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Vyriausybės 100 darbo dienų 
planas įvykdytas 90 procentų 

Vilnius, vasario 14 d. 
(BNS). Ministras pirmininkas 
Rolandas Paksas, kurio vado
vaujamas koalicinis kabinetas 
įveikė pirmąsias 100 savo 
veiklos dienų, mano, kad jam 
pavyko įgyvendinti 90 proc. to 
laikotarpio planų. 

Tarp nuveiktų svarbiausių 
vyriausybės 100 dienų veiklos 
plano darbų premjeras mini 
pataisytą praėjusių metų biu
džetą ir patvirtintą šių metų 
biudžetą, kurio sandarą, anot 
jo, gerai įvertino Tarptautinis 
valiutos fondas ir Pasaulio 
bankas. 

Premjeras pažymi, kad, vyk
dant koalicinės vyriausybės 
programą, pridėtinės vertės 
mokestis už šildymo paslau
gas sumažintas nuo 18 iki 9 
proc., skirta 80 mln. litų mo
kyklų atnaujinimui, numaty
tos kompensacijos už gyvena
mųjų namų statybas, subalan
suoti alkoholinių gėrimų akci
zai, padidinant juos stipres
niems ir sumažinant silpnes
niems gėrimams. 

Taip pat, siekiant skatinti 
turizmą Lietuvoje, atpigintos 
Lietuvos vizos ir supaprastin

ta jų išdavimo tvarka, priimta 
eilė dokumentų, kurių paskir
tis — spartinti integraciją į 
ES ir NATO. 

„Turiu pripažinti, kad tu
rime problemų, sudėtingesnių, 
nei jas galima išspręsti per 
100 dienų, gal būt mums rei
kės 110, gal 115 dienų, bet aš 
nemanau, kad tai bus didelė 
tragedija, jei šie darbai bus 
nuveikti vėliau", sako R. Pak
sas. 

Anot R. Pakso, džiugina tai, 
kad sausį biudžeto pajamų 
planas buvo viršytas 2.7 proc., 
vyriausybės vertybiniai popie
riai išplatinami su mažesnė
mis, nei anksčiau, palūkano
mis ir jų paklausa didesnė nei 
pasiūla. „Tai man duoda pag
rindą kalbėti, kad situacija ge
rėja, kad mūsų ekonomika po 
truputį kyla", sako R. Paksas. 

Jis leido suprasti, kad ši vy
riausybė yra nusiteikusi dirbti 
visą jai skirtą kadenciją, teig
damas, kad ji yra pastovi, ne
paisant jau dviejų ministrų — 
susisiekimo ir ūkio — atsistsn 
tydinimo, nes jaučia valdan
čiosios daugumos Seime para-

Valentino dieną seimūnai 
pokštauja" 

Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Rima.' Kurtinaitis ir lakūnas Jurgis Kairys 

Lakūnui Jurgiui Kairiui — 
medalis už nuopelnus Lietuvai 

Eito* nuotr 

mą. 

Kandidatas į ūkio ministrus 
diktuoja savo sąlygas 

spręsti naftos problemas. Jei 
'Williams' yra Lietuvoje, jis 
turi dirbti efektyviai Lietuvos 
ekonomikai", pažymėjo E. 
Gentvilas. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad prieš skirdamas ministrą, 
V. Adamkus turi gauti kandi
dato sutikimą ir oficialų prem
jero teikimą. Pasak jos, jei abi 
sąlygos būtų įvykdytos, prezi
dentas pritartų E. Gentvilo 
skyrimui. 

Tačiau jei E. Gentvilas ir su
tiktų užimti ministro postą, jo 
skyrimo procedūra užtruktų, 
nes jį iš mero pareigų turi at
leisti Klaipėdos miesto taryba. 
Artimiausias tarybos posėdis 
vyks kovo 1 dieną. 

Vilnius, vasario 14 d. 
(BNS) — Trečiadienį, tik grį
žęs į Vilnių po atostogų Meksi
koje, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus priėmė ūkio 
ministro Eugenijaus Maldei-
kio atsistatydinimą. Laikinai 
eiti ūkio ministro pareigas, iki 
bus išrinktas ūkio ministras, 
prezidentas pavedė aplinkos 
ministrui Henrikui Žukaus
kui. 

Prezidentas pritartų Klai
pėdos mero, liberalo Eugeni
jaus Gentvilo skyrimui į ūkio 
ministrus, tačiau pastarasis, 
prieš sutikdamas užimti mi
nistro postą, iškėlė keletą są
lygų. E. Gentvilas sakė, kad 
dar nesutikęs kandidatuoti į 
ministrus, nes prieš tai jis no
ri gauti garantijas, jog Klai
pėdos mero postas ir toliau 
liks liberalams. Jis teigė, jog 
uostamiesčio liberalai turi tris 
kandidatus į merus „kaip mi-
nimum". „Turėtos pozicijos 
neturi būti užleistos, Klaipė
dos mero postas turi priklau
syti liberalams, be to, jų frak
cija taryboje yra didžiausia", 
pažymėjo E. Gentvilas. 

Trečiadienį Lietuvos Libe
ralų sąjungos (LLS) pirminin
kas, premjeras Rolandas Pak
sas sakė neabejojąs, kad Klai
pėdos miesto mero postas turi 
likti liberalams. 

Klaipėdos savivaldybėje Lie
tuvos liberalų sąjunga turi 10 
įgaliojimų, Naujoji sąjunga 
(socialliberalai) — 8, Lietuvos 
rusų sąjunga — 7, Centro są
junga — 4 ir Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) — 2. 

Po susitikimo su prezidentu 
E. Gentvilas tarp kitų savo 
keliamų sąlygų paminėjo Li
beralų frakcijos pritarimą bei 
prezidento ir premjero sutari
mą dėl jo kandidatūros. 

Kalbėdamas apie problemas, 
kurias gali tekti spręsti tapus 
ministru, E. Gentvilas minėjo 
bendrovių „Lietuvos dujos" ir 
„Lietuvos energija" privatiza
vimą, Baltarusijos skolos už 
elektros energiją sugrąžinimą, 
„Williams International" val
domos „Mažeikių naftos" rei
kalus. „Vyriausybė turi pra
dėti dirbti su *William8' ir 

Vilnius, vasario 14 d. (Elta) 
— Lietuvos lakūnui Jurgiui 
Kairiui, praėjusių metų pabai
goje iškovojusiam pasaulio ak
robatinio skraidymo taurę, 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generalinis direkto
rius Rimas Kurtinaitis trečia
dienį įteikė bronzos medalį 
„Už nuopelnus Lietuvos spor
tui". 

Pergalė 1999-2000 metų pla
netos taurės varžybose — di
džiausias J. Kairio pasiekimas 
per visą karjerą. Pasaulio tau
rė 48 metų lakūnui buvo įteik
ta sausio pabaigoje per iškil
mes Lozanoje (Šveicarija). 

Ne tik aukštais sporto pasie
kimais, bet ir stulbinančiais 
skrydžiais po tiltais garsėjan
tis lakūnas apgailestavo, jog 
praėjusių metų pabaigoje sos
tinės Filharmonijoje sureng
tose geriausių 2000 metų Lie
tuvos sportininkų Apdovanoji
mo iškilmėse jis liko pamirš
tas. 

J. Kairys tvirtino, jog artim
iausiu metu jis neketina ma

žinti krūvių. „Kai įdėta tiek 
daug sveikatos ir kai galiu ti
kėtis gerų rezultatų, kodėl to 
nedaryti?", retoriškai Klause 
aukšto rango tarptautinėse 
varžybose nuo 1979 metų da
lyvaujantis lakūnas. 

Beje, J. Kairys sakė, jog jam 
jau kuriamas naujas lėktu-

Savivaldybių skolas norima 
užkrauti valstybei 

vas. Lakūnas tikisi jį išban
dyti vasaros pabaigoje. 

J. Kairys teigė, jog būsimų 
pasaulio taurės varžybų ka
lendorius dar nėra sudarytas. 
Vieną šių varžybų ratų siūlo-
Iha surengti Lietuvai. Anot la
kūno, norint tai padaryti, rei
kia „rasti" 100,000 dol. varžy
bų rengėjams ir užtikrinti vi
sišką varžybų dalyvių išlai
kymą. 

Vilnius, vasario 14 d 
(BNS) — Seimo Socialdemo
kratinės koalicijos frakcijos at
stovai ragina nesivaržyti 
švęsti Šv. Valentino dieną, nes 
„kuo daugiau meilės aplink, 
tuo gyventi linksmiau". 

Trečiadienį spaudos konfe
renciją Seime surengę frakci
jos Informacijos centro < atsto
vai skaitė eiles apie meilę, 
parodiją apie „liberaliąją pa
skenduolę Veroniką, kuriai jos 
mylimasis Valdukas užstatė 
valdžią, bet pabėgo į Mek
siką", bei dalijo žurnalistams 
ir žurnalistėms prezervatyvus 
su palinkėjimu „Jungtis sau
giai — kaip socialdemokratai". 

Kaip žinoma, sausio pabai
goje Lietuvos socialdemokratų 
ir LDDP susijungė į vieningą 
socialdemokratų partiją. Žur
nalistai socialdemokratams 
pasiūlė prezervatyvais apda
linti ir planuojančių jungtis 
trijų Seime atstovaujamų 
krikščionių demokratų partijų 
narius. 

Socialdemokratai taip pat 
pasiūlė vasario 14 d. paskelbti 
moratoriumą Moterų ir vyrų 
tygiu galimybių įstatymui, 
kad nors vieną dieną per me
tus nebūtų draudžiama „darbo 
vietoje draugiškai apsikabinti 

Socialliberalu viceministrui * 
gali tekti apleisti savo postą 

Vilnius, vasario 12 d. 
(BNS) — Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) deleguo
tam Vidaus reikalų vicemi
nistrui Ramūnui Daruliui gali 
teikti atsistatydinti dėl ne
kultūringo elgesio. 

Trečiadienį posėdžiavusi NS 
partijos garbės komisija nu
sprendė, jog viceministras 
„pažeidė bendražmogiškas eti
kos normas". Komisija nu
sprendė perduoti NS prezidiu
mui svarstyti, ar ministro el
gesys atitinka politinio pasi
tikėjimo pareigūno statusą. 

Galutinį sprendimą dėl vice
ministro atleidimo turėtų pri
imti socialliberalų deleguotas 
vidaus reikalų ministras Vy
tautas Markevičius. 

Po garbės komisijos posėdžio 
R. Darulis žurnalistams sakė 
dėl žiniasklaidos kritikos besi
jaučiąs „kaip skaistykloje". Vi
ceministras neneigė, jog pa
žeidė etikos normas, tačiau 
sakė savo noru neketinąs at
sistatydinti. R. Darulis teigė 
palauksiąs partijos, kuri jį de
legavo į viceministro poetą, 
sprendimo. 

Trečiadienį Tėvynės sąjun
gos konservatorių frakcijos at
stovai kreipėsi į premjerą Ro
landą Paksą ir NS vadovą, 
Seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską, ragindami atstatydin

ti R. Darulį dėl jo nekultū
ringo elgesio. Konservatorių 
nemalonę viceministras užsi
traukė po susitikimo su Šal
čininkų rajono mokyklų vado
vais. 

R. Darulis Vidaus reikalų 
ministerijoje vadovauja valdy
mo reformoms. Pasak Konser
vatorių frakcijos pranešimo, 
mokyklų direktorius apstulbi
no „antikonstituciniai, antiis-
toriniai" R. Darulio teiginiai ir 
nepagarbus elgesys. Kaip tei
giama, R. Darulis pareiškė, 
jog „dar klausimas, ar kada iš 
viso ten (Pietryčių Lietuvoje 
— BNS) buvo lietuvių etninės 
žemės". Pasak konservatorių, 
R. Darulis mokyklų vadovus 
apipylė šiurkščiais įžeidimais, 
tokiais kaip „knisat jūs mane 
savo kalbom", „kudakuojan
čios vištos, mergaičių choras, 
kurioms reikėtų kur nors ki
tur giedoti". 

NS pirmininko pavaduotojas 
Gediminas Dalinkevičius pri
pažino, jog nekyla abejonių 
dėl konservatorių išplatin
tos informacijos. „Atsiprašome 
tų žmonių, kuriems teko iš
girsti R. Darulio pareiškimus, 
atsiprašome, kad mūsų dele
guotas viceministras peržengė 
toleruotiną ribą", sakė G. Da
linkevičius. „Mes manome, 
kad R. Darulis iš tiesų turės 

Vilnius, vasario 14 d. 
(BNS) — Vyriausytt' siūlo pri
pažinti valstybės vidaus sko
la savivaldybės biudžetams 
1997-2000 metais neperduotą 
biudžeto lėšų dalį — daugiau 
nei 333 mln. litų. 

Trečiadienį vykusiame vy
riausybės posėdyje buvo pri
tarta įstatymo projektui dėl 
savivaldybių biudžetams ne
perduotų biudžeto lėšų dalies 
pripažinimo valstybės vidaus 
skola bei pritarta šios skolos 
padengimo tvarkai. 

Pagal projektą, valstybės vi
daus skola nustatoma iki 333 
mln. 719,000 litų. Šios sumos 
dengimui šiais metais siūloma 
paskirti iki 18 mln. 27,000 
litų, 2002 m. — iki 157 mln. 
846,000 litų ir 2003 m. — iki 
157 mln. 846.000 litų (pagal 
priedėlį). 

Pagal šį įstatymą, valstybės 
kontrolė ir savivaldybių kon
trolieriai, remdamiesi Lietu
vos savivaldybių asociacijos 
pateiktais duomenimis, turi 
patikrinti kiekvienoje savival
dybėje šio įstatymo priedėlyje 
nustatytos skolos susidarymo 
pagrįstumą ir išvadas Finan
sų ministerijai pateikti iki šių 
metų liepos 1 dienos. 

Pagal Savivaldybių asociaci
jos pateiktą informaciją 1997-
2000 m. savivaldybių biudže
tams įstatymais deleguotoms 
valstybės užduotims atlikti iš 
valstybės biudžeto neperduota 
261 mln. 962,000 litų. 

Diskusijos dėl tarpusavio 
įsiskolinimų tarp vyriausybės 
ir Lietuvos savivaldybių kilo 
po to, kai vyriausybė pareiškė, 
jog Vilniaus miesto savival
dybė nuo 1994 m. nemokėjo fi
zinių asmenų pajamų mokes
čio, ir savivaldybės įsiskolini
mas jau viršijo 94 mln. litų, o 
visos kitos savivaldybės kartu 
paėmus valstybei skolingos 
22.5 mln. litų. 

pats padaryti rimtas išvadas, 
pagal kurias bus spren
džiamas tolesnis jo likimas da
bartiniame poete, sakė G. Da
linkevičius. 

Tuo tarpu Lietuvos savival
dybės vyriausybę apkaltino 
vis naujų užduočių priskyrimu 
savivaldybėms, kurių vykdy
mui vyriausybė neskiria pi
nigų. 

Pernai rugpjūtį 39 iš 60-ties 
Lietuvos savivaldybių kreipėsi 
į teismą, prašydamos atlyginti 
centrinės valdžios padarytą 
žalą. Vyriausybė yra atsako
vas byloje dėl Lietuvos miestų 
ir rajonų savivaldybėms pri
skirtų užduočių, neskiriant 
papildomų pinigų jų vykdy
mui. 

* Vyriausybė savivaldy* 
bėms paskirstė 6 mln. litų 
kompensacijoms už sovietų 
okupacinės administracijos 
atimtą turtą buvusiems politi
niams kaliniams, tremtiniams 
bei jų įpėdiniams išmokėti. 

(BNS) 

* Dviejų ministrų netek
tys per šimtą dienų premje
ro Rolando Pakso iš pasi
rinktų vėžių neišmušė — tai 
ne problema tęsti darbą, sakė 
premjeras. Jo nuomone, Eu
genijus Maldeikis Lietuvai 
nepadarė kokių nors nuosto
lių, jo atsistatydinimą lėmė 
kalbėjimas apie tą kelionę, jos 
interpretavimas. Ministras 
Gintaras Striaukas atsistaty
dino normaliai ir tvarkingai, 
teigė R. Paksas. <EIU> 

* Vilniaus apygardos 
teismas trečiadieni pripa
žino Kazio Gimžausko kaltę 
dėl padėjus nacių okupacijos 
metais vykdyti Lietuvoje žydų 
genocidą. Tačiau teismas 93-
ejų metų nepagydoma liga ser
gantį nuteistąjį atleido nuo 
bausmės ir nutraukė jo bau
džiamąją bylą. K. Gimžauskas 
yra vienintelis kaltinamasis, 
Lietuvos teismo pripažintas 
kaltu dėl žydų genocido. Ne
pagydomu psichikos sutriki
mu sergantį K. Gimžauską, 
nesuvokiantį savo veiksmų ir 
negalintį jų valdyti, teismas 
atidavė giminių rūpybai ir re
komendavo aktyviai jį stebėti 
apylinkės psichiatrui. »BNSI 

priešingų lyčių kolegoms, 
pakštelti į žandą ir sušukti: 
'Mieloji ar mielasis tu šian
dien nuostabi arba nuosta
bus!' ar pasakoti smagius 
anekdotus su erotiniu priesko
niu". 

„Daugelis mūsų tautos šven
čių pasižymi gedulingumu, 
tad būtina suteikti tautie
čiams galimybę nors vieną 
jaunystės ir meilės šventę 
švęsti be jokių suvaržymų", 
sakė Socialdemokratinės koa
licijos Informacijos centro va
dovas, Seimo narys Gediminas 
Kirkilas. 

Tuo tarpu Seimo Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) frak
cijos atstovai pareiškė, jog Sei
mas „nėra cirkas ar tinkama 
vieta dalinti prezervatyvus". 

1925 m. gimęs sociallibera
las Algimantas Valentinas In
driūnas teigė, jog reikėtų 
neužmiršti ir savų lietuviškų 
švenčių. Cituodamas Didįjį 
Lietuvių kalbos žodyną jis 
teigė, jog „meilė —tai visų pir
ma prisirišimo ir atsidavimo 
kam nors jausmas". Jis ragino 
Šv. Valentino dieną pamatyti 
aplink ne tik priešingos lyties 
asmenis, bet ir kitus žmones, 
tautą ir valstybę, kad „nebūtų 
viskas suvesta tik į seksą". 

Surasta Švedijos klinikoje 
naujagimį palikusi lietuvė 

Vilnius, vasario 14 d. 
(BNS) — Švedijos policija rado 
nelegaliai šioje šalyje gyvenu
sią lietuvę, kuri prabangioje 
Stokholmo klinikoje pagimdė 
ir paliko kūdikį. 

Kaip pranešė „Respublika", 
praėjusių metų spalio 30 d. iš 
klinikos pabėgusi 36 metų 
moteris medikų globai paliko 
savo sveiką mergaitę, o pati 
susirado valytojos darbą kon
diterijos gaminiais prekiau
jančioje kavinukėje Stokhol
me. 

Pernai spalio 29 d. Stokhol
mo greitoji medicinos pagal
ba išvyko suteikti pagalbos 
užsienietei, pradėjusiai gimdy
ti miesto centre. Nei ang
liškai, nei švediškai nekalban
ti gimdyvė buvo nuvežta į 
prabangiausią Stokholmo kli
niką „Karolinska" kur ir pa
gimdė sveiką mergaitę. 

Norėdami surašyti pacientės 
anketinius duomenis, medikai 
iškvietė rusiškai kalbantį ver
tėją, kuriam moteris pasisakė 
esanti Diana Ivanovą, gimusi 

* Lietuvos vaist inės, ku
rios privalo aprūpinti ligo
nius centralizuotai pirktais 
vaistais, pritrūko gyvybiškai 
svarbių vaistų. Vaistininkai 
teigia, jog lentynos lūžta nuo 
niekam nereikalingų, bet irgi 
centralizuotai pirktų vaistų, 
be to, jų galiojimas baigiasi. 

* Vilniuje įsisiautėjo pa
vojinga meningokokinė in
fekcija, dėl kurios mirė jau 
trys vaikai. Ši infekcija lašeli
niu būdu plinta per orą, jos 
bruožai panašūs į gripo. Žai
biškai plintančios infekcijos 
židinys — nosiaryklė, todėl 
vaikams staiga prasideda slo
ga, ima perštėti gerklė ir šok
teli temperatūra. Meningoko-
ko bakterijos organizme su
naikina antinksčius, užspau
džia galvos smegenis, sutrikdo 
gynybinių organų veiklą. Pa
sak gydytojų, nuo B meningo-
koko nėra skiepų nei Lietu
voje, nei užsienyje. 2000 m. 
Lietuvoje meningitu sirgo 67 
žmonės, 8 jų mirė. <BNS* 

1964 m. spalio 6 d., gyvenanti 
Ukmergės rajono Nuotekų gy
venvietėje. Moteris taip pat 
teigė, jog Lietuvoje yra likę du 
jos vaikai, o į Švediją ji atvy
kusi prieš du mėnesius rinkti 
uogų ir grybų, apsistojusi 
autoturistų stovykloje prie 
Karlstedo. 

Gimdyvė aiškino, jog į Stok
holmą atvyko savaitę prieš 
dukrai gimstant, nakvojo kur 
papuola, nes Šiame mieste ne
turi pažįstamų. Moters teigi
mu, Švedijoje rinkdama gry
bus ir uogas, ji uždarbiavo 
kartu su savo vyru, 38-erių 
metų Viktoru Ivanovu, kuris 
tuo metu jau buvo išvykęs į 
Lietuvą. Gimdyvė pažadėjo po 
poros dienų pateikti savo do
kumentus, tačiau kitą dieną 
medikai pacientės palatoje ne
berado. 

Anot dienraščio, medikams 
tai buvo visiška staigmena — 
Švedijoje reti atvejai, kad mo
tinos paliktų savo naujagi
mius. 

Buvo paskelbta pabėgėlės 
paieška. Surasti pabėgusią 
gimdyvę padėjo į Stokholmo 
policiją paskambinęs anoni
mas, kuris pranešė, kad vaiką 
pametusi motina dirba valyto
ja vienoje iš Stokholmo kon
diterijos parduotuvių - kavinu
kių. 

Pradžioje moteris neigė, jog 
pagimdė ir klinikoje paliko 
kūdikį, tačiau vėliau prisi
pažino. Dalia pasivadinusi 
moteris pasakojo, jog su vyru 
ir drauge ilgai svarstė, ką da
ryti su kūdikiu, kai jis gims. 
Vyras ir draugė patarė vaiką 
palikti Švedijoje, kur valstybė 
juo geriau pasirūpins nei Lie
tuvoje. Moteris neturi doku
mentų, todėl iki gimdymo 
grįžti į Lietuvą negalėjo. 

KALENDORIUS" 
Vasario 15 d.: Alina. Faustina s. 

Girdenė, Girdenis. Jovita, Jurgita. 
Kintibutas, Vytis. Zygrfridas. 

Vasario 16 d.: Julija, Julijona, Ju
lijonas, Laisvė. Tutis. Tautvyde, Va
saris. Lietuvos nepriklausomybes die
na. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

LIETUVIU FONDO 
PARAMA 

Lietuvių fondo 2000 metų 
Pelno skirstymo komisija vėl 
dosniai parėmė lituanistinių 
mokyklų darbą, suteikdama 
jam būtiną finansinį užnugarį. 
Jau kelinti metai iš eilės Lie
tuvių fondas paskiria šiam 
tikslui 60.000 dolerių. O bend
rai švietimo reikalams skyrė 
daugiau 200.000 dolerių. Ir 
šiais metais. JAV Lietuvių 
Bendruomenes Švietimo tary
bos prašymu, Lietuvių fondas 
paskyrė Detroito „Žiburio" li
tuanistinei mokyklai finansi
nę paramą 2,500 dolerių su
moje. Šiomis dienomis Lietu
vių fondo įgaliotinis Detroite 
Vytas Petrulis įteikė šią pa
ramą „Žiburio" lituanistinės 
mokyklos direktorei Reginai 
Puškorienei. 

Detroito ir apylinkių lietu
viai dosniai rėmė Lietuvių 
fondą nuo pat jo įsikūrimo ir 
tuo pačiu, daug metų. sulaukė 
nemažą paramą ne tik litua
nistiniam švietimui, bet ir 
Dainavos jaunimo stovyklai, 
radijo valandėlėms ir kitai 
įvairiai ir svarbiai lietuviškai 
veiklai. Tačiau, norint užsitik
rinti Lietuvių fondo finansinę 
paramą išeivijos veiklai ir 
ateities metuose, mes turime 
ir toliau jį remti savo auko
mis. Taip pat raginame jį rem
ti ne tik savo aukomis, bet 
įrašant ir savo vaikus, vai
kaičius, gimines ir įamžinant 
nusipelniusius asmenis. 

Vytas Petrulis 

JONO URBONO 
PAGERBIMAS 

Mičhigano Oakland apskri-
ties~Tcounty; Lincomo Respub
likonų klubas jau 112-ką metų 
rengia tradicinį iškilmingą 
metinį pokylį. Šiais metais šis 
pokylis įvyko vasario 10 d. 
Troy mieste. Kaip ir kiekvie-
neriais metais, sutraukė didelį 
būrį dalyvių. Svečių tarpe ma
tėsi ir nuoširdus lietuvių bi
čiulis JAV Kongreso narys Jo-
seph Knollenberg, kuris ne
praleido progos pasisveikinti 
su ten dalyvavusiais lietu
viais. Baigiantis programai, 
visai netikėtai vaišių vedėjas 
Oakland County. kuris apima 
šiaurinius bei vakarinius Det
roito priemiesčius, pareigū
nas Brooks Patterson visų dė
mesiui pristatė Joną Urboną 
ir jo žmoną Gražiną. Jonas jau 
daugiau 30 metų labai uoliai 
reiškiasi Respublikonų parti
jos veikloje, yra labai darbštus 
ir pareigingas partijos darbuo
tojas. Jam buvo įteiktas įspū
dingas tortas ir bilietai (jam ir 
Gražinai jų apsilankymui į 
tėvynę Lietuvą. Tame poky
lyje dalyvavęs būrelis lietuvių 
taip prisidėjo savais sveikini

mais ir linkėjimais. Jonas Ur
bonas yra JAV Lietuvių Res
publikonų pirmininkas, veik
lus beveik visų JAV Lietuvių 
Bendruomenes tarybų narys 
ir labai darbštus Detroito lie
tuvių telkinio veikėjas. Linki
me Jonui ir Gražinai dar daug 
sveikų ir darbščių metų. 

VP 

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI 

Šv. Antano parapijos kavi
nėje sekmadienį, vasario 25 
d., po 9 ir 10:30 v.r. po šv. 
Mišių bus kepami obuoliniai 
blynai su uogiene. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti Mišiose, 
o paskui aplankyti šeiminin
kes parapijos salėje ir ten so
čiai ir nebrangiai pasivaišinti 
ir kitus pavaišinti skaniais 
blynais. Galėsite pabendrauti 
ir tuo pačiu paremti mūsų ne
didelę parapiją. Lauksime vi
sų atsilankymo! 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 11 d. 
Šv. Antano parapijos bažny
čioje 10:30 v.r. vyko šv. Mišios 
už Lietuvos laisvės gynėjus, 
gyvus ir mirusius. Iškilmingas 
šv. Mišias aukojo ir šiai ypa
tingai šventei patriotišką pa
mokslą pasakė LŠSI vyriau
sias kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas. Šauliai ir ramovėnai 
dalyvavo su organizacijų vė
liavomis. Jų eisenai bažnyčion 
vadovavo LŠSI ir „Švyturio" 
jūrų šaulių vadas Mykolas 
Abarius ir vado pavaduotojas 
Juozas Kinčius. Mišių skaiti
nius skaitė garbės šaulys 
Bronius Valiukėnas. Aukoji
mui aukas nešė šauliai Alfon
sas Lukas ir Leonas Petronis. 
Pamaldų metu įspūdingai gie
dojo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Stasio Sližio. 
Skambėjo lietuviškos ir loty
niškos giesmės. Mišios baigtos 
Tautos himnu. 

Pagrindinis minėjimas vyko 
Dievo Apvaizdos kultūros 
centre. Southfield, MI, kur pa
skaitą skaitė garbės svečias 
Algis Rimas. JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos pirmi
ninkas ir Amerikos Lietuvių 
tarybos atstovas JBANC (Pa-
baltiečių komiteto Vašingto
ne), buvęs JAV diplomatas. 

Minėjime dalyvavo ir JAV 
senatorė Debie Stabenaw. Ji 
savo kalboje prižadėjo būti 
Baltic Caucus nare taip, kaip 
buvo šios grupės atstovė būda
ma Kongrese. Taip pat ji žadė
jo prikalbinti į Baltic Caucus 
jungtis ir Michigan valstijos 
vyresnį senatorių Carl Levin. 
Senatoriaus Levin įsijungimas 
yra reikalingas, nes jis atsto
vauja demokratams JAV 
Ginkluotų pajėgų komitete, 
be to, yra įtakingas JAV žydų 
organizacijose 

Minėjime dalyvavusi sena-

Oakland apskr., Michigan, respublikor. 4 Lincoln klubo 112-me metinia
me pokylyje, už ilgametę veiklą respubikonų partijoje buvo pagerbti Jo
nas ir Gražina Urbonai. Jie buvo pasveikinti ir jiems įteikti kelionės 
į Lietuvą bilietai. Jonas yra buvęs šio klubo pirmininku, o dabar — Ame
rikos Lietuvių Respublikonų federacijos pirmininka= Iš k.: Jonas ir Gra
žina Urbonai, ir dovaną (teikęs Brooks Petterson, apskrities viršininkas 
ir respublikonų pirmininkas. 

Liftuvos ncprikl.iusnmvhcs H3-jų metinių minėjime, Detroite Lietuvių or
ganizacijų IH.OC' suruoštam*' H.m. vasario 11 d. renginio pirmininkas 
adv Kęstutis Miškinis .JAV senatorei Debie Stabenow įteikia albumą „Ei
nu per Liftuvą". Senatorė yra .Baltic Caucus" nare. Nuotr. J. Urbono 

toriaus Levin atstovė perskai
tė dalį senatoriaus pasisaky
mų JAV Senate š.m. vasario 9 
d. Šiame minėjime dalyvavo 
Kongreso atstovai Sandy Le
vin, Bonior ir Knollenberg, 
estų ir latvių atstovai. 

JAV ir Lietuvos himnus su
giedojo Asta Jurgutytė. Minė
jimą vedė DLOC valdybos pir
mininkas adv. Kęstutis Miš
kinis. Aukos buvo renkamos 
Amerikos Lietuvių tarybai, 
NATO 2002 m. įgyvendinimo 
lėšoms padengti. Minėjime ne
dalyvavę savo aukas gali siųs
ti Detroito Lietuvių organiza
cijų centrui, 22180 Greenfield 
Rd., Oak Park, MI 48237. Če
kius rašyti DLOC vardu. 

Prieš minėjimą Ona Šadei-
kienė ir jos talkininkai buvo 
paruošę lietuviško maisto pa
tiekalų minėjimo dalyviams. 
Dalyviai turėjo progos para
šyti laiškus savo atstovams 
JAV Kongrese ir-senatoriams, 
prašant jų paramos. Šis pro
jektas pavyko, nes senatorė 
prieš išvykdama turėjo progos 
su dalyviais susipažinti. As
meniški trumpi pokalbiai, pa
liko įspūdį ir senatorė jautėsi, 
gavusi paramos iš lietuvių, 
kurie nulėmė jos laimėjimą. 
Detroitas gali džiaugtis, kad 
Vasario 16-sios minėjimai pa
traukia Michigano valstijos 
politikus. 

„Amerikos lietuvių balso" ra
dijo rytinėje laidoje kalbėjo 
PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas, „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlės laidoj, 
vasario 17 dieną, 8 vai. ryte 
(Detroito laiku) kalbės Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus ir Algis Rimas. Valandėlė 
gyvu žodžiu girdima tuo 
pačiu laiku kompiuteryje 
www.wpon.com. Vasario 20 d., 
4 vai. p.p. kalbės LR Seimo 
narys Andrius Kubilius, kuris 
lankosi Californijoje ir kalbės 
Los Angeles Vasario 16 dienos 
minėjime. 

Rag ina Juška i t ė 
Švobienė ir Lm 

ATSISVEIKINO SU 
AJV. STASIU BUTVILĄ 

Vasario 5 dieną latvių ir lie
tuvių visuomenė susirinko 
Harris laidotuvių namuose, 
Livonia, Michigan. Po laidotu
vių vedėjos pravesto viešo at
sisveikinimo, kurio metu atsi
sveikinimo žodį tarė ir Lietu
vių Šaulių sąjungos išeivijoje 
vadas Mykolas Abarius, mal
das sukalbėjo Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. Aloy
zas Volskis. Taip buvo atsi
sveikinta su a.a. Stasiu Butvi
lą, 80 m. 

Velionis mirė savo namuose 
Livonia, Michigan, š.m. vasa
rio 2 d. Jis buvo sporto mėgė
jas, ypač pasižymėjo krepšinio 
aikštėje, Lietuvoje ir Vokieti
joje. Žaidė stalo tenisą ir tink
linį. Buvo vyresnio amžiaus 
pensininkų stalo teniso meist
ras Livonijoje ir atstovavęs 
šiam miestui Michigan valsti

jos vyresnio amžiaus sporto 
olimpiadoje. Buvęs Eisenstato 
lietuvių stovyklos kūno kul
tūros mokytojas. Butvilų šei
ma dalyvauja Detroite lietu
vių ir latvių telkinių veikloje. 
Giliam nuliūdime paliko žmo
ną Velitą, sūnų Viktorą ir 
marčią Barbarą Butvilus, pus
brolį Joną Butvilą gyvenantį 
Čikagos apylinkėje. 

PALAIDOTA AjV. 
STEFANIJA BALIENĖ 

Vasario 3 dieną, Holy Sepul-
chre kapinėse, po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, kur gedulingas šv. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. Viktoras Kriščiūne-
vičius, buvo palaidota a.a. Ste
fanija Balienė, šalia ten besiil
sinčio savo vyro a.a. Karolio. 
Velionė mirė sausio 30 d., po 
ilgos ir sunkios ligos. Giliam 
nuliūdime paliko sūnų Kęstutį 
ir marčią Sheryl. 

AA. 
SOFIJĄ VASIUUENĖ 

Vasario 3 dieną, Holy Sepul-
chre kapinėse, po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, aukotų kun. Vikto
ro Kriščiūnevičiaus, velionės 
pelenai buvo palaidoti šalia 
sūnaus a.a. architekto Viliaus 
Vasiulio. Velionė, sausio 27 d., 
po ilgos ir sunkios ligos, mirė 
Arbor Hospice, Ann Arbor, 
Michigan, sulaukusi 88 m. 
amžiaus. Velionė buvo gimusi 
Ukmergėje. Į JAV atvyko 
1950 m. Gyveno Manchester 
miesto apylinkėje, prie Daina
vos Jaunimo stovyklos. Daug 
metų Vasiulių sodyboje buvo 
ruošiami Detroito lietuvių tel
kinio organizacijų gegužinės, 
pobūviai ir posėdžiai. Giliame 
liūdesyje liko vyras Adolfas, 
dukra Dalia ir žentas Richard 
Lee, 

CLEVELAND, OH 
PENSININKAI VEIKLŪS 
Lietuvių pensininkų klubas 

yra vienas iš gausiausių na
riais sambūrių Clevelande. Jo 
rengiamuose mėnesiniuose su
sirinkimuose — pietuose, kur 
paminimos ir lietuviams 
reikšmingos sukaktys, daly
vauja arti pusė iš 150 narių. 
Klubo valdybą šiuo metu su
daro: pirmininkas Henrikas 
Pikturna ir nariai: Jonas Kaz
lauskas, Regina Čiuberkienė, 
Jonas Velička, Adolfas Lūza ir 
Genovaitė Pikturnienė. Atei
nančiame klubo susirinkime, 
kovo 1 d. bus išrinkta nauja 
valdyba. 

Vasario 1 d. pietuose-susi-
rinkime Lietuvių namų di
džiojoje salėje buvo prisiminta 
Vasario 16-j: ir Kovo 11-ji. Su
giedojus „Lietuva brangi", žodį 
tarė LR garbes konsule Ingri
da Bublienė, pabrėždama, kad 
tos dienos yra mūsų tautos 
meilės ir vilties šventės. Nors 
naujai atstačiusi savo nepri
klausomybę, valstybė ir tauta 
išgyvena sudėtingą problemų 
krūvį, bet ji ištvers ir mes tu

rime visais būdais prisidėti, 
kad Lietuva taptų Europos ir 
NATO nare, užsitikrintų vals
tybės saugumą ir plėstų kelius 
I demokratinių valstybių švie
sesnę ateitį. Jei užsienio lietu
viai vykdys savo lietuviškuo
sius uždavinius, anot Stasio 
Barzduko, Lietuva gyvens am
žinai. Danutės Dundurienės, 
Justino Marcinkevičiaus eilė
raščiu buvo baigtas šių bran
gių švenčių oficialusis prisi
minimas. 

Susirinkusieji prisiminė sa
vo sergančius narius, pasvei
kino tris naujai įstojusius. Pir
mininkas H. Pikturna prane
šė, kad klubo narių 1,000 dol. 
dovana Lietuvos vaikams per
siųsta per Almos fondą. Kam 
kita tūkstantinė bus paskirta, 
paaiškės per ateinantį narių 
susirinkimą. Lietuvių namų 
direktorius Algis Penkauskas 
kreipėsi į susirinkusius prisi
dėti prie Lietuvių namų re
monto. Surinkta 350 dol. 

Klubas ir šiemet ruošia iš
vyką į Čikagą, į Lietuvių ope
ros spektaklį balandžio 29 d. 
Organizavimo reikalus tvarko 
Aleksas Petrauskis. Susido
mėjimas labai didelis. Išsamią 
informaciją gausite sekmadie
niais Dievo Motinos parapijos 
svetainėje po lietuviškųjų pa
maldų, arba skambinant tel. 
(440) 333-4978. 

PARAPIJOS PIETŪS 
Vasario 25 d. Dievo Motinos 

parapijos svetainėje LB Cleve-
lando apylinkės socialinis sky
rius ruošia pietus parapijai 
kaip padėką už talką ir lei
dimą naudotis jos virtuve ir 
patalpomis gaminant virtinu-
kus-koldūnus Lietuvos šalpai. 
Šis geranoriškų moterų sam
būris pastoviai susirenka (25-
28) ir pagamina maždaug 
6,000 virtinukų, kuriuos par
davus, gauna daugiau negu 
500 dol. gryno pelno, kurį per
siunčia Lietuvos paramos rei
kalingoms šalpos organizaci
joms. 

Su savo pinigine parama 
šiuose pietuose dalyvauja ir 
„Taupos" kooperatyvo valdy
ba, kuri šios parapijos patal
pomis taip pat naudojasi savo 
narių patogumui kiekvieną 
sekmadienį. 

VISI DALYVAUKIME 
IR AUKOKIME! 

Vasario 16-ąją ir Kovo 11-
ąją Clevelando lietuviai minės 
Vasario 17 ir 18 d. Šeštadienį, 
vasario 17, d. 6:30 v.v. minė
jimas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Meninę programą 
atliks Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos dainininkai, 
šokėjai, kanklių vienetas. Pa
grindinį žodį tars LR garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza iš 
Čikagos. Vaišių stalus užsi
sakyti galima pas Viktorą Ši-
lėną, tel. 216-531-8207. Daly
vavimas 15 dol. asmeniui, 
moksleiviams — 5 dol. 

Sekmadienį, vasario 18 d. 
9:45 vai. ryto vėliavų pakėli
mas prie Laisvės paminklo; 10 
vai. r. šv. Mišios Dievo Moti
nos šventovėje. Giedos DM pa
rapijos choras „Exultate", vad. 
Rita Čyvaitė-Kliorienė. Šv. 
Jurgio bažnyčioje šv. Mišios 
aukojamos 10:30 v.r. Giedos 
parapijos choras, vad. Marytė 
Hudgins. 

Bus renkamos aukos išeivi
jos kultūrinei ir politinei veik
lai. 

Minėjimą rengia LB Cleve
lando apylinkė ir ALTo sky
rius. 

NAUJI JDRAUGO" 
SKAITYTOJAI 

Užsienio lietuvių vienintelio 
dienraščio „Draugas" leidėjas 
Lithuanian Catholic Press So-
ciety Čikagoje, norėdamas pla
čiau, tiksliau informuoti nau
jai atvykusius naujuosius atei
vius specialiuose skyriuose 
„Žinotina", „Bičiulystė", Biru-
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tės Jasaitienės socialinėse in
formacijose rašo aktualiau
siais, socialiniais, teisiniais 
ekonominiais, darbo ir kt. 
klausimais. 

Vasario 25 d., įvykusiame 
LR garbės konsulės Ingridos 
Bublienės ir „Gijos" sambūrio 
pastangomis buvo sušauktas 
susirinkimas, kuriame imigra
cijos advokatas plačiai palietė 
klausimus svarbius šiai „Tre
čiajai bangai". Garbės konsule 
taip pat pranešė, kad „Drau
go" leidėjai naujai atvyku
siems sutiko tris mėnesius 
siuntinėti dienraštį nemoka
mai. 19 naujųjų šeimų nariai, 
dėkodami, prašė pranešti jų 
norą dienraščio administraci
jai. Šis sąrašas jau išsiųstas. 
Linkėtina, kad ir po trijų mė
nesių, šis dienraštis būtų pa
kviestas lankyti naujai į šį 
kraštą atvykusiųjų namus". 

V. Rociūnas 
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LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

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

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

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

Filadelfijos apylinkių lietu
viai, nuo Pietinės Nevy Jersey 
iki Delavvare, rinksis sekma
dienį, vasario 18 d., švęsti Va
sario 16-tąją ir Kovo 11-tąją 
su džiaugsmu bei dėkingumu 
už atgautąją nepriklausomybe 
ir viltimi, kad Lietuvos valsty
bingumas stiprės, o Lietuvos 
vadai sugebės rūpintis žmonių 
gerove. 

Šventė prasidės parapijos 
iškilmingomis padėkos šv. 
Mišiomis 10:30 vai. ryte Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje,' 19-ta ir Wallace 
gatvių sankryžoje. 

Minėjimas bus tęsiamas 2 
vai. p.p. Lietuvių namų Čiur
lionio salėje (Lithuanian Mu-
sic Hali), 2715 E. Allegheny 
Ave., prie pat I 95 greitkelio. 
Programoje Filadelfijos miesto 
mero sveikinimas ir prokla
macija, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybos pir
mininko Algimanto S. Gečio 
kalba ir muziko Juozo Kasins-
ko apipavidalintas Lietuvos is
torijos skaidrių, poezijos ir 
muzikos montažas. Poeziją 
skaitys Gaja Stirbytė, pasiro
dys solistė Rasa Veselkienė, 
tautinių šokių šokėjų grupė 
„Žilvinas", Kaimo kapela ir 
Vinco Krėvės Lituanistinės 
mokyklos mokinių chorelis. 

Minėjimą rengia Filadelfijos 
LB apylinkės valdyba ir Lietu
vių namų vadovybė. Šventės 
programą koordinuoja advoka
tas Jonas Zerr. Iždininkas Ka
rolis Kazakauskas su talka 
tvarko aukų rinkimą Lietuvių 

' Bendruomenės veiklai parem
ti. 

Prieš minėjimą, nuo 12 vai., 
vidurinėje Lietuvių namų sa
lėje, bus galima pavalgyti 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Kfickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hictory HPIs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaianctos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

gamintus lietuviškus pietus. 
Po minėjimo bendros sunešti
nės vaišės ir pabendravimas 
didžiojoje Čiurlionio salėje. 

Kaip ir praeityje, tikimasi, 
kad minėjimas bus gausus da
lyviais, kartu pasidžiaugti 
tuo, kas per vienuolika atgau
tos nepriklausomybės metų 
Lietuvoje pasiekta ir pasiryžti 
padėti Lietuvai stipriau inte
gruotis į Vakarų pasaulio 
struktūras, ypač į NATO. 

Kun. Petro Burkausko, Šv. 
Andriejaus ir Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijų klebono rū
pesčiu, jau kelinti metai Šv. 
Kazimiero parapijinėje mo
kykloje minima Vasario 16-
toji. Nors lietuvių kilmės mo
kinių mažuma, Vasario 16-
sios savaitę visi jie mokosi 
apie Lietuvą. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, vasario 16 d. 
(penktadienį), 8:30 vai. ryto 
šv. Mišios bus aukojamos už 
Lietuvą. 

Trečioje Filadelfijos lietuvių 
Šv. Jurgio parapijoje, kurioje 
klebonu yra prel. Juozas An-
derlonis, Lietuvos Vyčių cent
ro valdybos dvasios vadas, bus 
dvejos šv. Mišios už Lietuvą 
— penktadienį, Vasario 16 d., 
8:30 vai. ryto ir šeštadienį, 
vasario 17 d., 5 vai. vakaro. 

tmg 
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KELIOS PARTIJOS VIETOJE 
DEŠIMČIŲ? 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Maišaties metas Giminaič ia i 

Žmonių nuotaikos ir politikų 
bei politikuojančių smarkios 
kalbos su silpnais darbais 
gundo spėlioti, kad Lietuvoje 
kelerių ateinančių metų laiko
tarpy suirs šiandieninė partijų 
rikiuotė. Persitvarkymas turė
tų įvykti. Juk be jo ir liks tik 
smarkios kalbos su silpnais 
darbais. Kadangi politika ne
reikalauja jokio formalaus pa
siruošimo, šiandien joje įsidar
binę gal tik senatvėje supras, 
kad ir valstybėje yra būtina 
tvarka, kad ir ten negalima už 
niekus pirkti gerų prekių. O 
šiuo metu Lietuvoje daugiau 
rūpinamasi pozicijos užgrobi
mu ir jos išlaikymu kaip vals
tybe. Iš žmogaus neklausiam, 
kas jis yra, bet ką jis pažįsta, 
kiek turi. Politinis gyvenimas 
atsiduoda ne tik nerimtumu, 
bet ir nusikalstamumu. Pi
liečiai ignoruojami, išnaudoja
mi, kartais net pajuokiami, jų 
reikalai valdininkijai neegzis
tuoja. Korupcija ir biurokrati
ja valstybę supūdys, o Euro
pos bendrija ją išmes lauk. 
Tačiau gulėjimas patvory, 
manykime, nei vieno mūsų ne
traukia. Šią galimybę supran
ta rimti piliečiai ir rimti politi
kai. Vis tik padėties keitimąsi 
geron pusėn trukdo beveik 
visų gyventojų susipolitini-
mas, politinių partijų ir sam
būrių didelis skaičius, gausūs 
siauros išminties rėksniai. 

Gyventojai buvo įpratę iš so
vietinių vyriausybių maitintis. 
O kas šiandien, jų manymu, 
yra vyriausybė? Politika? Bol
ševikinėje sistemoje šlaistėsi 
nemažai pataikūniškų veltė
džių. Jų dalis, nustojusi įta
kos, dabar šūkauja, dalyvauja 
demonstracijose, jas organi
zuoja, o silpnų partijų gausia
me turguje nesusigaudoma, 
kas šie rėksniai yra ir ko jie 
siekia. Pagaliau ir kai kurie 
partijų vadai savo visuomeni
nių tikslų neturi. Demokrati
jos jie nebuvo sutikę, priekin 
išsiveržė instinktų įkvėpti ir 
egoistinių sumetimų stumia
mi. Todėl šiandien ne vienas 
jų žvalgosi — ar ši mano parti
ja? Gal blogai pakliuvau? 

Prieš dešimtmetį politikuo
jančių vikruolių buvo dar dau
giau. Nemažai nupūtė jų pa
čių sukelti vėjai ir apie juos 
negirdime. O likusieji dairosi į 
šalis. Juk atėjo laikas apsi
spręsti, traukinius galima pa
keisti, tik jiems dar neįsibėgė
jus. Be to, dera prisiminti, kad 
laisvės dešimtmetis atvedė ir 
naujų žmonių, gal protinges
nių, gal net doresnių, mažiau 
korumpuotų, maišatyje ieš
kančių nors kiek tvarkos. 

Lietuvoje savo vietą gerai 
supranta A. Brazauskas ir V. 
Andriukaitis, abu pažįsta 
marksizmą ir jo augintinius. 
Komunizmas, bolševizmas, so
cializmas yra ideologinė tėviš
kėlė, A. Brazausko LDDP ir V. 
Andriukaičio socialdemokratai 
aktyviai priešinasi „klerika
lams" ir kitiems dešiniesiems. 
Štai jau sausio pradžioje 
LDDP ir socialdemokratai pa
skelbė, kad šių partijų susi
jungimui dirva paruošta, o 
LDDP vicepirmininkas ir Sei
mo narys J. Bernatonis pa
reiškė — susijungimas įvyks 
sausio mėnesį, jo gale. Taip ir 
įvyko. 

Tai mažai stebinanti žinia, 
net pavėluota. Šių partijų poli
tinė giminystė yra artima, be
veik panaši į vieną šeimą, o 
giminystė dar labiau artėja, 
kai A. Brazausko grupei pri
metamas buvusių komunistų 
vardas, kuris, aišku, nėra pa
trauklus. Be to, LDDP augti 
neturi vilties. Dabartiniai rite
riai sensta, naujų treniruoti 
nėra iš ko. Tad ir lieka glaus
tis į pastogę, kurioje šlaistosi 
Markso kvapas. V. Andriukai
čiui ir jo socialdemokratams 
nuostolio nebus. Bendravimas 
opozicijoje vyriausybei abi 
grupes veda vienu keliu, nors 
ir be šio bendravimo vieni ir 
kiti nuolankiai žvelgdavo 
Maskvos pusėn, ir ten ieškojo 
palaimos. 

Tačiau su socialdemokra
tais, neabejotinais demokrati
jos gynėjais, dažnai iškildavo 
keistenybių. Jie buvo atsisakę 
dalyvauti 1905 m. Didžiojo 
Vilniaus Seimo šaukimo komi
tete. Tais pačiais metais Ame
rikos lietuviai socialdemokra
tai buvo pasiryžę pinigais 
remti Kapsuką. 1917 m. lietu
vių seime Petrapily jie išsitarė 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. Kuriant Amerikos Lietu
vių tarybą, su jais kalbos buvo 
ilgos ir sunkios, o jų veikėjas 
Pijus Grigaitis ilgai priešinosi 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atsiradimui. Šiuo metu Lietu
voje pabūgštaujama dėl social
demokratų artumo Maskvai, 
partijos istorijoje visada buvo 
regimas prielankumas Rusijai 
ir nenoras jungtis į bendrą 
darbą. Tačiau lietuviai social
demokratai yra turėję labai 
stiprių asmenybių (pvz., Ste
ponas Kairys), kurių darbo 
svarba niekados neišnyks. 

Lietuvoje būgštaujama, jog 
nauja socialdemokratų partija 
įgis tiek jėgos, kad laimės vi
sus rinkimus. O kas draudė 
dešiniosioms partijoms būti stip
riomis? Kas jas pančiojo rin
kimuose? Kodėl žemokai nusi-

DRAUGAS, 2001 m. vasario 15 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Naujas laimėjimas 
erdvių tyrimo eigoje 

Karaliaučiaus srities Gastų lietuviško jaunimo ansamblis „Beržynėlis" 2001 m. sausio 7 d. koncertuoja Gum
binės bažnyčioje. Dešinėje vadovė Loreta Makaraitė. Nuotr. Sigito Samborokio 

leido Centras? Gal žmonės 
nesuprato, ko jie siekia, gal 
pabodo centristų kasdieninis 
buvusių vyriausybių pešioji-
mas, nepasiūlant nieko geres
nio? Kas prislėgė konservato
rius, kurie buvo ir galėjo būti 
stiprūs? Kur dingo krikščionys 
demokratai, rimti, moralūs, 
turėję pasitikėjimą, bet nesu
sikalbėję? Niekas kitoms par
tijoms netrukdė augti, tvar
kingai dirbti, patraukti žmo
nes, rinkimuose laimėti. Žino
ma, niekas joms netrukdė ir 
savo tarpe peštis, nesutarti, 
skaldytis. Kairiems buriantis, 
dešinieji pabiro. Ar čia nebuvo 
pradžioje minėta priežastis — 
daugelis politikų pakliuvo ne į 
savo partijas? Suklydę dabar 
ieško tikro kelio. 

Reikia tikėtis, kad socialde
mokratai, praėję daug skau
džių pamokų, jau žino skirtu
mus tarp privataus ir bendro 
ūkio. Jie, manykime, jau ne
gąsdina žmonių klebonais, 
kaip kažkada gąsdino Šliūpas. 
Neabejotinai supranta auklėji
mo reikšmę, tik dar ir šian
dien per daug žavisi interna
cionalizmu, kosmopolitizmu, 
mažai domisi tautiniais reika
lais ir — lietuvių socialdemok
ratų atveju — praeity ir dabar 
kažkodėl žvalgosi Rusijos bei 
rusų pusėn. O kas tokio, pa
sakytume? Žinant Lietuvos ir 
Rusijos praeitį, tasai „kas to
kio" virsta rūpesčiu. Rusija 
dar nėra susitvarkiusi ir apri
musi, joje ir šiandien garsokai 
pašūkauja imperialistiniai 
balsai, todėl ten ir pavojus 
tyko. O didelės atsargos Rusi
jos atžvilgiu socialdemokratai 
gali stokoti. 

Stiprių partijų Lietuvoje rei
kia. Pagal Brazauską ir And
riukaitį, socialdemokratai bus 
stiprūs. Šitai, be abejo, sukels 
rūpestį (o gal ir sąmoningu
mą) kituose politikuose. Buvę 
smulkieji, ir tik neseniai susi-
smulkinę, gal užuot kelių de
šimčių partijų susibėgs į ke
lias. Šito labai reikia, tad 

BUVUSIŲ KAGĖBISTŲ BYLOS 
Europos žmogaus teisių 

teismas (EŽTT) pradėjo na
grinėti buvusio generalinės 
prokuratūros prokuroro Kęs
tučio Džiauto bei buvusio 
Šiaulių mokesčių inspekto
riaus Juozo Sidabro bylas 
prieš Lietuvą. 

Lietuvos vyriausybei buvo 
pateikti klausimai dėl šių 
dviejų buvusių KGB darbuo
tojų atleidimo iš darbo ir ne
galėjimo rasti darbo priva
čiame ūkyje. Kaip ketvirta
dienį rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", nuo Lietuvos atsakymų 
priklausys, ar ši byla bus pri
pažinta priimtina nagrinėti ją 
teisėjų kolegijoje iš esmės ir 
priimti sprendimą dėl šių. 
žmonių teisių pažeidimų. 

Pasak dienraščio, iki šiol per 
visą puses amžiaus EŽTT isto
riją buvo tik viena panaši by
la, ji taip ir nebuvo išspręsta. 
Byloje prieš Belgiją 1962 me
tais nacių kolaborantas R. de 
Becker skundėsi, kad jam 
draudžiama užsiimti žurna
listo veikla. Buvo pripažinta, 
kad kolaboravimas su naciais 
yra nusikaltimas pagal ben
drai pripažintus civilizuotų 
tautų principus, todėl šiuo 
draudimu žmogaus teisės ne
buvo pažeistos. Vėliau EŽTT 
išbraukė šią bylą iš nagrinė
jamųjų sąrašo dėl proce
dūrinių priežasčių. 

Dėl K. Džiauto pateikti 
klausimai pagal keturis Euro
pos žmogaus teisių konvenci
jos straipsnių tariamus pa
žeidimus, dėl J. Sidabro — pa
gal tris. Klausimuose Lietu
vai prašoma atsakyti į klau
simą apie tariamą privataus 
skundėjų gyvenimo pažeidi
mą, netekus teisės įsidarbinti 
kai kuriose privataus ūkio pa
daliniuose, klausiama, ar pa-

LDDP ir socialdemokratų vie
nijimasis yra geras ženklas. 

reiškėjams buvo garantuotas 
teisingas teismas. Mat pir
miau K Džiautes ir J. Sidab
ras buvo atleisti iš darbo, o 
tik tada teismai skyrė jiems 
bausmę — nurodė juos atleis
ti. 

K Džiautas dirbo KGB ke
turis mėnesius pagal pasky
rimą. 1990 m. jis baigė KGB 
aukštąją mokyklą Maskvoje. 
Po kruvinų 1991-ųjų sausio 
įvykių K Džiautas teigia va
dovybei pranešęs, kad išeina 
iš KGB, bet įrašas apie tai 
darbo knygelėje atsirado tik 
po mėnesio. 

Buvęs Šiaulių mokesčių in
spekcijos inspektorius J. Sidab
ras pasakojo taip ir neradęs 
darbo nuo 1999 m. birželio, 
kai buvo oficialiai atleistas iš 
darbo, nors daug kartų 
mėginęs įsidarbinti. 49 metų 
buvęs KGB majoras turi ne 
tik aukštokos KGB mokyklos 
Maskvoje diplomą, bet yra 
baigęs ir Lietuvos kūno kul
tūros akademiją, kur įgijo fizi
nio lavinimo mokytojo specia
lybę. Tačiau jam įstatymo 
uždrausta dirbti mokykloje. J. 
Sidabras nori prisiteisti per 
ketvirtį milijono litų. (BNS) 

* 1999 m. Lietuvoje gimė 
36,000 vaikų, t. y. 20,000 ma
žiau negu 1990 metais. 74 
proc. visų gimusiųjų gimė mo
tinoms, jaunesnėms nei 30 
metų amžiaus (1990 m. — 79 
proc.). Jaunos moterys gimdo 
vis daugiau nesantuokinių 
vaikų. 1999 m. jie sudarė 
penktadalį šio amžiaus mote
rų pagimdytų vaikų skaičiaus, 
t.y. tris kartus daugiau nei 
1990 metais. <BNS> 

* Gyvenamiesiems na
mams, butams įsigyti bus 
teikiama valstybės parama, 
tam šių metų Lietuvos biu
džete numatyta 118 mln. 
400,000 litų. (Eita) 

Kažkur mūsų planetos orbi
toje, maždaug 160 milijonų 
mylių atstumu, tvyro pailgas, 
21 mylios ilgio, 8 mylių pločio 
ir tiek pat storio uolos gaba
las, Žemės astronomų pava
dinėtas Eros vardu. Apie tuos 
„akmeninius" Žemės palydo
vus — asteroidus — žinoma 
jau seniai. Tačiau jų kilmė, 
sudėtis ir ypač galimybės, kad 
vieną dieną kuris gali pasitai
kyti mūsų planetai ant kelio 
verčia nuolat ieškoti apie juos 
daugiau duomenų. 

Prieš beveik ketverius me
tus į erdves paleistas nedide
lis instrumentinis erdvėlai-
viukas — „Near" (ear Earth 
Asteroid Rendzevous) — po il
gos kelionės pagaliau pasiekė 
asteroidą Eros ir pradėjo 
skrieti aplink jį. Tai buvo pir
masis žmogaus bandymas iš 
arčiau pasižiūrėti į tą „erdvių 
uolą". Tas bandymas pavyko 
geriau, negu buvo drįsta ti
kėtis: vasario 12 dieną erdvė-
laiviukas, sveriantis per 1,700 
svarų, prikrautas įvairių in
strumentų ir varomas (bent 
pastaruoju metu — anksčiau 
specialiomis baterijomis) Sau
lės energija, grakščiai „nutū
pė" ant Eros paviršiaus. 

Edvėlaiviukas „Near" kai
navo 224 mln. dolerių, paleis
tas 1996 m., iki savo kelionės 
galo padarė bent 2 milijardus 
mylių, ir visą kelią siuntė in
formaciją „savo šeirninin-
kams" — JAV National Aero-
nautics and Space — NASA — 
departamentui. Jis dar kartą 
praskrido pro Žemę 1998 me
tais, palietė kito žinomo aste
roido Mathilde orbitą, ir paga
liau pasiekė tikslą — Eros. 

„Near" pagrindinė misija 
buvo tyrinėti asteroidų ruožą, 
tiksliau nustatyti jų kilmę, 
pastovumą esamoje orbitoje ir 
galbūt net užtikrinti mūsų 
planetos gyventojus, kad vieno 
to ruožo asteroidų „paklydi
mas" ir susidūrimas su Žeme 
yra vargiai įmanomas. Tačiau 
apie 225 laikomi pavojingais 
— jų orbitos nereguliarios, 
dažnai „išklystančios iš vė
žių". Net prileidžiama, kad 
vienas jų gali į savo nustatytą 
vietą nebegrįžti, atsiskirti iš 
ruožo ir net pasipainioti Že-
mei ant kelio. 

Kokios to susitikimo pa
sekmės, niekas net nedrįsta 
spėlioti.Tačiau tokia prielaida 
kartas nuo karto iškyla, ir ne 
vien mokslinės fantazijos kny
gų puslapiuose ar šio žanro 
filmų kadruose. Spėliojama 
(nors niekuomet tiksliai įro
dyta nebuvo), kad panaši ka
tastrofa atsitiko prieš maž
daug 65 milijonus metų. To 

pasekmė: visiškas planetos 
klimato pasikeitimas ir dino
zaurų išnykimas. 

Asteroidų ruožas kildina
mas iš pačių seniausių mūsų 
galaktikos šaknų. Tai tarytum 
kažkokių atlaikų laužynas, 
netvarkingai paliktas erdvėse 
Saulės sistemos planetų susi
darymo laikotarpiu. Moksli
ninkai dėl to viliasi, kad nuo
dugniau ištyrus asteroidų 
sudėtį, bus atidengta ir daug 
Saulės sistemos atsiradimo 
paslapčių. 

Eros paviršius — plika uola, 
išmarginta įdubimais ir ak
menų skeveldromis. Artėda
mas prie asteroido, „Near" 
nuolat siuntė įvairią informa
ciją, įskaitant šimtų šimtus 
kompiuterinių nuotraukų. Jo 
instrumentai matavo Eros 
sudėties elementus ir viską, 
ką tik galėjo aprėpti. Savo 
paskirtį atlikęs, jis turėjo kris
ti ant asteroido paviršiaus ir 
suskilti. Tačiau išėjo kitaip. 

NASA mokslininkai kone 
paskutiniu momentu nu
sprendė pamėginti nenuma
tytą bandymą: nuleisti „Near" 
ant Eros. Vienaip ar kitaip, jis 
jau savo paskirtį buvo dau
giau negu atlikęs, todėl ir ban
dymo nepasisekimas jokio 
nuostolio nebūtų atnešęs. Ga
lima įsivaizduoti, koks buvo 
visų pasitenkinimas, kai 
„Near" pamažu (maždaug 3.5-
4 mylių per valandą greičiu) 
palietė uolos paviršių, porą 
kartų kiek šoktelėjo, ir susto
jo. Negana to, instrumentai 
nesiliovė siuntę informaciją 
apie Eros paviršių — jau iš 
arti. Tad pirmadienis, vasario 
12 diena, laikoma labai svar
biu įvykiu erdvių tyrinėjimo 
istorijoje. Tas visuomet sutei
kia paspirtį žengti į dar toli
mesnius nuotolius, ieškoti 
naujų pasaulių, mėgautis nau
jais atradimais. Be abejo, ir 
dabar Žemės orbitoje statoma 
tarptautinė erdvių stotis 
šiems tikslams pasitarnaus. 

Galbūt įdomiausia, kad ne
dideli, palyginti „nebrangūs" 
(jeigu šimtus milijonų, išleistų 
jų statybai ir paleidimui, ga
lėtume taip pavadinti) erd-
vėlaivukai yra pasiekę stebė
tinų rezultatų — nukeliavę \ 
pačius tolimiausius mūsų 
Saulės sistemos užkampius, ir 
dar toliau. Jie tyrinėjo Jupi
terį ir jo mėnulius, matavo Ve
neros atmosferą, Marso pa
viršių, atliko užduotis, apie 
kurias prieš pusšimtį metų 
net svajoti nebuvo įmanoma. 
Dabar jau tikima, kad atsi
vėrė neribotos galimybės nau
jiems pasiekimams. 

NUO ABRAOMO IKI 
CLINTON 

ALEKSAS VITKUS 

Nr.8 
Gazos ir Vakarų 

(Jordano upės) kranto problema palikta ateičiai. Už 
Izraelio ūkininkų iškėlimą iš Sinajaus atgal į Izraelio 
žemę Amerika užmokėjo 3 milijardus dolerių. Palesti
niečiams buvo pažadėta „visiška" autonomija. Sutar
tis, deja, nieko neminėjo apie Palestinos valstybes su
kūrimą. Sirija tose derybose nedalyvavo, o Izraelis 
okupuotas Gola aukštumas ne tik pasiliko sau, bet ir 
oficialiai prisijungė prie savo valstybės. Pasaulis ir vėl 
tylėjo. 

Tose derybose nedalyvavo nei PLO vadas Yassir 
Arafat, kuris jau nuo seno reikalavo Izraelio sunaiki
nimo ir nepriklausomos Palestinos valstybės sukūri
me. Amerika jo nenorėjo pripažinti, jį laikė teroristu, 
ir 1983 m. jam neišdavė vizos atvykti į Ameriką. Ne
buvo patenkinti nei Saudi Arabija ir Jordanas. Susi
pažinę su Camp David nutarimais, jie priėjo išvados, 
kad Egiptas per daug nusileido Izraeliui, ir tvirtino, 
kad Sadat „išdavė palestiniečius". Vėl atsinaujino de
rybos, ir, po mažų pakeitimų, Izraelis pasirašė taikos 
sutartį su Egiptu. Kiti arabų kraštai tuo buvo labai 

nepatenkinti, juo labiau, kad Izraelio parlamentas 
(Knesset) paskelbė visą (vakarinę ir rytinę dalį) Jeru
zalę esant nedaloma ir amžina Izraelio sostine. Kilo 
protestai, ir 1981.10.6 prezidentas Sadat Kairo mies
te buvo nužudytas. Valdžią Egipte perėmė dabartinis 
Hosnf Mubarak. 

Kai 1995.8.4 į atsargą išėjęs Izraelio generolas Ayre 
Biro prisipažino 1956 m. kare sušaudęs 49 egiptiečius 
karo belaisvius, prezidentas Mubarak paragino Izraelį 
kelti bylas dėl tų ir daugelio kitų belaisvių žudymų. Į 
tai Ytzhak Rabin, vėliau žuvęs nuo savo paties tau
tiečio kulkos, atsisakė tokias bylas kelti, sakydamas, 
kad „arabai žudė, ir mes žudėme". 

Nors su Egiptu buvo susitaikyta, atsirado kita prob
lema Izraelio šiaurėje — prie Libano sienos. Kaip jau 
minėta, įvairūs palestiniečių daliniai ir teroristai, vei
kę iš Jordano, buvo karaliaus Hussein sutramdyti ir 
1970/1971 m. išvyti į Libaną. Čia PLO įsikūrė palesti
niečių pabėgėlių stovyklose, iš kur pradėjo puldinėti 
netoli už sienos esančias žydų nausėdijas. Izraelis, 
žinoma, visuomet „atsilygindavo", dažniausiai dvigu
bai ir daugiau. Visa tai išgyvendami, susikirto ir Liba
no krikščionys su savo vietiniais musulmonais. Prasi
dėjo Libano pilietinis karas. Izraelis, tikėdamas tuo 
pakenkti PLO, rėmė krikščionis, ir į Libaną įvedė savo 
kariuomenę. Tą patį padarė ir Sirija. 

Susirėmimai darėsi vis karštesni. Kurį laiką Libano 
krikščionys kartu su Izraelio daliniais kovojo prieš 

PLO ir Sirijos kariuomenę. įvykdavo žiaurios žudynės, 
kuriose žuvo tūkstančiai nekaltų gyventojų. Kai Izrae
lis negailestingai subombardavo Libano sostinę Bei-
rut, ir kai paaiškėjo žydų kaltė dėl pabėgėlių žudynių, 
pasaulio opinija nukrypo prieš Izraelį. Prezidentas 
Reagan pareiškė, jog Izraelis turi atiduoti visas oku
puotas žemes. Deja, ir čia Amerika neišdrįso reikalau
ti, kad būtų kuriama nepriklausoma Palestinos vals
tybė, kaip JT buvo numačiusios 1947 m. 

Kai arabų tarpe pasigirdo kaltinimai, kad Arafat 
esąs per daug nuolaidus, Sirijos prezidentas Assad at
sikratė PLO, juos ir Arafat išstumdamas į Tripolį 
šiauriniame Libane. 1984 m. Izraelio ministru pirmi
ninku tapo Shimon Perės, ir jau kitais metais, maty
damas PLO galios smukimą, jis pagaliau atitraukė Iz
raelio kariuomenę iš Libano. Pačiame Izraelyje, nors 
ir arabų žemėse, kūrėsi vis daugiau žydų naujakurių. 
Vien iš po truputį varžtus atleidžiančios Sovietų Są
jungos atvyko bent 3/4 milijono žmonių. Kai man 1992 
m. teko lankytis Izraelyje, jau tada daug kur girdėjosi 
rusų kalba ir buvo matomos naujos rusiškos kirilicos 
iškabos. Šimtai tūkstančių Gazos palestiniečių, be 
jokių pilietybės teisių, kasdien vyko į Izraelį dirbti pa
prasčiausius darbus už menką atlyginimą, ir vakarais 
grįždavo namo. Galima sakyti, kad žydai sukūrė naują 
kolonijinę valstybę. Naujai užaugusi karta nematė jo
kios ateities ir jos kantrybė baigėsi. 

1987 m. gruodžio mėnesį prasidėjo žymesnis politi

nis pasipriešinimas, kuris greitai išaugo į vadinamą 
„intifada", pasireiškiančią kaip demonstracijos, strei
kai, akmenų svaidymai, padegimai ir pan. Ką į tai tuo
metinis Izraelio saugumo ministras Yitzhak Rabin? 
„Mes išlaikysime viešą tvarką, ir 'intifada' nugalė
sime reikalinga jėga", — sakė jis. Prezidentas Reagan 
kelis kartus ragino Izraelį nenaudoti mirtines (Šau
dymą su kovos šoviniais) priemones prieš protestuo
jančius arabus. Jo atstovas Richard Murphy bandė 
aiškinti Kongresui, kad prie protestų palestiniečius 
privedė tik padėties visiškas beviltiškumas ir jų nusi
vylimas. 

Mes, lietuviai, 1989 metus vadinome dainuojančia 
revoliucija, arabai panašiai savo kovą pavadino-„ak
menų revoliucija". Teko ir man su žmona nuo tų ak
menų saugotis, kai 1992.10.26, apžiūrėję Jeruzalės se
namiestį, neprotingai nutarėme patys dviese pasi
vaikščioti už miesto ribų. Alyvų kalną (Gethsemane) 
aplankėme be nuotykių, bet Kedrono slėnyje, netoli 
žydų kapinių, kur yra ir pranašų kapai, jau grįžtant į 
miestą link Siono kalno, prie kelio pasirodė būrys 
arabų vaikų, kurie, kažką šaukdami, pradėjo į mus 
svaidyti akmenis. Paspartinę žingsnius, ištrukome. 

Ėjo metai, bet jėgų pusiausvyra nepasikeitė. Nors 
jau nuo 1947 m. palestiniečiai nesutiko pripažinti nau
jos Izraelio valstybės, naujoji jų karta, atrodo, pamažu 
susitaikė su faktu, kad Izraelis, deja. egzistuoja, ir 
turbūt ilgam laikui. (B.d.) 



DRAUGAS, 2001 m. vasario 15 d., ketvirtadienis dalyvauti jo svarstyme ir 
išsakyti savo pastabas ir 
pasiūlymus." Jurg i s Razma, 
Seimo narys, 22.02.2001. 

„Norėtume jus informuoti, 
kad šiuo metu yra paruošta 
Pilietybės įstatymo pataisa, 
kurioje numatoma, kad LR 
pilietybė nebus prarandama 
įgavus kitos valstybės piliety
be. Ši pataisa parengta, 
atsižvelgiant į paskutinės 
išeivijos bangos iš Lietuvos 
pageidavimą. Kada bus 
priimtas šis įstatymas, prik
lauso tik nuo LR Seimo. Lin
kime jums geros kloties sve
tur, bet tikimės, kad ateityje 
jūs vis dėlto apsispręsite 
sugrįžti į Lietuvą." 
Prez idento Algirdo Bra
zausko fondas, 01.30.2001 

UŽSIDIRBTI Į ISPANIJĄ 

AR IŠSAUGOSIME LIETUVOS 
PILIETYBĘ? 

Pagal šiuo metu galiojantį 
Lietuvos Respublikos pilie
tybės įstatymą, Lietuva ne
pripažįsta dvigubos pilietybės 
Lietuvos piliečiams, išvyku
siems iš Lietuvos po 1990 m. 
kovo 11 d. ir priėmusiems ki
tos šalies pilietybę. Kitaip 
tariant, jei jūs priimate kitos 
Šalies pilietybę, automatiškai 
netenkate Lietuvos pilie
tybės. 

Dvigubos pilietybės įstaty
mo projektas jau senokai yra 
parengtas ir laukia patai
symų. 2001 m. sausio 15 d. 
JAV LB Krašto valdybos at
stovės vardu buvo kreipiama
si į Seimą, vyriausybę, prezi
dentūrą ir kitas institucijas, 
galinčias padėti šiam įsta
tymui kuo greičiau išvysti 
dienos šviesą. Jūs, gerbiami 
skaitytojai, savo kreipimosi 
laiškais pareigūnams, prita
rimo parašais ir susitelkimu 
žymia dalimi prisidedate prie 
šio svarbaus įstatymo 
įgyvendinimo. Kas dar nepa-
reiškėte savo nuomonės, ga
lite tai padaryti apsilankę 
Draugo internetinėje sve
tainėje www.draugas.org 
kuriame rasite visą informa
ciją, susijusią su šiuo kreipi
musi. 

Šiandien supažindiname 
skaitytojus su atsakingų pa
reigūnų atsakymais, gautais 
praėjus mėnesiui po kreipi
mosi. 

„Prezidento komisijos pirmi
ninkas A. Abramavičius yra 
išsiuntęs projektą į Užsienio 
reikalų ministeriją patikrini
mui, po to dar tikrins prezi
dentas. Tikimasi, kad Seime 
bus svarstoma pavasario se
sijoje, kuri prasidės kovo 10 d. 
Liuda Rugienienė , LR Sei
mo ir LB Tarybos bendros 
komisijos pirmininkė, 
01.19.2001. 

„Pirmiausia, aš pritariu, kad 
kiek galima greičiau Respu
blikos prezidentas, LR Sei
mas ir Pilietybės komisija 
spręstų dvigubos pilietybės ir 
vizų klausimą. Per ilgai 
uždelsta ir delsiama. Antra, 
primenu, kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės X Sei
mas, susirinkęs Vilniuje 2000 
m. rugpjūčio 15-20 d. šiuo 
klausimu priėmė šiuos nuta
rimus: 

1. LR pilietybės praradimas 
neigiamai veikia asmens 
požiūrį į Lietuvą, neduoda 
naudos LR ir mažina LR pi
liečių skaičių. 

2. X Seimas kreipiasi į Pi
lietybės reikalų komisiją, Re
spublikos prezidentą ir LR 
Seimą ir ragina skubos tvar
ka pradėti Pilietybės 
įstatymo pakeitimo priėmimo 

procedūrą, kad būt^ ^uteikta 
galimybė lietuvių kilmės LR 
piliečiams, išvykusiems iš 
Lietuvos po 1990 m. kovo 11 
d. ir priėmusiems kitos val
stybės pilietybę, išlaikyti LR 
pilietybę." 
Vytautas Kamantas , JAV 
LB pirmininkas, 01.22.2001 

„LR prezidentas yra suda
ręs komisiją pateikti pilie
tybės įstatymo pakeitimo 
projektą ir aš esu vienas iš tos 
komisijos narių. Komisijos 
pirmininkas yra prezidento 
patarėjas, Teisės departa
mento vadovas Armanas Ab
ramavičius. Paskutiniame 
komisijos posėdyje praėjusių 
metų kovo mėnesį sutarėme, 
kaip, komisijos nuomone, pi
lietybės įstatymas turėtų būti 
keičiamas. Šis projektas turi 
būti pateiktas prezidentui, 
kuris savo keliu teiks Seimui. 
Šiuo metu galutinė projekto 
redakcija duodama Užsienio 
reikalų ministerijai ir kai ku
rioms kitoms institucijoms 
patikrinimui. Ir tik po to, 
komisijai sutikus, bus teikia
ma prezidentui ir tikimės pa
vasarinei Seimo sesijai. Įsta
tymo pakeitimas turi būti de
rinamas su LR Konstitucijos 
12 straipsniu „..Išskyrus 
įstatymo numatytus atskirus 

• atvejus, niekas negali būti 
kartu LR ir kitos valstybės 
pilietis..." 
Gabriel ius Žemkaln i s , Pa
saulio LB atstovas Lietuvoje, 
01.22.2001. 

„Būtinai bandysiu spręsti 
šią problemą ar bent atkreipti 
savo kolegų liberalų dėmesį. 
LR Konstitucijoje deklaruoja
ma: „Išskyrus įstatymo nu
matytus atskirus atvejus, 
niekas negali būti kartu LR ir 
kitos valstybės pilietis." Taigi 
atrodo, kad Konstitucija iš 
principo nedraudžia dvigubos 
pilietybės. Gal tereikia patai
syti vieną ar kelis įstatymus. 
Manau, kad išsamiau jums 
galėsiu atsakyti tik po to, kai 
išstudijuosiu visus su šiuo 
klausimu susijusius teisinius 
aktus." 
Dr. Vladas Žalnerauskas , 
Seimo narys, 01.18.2001. 

„Šiuo klausimu kalbėjausi 
su prezidento Valdo Adam
kaus patarėju, kuris yra ir 
darbo grupės pilietybės 
įstatymo pataisoms ruošti va
dovu. Jis užtikrino, kad jau iš 
p^ncipo yra paruoštos 
įstatymo pataisos, daug dis
kutuojama dėl jų darbo 
grupėje ir žadėjo, kad 
įstatymo projektą teiks Seimo 
pavasario sesijai. Kai šis 
įstatymas bus registruotas 
Seime, jūs taip pat galėsite 

„Kartais vien noro ir toliau 
išlikti lietuviu, ypatingai at
sidūrus „tautų katile" — JAV 
nepakanka, jeigu atsiranda 
įsitikinimas, kad valstybei, 
kurioje gimei ir augai tai 
nerūpi. Manau, kad ne tik 
man, bet taip pat tikiuosi, ir 
mano kolegoms politikams, 
ne vis vien, koks jūsų likimas 
atsidūrus ten, už Atlanto. 
Neabejoju, kad Lietuvai at
sistojus ant tvirtų ekonomi
kos kojų, mūsų valstybė su
gebės pasirūpinti mūsų 
piliečių teisėmis užsienyje. 

Džiaugiuos, kad net tapę 
galingos JAV piliečiais, jūs ir 
toliau norite išlaikyti Lietu
vos pilietybę. Dvigubos pilie
tybės problema egzistuoja jau 
ne pirmi metai. Todėl, matyt, 
būtų labai neatsakinga iš 
mano, kaip politiko pusės 
pažadėti, kad mes ją tuoj pat 
išspręsime. Tačiau tą klau
simą pasiūlysiu išnagrinėti 
viename iš Seimo Užsienio 
reikalų komisijos posėdžių, į 
pagalbą pasitelkus ir kitus 
Seimo komitetais. Neseniai šį 
klausimą palietėme viename 
iš paskutiniųjų Liberalų 
frakcijos posėdžių. Būtų ge
rai, jeigu ir JAV LB pateiktų 
savo pasiūlymus, kaip būtų 
galima spręsti šią problemą. 
Tam pasitarnauti galėtų ir 
LR Seimo — JAV LB komisi
ja. 

Viliuosi, kad didžioji dalis 
iš jūsų grįš į Lietuvą bent jau 
tada, kai Lietuva bus tokio 
pat gerbūvio valstybė, kaip 
kiti Europos kraštai. Neabe
joju, kad taip bus. O šiandien 
visiems linkiu laimės, gero 
sugyvenimo su pirmąja ir 
antrąja išeivijos banga ir 
norėčiau tikėti, jog kartu 
ieškosime bendro problemos 
sprendimo." 
Alvydas Medalinskas, Sei
mo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, 01.28.2001. 

„Kadangi šiuo metu dar 
neturiu pakankamai infor
macijos apie jūsų iškeltą 
problemą, taip pat nežinau, 
kodėl nebuvo reaguota į anks 
tesnius prašymus, tai jokios 
konkrečios ar jus nudžiu
ginančios informacijos dabar 
pateikti negaliu. Tačiau galiu 
jus užtikrinti, kad apie jūsų 
iškeltą problemą kalbėsiu su 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininku Alvydu Medalins-
ku ir jei tai bus būtina, 
prašysiu, kad būtų svarstoma 
Užsienio reikalų komitete ir 
Liberalų frakcijoje. Apie 
klausimo svarstymo eigą ir 
rezultatus informuosiu jus." 
Rimvydas Vaštakas, Seimo 
narys, 01.18.2001. 

..Suprantu jūsų susirū
pinimą. Matau mūsų visų 
liūdną padėtį. Tačiau yra vie
nas „bet": galiojanti 1992 m. 
LR Konstitucija leidžia dvi
gubą pilietybę tik kaip išimtį. 
Kaip rasti jus tenkinančią 
išeitį, patikėkit, nėra lengvas 
uždavinys." 
Česlovas Juršėnas , Seimo 
narys, 01.18.2001. 

Statistika žino ne v iską 
Kasmet vis daugiau lietuvių 

išvyksta ieškoti skalsesnės 
duonos į užsienio šalis. O kar
tu vis daugiau jų grįžta ur
nose ar metaliniuose kars
tuose. Statistikų teigimu, jau
nas galvas užsienyje padeda 
apie 1 proc. išvykusiųjų. O to
kiose valstybėse, kaip Ispanija 
ar Portugalija, — dar daugiau. 
Prie žuvusiųjų ar nužudytųjų 
dar nėra priskaičiuojami din
gusieji be žinios, kurie grįžu
siųjų procentą gerokai padi
dintų. Manoma, kad Ispanijoje 
šiuo metu turėtų būti apie 30 
tūkst. mūsų tautiečių, atvyku
sių vergauti. O kiek yra ant jų 
galvų į ten nuo teisingumo 
pabėgusių Lietuvos banditė
lių, niekas negali tiksliai pa
sakyti. Tik po klajonių griže 
perkarę mūsų vaikai pasakoja 
sutikę ten garsius reketinin-

„Pilietybės suteikimas bei jos 
praradimas yra ypatingai 
svarbūs klausimai ir jūsų 
nuomonė man labai reikš
minga. Aš pritariu, kad didė
jant valstybinei integracijai, 
pilietybės įstatymas gali būti 
taisomas, gal būt numatant ir 
dvigubos pilietybės gali
mybes. Tačiau, kaip minėjau, 
mano darbo baras apima 
kultūros, mokslo bei švietimo 
sritis, todėl jūsų laišką aš 
perduosiu apsvarstyti žmo
gaus teisių komitetui bei 
Teisės ir teisėtvarkos komite
tui. Manau, šiuose komite
tuose dirbantys Seimo nariai 
ir kompetentingi darbuotojai 
rimtai apsvarstys jūsų pasta
bas bei priims atitinkamus 
sprendimus." 
Dalia Teišerskytė, Seimo 
narė, 02.07.2001 

„Dėkoju už laišką. Šian
dien kelioms dienoms išvyks
tu. Grįžęs parašysiu platesnį 
laišką." 
Vytautas Kvietkauskas, 
Seimo narys, išrinktas Nau
jamiesčio vienmandatėje apy
gardoje, kurios rinkėjais buvo 
ir užsienio lietuviai, 
01.16.2001. 

„Jūsų išsakytos nerimo ir 
nesupratimo esamos situaci
jos mintys dėl Lietuvos pilie
tybės yra daug kuo pagrįstos 
ir teisingos. Mechaninis dvi
gubos pilietybės įvedimas 
šiandien vis dar neišspręstų 
esamos problemos. Tačiau 
būdamas Seimo nariu ir 
žinodamas šią problemą, 
stengsiuosi aktyviai dirbti, 
kad ši aktualija būtų išpręsta. 
Jau yra sudaryta darbinė 
komisija pilietybės įstatymo 
pataisoms rengti, kuruojama 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus. Į šią komisiją yra 
įtraukti asmenys iš skirtingų 
aukščiausio lygmens valdžios 
ir valdymo institucijų. Nuo 
Seimo į šią komisiją esu dele
guotas aš. Turiu vilties, kad 
greitu laiku prasidės aktyvus 
ir produktyvus darbas 
sprendžiant susikaupusias 
Lietuvos pilietybės proble
mas." 
Arminas Lydeka, Seimo 
narys, 01.19.2001 

„Labai džiaugiamės žino
dami, kad dauguma pasaulio 
lietuvių, kaip ir mes, naujai 
išrinkti Seimo nariai, yra su
sirūpinę Lietuvos ateitimi. 
Suprasdami nuogąstavimus 
dėl egzistuojančios pilietybės 
problemos, užtikriname, kad 
jūsų prašymas neliks be at
garsio. Imsimės visų įma
nomų veiksmų, kurie atvertų 
kuo didesnes galimybes pa
saulio lietuviams priartėti 
prie savo tėvynės." 
Vaclovas Karbauskis , Sei
mo narys, 01.26.2001. 

Skyrelį parengė 
Dalia Badarienė 

kus, banditus, plėšikus, kurie 
svečioj šaly turi neribotas gali
mybes plėsti savo „verslą". 
Grįžusieji tikina, kad apie 75 
proc. Ispanijos mandarinų 
plantacijose sutinkamų lietu
vių yra anksčiau teisti ar da
bar policijos ieškomi žmonės. 

A m e r i k a pirtyje 
Ankstesniais metais į užsie

nį uždarbiauti verždavosi dau
giau miesto žmonių, o pasta
raisiais metais pastebima ten
dencija lengvatikių ieškoti 
kaimuose. Jau ne tik laik
raščiuose, bet ir prie kaimo 
parduotuvėlių kabinami skel
bimai, kad renkamos grupės 
darbui užsienyje. Anądien 
toks skelbimas viliojo net ma
žyčiuose Lioliuose (Kelmės r.). 
Ir nieko nuostabaus, kad to
kiais skelbimais susigundo vis 
daugiau kaimiečių, nes šian
dienos nedarbo plynėj toks 
pasiūlymas atrodo tarsi 
išganinga žvaigždė. Deja, daž
nai tokios kelionės užsibaigia 
kaip Agotukei — pirtyje vietoj 
Amerikos. „Darbdaviai" susi
renka pinigus neva už įdar
binimą (kartais dar ir į auto
busą susodina), ir dingsta iš 
akiračio. Pareigūnai tikina, 
jog sėkmingai pavyksta ke
lionė gal tik kas dešimtam lie
tuviui, perspėja nesigundyti 
skelbimais, nepasitikėti nepa
žįstamais žmonėmis. Tačiau 
dar neteko girdėti, jog pa
reigūnai patys pasidomėtų, 
kas tokie tie „darbdaviai" ir 
kokia veikla jie užsiima. O juk 
jie galėtų užbėgti didelėms 
tragedijoms už akių. 

Nedaug laimės patiria ir tie, 
kuriuos išlaipina „pažadėtoje 
žemėje", nes bemat prilimpa 
reketininkai, „stogai" ir kito
kie dykaduoniai. Jie būna ne
gailestingi. Ir nepermaldauja
mi. Ir kaip bebūtų skaudu 
pripažinti, užsienyje, ypač Is
panijoje ir Portugalijoje, lietu
viams labiausiai reikia veng
ti... lietuvių. 

G e r i a u s i a s d r a u g a s 
Skaudi patirtis rodo, kad 

pasitikėti negalima netgi ar
timiausiu savo draugu. Nese
niai Kelmės rajono apylinkės 
teismas baigė nagrinėti Žilva-
ro Račkausko, vieno iŠ „darb
davių", bylą. Skaudžiausia 
toje byloje yra tai, kad teisme 
susitiko buvę patys geriausi 
draugai. Taip jau likimas 
klostėsi, kad Žilvaras Rač
kauskas ir Vitalijus nuo pat 
gimimo augo kartu. Kiek jų 
tėvai bekeitė gyvenamųjų 
vietų, jie vis atsidurdavo šalia 
vienas kito. Vienoj klasėj 
mokėsi. Vienu obuoliu dalijosi. 
Nuo vieno blyno abu kando. 
Nenutrūko jų draugystė ir bai
gus mokyklą. Tad kai Žilvaras 
pasiūlė Vitalijui padirbėti Is-
panįjoje, šis, nors ir labai at
sargus tokiems dalykams, 
daug neabejojo. Juk tai, — 
Žilvaras, geriausias draugas. 
O tas draugas tiesiog aukso 
kalnus žadėjo... Tiesą sakant, 
jei Žilvaras nebūtų buvęs ge
riausias draugas, Vitalijui 
būtų kilęs įtarimas, kodėl jis 
iš karto, dar prieš išvykstant 
iš Lietuvos, paprašė pinigų už 
įdarbinimą (susirinko juos 
neva reketui). 

Tiesa, Ž. Račkauskas savo 
draugą ir grupelę kelmiškių 
palydėjo iki pat Ispanijos. Pa
rodė mokyklos kiemą, ku
riame galėsią miegoti užsi
kloję Ispanijos dangumi. Pri
statė savo pažįstamą, kuris 
neva pasirūpinsiąs įdarbini
mu, ir dingo. Ėjo dienos, sa
vaitės, iš namų pasiimtas 
maistas baigėsi, tirpo ir pini
gai. Tuomet jiems „vietinis" 
Žilvaro draugas primygtinai 
ėmė siūlyti paskolą. Tačiau 
vaikinai jau buvo spėję iš
siaiškinti cisterną": pirma 
tave prives prie bado, paskui 
paskolins pinigų, o tada už 
juos vergausi tiek, kiek norės 
tavo „geradarys". Tad Ž. Rač-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapots k Off. Mgr Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West95th Street 
Tai. (708) 424-6654 

(773)581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

Window YVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid drivcr's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
LA. McMahon Window Wi 
Tel. 800-820-6155. 

Hair Stylists— Earn More 
Des Plaines Salon is seeking 

licensed cosmetologists 
who want great pay and 

benefits. If you're customer 
focused and growth oriented. 

Call: 847-317-1382, 
after 6 PM. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 
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Alexander J . Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-259-3303 

Fax 773-767-9618 

Brookfield išnuomojamas 
atskiras kambarys. Kaina 2 

asmenims $320, vienam 
$250. Tel. 708-485-8276. 

kausko atvežtieji pinigų sko
lintis atsisakė ir išriedėjo at
gal į savo kraštą. Laimė, vai
kinams užteko proto pasilikti 
pinigų kelionei. 

Gal kiek ir keista, tačiau Vi
talijus dar ir grįžęs ilgai ne
galėjo patikėti, kad šitaip 
galėjo pasielgti jo geriausias 
draugas. Na, gal kas nors ne
susistygavo, nepavyko? Bet 
kai po keleto mėnesių jis už
kalbino ŽiĮvarą, kad šis gal 
bent už įdarbinimą paimtus 
pinigus atiduotų, Žilvaras be 
užuolankų atšovė: „Paieškok 
kvailesnių..." Tada vaikinas 
nuėjo į policiją. Ne tikėdama
sis atgauti, ką praradęs, o kad 
sustabdytų nedorybių keliu 
šuoliais pasileidusi draugą. 
Policija per rajono laikraštį 
paprašė atsiliepti kitus nu
kentėjusiuosius. Byla atsidūrė 
teisme. Išvada — negali pasi
tikėti net pačiu artimiausiu 
žmogumi, ką jau kalbėti apie 
nepažįstamą skelbimo prie 
parduotuvės sienos autorių. 

Be g a r b ė s 
Išvykėlių istorijos liudija ne 

vien tai, kad prarandami net 
patys geriausi draugai, bet ir 
teršiamas Lietuvos vardas. 
Lietuviai, likę be duonos, tam
pa vagimis, plėšikais. Ir ne tik 
todėl, kad nemirtų iš bado. 
Vienas kelmiškis iš to pačios 
Ž. Račkausko „laidos" po teis
mo pasakojo, kad labai dažnai 
jiems „darbdaviai'' duoda nu
rodymus, ką ir kur pavogti. 
Neįvykdysi, rytoj tau darbo 
nebebus. O ir „atkals" kaip 
reikiant. Nors šiaip jau, sakė, 
vogti Ispanijoje nėra sunku — 
išsineši gabalą dešros nė ne
pastebėtas. O jei ir pagauna, 
tai atima, ir visa bėda. I poli
ciją niekas netempia. Nesikiša 
policija ir tuomet, kai lietuviu
kai vienas kitą audžia, palie
ka be sąmonės tįsoti vidury 
gatvės. Atseit, nors negyvai 
užsimuškit. Tad šie ir užsi
muša kartais. Juk nė vienas 
tų, kurie grįžo karstuose, ne
sirgo kokia nors nepagydoma 
liga, neatsitiko jiems koks 
nors nelaimingas atsitikimas. 
Tai vis — paslaptingos aplin
kybės. 

Vienas kelmiškis, taip pat 
nesėkmingai keliavęs į Ispa
niją, pasakojo tokią istoriją: 
„Susiruošėm sprukti namo, 
nes maisto nebeturėjome vi-

ŠJ Šeštadieni, vasario 17 d. 9 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje 

VALENTINO VAKARAS. 
Populiariausia lietuviška ir 

užsienietiška muzika. 
Groja „Čikagos Aidai". 

Jūsų laukia nepakartojama šventine 
nuotaika, žaidimai ir siurprizai. 
Vakarą praves Rima Lipšienė. 

Informacija tel. 708-387-1057. 

siškai. Pinigai irgi baigėsi, o 
ant galvų lipo Panevėžio ban
ditai, reikalaudami duoklės. 
Nugirdęs mūsų pokalbį, vie
nas kėdainiškis ėmė maldauti, 
kad paimtume ir jį kartu. Mes 
automobilyje nebeturėjome 
vietos. Tuomet jis atsiklaupė 
ir atsmaukė rankovę. Pama
tėme šiurpiai prasikeitusius 
kaulus. Taip jį baudė lietuvių 
banditai už nesumokėtą duok
lę. Paėmėm jį ir išvažiavome, 
pakelėje vogdami vaisius, ar 
ką nors sotesnio nutverdami. 
Viešpatie, kad kas būtų man 
pasakęs, kad aš kada nors 
taip žemai pulsiu..." 

Neseniai Lietuvos vardą 
kartojo visas pasaulis, kad 
jauni kupiškėnai įvykdė 
žmogžudystes Danijoje ir Šve
dijoje. Dar taip neseniai ga
lėjome didžiuotis, kad esame 
lietuviai, dora ir darbšti tauta. 
O šiandien mes — vagys, ban
ditai, žmogžudžiai... 

Klausiau vaikinų, o ką jie 
patartų tiems, kurie vis dar 
ieško būdų, kaip išvažiuoti į 
užsienį? Ir jie atsakė: „Duona 
visur su pluta. Lietuvoje dar 
nė vienas žmogus badu nenu
mirė, kad ir kaip sunku 
bebūtų. O jei nori sužinoti, 
kas yra tikras badas, tegu 
važiuoja. Patartume kilojan-
tiems sparnus niekada nesi
gundyti nelegaliu darbu, ne
pasitikėti jokiais draugais ar 
pažįstamais. Užteks vargelio 
ir legaliai išvykus. O nelega
liai... tu esi niekas. Niekas ta
vęs negins, tu turi visų bijoti, 
o pirmiausia — saviškių, t.y. 
lietuvių". 

Nederėtų užmiršti ir to, kad. 
jei kokios, tavo kaulų ar pe
lenų parvežimas gali pa
smerkti skurdui tavo artimuo
sius iki pat karsto lentos. Par
gabenti palaikus iš Ispani
jos kainuoja vidutiniškai apie 
12-14 tūkst. Lt. Kad padės 
ambasados ar dar kas nors, 
neturėkit iliuzijų. Juk ne vel
tui Lietuvoj įsikūrė palaikų 
gabenimo įmonės. Darbo joms 
užtenka. Jeigu patikėtume 
statistika, kad Ispanijoje šiuo 
metu yra apie 30,000 mūsų 
tautiečių ir kad tik 1 proc. jų 
žūva, tai būtų 300 karstų. 

Nijolė Mitkevič ienė 
.Valstiečių laikraštis", 

2001 m. Nr. 5 (7,988) 

http://www.draugas.org


LAISVĖS KOVŲ METUS 
PRISIMINUS 

JONAS DAUGĖLA 
Šventę Vasario 16 — Tautos 

šventę, be abejo, ir pakanka
mai iškilmingai prisiminsime 
ir Kovo 11 Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo devynerių 
metų sukaktį. Tai irgi yra nei 
kiek nemažesnė Tautos šven
tė. Tačiau šios nepriklauso
mybės atstatymas tampriai 
surištas su Atgimimo Sąjūdžio 
atsiradimu 1989 m., tad Sąjū
dis 1999-aisiais šventė savo 
dešimtąjį gimtadienį. Lietu
voje tie metai buvo paskelbti 
Laisvės kovų metais. 

Be abejo, galima ir kiek abe
joti dėl tokio paskelbimo. Juk 
mūsų tautos laisvės kovos ne
prasidėjo su Sąjūdžio atsiradi
mu. Amžių amžiais mūsų tau
ta kovojo už savo laisvę. Ir tos 
kovos nenutrūko net pačiomis 
juodžiausiomis nevilties dieno
mis. Galime didžiuotis, kad 
sunkiausios vergijos dienomis 
mūsų tautoje atsirado didvy
rių, kurie paaukojo savo gyvy
bę už tėvynės laisvę. 

1918 m. būriai kaimo pilk-
sermėgių jaunuolių būrėsi į 
savanorių kuopas ir greitomis, 
gana silpnai apginkluoti, išėjo 
į kovos laukus. Apie 2,000 jų 
nebegrįžo į savo tėvų sodybas. 
Bet tautos laisvė buvo apgin
ta. Lygiai taip pat ir bjauriau
sio bolševikinio teroro pirmai
siais metais kaimo vyrai pasi
traukė į miškus, stojo į žūtbū
tinę kovą už tėvynės laisvę. 

1949 m. visų šalies pakraš
čių miško broliai apsijungė į 
vieną karišką, bet iš dalies po
litinę, organizaciją su viena 
vadovybe. Tais metais savo 
tautai bei visam pasauliui jie 
paruošė ir išleido pareiškimą, 
kuriame trumpai, bet aiškiai, 
išreiškė, už kokią Lietuvą jie 
kovoja ir žūna. Ir tai yra labai 
svarbus istorinis dokumentas. 

Partizanai laisvės kovos ne
laimėjo. Tačiau niekas negali 
teigti, kad jie šią kovą pra
laimėjo. Juk yra sakoma, kas 
su ginklu rankoje žūna, to nie
kas negali laikyti pralaimė
jusiu. Laisvės kova buvo ir to
liau tęsiama, tik kitomis prie
monėmis. 

Tačiau lemiamoji laisvės ko
va prasidėjo, kai 1989 m. V. 
Landsbergis ir kiti to meto pa
triotai sukūrė Atgimimo Sąjū
dį. Ir Sąjūdis tą kovą laimėjo. 

Šį kartą nepriklausomybė 
buvo atstatyta be didesnių 
ginklo kovų. Tad ir kraujo au
kų buvo palyginti nedaug. Bet 
vis dėlto negalima užmiršti 13 
žuvusiųjų, ginant TV bokštą, o 
taip pat ir Medininkų aukų. 
Tad laisvės kovų metai taip 
pat buvo apšlakstyti mūsų 
didvyrių krauju. 

Tuo metu mūsų šalyje dar 
stovėjo stiprūs Raudonosios 
armijos daliniai ir siautėjo 
Omono žmogžudžiai. Tačiau 
Sąjūdžio pastangos atstatyti 
nepriklausomybę susilaukė 
gan didelio abejingumo ir pa
sipriešinimo iš savųjų. Jau de
mokratiškai išrinktos Aukš
čiausiosios (Atkuriamosios) 
Tarybos narys A. Brazauskas 
garsiai skelbė: JCai kurie as
menys mums atkakliai perša 
Lietuvos Respublikos atkūri
mo idėją. Esame giliai įsitiki
nę, kad negalima nutraukti 
penkių dešimtmečių Tarybų 
Lietuvos istorinės raidos. O 
pagaliau nėra pagrindo ir pa
grįstų argumentų, kad tai 
būtina". Bet tai vėliau nei 
kiek netrukdė tam pačiam 
Brazauskui tapti jau demok
ratinės Lietuvos prezidentu ir 
būti apdovanotam aukštais 
valstybiniais ordinais. Vis dėl
to, eidamas šias aukštas pa
reigas, Brazauskas niekada 
nepripažino Lietuvos pavergi
mo ir visomis progomis garsiai 
skelbė, kad penki dešimt
mečiai bolševikinės vergijos 
buvo tik Lietuvos valstybinio 
gyvenimo laikotarpis. 

Tačiau tuo metu taip kalbėjo 
ir tikėjo ne vien Brazauskas 
ar jo draugai, bet juo patikėjo 
ir kai kurie Sąjūdžio nariai. 
Vis tik, nepaisant savųjų abe
jonių, Maskvos grasinimų bei 
Vakarų demokratijų abejingu
mo, Landsbergis bei kiti Sąjū
džio veikėjai tikėjo: „dabar ar
ba niekad". Ir Landsbergis 
1990 m. kovo 11 d. Atstatomo
joje Taryboje paskelbė, kad vėl 
atkuriama Lietuvos valstybi
nė nepriklausomybė, o atsta
tytoji valstybė bus tvarkoma 
Vakarų demokratijos pagrin
dais. Ir tą dieną mūsų tauta 
pradėjo naują laisvo gyvenimo 
laikotarpį. Tad ir viso pasau
lio lietuviai kiekvienais me
tais Kovo 11 švenčia kaip savo 

LIETUVAI 
Per vėtrą, pūgą, sniegą, nerimstančias audras, 
Matau tave tėvyne — Lietuva, 
Klestinčią dabar savoj didybėje, 
Tačiau praėjusią neišmatuojamas kančias. 

Kaip motina savus vaikus, 
Glaudi kiekvieną prie širdies. 
Atleidi viską mums ir nuodėmes nežemiškas. 
Taip pat klaidas ir praeities, ir dabarties. 

Kiek žvakių daug kapuos 
Mums primena senolių sielas. 
Tikėsime, kad istorija niekada nepakartos, 
Ką mūsų protėviai yra kentėję. 

Tegul tik dainos skamba slėniuos, 
Pušynai supa Baltijos krantus, 
Te motinos savąsias atžalas augina 
Be jokios baimės vėl užplustančios audros. 

Ir visos ašaros bus išdžiovintos saulės spinduliuos, 
Kur Vilniaus bokštai, Kauno Nemuno krantinė, 
Ten mūs yra brangi gimtinė — 
Šios žemės visas auksas jos nepakeis ir neatstos. 

Inga Valaitytė 

LIETUVAI 

Neapleiski, Viešpatie galingas, 
Tautos mūs, krašto Lietuvos 
Su upių vingiais stebuklingais 
Ir ežerais melsvais laukuos. 

Kalnai, kalneliai samanoti, 
O kryžių kalnas toks garsus 
Negalim, Dieve, nedėkoti 
Už padarytus stebuklus. 

Vėl klaupiasi tauta ant kelių 
Palaimink, Dieve, mus visus, 
Te skamba vėl varpai bažnyčių 
Ir gieda choras išdidus. 
4 Giedosim himną tau, Tėvyne, 

Visi skambiais balsais, laisvai 
Mylėsime Marijos žemę, 
Verti jos būsim amžinai. 

Elena Lapinskienė 

Tautos šventę. 
Tačiau kyla klausimas, ar 

šiandieninė Lietuva yra tokia, 
kokią savo vizijoje matė Sąjū
džio steigėjai? O taip pat, ar 
šiandieninis mūsų valstybinio 
gyvenimo vaizdas yra toks, 
kokį ilgus metus pasaulyje 
klajoję lietuviai matė savo 
vaizduotėje? 

I šį klausimą visi bandė 
skirtingai atsakyti. Sąjūdžio 
steigėjas atsako: „SąjūAs bu
vo moralinė tautos atstovybė, 
daug labiau įgaliota kalbėti 
Lietuvos vardu, negu koks 
nors iš Maskvos paskirtas 
LKP centro komitetas. Tačiau 
reikėjo moralinę atstovybę pa
versti politine atstovybe. Tam 
reikėjo demokratiškų rinkimų 

lt makes a world of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-trtp travel to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily servtce to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travel back to 
Chicago throogh our Copenhagen hub. Find out what a wortd of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at www.scandinavian.net 
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Tačiau Sąjūdis, kurdamas 
politinę atstovybę, susidūrė su 
nauja bolševikinio auklėjimo 
piliečių karta, šie žmonės apie 
bet kokius moralės reikalavi
mus nieko nežinojo, o ir pats 
moralės žodis jiems visai sve
timas. Demokratuos žodis jų 
lūpose buvo vartojamas kaip 
keiksmažodis. Buvo visai din
gęs idealizmas ir visi gyveno 
medžiagiškomis nuotaikomis. 
Tad buvo neįmanoma morali
nę atstovybę paversti tinkama 
politine atstovybe. Piliečiai ti
kėjo, kad be jokių jų pastangų 
demokratija sukurs jiems kas
dieninio gyvenimo gerovę ir 
vispusiškai patogų gyvenimą. 
Kai tos viltys neišsipildė, di
deliam visų nustebimui, lais
vais rinkimais į Seimą buvo 
išrinkta LKP, LDDP vardu 
pasivadinusios partijos daugu
ma. 

Išrinkus į Seimą darbiečius, 
susidarė savitos nomenklatū
ros luomas. Sąjūdis skleidė 
tautoje idealizmą, o tuo pačiu 
metu nomenklatūrininkai 
puolė į bankus grobti valsty
bės pinigus ir žmonių sutau
pąs. Ypač siautėjimas pasi
reiškė, kai vyriausybę sudarė 
A. Šleževičius 

Visai kitokią nepriklausomą 
valstybę savo vizyoje matė 
sąjūdininkai. Kitokią ją įsi
vaizdavo ir užsienio lietuviai. 
Bet pagaliau Lietuvos žmo
nėms nusibodo kęsti LDDP 
sauvalę ir 1996 m. vykusius 
Seimo rinkimus didele persva-

NUSTEBINO RUSIJOS 
AMBASADORIAUS 

PAREIŠKIMAI 

Seimo narys konservato
rius Arvydas Vidžiūnas penk
tadienį komentavo ambasado
riaus Rusijos ambasadoriaus 
Lietuvoje Jurij Zubakov pasi
sakymą šią savaitę Seime vy
kusiame Lietuvos ir Rusijos 
verslininkų susitikime. Kaip 
pranešė spauda, neminėda
mas konkrečių pavardžių, RU
SUOS ambasadorius J. Zubakov 
tvirtino, kad kai kurie Lietu
vos politikai nuolat kalba ab
surdus, tačiau yra nepakalti
nami. 

Savo ruožtu konservatorius 
spaudos konferencijoje teigė, 
jog nepaisant Rusijos atstovų 
kalbų, jog Lietuvos ir Rusijos 
santykiuose reikia mažiau po
litikos, o daugiau pragmatiz
mo, kaip tik Rusijos atstovai 
šiuos santykius ir politizuoja. 
„Įtakingi Rusijos asmenys ne
įsivaizduoja ekonominio ben
dradarbiavimo be politinio 
konteksto", sakė A. Vidžiūnas. 
Konservatorius retoriškai 
klausė, kodėl deklaruojant 
pragmatizmą, Rusijos naftos 
bendrovė JLUKoil" iki šiol at
sisako pasirašyti ilgalaikio 
naftos tiekimo sutartį su „Ma
žeikių nafta". 

Kaip žinoma, iki šiol 33 
proc. „Mažeikių naftos* akcijų 
įsigijusiai JAV bendrovei 
„Williams International" ne
pavyko pasirašyti ilgalaikės 
naftos tiekimo sutarties, nes 
Rusijos bendrovė nori ne tik 
tiekti naftą, bet ir dalyvauti 
valdant įmonę bei prekiaujant 
perdirbtais naftos produktais. 

A. Vidžiūno teigimu, konser
vatoriai remia lygiaverčius 
santykius su Rusija, tačiau 
prieštarauja nuostatai, jog 
„vien verslas su Rusija gali 
išgelbėti Lietuvą ir paversti ją 
klestinčia valstybe". (BNS) 

ra laimėjo Tėvynės sąjunga. O 
po kelių metų ir prezidentu 
buvo išrinktas demokratiniam 
Vakarų pasaulyje politiškai 
subrendęs Valdas Adamkus. 
Tad mūsų valstybėje buvo vėl 
atstatyta demokratinė san
tvarka. Tuo pačiu tai buvo dar 
vienas Laisvės kovų metų lai
mėjimas. 

Šiandien ryškiai matoma 
naujos vyriausybės kūrybinė 
veikla. Vyriausybė susiduria 
su daug sunkumų ir gyvenimo 
negerovių. Tačiau ieškoma vis 
naujų būdų šiuos visus nega
lavimus nugalėti ir kasdieni
nio gyvenimo trūkumus paša
linti. 

Prieš daugiau kaip dešimt
metį suorganizuotas, Sąjūdis 
neišsiskirstė. Jis, perdavęs 
kasdieninės politikos veiklą 
Tėvynės sąjungai, liko grynai 
ideologiniu vienetu. Ši jo veik
la šiandien mūsų šalyje yra 
ypač reikalinga. Sąjūdžio 
svarbiausias uždavinys — 
kiek galima plačiau paskleisti 
šalyje tautinės valstybės ir de
mokratuos idealus. Šiandien 
būtina tautoje vėl atgaivinti 
moralinių vertybių sampratą. 
Žinoma, tai yra ilgų metų dar
bas. Bet šias pastangas turėtų 
remti ir jose dalyvauti visi, pa
triotiškai nusiteikę, mūsų 
viengenčiai. 
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• Telšiai. Sausio 7 d. Telšių 
katedroje iškilmingomis pa
maldomis, kurioms vadovavo 
Telšių vyskupu pagalbininkas 
vysk. Jonas Kauneckas, buvc 
užbaigti Jubiliejaus metai. Po 
pamaldų teatro salėje parody
ta turininga meninė progra
ma. Sausio 9 d. Telšių vysku 
pijos Kunigų tarybos ir de
kanų posėdyje svarstyti tiky
bos dėstymo mokyklose ir kiti 
aktualūs klausimai. 

A. tA . 
JONAS DITKUS 

Mirė 2001 m. vasario 8 d., sulauks* 88 metų. 
Gimė Lietuvoje. Karinę prievolę atliko aspirantų Karo 

mokykloje, kurią baigus buvo suteiktas atšaižos karininko 
laipsnis. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur Tubingeno 
universitete baigė ekonomijos mokslus. 

Atvažiavęs į JAV, gyveno Čikagoje, vėliau Racine, WI. 
čia po sunkios ligos ir užgeso jo gyvybė. 

Nuliūdę liko artimi«jL' i 
Bruno Schrader, Lietuvoje pirmos fanonoe duktė 
Audronė KupeikevUHenė su seimą. 

• Kaunas. Sausio 6-7 d. 
Kauno arkivyskupijos Jauni
mo centre „Gyvenimo ir ti
kėjimo" institutas surengė 
kursą „Mokslas ir tikėjimas". 
Kursu dalyvius iš Vilniaus, 
Kauno ir Kelmės su pagrin
dinėmis šiuolaikinės fizikos 
bei astronomijos tendencijo
mis supažindino Bonos uni
versiteto astronomijos dokto
rantas B. Elsner ir teologijos 
magistrė G. Bielskytė-Elsner. 

A. t A. 
ADOLFAS DIRGĖLA 

Mirė 2001 m. vasario 12 d. rytą, sulaukęs 81 metų. 
Gyveno Oak Lawn, IL. Gimė Lietuvoje, Vieviržinuose. 
Nuliūdę liko: duktė Viktorija Dirgėlaite Šaulienė, 

žentas Vacys Šaulys, anūkai — Aras, Linas ir Žibutė, 
broliai — Stasys, Antanas, Jonas, Povilas, Kostas ir 
Juozas su šeimomis Lietuvoje, brolienė Onutė Dirgėlienė 
Lietuvoje. 

A.a. Adolfas buvo mylimas vyras a.a. Onos Dirgėlienės, 
brolis a.a. kanauninko Vaclovo Griauslio. 

Velionis buvo Jaunimo centro iždininkas. 
A.a. Adolfas bus pašarvotas penktadienį, vasario 16 d. 

nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL 60439 ir 
šeštadienį, vasario 17 d. nuo 9 iki 10 v.r. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St , Chicago, IL. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 17 d. Iš Petkus Marąuette 
laidojimo namų 10 v.r. velionis bus atlydėtas į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus 
aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti, JJthuanian Mercy Lift" 
organizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė , žentas, anūkai, broliai , 
brolienė. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. ^ 
VINCAS P. 

SENDA 
į Taip norėtųsi dar daug tokių 

N. Metų sulaukti ir senatvėje 
būti 

malonioje aplinkoje ir taip 
baigti gyvenimo dienas. 
U dėdės dienoraščio (12.31.1966.) 

Viešpats Dievas pasišaukė j savo Amžinuosius Šviesybės 
Namus mūsų mylimą Dėdę, Krikšto Tėvą ir Draugą 1992 
m. vasario 15 d. 
Prisimename Tave su meile, ilgesiu, dėkingumu ir 
liūdesiu. Niekados neužmiršime Tavęs. O, Jėzau, 
saldžiausias Širdie, Širdžiai meile Tu liepsnoji. suteik jam 
Amžiną Atilsį. 
Už a.a. Vinco sielą šv. Mišios bus aukojamos vasario 16 
d., penktadienį, 8 vai. ryto švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke. 
Maloniai prašome prisiminti ir pasimelsti už a.a. Vincą. 

Nuliūdę: Regina, Vytautas, Saulius ir Edis bei 
visa Sendų šeima Lietuvoje. 

Kaip laivas mėtomas audringoje jūroje 
Žmogus plaukia per gyvenimą 
Nematydamas kranto 
Kol pagaliau įplaukia į ramybės uostą. 

A.tA. 
KONSTANCIJAI PUZINIENEI 

baigus jos žemišką kelionę, dukrai ALDONAI 
ČEPENIENEI, sūnui ALGIMANTUI PUZTNUI, dukrai 
ŽIVILEI TAMOŠIŪNIENEI ir jų šeimoms, visiems 
anūkams ir proanūkams nuoširdžią ir gilią užuojautą 
reiškia 

Birutė ir Gediminas Biskiai 

Alė Briedienė 

Ona ir Stasys Budėjai 

Dagmara Jurcienė 

Alė ir Adolfas Ruibiai 

Danguolė ir Aleksas Vitkai 

http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Marąue t t e P a r k o lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks va
sario 16 d., penktadienį, 6:30 
val.v. Švč. M. Marijos parapi
jos salėje. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti, 
nes yra labai daug reikalų ap
tarti. 

Balandžio 30-oji - tai data, 
iki kurios galima paduoti pra
šymus dėl legalizavimosi. 
Apie imigracijos reikalus, 
naująjį „Life" įstatymą kalbės 
imigracijos advokatas Paul 
Costronovo šį sekmadienį, va
sario 18 d., po 10:30 val.r. šv. 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, Marąuette 
Parke. Jis taip pat atsakys į 
47 neatsakytus praėjusio su
sitikimo klausimus. į lietuvių 
kalbą vers advokatas Algi
mantas Kėželis. Susitikimą 
rengia parapija ir JAV LB So
cialinių reikalų taryba. 

Žiemą - i r be slidžių?! 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS) 
Čikagos skyrius kviečia visus, 
norinčius paslidinėti, vasario 
17 d. atvykti į Wilmot sli
dinėjimo bazę. Iš Gikagos va
žiuoti 1-291/1-94 į šiaurę iki 
IL-173, sukti į vakarus ir pro 
Antioch miestelį važiuoti iki 
Wilmot Road. Pasukus į šiau
rę, pasieksime Wilmot sli
dinėjimo bazę. Trasos atidaro
mos 9:30 val.r. Susitiksime 12 
vai. prie židinio, kur parduo
dami bilietai keltuvams. Rei
kia turėti asmens pažymėji
mą. Smulkesnė informacija 
skambinant Teodorui Rudai
čiui tel. 630-257-1858. „ 

I t rad ic in į Vasar io 16-
os ios minėjimą lietuvių vi
suomenę maloniai kviečia Či
kagos Jaunimo centras. Jis 
vyks vasario 16 d., penktadie
nį, 7 val.v. JC kavinėje. Lietu
vių bendruomenės Socialinių 
reikalų tarybos darbuotoja Al
dona Šmulkštienė skaitys pra
nešimą. Programą atliks skau
tai akademikai-filisteriai ir 
vaikų vokalinis ansamblis 
„Lakštutė", vadovaujamas 
Dalios Gedvilienės. Kavute ir 
pyragais vaišins JC moterų 
klubas. 

Vytau to Didžiojo šaulių 
r i n k t i n ė ruošia Užgavėnių 
pasilinksminimą vasario 25 d. 
12 vai. Šaulių namuose, 2417 
W. 43 Street, Chicago. Bus šo
kiai, užkanda, baras, laimėji
mų traukimai. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

Meno mokyklėlėje Le-
monte , PLC, pradeda veikti 
baleto klasė. Pamokėlė vyks 
kiekvieną antradienį, nuo 6:15 
iki 7 val.v. Dėstytoja - Klaipė
dos universiteto absolventė 
choreografė Diana Gudavičiū
tė. Priimami vaikai nuo 3.5 
metų. 

V a s a r i o 16 m i n ė j i m a s 
Čikagos lituanistinėje mokyk
loje įvyks vasario 17d. 11:45 vai. 
ryto Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Mokyklos mokiniai šiam 
minėjimui ruošiasi labai atsa
kingai. Kviečiame dalyvauti 
mokinių tėvelius ir visuomenę. 

Advokatas Saulius Kup
rys sakys kalbą Lietuvos ne
priklausomybės minėjime, 
ruošiamame Brighton Parke va
sario 18 d. Minėjimo pradžia 
bažnyčioje - 10:30 val.r. šv. 
Mišicmis. Giedos solistai Algi
mantas Barniškis ir Vladas 
Kybartas bei parapijos choras. 
Mišias laikys ir pamokslą sa
kys mūsų naujasis kunigas 
Jaunius Kelpšas. Po Mišių sa
lėje vyks akademinė ir meninė 
dalis. Meninę dalį atliks solis
tė Adriana Karkaitė, jai akom
panuos Manigirdas Motekai-
tis. Maloniai kviečiame atvyk
ti, po minėjimo pabendrausi
me prie kavutės. 

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius pra
neša, kad visos vietos į Verdi 
„Reąuiem" koncertą, kuriame 
dainuos Violeta Urmanavičiū-
tė-Urmana, jau užimtos. Ka
dangi yra daug norinčių vykti 
į šį koncertą, prašome tuos, 
kurie yra užsisakę bilietus, iki 
šio mėnesio galo atsilyginti, 
siunčiant čekius mūsų vardu, 
t.y. Lithuanian Human Servi
ces, 14911127th Str., Lemont, 
IL 60439. Kitu atveju bilietai 
bus perleisti laukiantiems. 

Rytoj, penktadienį, vasa
rio 16 d., 7 v.v. Bočių menėje. 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, vyks įdomios diskusi
jos: „Lietuva — nepriklauso
mybės dešimtmetis". Po trum
pų prelegentų Juliaus 
Šmulkščio, Zenono Rekašiaus, 
Antano Grinos, Jono Pabe
dinsko, Danutės Bindokienės 
bei Broniaus Nainio pasisa
kymų bus proga ir susirinku
siems pareikšti savo įver
tinimus. Visus maloniai kvie
čia „Saulutė" Lietuvos Vaikų 
globos būrelis. 

Rasa Poskočimienė, 
„Spindulio" šokių grupės va
dovė, širdingiausiai dėkoja vi
siems, panorusiems atvykti į 
25-rių metų „Spindulio" gyva
vimo šventės pokylį, apgailes
tauja, kad jau visos vietos sa
lėje užimtos. 

Visas lietuviškas jauni 
m a s kviečiamas prisijungti 
prie Čikagos Lietuvių jaunimo 
sąjungos. Vasario 18 d., sek
madienį, 2 val.p.p. PLC konfe
rencijų kambaryje, Lemonte, 
vyks Čikagos Lietuvių jauni
mo sąjungos veiklos planavi
mo ir valdybos rinkimų susi
rinkimas. Laukiami 16-35 me
tų amžiaus lietuvaičiai. Turite 
klausimų, bet negalite atvyk
ti? Skambinkite Auksei tel. 
773-334-9044. 

J Čikagą atvyksta buvęs 
ministras pirmininkas And
rius Kubilius. Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) centro val
dyba ir Čikagos skyrius kvie
čia visuomenę vasario 23 d. 
7:30 val.v. atvykti į Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
auditoriją, kur vyks susitiki
mas su dabartinio Seimo na
riu Andriumi Kubiliumi. 

Patricia A. Kamarauskas, 
gyvenanti Brookfield. IL, 
Draugo fondo garbės narė, 
naujo šimtmečio pradžiai prie 
ankstesnių įnašų atsiuntė 
1,000 dolerių, pasiekdama 
3,400 dolerių sumą. Už tokią 
stambią paramą Draugo fon
dui, kopiančiam į antrąjį mili
joną, nuoširdžiai dėkojame. 

SHelbli 
• Žanetos fondas auga ir 

didėja, dosnių aukotojų dėka. 
Lithuanian Mercy Lift nuo
širdžiai dėkoja rėmėjams: 
Aukojo: $10 Vincas ir Elena 
Žebertavičius; $20 Kazys ir 
Agota Domarkas, Ema Shobrys; 
$25 Lilia Kizlaitis, Elina Šuls
kis, Aldona Maurutis, Stasė 
Laniauskas, Kostas ir Vida 
Stankus, Jonas Kavaliūnas, 
Maria Valiukevičius, Walter ir 
Marie Ruzgą; $40 Antanas ir 
Apolonia Tuskenis, anoniminė 
aukotoja, $60 Mary R. Aidis, 
Teklė Bogušas, Zenon Obelenis, 
Laima Ruigys, Rimantas ir Rita 
Penčyla, Kostas ir Aldona Ei-
dukonis, Bronius Andriukaitis, 
Maria Zigaitis-Gelažius, Joseph 
Mikulis, Viktor J . Memenąs, 
Irena Sugalskaja, Petras Že
maitis, MD, Tadas Aleksonis, 
Mary Vizgirda, Eugenija Draz-
dys, Al Jarmas, Vladislava 
Shurkus, Elena Aniulis, Pedro 
ir Ilona Dapkus, Rimantas 
Laniauskas, Danutė Juras; $75 
Vladas Gelažius; $100 Jonas 
Jurkūnas, Frank Radis, J. ir B. 
Lintakas, Vytautas Gavelis, 
Marija Kriščiūnas, Regina 
Kindrat, Raimund Kirstein, 
Zigmas ir Ramunė Sadauskas 
(a.a. Felikso Kriščiūno atm.), 
Marija Gavelis (a.a. Felikso 
Kriščiūno atm.), Juzė Sake-
vičius, Stan Kungys, John 
Žebrauskas, Petras ir Laima 
Žlioba, Milda Budrys, John W. 
Duncia, Dalia R. Jakas, Vita
lius ir Aldona Lekeckas, Mary 
Shalins, Ona Barauskas, Maria 
Ročkus, John Rugelis; $120 
John ir Dalia Černius; $500 
Vincas ir Emilija Rastenis 
Charitable Fund; $1,000 ano
niminis aukotojas. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Zigmui ir Ramunei Sa
dauskams (West Chicago, IL) 
už $100 auką ir Marijai Gavelis 
(Lee's Summit, MO) taip pat už 
$100 auką. Aukos buvo skirtos 
a.a. Felikso Kriščiūno atminimui. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights , IL 
60463. Tel. 708-4484173. Taz 
10*36-3810893. 

F'enki (\k;icos atstovai, dalyvausiantys Čikagos Lietuvių jaunimo sąjungos susirinkime vasario 18 d. 2 val.p.p. 
PLC Iš kaires: Viktutė Sušinskaite. Auksė Grigalionaitė, Moacir P. de Sa Pereira, Kristina V. Jonušaite ir Aras 
N. Mattis 



Cicero miesto savivaldybes namuose mūsų tautiečiai buvo susirinkę paminėti Vasario 16-osios šventės. 
E. Šulaičio nuotr. 

CICERIEČIAI MINĖJO VASARIO 16-ĄJĄ 
Cicero lietuviai paminėjo Cicero miesto rotušės Lietuvos 

Lietuvos nepriklausomybės jūros šaulių „Klaipėdos" kuo-
šventę praėjusį savaitgalį, pa vadovavo Lietuvos vėliavos 
Šeštadienį, vasario 10 d., prie pakėlimui, dalyvaujant ir 

Vėliavų pakėlircis prie Cicero miesto rotušės. E. Šulaičio nuotr. 

miesto valdybos atstovams, ir 
Šv. Antano parapijos klebonui 
kun. James Kastigar. 
, Sekmadienį per lietuviškas 
9 vai. Mišias prie Lietuvos tri
spalvės spalvų gėlėmis pa
puošto altoriaus kun. dr. Kęs
tutis Trimakas savo pamoksle 
skatino mus tapti Lietuvai pa
laimą nešančiais žmonėmis, 
pateikdamas dviejų šeimų pa
vyzdžius. Viena šeima net ir 
okupacijos metais išsaugojusi 
gilų tikėjimą, išaugino net 
penkiolika idealistų, taurių 
krikščionių vaikų. Šiandien jie 
vadovauja katalikiškoms mo
kykloms, parapijoms bei kitais 
būdais ugdo kitą jaunimo kar
tą, kuri taip pat bus naujosios 
Lietuvos kūrėjai. Štai kur ti
kėjimas veda. Paskui paminė
jo jaunimą, augantį be tikėji
mo, kurio net 30 procentų gal
voja apie savižudybę. Su Kris
tumi ir mes savo gyvenimo 
aplinkybėse tapsime palaimos 
nešėjais, tiek savo aplinkoje, 
tiek ir Lietuvoje. Mišių metu 
parapijos choras, vadovauja
mas Giedrės Nedveckienės, 
kvietė susirinkusius tikinčiuo
sius giesmėmis melstis už Lie
tuvą. 

Parapijos salėje po užkan
džių Cicero ALTo skyriaus pir
mininkas Stasys Dubauskas ir 
Cicero Lietuvių Bendruome
nės apylinkės pirmininkas 
Mindaugas Baukus pasveiki
no susirinkusius ir pakvietė 
Aldoną Zailskaitę vesti minė
jimą. Po tradicinių minėjimo 

apeigų pagrindinis kalbėtojas 
buvo Cicero telkinyje užaugęs 
advokatas Saulius Kuprys, da
bar Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas. Jis pradėjo, 
sveikindamas susirinkusią lie
tuvių visuomenę ir Cicero 
ALTo bei Lietuvių Bendruo
menės valdybas, bendromis 
jėgomis surengusias vieningą 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Jis priminė, jog ir 
ALTas buvo įkurtas būtent 
tam, kad būtų vieninga orga
nizacija, apjungianti įvairių 
politinių pažiūrų lietuvius, • 
bendromis jėgomis siekiant iš
kovoti Lietuvai tarptautinį 
pripažinimą. Trumpai apžvel
gęs Lietuvos laisvės troškimo 
istoriją, jis išdėstė pagrindi
nius argumentus, kodėl šian
dien ypač svarbu dirbti, kad 
Lietuva taptų NATO nare. Jis 
minėjo, jog šiame darbe ir 
šiandien ALTas bei Lietuvių 
Bendruomenė susitarė vienin
gai dirbti, skatinant JAV poli
tinius veiksnius remti Lietu
vos įstojimą į NATO. 

Daktaras Petras Kisielius 
sakė, kad šiandien mūsų lau
kia dar didesnis darbas nei 
siekiant Vasario 16-osios ir 
Kovo 11-tosios Nepriklauso
mybės pripažinimo, nes pa
saulis yra politiškai žymiai 
pasikeitęs, susirinkusieji gau
siai aukomis parėmė tiek Lie
tuvių Bendruomenę, tiek ir 
ALTą. 

Pagaliau Stasės Jagminie-
nės vadovaujama liaudiškos 
muzikos kapela „Tėviškė", jau
kiai linksmomis melodijomis 
apdainavo lietuvių jausmus 
Lietuvai ir įtraukė visus į dai
nas, o taip pat ir į „antrą Lie
tuvos himną" — „Lietuva 
brangi", kuriuo buvo užbaig
tas minėjimas, a j .z . 

Minėjime kalbėjo Stasys Dubaus
kas, Cicero skyriaus ALTo pirmi
ninkas. 

DAINŲ ŠVENTĖ „SEKLYČIOJE" 
Sausio 28-OJI — tai paskuti

nis šio mėnesio trečiadienis. 
Kaip jau įprasta „Seklyčioje", 
laukiami dainininkai, klausy
tojai ir tie, kuae pavargę, kad 
ateitų atsikvėpti puošnioje 
veidrodžių salėje. Diena apsi
niaukusi, drumzlina, o salėje 
šilta, šviesu, malonu. Tad ir 
renkamės, o ypač dainos entu
ziastai. 

Štai ir mūsų mylimas, lau
kiamas maestro Faustas Stro-
lia bėgte atbėga, niekada ne
mačiau einančio žingsneliu, 
visada bėga ir visur suspėja!!! 
Popiečių vadovė Elenutė Siru
tienė, pasveikinusi dalyvau
jančius, pakv.ečia mums jau 
puikiai pažįstamą Faustą 
Strollą vadovauti šios popietės 
dainoms. Maestro atsinešė 
dainų lapus, kurie bematant 
buvo išdalinti Kadangi sausio 
mėnuo yra minimas skausme 
ir džiaugsme tad ir dainos 
daugiausia buvo vilties ir 
skausmo nuotaikos. Maestro 
Faustas Stro; a negaili mums 
ir teorinių žinių, tad ir suži
nome, kas vienai ar kitai dai
nai parašė tekstą, kas muziką, 
o jau pačią dainą mūsų vado
vas apibūdina tokiom švel
niom spalvom, tokiu grožiu ir 
įsijautimu, kad tik dainuok ir 
dainuok! Tad įsigilinę į dainų 
žodžius ir užtraukiame „Aušta 
aušrelė", „Tenai už šilo", „Au

gau aš pas tėvelį", „Į karą", 
.Aštuonnytis", „Regėjimas", 
_Už jūrelių, už marelių", „Va
saros naktys", „Pražydo pir
mos melsvos žibuoklės", „Va
saros naktys". „Ten kur žai
džia Nemunėlis". Graudžiau
sia, jautriausia iš visų tai — 
„Ant Nemuno kranto". Ir visas 
šias dainas maestro Faustas 
savo jautria siela perdavė 
mums. Mes stengėmės jo 
neapvilti, irgi dainavom iš šir
dies gelmių... Baigus visą la
pą, dar buvo negana, tuoj pa
siskleidė antras, ir jau links
mesni tonai, kaip tai: „Gražių 
dainelių", „Tylūs armonikos 
tonai", „Nuvyto jau žibuoklės", 
„Tūkstantį žingsnelių". Norė
tųsi dar dainuoti, tik laikas 
nestovi vietoje, kad ir neno
rom, turime baigti. 

Tad apmąstėme, širdyje ap
raudojome Lietuvos karžy
gius, o popietės vadovė Ele
nutė padėkojo maestro už tokį 
prasmingą šios dienos dainų 
vedimą. Pakvietusi pasilikti 
visus pietų, atskleidė mums 
staigmeną. 

Lietuvoje vaikų darželį lan
kantis berniukas atvažiavo į 
Čikagą pasigydyti. Kadangi 
darželyje vaikas buvo myli
mas draugų ir mokytojų, visi 
suruošė jam išleistuves ir da
vė dovanų duonos kepalą ir iš 
tos pačios tešlos daug bande

lių. Vaikutis su savo mamyte 
dovaną rūpestingai supakavo 
ir atvežė dovaną JAV LB So
cialinių reikalų tarybos pirmi
ninkei Birutei Jasaitienei', ku
ri savo ruoštu perdavė ją E. 
Sirutienei, kad. ši pavaišintų 
ja „Seklyčios" popietės lanky
tojus. Duonos kepalo viršus 
buvo išdekoruotas ąžuolo ša
kos lapais, padarytais iš tos 
pačios tešlos. 

Tad ir grožėjomės duonute 
iš Tėvynės Lietuvos. Žaibo 
greitumu Janina duonutės 
bandeles išdalino svečiams. O 
kad nebūtų per sausa, talki
ninkės tuoj pasirodė su pripil
tomis vyno taurėmis. Pietų 
metu pasirodė, kad ir „Sek
lyčios" kulinarė Elenutė tikrai 

yra gera savo srities žinovė, 
pavaišino mus kugeliu, kuris 
buvo toks gardus, kad lietu
viai pasakytų „gali liežuvį pra
ryti". Pasisotinome dvasia ir 
kūnu, o popietės vadovė, pas
tebėjusi, kad jau dairomės į 
„laimės šulinį", paragino čia 
rašančiąja pradėti loteriją. 
Šiandien laimė nusišypsojo 
daugiausia vyriškajai gimi
nei!.. Tad šitaip pabendravę, 
draugiškai nusiteikę padėko
jome Birutei Jasaitienei už 
pasidalinimą savo dovanomis, 
popietės vadovei Elenutei Si
rutienei už darbą, įdėtą ren
giant šią popietę, temstant 
skirstėmės kas sau, laukdami 
kito trečiadienio. 

O. Lukienė 

Ne kasdieną „Seklyčioje" lankosi aktore Virginija Kochanskytė. Ii kaires: 
Onute Lukienė, Virginija Kochanskyte ir Elena Sirutienė. 


