose prieš nacių 
Vokietijos okupacija, užbaigė 
nelemtą svetimųjų viešpatavi
mą ir rezistencija ten virto tik 
istorijos šviesiais herojiniais 
vaizdais, pastebi vienas lietu
viškosios rezistencijos autori
tetų Juozas Ambrazevičius-
Brazaitis. 

Lietuvių rezistencija, nors 
prasidėjo tuo pačiu metu, kaip 
Vakarų Europoje, užtruko pu
sę šimtmečio ilgiau. Prasidė
jusi Lietuvoje 1941 m. birželio 
sukilimu, ginkluota rezistenci
ja prieš sovietų okupaciją tru
ko ištisus dešimt metų po Ant
rojo pasaulinio karo. Nuslopi
nus ginkluotą pasipriešinimą, 
rezistencijos dvasia betgi ir 
tada nežuvo: pakeitė uždavi-

^aiuBj metodus, bet neatsisakė 
valios ir pastangų išlaikyti lie
tuvių tautos dvasią savaran
kišką ir kovoti dėl savo valsty
bingumo atkūrimo. Tai ir bu
vo pasiekta lygiai prieš dešimt 
metų — 1990 m. Kovo 11-ąją. 
Tačiau rezistencija nesibaigė 
nė tada: prisiminkime sovietų 
ekonominę blokadą, vėliau jau 
tiesiogines žudynes Sausio 13-
ąją ir Medininkuose, maskvinį 
rugpjūčio pučą... 

P ra rado ne viską 

Nėra prasmės kalbėti ką 
prarado lietuviai per pusę am
žiaus netekę nepriklausomy
bės. Neteko visko: turto, pado
raus gyvenimo, uždarbio, sau
gumo sau ir savo šeimai (be
veik kiekviena šeima neteko 
ko nors iš savo artimųjų), viso
keriopos laisvės. 

Ir vis dėlto prarasta buvo ne 
viskas. Daugelis žmonių ne
prarado valios pojūčio. Nepra
rado laisvės troškimo. Nepra
rado pasiryžimo ją ginti. Dėl 
šios priežasties, pirmai progai 
pasitaikius, laisvė ir neprik
lausomybė buvo sugrąžinta 
taikiai, be šūvio, nepakėlus 
rankos prieš savo vargintojus, 
o įveikus juos Mahatmos Gan-

dhi veikimo pavyzdžiu ir dva
sios jėga. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, vadovavęs Lietu
vos išsilaisvinimo kovai ir nor
vegų tautos už tai vėliau įver
tintas aukščiausiu apdovanoji
mu — Taikos premija, — yra 
sakęs, kad lietuvių troškimus 
Vilniuje 1990-aisiais išreiškę 
rinkti tautos atstovai žinojo 
du dalykus. Pirma, kad jie 
neina nė prieš vieną žmogų ar 
tautą, o tik prieš neteisybę, 
smurtą ir neapykantą, atmes
dami visa tai pirmiausia sa
vyje. Antra, kad mirtis šiame 
kelyje nebūtų buvusi nieko 
ypatinga, nieko nauja. „Jeigu 
ne mes, tai kas? Jeigu jie 
galėjo, tie dešimtys tūkstančių 
jaunų vyrų, sunaikintų poka
rio metais Lietuvos miškuose, 
kai laimėti tada nebuvo jokios 
vilties, tai kodėl negalėtume 
dabar ir mes?" (Vytautas 
Landsbergis). 

Didžiausi nuostoliai — 
ne ūkiniai 

Cečėnįjos kančios kelias yra 
nepaneigiamas liudijimas, 
koks savalaikis buvo Kovo 11-
osio8 politinis sprendimas. 
Tuo tarpu Lietuvos dvasinis 
išsilaisvinimas pasirodė daug 
sunkesnis Uždavinys už vals
tybės atkūrimą. 

Sovietinis režimas didžiau
sius nuostolius Lietuvai pada
rė ne ūkinėje srityje, žiauriai 
apiplėšęs kraštą ir penkias
dešimt metų beatodairiškai 
eksploatavęs jo išteklius bei 
žmonių potencialą. Užtenka 
tik palyginti mūsų ir kaimynų 
suomių gerovę, kuri Antrąjį 
pasaulinį karą abiejose šalyse 
buvo apylygė, kad be didelių 
skaičiavimų patirtume mūsų 
apgrobimo laipsnį. 

Didžiausią nuostolį, tačiau 
okupantas padarė žmogaus 
dvasiai. Nelyginant tas Evan
gelijų neprietelis, kuris, šeimi
ninkui miegant, pasėjo į dirvą 
piktą sėklą, per tris kartas jis 
iškreipė žmogų iš vidaus. Jis 
pirmiausia žmones naikino ne 
dėl to, kad jie būtų konkrečiai 
nusikaltę tam ar kitam įsta
tymui. Vakarų pasaulyje pri
imta, kad žmogus baudžia
mas, kai jis yra sulaužęs pas
kelbtus jam privalomus įsta
tymus. Sovietinis režimas, pa
našiai kaip nacių, žmones nai
kino ir siaurino jų teises vien 
dėl to, kad jie buvo nepagei
daujamos kilmės. Nesvarbu, 
ar žmogus buvo turtingas, ar 
beturtis, ar gal net bedarbis; 
svarbu, kas buvo jo tėvai. Pa
gal socialinę kilmę žmonės 
buvo suskirstyti į tinkamus ir 
netinkamus sovietiniam reži
mui, į vadinamuosius „liaudį" 

Laisvos lietuvių tautos jaunimas — vaikai ir paaugliai — Palangoje, pakeliui j mokslo metų užbaigimo švente. 
Nuotr Pranės Šlutienės 

joms, lig šiol nepažintoms 
grėsmėms. Ir tos grėsmės kyla 
gal net ne tiek iš išorės, kiek 
iš vidaus. Blogio jėgos tyko 
tiek Lietuvos, tiek kitų po
komunistinės erdvės valstybių 
apskritai. Visuomenės, kurio
se komunistinis režimas ilgus 
dešimtmečius žmones buvo 
nulyginęs", atpalaidavęs juos 
nuo teisių ir laisvių, nuo turto, 
nuo nuosavybės, nuo pastovu
mo, stovi naujo iššūkio aki
vaizdoje. Tas iššūkis yra pats 
žmogus, kuriam dešimtme
čiais buvo slopinta laisva min
tis, laisva valia bei iniciatyva 
ir skiepytas aklas paklusnu
mas. Tai žmogus, kuris ilgus 
metus gyveno be turto, be 
nuosavybės, materialiai nesa-
varankus ir priklausomas nuo 
jam darbą duodančios ir Šiokį 
tokį uždarbį teikiančios val
džios malonės. Žmogus, kuris 
buvo tik darbo įrankis, vergas, 
atlyginamas tik tiek, kad ne
mirtų, bet ne tiek, kad galėtų 
padoriai gyventi. Laikomas 
amžinoje nežinioje, nesaugu
me, tarp bado ir sotumo, lais
vės ir kalėjimo, tarp būti ir 
nebūti, jis liko nesusijęs pasto
vesniais ryšiais nei su savo 
žeme, net ir su šeima. Tokio 
padėty jis buvo laikomas są
moningai, nes toks buvo leng
viausiai valdomas. 

Visuomenėse, kurios daug 
nuskriaustųjų, vilties stoko-
jančiųjų yra palanki terpė ra
sinei ir socialinei neapykan
tai, ideologiniam ir pasaulė
žiūriniam fanatizmui, organi
zuotam nusikalstamumui ir 
terorizmui. Tokiose visuome
nėse vis mažiau vietos lieka 
kultūrai ir laisvei. Čekijos pre
zidentas Vaclavas Havelas pa
stebėjo, kad šios grėsmės turi 
du bendrus dalykus; jos nu
kreiptos prieš žmoniškumą; 
jose glūdi daug galingesnio 
sprogimo pavojus, t.y. pavojus 
didelio konflikto, kuris įtrauk
tų mus visus. Taip gali ir atsi
tikti, jeigu nebus užkirstas ke
lias toms grėsmėms. 

ir „buožes", į turinčius dau
giau teisių ir mažiau. Šitokiu 
būdu buvo suskaldyti Lietuvos 
gyventojai ir paskui dalimis 
likviduoti, o Lietuva koloni
zuota, supriešinta ir pajungta 
pavergėjo valiai. 

Ar nesame marksistinės 
sąmonės įkaitai? 

Dešimtmetis nepriklauso
mybės tik išryškino okupanto 
padarytas dvasines žaizdas. 
Kovoja partijos su partijomis 
(net partijų viduje žmonės ne-
besusišneka), grupės su gru
pėmis, draugai, giminės, net 
šeimos nariai nustoja tarpusa
vio pagarbos ir buvusių ryšių, 
persmelkti nesuprantamai ap
nikusios „kovos dvasios" išsi
laisvinusioje ir nepriklauso
moje Lietuvoje. Aplinkui tik ir 
girdėti rūstūs grūmojimai: dėl 
visko kaltas'„Landsbergis" ir 
„toji nepriklausomybė"... 

O šiandien kaip tik labiau
siai reikėtų ne tiek „kovos", 
kiek rezistencijos dvasios. Re
zistencijos dvasios prieš idė
jas, kurios yra ano evangelinio 
neprietelio interesas. Negalė
damas šiandien paveikti žmo
nių fiziškai, jis ima slopinti 
savo idėjiniu ir moraliniu al
savimu, visa savo atmosfera: 
smurtas, prievarta, iškrypėliš
kas gyvenimo būdas, zekų eti
ka, kosa nostra galia paremti 
žmonių tarpusavio santykiai 
eksponuojami įžūliai, neatsi-
prašinėjant. Uoliai palaiko
mas indiferentizmas viskam, 
išskyrus asmeninius intere
sus. Viešai tyčiojamasi iš to, 
kas dar tik prieš dešimtmetį 
visiems mums atrodė šventa: 
laisvė, tiesa, teisingumas, gar
bė, artimo meilė, tikėjimas — 
buvo tai. kuo rėmėsi mūsų be
ginklė laisves kova ir kas su
darė mūsų laisvės ideologijos 
moralinį nugarkaulį. O kaip 
tik šitas ginklas — moralios 
politikos reikalavimas — ir 
buvo pats stipriausias ginklas 
nepriklausomybės byloje: 
tarptautinius santykius pa
grįsti moralės bei teisės prin
cipais, o ne stipresniojo sauva-

linga nuožiūra. 
Bet tai galioja ne vien tarp

tautiniams, bet ir vidaus žmo
nių tarpusavio santykiams. Ar 
nesama pavojaus tą moralinį 
nugarkaulį nusilaužti, jeigu 
nebus suprasta šios pamišė
liškos, bet kokią bendruomenę 
ardančios kovos prigimtis ir 
nebus atsisakyta etikos ne
saistomos kovos metodų?Ar 
matydami kitaip galvojančia-
me asmenyje priešą ir su juo 
stodami beitodairiškon kovon, 
nesame iš okupanto pasisavi
nę jo primestos supriešinimo 
ir kurstymo dvasios? Ar ta ko
va, kai viena partija neatlai-
džiai grumiasi su kita, nepai
sydama ne. sąžinės, nei pado
rumo reikalavimų, arba net ir 
vienos partijos viduje nebesu-
sišnekantys žmonės, nėra per
smelkti marksistiškai supras
tos ir iš gamtos mokslų į 
socialinius santykius perkel
tos „kovos už būvį" dvasios? 
Ar kova tarp grupių, — nors 
jokio realaus pagrindo esamo
mis sąlygomis tokiai neat-
laidžiai kovai ir nėra, —nėra 
perkėlimas iš „mokslinio ko
munizmo' skiepytos klasių 
tarpusavio kovos į politinių 
grupių plotmę? Ar tos kovos 
metodai — operuoti tuščiom ir 
neatsakingai vartojamom fra
zėm, kaip tai meistriškai yra 
įvaldę komunistai, — nėra 
perkelti ir į nepriklausomybę 
atgavusią Lietuvą? 

Politikos laukuose šiandien 
kovojama ne dėl ideologijos 
(reta politinė grupė pasižymi 
pasaulėžiūriniu integralumu, 
nekalbant jau apie įsiparei
gojimus ar Ištikimybę dekla-
ruotiem principam), bet tik 
dėl frazeologijos. Tai ženklas, 
kad esame liudininkai naujų 
sofistikos lakų, apnuoginusių 
per pusę imžiaus okupanto 
deformuota žmogų. 

Naujos grėsmės ir 
iššūkiai 

Gyvename metu, kai vėl 
bandomas :autų ir valstybių 
atsparumą- kylančioms nau-

DRAUGAS, 2000 m. kovo 9 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokient 

Ne akli, bet nemato; 
ne kurti, bet negirdi 

(Nukelta į 4 psl.) 

Atrodo, kad šiame krašte 
pats geriausias laikas kažką 
pakeisti geresne linkme, yra 
prieš rinkimus. Kandidatai, 
norėdami pritraukti rinkėjų 
simpatijas, daug pažada — 
kai ką net ir atlieka. Tačiau 
yra reikalų, apie kuriuos, tiek 
kandidatuojantys į valdžią, 
tiek joje jau įsitvirtinę, vaikšto 
labai atsargiai. Daugiausia 
dėl to, kad, juos tvarkant, 
reikėtų susigrumti su labai 
pinigingomis (ir tuo pačiu tu
rinčiomis įtakos) įmonėmis bei 
organizacijomis. 

Tarp tokių „galingiausių" 
yra National Rifle Association 
(NRA) ir tabako pramonė. Ne
paisant, kiek kalbama apie 
rūkymo žalą ir nuostolius val
stybei, gydant nuo rūkymo at
sirandančias ligas, kiek patei
kiama duomenų, paremiančių 
tuos teigimus, rūkalų gamin
tojai su geriausių advokatų 
pagalba sugeba apsiginti nuo 
daugelio kaltinimų, o sumanių 
reklamų dėka įtikinti vis nau
jas aukas užsidegti cigaretę. 

Vis tik pastaruoju metu jau 
matyti pasikeitimo ženklai. 
Kai kurioms valstijoms pavy
ko laimėti bylas prieš tabako 
pramonę ir atgauti bent dalį 
lėšų, panaudotų vėžio, širdies 
ir kitoms ligoms, siejamomis 
su rūkymu, gydymui. Kai ku
rios valstijos prieš rūkymą, 
ypač viliojantį vis jaunesnius 
paauglius ir net vaikus, gan 
veiksmingai kovoja savomis 
reklamomis. Pvz., Floridai per 
dvejus metus pavyko kone 
perpus „numušti" rūkančių 
jaunuolių procentus kaip tik 
tokių reklamų dėka. Kai kurių 
kitų valstijų savivaldybės jau 
planuoja pasinaudoti Floridos 
metodu, kad apsaugotų savo 
jaunuomenę nuo rūkymo. Net 
ir politikai jau pradeda griež
čiau reikalauti, kad tabako 
pramonės kilpa, užnerta ant 
valstybės gyventojų kaklo, 
būtų panaikinta, arba bent at
leista. 

Kas kita su National Rifle 
Association. Tai organizacija, 
„sauganti šio krašto gyventojų 
teisę turėti šaunamąjį ginklą". 
Daug pasako ir NRA motto: 
„Ginklai nežudo, žmonės žu
do!" Kaskart, kai per visą 
kraštą nubanguoja pasibai
sėjimas dar vienu smurto 
veiksmu, atliktu šaunamai
siais ginklais prieš visiškai ne
kaltus — suaugusius ar net 
vaikus, piliečiai pradeda gar
siai reikalauti, kad vyriausybė 
imtųsi griežtesnių priemonių 
kontroliuoti ginklų plitimą, 
suvaržytų galimybes juos 
lengvai įsigyti. 

Nors pradžioje tam pritaria 

ir Senatas, ir Kongresas, bet 
netrukus įkarštis išsisklaido 
kaip ankstyvo ryto ūkanos ir 
viskas lieka „po senovei". Tie
sa, dabartinis JAV preziden
tas šiuo reikalu turi gan.tvirtą 
nuomonę ir nuolat stengiasi 
įtikinti Atstovų rūmus, kad 
priimtų atitinkamus. įstaty
mus, varžančius šaunamųjų 
pardavinėjimą, o gamintojai 
būtų priversti kiekvieną 
ginklą aprūpinti tani" tikru 
užraktu, kuris apsaugotų jau-
namečius nuo netikėto iššo-
vimo. Debatai tomis temomis 
vyksta (be pastebimų rezul
tatų, kaip ir anksčiau) ir šiuo 
metu, kai prez. Bill Clinton 
kadencija stovi jau prie pabai
gos slenksčio, o nauji preten
dentai į Baltuosius rūmus 
grumiasi dėl pirmenybės. 

Nežinia, kiek dar reikės 
šiurpių įvykių ir aukų, kad 
pagaliau būtų palaužtas .parti
nis kietasprandiškumas ir 
bent kiek aptašytos NRA ga
lios. Vargiai to galima tikėtis, 
jeigu rinkimus laimėtų respu
blikonas George W. Bash. nes 
Texas valstija, kurioje glūdi ir 
jo šaknys, ir tvirčiausi rė
mėjai, dar, atrodo, nėra galuti
nai išaugusi iš „kaubojiško 
mentaliteto", todėl ir bet koks 
"ginklų teisės" suvaržymas 
yra visiškai nepriimtinas. 

Triukšmas prieš lengvai 
kiekvienam prieinamus" šau
namuosius ginklus labiausiai 
sukyla, kai smurto veiksmai 
atsitinka mokyklose (o pernai 
tokių atsitikimų tikrai buvo 
gausu) ir nušaunami bei 
sužeidžiami moksleiviai. Toks 
šurmulys verda ir-šiuo-onetu, 
nes paskutinę šJm- -vasario 
dieną pirmokėlis atsinešė į 
klasę pistoletą ir nušovė 
šešiametę klasės draugę. Dar 
baisiau, kad tai buvo tyčinis 
veiksmas, ne vaiko žaidimas 
(kaip dažnai pasitaiko) šau
namuoju ginklu. 

Reakcija, kaip ir galima 
tikėtis, buvo ypač stipri. Bet 
galbūt baisiausia šio smurto 
veiksmo pasekmė yra visuoti
nis bejėgiškumas, net" pasi
metimas. Teisėsauga nežino, 
kaip bausti vaiką, dar neiš
lipusį iš kūdikio metų; švie
timo sistema ieško priemonių, 
kaip apsaugoti moksleivius ir 
mokytojus nuo panašaus įvy
kio pasikartojimo (nejaugi ir 
darželinukų krepšelius reikės 
tikrinti prie mokyklos durų); 
tėvai baiminasi dėl vaikų sau
gumo mokykloje... O NRA 
ruošia naują „gynimosi ofen
zyvą" ir. be abejo, naujus dole
rių kalnus tiek advokatams, 
tiek ir politikams. 

bejėgė ir be talento aš jaučiuosi šioje srityje, kiek daug 
man reikia patvarumo ir išsilavinimo. 

1941 gruodžio 5. Penktadienis 

Istorijos pamoka šiandien buvo baisi, nes nieko ne
mokėjau, bet, mano laimė, nešaukė. Rytdienai turiu 
ruošti daug pamokų. Aš gyvenu ir bijau gyventi, taip 
neramu krūtinėje. Namų ruošos mokytoja pasakojo 
mums apie moters rolę šiame gyvenime, apie jos parei
gas. Kilnios, bet kartu apsunkinančios yra tos parei
gos. Ištekėjusi moteris visiškai užmiršta save, jos gy
venimas ir jėgos priklauso kitom būtybėm, ji gyvena 
pasiaukojimui, kentėjimams. Bet tai yra Dievo įgimta, 
kad moters laimė susideda-iš savęs užmiršimo ir atsi
davimo. Susijungus dievišku ryšiu su žmogumi, ji už
miršta savąjį pasaulį, savuosius malonumus, savimyla 
apleidžia jos širdį. Širdis, ši plakanti geroji širdis tada 
jau nebus tavo vienintelės nuosavybė . nes jos reika
laus daugiau kas, ir visiškai teisėtai. Kartais tenka 
girdėti, kad moteris laikoma tik priemone vyro geidu
liams tenkinti ir tam tegyvena. Tai nesuteikia man 
grožio. Negaliu galvoti, kad pačios mergaitės priima 
tokias sąlygas, leidžiasi niekinamos. Savo noru jos 
tampa tuščios, gražios lėlės.. Dėl menkniekio jos kar
tais praranda sielos ir kūno tyrumą. Kaip reikia bai
sėtis tokiais dalykais, tokiu nepaisymu Dievo įstaty
mų. Tokios nedoros moterys neturi teisės skųstis, kad 
vyrai jų negerbia, kad jie jas suvedžioja ir panašiai. 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 

ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS 

Tęsinys 
^ Nr.M 
• - r _ 

Širdis drebėjo, buvo pilna neapykantos, 
•/jąm jaučiau labai didelę antipatiją. Nesuprantu pati 

sJrYf*, kodėl taip atsitiko. Rodos, nieko blogo jis man 
_ Mgadarė. Labai šalinaus jo, bijojau pasikalbėti, pa-
r tvalgti. Kvailiukė aš... Mama sako, kad jis man patin

ka, bet kadangi aš bįjau įsimylėti, todėl vaidinu tokias 
roles. Apsirinka mano geroji mamytė, jokio patrauki
mo jam nejaučiu, labai kvailai ir nešvelniai su juo ei-

' giuoa, dabar esu laiminga, manydama, kad nebūsiu jo 
.daugiau minima. Tarp mūsų viskas pasibaigė, nors ir 
- afeko nebuvo. 
• -" Stasei jis patiko, o man iš pradžių pasirodė nedoras, 

intrtaliSko elgesio. Gal jis toks nėra, o gal ir yra toks. 
-. B*t dabar man reikia viską užmiršti, nes jis turi šim-
V tus merginų, o aš bįjau įsimylėti, nes esu dar per jau

na 
. . Nesuprantu, ką daryčiau jeigu mylėčiau. Kur ras-

Z OMU ramybę? Ar turėčiau užtektinai jėgų atsispirti 
aistroms, ar mokslas nueitų niekais? Kaip gera turėti 
laisvą širdį, nepriklausomą nuo kitos lyties asmens. 

Aš visuomet šalinsiuos, bėgsiu ir neįsimylėsiu, tok u 
būdu iki mirties būsiu laisva, nepriklausoma. Bet pi-
daryti tokią sutartį su širdimi labai sunku, nes širdis 
turi savo pagrindą, kurio protas nesupranta. Blogia i-
sia yra tai, kad širdis neatsižvelgia į laiko sąlygas. d> 
ro tai, kas jai patinka. Bet ko dar dejuoti, juk aš nem/- , 
liu ir nesu mylima, niekas manęs nevaržo, kokia lai
minga jaučiuosi!! 

II 
Po šio pasilinksminimo manyje buvo kilęs pasibjai-

rėjimas vedybomis ir šlykštėjausi visišku atsidavin. i. 
Bet viską reikia suprasti ir išsiaiškinti. Didelės įtak s 
man turi dailioji literatūra, ji keičia mane. Netink i-
mos literatūros neskaitau. 

O, Moterie!.. Kam tu mindai šią žemę, kam naud ji 
jos vaisius, jeigu neįstengi pasipriešinti geidulingoms 
aistroms?.. Skirta esi būti vyro drauge, o ne su\> 
džiotoja. Kalta ir tu iš dalies dėl vyrų nupuolimo. Per 
tave jis buvo išvarytas iš rojaus, per tave gali prarasti 
amžinąją laimę. Dievo įkvėpta žmogui ši žemišk ji 
meilė, todėl viskas, ką jis davė, yra kilnu, gražu, k 
reikia tinkamai išnaudoti ir atitinkamai į tai reagucti. 
Mintys mano galvutėje dar tokios lakios, siekiant >s 
toli, apimančios net ateitį!!! 

Ateitis!!! Tai žodis be galo dominantis, tai neišspręs
ta problema, kuri atneš kažką didingo ar purvino, ia-
bai didelę laimę ar prakeikimą... 

Mokėti pavyzdingai tvarkyti savo gyvenimą — talen
tas! Cia reikia ištvermės, energijos, pastovumo. Kokia 

Tai visiškai suprantama, — gerbk save ir būsi kitų 
gerbiama. 

Kaip aš svajoju apie kilnų moterų ir vyrų sugyve
nimą, apie skaisčiąją be menkiausio susitepimo mei
lę! O, kad netektų apsivilti. Nes man tai būjij per 
žiauru. - '-m I 

P. Dičpetis dar rudenį buvo užėjęs pas Stasejr kal
bėjosi apie bučiavimąsi. Jis garantavo Stasei, kad aš 
dar nesu bučiavusi... Jis teisus, neklysta.įftĮjĮū akto 
dar nesu turėjusi ir labai jo nepageidauju. ASįJUfcbu ir 
užsigaunu dėl kiekvieno dviprasmiško vyro "pJJBilieti-
mo ar posakio. Kaip baisu, stačiai neįmanoma^flbnesti 
dorumą ir tapti tuščia, dažyta lėle! Aš iŠ NaščC&rdies 
trokštu būti rimta ir gera. Aš prašau Dievo toJfcSfedien. 
„Kristau, padėk man mokytis"! Bet maiv*iŠ~'Arodo, 
kad aš per mažai rimta ir dora, negerai atfiaftu savo 
pareigas. Juk galiu būti tūkstančius kartų nmjgonė ir 
geresnė, tik reikia dėti pastangas, nugalėti sage. 

Norėk ir nugalėk! • - —» 

1941 gruodžio 8. Pirmadienis '•*' - — 

Mano vardas — Helena, bet noriu pabrėŽELJG&d toji 
Helena yra apgavikė, tinginė ir egoistė... EsUTjfiusivy-
lusi savimi! Negalvojau, kad turiu ledinę šifdiJMano 
širdis bejausme, kieta, atrodo, varanti. sfctffingusį 
kraują. .«'—S 

Kaip pasikeisti, kaip? Kur yra tokie slaptieji "vaistai, 
žodis? Atsakymą duoda protas — „Valdyk say«P?<B.d.) 
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JAV LB XVI TARYBOS NARIŲ 
IR PLB SEIMO ATSTOVŲ 

RINKIMAI 
Š.m. gegužės 13, 14, 20 ir 21 sijas. Tačiau, šios išlaidos gali 

d. visose JAV Lietuvių Bend
ruomenės (LB) apylinkėse 
įvyks JAV LB XVI tarybos na
rių ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) X seimo at
stovų rinkimai. 

Kas gali balsuot i? 

Rinkimuose turi teisę bal
suoti visi JAV gyvenantys lie
tuviai, kurie yra registruoti 
LB apylinkėje (t.y. įtraukti į 
apylinkės sąrašus). Neįsire
gistravusieji galės užsiregist
ruoti apylinkės paskelbtoje 
balsavimo vietoje arba, iš 
anksto pareiškus raštišką no
rą, balsuoti paštu. 

Pagal naujai priimtus JAV 
LB įstatus, 2000 metų rinki
muose, ne lietuvių kilmės su
tuoktinėms pusėms pageidau
jant, yra suteikiamos visos 
JAV LB nario teisės įskaitant 
teisę balsuoti JAV LB XVI Ta
rybos ir X PLB Seimo rinki
muose. 

Kas gali kandidatuoti? 

Kandidatais į JAV LB XVI 
tarybą gali būti JAV lietuviai, 
kurie yra registruoti LB apy
linkėje ir asmenys, kuriems, 
pagal JAV LB naujai pakeis
tus įstatus, yra suteikiamos 
specialios JAV LB nario tei
sės. Tačiau, pagal PLB Kons
tituciją, kandidatai į PLB sei
mo atstovus turi būti lietuvių 
kilmės asmenys. Yra svarbu 
paminėti, kad, tiek JAV LB 
taryboje ir PLB Seime, lietu
vių kalbos mokėjimas yra pri
valomas, nes posėdžiuose nau
dojama lietuvių kalba. Kandi
datas į JAV LB tarybą ir/ar 
PLB seime turi būti sulaukęs 
18 metų amžiaus. 

Kandidatą į JAY LB tarybą 
ir/ar PLB seimo atstovus gali 
siūlyti ne mažiau kaip 10 tos 
JAV LB apygardos ribose regis
truotų JAV LB narių. Kandi
datai siūlomi raštu. Siūlytojų 
pasirašytame kandidatų rašte 
pažymima, kad tai yra kandi
dato į JAV LB tarybą ar PLB 
seimą, siūlomasis raštas. Įra
šoma kandidato vardas, pa
vardė, amžius, užsiėmimas, 
kokias pareigas ėjo arba eina 
Lietuvių Bendruomenėje ir 
kurioje apylinkėje JAV LB 
apylinkės kandidatas regist
ruotas. Taip pat nurodomi siū
lytojų vardai, pavardės, pa
rašai, adresai, kuriose JAV 
LB apylinkėse siūlytojai įre
gistruoti ir kuris jų yra siū
lytojų įgaliotinis, į kurį, esant 
reikalui, rinkimų komisija ga
lėtų kreiptis. Prie siūlomojo 
rašto jungiami kandidato pasi
rašyti sutikimai kandidatuoti 
į JAV LB Tarybą ar PLB Sei
mą ir kandidato adresas. Kan
didatai turi būti pristatyti LB 
Apygardos rinkimų komisijai 
ne vėliau kaip kovo 30 dieną. 
Kandidato sutikimo ir siūlymo 
blanką į JAV LB tarybą gali
ma gauti, kreipiantis į JAV 
LB vyriausiąją rinkimų komi
siją arba į JAV LB vicepirmi
ninką visuomeniniams reika
lams (abu adresai šio straips
nio gale), arba kreipiantis į sa
vos apylinkės/apygardos val
dybą. PLB seimo atstovų kan
didatų sutikimo ir siūlymo 
blankas bus galima gauti, 
kreipiantis į LB apylinkės rin
kimų komisiją. 

Kadencijos 

JAV LB taryba renkama tre
jiems metams. Pirmoji XVI ta
rybos sesija įvyks 2000 m. ru
denį, Hartford, Connecticut. 
Šioje sesijoje bus renkama 
nauja krašto valdyba. JAV LB 
tarybos nariai susimoka savo 
kelionės išlaidas į tarybos se-

būti nusirašomos nuo federali-
nių mokesčių. Ateityje gal bus 
kreipiamasi į Lietuvių fondą 
bent dalį šių išlaidų padengti. 

PLB atstovai irgi renkami 
trejiems metams. XI seimo 
akivaizdinė sesija prasidės 
Vilniuje 2000 m. rugpjūčio 16 
ir tęsis iki rugpjūčio 20 dienos. 
Pagal PLB Konstituciją, sesijų 
datas nustato PLB valdyba. 
Tarp sesijų gali būti šaukiami 
korespondenciniai PLB seimo 
posėdžiai. PLB atstovai iš 
JAV turi patys susimokėti sa
vo išlaidas ryšium su dalyva
vimu akivaizdinėje PLB sesi
joje Vilniuje. 

Kaip bus pravedami 
rinkimai? 

Rinkimai į JAV LB tarybą ir 
į PLB seimą bus pravesti ats
kirais sąrašais ir atskiromis 
balsavimo kortelėmis. 

Į JAV LB tarybą bus renka
mi 60 tarybos narių, o į PLB 
seimą 32 atstovai. Nors galuti
nis išrinkimas XVI tarybos 
atstovų ir X PLB seimo at
stovų iš JAV priklauso nuo 
proporcingo balsų pasiskirsty
mo XVI tarybos ir X PLB sei
mo atstovų iš JAV rinkimuo
se, balsuojant apygardose bus 
pasirenkama pagal XV tary
bos galutinį narių pasiskirsty
mą, kuris pateikiamas sekan
čioje lentelėje. 

JAV LB taryba 

Vidurio Vakarų apygarda: 1 
rajonas — 8 (PLB seimas — 
4); 2 rajonas — 2 (seimas — 
1); 3 rajonas — 3 (seimas — 
2); 4 rajonas — 2 (seimas — 
1). 

Michigan apygarda — 6 (sei
mas — 3); 

Ohio apygarda — 5 (seimas 
- 3 ) ; 

Boston apygarda — 5 (sei
mas—3); 

Connecticut apygarda — 4 
(seimas — 2); 

New Yorko apygarda — 4 
(seimas — 2); 

Pietryčių apygarda: 1 rajo
nas — 6 (seimas — 3); 2 rajo
nas — 3 (seimas — 2); 

Floridos apygarda — 6 (sei
mas — 3); 

Vakarų apygarda — 6 ' sei
mas — 3). 

Vidurio Vakarų apygarda — 
LB apylinkės: 

1 rajonas — Brighton Park. 
Cicero, Melrose Park, Lemont, 
Springfield, Krantas, Mar-
ąuette Park; 

2 rajonas — East Chicago, 
Indianapolis, Michiana; 

3 rajonas — Waukegan, 
Wisconsin, Minnesota, East 
St. Louis; 

4 rajonas — Colorado, Kan-
sas City, Omaha, Sioux City, 
Houston, Alaska, San Anto-
nio, Hot Springs. 

Michigan apygarda — LB 
apylinkės: Detroit, Grand Ra-
pids, Lansing. 

Ohio apygarda — LB apy
linkės: Buffalo, NY, Cincinna-
ti, Cleveland, Dayton, Pitts-
burg. 

Boston apygarda — LB apy
linkės: Boston, Brockton, 
Cape Cod, Kennebunk, Provi-
dence, Worchester. 

Connecticut apygarda — LB 
apylinkės: Bridgeport, Hart
ford, New Britain, New Ha-
ven, Putnam, Waterbury. 

New York apygarda — LB 
apylinkė*: Bushwick, Great 
Neck, Manhattan, Queens, 
Versme. 

Pietryčių apygarda — LB 
apylinkės: 

1 rajonas — Philadelphia, 
Baltimore, Washington, D.C., 
Scranton; 

JAV LB Vyriausioji rinkimų komisija, pravedanti XVI JAV 
13-14 ir 20-21 d. Iš kairės; Albinas Karnius (pirmininkas), 
maska. Nuotr. J. Šulai tės 

uirybos ir X PLB seimo rinkimus s.m. gegutes 
.ta Kyniene, Angelė Kamiene, Liutaveras Sie-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TOT OTBCrTJl 
IRGYVYBE8 DRAUDMA& 

Agento Fmk Zapots Ir Ofl. Mor. Auka* 
S. Kana kafca tMuvMfcl 

FRANKZAPOU8 
32061/2 Wsst 90h SfcSSt 

Tai. (706) 4244864 
(773)561-6664 

GREIT PARDUODA 

2 rajonas — Elizabeth, Ne-. 
wark, Patterson. 

Floridos apygarda — LB 
apylinkės: Atlanta, Auksinis 
Krantas, Daytona Beach, 
Palm Beach, St. Petersburg, 
Sunny Hills. 

Vakarų apygarda — LB apy
linkės: Arizona, San Diego, 
Los Angeles, Portland, San 
Francisco, Santa Monica, Wa-
shington State. 

Rinkimus pravesti JAV LB 
apygardų ir apylinkių valdy
bos sudaro LB apylinkių ir LB 
apygardų rinkimų komisijas, 
kurios priima siūlomų kandi
datų sąrašus, nustato balsavi
mo vietą, parūpina balsavimo 
korteles, bei atlieka visus ki
tus JAV LR rinkimų taisyk
lėse numatytus darbus. 

Rinkimų teisėtu ir tvarkin
gu vykdymu rūpinasi vyriau
sioji JAV LB rinkimų komisi
ja. 1999 metų spalio 9 d. JAV 
LB XV tarybos trečioji sesija 
vykusi Milwaukee, VVisconsin, 

patvirtino Albiną Kernių vy
riausios JAV LB rinkimų ko
misijos pirmininkių. 

JAV LB Krašto vtldybos pa
tvirtintą vyriausiąją JAV LB 
rinkimų komisiją sudaro: Albi
nas Karnius — pirmininkas, 
Angelė Kamiene - r vicepiraai-
ninkė ir sekretorė, loreta Ky
niene — iždininkė, ^Liutaveras 
Siemaska — narys. 

Adresas; 6927 - I4th Ave. 
North, St. Petereaurg, FL 
33710-5323. Elektnninio paš
to adresas: ', 

AnKarnius@aol.cein Telefo
nas ir faksas: 727-347-3717. 

Šią JAV LB tarytus ir PLB 
seimo atstovų iš JĄV rinkimų 
informaciją paruošė: 

V y t a s Naciūnas 
JAV LB krašfc valdybos 

vicepiimininkas 
organ izaciniamą eikalams 

(Tei.: 856-428-SJ37; Fax 
856-428-6014; E-maJ: 

VYTM@AOL.C01 

TARP MŪSŲ 
DIEVULĖLIAU, AČIŪ 

Turbūt, ir norėdamas, nesu
gebėčiau užmiršti 1944 metų 
rudenį senyvos moters pasa
kytų žodžių. Gerai pamenu, ta 
moteris, sėdėdama arkliais 
pakinkytame vežime, pasakė: 
„Kažin, ar kada nors galėsime 
sugrįžti į namus?" 

Deja, ne visiems buvo lemta 
sulaukti laisvės ir laimingo 
sugrįžio. Mes, amžiumi jau
nesni, buvome laimingesni. 
Mums pavyko sulaukti Lietu
vos atgimimo. Tik mums nete
ko tiesiogiai patirti svaigulio 
ir lietuviška daina išreiškian
čio džiaugsmo. Mes, sveti
muose kraštuose vėtyti r mė
tyti, Lietuvos atgimimo su
laukėme toli toli nuo gimtųjų 
namų. 

Bendro likimo Bernardo 
Brazdžionio eiliuotais žodžiais 
tariant, Jtš tolo meilė nepra
puola". Mes. pora šimtų tau
tiečiu. 1990 m. kovo 11 d. 
džiūga%ome ir vieną kitą svei
kinom'; Čikagoje, Jaunimo 
ceritrc didžiojoje salėje. Iš 
ank-y, ta diena buvo skirta 
3tanrič-;o" steigėjo Antano 
V a n a g a i srimimo 100 metų 
sukakties paminėjimui kaip 
tik Vilniuje tą pačią dieną bu
vo paskelbtas Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atsta
tymas. Tą dieną, gerbdami 
Lietuvoje gimusį ir čionai am
žiną poilsį radusį Antaną Va

nagaitį, pasidžiaugė" ir atgi
musia Lietuva. Tą oieną savo 
džiaugsmą išreiškė marguti-
ninkai ir drauge b\»ę lietuvių 
centrinių organizacjų vado
vaujantys asmenys. Tąsyk 
nuoširdžiai nuskambėjo ir 
s i e t u v a brangi". 

Vieneriems metams praslin
kus, rengdami koncertą, ne-
pamiršome , Lietuvos atgimi
mo sukakties paminėjimo.. 
Prieš koncertą glaustais .Žo
džiais kalbėjo Valdas Adam
kus (dabartinės Lietuvos pre
zidentas), Vaclovas Kleiza' 
(Lietuvos garbes konsulas), 
Leonas Narbutis ir Petras Pet-
rutis. Meninę programą atliko 
Jina Varytė, Povilas Stravins-
kas ir Manigirdas Motekaitis. 
Regis, jog tai buvo pirmas ir 
bene vienintelis Lietuvos ne
priklausomybės vienerių metų 
sukakties paminėjimas. 

Kitados Vilniuje, prie Seimo 
rūmų, pastatytose barikadose 
buvo užrašyta: „Dievulėliau, 
ačiū". Išeivis Algimantas Ke-
zys šią vietą ir šiuos žodžius 
įamžino fotonuotraukoje. Da
bar ši nuotrauka rodoma „Lie
tuva: valstybė tarp valstybių" 
parodoje. Parodos iniciatorius 
— Lietuvos ambasada Vašing
tone. 

Tikrai, ačiū Dievulėliau. 
Ačiū ir teikis Išlaikyti ir už
laikyti mūsų tėvynę Lietuvą." 

Petras Petružis 

TARPTAUTINIS EKSLIBRISŲ 
KONKURSAS 

2000-aisiais sukanka 50 me- minti Šiaulių apskrities P. Vi
tų, kai įkurta Šiaulių apskri
ties Povilo Višinskio viešoji 
biblioteka. Tai didžiausia bib
lioteka Šiaurės Lietuvoje ir 
trečioji pagal dydį šalyje. 
Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio viešoji biblioteka, daly
vaujant Šiaulių Ekslibriso 
muziejui, įvertindama biblio
tekos ir skaitytojo, knygos ir 
ekslibriso glaudų ryšį nuo pat 
jų ištakų, populiarindama 
knygos meną ir kultūros isto
riją, skelbia tarptautinį eks
librisų konkursą ir parodą 
»Exlibris. Šiaulių P. Višinskio 
bibliotekai — 50". 

Konkurso tikslas — įpras-

šinskio viešosios bibliotekos 
50-ties metų įkūrimo jubiliejų, 
bibliotekos įtaką Šiaurės Lie
tuvos kultūrai, rąštijaHr gįm-^ 
tajai kalbai, pagerbti biblio
tekininkus, kultūros ir visuo
menės veikėjus. 

Kviečiami dailininkai ir ma
žosios grafikos kūrėjai suksrti 
ekslibrisų, skirtų Šiaulių P. 
Višinskio viešajai bibliotekai 
ir jos skyriams, bibliotekos 5C-
mečiui, jos darbuotojams, kny
gos ženklų, susietų su Šiaulių 
miestu, kraštu, jo kultūra, is
torija, dabartimi. 

Ekslibrisai gali būti „in me-
moriam" arba skirti konkre

čioms asmenybėms, kultūros, 
švietimo ir meno atstovams, 
bibliotekoms, muziejams ir 
kifoms organizacijoms (pagal 
pateikiamą sąrašą). Kiekvie
name ekslibrise būtinas įrašas 
— *fcmbris. Šiaulių P. Vi
šinskio bibliotekai — 50" ir 
pasirinkto asmens pavardė ar 
institucijos pavadinimas. Eks
librisai be knygos ženklo savi
ninko ar organizacijos pavadi
nimo įrašo į konkursą ir paro
dą nepriimami. Ekslibrisų kie
kis neribojamas. 

Ilgiausia piešinio kraštinė 
— 15 cm. Ekslibrisai turi būti 
atlikti grafikos technika. Kon
kursui reikia pateikti po 5 
kiekvieno išspausdinto ir au- • 
tografuoto ekslibriso antspau
dus, kitoje pusėje užrašius sa
vo pavardę ir vardą, gyve
namąją vietą. Nurodyti reika
lingus kataloginius duomenis 
(ekslibriso sukūrimo metai, 
grafikos technika, matmenys). 

Ekslibrisus konkursui siųsti 
iki 2000 m. rugpjūčio 1 d. ad
resu: 

Tarptautiniam . ekslibrisų 
konkursui, Šiaulių apskrities 
P. Višinskio viešoji biblioteka, 
Aušros alėja 6?, LT — 5400 
Šiauliai, Lietuva. 

Komisija vertins kiekvieną 
konkursui pateiktą ekslibrisą; 

...parodai įr .apdovanojimams 
pateiks konkurso nuostatus 
atitinkančius ekslibrisus. Me
niškiausių ekslibrisų auto
riams bus skiriamos premijos. 

Kitų meniškų ekslibrisų au
toriai, komisijos sprendimu, 
gali būti apdovanoti įvairių or
ganizacijų ir rėmėjų prizais, 
vertingomis dovanomis ir dip
lomais. Parodos dalyviai gaus 
katalogą. 

Ekslibrisai lieka rengėjams, 
kurie taip pat pasilieka teisę 
juos spausdinti nemokamai. 
Konkursinių darbų paroda 
bus surengta 2000 metų rug
sėjo mėnesį Šiaulių apskrities 
P. Višinskio viešojoje bibliote
koje. 

Konkurso kuratoriai: Jonas 
Nekrašius, Šiauliai, tel. (8-21) 
42 76 64; Laima Naujokienė 
— bibliotekos Meno skyriaus 
vedėja, tel. (8-21) 52 37 54, 
telifaksas 52 37 50. 

Rengėjai: Šiaulių miesto sa
vivaldybės Kultūros skyrius, 
Šiaulių apskrities P. Višinskio 
viešoji biblioteka, Šiaulių eks
libriso muziejus. 

„Kultūros gyvenimas", 
2000 sausis 

* Lietuvoje darbo vie
tose kasmet žūsta, vis mažiau 
neblaivių žmonių, suskaičiavo 
Valstybinė darbo inspekcija. 
Pasak statistikos, pernai 27 
proc. visų žuvusiųjų darbo vie
tose buvo neblaivūs, 1998 m. 
tokių buvo 32 proc. Mirtinų 
traumų darbe pernai, palygin
ti su l998-ai8iai8, sumažėjo 21 
proc. Tačiau iš viso darbe nuo 
traumų ir įvairių ligų pernai 
mirė 48 žmonės. Mirusiųjų 
darbe nuo 1995-ųjų nuolat 
daugėja. Daugiausia žmonės 

'miršta dėl širdies ligų, mirtis 
dažniausia ištinka vairuoto
jus', šildymo katilų prižiūrė
tojus bei sargus. Net 40 proc. 
visų Lietuvoje registruotų 
mirties atvejų ir traumų dar
bo vietose įvyksta perdirbamo
sios pramonės įmonėse (me
dienos, celiuliozės, maisto, 
metalų gamybos bei baldų). 

TAISOME , 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-586-6624 

VELYKINIAI SIUNTINIAI I 
LIETUVA LAIVU 

Priimami iki kovo 14 d. kniHia 
7SS9 8. H a r i u Av^, Bridgari**, IL| 

TaL 1-SS0-8PABNAI; 1-SOO-77S-7SS4 
IBM Caraaan Drfara, Eik Grov* 

VUla«*,IL**007 
TaL 1-SOO-AMBER XPj 

1-S0O-SSS-S7S7 
Hkaibnfriai t iiatavą S c/ariau 

Perkate satomobii? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvyto* į JAV? 

NSĮIIOMIISMI 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst už vaJroifautdfca! 

(•30)207 2748 

* L ie tuva planuoja su
mokėti mokes t į ir dalyvauti 
Europos Bendrijos programo
je, susijusioje su smulkiomis 
ir vidutinėmis įmonėmis. Pro
grama numato skatinti verslui 
palankią aplinką, gerinti in
tegraciją į bendrą rinką, didin
ti įmonių konkurencingumą. 

(Elta) 

* Šiais m e t a i s lengvati
nėms pasko loms gyvenamie
siems namams, butams staty
ti arba pirkti numatyta skirti 
per 6 milijonus dolerių Taupo
mojo banko ir 6 milijonus do
lerių Vilniaus banko krediti
nių išteklių. Tokia suma — 
neišnaudoti 1998 ir 1999 me
tais lengvatinių paskolų liku
čiai, kuriems valstybė buvo 
suteikusi garantiją. 

GAIRĖ REZISTENCIJOS 
ŽYGYJE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Ginti demokratijos 

teritoriją 

Prieš mus šiandien nėra aiš
kaus priešo. Pasaulis tapo su
dėtingas ir nenuspėjamas, kei
čiasi pavojų, nuo kurių priva
lome apsiginti, prigimtis. Ar 
pavyks suvokti ir aiškiai ap
sibrėžti savo kultūrinę, istori
nę ir politinę tapatybę? Talka 
negali būti pasiekta be solida
rumo ir pasirengimo ją ginti. 
Žinoma, tai priklausys ne vien 
nuo mūsų, bet nuo mūsų — 
didžiąja dalimi. 

Istorikas Zenonas Ivinskis, 
daugiau kaip prieš trisdešimt 
metų, kada Lietuvos laisvei 
nebuvo jokios prošvaistės, jo
kios vilties, viename savo pa
sikalbėjime sakė: „Svarbu ne
pailsti, nenusiminti, kai vis 
dar naktis be aušros, svarbu 
išsilaikyti lyg tam kietam 
žvirgždui svetimos jūros ban
gose... Svarbu išlaikyti gyvą 
artimą tarpusavinį ryšį; svar
bu su didele kantrybe nuolat 
budėti!" 

Tai žodžiai jau pasitrauku
siojo iš gyvųjų. Žodžiai — lyg 
iš anapus kapo. Bet jie vis tiek 
veikia pasilikusius. Veikia sa
vo dvasia. Kitas Ivinskio am
žininkas, vienas pirmųjų dip-

?• 
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RIMAS LSTANKUS 
'Grea îraąžirangaapatemavtma* 
• Nuoeavyb** jkamavimas veltui 
• Perkame ir parduodam* namus 
• Pensininkams nuolaida 

7»22 8J>ukaHRd. 

DANUTĖ MAYER 
77*264-1900 

JsirolspafduoiarpMdinaTnui 
kreipkitės ( Domit Mayer. Ji 

ruskai patarnaus. įkainavimas 
valui 

Nebrangiai 
sa 

virtuvės privilegija. Kreiptis 
nuolO vai. ryto. 

TeL 773-376-0051. 

M A M B U M S 
Looking for exp'd person to han-
dle 12 small apt. btdgs. in Lake 
View ana. Mušt be exp.'d in do-
ing minor repairs (plumbing & 
electr.). Mušt be able to speak A 
uadentand Eaglish. Permeaaat job 
w/gęUeatjg*viJW-*».aj7*. 

WĮa4owWssaet»NMdsit 
40.000peryear.WeneedlOOcrews. 
No exp. necessary. Wifl 
nave vabddriver's Beense m 
pcctation. Mušt be flseat in 
L A . McMasea WMsw Wi 
TaLSfAVtaOėlSS. 

Vyra Iri 
15 metų patyrimas. Greitas, 

malonus patarnavimas. 

tel. 706422-0558. 

lomuotų prieikario Lietuvos 
sociologų, Sorbonos universite
to daktaras, Pranas Dielinin-
kaitis, bolševikų kankinys, mi
ręs jaunas dar 1942-aisiais, 
savo prakalbas mėgdavo baig
ti efektingu vaizdu iš pirmo . 
pasaulinio karo Belgijoje — 
esą sužeistas vėliavnešys pa
kilęs ir šūktelėjęs: „Kritusieji, 
pirmyn!" 

Pirmyn, nors pakeliui iškri
to dešimtys tūkstančių suki
lėlių ir partizanų, šimtai tūks
tančių tremtinių ir kankinių, 
nors iškrito Sausio tryliktosios 
ir Medininkų gynėjai, nors 
sproginėja partijos ir išduoda 
artimiausieji bendražygiai, 
nors aplinkui skamba pesimis
tiški balsai, esą pragiedrėjimo 
Lietuvai nematyti... 

Su permaininga sėkme gi
name savąją demokratijos te
ritoriją štai jau dešimt metų. 
Iš savo, ne svetimos patirties, 
žinome, kad rudas, raudonas 
ir juodas fašizmas yra tas 
pats. Žinome, kad mirusieji 
gyvena, o gyvieji gali tarp mo
šų vaikščioti nužudytomis sie
lomis. Todėl kiekvienas mąs
tantis žmogus šiandien turi 
tapti tiesos rezistentu. Reika
lingas blaivus frontas prieš 
moralini pakrikimą, neatsa
kingumą, politinę ir ideologinę 
trumparegystę, už žmogaus 
vertės pripažinimą, tarpusa
vio solidarumą ir artimo mei
lę. 

Laisvės kaina yra amžinas 
budėjimas. Gen. de Gaulle įpt-
lietinta .rezistencijos" sąvoka 
nėra praradusi savo prasmės 
ir XXI amžiuje. Rezistencija 
prieš neapykantą ir melo dva
sią, prieš ideologinį ir pasau
lėžiūrinį fanatizmą, prieš ne
viltį ir žmonių supriešinimą, 
tautinę, rasinę, socialinę 
priešpriešą, ir kartu kova ut 
pagarbą asmeniui, toleranci
jos dvasią ir teises viršenybę 
yra ne tik Kovo 11-osios atver
ta perspektyva bei utdsvinys, 
bet ir visos šiuolaikinės Euro
pos imperatyvas. 

, - =>. 
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DRAUGAS, 2000 m. kovo 9 d., ketvirtadienis 

Taip atrodo vienas didžiausių pramoginių laivų, tačiau tik reta* Amerikos 
vu leistis. Sėdi — Eva Skudzinakienė i* Baltimore, MD. 

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT 
MIESTELIO 

. 
JUOZAS GAILA 

pensininką* g*H į 1 teUuIai-

.... Amerikietis pensininkas 
paklaustas, ar jis išėjės \ už
tarnautą poilsį, neketina dar 
dirbti, atsakė klausimu, kodėl 
turėčiau dirbti? Jam net min
tis nekilo, kad pensininkas 
gali dirbti iš reikalo, fyebent 
pats norėtų. Iš tiesų, Iš savo 
pensijos jis nuomoja namą 
(nes įgyti jį nuosavybėn jam 
tiesiog neapsimoka), kasmet 
kgcia naujesniu automobilį, 
gerai maitinasi, gerai ir ren
giasi, bent kartą per mėnesį 
apsilanko operoje ir... vasarą 
vyksta Europon atostogauti, 
nes pasak jo, Ispanijos ir Itali
jos kurortai gana pigūs". 

šitaip apie Amerikos pensi
ninkų gyvenimą rašo „Kauno 
dienos" žurnalistė, sausio 5 d. 
numeryje. Jei taip, tai ir lietu
viai pensininkai panašiai tu
rėtų Amerikoje gyventi. Ne
nuostabu, kad mūsų giminės, 
prisiskaitė apie tokį puikų gy
venimą, daug tikisi iš mūsų, o 
politikuojantys profesoriai 
piktinasi, kad mes Lietuvoje 
nei mokyklų, nei ligoninių ne
pastatome. Parašiau tam laik
raščiui laišką, paaiškindamas, 
kad, nors Amerikoje yra ir 
taip gyvenančių pensininkų, 
bet vidutinis amerikietis pen
sininkas tikrai taip negyvena. 
Nemažai amerikiečių, net su
laukė pensijos amžiaus, tebe
dirba. Naujos mašinos tikrai 
kasmet neperka, jei namo per 
visą savo gyvenimą neįsigijo, 
tai senatvėje jo nuomoti tikrai 
neįstengs. Su tų operų lanky
mu ir ne visiškai taip. Jų dau
guma operos nėra mate ir jo
mis visai nesidomi. Ne visi ir 
Europoje vasaroja. Amerikie
čiui keistai skambėtų autorės 
pasipiktinimas, kad 2009-ai-
siais metais Lietuvoje moterys 
tegalės į pensiją išeiti ne 55 
metų, kaip dabar, bet tik su
laukusios šešiasdešimties, o 
vyrai 62.5 metų. Amerikiečiai 
tokios prabangos niekada ne
turėjo, nes tiek moterys, tiek 
vyrai visą pensiją gauna, tik 
sulaukę 65 metų amžiaus, o 
ateity ta riba bus pakelta iki 
67, ir vėliau iki 70 metų. 

Manojo laiško, aišku, ne
spausdino, nes tas straipsnis 
kasdieninėje „Žvilgsnis" skil
tyje, neabejotinai buvo skirtas 
parodyti, kaip pasakiškai ki
tur gyvena pensininkai ir kaip 
Lietuvoje jie yra valdžios 
skriaudžiami, teigi ir patiksli
nimai buvo nepageidaujami. 
Straipsnio tikslą puikiai pa
iliustravo paskutinis autorės 
sakinys: .Tik keista, kad kal
bame apie valstybe, kuri be 
karo, be maro ir be okupantų 
galėjo šitaip nusiristi į prara
ją". Taigi, pusšimčio metų 
okupacijos, atskyrusios kraštą 
nuo klestinčios Vakarų ekono
mikos, kurios baisius padari

nius visi sovietijoje buvę kraš
tai pergyvena, lyg ir nebota! 
Įdomiausia, kad sausio 17 d. 
numeryje vėl straipsnis, šį 
kartą minima Japonija. Jame: 

....Visur dominuoja vyrai. 
Kostiumuoti, su baltais marš
kiniais, kaklaraiščiais ir, žino
ma, kalbantys mobilaus ryšio 
telefonais. Beje, ten net ir be
namiai nešiojasi tokius telefo
nus. O kaip nesinešios, jei tų 
telefonų galima pasirinkti čia 
pat, gatvėse stovinčiose spe
cialiose dėžėse, į kurias išme
tami naudoti ir nebemadingi 
telefonai*. 

Na, ar ne pasakų kraštas? 
Gatvėje iš dėžės išsirinkai ne
šiojamąjį telefoną, nors ir ne
madingą, ir skambini! Įsivaiz
duokime, kaip turi jaustis lie
tuvis, pasiskaitęs apie tokį 
gyvenimą svetur! Čia jis turi 
pats pirkti telefoną ir net už 
vietinius pokalbius mokėti, o 
ten ...gatvėse telefonai mėtosi, 
tik pasiimk ir skambink. Todėl 
ir kyla klausimas, kodėl šis 
laikraštis taip rašo? Juk šian
dieną Lietuvoje, jau nekalbant 
apie darbo neturintį, tiek pen
sininko, tiek dirbančiojo gy
venimas tikrai yra sunkus, tai 
kodėl jį dar kartinti nesąmo
nėmis apie gyvenimą svetur? 
Galvotum, kad šis laikraštis 
rūpinasi Lietuvos gyventojų 
vargais, bet kodėl net keturi jo 
žurnalistai prieš porą metų 
taip reklamavo iš Filipinų at
vykusį vadinamą .hilerį", iš 
tikrųjų šarlataną? Pieną po 
dienos buvo spausdinami 
straipsniai apie filipinietį ir jį 
iškvietusįjį savąjį „hilerį", 
kaip jie pagydo normaliai ne
pagydomus ligonius, kaip jie 
moko iškvėpti blogąją ener
giją, kaip jie perduoda iš kos
moso gautą gerąją. Toje 
straipsnių serijoje buvo rašo
ma, kad pasaulio mokslinin
kai tiesiog negali išaiškinti, 
kaip filipinietis išoperuoja, ne
palikdamas kūne randų ir 
operuojamas ligonis nejaučia 
jokio skausmo. Aišku, nerašė, 
kad joks rimtas mokslininkas 
net netyrinėtų to šarlatano 
„operacijų". Keisčiausia, kad, 
Sveikatos apsaugos ministeri
jai nedavus leidimo tam filipi
niečiui operuoti, straipsniuose 
buvo reiškiamas pasipiktini
mas tokiu ministerijos potvar
kiu ir toliau liaupsinamas 
šarlatanas. Tik vėliau, kai jau 
pasipylė „išgydytųjų" skundai, 
kaip jie buvę apgauti, kad, 
pakloję po 5,200 litų už daly
vavimą filipiniečio seminare, 
nieko ten nesužinojo, tada jau 
ir šis laikraštis kitaip prabilo 
ir net apkaltino Bažnyčią ir 
medikus, kad žmonių neįspė-

Sis, iš Filipinų atvykęs, šar
latanas ne tik susirinko apie 

milijoną litų iš naivių Lietu
vos žmonių, paveiktų žinia-
sklaidos, gal net papirktos tų 
apsišaukėlių, bet net kaip įžy
mus svečias buvo pakviestas 
dviejų Seimo narių į Seimo 
rūmus, vaišinamas, nuvestas į 
Seimo pirmininko kabinetą 
pasimelsti prie Sv. Mergelės 
statulėlės. O juk tie Seimo na
riai yra buvę ne tik valdan
čiosios partijos karėjai, bet ir 
ministrai. Kaip jie negalėjo 
suprasti, kad malda su apsi
šaukėliu, kuris neva gaunąs 
gydančiąją energiją i i kosmo
so, yra pasityčiojimas iŠ mūsų 
tikėjimo, o jo pagerbimas yra 
visos Lietuvos išjuokimas. Jei 
jie to negalėjo suprasti, tai 
mums lengviau suprasti, ko
dėl Lietuva yra tokie, kokia ji 

,yra dabar, jei tokie asmenys 
atsiduria ne tik Seime, bet ir 
ministerijose.. 

Po šių gėdingų fokusų, 1998 
m. rugsėjo mėn. Kauno kar
diologijos institute įvyko Me
dicinos universiteto profesorių 
klubo susitikimas ir pokalbis 
su žurnalistais. Profesoriai 
teigė, kad žmonių neribotas 
naivumas, tmiaaklaida su 
klaidingos informacijos gausa 
atitolina žmones nuo realybės 
ir jie patiki šarlatanais, vadi
namais ekstrasensais — aiš
kiaregiais. Sie ne tik finan
siškai pažeidžia žmones, bet 
įneša sumaišties į žmonių pro
tus ir sąmone. Atrodytų, kad 
po šių ir taip pat Lietuvos vys
kupų pareiškimų, buvo pasi
mokyta. Deja, ne. S.m. sausio 
19 d. „Kauno dienoje1' yra pa
sikalbėjimas su vienu gamtos 
mokslų daktaru, VDU docen
tu, kuris taip pat yra Kauno 
miesto valdybos narys bei 
Miesto plėtros ir ekologijos ko
miteto pirmininkas. Jis į val
dybą atėjės su pirmąja Sąjū
džio banga ir dabar yra ne tik 
vienos Lietuvoje populiariau
sios partijos Kauno skyriaus 
pirmininkas, be to, minimas, 
kaip būsimas Kauno meras. 
Pokalbio pradžioje pabrėžia
ma, kad jis gimęs po Mergelės 
ženklu. (lietuvėje tas labai 
svarbu. Aprašyme apie kokį 
žymesnį asmenį stengiamasi 
pažymėti, po kokiu ženklu jis 
gimęs.) Žurnalistės paklaus
tas, ar reikėjo keliasdešimties 
tūkstančių litų 
„Miesto geopatogeninių 
nustatymui*, jis atsako: 

„Tam panaudota tik 13,000 

Vasario 
parodų centre UTEXPO pra 
aidėjo VUnisus knygų mugė 
2000. Parodos organizatoriai: 
Lietuvos parodų centras LI-
TBOPO, Lietuvos leidėjų aso
ciacija, viešoji įstaiga „Lietu
viškos knygos'' Mugės kultū
rinę programa remia Kultūros 
ministerija. 

Pernai surengta Baltijos 
knygų muge ir šiemet vyk
stanti Vilniaus knygų mugė 
kol kas yra didžiausios šios 
tematikos parodos Baltijos 
šalyse. Lietuvos parodų cen
tro UTEXPO direktoriaus pa
vaduotoja Kristina Pladienė 
sakė, kad Vilniaus knygų mu
gė turi didžiulę ateitį, tokios 
parodos nėra nei Rygoje, nei 
Taline. Bendras parodos plo
tas užima 2,690 kv m. 

Vilniaus knygų mugę keti
nama rengti kas dveji metai. 
Šiemet dalyvauja per 80 lei
dyklų, knygynų, draugijų, in
stitutų. Daugiausia dalyvių — 
iš Lietuvos, 13 dalyvių iš už
sienio šalių — Didžiosios Bri
tanijos, Prancūzijos, Lenkijos, 
Estijos, Latrijos. Mugės metu 
buvo pristatytas tarptautinis 
projektas „Literatūros ekspre-

Europa 2000*. vyko susi-
su traukiniu važiuo

siančiais lietuvių rašytojais. 
Visas tris parodos dienas 

vyko įvairiausi renginiai: dis-

litų, nors buvo planuota 
46,000. Geopatogenines Kau
no šonas tyrė ekstrasensas 
V..., jis turi dvi licencijas ir 
geriausiai Lietuvoje atlieka 
tokius tyrimus. ...To darbo 
mintis buvo keleriopa — įver
tinti, kiek kauniečių gyvena 
patogeninėse tonose, pažiūrėti 
koks jų sergamumas ir galbūt 
rekomenduoti keisti patalpų 
paskirtį ten, kur ypač iškrai
pyti laukai. Aktualiausi šie 
dalykai, galvojant apie miesto 
plėtrą, projektuojant naujas 
statybas. Galiu pasakyti tokį 
pavyzdį: aš buvau griežtai 
prieš sporto komplekso staty
bas Kalniečių parke, nes bū
tent čia tos sonos labai stipriai 
išreikštos. ... Ai tikiu, kad 
veikia Karmos, priežasties ir 
paeekmės dėsniai, ir, jeigu 
išlaikai harmoniją su savimi, 
gamta, aplinka, mažiau būna 
ir neigiamų pasekmių. Kinai, 
kurie vadovaujasi Feng Sui 
metodika, net ir kambarius, 
baldui išdėlioja pagal energe
tini suderinamumą. Juk ezgis-
tuoja ir mirties, ir turto zo
nos*. Žurnalistės paklaustas, 
kokioje zonoje stovi jo lova, at
sakė, kad: „Geroje zonoje. 
Sveikatos. Ir mano namas yra 
bioenergetikai stiprioje vie
toje* 

Perskaitęs tai, netinai, ar 
juoktis, sr verkti, bet turi pri
pažinti, kad akt gamtos moks
lų daktaro ir politiko, Karma 
tikrai gera. Jei anų dviejų mi
nistrų net maldos su šarla
tanu Seimo pirmininko kabi
nete neišgeloėjo nuo išmetimo 
i i valdančiosios partijos, tai 
sis, išmokėjęs šarlatanui 
lSgOOO Btų, »• tik nebuvo pa
trauktas atsakomybėn už mo-
• aaclų mokdojų pinigų švais

to? atsidūręs valdiškoje 
grista) režimo zonoje, 

tsbesiilsi savoje lovoje ir 
taje faroje anoje, ir ko gero 
net taps Kauno meru. 

autoriais ir leidėjais, poezijos 
ir prozos skaitymai, knygų 
pristatymai, seminarai, ku
riuose aptarta lietuvių litera
tūros sklaida užsienyje, infor
macinės literatūros leidybos 
problemos Lietuvoje, knygų 
prekybos rinkos knygų leidy
bai ir kiti knygų leidėjams ak
tualūs klausimai. 

Paskutinioji „Vilniaus kny
gų mugės" diena buvo skirta 
vaikams ir moksleiviams. Įė
jimas į mugę jiems ir jų moky
tojams tądien buvo nemoka
mas. 

Mugės metu Almos Adam
kienės fondas pristatė savo 
leidybinę veiklą, o jauniems 
knygų mugės dalyviams prie 
ALF stendo nuolat veikė Eg-
monto projekto žaidimų aikš
telė vaikams. 

Viešosios įstaigos „Lietu
viškos knygos" direktorė Jo
lanta Zaborskaitė sakė, kad 
šiais metais ypač išaugo lei
dėjų aktyvumas, lyginant su 
1999 m. vykusia Baltijos kny
gų muge: leidyklos organizuo
ja renginius, kviečia lietuvių 
autorius. 

Knygų mugėje dalyvavo po
puliari olandų rašytoja Con-
nie Palmen — viena labiau
siai skaitomų prozininkių pa
saulyje^ Tomas Venclova, len
kų literatūros žurnalo „Tygel" 
leidėjai (pristatė lietuvišką 
„Tygel" žurnalo numerį). 

Vyko koncertai, buvo renka
mas stambiausias Lietuvos 
leidėjas, vyko tautinio detek
tyvo konkursas „Gintarinė 
kilpa 1999", apdovanotas lei
dinys ir žurnalistas už nuo
pelnus, populiarinant knygas, 
paskelbti „Lietuvos knygų 
meno konkurso" rezultatai, 
demonstruojami Jono Meko 
filmai, veikė parodos. 

„Kultūros gyvenimas*, 
2000 sausis 

* Klaipėdos miesto val
džia ir policijos vadovybė 
kreipėsi į miesto gyventojus ir 
įmones, prašydama finansinės 
pagalbos miesto policijai. Klai
pėdos meras Eugenijus Gent
vilas ir miesto vyriausias poli
cijos komisaras Zenonas Iva
nauskas antradienį paskelbė 
bendrą pareiškimą, kuriame 
teigiama, kad dėl mažėjančio 
policijos finansavimo šiemet 
gali gerokai pablogėti krimi
nogeninė padėtis ir nusikalti
mų išaiškinamumas. <BNS> 

A.tA. 
ALBINUI DZIRVONUI 

mirus, reiškiame auoiirdiią a tuoj aitą žmonai 

šeimoms ir kitietas gtasJaJat Asaaratoje k Lietuvoje. 
Brmi ir Alberta Knmeriai 

EbmŠvatienė 

Emilija Valaitienė 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Mūsų mylimą Mamytę 

A. t A. 
ANTOINETTĘ MONDEEKĄ 

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo 
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 
Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, IL, Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota 
šalia savo vyro a.a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen 
of Heavcn mauzoliejuje 1990 m. kovo 17 d. 
Dešimties metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją su giliu 
liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo 13-
tąją ir laidojimo dieną, kovo 17-tąją Šv. Mišios už Jos 
sielą bus aukojamos 8 vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje, o 
taip pat ir kitose bažnyčiose. 
Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai 
prašome tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų 
mylimos Mamytės sielą. 

• 

Nuliūdę dukros Marija ir Teresė. 

Mūsų klubo narei 

A. t A. 
EDAI BRAŽĖNIENEI 

mirus, klubo nariams — jos vyrui VILIUI ir dukrai 
LYVIJAI, visiems giminaičiams ir artimiesiems 
reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge išgyvename 
gilų liūdėsi 

Daytona Beach Lietuvių klubas 
Florida 

• A. t A. 
EDAI BRAŽĖNIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų artimam bičiuliui 
VILIUI, jų dukrai LYVU AI su šeima, giminėms čia ir 
Lietuvoje, draugams ir pažįstamiems. Drauge liūdime. 

Vanda ir Antanas Gruzdžiai 

Mielam ir neužmirštamam 

A. t A. 
ADOLFUI ARMALIUI 

užbaigus šią žemišką kelionę, jo žmonai GENEI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lionė Jankauskienė 

Onutė ir Pranas Michelevičiai 

^ R U A U J O C i 
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6 DRAUGAS, 2000 m. kovo 9 d„ ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Vakar, kovo 8 d., i „Draugo" redak
ciją užsuko pirmosios „Lietuvių 
balso" literatūrinio konkurso pre
mijos laimėtojas, pasivadinęs Sal-
daporio slapyvardžiu. Jo tikrąjį 
vardą ir pavardę (jeigu dar nežino
te) sužinosite šį šeštadieni, kovo 11 
d., Jaunimo centre rengiamoje pre
mijų įteikimo šventėje. 

Nuotr. J. Kuprio 

Sekmadienį, kovo 12 d., 3 
vai. p.p., Švč. M. Maruos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke, vyks ypatin
ga šventė — ekumeninės pa
maldos, dalyvaujant katalikų 
ir evangelikų (liuteronų bei re
formatų) dvasininkams. Pa
maldų metu giedos jungtinis 
choras, kuriam vadovaus muz. 
Ričardas Šokas. Visi kviečia
mi ir raginami atsilankyti. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo - Kovo 11-
osios minėjimas įvyks kovo 12 
d., sekmadienį, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. 10:30 
val.r."-' vėliavos pakėlimas ir 
vainiko padėjimas prie „Parti
zano Motina" paminklo. 11 
val.r. - pamaldos, 12:30 vai. 
p.p. - minėjimas centro didžio
joje salėje. Kalbės „Dirvos" re
daktorius dr. Jonas Jasaitis, 
meninę dalį atliks .muz. Ričar
do Šoko vokalinis moterų an
samblis ir lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. Minėjimą 
ruošia Amerikos Lietuvių tau
tinė sąjunga. 

KONKURSAS JAUNIMUI 
Skelbiamas Balio Gaidžiūno 

kasmetinis lietuviškos patrio
tinės poezijos konkursas JAV 
lietuvių jaunimui. 

Konkursą globoja lietuvių 
rašytojų draugija ir mecenato 
a.a. Balio Gaidžiuno testa
mento vykdytojas Jonas Kaz
lauskas. 

Konkurso dalyviai skirsto
mi: I gr. — jaunuoliai nuo 10-
13 m.; II gr. jaunuoliai nuo 14-
18 m. 

Konkursui skirtus 500 dol. 
konkurso komisija paskirsto 
1, 2, 3 premijoms. 

Prašoma lietuviškų mokyklų 
vadovus ir mokytojus paragin
ti mokinius dalyvauti šiame 
konkurse. 

Korinį, niekur nespausdin
tą, pasirašyti slapyvardžiu, o 
atskirame užklijuotame voke
lyje įdėti autoriaus pavardę, 
adresą, telefoną ir amžių. 

Kūrinius siųsti iki 2000 m. 
gegužės 1 d. vertinimo komisi
jos narei mokytojai Hedvinai 
Dainienei šiuo adresu: Hedvi-
na Dainienė, 9613 S. Kilbourn 
Ave., Oak Lawn, IL 60453; tel. 
708-425-8967. 

i # < c » / f » # # r » * ] 

Albino* Šabrinakienės 
vienų metų mirties sukaktį 
minint, vaikai, anūkės ir pro
anūkė 200 dol. paaukojo Kara
liaučiaus srities lietuviškų 
mokyklų paramai. Rėmėjams 
dėkojame. „Karaliaučiau* 
krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct„Naperville, 
IL 60540-7011. 

Kiekvieną vakarą, išsky
rus šeštadienį ir sekmadienį, 
per WCEV radijo stotį 1450 
AM bangų dažnumu pačias 
naujausias žinias iš Lietuvos, 
pranešimus apie renginius Či
kagoje, sporto naujienas, kul
tūrinius įvykius jums skelbia 
„Margutis IT, pati seniausia 
Amerikoje lietuviška radijo 
laida. Atvykite į metinę „Mar
gučio II šventę, kuri vyks ba
landžio 9 d. 4 val.p.p. Jaunimo 
centre! Jums vaidins naujasis 
Čikagos teatras „Žaltvykslė", 
kuriam vadovauja aktorė A. 
Budrytė. Bilietus jau dabar 
galite įsigyti „Seklyčioje". 

Cepelinų popietės metu 
loterįjoje bus galima išlošti dr. 
Antano Lipskio Dantų gydyto
jų sąjungai padovanotą pa
veikslą. Renginys vyks kovo 
12 d. 12:30 val.p.p. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Valdy
ba prašo visas koleges, baigu
sias kviesti ir sudarius stalą, 
pranešti Liudai Butikienei tel. 
815-293-3617 arba Česlovai 
Bačinskienei tel. 630-243-
1027. Laimėjimams laimikius 
vaišių dieną prašome sunešti 
įšalę 11 val.r. 

„Suvalkija" — tokiu vardu 
Marijampolėje išeinantis kul
tūros žurnalas dabar pergyve
na sunkius laikus, nes valdžia 
jo daugiau neberemia. Nese
niai pasirodė dar 5-asis 1999-
ųjų metų numeris (per metus 
jų išeina šeši). Redaktorius sa
ko, kad norima prisivyti laiką, 
ir labai stengiamasi tai pada
ryti, tačiau reikėtų daugiau 
skaitytojų iš Amerikos, kurie 
palengvintų šio labai reikalin
go žurnalo leidimą. Norėdami 
užsiprenumeruoti Šį žurnalą 
(metinė prenumerata oro paš
tu tik 30 dol.), kreipkitės į 
žurnalo atstovą Amerikoje E. 
Šulaitį, 1330 S. 51 Ave., Cice
ro, IL, tel. 708-652-6825. Ypač 
suvalkiečiams botų gaila, kad 
šis žurnalas užsidarytų. 

Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus na
riai raginami dalyvauti Gavė
nios susikaupime šeštadienį, 
kovo 18 d., vyksiančiame Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Susikaupimui vadovaus kun. 
Sigitas Žilys iš Washingto, 
D.C. Numatantieji dalyvauti 
prašomi nedelsiant registruo
tis pas Ireną Polikaitienę, tel. 
630-257-2022. Susikaupimą 
kartu ruošia ir visus dalyvauti 
kviečia Čikagos skautai aka
demikai ir Ateitininkų namų 
valdyba. Dalyvaukime visi. 

Suvalkiečių dr-jos na
rių pusmetinis susirinki
mas vyks ketvirtadienį, kovo 
16 d., 1 vai. p.p. Šaulių namų 
salėje. Visus narius ir norin
čius boti nariais maloniai kvie 
čiame. 

Savo auksinio jubiliejaus 
šventę „Laiškų lietuviams" 
žurnalas švęs balandžio 2 d. 
Jaunimo centre. Bus aukoja
mos Šv. Mišios tėvų jėzuitų ko
plyčioje, skelbiami „Laiškų 
lietuviams" rašinių konkurso 
laimėtojai. Šventėje pagrindi
nę kalbą pasakys Lietuvos 
garbės konsulas Čikagoje Vac
lovas Kleiza, meninę progra
mą atliks muziko Ričardo Šo
ko vokalinis moterų ansamb
lis, vakarienę paruoš Racine 
Bakery delikatesų parduotu
vė. Norėdami užsisakyti bilie
tus į šią šventę, kreipkitės į 
tėvus jėzuitus šiuo tel. 773-
737-8400. 

Fotografijų i i ciklų „Lie
tuvos meninkų portretai", 
„Laukimai", „Vienišiai", „Lie
tuvos bajorų portretai" paroda 
atsidarys šį penktadienį, kovo 
10 d., 7:30 val.v. Jaunimo cen
tre. Parodos autorė - fotome
nininkė ir žurnalistė iš Lietu
vos Regina Oraitė. 

Rašytoja Danutė Bindo-
kienė, literatūros konkurso 
vertinimo komisijos pirminin
kė, šį šeštadienį paskelbs lau
reatus, kuriems paskirtos pre
mijos už parašytus keturis 
vertingiausius rankraščius 
mūsų tautos išsilaisvinimo ko
vų temomis. Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmečio ir 
premijų įteikimo šventė pra
sidės 6 vai. v. Jaunimo cen
tre. Bilietai į šią mūsuose dar 
nebuvusią šventę gaunami 
„Seklyčioje", o šventės dieną 
nuo 4 vai. po pietų prie įėjimo 
į salę.Dalyvaifkime! 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misija ir Lietuvos Vyčiai ba
landžio 2 d. 12:30 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centre, fondo 
salėje, rengia Teodoro Dubois 
kantatą „Septyni Kristaus 
žodžiai". Dalyvauja jungtinis 
choras: Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos ir Lietuvos Vyčių. Da
lyvauja solistai: Lijana Kopūs-
taitė-Pauletti, Algimantas 
Barniškis ir Povilas Strolia. 
Vargonais akompanuos Rober
tas Mockus ir 13 profesionalių 
muzikantų orkestras. Diriguo
ja Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos choro dirigentė Birutė 
Mockienė ir Faustas Strolia. 
Kviečiame visuomenę gausiai 
dalyvauti. 

Antanina Vasiukevičienė 
ir jos sūnus Rimvydas, gy
venantys Čikagoje, pirmieji 
atsiliepė į Draugo fondo pa
vasario vajaus laiškus, kovo 7 
d. atvykdami į Draugo fondą 
ir įteikdami 500 dolerių a.a. 
Juozo Vasiukevičiaus mirties 
trečias metines minint. Juozas 
ir Antanina Vasiukevičiai jau 
anksčiau Draugo fondui yra 
davę 700 dolerių. Su dabar
tine auka jie pasiekė 1,200 do
lerių ir tapo Draugo fondo 
garbės nariais. Sveikiname 
naujus garbės narius ir labai 
dėkojame už įnašų papildymą 
Draugo fondo piramidei už
baigti. 

Jaunimo centre vyks Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seselių rėmėjų metinė vaka-
rienė-šventė. Kovo 19 d., sek
madienį, 3 val.p.p. tėvų jėzui
tų koplyčioje šv Mišias aukos 
kun. Rimantas Gudelis, giedos 
solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, akompanuos muz. 
Manigirdas Mctekaitis. 4 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje ruošiamoje vakarienėje 
kalbės seselė Margarita Barei
kaitė, o menine dalį atliks dr. 
Vilya Kerelytė ir muz. Algi
mantas Barniškis. Bilietus jau 
galite įsigyti „Seklyčioje". 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga Šeštadienį, kovo 11 d. 
vyks ateitininkų namuose, Le
monte. Pradžia 1 vai. p.p. Ti
kimasi visų narių dalyvavimo. 
Draugovėn kviečiamos jungtis 
visos Lemonte ir apylinkėse 
gyvenančios skautininkės ir 
vyr. skautės. 

" Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
garbės konsulas tars žodį Ko
vo 11-osios — Letuvos neprik
lausomybės deš mtmečio minė
jime ir liter»:ūro8 premijų 
įteikimo šventose. Pradžia - 6 
vai. v. punktialiai Jaunimo 
centre. Kviečiane Jus atvykti 
ir kartu pagenti tuos, kurie 
kovojo ir žuvo .1 mūsų krašto 
nepriklausomybę. y 

Antradieni, kovo 14 d., 2 
vai. p.p. Pašau io lietuvių cen
tre, Bočių mtnėje, Lemonto 
LB Socialinių reikalų skyrius 
ruošia popietę, kurioje išgirsi
me įdomų pokilbį apie žvakių 
prasmę ir jų raudojimą baž
nyčioje. Turbūt nedaug kas 
apie tai žinome ir pagalvoja
me. Kviečiame nepraleisti pro
gos! 

Gavėnios susikaupimo 
diena šeštadienį, kovo 18 d., 
vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Visi kviečiami. Ža
dantieji dalyvauti prašomi il
giau nelaukiant registruotis 
pas Ireną Polikaitienę tel. 
630-257-2022. Susikaupimui 
vadovaus kun. Sigitas Žilys iš 
Washington. DC. Susikau
pimą rengia Ateitininkų namų 
valdyba kartu su Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riumi. Visi laukiami. 

Vlado Vijeikio, dailininko 
ir visuomenės darbuotojo pa
gerbimą ir jo atliktų darbų 
parodą numatoma surengti 
š.m. gegužės 12 d., penktadie
nį, Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre. 

Daumanto — Dielinin-
kaičio jaunųjų ateitininkų 
kuopos susirinkimas sek
madienį, kovo 12 d., vyks Atei
tininkų namuose. Rinksimės 
tuoj po vaikams skirtų šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Visi dėvime sportiška 
apranga. Tęsime šių metų 
temą „Visa atnaujinti Kris
tuje". Susirinkimą baigsime 
žaidimais lauke. 

Lietuvių Bendruomene* Lemonto apylinkes Vasario lotosios minėjime, įvykusiame vasario 13 d. Pasaulio lietu
vių centre H kaires: „Geležinio vilko" borelio vadovė Gražina Sturonien* ir programos dalyviai L. Rauchaite 
K Daugirdas. S Gednmaite ir R Kronas Nuotr Banlutėa Kronlene* 
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Prie Šv. Antano bažnyčios vasario 27 d. rinkosi mūsų tautiečiai, kad dalyvautų lietuviškose iv. Mišiose. 
. Nuotr. B. Sulaukt 

APIE CICERO LIETUVIŲ PROBLEMAS 
„Esame tarsi okupuoti, gyve

name sunkiose sąlygose", — 
taip pradėjo savo kalbą Šv. 
Antano Lietuvių parapijos ko
miteto pinnininkas dr. Petras 
Kisielius, pradėdamas lietuvių 
tikinčiųjų susirinkimą, įvyku
sį po lietuviškų pamaldų vasa
rio 27 d. mažame kambarė
lyje, buvusios parapijos mo
kyklos pastate. Ant jo dabar 
pakabinti užrašai tik anglų ir 
ispanų kalbomis, skelbiantys, 
kad čia yra „Šv. Antano para
pijos centras". 

Kaip jau ne kartą „Draugo" 
puslapiuose buvo rašyta, da
bartinis parapijos klebonas 
kun. Jim Kastigar panoro šios 
parapijos steigėjus — lietu
vius išstumti iš turėtų 11 vai. 
pamaldų, jiems skirdamas 
7:15 vai. ryto laiką. Kiek vė
liau jis jau šiek tiek nusileido 
ir pasiūlė lietuviškoms šv. Mi
šioms 9 vai. laiką .Tačiau ir ši 
valanda lietuviams nepriimti
na, nes daugumas negali taip 
anksti atvykti, o, be to, kiti 
sako, jog čia yra principo rei
kalas, nes nereikia kitiems 
užleisti jau beveik 90 metų gy
vuojančios lietuvių parapijos 
Sumos laiko. 

Taip pat tie, kurie dalyvavo 
nuo sausio 10 d. vykusiose 
sekmadieniniuose Cicero lie
tuvių tikinčiųjų susirinki
muose, gerai žino ir kitas Šv. 
Antano parapijos lietuvių bė
das, sukeltas diktatoriškai 
nusiteikusio dabartinio para
pijos klebono. 

Ką rašo vyskupas 

Dr. P. Kisielius pakvietė ki
tą komiteto narį, adv. Saulių 
Kuprį, perskaityti Čikagos ar
kivyskupijos vyskupo Thad J. 
Jakubowski laišką, kuris pir
mininką pasiekė tik vasario 
25 dieną, nepaisant, kad jo da
ta vasario 17-oji. 

Šiame laiške pabrėžiama, 
jog vyskupas rūpinasi lietuvių 
problemomis- Šv. Antano para
pijoje. Tuo reikalu jis buvo su
sisiekęs su kun. Jim Kastigar, 
kuris pažymėjo, jog yra išsiun
tęs laiškus lietuvių komitetui 
ir Robertui Lukštai atskirai 
(tačiau tokių laiškų adresatai 
nėra gavę). 

Taip pat teigiama, kad šis 
reikalas yra perduotas arki
vyskupijos „Sutaikymo" rašti
nės pirm. Ralph Bonaccorsy. 
Su šiuo pareigūnu jau telefo
nu yra kalbėjęs adv. S. Kup
rys, kuris pareiškė, jog tas as
muo gana palankiai žiūri į lie
tuvių prašymus. 

Kitos problemos 

Jau ne pirmą kartą lietuviai 
buvo priversti spaustis maža
me kambarėlyje, kuris gali su
talpinti tik apie pusę ar ma
žiau dabar pagausėjusių lietu
viškų pamaldų lankytojų. To
dėl keista, jog didžioji salė 
atiduodama tuzinui ispaniškai 
kalbančiųjų. 

Neseniai į tikinčiųjų kovą 
prieš lietuvius nusistačiusįjį 
kleboną įsijungęs Šv. Antano 
parapijos mokyklos ir bažny
čios statytojų palikuonis — 
Robertas Lukštą ankstesnio 
sekmadienio — vasario 20 d. 
susirinkime papasakojo, kad 
kun. Jim Kastigar apie tikin
čiųjų surinktus pinigus nepa
teikia jokios apyskaitos. 

Šis jau seniai angliškai kal
bančiųjų lietuvių pamaldų rei
kalais besirūpinantis mūsų 
tautietis buvo parašęs laišką 
tam pačiam vysk. T. J. Jaku-
bowski. Gautą atsakymą lietu
viai tikintieji perskaitė vasa
rio 20 d. Šio garbingo ir pla

čiai žinomo (ypač sporto sfe
roje) mūsų tautiečio nuomone, 
visai nėra prasmės kalbėtis su 
dabartiniu Šv. Antano parapi
jos klebonu, nes jis į lietuvių 
nuomones iki šiol nekreipė jo
kio dėmesio. Nėra prasmės 
tikėtis, kad kreips jąją atei
tyje. 

Tą pačią nuomonę išsakė ir 
dr. P. Kisielius, kuris sausio 3 
ir 7 dienomis įvykusiuose lie
tuvių atstovų susitikimuose 
su klebonuos jo ir jo padėjėjo, 
meksikiečio kunigo, lūpų iš
girdo žodžius, patvirtinančius 
tezę, jog klebonui visiškai ne
rūpi lietuvių pageidavimai ar 
jų interesai. 

Lietuviai, į bažnyčią atėję 
vasario 27 dieną, ant pagrin
dinių durų pamatė didelius 
plakatus, kuriuose ir vėl tik 
anglų ir ispanų kalba išspaus
dintas naujas pamaldų- tvar
karaštis, turintis įsigalioti ko
vo 12 d. Šv. Antano parapijos 
steigėjams — angliškai kal
bantiesiems lietuviams ir vė
liau atvykusiems lietuviams 
yra skiriamas pats nepato
giausias laikas — 8 ir 9 vai. 
ryto. Po to net penkios Mišios 
skelbiamos ispanų kalba. 

Kadangi kovo 5 d. gali būti 
paskutinės lietuviškos Mišios 
ilgai nusistovėjusiu laiku — 
11 vai., tai mūsų tautiečiai 
kviečiami jose gausiai daly
vauti. 

Edvardas ŠulaitU 

Cicero lietuvių tikinčiųjų susirinkime vasario 27 d. šv. Antano Beturiu 
parapijos komiteto narys adv. Saulius Kuprys skaitė vyskupo T. J. Jaku-
bowski laišką. Kairėje - laiško vertėja į lietuvių kalbą - Aldona Zailskai-
te. Nuotr. B. ftrtaliiu 

LĖLIŲ TEATRAS VAIDINO ČIKAGOJE 
Kiekvienas vaikas, vos pra

dėjęs imti į rankas žaisliuką, 
stengiasi jį atgaivinti, judin
damas ir kalbindamas. Todėl 
visų vaikučių širdutės sus
purdėjo, sužinojus, kad šian
dien (t.y. vasario 5 dieną) pa
matys spektaklį „Undinėlė", 
kuriuo Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokinukus pradžiu
gino Lietuvos Vilniaus miesto 
lėlių teatro „Lėlė" aktorė Ona 
Pučkoriūtė. Visų akys žibėjo, 
žiūrint į aktores rankose atgy

jančias marionetes. H. K. An
derseno pasaka sudomino ir 
mažuosius, ir didžiuosius 
klausytojus. Keičiantis siužeto 
dekoracijoms, kurios tarsi slė
pėsi stebuklingoje burtų kny
goje, per salę nuvilnydavo šur
mulys. Taip visi galėjo pama
tyti nepasiekiamas jūros gel
mes, saulėto paplūdimio gro
žybes ir net piktosios raganos 
povandeninę buveinę. 

Sudominti lėlių, įgudusiose 
Onos PuCkoriūtės rankose tar

si pradedančių kvėpuoti, visi 
įdėmiai klausėsi, kaip" galima 
jas pasidaryti patiems. Dar la
biau mažieji žiūrovai nudžiu
go, kai aktorė jiems pasiūlė 
dalyvauti pasakos motyvais 
rengiamoje piešinių paro
dėlėje, kurioje jau dalyvauja 
vaikai iš Bostono ir Vašing
tono. 

Po spektaklio dar linksmai 
pasišnekučiavę su svečiais, 
visi sugrįžo į klases. O vakare, 
vaikų tėveliai tikriausiai klau
sėsi įspūdingo pasakojimo 
apie praleistą dieną mokyk
loje. Giedrė Starinskiene 
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