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Vyriausybės pastovumo vardan 
R. Paksas nekandidatuos į 

prezidentus 
Vilnius, kovo 29 d. (BNS] 

— „Vyriausybės darbo stabilu
mo vardan" Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) vadovas prem
jeras Rolandas Paksas ketina 
atsisakyti kandidatuoti į pre
zidento postą Naujosios są
jungos vadovo Seimo pirmi
ninko Artūro Paulausko nau
dai, ketvirtadienį pranešė 
dienraštis „Respublika". 

Pasak dienraščio, mainais 
už nekandidatavimą į prezi
dentus R. Paksas norėtų gauti 
pažadą, kad Seime sociallibe
ralai palaikys jo vadovaujamą 
vyriausybę. 

Iki šiol nei R. Paksas , nei A. 
Paulauskas oficialiai nepa
reiškė savo ket inimų dėl 2002 
metų pabaigoje įvyksiančių 
prezidento rinkimų. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas LLS Valdybos narys Gin
taras Steponavičius BNS pa
tvirtino, jog tokio susitarimo 
galimybė yra svarstoma. G. 
Steponavičius pripažino, jog 
„prezidento rinkimų klausi
mas yra vienas iš koalicijos 
darbą įtakojančių veiksnių". 
Jo teigimu, susi tar imo rezul
tatai turė tų paaiškėt i per ar
timiausias kelias savaites. 

Savo kandidatą rinkimuose 
pareiškė kelsianti ir valdan
čiojoje koalicijoje dalyvaujanti 
Centro sąjunga (CS). Geriau
siu jos kandida tu laikomas CS 
vadovas, Seimo biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkas 
Kęstutis Glaveckas. 

Tikriausiu opozicinės Lietu
vos socialdemokratų partijos 

. (LSDP) kandida tu laikomas 
kadenciją baigęs prezidentas 

Algirdas Brazauskas, tačiau 
j is pats ne kartą yra pa
reiškęs, jog siekia tapti vy
r iausybės, o ne valstybės va
dovu. BNS šaltinių LSDP va
dovybėje teigimu, A. Brazaus
kas dalyvautų prezidento rin
kimuose tuo atveju, jeigu kan
didatuotų ir dabart inis pre
zidentas Valdas Adamkus 
a rba dešiniesiems pavyktų su
si tart i dėl vieno stipraus kan
didato. 

A. Brazauskas neseniai pa
reiškė paskelbsiąs apie savo 
apsisprendimą paskutinę die
ną prieš pasibaigiant termi
nui , iki kūno turi būti baigti 
kelti kandidatai . 

Tačiau opozicinė dešinioji 
Tėvynes sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai.) j au oficialiai 
pradėjo rengtis prezidento rin
k imams . Konservatoriai pa
skelbė iki kitų metų pabaigos 
surengsią pirminius kandida
to į prezidentus r inkimus par
tijos viduje. Šiuose rinkimuo
se konservatoriai pasiūlė daly
vaut i ir kitoms dešiniosioms 
partijoms. Kol kas jokių atsa
kymų į šį pasiūlymą nėra gau
ta . 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui atsi
sakius kandidatuoti į prezi
den tus , kandidatu laikomas 
Seimo konservatorių frakcijos 
seniūnas Andrius Kubilius. 

Dabartinis prezidentas Val
das Adamkus taip pat nėra at
metęs galimybės kelti savo 
kandidatūrą ant ra i kadenci
ja i . Pe r praėjusius rinkimus jo 
kandidatūrą rėmė CS. 

Kairioji opozicija sieks žemės 
ūkio ministro atsistatydinimo 
Vilnius , kovo 29 d. (BNS) 

— Opozicinė Socialdemokra
tinės koalicijos frakcija ketvir
tadienį pareikalavo žemės 
ūkio ministro Kęstučio Kristi-
naičio atsistatydinimo. Jeigu 
ministras nebus atstatydintas 
arba pats neatsistatydins, So
cialdemokratinės koalicijos 
frakcija ket ina jam surengti 
apkaltą Seime. Tai būtų pir
moji apkalta šios kadencijos 
Seime. 

Kaip pavyko sužinoti iš pati
kimų šaltinių Socialdemokra
tinės koalicijos frakcijoje, jau 
yra sudaryta darbo grupė ap
kaltos tekstui rengti. 

Ketvirtadienį paskelbtame 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos pareiškime spaudai 
teigiama, jog frakcijos nuo
mone, žemės ūkio ministras 
K. Kristinaitis „nėra pajėgus, 
kompetentingas ir pakanka
mai autori tet ingas vadovauti 
vienai svarbiausių žinybų, yra 

* C e n t r i s t u v a d o v a s Kęs
t u t i s G l a v e c k a s aps tulbino 
Naujosios politikos narius tre
čiadieni pareikšdamas, kad 
būtma surengti balsavimą 
Seime dėl pasitikėjimo Rolan
do Pakso vyriausybe. Pasiūly
mas sulaukė neigiamos parla
mento daugumos atstovų re
akcijos. LR-KD-R-LŽ-LA-Eltai 

* Dabart in iam Lietuvos 
įgal iotajam ministrui prie 
Europos Sąjungos Arnoldui 
Milukui d i rbant Užsienio rei
kalų ministerijos sekretoriu
mi, jo sesuo Ramute Milukaitė 
Lietuvos ambasadoje Kanado
je „pakilo karjeros laiptais" 
nuo valytojos iki kanceliarijos 
sekretores. a tSa i 

vertas kuo greitesnio atsista
tydinimo". Anot socialdemok
ratų pareiškimo, „kaimo pa
dėtis ir toliau blogėja, auga 
įsiskolinimai žemdirbiams, vi
siškai nepasiruošta pavasario 
darbams, net nemėginama 
spręsti sparčiai gilėjančių so
cialinių problemų". 

.Akivaizdu, kad Žemės ūkio 
ministerija negina mūsų žem
dirbių interesų, neveda jokio 
socialinio ar politinio dialogo. 
Priešingai — ji tampa pagrin
diniu problemų sprendimo 
stabdžiu", teigiama pareiški
me. 

Socialdemokratinės koalici
jos frakcijos atstovai optimis
tiškai vertina galimybę su
rinkti reikiamą balsų skaičių 
ministrui atstatydinti. 

Gali būti, jog ministras pats 
atsistatydins arba bus atstaty
dintas, socialdemokratams ne
spėjus pateikti interpeliacijos. 

Šią savaitę ūkio ministras 
pateko į prezidento nemalonę 
dėl medžioklės Žemaitijos na
cionaliniame parke. Preziden
tas Valdas Adamkus šią savai
tę pareikalavo, kad aplinkos 
ministras Henrikas Žukaus
kas ištirtų sausio 6 d. valsty
biniame parke surengtos me
džioklės aplinkybes ir pateik
tų nuodugnią ataskaitą. Ži-
niasklaidoje medžioklė buvo 
pavadinta „žvėrių skerdynė
mis", nes jos metu buvo nu
šauta net 14 šernų. 

Ministerijoje sudaryta komi
sija, kuriai vadovauja aplin
kos viceministras Imantas 
Lazdinis, turi nustatyti , ar 
medžiotojai nepažeidė nacio
nalinių parku nuostatu. 

Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkus Maskvos oro uosu apeinu Rusijos Kariuomenes Garbes rikiuote. EPA-E!ta naotr. 

Prasidėjo oficialus Lietuvos 
prezidento vizitas Rusijoje 

Maskvoje kartojami 
L ie tuvos s iek ia i dėl ES ir 

NATO 
Maskva, kovo 29 d. (BNS) 

— Oficialaus vizito į Rusiją at
vykęs Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus , skaityda
mas paskaitą Tarptautinių 
santykių inst i tute, pakartoje 
Lietuvos siekį tapti Europos 
Sąjungos (ES) bei NATO m r e 

Rusiškai susirinkusiuosius 
pasveikinęs Lietuvos vadovas 
apgailestaudamas prisipažino 
laisvai nevaldąs rusų kalbos, 
tad paskaitą perskaitė anglų 
kalba. 

V. Adamkus susirinkusiems 
studentams ir Apvaliojo stalo, 
kuriame diskutuoja Lietuvos 
ir Rusijos politologai, daly
viams teigė tikįs, kad Lietuvos 
narystė ES sustiprins „baltiš
kąją" dimensiją. J is teigė su
prantąs kai kurių Rusijos 
žmonių baimę dėl NATO plėt
ros, nes jie „ilgą laiką girdėjo, 
kad NATO yra agresyvus blo
kas". „Tačiau dėl šios plėtros 
niekas nepraloš. Dar sykį kar
toju, kad Lietuvos narystė 
NATO nėra prieš ką nors nu
kreipta. Priešingai: NATO du
rys nėra ir, esu įsitikinęs, ne
bus užvertos Rusijai", sakė 
Lietuvos prezidentas. 

V. Adamkus taip pat pa
sidžiaugė, kad konstruktyvus 
požiūris į Karaliaučiaus sritį 
jau duoda konkrečių rezul
tatų. „Mūsų bendri projektai 
peraugo į vadinamąsias 'Nidos 
iniciatyvas', kurios, t ik iu .bus 
sėkmingai įgyvendintos Euro
pos Sąjungos 'Siaurinės di
mensijos' rėmuose", sakė Lie
tuvos vadovas. 

V. Adamkus taip pat iš
reiškė viltį, kad visuomeninis 
Lietuvos ir Rusijos santykių 
plėtros fondas, kurį globoja 
abiejų valstybių vadovai, akty
viai įsijungs į kultūrinių ryšių 
plėtote. V. Adamkus pakvietė 
2003 metais, kuomet bus mi
nimos Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Mindaugo 750-osios 
karūnavimo metinės, surengti 
Maskvoje ir Vilniuje bendrą 
lietuviškos ir slaviškos archy
vinės medžiagos parodą. 

N u t e i s t a s sausio 
perversmin inkas — 

sus i t ik ime su 
V. Adamkumi 

V. Adamkaus vizitas į 
Maskvą ketvirtadienį prasi
dėjo nuo akibrokšto — į politi

kos mokslų „elito" organizuotą 
apskritąjį stalą Valstybės 
Dūmos Agrarininki frakcijos 
narių pakviestas atvyko Lie
tuvoje nuteistas ir riuo teisin
gumo pabėgęs 1991 metų sau
sio perversmininkas Stanis
lavas Mickevičius. 

Forume dalyvau;antys Sei
mo nariai liberalai Alvydas 
Medalinskas ir .*. ,-irdas Gri
cius pareiškė griežtą protestą, 
po kurio diskusijų dalyviai 
išėjo į ki tas patalpas. 

Ketverius metus kalėti nu
te is tas buvęs radijo stoties 
„Tarybų Lietuva" redaktorius 
S. Mickevičius nuo bausmės 
slapstosi Rusijoje. 

Rusi jos ir Lietuvos 
vers l in inkai raginami 

bendradarbiaut i 
Lietuvos prezidentas, Mask

voje pradėdamas susitikimą 
su Lietuvos ir Rusijos versli
ninkais , paragino juos stiprin
ti bendradarbiavimą ir plėsti 
dvišalius ekonominius ryšius. 
Prezidentas pripažino, kad 
verslo ryšių kelyje t a rp abiejų 
šalių dar yra ..biurokratinių 
kliūčių". „Bet aš manau, kad 
mes galime sėstis, viską ap
svarstyti ir pašalinti šias kliū
tis", užtikrino prezidentas. 

Rusijos ir Lietuvos verslo fo
rume, surengtame pagal prezi
dento V. Adamkaus vizito j 
Maskvą programa, dalyvauja, 
forumo rengėjų duomenimis, 
62 didžiausių Lietuvos įmonių 
vadovai ir 258 Rusijos versli
ninkai. 

Maskvos meras Juri j Luž-
kov ir Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus teigė, kad 
Lietuva ir Maskva neišnau
doja visų ekonominio bend
radarbiavimo galimybių. Su
sitikime daug dėmesio buvo 
skir ta Vilniaus r Maskvos 
miestų bendradarbiavimui bei 
Lietuvos ir Maskvos verslo at
stovų ryšiams. 

Kaip žurnalistams sakė pre
zidento atstovė spaudai Viole
ta Gaižauskaite, susitikime 
buvo kalbėta apio galimybes 
į Maskvą tiekti mėsą, sviestą, 
pieno miltelius, tačiau nebuvo 
paminėta jokių konkrečių pro
jektų ar konkrečių kiekių, 
kurių pageidautų Maskva. 

Pernai Lietuvos verslininkų 
ir Maskvos miesto prekybos 
apyvarta buvo 320 mln. JAV 
dolerių. Maskva yra vienas di
džiausių pasaulio miestų, tu
rintis 9.3 milijono gyventojų. 

* B u v ę s JAV prezidentas 
Bill Clinton laiške Seimo 
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui padėkojo už galimybę sti
printi valstybių bendradarbia
vimą. ,,Esu dėkingas, kad bū
damas prezidentu, turėjau ga
limybę kartu su jumis stiprin
ti mūsų valstybių tarpusavio 
pagarbą ir bendradarbiavimą. 
Plėsdami konstruktyvų dia
logą i r mūsų valstybių bendra
darbiavimą, mes padėjome sa
vo valstybėms įveikti šio nau
jojo amžiaus išbandymus ir re
alizuoti viltis", laiške A. Pau
lauskui rašo buvęs JAV vado
vas. A. Paulausko nuomone, 
šis laiškas rodo B. Clinton ne
formalią paramą Lietuvos už
sienio politikai. 

* Apklausos duomenimis, 
d a u g u m a Lietuvos gyvento
jų mano, kad būtina turėti ge
rus santykius su visomis vals
tybėmis, tačiau nebesieja savo 
vilčių su Rusija. 31 proc. Lie
tuvos gyventojų mano. kad 
Lietuva turėtų siekti glaudes
nių politinių ir ekonominių ry
šių su Vakarais ir tik 17 proc. 
— su Rusija. 37 proc. atsakiu
siųjų mano, kad Lietuvai bū
t ina turėti vienodai gerus san
tykius su visomis valstybėmis. 
Nė vienas apklaustųjų nema
no, jog santykiai su Rusija yra 
blogi. <BNSi 

* Ispanijoje neseniai su
la ikytas ir (kalintas žino
mas Panevėžio nusikalstamo 
pasaulio atstovas. 31 metų 
Audrius Lazauskas, pravarde 
„Lazeris", netrukus bus per
duotas Lietuvai. (LR-Eita> 

* N a c i ų kolaborantus pa
saulyje medžiojantis Simon 
Wiesental centras (SWC) per
davė JAV teisėsaugininkams 
įtariamų su naciais bendra
darbiavusių lietuvių sąrašą. 
Kaip BNS pranešė SWC Jeru
zalės skyrius. JAV Teisingu
mo departamento Specialiųjų 
tyrimų skyriui perduotas 31 
įtariamojo sąrašas. Centro 
pranešimu. įtariama, kad šie 
asmenys per II pasaulinį karą 
tarnavo naciams pavaldžiuose 
policijos daliniuose, veiku
siuose Lietuvoje ir Ukrainoje. 
..Vertindami Specialiųjų tyri
mų skyriaus sėkmingas pa
starųjų dviejų dešimtmečių 
pastangas teisiškai persekio
jant JAV gyvenančius nacių 
karo nusikaltėlius, ir ypač ho-
lokausto vykdytojus iš Lietu
vos, tikimės, kad šis sąrašas 
padės naujiems tyrimams, ku
rie atves prie papildomų baus
mių", sakoma SWC vadovo Ef-
raim Zuroff pareiškime, BNS. 

Teismas nuteisė kalėti Vytauto 
Landsbergio šmeižiką 

grąžinęs. Vilnius, kovo 29 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto II apylin
kės teismas ketvirtadienį už 
buvusio Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio ir dabar j a u 
mirusio akademiko Raimundo 
Rajecko apšmeižimą vienerius 
metus kalėti nuteisė verslinin
ką Joną Urką. Prie šios baus
mės J . Urkai teismas pridėjo 6 
mėnesių neatliktą bausmę už 
stambaus masto svetimo tu r to 
iššvaistymą. Iš viso J . Urka 
griežto režimo pataisos darbų 
kolonijoje turės praleist i pu
santrų metų. 

Teismas nusprendė, kad J . 
Urka per žiniasklaidą tyčia 
paskleidė melagingas t ikrovės 
neatitinkančiam žinias, kur ios 
žemina V. Landsbergio ir mi
rusio akademiko V. Rajecko 
orumą, suvokė ir norėjo, kad 
tos žinios būtų paskleistos. 

V. Landsbergis sakė žurna
listams esąs patenkintas , kad 
J. Urka nuteistas. 

Išėjęs iš kolonijos pernai 
pavasarį J . Urka pareiškė, 
kad per dabar j au mirusį aka
demiką, buvusį Lietuvos am
basadorių Didžiojoje Bri tani
joje R. Rajecką, 1995 m. gegu
žę V.Landsbergiui neva pasko-

Nuteis tasis teismo salėje 
su imtas nebuvo — iki įsiteisės 
nuosprendis, J . Urkai teismas 
paliko gaiioti anksčiau skirtą 
kardomąją priemonę — rašyti
nį pasižadėjimą neišvykti. Po 
teismo nuosprendžio J . Urka 
sakė. kad t ikrai apskųs nuo
sprendį Vilniaus apygardos 
te ismui . Teisėjos paklaustas , 
a r supra to nuosprendį. J . Ur
ka a tsakė, kad nesuprato. J . 
U r k a savo kal tę neigia ir da
ba r tvirt ina, kad apšmeižti V. 
Landsbergio neketino, o tik 
norėjo išsiaiškinti, ar t ikrai 
tuometinis Seimo pirmininkas 
iš jo gavo paskola. 

Pasak J . Urkos, visas dery
bas j is vedė su dabar jau mi
rusiu akademiku V.Rajecku. 
Neva 1995 meta is j is kreipėsi 
prašydamas paskolinti 3-4 mi
lijonus litų. Vėliau V. Rajec
kas pasakė, kad pinigai reika
lingi ne j am, o V. Landsbergio 
verslui. J. Urkos teigimu, pini
gai buvo perduoti V. Rajecko 
n a m e D. Poškos gatvėje, o jis 
t ik telefonu kalbėjęs su asme
niu, kurio balsas buvo pana
šus į Seimo pirmininko ir tas 
dėkojęs už pinigus. lino 400.000 litų, kurių šis ne-

Automobilių nelaimėje Lenkijoje 
— aštuonių lietuvių aukos 

Varšuva, kovo 29 d. (BNS) 
— Ketvirtadienio nakt į Lenki
joje netoli Lomžos miesto 
įvykusi automobilių nela imė 
nusinešė aštuonių Lietuvos pi
liečių gyvybes. 

Kaip iš įvykio vietos p ranešė 
BNS korespondentas, avarija 
įvyko Gostery kaime, maž
daug už 20 kilometrų nuo 
Lomžos miesto, maždaug pu
siaukelėje tarp Lomžos ir 
Mazovijos Ostruvo. Avarijos 
vietoje kelias geras ir t iesus . 
Policijos teigimu, avarija įvy
ko po vidurnakčio. Jvykio vie
toje tebebuvo Lietuvos au tobu- , 
sas, kurio priekis labai sumai
totas. 

Kaip pranešta, susidūrė dvi 
Lietuvos bendrovių t ranspor to 
priemonės — sunkvežimis ir 
bendrovės „Tibus" keleivinis 
autobusas. 

Žuvo 6 autobusu bei abu 
sunkvežimyje važiavę žmo
nės. Kaip pranešė URM Spau
dos skyrius, autobuse, kur is 
vyko iŠ Vilniaus į Miuncheną, 
važiavo 29 asmenys. 23 kelei
viai buvo sužeisti, o šešių 
būklė — sunki. Vienas auto
buso keleivis mirė j a u ligo
ninėje. 

J Lomžos ligoninę nugaben
t a 13 žmonių, į Ostrolenkos — 
5, o į Mazovijos Ostruvo — 6 
žmonės. 

BNS pavyko pakalbinti nu
kentėjusįjį Alfonsą Labuskį iš 
Šiaulių, kur i s sakė nežinąs, 
kaip įvyko nelaimė — tuo 
metu keleiviai žiūrėjo televizo
rių, kiti ruošėsi miegoti. Pa
sak jo, au tobusas iš Kauno 
išvažiavo trečiadienį po pietų, 
vairuotojai buvo pailsėję. 

„Tibus" generalinis direkto
rius Vidas Urbonas sakė, kad 
sunkiasvoris automobilis išva
žiavo į priešinga juostą ir 
t renkėsi į autobusą. Anot jo, 
kai kurių liudytojų teigimu, 
sunkvežimio vairuotojas užmi
go prie vairo. 

Įvykį tiria Ostrolenkos mies
to policija. I įvykio vietą bei 
ligonines išvyko Lietuvos ge
neralinė konsule Varšuvoje I. 
Valainytė ir konsulas Seinuo
se Jonas Kindurys. 

Tai jau penktoji nelaimė 
Lenkijoje šiais metais, kurioje 
žuvo Lietuvos piliečiai Di
džiausios ju įvyko vasario 
pradžioje ir pabaigoje, per ku
rias žuvo iš viso šeši lietuviai. 

Tarnavimu naciams įtariamas 
lietuvis grįžo į Lietuvą 

Vašingtonas-Vi lnius , kovo 
28 d. (BNS) — J Lietuvą grįžo 
dar vienas iš JAV deportuotas 
lietuvis. į tariamas ta rnavęs 
naciams pavaldžiame bata
lione. 

JAV Teisingumo depar ta 
mentas trečiadienį paskelbė 
gavęs oficialų Lietuvos vyriau
sybės patvirtinimą, kad Juo
zas Naujalis atvyko į Lietuvą. 

Vasario mėnesį JAV Ape
liacinis teismas patvir t ino 
sprendimą deportuoti J . Nau-
jalį. kuris, kaip į tar iama, tar
navo naciams pavaldžiame 12-
ajame batalione. Antrojo pa
saulinio karo metais veiku
siame Lietuvoje ir kaimyni
nėje Baltarusijoje. Šis batalio
nas laikomas a tsakingu už 
11.000 žmonių nužudymą per 
II pasaulinį karą. 

. .Deportuodama J. Naujaiį, 
JAV vyriausybė primena ir to
liau reikalausiant i teisingumo 
nacių nusikal t imo aukų var
du", sakė nacius persekiojan
čio JAV Teisingumo departa
mento Specialiųjų tyrimų sky
riaus direktorius E. M. Rosen-
baum. J i s pridūrė, kad ..tie. 
kurie kaip ir J. Naujalis, daly
vavo vykdant šiuos nusikalt i
mus, gali ir tur i atsakyti už 
savo veiksmus". 

81 metų pensininkas J. 
Naujaiis gyvena Čikagos prie
miestyje. 1949 m. į - \menką 
emigravęs J. Naujalis niekada 
nebuvo JAV pilietis. 

KALENDORIUS " 
Kovo 30 d.: Marijonas. Zosimas. 

Danui is. Medą. 
Kovo 31 d.: Benjaminas. Korneli

ja. Ginas. Vartvile 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė I rena Regienė 

YPATINGAS FLORIDOS 
LIETUVIŲ GOLFO TURNYRAS 
Golfo turnyras, šeštadienį, 

kovo 10 d., vykęs Imperial La-
kewood Golf Club buvo ypatin
gas tuo, kad jam vadovavo 
St. Petersburg miesto ir va
karinės Floridos garbės kon
sulas Algimantas Karnavi-
čius, ka r tu buvo paminėta ir 
Kovo 11-osios šventė. Turny-
ran suvažiavo 46 vyrai ir mo
terys ne tik iš St. Petersburgo 
ir jo apylinkėse gyvenančių 
lietuvių, bet ir iš Čikagos, 
Pittsburgo, Detroito, Saraso-
tos ir Tampos. Šis tunyras 
buvo paskelbtas kaip Pirmas 
Floridos Lietuvių golfo turny
ras . Atrodo, kad ir lietuviai 
pamėgo šį Amerikoje populia
rų golfo žaidimą, kurio pra
džia, pagal istorinius duome
nis, sakoma, buvo Olandijoje, 
bet tuo pačiu metu ir romė
nai turėjo panašų žaidimą, o 
t ikras šio sporto išsivystymas 
buvo Škotijoje 14-tame ar 15 
tame šimtmetyje. O seniau
sias Amerikoje golfo klubas 
buvo įsteigtas 1888 metais, tai 
„The Saint Andrevvs Golf 
Club of Yonkers New York". 
Dabar Amerikoje yra daugiau 
nei 14,000 golfo laukų ir jį 
lošia 24 mln. žaidėjų. 

Gera buvo matyti, kad šalia 
jauno garbės konsulo buvo ke
letas ki tų jaunesnių golfo žai
dėjų. Turnyras buvo vedamas 
labai tvarkingai, gražioje Flo
ridos gamtos aplinkoje su 
ežeru, gėlėmis ir kitais tropi-
kiniais augalais. 

Žaidimai prasidėjo 12 vai. 
ryto. Gofo žaidėjai grupavosi 
po ketur is ir paskutinis ket
ver tukas užbaigė rungtynes 
maždaug 5 vai. p.p. Baigus 
turnyrą, klubo patalpose žai
dėjams buvo paruoštas vaišių 
s ta las ir at l iktas baigimo cere
monialas. Prieš išdalinant 
premijas, garbės konsulas pa
sakė ir šią trumpą kalbą: 

„Prieš pradedant mūsų 
turnyro švente, norėčiau jus 
informuoti apie šį golfo turny
rą ir kaip visi padėjote Lietu
vos Garbės konsulatui St. Pe-
tersburge. Visas šio turnyro 
pelnas yra skiriams tiesiogiai 
lietuvių kultūros veiklai St. 
Petersburge. Pirmas iš šių 
pastangų veiksmų bus meno 
paroda 2002 metų sausio mė
nesį, kur bus pristatyti JAV 
gyvenantys lietuvių meninin
kai. Aš jus plačiau su šiuo 
įvykiu supažindinsiu ateinan
čiais mėnesiais. 

Rytoj, kaip žinote, yra Kovo 
11-oji, t.y. 11-oji sukaktis Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Tai nuostabi, reliaty
viai nauja ir labai svarbi šven

tė Lietuvai ir jos žmonėms. Iš 
tikrųjų ne taip svarbu, kur 
kiekvienas iš mūsų yra gimęs 
ar augęs: Lietuvoje, Vokieti
joje, Kanadoje ar JAV, mes 
visi turime bendrą ryšį ir 
mūsų šaknys siekia tolimąją 
Lietuvą; tolima Lietuva, bet 
kar tu taip artima mūsų šir
dyse. 

Kovo 11-oji mums simboli
zuoja vieną garbingą lietu
vių bruožą — drąsą. Reikėjo 
ypatingos drąsos prieš 11-ka 
metų atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos paskelbiant Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą. Malonu žinoti, kad 50 
metų Sovietų okupacijos ne
sunaikino ir nesumažino lie
tuvių drąsos. Mano mintis 
turėt i šį golfo turnyrą šiuo 
laiku kilo iš to, kad aš galvo
ju, jog ši nepriklausomybės 
šventė nėra liūdna, bet links
m a šventė. Tikiu, kad šis gol
fo turnyras pasidarys tradici
nis ir mes kasmet turėsime 
golfo turnyrą šios šventės pro
ga. Ačiū visiems už dalyva
vimą ir tikiuosi jus visus vėl 
pamatyti kasmet tuo pačiu lai
ku. Ypatinga padėka šio tur
nyro talkininkams Rimvydui 
Rimkui ir Edvardui Lapui". 

Baigęs savo kalbą, garbės 
konsulas išdalino premijas. 
Geriausiai vyrų grupėje pasi
rodė Ipolitas Janužis iš Det
roito, o moterų grupėje — 
Roma Stverak iš Virginijos. 
Nors pavargę, golfo žaidėjai 
dar svečiavosi ir dalinosi savo 
sėkmėmis ir nesėkmėmis golfo 
aikštelėje. Buvo tikrai gra
žiai, kukliai ir sportiška dva
sia paminėta Kovo 11-oji, da
lyvaujant golfo žaidėjams šia
me ypatingame Pirmajame 
Floridos Lietuvių golfo tur
nyre. 

T u r n y r o r e z u l t a t a i : 
Vyrų g rupė j e : 
„Low g roas" — pirmą vietą 

laimėjo Ipolitas Januš is iš 
Detroito, MI. Antrą vietą — 
Vytas Malcanas iš Sarasota, 
FL. 

„Low N e t " — pirmą vietą 
— Algis Jonušas iš Čikagos. 
Antrą vietą — Algimantas 
Garsys iš Tampa, FL. 

M o t e r ų g r u p ė j e : 
„Low g r o s s " — pirmą vie

tą — Roma Stverak iš Virgini
jos. Antrą — Aldona Vaitkienė 
iš Čikagos. 

„Low N e t " — pirmą vietą 
— Genė Rimkienė iš St. Pete 
Beach. Antrą vietą — Vanda 
Petkienė — St. Pete Beach, 
FL. 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
AMERIKOJE 

Pirmajame Floridos lietuvių golfo turr.yre. 2001 m. kovo 10 d. dalyvavusios moterys. Iš k.I eil: Genė Rimkienė, 
Regina Žvinakiene ir Suzan Malcanas. II eil. — Gražina Garbienė. Rita Kariene. Dolores Petkus, Aldona Vait
kiene. Roma Stverak. Vanda Petkiene ir Emilija Shii-lds. N'uotr Elvyros Vodopalienės 

kovas (Creighton U.). 
Kaip galvojate? Ar žaidimas 

Amerikoje pakenkė šiems jau
niems krepšininkams? Grįž
kim prie „Lietuvos ryto" sąra
šo. Jame yra septyni Lietuvos 
Jaunių rinktinės žaidėjai, žai
dę dėl Europos čempionato. 
Tai jau daugiau negu pusė ko
mandos. Susipažintum su jais . 

Mantas Ignatavič ius — iš 
Vilniaus, paskutinių metų 
studentas, lanko High Point 
University, North Carolina. 
Studijuoja Tarptautinės vady
bos ir ekonomikos mokslus. 
Yra 6'3" įžaidėjas — gerai gi
na, sugeba gerai kontroliuoti 
komandos žaidimą. Mantas 
yra darbštus, geras studentas. 
Šią vasarą jis pradės pasi
ruošimus magistro laipsniui. 

Dar ius Songaila — iš Ma
rijampolės, trečių metų stu
dentas, 'lanko Wake Forest U., 
North Carolina, studijuoja 
komunikaciją. Dauguma spe
cialistų sako, kad šis 6'9" 
krašto puolėjas yra geriausias 
lietuvis, žaidžiantis JAV-se, 

Klausimas: — Kiek Lietuvos 
krepšininkų žaidžia JAV uni
versitetuose? Atsakymas: — 
Niekas tikrai nežino. 

Pagal „Lietuvos rytą" — 62. 
Pirmos divizijos universite
tuose — 15-ka. Antros divizi
jos universitetus lanko 12-ka. 
Dviejų metų kolegijas (Junior 
Colleges) — 20. Gimnazijas 
lanko 15-ka. 

„Lietuvos ryto" sąrašą per
skaičius, į akį krito, kad j a m e 
neminimos krepšininkės. Ko
dėl? J u k šiuo metu mažiausiai 
JAV studijuoja 4 krepšinin
kės. 

Lietuvos s tudentų imigraci
j a į JAV universitetus prasi
dėjo maždaug prieš 10 metų, 
kai Karnišovas gavo stipen
diją lankyti Seton Hali univer
sitetą. Taip buvo at idarytos 
durys, pro kur ias sėkmingai 
perėjo daugiau nei š imtas Lie
tuvos krepšininkų. 

Dauguma pirmosios bangos 
žaidėjų buvo iš Lietuvos rink
tinės, laimėjusios Europos 
Jaunių čempionatą. J ų kelio
nė į Ameriką nebuvo lengva, 
nes jiems teko pat ir t i spau
dimą iš abiejų Atlanto pusių. 
Dauguma Lietuvos t renerių jų 
išvykimą vertino neigiamai. 
Pagal juos — vaikinams šis iš
vykimas nebus naudingas , jų 
žaidimas suprastės, kai grįš į 
Lietuvą, jie būsią atsilikę nuo 
Lietuvoje žaidžiančių. 

Atvykę Amerikon jie susidū
rė su kitais sunkumais: kalbos 
nemokėjimu; skirtinga kul tū-

I lg i aus i a s s m ū g i s v y r u — 
Victor Petrauskas; moterų — 
Suzan Malcanas — Pi t tsburg, 
OH. 

A r č i a u s i a i p r i e v ė l i a v ė l ė s 
la imėjo — Aldona Vaitkienė 
iš Čikagos, deja, vyrams šia
me laimėjime nepasisekė Dar 
viena dovana buvo skirta pa
ėmus geriausią rezultatą ir 
atėmus amžių, kurią laimėjo 
Vytas Malcanas Salia laimė
tojų kiekvienas žairU-jas buvo 
apdovanotas golfo kamuoliu
kais ir įvairiais suvenyrais. 

E l v y r a V o d o p a l i e n ė 

ra, o reikalavimai (kad nepra
rastų stipendijos) mokytis ir 
tuo pačiu laiku žaisti — aukš
to lygio. Jiems padėjo užsispy
rimas, jie nebijojo daug dirbti 
ir pasitikėjo savimi. J i e buvo 
pasiryžę pasiekti savo pagrin
dinius tikslus — įsigyti aukš
tojo mokslo laipsnį ir sustip
rinti savo krepšinio talentus. 
Jų darbai ir pasiaukojimai 
buvo t ikrai vertingi. J i e visi 
sėkmingai baigė studijas ir 
pradėjo savo krepšinio karje
ras . Trumpai pažvelkime į jų 
pasiekimus. 

A r t ū r a s K a r n i š o v a s (Se
ton Hali) dabar žaidžia Euro
poje. Yra vienas geriausių žai
dėjų. Prieš porą metų buvo iš
r inktas Europos geriausiu/ 
naudingiausiu žaidėju. Du 
kar tus žaidė Lietuvos olimpi
nėje komaifdoje (1992 ir 1996 
m., o 2000 negalėjo žaisti dėl 
susižeidimo. 

M i n d a u g a s T i m i n s k a s 
(Iowa U ) , K ę s t u t i s Marč iu 
l i o n i s (Delaware U.) ir Ša
r ū n a s J a s i k e v i č i u s (Mary-
land U.) žaidžia geriausiose 
Europos komandose. Šie trys, 
kar tu su D a r i u m Songai la , 
dabar studijuojančiu (Wake 
Forest U.) žaidė 2000 m. Lie
tuvos olimpinėje komandoje, 
Sidnėjuje laimėjusioje bronzos 
medalį. Štai, iš 12-kos tos ko
mandos žaidėjų, 4 (vienas 
trečdalis) žaidė krepšinį ir 
sėkmingai baigė studijas. 

Ki t i k r e p š i n i n k a i , kurie 
taip pat žaidė Amerikoje, sėk
mingai baigė mokslus ir pra
dėjo tęsti savo krepšinio karje
ras; Andrius Ju rkūnas (Clem-
son), Rimas Kaukėnas (Seton 
Hal!), Evaldas Jocys (Eastern 
South Carolina), Alvydas Te-
nys (Rutgers), Giedrius Aidie-
tis, Gintautas Vileika f abu iš 
Monrnouth ir Nerijus Karli-

Mantas Ignatavičiui. Hish Ponu 
••.'.."•'•r^i'oio k'jni.imlos <rynt-jas 

F'irmajame Floridos lietuvių (?olfo turnyre. S m kovo 10 d vykusiame Imperial I,akewood golfo klube, žaidėjai ir 
turnyrą ruošas Lietuvos Respublikos Garbes konsulas St Petersburge Algimantas Karnavicius ( pirmos eil. vi-
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1/2 metų 

$60.00 
$65.00 
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$50.00 

$250.00 
$55.00 
$85.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

turintis geriausią galimybe 
patekti į NBA. J i s kasmet vis 
geriau žaidė, jo dvi aršios ko
vos prieš JAV „Svajonių ko
mandą" Sidnėjaus olimpiadoje 
visam pasauliui parodė jo 
krepšinio meistriškumą. 

Kitą kar tą daugiau apie ki
tus krepšininkus. 

R i m a s G e d e i k a 

* Į JAV s o s t i n ę p e r s i k e l i a 
ir „Washington Capitals" žais 
pastaruosius dvejus metus 
„Montreal Canadiens" atsto
vavęs ledo r i tul ininkas iš Lie
tuvos Dainius Zubrus. (LR-R-EIUI 

* San M a r i n e į s i k ū r u s i a i 
„Alfa L u m R S M " moterų 
dviračių komandai šį sezoną 
atstovaus dvi lietuvės —1999 
m. pasaulio čempionė bei 1998 
m. „Tour de France" laimėtoja 
Edita Pučinskaitė ir naujokė 
Rasa Mažeikytė, kuri anks
čiau specializavosi t reko var
žybose. (ElU) 

* Ledo r i t u l i o N H L k l u b o 
,,Pittsburgh Penguins" gynė
jas Darius Kasparai t is parėmė 
pasaulio ledo ritulio pirmojo 
diviziono čempionatui besiren
giančią Lietuvos rinktinę. D. 
Kasparaitis Lietuvos ledo ritu
lininkams skyrė inventoriaus 
už 8,000 JAV dolerių. 

(LR-KD-B-Elta) 

EUGENE a DECKER, DOS, 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 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hfctory rflfc, IL 
Tei. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 778-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hekory Hite. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame totuvUkai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 Ir 6 

CWceoo.IL 60638 
Tel. 773-229-0966 

Valandos pagal sueHanmą 

ARASŽLĮOBA.M.D. 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joiiet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

LFK „LITUANICA" FUTBOLININKAI 
PRADEDA PIRMENYBES LAUKE 

Nuotr. Elvyros Vodopal ienės Darius Songaila pasiruošęs atkovoti kamuolį. Nuotr Rimo Gedeikos 

LFK „Lituanica" vyrų ir ve
teranų futbolo komandos jau 
pradeda „Metropolitan Soccer" 
lygos II (pavasarinio) rato pir
menybes. 

Vyrų komanda pirmąsias 
rungtynes žais balandžio 8 d. 
išvykoje prieš kroatų „Zrins-
ki". Iš viso reikės sužaisti 9 
rungtynes — tai nusitęs iki 
birželio 17 d. Mūsiškių aikš
tėje bus 4 susitikimai ir var
žovu — 5. Pirmieji du susitiki
mai bus išvykose: be jau mi
nėtų, vyksiančių balandžio 8 
d., per Atvelykį bus rungty
niaujama „Rams" aikštėje. Ve
lykų sekmadienį varžybų ne
bus. 

Pirmosios rungtynės aikštė
je prie PLC, Lemonte, vyks 
balandžio 29 d. prieš naująją 
„Sockers" komandą, kuri pa
keitė iškritusią „Lombard" ko
mandą. Lemonte dar bus 
rungtyniaujama gegužės 6 d. 
(prieš „Highlanders"); gegužes 
20 d. (prieš „Lions") ir birželio 
3 d. (prieš „Centram Sport"). 
Visų susitikimų pradžia 3 vai. 
p.p. 

Kaip žinome, rudens ratą 
„Lituanica" vyrai baigė pirmo
je vietoje, nors t ik vienu tašku 
aplenkę lenkų „Centram 
Sport". Šis pavasario ratas 
nuspręs 2000-2001-jų pirme
nybių metų laimėtoją ir išaiš
kins komandas, kurios kitą 

ratą t u r ė s teisę žaisti aukš
tojoje (major) divizijoje. 

Reikia pažymėti , kad „Li
tuanica" vyrų komanda salės 
futbolo pirmenybėse j au seno
kai rungias i aukštojoje (ma
jor) divizijoje; šiemet ten j a u 
spėjo užimti prizinę — trečiąją 
vietą. T a pat i komanda (tik 
silpnesnėje sudėtyje, nes ne 
visi žaidėjai tur i laiko ant ra
dienių vakara is ) , dar tebežai
džia kitoje salės futbolo lygoje 
Dolton, IL, ir ten eina be pra
laimėjimų su didelėmis vi l t i ' 
mis t ap t i čempionais. 

Malonu, kad šiuo metu „Li
tuanica" komandą sudaro dau
guma lietuvių, neseniai atvy
kusių iš Lietuvos. Be jų pagal
bos „Lituanica" j a u seniai bo
tų tapus i panaš i į kitų tauty
bių pagr indais sudarytų klubų 
komandas , kuriose dominuoja 
įvairiataučiai žaidėjai. 

Taip p a t ir vyrų komandos 
t rener iu daba r yra Lietuvoje 
tokiose pareigose buvęs Gedi
minas Jermalavičius. Jo su
gebėjimų dėka vyrų komanda 
jau yra k ie tas r iešutas geriau
siems Čikagoje futbolo viene
tams. Reikia manyti , kad „Li
tuanica" vyrų komanda atei
tyje d a r labiau stiprės ir jos 
vardas d a r plačiau skambės 
futbolu besidominčių Čikagos 
ir apylinkių tarpe. 

E. d. 

http://CWceoo.IL


PRALOŠĘ IR PRASILOŠĘ 
VYTAUTAS 

Aplaužyti konservatoriai 

Kaip šiandien reikėtų žvelg
ti j aplaužytus konservatorius 
ir pabirusius krikščionis de
mokratus? Konservatoriai rin
kimus pralošė, o krikščionys 
demokratai patys prasilošė. 
Susirinko būrys užsispyrusių 
vadų. lošė. rizikavo, pykosi ir 
visi prasilošė. Pašaliniai žval
gosi ir šypsosi, nes yra ko 
šaipytis. Vyrus sumaišė išdi
dumas. Tai ko šiandien būtų 
galima iš šių dviejų vargdie
nių būrių — konservatorių ir 
krikšč. demokratų — laukti? 

Prieš kelerius metus Lietu
vos rinkimai sunkiai nubaudė 
LDD partiją. Išeidami iš val
džios, išsinešė gilias žaizdas. 
Kai kas tuos skaudulius laike 
beveik mirtinais. Tačiau pa-
kentėjo, patylėjo, pagalvojo ir 
atsigavo. Tvirta ir kieta valia 
padeda visiems sąnariams iš
gyti. Jie tokią ..valią" turėjo. 
Tai A. Brazausko asmuo. 

Iš tikrųjų LDDP žaizdos bu
vo sunkios. Jų žmonės sudarė 
vyriausybę, jie turėjo daugu
mą Seime, jų vadas. prez. A. 
Brazauskas, švietė viršūnėje. 
Taigi visiškas LDDP domina
vimas, todėl ir visiška partijos 
kalte dėl valstybės nelaimiu. 
O jiC šie narsūs raudoniukai, 
surado išeitį — jungtis su so
cialdemokratais ir vėl išdi
džiai puikuotis. 

Konservatoriai, rimtų sie
kių, gerų norų. bet gal be-
drausmiai ir per didelio pasi
tikėjimo piliečiai, dirbo su 
skirtingų pažiūrų prezidentu, 
ne kartą jiems paprieštara
vusiu. Tad kaltes jausmas tu
rėjo būti mažesnis kaip LDDP 
žmonėms. Juk netvarkos kon
servatoriai nepadidino, net 
kai kur paliko ją mažesnę už 

' TJĮTDP netvarką. Galėtume sa
kyti: konservatoriai dabar yra 
laikinai susirgę, bet jokiu bū
du nemirę. Jiems tik reikės vi
duje apsižvalgyti ir apsišlavi-
nėti. Į namus gal neparkeliaus 
Vagnoriaus šeimynėlė, bet ar 
nepareis Laima Andrikienė? 
Ar pagaliau neįsilies politkali
niai su tremtiniais? Laikas 
eina, nesižvalgydamas ir nelū
kuriuodamas, tad jau verta ir 
politkaliniams su tremtiniais 
rimtai galvoti, ir po rimtų gal
vojimų suprasti, kad amžinu
mo nėra. LDDP šitai suprato. 

G. Vagnorius ir L. Andrikie
nė, palikę konservatorius, 
daug pasekėjų nesusiras, nes 
jau nėra kur jų ieškoti. Tai ar 
jie rinkimų metu svyrinės nuo 
kairės \ dešinę? Be tvirtesnės 
partijos nei vienas, nei kita 
neturės būdų viešiau pasi
reikšti ir nepajėgs tarp rin
kėjų save garsinti. Vagnorius 
(teisingai ar piktokai taip apie 
jį sakoma), buvęs autokratiš-

VOLERTAS 
kas užsispyrėlis, konservato
rius palikęs savo noru ir piktu 
veidu. Bet tuo savo noru var
giai a t ras naujus politinius 
turtus. Su L. Andrikiene yra 
geriau, nes iškeliavimas turė
jo jai padarytos skriaudos žy
mių. 

Konservatoriams derėtų pri
siminti klaidas ir nepamiršti 
geros patirties, surasti naujus 
vadovus, tada gal ir kokia sin
tetinė partijėlė prie jų prisi
glaus. Politiniai kaliniai su 
tremtiniais taip pat privalo 
suprasti savo nejaukią ateitį 
ir mąstyti — sukti prie kon
servatorių, gal pagalvoti apie 
krikščionis demokratus, gal 
dalintis tarp vienų ir kitų? 
Nuolankiai pasiduoti išaugu
siems socialdemokratams? 
Gal tarnauti liberalams (taip 
pat stipriems, jei susijungtų 
su socialliberalais), daugiau į 
kairę kaip į dešinę pakrypu
siems, pamėgusiems kosmopo
litizmą? Kai kairė iškėlė gal
vą, gal dešinė pakels akis? 

Kr ikšč ionių demokratų, 
ne la imė 

Prie jų sugrįžus, reikia ne
mažai galvoti, pečius kilnoti, 
pykti ir stebėtis. Taip pabirti, 
taip iškrikti gali tik žirniai 
ant aslos. Krikščioniškoji de
mokratija Lietuvoje yra ir bus, 
bet krikščionių demokratų be
veik nėra. Ar juos kas nors ap
gavo, ar patys apsigavo, kad 
tik skystą garelį paliko? Buvo 
ir nėra, ir nežinia, kada vėl 
bus. Prisiminkime nors kelis 
vardus, kad neliktų be jokio 
ženklo: monsinjoras A. Sva
rinskas, P. Gražulis, Z. Zinke
vičius, A. Saudargas, V. Už
davinys. P. Plumpa, F. Palu
binskas, V. Bogušis, A. Kašė
ta. Ir jauni, ir seni, ir mo
dernūs, ir atsi l ikę" — šitiek 
gražių, protingų žmonių ir ši
tiek politinės tarpusavės ne
santaikos... 

Partija, rodosi, sėdėjo neblo
guose ratuose. Visuomenės 
pasitikėjimas buvo didelis, 
Seimo rinkimuose 1996 m. 
laimėjo pakankamai atstovų, 
buvusiame krikščioniškame 
krašte dirva atrodė palanki, 
tačiau savitvardos ir gal sėk
mės nepakako. Pirmoji nelai
mė — koalicija su konserva
toriais, pradžioje atrodžiusi 
gana logiškai. Bet šioje koali
cijoje krikšč. demokratai liko 
bebalsiai. Ar jie tylėjo, ar kon
servatoriai jų neklausė? G. 
Vagnorius dirigavo savo or
kestrą ir kitokios muzikos ne
norėjo girdėti. Nugrojo jis kon
servatorius, nugrojo ir krikšč. 
demokratus. Nebus greitai pa
miršta Švietimo ministro isto
rija. Ar prezidentas kaltas, 
kad krikšč. demokratai šią 
poziciją prarado? Gal pati jų 

2001 m. Vasario 16-osios išvakarėse Lietuvos prezidentūroje įteiktos 2000 m. valstybines kultūros ir meno pre
mijos. Iš kairės I eil.: prez. Valdas Adamkus, rašyt. Tomas Venclova, kino kritikas Skirmantas Valiulis, poetas 
Sigitas Geda, kultūros ministras Gintautas Kėvišas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

vadovybė, gal kažkaip šiame 
epizode įsivėlęs F. Palubins
kas? Bet kur buvo konservato
riai, kodėl jie negynė savo koa
licijos nario ir nesilaikė susi
tarimo, duodančio krikščio
nims demokratams tris mi
nistrus? Gal panašiai jie min
džiojo ir visuomenei duotus 
pažadus, pvz., savo darbų 
skaidrumą? 

Švietimo ministro praradi
mas šios partijos viduje įšildė 
ideologinius nesutarimus. 
Įkaitino juos iki virimo! Sena
madžiai ir modernieji krikš
čionys demokratai, vieni ir ki
tokie. Ar politinių susirinkimų 
pradžia su malda, ar be jos — 
didelis, didelis politinis skirtu
mas? Ar partijai svarbiau jos 
pirmininko žodis, ar vyskupo 
pasiuntinio? Šiais klausimais 
galėjo tartis ir susitarti, ta
čiau nėra jau nei rimtų pokal
bių, nei susirinkimų, nei mal
dų, nei rimtos partijos... 

„Apžvalgoje" (2001.01.12) 
yra pokalbis su V. Petkum, 
Krikščionių demokratų sąjun
gos (KDS) pirmininku. Daug 
tiesos ten pasakyta! Atrodo, 
kad tarp KDP, KDS ir MKDP 
skirtumai maži, kad visi ga
lėtų ir kalbėtis, ir politiką pin
ti, ir net kartu pietauti. O kai 
buvę KDP nariai kandidatuoja 
į Seimą svetimuose, net ne
draugiškuose sąrašuose, tai 
jau, broleliai... 

Primintina, kad Lietuvoje 
katalikų partijos nebuvo. Čia 
kalbama tik apie krikščionis 
demokratus. Šį faktą reikėtų 
įsidėmėti. Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje yra, turi būti ir bus 
svarbus vienetas gyventojų 
moralei ugdyti, krikščioniškas 
nuotaikas skleisti, taigi ir 
krikščioniškoms partijoms pri
tarti. Tačiau ji neturėtų persi
kelti į vieną partiją, nes Baž
nyčia guodžia visus krašto gy
ventojus, jai rūpi visų morali
nė gerovė. 

KDP, MKDP ir KDS teiš-
griauna tvoras, suardo ežias 
(čia ne apie jungimąsi į ko
lūkius šnekama) ir vėl išdi
džiai teatsistoja piliečių tarpe 

kaip viena krikščionių demok
ratų partija. Kai V. Petkus 
„Apžvalgoje" sako, kad „Nesu
sijungsime nei ryt, nei poryt", 
jis kalba pesimistiškai. Kodėl 
ne ryt? Kad tuščiai eitų lai
kas? Rengtis ateičiai, planuoti 
darbus, kaupti palankius 
žmones, kalbėti piliečiams 
apie krikščioniškąją demokra
tiją — štai kodėl privalu ryt 
veikti. Prie anksčiau minėtų 
pavardžių reikia pridėti K. 
Bobelį su V. Petkum ir visiš
kai (visiškai!) pamiršti nesan-
taikas. Be to, užkasti seno
viškumą, modernizmą ir nau
jai gyventi nei senoviškai, nei 
moderniškai, bet dorai. Juk 
būtina atsverti kairiųjų įtaką, 
nes — atvirai kalbant — jais 
pasitikėti yra pavojinga. Gal 
gerai dirbtų, gal pakenčiamai 
galvotų, tačiau jų kilmė ir is
torija kelia abejones. Kažkodėl 
jie tarsi pro pirštus žvelgia į 
nepriklausomybę ir negerbia 
laisvei atiduotų aukų. Jie dau
giau kalba apie kosmopolitiz
mą, kaip apie tautos rūpes

čius. Vis prisimena Rusiją, 
raudoną ir šiandieninę. Visiš
kas laisvų rankų laidavimas 
socialdemokratams kol kas 
yra pavojingas. 

Prie tvarkos, krikščionys de
mokratai! Prie drausmės. Gal 
tada į jūsų koaliciją prašysis 
konservatoriai? Gal politiniai 
kaliniai su tremtiniais, ar 
bent jų dalis? 

Tenebūna pagalvota, kad čia 
rašąs mano daug žinąs. Ne, o 
ne! Jis tik trupinėlius žino, 
kaip ir visi kiti skaitytojai. 
Tačiau jis garsiai svarsto, nes 
svarstymams turime teisę. Ar 
jo galvojimas yra teisingas? 
Sunku jam pačiam į tai atsa
kyti. Tačiau jis, tasai rašąs, 
yra įsitikinęs, kad socialde
mokratų, liberalų, krikšč. de
mokratų ir konservatorių Lie
tuvos padangėje užtektų. Be 
to, jis mano, kad ateity taip ir 
bus. Jei koks gyventojų tru
pinėlis norės politika pasisma-
guriauti, tesmaguriauja ir te
skraido burbulėliais apie di
džiąsias partijas. 

KVIEČIAME Į SKUBIĄ AKCIJĄ UŽ 
LIETUVOS ĮSTOJIMĄ I NATO 

Telkiant paramą Lietuvai ir organizacijos kviečiamos jung-
kitoms Baltijos valstybėms tis į šią akciją, 
siekiant įstoti į NATO yra pa
ruoštas peticijos tekstas JAV 
prezidentui. Peticija teigia, 
kad NATO praplėtimas ir Lie
tuvos įjungimas yra naudin
gas Amerikos interesams. Pa
rašai bus renkami per atei
nančius du mėnesius ir pla
nuojama akciją baigti birželio 
mėnesį, peticiją įteikiant JAV 
prezidentui būsimo vizito Bal
tuose rūmuose metu. 

Peticijos formas galite įsigy
ti ALTo būstinėje: Lithuanian 
American Council, 6500 S. Pu-
laski Road, Chicago, IL 60629, 
tel.: 773-735-6677, Fax: 773-
735-3946, E-paštas: 

ALTcenter@aol.com 
Formą galima ir tiesiogiai 

išsispausdinti nuo ALTo inter-
neto svetainės: 

www. ALTcenter. com 
Pavieniai asmenys ir visos 

Saulius Kuprys 
ALTo centro valdybos 

pirmininkas 

* Pirmadienį į avariją pa
tekęs Seimo nar io Arvydo 
Vidžiūno visuomeninis padėjė
jas Ignas Patkauskas naktį į 
ketvirtadienį mirė Vilniaus 
universitetinėje greitosios pa
galbos ligoninėje. Sunkiai su
žeistas 22 metų I. Patkauskas 
buvo gydomas reanimacijos 
skyriuje, tatiau esant kritiš
kai sveikatos būklei, medikai 
nebegalėjo atlikti galvos ope
racijos. I. Patkausko vairuoja
mas automobilis pirmadienį 
Trakų rajone nuskriejo nuo 
važiuojamosios kelio dalies ir 
įkrito į Didžiulio ežerą. Vėliau 
nustatyta, kad automobilis 
Vilniaus link važiavo apie 150 
km/val. greičiu. (Eitai 
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Danutė Bindokienė 

Jei nemato, ir širdies 
neskauda... 

Tvirtinama, kad vien Illi
nois valstijoje gyvena 300,000 
nelegalių imigrantų kone iš 
viso pasaulio kraštų i kiek ta
me skaičiuje lietuvių, turbūt 
niekas nežino). Galbūt dau
giau kaip pusė jų kasdien pa
ima kurios susisiekimo prie
monės vairą į savo rankas, 
važiuoja į darbą. išvežioja 
prekes, net keliauja ilgus nuo
tolius nuo savo gyvenamosios 
vietos. Kadangi jie JAV-se gy
vena nelegaliai, didžioji dalis 
neturi vairavimo tiesių, o apie 
bet kokią apdraudą nėra ko ir 
bekalbėti. Daugelis nemoka 
angliškai kalbėti, skaityti ar 
rašyti, tad ir eismo taisyklės 
jiems nežinomos. 

Apie juos žino — arba bent 
spėlioja — ir atitinkamos val
džios įstaigos, tačiau nedaug 
gali padaryti, nebent toks vai
ruotojas pats patenka į ava
riją arba yra kitų nelaimės 
priežastimi. Galbūt kiek dau
giau nelegaliais vairuotojais 
susirūpinta tik pastaruoju 
metu, kai išaiškėjo buvusio Il
linois valstijos sekretoriaus — 
dabar einančio Illinois guber
natoriaus pareigas — George 
Ryan įstaigos sukčiavimai, ky
šių ėmimas, „pardavinėjant" 
sunkvežimių vairavimo teises, 
nelaikiusiems atitinkamų eg
zaminų ar apskritai negalin
tiems tokius dokumentas tu
rėti. 

Dabartinis Illinois valstijos 
sekretorius Jesse VVhite nese
niai pasiūlė kompromisą: kad 
vėl nepasitaikytų panaši pa
dėtis kaip buvusio valstijos 
sekretoriaus įstaigose, sudary
ti sąlygas, kad ir nelegalūs 
šios valstijos gyventojai galėtų 
legaliai įsigyti vairavimo tei
ses. Tai, jo nuomone, padarytų 
kelius saugesnius visiems vai
ruotojams. Kad tai būtų gali
ma atlikti, reikalingas tik vie
nas pakeitimas — užpildant 
atitinkamus dokumentus vai
ravimo teisėms gauti, nerei
kėtų turėti „Sočiai Security" 
numerio. Užuot jo, siūloma 
pasinaudoti valstybinių mo
kesčių mokėjimo numeriu. 

Nereikia manyti, kad Illi
nois valstijos sekretorius tokią 
„malonę" nelegaliems imi
grantams nori suteikti vien 
dėl savo širdies kilnumo. Jo 
nuomone, vis tik šie imigran
tai sudeda nemažą įnašą vals
tijos gyvenime, antra vertus, 
tai būtų ir tam tikra kontrolė 
— mažiau vairuotojų pasipiltų 
keliais ir greitkeliais be atitin
kamo patikrinimo. Jau visai 
kitas klausimas, ar tie nelega-
lai norės pasinaudoti siūloma 

_i_ 

lengvata ir įsigyti vairavimo 
teises. 

Daugelis būgštauja, jog bet 
koks „įsiregistravimas val
diškoje įstaigoje" gali sudaryti 
pavojų, kad apie nelegalų sta
tusą sužinos imigracijos de
partamentas ir žmogus bus 
deportuotas... Čia ir vėl iš
lenda kažkoks paradoksas: 
imigracijos ir kitos valdiškos 
įstaigos daugeliu atvejų žino 
apie nelegaliuosius, bet nesku
ba su jais „susidoroti", neno
rėdamos jų laikyti nusikal
tėliais, bet negalėdamos va
dinti teisėtais krašto gyvento
jais. 

Valstijos sekretoriaus Jesse 
VVhite pasiūlymas nėra nau
jovė. Kai kurios kitos valstijos 
(pvz., Utah. N'orth Carolina) 
jau gerokai anksčiau leidžia 
nelegaliems imigrantams įsi
gyti vairavimo teises, varto
jant mokesčių mokėtojo tapa
tybės įrodymo dokumentus. 
Svarbiausia legalizavimo prie
žastis: vairuotojas gali pirkti 
apdraudą, kurios reikalauja 
kone visos valstijos. Be to. vai
ruotojai patys jaučiasi sauges
ni ir nereikia drebėti kiek
vieną kartą, kai pro šalį pra
važiuoja policijos mašina. Pas
tarajame dešimtmetyje Illi
nois valstijoje >o dar labiau — 
Čikagoje) pasitaikė daug auto 
avarijų su nelegaliais vairuo
tojais, neturinčiais nei ap-
draudos, nei vairavimo teisių. 
Tuo atveju ne tik vairuotojas 
yra areštuojamas, bet ir nu
kentėjusieji avarijoje patenka 
į finansinius sunkumus, kai 
nuosavybės ar asmeninių su
žeidimų nuostolius reikia pa
dengti iš savos kišenės'. 

Amerika norom nenorom 
turi susitaikyti su faktu, kad 
imigrantų antplūdis negreit 
sumažės. Ypač dabar, kai vėl 
pagausėjo europiečių įplauka, 
ypač iš Vidurio ir Rytų Euro
pos tautų, vis neįstengiančių 
išbristi iš ekonominių klampy
nių. Gerai, kad valstijų ar val
stybinės įstaigos deda pastan
gas apsaugoti tų žmonių tei
ses, nes jie dažnai skriau
džiami ir išnaudojami. Ne
lengva, atvykus į svetimą 
kraštą, kur gyvenimo būdas, 
darbo etika, žmonių pa
saulėžiūra skiriasi nuo visko, 
kas iki tol buvo sava. 

Dažnai tokius „naujokus" 
išnaudoja įvairūs darbdaviai 
ir pelnogaudžiai. Bet galbūt 
už vis skaudžiausia, kad juos 
apgaudinėja ir išnaudoja savi 
tautiečiai, jau anksčiau JAV-
se įsikūrę. Tokių atvejų jau ne 
kartą pasitaikė ir lietuviams. 

• 

DON KICHOTAS 
ATVYKSTA Į VILNIŲ 

Balandžio pirmoji d i ena 
ANATOLIJUS KAIRYS 

Nr.2 
Vieni skam

bino žmonoms ar dukterims, kiti broliams ar seserims, 
treti draugams ar bendradarbiams, šie savu ruožtu 
skambino artimiesiems, kiekvienas nuo savęs dar pri
dėdamas būtų ir nebūtų dalykų, pagražinimų, papil
dymų... Nepaprasta žinia! Mažai kas girdėjo apie Don 
Kichotą ar diplomatą šiuo vardu, dar mažiau apie 
Sančo Pansą. Retas vardas. Nei lietuviškas, nei ru
siškas, nei gudiškas. Tai bus iškreiptas ar pramany
tas. Iš kur jis atvyksta, kieno užsakymu, su viza ar be 
vizos, legaliai ar nelegaliai? Telefonai buvo užimti visą 
naktį ir jau po karčiamų uždarymo, nors Vilniuje yra 
užeigų, veikiančių 24 valandas, policijai „nežinant". 
Tuo niekas nesistebėjo — visiems reikia gyventi. 

Per dvi-tris valandas laikotarpyje visas Vilnius jau-
žinoįo, kad atvyksta svarbus ir netikėtas svečias, pre
zidento kviečiamas, labai atsargiai, valstybinė paslap
tis, nors buvo pats vidurnaktis ir visi turėjo ramiai 
miegoti. 

„Žinios" kūrėsi sekundėmis, kiekvienam pridedant 
vis po žodį ar du, nepaprastesnės, stebuklingesnės, 
mažiausiai galimos: užtvenkta nuobodybių upė dabar 

atsipalaidavo, liežuviai gavo naujo darbo, protas naujų 
išmonių. O „žiniai" nėra reikalo būti tikrai ar netikrai, 
užtenka to, kad žinia negirdėta, verta dėmesio, nieko 
neveikiant. 

Verslininkai sumanė pasinaudoti ir padaryti „biznį". 
Valgyklos dar gerai prieš rytą užsisakė padidintą kie
kį mėsos, įvairių egzotiškų valgių. Gerai nežinodamos 
„svečio" kilmės, užeigos prailgino darbo valandas. Gė
lių urmininkai apsirūpino rožėmis ir lelijomis, vaini
kais ir puokštėmis, kainas nežymiai pakeldami. Sa
vaime aišku, kad svečias, ypač riteris, atvyksta ne vie
nas, jį lydi visas būrys tarnų, pareigūnų ar kandidatų 
į riterius, gal net merginų choras, visas gėles išpirks, 
kad tik užtektų, o tada... 

Vilnius nebegalėjo užmigti. 

Jie įjojo pro pilies vartus: liūdno vaizdo riteris Don 
Kichotas iš La Manšos ir jo ginklanešys Sančo Pansa. 
Don Kichoto arklys, tiksliau kuinas, buvo labai suvar
gęs, vos stovėjo ant kojų, sulysęs, tris dienas ir tris 
naktis neėdęs — tiek laiko reikėjo atvykti iš Ispanijos. 
Riteris lieknas, aukšto ūgio, bronzinio veido, giliai įdu
busių, vos įmatomų akių. Jis sėdėjo atsilošęs odiniame 
balne su visa kautynių uniforma: ilgas kardas, gele
žimi apkaustyta ieties viršūnė, kirvukas, šarvai, juo
das šalmas su dangteliu akių apsaugai, pro kurį 
neaiškiai matyti kelias ir esančios kliūtys. Atrodė jis 
įspūdingai, nakties tamsoje net baisus, lyg ne šių 
laikų tvarinys. 

Jo ginklanešys Sančo Pansa, palikęs žmoną su pen
kiais vaikais, išjojo tarnauti Don Kichotui už gerą at
lyginimą, tai yra pažadą, padaryti jį gubernatoriumi 
— jojo ant asilo, ypač plačiomis ausimis, kuriomis jis 
nuolatos karpė orą. Savo asilus Sančo Pansa labai di
džiavosi. Esą nuo pasaulio pradžios asilais jodinėjo 
pranašai, net patys dievai, todėl asilas jam buvo 
išminties simbolis. Ant jo nugaros persvertas odinis 
krepšys laikyti maistui, medikamentams, ypač balza
mui, įrankiams nelaimės atveju, jei atsitiktų. 

Sančo Pansa storas ir trumpas, gerai nutukęs, sė
dėjo susikūprinęs, visuomet abejingas. Jis nuolat 
svarstė, ar bus atlygintas už gerą tarnybą, už ištiki
mybę savo ponui, ar padarys jį karaliumi, mažiausiai 
gubernatoriumi, ką Don Kichotas jam pažadėjo. Nei 
šarvų, nei ginklų, nei balno neturėjo. Jis nebuvo rite
ris, todėl neturėjo teisės kovoti, net padėti savo ponui. 
Iš Ispanijos, kaip vėliau paaiškėjo, jie ne jojo, o lėkė, 
greičiausiai piktosios dvasios nešami. 

— Tu gausi daugiau, negu aš tau pažadėjau, — 
užtikrino savo tarną Don Kichotas, šiam dar kartą 
priminus. — šis kraštas turtingas, turi daug salų ir 
gubernijų, daug karo vadų, viršininkų, gausi savo kil
mei gerą vietą. 

Dar gerokai prieš aušrą. Kilnusis riteris iškėlė ietį, 
pasiruošė kovai, jei kas pultų iš siauros gatvelės pa
kraščių. Don Kichotas nebuvo tikras šios kelionės 
prasmingumu, bet — kas padaryta, padaryta. Jis krei
pėsi į savo ginklanešį daugiau iš mandagumo, nei iš
minties: 

— Kaip manote, drauge sinjore, kur mes esame? 
— Mes esame gana toli nuo Andalūzijos, — kilnusis 

riteri, — bet, kaip žinote, aš nemoku nei skaityti, nei 
rašyti, todėl negaliu garantuoti, kaip toli nuo Ispani
jos. 

— Ko mes laukiame, drauge Sančo, — toliau kalbėjo 
Don Kichotas. — Tamsų kaip banginio pilve. Ar nebū
tų laikas pergyventi pirmą nuotykį, kaip jūs manote? 

— Aš patarčiau neskubėti, mano viešpatie. Tegu pi
lies sargyba ilgiau pamiega, — patarė Sančo Pansa. 

— Turėtų kas nors pasirodyti, — nerimo Don Kicho
tas, — mano kardas rūdija be narsios kovos. 

— Aš galiu prisiekti, kilnusis riteri, kad mes esame 
paklydę, — Sančo nusišluostė nosį gūnia, ant kurios 
sėdėjo. — Tai nebūtų naujiena, lekiant debesimis be 
aiškaus kelio. 

— Ar jūs bent kiek nujaučiate, drauge Sančo, kaip 
šis miestas vadinasi? Aš turiu žemėlapį, spausdintą 
prieš keturis šimtus metų, bet ši sala nepažymėta. 

— Sprendžiant iš žvaigždžių, kurios mūsų nelaimei 
jau nusileidusios, čia turėtų būti Vilniaus karalija, — 
žinoviškai atsakė Sančo Pansa. — Bet, ar ją valdo ka
ralius, kunigaikštis ar gubernatorius, žvaigždės aiš
kiai neparodo. 

— Ar saulė šiame krašte teka. drauge Sančo? 
— Prisiekiu savo asilo ausimis, kad teka, kilnusis 

pone, bet ar ji nusileidžia, neužtikrinu. Galimas daly
kas, kad šioje šalyje viešpatauja amžina naktis arba 
tamsa be galo. 

Bus daugiau 

mailto:ALTcenter@aol.com
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
C L E V E L A N D , O H 

VASARIO 16-J1 I R KOVO 
11-JICLEVELANDE 

2001 metų Lietuva nepri
klausomybės švenčių minėji
mą LB Clevelando apylinkės 
valdyba ir ALTo skyrius ren
gė vasario 17-18 d. Tai buvo 
gražiai suplanuotas, orus ir 
įspūdingas renginys. Tos die
nos prisimintos malda, sveiki
nimais, istoriniu žodžiu, šo
kiu, daina, kanklių muzika ir 
pokyliu. Džiugu, kad tokioje 
gražioje šventės minioje bu
vo, nors ir nedidelis nuošim
tis, „trečiosios bangos" tautie
čių su savo prieaugiu. 

J au gražia, nors dar nese
na, tradicija, minėjimas vyko 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje prie papuoštų stalų, 
kur buvo daugiau negu 30 
suaugusiųjų ir arti 75 jauni
mo — programos atlikėjų. 20 
psl. šiai progai atspausdintas 
leidinėlis su programa, skelbi
mais ir sveikinimais leido da
lyviams sekti minėjimo įdomią 
programą. 

Auditorijos sceną puošė 
JAV, Lietuvos ir organizacijų 
vėliavos. Iškilmingai daliai 
vadovavo Rita Balytė. Sveiki
nimo žodį t a rė LB apylinkės 
pirm. Milita Nasvytienė, lin
kėdama dirbti ir budėti dėl 
Lietuvos šviesesnio rytojaus. 
Gražiabalsis Rytas Urbaitis ir 
visi susirinkusieji giedojo 
JAV ir Lietuvos himnus, Die
vo Motinos parapijos kleb. 
kun. Gediminas Kijauskas, S. 
J. , gilios minties invokacijoje 
prašė Aukščiausiojo palaimos 
ir globos tėvynei Lietuvai ir 
jos vaikams. Pagerbiant žu
vusius už Lietuvos laisvę, 

.kankjemtf'pritariant (Virgini
j a Rubinski), Teresė Paško-
nytė perskaitė Aurelijos Bala-
šaitienės sukurtą maldą žu
vusiems už Lietuvos laisvę, 
prašaiit" jiems suteikti amži
ną laimę,' ramybę ir palaimą, 
„laiminti Lietuvos miestus ir 
kaimus, kad jie liktų laisvi 
negailestingo laiko bėgime". 

Žodžiu sveikino Clevelando 
miesto tarybos pirm. Mike 
Polensek, mero vardu — Juli-
ana Marini. Iškilmingosios da
lies vadovės perskaitytą re
zoliuciją dėl Lietuvos priė
mimo į NATO minėjimo daly
viai stipriais plojimais pri
ėmė. Perskaitytas buv. Ohio 
gubernatoriaus George Voino-
vich, dabartinio JAV senato
riaus sveikinimas, pristatyti 
lenkų, latvių ir estų atstovai. 
LB garbės konsule Ingrida 
Bublienė susirinkusius nuo
širdžiai sveikino šių didžių 
Lietuvai dienų proga. 

Vaclovas Kleiza, LB garbes 

konsulas Čikagoje, ilgametis 
lietuviškosios išeivijos politi
kos ir kul tūros darbuotojas, 
buvo šventės pagrindinis kal
bėtojas, pabėžęs, kad 50 metų 
žiauri okupacija, kuri iš dalies 
visiems la ikams pakeitė Lie
tuvos veidą, ir dabar nebesa
me tokie, kokiais norėjome ir 
galėjome būti. Vasario 16-ji 
yra vienas šviesiausių mūsų 
istorijos momentų. Jis parei
kalavo daug aukų, drąsos, pa
siaukojimo, pasiryžimo ir pa
stangų. Ir šiandien Lietuva 
eina panašiu keliu, bet tautos 
dvasingumas yra daug silp
nesnis. Pasikeitė ir Lietuvos 
demografinė padėtis. 1939 m. 
77 proc. Lietuvos gyventojų 
gyveno kaime; šiandien tiktai 
23 nuošimčiai, o miestuose da
bar 68 nuošimčiai. Šis sociali
nis reiškinys sukūrė daug 
problemų. Vien visų nusikalti
mų per praėjusius metus 72 
nuošimčiai buvo padaryti 
miestuose. Bet pasikeitimai 
vyko ir šiame krašte. „Gaila, 
nebesame žemdirbių tauta". 
Šiandien miestietis bando sa
vo šaknis leisti į kietą miesto 
grindinį, kaip ta palmė savo 
šaknimis plečias žemės pavir
šiumi. Lietuvai reikia naujų 
ąžuolų. „Lietuvių tauta ir 
valstybė šiandien stovi di
džiulio apsisprendimo kryž
kelėje". Mus vilioja kosmopo
litizmas ir norime išsaugoti 
savo tau t inę tapatybę. NATO 
mūsų saugumo 100 proc. ne
užtikrins, jei mes patys nesi
rūpinsime ir Europos Sąjun
ga mūsų visų ekonominių ir 
kultūrinių problemų neiš
spręs. Tai nelengvai spren
džiami uždaviniai. Negalima 
užmiršti ir mūsų tautos da
lies gyvenančios JAV. Lietu
vių Bendruomenė yra užsi
mojusi plačiai veiklai. Sten
giamasi įjungti ir naujai atvy
kusius. Padidėjo lituanistinių 
mokyklų mokinių skaičius, 
ateina į apylinkių veiklą. LB 
ir ALTas mėgina kalbėti vienu 
balsu. Kalbėtojas šių didžiųjų 
švenčių sukaktyje prisiminė 
ir kitas dvi svarbias sukaktis: 
Vasario 16-sios gimnazijos 50 
metų įkūrimo sukaktį ir vysk. 
M. Valančiaus 200-jį gimta
dienį. „Vasario 16-sios ir Kovo 
11-osios dvasia dar nėra už
gesusi". 

Savo turiningą žodį baigė 
prieš penkerius metus išsaky
ta Vytauto Landsbergio minti
mi: „Mums reikia daugiau 
kantrybės, daugiau pakantos, 
didesnio dvasinio supratimo ir 
dėmesio vieni kitiems, jei no
rime Lietuvą matyti vėl stip
rią ir progresuojančią". 

Meninėje programoje šau
niai pasirodė: Šv. Kazimiero 
ir „Aušros" lituanistinių mo-

S K E L B I A I 

Nuotr. Lino J o h a n s o n o 

Lietuvos Neprikiausomybėe šventę švęsdami Clevelando ..Grandinėles" 
vyrai džiaugsminga: šoko ..Mikitą". 

Gudėno, dr. Viktoro Stankaus, 
dr. Dainiaus Degėsio, Aidos 
Bublytės - O.Mtara, Vytauto 
Nasvyčio, Dalios Puškorienės 
ir Andrio Dunduro. Padėka 
jiems! 

Vacys R o c i u n a s 

R E N G I N I A I 
C L E V E L A N D E 

B a l a n d ž i o 6-7 Rekolekcijos 
Dievo Motinos parapijoje. Va
dovas kun. A. Gražulis, S. J. , 
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos 
direktorius. 

B a l a n d ž i o 7, šeštadienį, 
6:30 v.v. Clevelando LSK 
„Žaibo" 2001 metinis rengi
nys Lietuvių namuose. 

B a l a n d ž i o 8, sekmadienį, 4 
v. p.p. poeto Balio Augino kny
gos „Namų pašvaistė" sutik
tuvės. Rengia Korp! Giedra 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. 

B a l a n d ž i o 20, penktadienį, 
6:30 v.v. pianistų Sonatos ir 
Roko Zubovų pavasario kon
certas. Rengia Lietuvių namų 
bičiulių klubas Clevelande. 

G e g u ž ė s 5, šeštadienį, 6 
vai. v. Lietuviškos dainos va
karas Dievo Motinos auditori
joje. Rengia ,,Exultate" cho
ras. 

L i e p o s 14, šeštadienį, 4 vai. 
p.p. penktoji „Gijos" gegužinė 
Beachland gegužinių vieto
vėje. Akordeonistas Bronius 
Mūras . 

R u g s ė j o 23, sekmadienį, 4 
vai. p .p . Dievo Motinos para
pijos salėje Madų paroda 
„Rudens lapai". Rengia vyr. 
skaučių Židinys. 

S p a l i o 10-12 Clevelande 
svečiuosis ir koncertuos 
„Ąžuoliukų" choras iš Lietu-

N'uotr. Lino Johansono 

vos. 44 jaunieji dainininkai 
j au gražiai ir plačiai yra ži
nomi ir už Lietuvos ribų. LB 
Clevelando LB apylinkės val
dyba šiam svečių iš Lietuvos 
priėmimui iš anksto ruošias ir 
prašo visų talkos t iek nakvy
nėmis, tiek koncerto rengi
me. V. R. 

K A N A D A 

Kanklininkių grupe ..Gintarines stygos" Lietuvos Nepriklausomybės šventėje. Cevelande, š.m. vasario 17 d, su
rengtoje Dievo Motinos parapijos salėje. 

kyklų mokiniai, „Grandinė
lė", kanklininkės „Gintari
nes stygos", Šv. Kazimiero li
tuanist ine mokykla su tauti
niais šokiais, jungtinis moki
nių choras. Ir į „Žemė Lietu
vos" (muz. A. Raudonikio, žo
džiai V. Barausko) dainą įsi
jungė ir visa auditorija. Visa 
pilnutėlė svečių salė tapo ne
pamirštamu gražiabalsiu an
sambliu. 

Čia negalima nepaminėti, 
nors kukliai, šios gražios pro
gramos ruošėjų, būtent: Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos vedėjos Danutes Ja-
nuškytės-Tuljak, šokių moky
tojos Aušrinės Širvinskienės 
(iš Lietuvos), choro vadovės 
Audronės Majorovienės, taip 
pat naujosios kartos atstovės 
ir ilgametės „Grandinėlės" šo
kėjos ir vadovės Renės Motie-
jūnaitė.s-Booth. 

Programa, nors truputį per 
ilga, nes norėta, kad visos 
jaunųjų grupės parodytų savo 
talentus, bet buvo puikiai su
planuota ir atlikta. O svar
biausia, kad jos šokėjai, daini
ninkai savo džiaugsmą daly
vauti tokiame renginyje, kurį 
sekė gausi auditorija, jų tar
pe ir jų tėvai, rodė su šyps
niu veiduose, gražiu lietu
višku žodžiu. Nuostabus jau
niausios kartos sceninis spek
taklis. Jų buvo tiek daug, kad 
ir erdvi parapijos salės scena 
negalėjo sutalpinti; buvo 
įrengtas specialus paaukš
tinimas. Jauniesiems atlikė
jams buvo paruoštos specia
lios vaišės, o visi suaugusieji 
dalyviai vaišinosi bufeto sti
liumi paruoštomis gėrybėmis. 
Svečiai ir jaunimas prie gra
žios muzikos galėjo ir pasi
šokti. 

Sekmadienio rytą, prieš 10 
vai. lietuviškas šv. Mišias Die
vo Motinos šventovėje, prie 
Laisvės paminklo buvo pa
keltos vėliavos. Pamaldose da
lyvavo keturiolikos organiza
cijų atstovai su vėliavomis. 
Šv. Mišais aukojo ir pamoks
lą pasakė kleb. kun. Gedi
minas Kijauskas, S.J. Giedojo 
parapijos choras „Exultate", 
vadovė komp. Rita Čyvaitė 
Kliorienė. 

Prisimintinų sukakčių 
šventės rengimas stipriau
siai gulė ant LB Clevelando 
apylinkės valdybos pečių: 
pirm. Militos Nasvytienės ir 
narių Viktoro Šilėno, Algio 

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksą 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 W««t 9501 Straat 
Tai. (708) 424-8654 

(773) S81-86S4 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
OfTC.1773) 229 W*l 

(70M42S 71M 
(773ISSM205 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Window VVashers Necded! 
40.000 per year. Wc need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's bcensc and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window rVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

AJM> 

Reikalingi dažytojai u i patyrimą 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobili. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vaL 

Susikalbėsite angliškai, rusižkai. 

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-«55 mob.: TO-259-33M 

F«x 773-767-9418 

Galiu padėti surasti darbą 
moterims prie senyvo 

amžiaus žmonių. 
Tel. 708-485-1240, Auna. 

Tfrr~f PaJkoTivtP Lietuvos Nepriklausomybe šventrji-. ('levelande. rie
kiamuoju rafvtojos Aurelijos Balašaitienes eilcraš'j ..Malda u t. žuvus,us 
u?. Lietuvon laisvę". N'uotr Lino Jahansono 

Audron" Majorovienė S.m vasario 17 d Clevelande. Dievo Motinos para-
Įu.l'i:. salėje vykusioje Lietuvos Nepriklausomybes svertoje di' u'avo juiif;-
Iini.r-' S-,- Ka/.imiero ir ..Aušros" lituanistiniu mokyklų chorui 

Nuotr Lino .Johansono 

VASARIO 1 6 - T O J I 
T O R O N T E 

Toronto ir apylinkių lietu
viai susirinko į Vasario 16-
osios minėjimą Missisaugoje, 
Lietuvos Kankinių parapijos 
salėje. 

Minėjimą rengė LB Toronto 
apylinkės Kanados valdyba. 
Programos pradžioje buvo su
giedoti Lietuvos ir Kanados 
himnai. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Žilinskas. Kalbėjo Lie
tuvos Respublikos garbės kon
sulas H. Lapas, KLB pi rm. A. 
Vaičiūnas. Pagrindinis kalbė
tojas buvo iš Lietuvos a tvykęs 
Seimo narys dr. adv. R. Sed-
lickas. Jis savo ilgoje kalboje 
apšvietė mus su daba r t ine pa
dėtimi Lietuvoje. Buvo skaito
mi gauti sveikinimai iš Lietu
vos prez. V. Adamkaus , Seimo 
pirm. A. Paulausko i r premje
ro R. Pakso. Taip p a t iš Kana
dos premjero J . Chret ien , 
Ont., premjero Mike Har i s ir 
kt. 2000-2001 me tų visuome
nininko bei kul tūr in inko pre
mijas gavo Ramunė Sakala i tė-
Jonaitienė ir Vincas Piečaitis. 
Premijas kasmet skir ia Pri
sikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas; jo p i rm. dr. Č. 
Jonys įteikė šias premijas . 

Kalbėjo ir Kanados Seimo 
narė Sharmitė Nul te , j i per
skaitė ir premj. pav. Sheila 
Copps sveikinimus. Kalbėjo i r 
džiaugėsi lietuviais Mississau-
gos burmistre Hazel McCal-
lion. Minėjimą rengė KLB To
ronto apylinkės pirm. Danu tė 
Garbaliauskienė su valdyba. 

Buvo atl ikta puiki meninė 
dalis „Prikelkime dainą", ku
rią atliko jungt in ia i chorai, 
vad. muz. Dalei Viskontienei 
ir akomp. Jonas Govėda. Prog
rama vedė Birutė Litvinienė. 

S t a s y s P r a k a p a s 

* S ta iga i š a u g u s p a u k š 
t i enos p a k l a u s a i , didžiausia 
Lietuvos viščiukų auginimo ir 
jų produktų gamybos bend
rovė „Vilniaus paukš tynas" 
jau ištuštino sandėliuose turė
tas atsargas ir užsakovams 
vos spėja tiekti produkciją. Vi
dutinė mėnesio apyvar ta šok
telėjo 0.5 mln. litų ir j a u dabar 
siekia 6 mln. litų. Per sausį-
vasarį ji sudarė 12 mln . litų. 

(ElU) 

Reikalinga angliškai kalbanti 
namų ekonomė pilnai darbo 

dienai. Privalo turėti geras 
rekomendacijas. Puiki vietovė. 

TeL 312-255-1197 arba 
312-255-1919. 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
\ckt M * 773854-7820 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
tiningai patarnauja nuo 1986 m. 

uosavybių įkainavimas veltui. 

52 m. moteris ieško da rbo . 
Gali prižiūrėti senelius. Norėtų 
dirbti pas Evangelijos tikėjimo 

krikščionis. Angliškai kalba 
silpnai. TeL 773-544-0781. 

Tel.: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

IEŠKAU 
Danutes Arlauskienės, 

gimusios 1954 m. sausio 3 d. 
TeL 630-365-1066, 

E d M o o r e . 

60 metų moteris ieško darbo . 
Gali prižiūrėti senelius, 

gaminti maistą bei gyventi 
kartu. Tel. 847-546-0275. 

„Townhouse" pardavimui! 
OakLawn 

Kaina $155,000. (Sumažinu $10,000). 
Gražus, 4 miegamųjų, 2 vonių. 
Didelis 2 automobilių garažas. 
Arti mokyklos, parko, baseino. 

Ramioje ir gražioje vietoje. 
Oak Lawn, gražioje vietoje 
išnuomojamas didelis vieno 

miegamojo „basement". 
Savininkas moka už elektrą ir 
šildymą. Kaina $550 i mėnesį. 

Skambinti 773-767-2400, 
First Rate Real Estate. 
Kviesti A ušrą Padalino. 

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

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

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

tel. 708-387-2067. 

m&m® $žzij\m 
IMMIGRANT LAW CENTER 
Raymond J. Sanders & Associates 

2809 W. Devon Ave., Chicago, IL 60659 
Phone 773- 761-0090 Fax 773-761-4842 

•Profesionalų ir studentų vizos 
•Santuoka su JAV piliečiu, sužadėtinio vizos 
•Daugkartinės vizos pratęsimas 
•Žalios kortelės ir natūralizacija 

••••••••••• -

Savarankiška imigracija į Kanadą 

•Garantuojame 100% prašymų pasisekimą 
•Nemokama medicininė priežiūra ir mokslas 
Kanadoje 

•Lengvas giminių susijungimas 
•Kanados pilietybė per 3 metus 

••••••••••• 
•Skyrybos 
•Kriminalinės bylos 
•Nekilnojamas turtas 

Amerikietis advokatas R. J. Sanders padeda 
visiems, kurie norėtų gyventi JAV ar Kanadoje 
IMMIGRANT LAW CENTER gali įvertinti jūsų 
užsienio dokumentus, prilygini! jūsų lietuviškus 

atestatus bakalauro, magistro ar • 
daktaro laipsniams JAV 

mailto:Pransee@aol.com


-

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ŽINIOS 

Vasario 16-osios gimnazija 
šiais metais šventė savo 50 
metų jubiliejų. Šventėje, vyku
sioje vasario 17 d. Hiutenfel-
de, Vokietijoje, dalyvavo 5 
PLB valdybos nariai: pirmi
ninkas Vytautas Kamantas su 
žmona Gražina ir Milda Len
kauskienė iš JAV, dr. Bronius 
Makauskas su žmona Živile iš 
Lenkijos, Marytė Šmitienė iš 
Vokietijos ir Gabrielius Žem
kalnis iš Australijos/Lietuvos. 
Minėjime PLB valdybos pirmi
ninkas V. Kamantas žodžiu 
pasveikino per 700 svečių, pa
sidžiaugė gimnazijos darbu, 
prisiminė visus mokytojus bei 
rėmėjus ir apdovanojo ilgiau
siai gimnazijoje dirbusius mo
kytojus kun. Joną Dėdiną (38 
metus) ir Aloys Weigel (35 m.) 
garbės plaketėmis. Jubiliejaus 
proga jis įteikė gimnazijos di
rektoriui Andriui Smitui Lie
tuvių fondo, PLB Švietimo 
komisijos ir PLB valdybos pa
ramos čekius bei specialią, 
dailininko Vinco Luko sukur
tą, PLB dovaną. Padėkos pla
kėte buvo įteikta 25 metus 
gimnazijoje dirbusiai mokyto
jai Marytei Dambriūnaitei-
Šmitienei. 

Vasario 18 d. gimnazijos pa
talpose įvyko bendras posėdis, 
kuriame dalyvavo PLB valdy
ba, Lietuvos atstovai: LR švie
timo ir mokslo ministras A. 
Monkevičius, LR Seimo pirmi
ninko pavaduotojas A. Skar
džius, Seimo nariai D. Kut
raitė-Giedraitienė, K. Pruns
kienėj Z. Balčytis bei Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie LR vyriausybės 
generalinis direktorius dr. R. 
Motuzą, LR ambasadorius Vo
kietijai V. Geralavičius, Vokie
tijos LB valdyba, Vasario 16-
osios "gimnazijos vadovybė ir 
Vokietijos LJS valdyba. Posė
dis buvo labai darbingas. Dau
giausia kalbėta apie Vasario 
16-osios gimnazijos reikalus, 
jos finansinę padėtį, tačiau pa
minėti ir kiti išeivijos klausi
mai. 

Vasario 16-19 d. PLB valdy
bos nariai posėdžiavo ir ap
tarė daug reikalų. Kai kurie 
posėdžiai vyko su kviestais as
menimis. Nutarta, kad šių 
metų PLB Saukiamas kraštų 
LB ir LJS pirmininkų suva
žiavimas įvyks Seinuose rug
pjūčio 12-15 d. Suvažiavimas 
parodys PLB dėmesį ir pasau
lio lietuvių paramą Lenkijos 
lietuviams. 

PLB valdybos nariai peržiū
rėjo PLB seimo nutarimus, pa
tikrino ir aptarė jų vykdymą. 

PLB seimas paskelbė 2001-
uosius vyskupo Motiejaus Va
lančiaus metais. Vasario 16 d. 
suėjo 200 metų nuo M. Va
lančiaus gimimo. Šia proga 
PLB valdyba įsteigė keletą 
projektų (dvi stipendijas ir 
vieną premiją) jo skelbtoms 
idėjoms ir iškeltoms verty
bėms plačiau paminėti. PLB 
vicepirmininkė kultūrai Lai
ma Žliobienė painformavo 
kraštų Lietuvių' Bendruome
nes ir spaudoje paskelbė M. 
Valančiaus premijos nuosta
tas. Tolimesnę informaciją tei

kia L. Žliobienė, elektroninis 
paštas Izlioba@hotmail.com 
arba PLB atstovybė Lietuvoje, 
e.p. PLBav@rc.lrs.lt. 

PLB valdybos nariai posė
džiavo su Vokietijos LJS ir bu
simojo XI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rengėjais. 
Kongreso ruošos komiteto pir
mininkas Vytautas Lemke 
pranešė, kad XI PLJK vyks 
2003 m. rugpjūčio 1-17 d. 
Kongresas prasidės studijų 
dienomis Hiutenfelde, Vokieti
joje, stovykla vyks Seinų-
Punsko krašte ir uždarymas 
Lietuvoje. 

Seikiant koordinuoti datas 
ir mažinti išlaidas (nes PLB 
XI seimo, šaukiamo 2003 m., 
daug atstovų bus kraštų LJ 
sąjungų pirmininkai bei rinkti 
jauni LB atstovai), nutarta 
PLB seimo posėdžius suderin
ti su PLJK kongreso baigimo 
data. Tad PLB XI seimas 
prasidės dieną po PLJ Kongre
so pabaigos, t.y. 2003 m. rug
pjūčio 18 d. 

PLB valdybos vicepirminin
kai kun. Edis Putrimas ir PLB 
atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis vasario 21-23 d. 
dalyvavo Katalikų Bažnyčios 
naujų kardinolų konsistorijoje 
Romoje ir pagerbimo iškilmė
se pasveikino Lietuvos kardi
nolą Audrį J. Bačkį. 

Vicepirm. kun. Edis Putri
mas ir valdybos narys, tuome
tinis PLJS pirmininkas, Ri
mas Baliulis, atstovavo PLB 
valdybai dešimtame Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese 
Australijoje, skaitė paskaitas 
Australijos Lietuvių dienose ir 
Australijos LB krašto tarybos 
suvažiavime. Vasario/kovo 
mėn. kun. E. Putrimas dalyva
vo Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo stovykloje — suva
žiavime Brazilijoje ir vėliau 
kartu su Argentinos LB šven
tė Kovo 11-osios švente. 

PLB švietimo komisijos pir
mininkė Regina Kučienė, kar
tu su vyru Viktoru ir redak
cine kolegija, toliau energin
gai redaguoja bei administruo
ja PLB žurnalą „Pasaulio lie
tuvį". Jau išsiuntinėtas PL 
kovo numeris. Kad šis žur
nalas dar ilgai gyvuotų, reika
linga daugiau naujų prenu
meratorių ir aukų. 

X Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Australijoje išrink
tas naujas Pasaulio LJS pir
mininkas Matas Stanevičius 
iš Kanados. Jis dabar yra ex 
offvcio visateisis PLB valdy
bos narys, pakeitęs buvusį 
PLJS pirmininką Rimą Ba-
liulį iš Vokietijos. 

PLB vicepirm. dr. B. Ma
kauskas informavo apie pasie
nio užkardos Punske steigimą. 
Per ją pačiame Punske įkur
dinta lenkų muitinės ir pasie
nio policija. Tokiu būdu lietu
viškam Suvalkų trikampio 
miesteliui Punskui kilo pavo
jus sulenkėti. PLB valdyba ra
gina visus lietuvius stipriau 
remti Punsko-Seinų krašto lie
tuvišką veiklą. Todėl per atei
nančius kelis metus numatyta 
ten rengti įvairius PLB/PLJS 
renginius. PLB taip pat laukia 

Dalia Adomaitiene, St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo tautinių šokių 
šokėjų grupes „Audra" vadovė, Tarptautiniame festivalyje, š.m. kovo 10 
d., supažindina žiūrovus su lietuvių tautiniais šokiais. 

Nuotr. Elvyros Vodopal ienės 

TARP MŪSŲ KALBANT 
MŪSŲ IR NE MŪSŲ EUROPOS CENTRAI 
Kartą vienas mūsų „veikė-

j autoj as" savo prakalbą pra
dėjo štai kokiais žodžiais: „Juk 
nepaslaptis, kad Nemunas 

•teka pro Kauną". Prakalbinin-
ko išsakyta tiesa privertė ne 
vieną nusišypsoti. Ką gi, Ne
munas tekėjo ir tebeteka pro 
Kauną. Tačiau dabar galima 
būtų dar pridurti: „Juk nepa
slaptis, kad Lietuva yra Euro
pos centre". Tas centras — tai 
ne mūsų „išmislas". Prancū
zai (Institute Geographiąue 
National) išmatavo, apskai
čiavo ir paskelbė, jog Europos 
centras yra Lietuvoje, ne per 
toliausiai nuo sostinės Vil
niaus. Ši naujiena buvo pa

skelbta, pasigirdus pirmie
siems .JJainuojančios revoliu
cijos" garsams. Atėjusi žinia 
buvo pakartota Lietuvos ir lie
tuvių išeivijos žiniasklaidoje. 
Regis, kad dabar, besikalbant 
su saviškiais, o ypač beaiški
nant kitataučiams, reiktų ne-
sikuklinti, o pabrėžtinai pasa
kyti, kad Lietuva yra pačiame 
Europos žemyno centre. Deja, 
praslinkus beveik tuzinui me
tų nuo „atradimo", nedaug 
kam žinomas šisai Europos 
centras. 

Lietuvoje, prie pat Europos 
centro, yra Europos parku pa
vadinta vieta. Šiame parke 
skulptoriaus Gintaro Karoso 

ir jo suokalbininkų dėka stovi 
keliasdešimt didesnių ir ma
žesnių originalių skulptūrų. 
Pirmąją skulptūrą sukūrė 
Gintaras Karosas, o kitas iš 
Europos, Amerikos, Azijos 
valstybių atvykę kitataučiai. 

Europos centras ir Europos 
parkas galėtų ir turėtų tapti 
viliojančia atrakcija. Tačiau 
atrodo, kad šio tikslo įgyven
dinimui reikalingos didesnės 
ir, sakykime, vakarietiškesnės 
pastangos. Apie tai neseniai 
buvo parašyta Bostono mieste 
leidžiamame „Christian Scien
ce Monitor" dienraštyje. Jame 
rašoma, kad toji vieta lietu
viams, matyt, nėra svarbi. Vadi
nasi, kitataučiai pastebėjo tai, 
ko mes (lietuviai) nenorime, 
arba norėdami, nesugebame 
pastebėti. 

Stačiai keistoka, bet Euro
poje yra ne viena Europos 
centru vadinama vieta. Pasi
rodo, kad centro nustatymas 
priklauso nuo šiam tikslui 
naudojamos mokslinės meto
dikos. 

Latvijos spaudoje neseniai 
buvo paskelbta „triuškinanti" 
žinia, jog Europos širdis „pla
ka" ne kur kitur, o ties Ruca-
va. Latvių teigimu, prieš pu
santro šimto metų tai nustatė 
Vokietijos natūralistų susivie
nijimas „Leopoldina". Tačiau 
apie tai nedaug kam buvo ži
noma. Ne ką žinojo ir Rucavos 
valsčiaus gyventojai. Kur gi ta 
Rucava? Nagi bemaž pačiame 
Latvijos-Lietuvos pasienyje. 
Rucava yra už Palangos, už 
Šventosios, važiuojant vieške
liu į Liepoją. 

Latviai pastaruoju metu su
kruto. Planuojama Rucavoje 
pastatyti atitinkamą pamink
lą ir visais būdais skelbti apie 
šioje vietoje esantį Europos 
geografinį centrą. Na, pagy
vensime ir pamatysime. Vis 
dėlto, bent šiuo metu, sunku 
susilaikyti nepasakius, tegu 
bala tuos mūsų latviškai kal
bančius brolius. 

Petras Petrutis 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 30 d., penktadienis 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
aukojo: 

A.a. Adolfo Leono Jelionio atminimui: 
Dr. Eugenįja ir Kazys Kriaučiūnai, Zita Gražienė, Aldona 

Bitinienė, Eugenija Daugirdienė, Adelė Plienienė, Nancy 
Shotas, Marija Barienė, Valerija ir Vladas Plepiai, Joana ir 
Jonas Krutuliai, Janina ir Algirdas Mikutaiciai, Raminta ir 
Algirdas Marchertai. 

I i viso $280. 
Kitos aukos u i mirusius: 
$50 Jolanta Zubinienė ui a.a. L. Grigalauskienę 
$80 Augeli Venslovienė už a.a. K. Ausiejų 
$800 Vytautas Valentinas a.a. Emiluos Valantinienės 

prisiminimui. 

LIETUV08 DUKTERYS VISIEMS NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJA. 

palankesnio sprendimo iš Len
kijos valdžios ir stipresnės 
paramos iš Lietuvos. 

PLB seimas įpareigojo PLB 
valdybą sudaryti ypatingą ko
misiją, kuri moraliai ir mate
rialiai remtų Valdovų rūmų 
Vilniuje atstatymo projektą-
PLB valdyba, vykdydama šį 
nutarimą, ieško kandidatų į 
šią komisiją. Tuoj po PLB sei
mo buvo įsteigtas Valdovų 
rūmų paramos fondas Lietu
voje, kurio 13 steigėjų tarpe 
yra 2 PLB valdybos nariai: V. 
Kamantas ir G. Žemkalnis. 
Valdovų rūmams atstatyti ga
lima aukoti per PLB fondą 
arba tiesiog Valdovų rūmų pa
ramos fondui Lietuvoje. Vasa
rio 16-osios gimnazijos moki
niai, lietuviai ir vokiečiai, sa
vo 50-ties metų jubiliejaus 
proga Valdovų rūmų atstaty
mui kiekvienas paaukojo po 
vieną DM (markę). Iš viso su
rinkta 126 DM ir įteikta fon
dui. Vasario 16 gimnazija tapo 
pirmoji mokykla su savo auka. 

PLB valdybos vicepirm. G. 
Žemkalnis informavo, kad 
2000 m. vasarą Lietuvoje buvo 
įregistruotas Užsienio lietuvių 
rėmimo centras. Jo steigėjai 
yra LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos mokslo bei studi
jų departamentas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas prie LR vyriausybės ir 
PLB atstovybė Lietuvoje. 
Centras rūpinasi lietuvių, at
vykusių studijoms į Lietuvą, 

reikalais ir finansine parama. 
Centrui šiuo metu vadovauja 
G. Žemkalnis. PLB valdyba 
remia šio centro idėją ir skati
na visus lietuvius jį materia
liai remti. 

PLB vicepirm. Maryte Šmi
tienė dalyvavo Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minė
jime Paryžiuje ir žodžiu pa
sveikino šventės dalyvius. Mi
nėjimą, į kurį atsilankė per 
300 svečių, suruošė Prancū
zijos LB valdyba, vadovauja
ma pirmininkės Ingos Janui-
tytės-Lanchas. Praėjusiais 
metais Paryžiuje įsisteigė litu
anistinė mokyklėlė. Ta proga 
M. Šmitienė pasiuntė mokyk
lai tinkamų knygų. 

PLB informacija 

* I Kosovą išskrido dalis 
Lietuvos taikdarių, pakei
siančių pusmetį tarnyboje bu
vusius karius. Ketvirtadienį 
15 Alytaus kunigaikštienės 
Birutės bataliono karių į Ko-
sovo provinciją Karinių oro 
pajėgų lėktuvu ,An-26" iš
skrido iš Šiaulių oro uosto. Ki
ti 15 karių išvyks kovo 27 d. 
Jie pakeis motorizuotos pėsti
ninkų brigados „Žemaitija" 
karius, kurie 6 mėnesių tarny
bą Kosove pradėjo pernai, rug
sėjo pabaigoje. Visi 30 į Koso
vą vykstančių karių taikdariš-
koje užduotyje dalyvaus pirmą 
kartą. Jų amžiaus vidurkis — 
26 metai, pusė karių yra vedę. 

(BNS) 

Brangiam krikšto tėveliui 

A. t A. 
LEONUI VYTAUTUI 

JUŠKAIČIUI 
mirus, giliausią užuojautą krikšto motinėlei REGINAI, 
sūnums SAULIUI, EDVARDUI ir kitiems artimiesiems 
reiškia 

Krikšto duktė Marija Mikulskytė 

Nuo vaikystės draugai: Teisuolis, Šarūnas, Bronė 
Mikulskiui 

A.a. Zitos Ros ko šeima 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

HPIn 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CH1CAGO 

2212WestCermakRoad, Cbicago,IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Presldent 
Petenuuįem ČU&tet ir Apylinkių Lktmitms Dmmgiam Kmtp 93 Menu. 

A. t A. 
LEONAS VYTAUTAS 

JUŠKAITIS 
Mirė 2001 m. kovo 27 d., sulaukęs 61 metų. 
Gyveno Oak Lawn, 1L, anksčiau Clearing apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Regina Miliauskaitė, sūnūs Saulius 

ir Edvardas, pusbrolis Jurgis su žmona Rita Juškaitis ir 
jų šeima Kalifornijoje, pusbrolis Rimas Juškaitis su šeima, 
dėdienė Stefanija Juškaitienė ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis priklausė Lietuvių fondui, buvo Marąuette 
Parko Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos mokyklos 
pirmininkas, Harvest Festival direktorius, taip pat kitų 
organizacijų narys. 

Aa. Leonas-Vytautas bus pašarvotas penktadenį, kovo 
30 d. nuo 2 v.p.p. iki 9 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 
2929 W. 87 St., Evergreen Park, IL. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, kovo 31 d. 9 v.r. Iš Brady-Gill laidojimo namų 
velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, pusbroliai su 
šeimomis, dėdienė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

wvrw.petkusfuneralhomes.com 

„ Užgeso mūsų namų šviesa, 
Mylimas balsas nutilo 
Ir niekas jau neužpildys 
Namuose atsiradusios tuštumos..." 

PADĖKA 
A.tA. 

PETRAS GRIGANAVIČIUS 
2001 m. kovo 1 d. atsivėrė Amžinybės vartai ir balsas S 
Anapus pasikvietė mūsų mylimą Vyrą, brangų Tėtį, 
Dieduką, Brolį ir Svainį. Kovo 3 d. jis atsigulė 
Amžinajam poilsiui Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame prel. Ignui Urbonui ir kun. 
Algirdui Paliokui už koncelebruotą šv. Mišių auką, o 
kun. Algirdui Paliokui ir už palydėjimą į Amžinojo 
poilsio vietą bei maldą kapinėse. 
Širdingas ačiū broliams Faustui ir Herkuliui Stroliams 
už vargonų ir smuiko muziką šv. Mišių metu. 
Mūsų gili padėka priklauso Algirdui ir Sidonijai 
Rakūnams, su meile ir nuoširdumu slaugiusiems velionį 
sunkioje ligoje. 
Širdingai dėkojame visiems, guodusiems mus šermenyse 
ir laidotuvėse, spaudoje, laiškais bei telefono 
skambučiais, aukojusiems šv. Mišioms ir šv. Kazimiero 
kolegijai, dalyvavusiems šv. Mišių aukoje, papuošusiems 
velionio atsisveikinimo buveinę gražiomis gėlėmis. 
Nuoširdus ačiū Donald Petkus ir visiems Petkus-Lemont 
tarnautojams už jautrų ir rūpestingą patarnavimą. 

Giliame liūdesyje ir skausme likę: žmona, sūnus, 
marti, vaikaičiai, sesuo, broliai, brolienės ir svainis. 

Vaikystės ir jaunų dienų mokslo draugei 

A. t A. 
EMILIJAI J. VAIJ^NTINIENEI 

mirus, jos vyrui VYTAUTUI, taip pat Raseinių 
valstybinės gimnazijos bendraklasiui bei broliui 
VYTAUTUI JUODKAI ir visai plačiai Valantinų-
Juodkų giminei reiškiame nuoširdžiai gilią užuojautą 
ir drauge liūdime. Ši sunki graudi netektis palieka 
atsiminimų prošvaistę Tavo, Emilija, kūrybinio 
pakilimo, kuriuo „Draugo" skaitytojai su pasigėrėjimu 
tebesidalina. Tegu to kūrybinio pakilimo užrašai vaiskiu 
žydėjimu atsikartoja naujų dienų rytojams ilgus metus. 

Gražiausių prisiminimų gedulo nuotaikoje 
buvusios raseinietės Kalifornijoje: 

mokytoja Stasė Čiulvinaitė-Bajalienė-
Ketarauskienė 

bendraklasės abiturientės: 

Irena LukSytė-Goddard 
Stasė Klimaitė-Pautienienė 

mailto:Izlioba@hotmail.com
mailto:PLBav@rc.lrs.lt
http://wvrw.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS 
FONDO VALDYBOS POSĖDYJE 

Šių metų kovo 15 d. Čika
goje, „Seklyčioje", prie LB So
cialinių reikalų tarybos įvyko 
Lietuvos Par t i zanų globos fon
do valdybos posėdis. J a m e da
lyvavo valdybos p i rmininkas 
L. Maska l iūnas . iždininkas A. 
Paužuolis, B. Jasa i t ienė , M. 
Remienė ir sekretor ius P. Vai
čekauskas . Buvo aptar iami 
įvairūs fondą liečiantys reika
lai. 

Pr iėmus pirmininko pasiūly
tą darbotvarkę ir vienbalsiai 
pa tvi r t inus praeitą protokolą 
Nr. 27, buvo pasidžiaugta, iž
dininkui p ranešus , jog pernai , 
per visus 2000 metus , buvu
siems Lietuvos par t izanams 
per veikiančią Lietuvos Lais
vės kovos sąjūdžio tarybą bu
vo su te ik ta 56,371.96 dol. pa
rama. Posėdyje sekretor ius 
skaitė pa r t i zanų iš Lietuvos 
laiškus bei jų i š t raukas , k u r 
visiems aukotojams, rėmė
jams , o t a ip pat ir valdybai 
buvo nuoširdžiai dėkojama už 
paramą, bet ypač už moralinį 
jų palaikymą. Posėdžio dėme
sio centre dominavo diskusijos 
apie Lietuvos mokyklų moks
leivių dorinį, patriotinį auklė
jimą, dėl kur io į šitą akciją 
sėkmingai y ra įsijungusi da
bar t inė pa r t i zanų LLKS tary
ba. Posėdyje buvo aptarinėja
ma akcija Rokiškio rajone. 
Trumpai ši istorija tokia. 

Prae i ta i s me ta i s ir da r anks 
čiau Rokiškyje leidžiamame 
laikraštyje „Gimtasis Rokiš

kis" pasirodė keletas straips
nių, pasisakymų apie neto
limą praeities istoriją, palietu
sią part izanų kovas soviet
mečiu. Kaip bebūtų keista, re-
dakcija, matyt , neturėdama 
pasirinkimo, premijavo geriau
siai pasirodžiusį straipsnį 
kur is juodino ir visaip kaip 
koneveikė Lietuvos partiza
nus , t ikruosius Lietuvos kovo
tojus dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės, vadinda
mas banditais , žmogžudžiais 
ir t.t. To straipsnio autorė, 
viena labai raš t inga moteris, 
laimėjo laikraščio skelbtą kon
kursą ir gavo aukščiausią 
premiją, tai yra du bilietus į 
kino seansą „Titanikos žuvi
mas", amerikiečių gamybos. 
Lietuvos part izanai iš Algi
manto apygardos, o taip pat ir 
LLKS taryba, žinoma, ir 
LPGF valdybos nariai, kurių 
du rokiškėnai — pirmininkas 
ir sekretorius, tokia „Gimtojo 
Rokiškio" publikacija buvo ne
maloniai nuteikt i . Visų šių 
veiksnių sąveikoje gimė kito
kių rašinių idėja, kuri padėtų 
rajono žmonėms greičiau išsi
laisvinti iš sovietinio palikimo 
įšalo. Minėta moteris ar mo
čiutė — gal kokio užkietėjusio 
stribo giminė, ir ją sunku nu
ginčyti. Visai k i tas dalykas su 
jaunąja kar ta , mokyklų moks
leiviais. J ie auga, bręsta, jie 
tur i žinoti tikrąją tiesą apie 
part izaninį Lietuvos pasiprie
šinimą ir Rokiškio, rajono par

tizaninį judėjimą, kuriame ga
lima rast i gražių, gyvų pavyz
džių apie tikrąjį patriotizmą, 
pasiaukojimą, meilę ir ištiki
mybę savo kraštui, Tėvynei ir 
Dievui. Visa tai moksleiviai 
gali sužinoti iš tėvų, senelių 
ar prosenelių pasakojimų, juos 
užrašyti. 

LPGF valdybos pirmininkas 
L. Maskaliūnas, pernai viešė
damas Lietuvoje, kalbėjosi tuo 
reikalu su partizanais, nuvyko 
į Rokiškį, susitiko su laikraš
čio redakcija, kuri neprieš
taravo savo puslapiuose skelb
ti rajono 12-19 metų amžiaus 
moksleivių tarpe rašinių kon
kursą „Lietuvos partizanas". 
Rašinio dydis — 2-8 puslapiai 
aiškia rašysena arba 1-4 pus
lapiai spausdinti kompiuteriu. 
Rašinius pateikti iki gruodžio 
15 dienos. Už geriausius ra
šinius bus skiriamos premijos: 
1-oji — 500 Lt., dvi antrosios 
— po 400 LT., trys trečiosios 
— po 300 Lt., keturios ketvir
tosios — po 200 Lt. ir penkios 
penktosios — po 150 Lt. Nu
galėtojai bus paskelbti sausio 
13-tosios išvakarėse. Peda
gogų vertinimo komisijoje le
miamą žodį turės LLKS tary
bos atstovai ar jos įgalioti kiti 
Lietuvos partizanai. 

Šių metų kovo mėnesio laiš
kuose LLKS tarybos pirminin
kas džiaugėsi, kad viskas ga
vosi palyginti neblogai, pir
mieji rezultatai neblogi. Raši
nių gauta daugiau negu 30. 
Geriausiai pasirodė Juodupės 
mokyklos moksleiviai, gal už 
tai, kad mokykloje veikia jau
nųjų šaulių būrelis. Šios mo
kyklos moksleiviai laimėjo pir
mąją ir antrąją vietas. J kon
kurso reikalus aktyviai įsijun
gė partizanai Makutėnas , 
Juospait is , Čeponis ir Gata-

veckas. Sausio 13-ąją įteikti 
premijų nesuspėta, tačiau 
Vasario 16-osios iškilminga 
proga jas įteikė vienas iš Algi
manto apygardos vadovų — 
Antanas Šimėnas, kuris kartu 
yra ir istorinės sekcijos pirmi
ninkas. Geresni moksleivių 
rašiniai bus skelbiami spau
doje. Kad Lietuvoje verkiant 
reikalinga ir toliau organizuo
ti tokius moksleivių rašinių 
konkursus, rašo partizanai, 
parodė atvejis, kai į konkursą 
buvo pristatytas rašinys apie 
partizanę Marytę Melnikaitę, 
TSRS didvyrę. Aišku, jis pre
mijuotas nebuvo. 

Kitas labai svarbus dieno
tvarkės momentas — tai 
„LPGF Ryšininko" Nr. 6 išlei
dimas birželio mėnesį. Iš dau
gybes atsiųstų ir atsivežtų 
nuotraukų buvo atrinktos še
šios. Taip pat buvo aptartas 
spaudos palaikymo klausimas 
iš LLKS tarybos pusės „Trem
tiniui", „Lietuvos Laisvės Ko
vų Archyvui". „Kregždutei". 
Sekretorius informavo, jog 
ekspozicinį partizanų bunkerį 
savo jėgomis ir lėšomis sėk
mingai vykdo patys partiza
nai, padedant Lietuvos ka
riuomenei Rumšiškių buities 
muziejuje. Didžiausia proble
ma — laidojama labai daug 
LLKS partizanų, jų skaičius 
nuolat mažėja. Nemaža yra li
gonių, kuriems reikalingi pa-
brangę vaistai, todėl ir toliau 
išlieka opus Lietuvos parti
zanų, jų ryšininkų ir kitų lais
vės kovų dalyvių finansinis 
parėmimas, tolimesnė išeivi
jos parama per LPG fondą. 

Po šių diskusijų pirmininkas 
baigė posėdį. 

P . V a i č e k a u s k a s 

V e l y k ų ir pavasario tradici
jų bei dainų programą balan
džio 1 d-, sekmadienį , 2 vai .p. 
p. Balzeko lietuvių kul tūros 
muziejuje rengia folkloro gru
pė „Delčia": Dalia Cidzikaitė, 
Silvija Eglynai tė , Audra Ga-
lentas ir vadovė Aušra Velič-
kai tė . Atėję prisiminsite seną
sias Velykų tradicijas, pasik
lausysi te unikalių senovinių 
la launininkų dainų bei oraci
jų, ap lankys i te velykinių mar
gučių parodėlę. 

Č i k a g o s viešosios bibliote
kos skyriai siūlo įvairias pa
slaugas, kad^pūtų pasiruošta 
mokesčių užpildymui iki ba
landžio 15 dienos. įvairius mo
kesčių pildymo dokumentus 
galima ras t i 78 Čikagos bib
liotekose a rba in ternete 
www.chicagopubliclibrary.org 
Pens in in inkams siūloma ne
mokamai padėti užpildyti do
kumentus : penktadieniais nuo 
9:30 vai.r . iki 12 vai. iki ba
landžio 13 d. Brighton Pa rke 
(4314 S. Archer Ave.: tel. 773-
747-0666-: penktadieniais nuo 
9 val.r. iki 11:30 val.r. iki ba
landžio 13 d. Garfield Ridge 
'6348 S. Archer Ave.: tel. 773-
747-6094': trečiadieniais nuo 
9:30 val.r . iki 12:30 val.p.p. iki 
balandžio 12 d. Wrightwood 
Ashburn (8530 S. Kedzie Ave.; 
773-747-2696*. Reikia užsire
gistruoti . 

P r i e š v e l y k i n ė s r eko lekc i 
j o s , kur ias ves Vilniaus Jėzui
tų gimnazijos direktorius kun. 
Antanas Gražulis, SJ, vyks tė
vų jėzuitų koplyčioje balan
džio 6 ir 7 dieną 7 val.v. Išpa
žintys bus klausomos rekolek
cijų metu nuo 6:30 val.v. Sek
madienį, balandžio 8 d., 10 
val.r. bus baigiamosios reko
lekcijų Mišios. Po Mišių vyks 
tradiciniai J C moterų klubo 
rengiami priešvelykiniai pus
ryčiai. Visus kviečiame daly
vauti. 

F i r s t P e r s o n a i B a n k o įs
t a i g a Č i k a g o j e Velykų proga 
rengia spalvinimo konkursėlį 
vaikams iki 12 metų amžiaus. 
Vaikai gali pasirinkti ir nu
spalvinti vieną iš keleto pa
veikslėlių, kuriuos galima 
gauti banko įstaigoje. Bankas 
ruošia šį konkursėli , norėda
mas vaikus supažindinti su 
banku, kad ateityje jis jiems 
būtų ne svetimas. Žaislų pri
pildyti krepšeliai bus įteikti 
pirmųjų ir antrųjų vietų lai
mėtojams pagal amžiaus gru
pes - 0-3 metų, 4-6 metų, 7-9 
metų, 10-12 metų. Konkursė
lis tęsis iki balandžio 11 d. 
Laimėtojai bus atrinkti burtų 
keliu balandžio 12 d. 4 val.p.p. 
First Personai Banko adresas 
yra 6162 S. Archer Ave. Pla
tesnė informacija tel. 773-767-
5188. 

P r i e š v e l y k i n i s p y r a g u iš
p a r d a v i m a s ! Lietuvos Dukte
rys vėl kviečia visus balandžio 
12 d. ateiti ir pasirinkti ska
nių ir įdomių pyragų bei mar
gučių Velykoms nuo 8 val.r. 
„Nameliuose", 2735 W. 71st 
Street, tel. 773-925-3211.Visos 
draugijos narės yra labai pra
šomos atnešti pyragų ir mar
gučių balandžio 11 d. nuo 10 
val.r. iki 5 val.p.p. 

Kovo 24 d. ..Draugo" laido
je, rašant apie jogos specialis
tą dr. Bronislavą Jančiuką. 
duotas netikslus Edvardo Šu-
laičio telefonas. Jis turėtų būti 
708-652-6825. 

A p i e s a v o įdomų d a r b ą 
Laisvosios Europos radijo sto
tyje naujoje knygoje . .Cukraus 
kalnas" pasakoja poetė Eglė 
Juodvalkė, anksčiau išleidusi 
dar ir tris poezijos knygas. Po
etės kūrybos vakaras ruošia
mas šį šeštadieni, balandžio 
31 d., 4 val.p.p. Jaunimo cent
ro Čiurlionio galerijoje. Disku
sijas ves Regina Oraitė. ta ip 
pat dalyvaus Aušra Veličkai-
tė. Egle Juodvalkė kartu su 
aktore Audre Budryte skaitys 
eilėraščius ir naujosios knygos 
ištraukas. Bus galima įsigyti 
. .Cukraus kalną" ir autografą, 
o taip pat užduoti klausimų. 
Vakarą rengia Lietuvių rašy
tojų draugija. 

i i i n u t n v r r - i * » - t i i 
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lior.is .Studiuni 
Pagrindinis dior 
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R a g a u s i m ..Meilės eliksy
rą" - širdys greit nuo jo už
kaista. Kada? Kur? Sekmadie
nį, balandžio 29 d., 3 val.p.p. 
Morton aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, Cicero prie
miestyje. Daktaras Dulkama-
ra tą dieną aprūpins visus vy
rus ir moteris pagal jam vie
nam težinomą receptą paga
mintu eliksyru. Svarbu nepa
miršti dienos ir laiku būti 
Morton mokyklos rūmuose. 
Beje. bilietai per savaitę jau 
pardavinėjami „Seklyčioje", o 
sekmadieniais po pamaldų ir 
Lemonte. 

„ S t u d i u m " , mišrus studen
tų choras iš Šiaulių, Lietuvoje 
yra koncertavęs ne tik su žy
miuoju Lietuvos kameriniu or
kestru, vadovaujamu Sau
liaus Sondeckio, bet ir laimė
jęs prizines vietas Anglijoje, 
dalyvavęs įvairiuose chorų 
konkursuose Europoje. Šis 
jaunatviškas ir perspektyvus 
ansamblis 'jo meno vadovas -
Gediminas Ramanauskas, vo
kalo - Juozas Lygutas) jau 
koncertavo Omahoje, o kitą 
savaitę pasirodys ir Čikagos 
klausytojams. Balandžio 6 d. 7 
val.v. visi kviečiami į jaunat
viška vakaronę, vyksiančią 
Pasaulio lietuvių centre 
(14911 127th Street, Lemont), 
balandžio 7 d. 3 val.p.p. ruo
šiamas pagrindinis koncertas 
Jaunimo centre (5620 S. 
Claremont, Chicago), o balan
džio 8 d., Verbų sekmadienį, 
10 val.r. „Studium" daininin
kai giedos Brighton Parko 
bažnyčioje šv. Mišiose. Šiaulių 
universiteto choras kviečia pa
būti drauge, pabendrauti ir 
tuo pačiu žada jums padova
noti gražios, „šiltos" muzikos. 
Visais jus dominančiais klausi
mais skambinkite Astai tel. 
847-390-5875. 

S t* *'llrifi.ii 

• Amer ikos Lietuvių ra-
di jas , vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S Francisco, Chicago, IL 60632. 

http://www.chicagopubliclibrary.org


.Geležinio vilko* istorijos būrelyje svečiavosi Lietuvos Seimo narys Andrius Kubilius 

A- KUBILIAUS 
APSILANKYMAS 

Vasario 24 dieną „Geležinio 
vilko" būrelio nariai buvo pa
sikvietę pokalbiui Andrių Ku
bilių, buvusį Lietuvos prem-
jerministrą. Jis kartu su savo 
žmona Rasa Kubiliene mielai 
sutiko būrelio narius ir stebė
josi, kaip mokiniai domisi Lie
tuvos politiniais ir ekonomi
niais reikalais. Jaunimas ne 
tik klausėsi, ką A. Kubilius 
pasakojo apie Lietuvą, bet 
taip pat uždavė klausimų, no-

| rėdami sužinoti, kas jiems įdo
mu. Užbaigdami ankstyvo ry
to šeštadienio susibūrimą, 
..Geležinio vilko" būrelis įteikė 
mažą dovanėlę A. Kubiliui, 
padėkodami už jo dovanotą 
laiką mums, jauniems lietu
viams. 

Sandra Giedrimaitė, 
Živilė Giedrimaitė 

KOVO 11-OJI MAIRONIO 
MOKYKLOJE 

Mūsų tauta išliko, išken-
tėjusi karą, badą, marą ir Si
biro tremtis. Lietuva praeityje 
kovojo, kentėjo, gynėsi, verkė, 
mirė ir prisikėlė. Dabar gyva 
Lietuva, nors ir aplaužyta, ap
kapota kirviais ir kardais, 
spygliuotom vielom išvedžio
ta, istorijos apdeginta. Tačiau 
ji gyva. Mes tiek daug ver
kėme, mirėme net du kartus! 
Bet niekada nepasidavėme... 
O 1990 metais kovo 11-ąją 
pražydome savo nepriklauso
mybe. 

Taip kad kiekvienas lietu
vis, kad ir kur jis bebūtų, ar 
Lietuvoje, ar Amerikoje, ar 
kur kitur, privalo prisiminti 
šią dieną ir kaip nors ja pa
sidžiaugti. Mūsų mokyklos 
aukštesnieji skyriai surengė 
mažą pasirodymą šiai dienai 
paminėti. Patį minėjimą vedė 
Skaistė Jagelavičiūtė, o taip 
pat ir Živilė Gedrimaitė, Lina 
Rauckaitė, Tomas Quinn, Dai
na Norušytė, Linas Mikal-
čius, Jonas Vaičikonis, Audrė 
Kapačinskaitė ir Lina Posko-
čimaitė pasidalinę savo mini-
timis ir prisiminimais apie 
Kovo 11-ąją. 

Mes, visi „Geležinio vilko" 
būrelio nariai, tikimės, kad 
visi žmonės prisimena visas 
svarbias datas iš Lietuvos is
torijos, nes jei ne Kovo 11-oji, 
kas žino, ar vis dar mūsų tau
ta gyvuotų? 

Skaistė Jagelavič iūtė 
„Geležinio vilko" sekretorė 

KOVO 11-OJI 
Praeityje Lietuva labai daug 

kovojo su kryžiuočiais ir kito
mis tautomis. Tada Lietuva 
kentėjo, nes ji susijungė su 
Lenkija ir dėl to buvo nualin
ta. Lietuviai verkė, nes jie bu
vo susijungę su Lenkija. Ta
čiau mes dar daugiau verkė
me, kai rusai mus užėmė, jie 
mus okupavo beveik du am
žius. Per tą laiką mes protes
tavome sukilimuose. Bet po 
šitų sukilimų mums buvo 
dar blogiau. Rusai mums atė
mė mūsų kalbą ir raštą. Per 
tą laiką mes tikrai mirėme... 
Bet tada didysis karas mus 
išgelbėjo, nes carai numirė ir 
su jais kartu — rusų okupaci
ja. Mes atgavome mūsų ne
priklausomybę. Mes prisikė-
lėme iš mirties. Turėjome 
mūsų laisvę ir viskas buvo ge
rai. Tada rusai — komunistai 

atvyko, kurie mus užėmė ir 
atėmė iš mūsų laisvę pen
kiasdešimčiai metų. Tačiau 
1990 m. Kovo 11-tą dieną mes 
atgavom mūsų nepriklauso
mybę. Lietuva ir dabar vis at
gimsta, bet kiek ilgai ji bus 
laisva ir nepriklausoma, suži
nosime tik ateityje. 

Aleksas Modestas 
10 skyrius 

******** 
Lietuva daug metų kentėjo 

carų ir komunistų jėgas. Po 
Antro pasaulinio karo Lietuva 
50 metų buvo Sovietų Sąjun
gos dalis. Per tuos metus lie
tuvius bandė išnaikinti, ko-' 
munistai padarė taip, kad 
Lietuvos net nebuvo žemėla
pyje ir visus išsilavinusius 
žmones išvežė į Sibirą. Per 
tuos metus lietuvius bandė 
išlaikyti, tačiau jie priešinosi 
jėga ir daina. Lietuviai prie
šinosi, žinodami prieš kokią 
stiprią jėgą jie priešinosi, ir 
jie žinojo, koks baisus pavojus 
grėsė lietuviams, bet jie vis 
tiek žygiavo į priekį. Pagaliau 
1990 metais kovo 11-ąją die
ną Lietuvos Seimas paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę 
antrą kartą. Nors dar po to 
rusai bandė sustabdyti viską, 
tačiau buvo per vėlu ir Lietu
va vėl pasidarė laisva. 

Justas Palionis 
10 skyrius 

Lietuva visada kovojo už 
savo krašto laisvę ir jos at
eitį. Mūsų kunigaikščiai kovo
jo prieš kryžiuočius. Mūsų 
partizanai slaptai miškuose 
kovojo prieš rusus ir visados 
mes kentėjome. Mūsų tautos 
vaikai verkė dėl tautos išny
kimo. Tuos varguose dėl mūsų 
laisvės lietuviai mirė ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose kraš
tuose. Pagaliau iš tamsos Lie
tuva prisikėlė 1918 metų va
sario 16-tą ir 1990 metų kovo 
11-ą. Dabar žmonės laisvai ir 
su pasididžiavimu gieda „Lie
tuva, Tėvyne mūsų". 

J u s t i n a s Novak 
10 skyrius 

******* 
Laisvė... Laisvė Lietuvai 

reiškia viską! Be laisvės mū
sų motina žemė Lietuva ken
tėjo ir žiūrėjo į pasaulį, kur 
žmonės buvo laimingi ir lais
vi, o Lietuva gyveno šaltam, 
tamsiam kalėjime. Per istoriją 
daug didelių šalių skriaudė 
Lietuvą. Bet per dvi proga Lie
tuva atsistojo nepriklausoma. 
Pirma buvo 1918 metų vasa
rio 16 diena ir antras kartas 
buvo 1990 kovo 11-tą dieną. 
Šiandien mes švenčiam mūsų 
tėvynės drąsą ir jos tikėjimą 
šviesesne ateitimi ir įstojimu 
į pasaulio tautų šeimą. 

Audrė Kapačinskaitė 
9 skyrius 

****** 
Lietuva daug kartų kovojo. 

Ir kovojo su kryžiuočiais ir ru
sais. Ir daug kartų vargo, jai 
buvo sunku. Bet kai visi ma
nė, kad Lietuva greit mirs, ji 
prisikėlė. 1918 metais vasario 
16-tą dieną Lietuva parodė 
visiems, kad ji norėjo ir nori 
būti nepriklausoma valstybė. 
Ir vėl Lietuva kovojo su ru
sais ir carais. Lietuva per carų 
laikus mirė... Žmonės ne
galėjo kalbėti, skaityti ar ra
šyti lietuviškai. Lietuvos kul
tūra ir mokslas mirė. Patrio

tai slaptai skaitė, rašė ir kal
bėjo lietuviškai. Lietuva antrą 
kartą kovojo už savo nepri
klausomybę 1990 metais kovo 
11-tą dieną. Lietuva parode, 
kad ji yra stipri valstybė. 
Daug kartų vargo, net dabar 
Lietuvoje sunku. Bet dabar 
Lietuva turi ateitį... 

Lina Poskočimaitė 
9 skyrius 

» » • » » • * 
Lietuva praeityje kovojo, 

kentėjo, gynėsi, verkė ir mi
rė... Ir pagaliau 1990 metais 
kovo 11-tą dieną ji vėl prisi
kėlė. Noriu jų pagirti, kad ji 
taip ilgai kentėjo ir dar sura
do stiprybės prisikelti Tikė
kimės, kad ši pergalė bus 
mums amžina... 

Tomas Quinn 
7 skvrius 

******* 
Lietuva praeityje daug ko

vojo prieš kryžiuočius ir kitus 
priešus. Jie kentėjo, kaip pra
laimėjo, ir jiems buvo labai 
sunku kovoti prieš galinguo
sius. Lietuviai gynėsi ir verkė 
per visą istoriją. Jie mirė, kai 
jie kovojo prieš rusus. Lietu
vos didvyriai pasiaukojo ir 
mirė. Pagaliau Lietuva prisi
kėlė. Bet dabar ji dar vis ken
čia ir vargsta... 

Kazimieras Gusauskas 
7 skyrius 

GEGUŽĖS 12 D. -
VIENOS VALSO POKYLIS 

Labdaringas Vienos valso 
pokylis rengiamas gegužės 12 
d. Lemonte, PLC, Lietuvių 
fondo salėje. 

Kviečiame tapti šio renginio 
mecenatais. Jais gali tapti as
menys, paaukoję 1.000 dol. Vi
si mecenatai bus įrašyti į ren
ginio programėlę, todėl reiktų 
apsispręsti iki programos iš
spausdinimo. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių ir skiria
mos Vilniaus Žemutinės pilies 
atstatymui. 

Dėkoju gerbiamai M. Rudie
nei, maloniai sutikusiai padė
ti. Čekius rašyti: ,.United Li-
thuanian RelieF. apačioje, kur 
rašoma „for...". parašyti „Vie
nos valsas" ir siųsti adresu: P. 
O.Box 4102. Wheaton. IL 
60189, U. S. A. 

Maistą pokyliui gamins 
Audros ir Ryčio Januškų 
„Bravo", gros Algimanto Bar-
niškio orkestras, neseniai pa-
sipildęs saksofonistu, bus 
įvairi meninė programa. 

Ligija Tautkuvienė, 
pokylio organizatore 

FUTBOLO RUGTYNES 
MARQUETTE PARKE 
LFK „Lituanicos" vyrų vie-

nuolikė prieš „Metriopolitan" 
lygos pirmenybių pradžią (ba
landžio 8 d.) šį sekmadienį, 
balandžio 1 d.. 2 vai.p.p. išmė
gins jėgas su čekų „Spartos" 
ekipa draugiškose rungtynėse. 
Jos įvyks gerai pažįstamoje 
Marąuette Parko aikštėje 
(prie 69-tos ir California gat
vių), kur mūsiškiai rungtynia
vo apie 40 metų prieš persike
liant į Lemontą. 

Publika yra gausiai kviečia
ma atsilankyti, ypač tie senieji 
žiūrovai, kurie neturi progos 
nuvažiuoti į Lemontą. Čia bus 
galima pamatyti ir naujuosius 
futbolinininkus iš tėvynės, ku
rių komandoje nemaža. 

E. Šulaitis 


