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tijos pirmininkas būtų pakeis
tas, siūlo maždaug pusė Za
rasų konservatorių.
Molėtų rajono konservatorių
vadovė Rita Andreikėnienė
mano, kad partijos vado pro
blema išsispręs savaime. „V.
Landsbergis turi pats viską
įvertinti, tai matydamas. J u k
negali priversti žmogaus",
sakė R. Andreikėnienė.
Praėjusį rugsėjį, prieš pat
Seimo rinkimus vykusiame
Tėvynės sąjungos suvažiavime
V. Landsbergis buvo perrink
tas dar dvejų metų kadencijai.
Konservatorių teigimu, padė
tis V. Landsbergio nenaudai
pasikeitė po pralaimėtų Seimo
rinkimų. Buvusi valdančioji
Seimo partija dabar turi tik 9
parlamentarų įgaliojimus, iš
kovotus proporcinėje sistemo
je.
Kaip teigė nežinomu pano
ręs likti vienas Aukštaitijoje
išrinktas buvęs Seimo narys
konservatorius, jei partijos
pirmininko rinkimai būtų vy
kę po Seimo rinkimų, A. Ku
bilius būtų gavęs absoliučią
suvažiavimo dalyvių balsų
daugumą.
Paprašytas pakomentuoti
kalbas, jog turi kuo greiftau
pakeisti V. Landsbergį, buvęs
premjeras A. Kubilius teigė,
kad „diskusijos dėl partijos at
eities vyksta visada ir čia nie
ko nėra naujo ir keisto". Jis
tvirtino kol kas negalvojąs
apie partijos pirmininko kei
timą.

Vyriausybė nori keisti
valdininkų atleidimo tvarką
Vilnius, sausio 10 d. (BNS)
— Seimui pateikusi Valstybės
tarnybos įstatymo pataisas,
leisiančias lengviau atleisti
blogai dirbančius valdininkus,
vyriausybė pateikė duomenis,
kurie liudija, kad valdininkų
atleidimo tvarka yra keistina.
Vyriausybės duomenimis,
per praėjusius metus dėl
aplaidumo ir
piktnaudžia
vimo, blogo pareigų vykdymo
iš ministerijų ir vyriausybės

I* spaudos sužinojęs apie premjero
Rolando Pakso n e p a s i t e n k i n t ą jo
darbu antradienį iš pareigų atsis
tatydino .,Sodros" direktorius Aidas
Pikiotas. ..Man sukėlė didžiulį ne
rimą šeštadienį pasirodęs ministro
pirmininko mano a s m e n s ir mano,
kaip vadovo, veiklos vertinimas.
Ministras pirmininkas avansu iš
r i k ę nepasitikėjimą mano, kaip
įstaigos vadovo, darbu. Kol kas ne
žinau priežasčių,
lėmusių tokį
premjero apsisprendimą. Jų neiš
girdau nei vyriausybėje, nei minis
terijoje — susidarė toks įspūdis,
kad šios pozicijos t a r p dviejų insti
tucijų nebuvo derintos, antradienio
spaudos konferencijoje teigė A. Pi
kiotas, p r a n e š d a m a s , jog atsistaty
dinimo pareiškimas buvo perduotas
socialinės apsaugos ir darbo minist
rei Vilijai Blinkeviciūtei
O r t i r m n o Žilinsko (Eltai nuotr
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Aukštaičiai konservatoriai nori
„nurašyti" Vytautą Landsbergį
Vilnius, sausio 10 d. (BNS)
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių)
Aukštaitijos
skyrių pirmininkai
ragina
keisti populiarumą praradusį
partijos pirmininką Vytautą
Landsbergj.
Kaip antradieni
pranešė
„Lietuvos žinios", pakeisti par
tijos vadovą labiausiai siekia
Panevėžio ir Utenos apskričių
konservatorių skyrių vadovai.
Anot dienraščio, prieš Naujuo
sius metus vykusiame konser
vatorių skyrių pirmininkų su
sirinkime siūlyta keisti V.
Landsbergį buvusiu premjeru
Andriumi Kubiliumi. Tai da
ryti ragino Kupiškio rajono
konservatorių skyriaus pirmi
ninkas Vytautas
Mockus,
kalbėjęs Aukštaitijos skyrių
vardu.
Kadangi susirinkime prieš
šventes dalyvavo tik apie pusę
skyrių vadovų, toliau disku
tuoti dėl partijos pirmininko
keitimo nutarta kitame kon
servatorių partijos skyrių va
dovų susitikime.
Vadovų keitimo idėjai pri
tariantis Ignalinos rajono kon
servatorių vadas Antanas Lagunavičius sakė esąs įsiti
kinęs, kad naujas vadovas
konservatorių partijai nepa
kenktų. „Jeigu man reikėtų
rinktis, ar A. Kubilių, ar V.
Landsbergį, rinkčiausi A. Ku
bilių", teigė A. Lagunavičius.
Zarasų rajono konservatorių
skyriaus pirmininko Rimanto
Jurevičiaus teigimu, kad par
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kanceliarijos nebuvo atleistas
nė vienas valdininkas. Pasak
premjero atstovo spaudai Rim
vydo Paleckio, tokie duomenys
verčia susimąstyti, nes pri
vačiame ūkyje darbuotojų kai
ta yra pakankamai didelė.
Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) duomenimis, per 10
praėjusių metų mėnesių STT
išaiškino 90 nusikaltimų, pusė
iš jų padaryta valstybės tarny
bai. Didžiausių dalį išaiškintų
nusikaltimų sudaro kyšio pa
ėmimas. STT pernai per 10
mėnesių išaiškino 87 nu
sikaltimo padarymu įtariamus
asmenis, 67 iš jų yra valstybės
tarnautojai. Tarp įtariamųjų
yra 1 teisėjas, 2 prokurorai, 4
teismo antstoliai, 18 Muitinės
departamento tarnautojų, 1
Kelių policijos pareigūnas, 4
Kriminalinės policijos parei
gūnai, 14 kitų valstybės tar
nautojų, 10 Viešosios policijos
pareigūnų ir kitų pareigūnų.
STT ir jos teritoriniai pada
liniai, pasak STT ataskaitos,
stiprino kovą su korupcija
biudžetinėse, savivaldos, kre
dito ir finansinėse įstaigose,
atkreipdami ypatingą dėmesį į
valstybės pareigūnų ir tarnau
toją korupciją viešųjų pir
kimų, privatizacijos, savival
dybių, užsienio investicijų,
muitinės ir teisėsaugos sri
tyje.
Vyriausybė yra patvirtinusi
ir Seimui pateikusi Valstybės
tarnybos įstatymo pataisas,
kuriomis ketinama supapras
tinti valdininkų atleidimą iš
darbo ir priėmimą į darbą.
Įstatymo pataisose numatoma
įstaigos vadovui suteikti teisę
skirti nuobaudas už sunkius
tarnybinius
nusižengimus.
Kai įstaiga pertvarkoma arba
naikinama pareigybė, valsty
bės tarnautoją siūloma pus-
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Pradedamas sutarčių su
„Williams" teisinis įvertinimas

Klaipėdos centre. Danės upėje, stovintis laivas-restoranas

eridianas" mena geresnius laikus.

Buvęs uostamiesčio puošmena
laivas— pasmerktas
Klaipėda, sausio
sausio 9 d.
(Elta) — Antradienį Klaipėdos
apylinkės teismas, iš esmės iš
nagrinėjęs bylą, nusprendė
įpareigoti „Meridiano" savi
ninkus išplukdyti laivą nuo
Danės upės krantinės.
Klaipėdos miesto savivaldy
bė kreipėsi į teismą, kai dery
bų keliu nepavyko susitarti su
laivo savininkais, o pats „Me
ridianas" ėmė griūti ir kelti
pavojų gyventojams bei pro
šalį praplaukiantiems laive
liams. Kad laivas yra avarinės
būklės, specialistų komisija
buvo nustačiusi beveik prieš
dvejus metus, tačiau kurį lai
ką jis dar buvo naudojamas
kaip restoranas.
Valstybinės vidaus vandenų

laivybos inspekcijos skyriaus
viršininkas Bronislavas Ber
notas abejoja, ar savininkai
galės įgyvendinti tokį teismo
sprendimą. Anot jo, yra daug
įvairių inžinerinių transporta
vimo problemų, be to, baimi
namasi, kad laivas gali nu
skęsti vos pajudintas. Be to,
baiminamasi, kad jis gali neiš
laikyti ir pavasarinio ledone
šio.
Specialiai sudaryta komisi
ja pernai apžiūrėjo laivą ir nu
statė, kad jo korpusas yra pa
žeistas medieros puvinio gry
belio, galinė dalis atitrūkusi
nuo korpuso. Detalią „Meri
diano" apžiūrą, specialistų
manymu, prieS jį nutempiant,
derėtų atlikti ir po vandeniu.

Kunigo atsisakymas paklusti
ordinarui nėra pateisinamas
Vilnius, sausio 10 d. (Elta)
— Spaudoje pasirodęs interviu
su buvusiu Lietuvos kariuo
menės vyriausiuoju kapelionu
kunigu Alfonsu Bulotų, ku
riame jis skundžiasi neteisėtu
atleidimu iš pareigų, klaidina
visuomenę, teigiama Lietuvos
Vyskupų Konferencijos sekre
toriato pranešime.
Lietuvos vyskupai jaučia
pareigą paaiškinti, kas pasta
ruoju metu yra įvykę kariuo
menės sielovadoje, ir pasida
linti mintimis apie tai, kokie
pagal Katalikų Bažnyčios ka
nonus turėtų būti vyskupų ir
kunigų santykiai.
Nuo nepriklausomybės at
kūrimo iki sutarties tarp
Šventojo Sosto ir Lietuvos
Respublikos dėl kariuomenėje
tarnaujančių katalikų sielova
dos pasirašymo 2000 m. gegu
žę kapelionų darbas kariuo
menėje nebuvo sutvarkytas
pagal Katalikų Bažnyčios tei
sinius reikalavimus. Krašto
apsaugos ministerija ir ka
riuomenės vadovybė gerano
riškai atsižvelgė į galimybę
skirti kunigus kariuomenės
sielovadai be teisinio pagrin
do. Vyriausiasis kariuomenės
kapelionas buvo paskirtas tik
iki to laiko, kol bus kanoniš
kai įkurtas kariuomenės ordinariatas ir paskirtas kariuo
menės ordinaras.
Tik šis kariuomenei paskir
tas vyskupas, remiantis sutar
ties nuostatomis, skiria savo
generalinį vikarą, kuris kartu
eina ir vyriausiojo kariųomemečiui perkelti į valstybės tar
nybos rezervą, iki vieno mė
nesio vidutinio darbo užmo
kesčio (1,137 litų) sumažinti
jam išeitinę kompensaciją.

nės kapeliono pareigas. Gene
ralinio vikaro paskyrimą ka
riuomenės ordinaras derina
su kariuomenės vadovybe.
Iki sutarties pasirašymo,
kol kariuomenė neturėjo savo
vyskupo, Lietuvos Vyskupų
Konferencija, suderinusi su
Kauno arkivyskupu, buvo pas
kyrusi kunigą Alfonsą Bulotą
vyriausiuoju kariuomenės ka
pelionu. Po to, kai Šventasis
Tėvas, remdamasis pasirašyta
sutartimi, įsteigė Lietuvoje
kariuomenės ordinariatą ir
pirmuoju kariuomenės ordina
ru paskyrė vyskupą Eugenijų
Bartulį, Vyskupų Konferencija
atleido vyriausiąjį kariuo
menės kapelioną kun. Alfonsą
Bulotą iš pareigų, kad nauja
sis ordinaras galėtų laisvai
kurti kariuomenės kapelionų
tarnybos struktūras.
Galima suprasti kiekvieno
kunigo nuoskaudą, kai jo nuo
monė nesutampa su vyskupo
nuomone, rašoma Vyskupų
Konferencijos
sekretoriato
pranešime. Tačiau drauge ver
ta prisiminti, kad kiekvienas
kunigas, priimdamas kunigys
tės šventimus, iškilmingai
Dievo tautos akivaizdoje paža
da savo vyskupui klusnumą
dirbti tą bažnytinį darbą, kur
yra siunčiamas, o ne ten, kur
pats yra įsitikinęs esąs tin
kamiausias.
Kunigas A. Bulotas at
leistas teisėtai, nes jį atleido
tas pats juridinis asmuo, kuris
jį buvo paskyręs į šias parei
gas, būtent Lietuvos Vyskupų
Konferencija, suderinusi su jo
ordinaru — Kauno arkivysku
pu, iiuo metu einančiu ir Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos
pirmininko pareigas. Atsisa-

Juozo Balhejaus Elta nuotr.

* Seimui sumažinus dir
bančiu pensininku pensijas,
būrys parlamentarų nuo šio
mėnesio pinigų taip pat gaus
mažiau. Beveik i;200 litų sie
kusi Seimo nario Vytauto Einorio pensija šiemet sumažėjo
iki 138 litų. Praėjusių metų
pabaigoje Seimui pakeitus So
cialinio draudimo pensijų įsta
tymą, dirbantiems pensinin
kams mokama tik dalis pensi
jos. Iš 11 valstybinių pensijų
netekusių parlamentarų net 7
priklauso Seimo opozicijai.
Anksčiau LDDP narys V. Ei
noris, kaip ir jo kolegos Niko
lajus Medvedevas, Mykolas
Pronckus, Virmantas Veliko
nis, Edvardas Kaniava ir Povi
las Jakučionis, gaudavo 552
litų pirmo laipsnio valstybinę
pensiją. Sulaukusiam 65 metų
V. Einoriui buvo mokama ir
visa apie 630 litų siekusi se
natvės pensija. Tačiau pri
ėmus įstatymo pataisas, Sei
mo nariai dabar gaus tik pag
rindinę — 138 litų pensiją.
(BNS)

* Savo bute Vilniuje tre
čiadieni nusišovė neseniai
iš darbo atleistas buvęs Vil
niaus miesto savivaldybės Se
namiesčio ūkio direktorius Al
vydas Baronėnas. Pasak poli
cijos, 46 metų buvęs sostinės
savivaldybės valdininkas nu
sišovė iš medžioklinio šautu
vo. Manoma, kad A. Baronė
nas savižudybei ryžosi nete
kęs darbo, nes artimųjų teigi
mu, jis labai sielvartavo dėl
atleidimo. Atsisveikinimo raš
telio bute pareigūnai nerado.
A. Baronėnas iš darbo buvo
atleistas prieš Naujuosius me
tus.
iBNS.
* Praėjusiais metais Len
kijos keliai ir policija Lietu
vos piliečiams nebuvo itin sve
tingi, sakė Lietuvos genera
linė konsule Varšuvoje Irena
Valainytė. Pernai vos ne kiek
vieną dieną konsulatas gauda
vo pranešimus apie lietuvių
padarytas avarijas, susidū
rimus su pėsčiaisiais Lenki
joje. Bene skaudžiausios buvo
dvi viena po kitos įvykusios
keleivinių autobusų nelaimės,
kurių metu 3 žmonės žuvo ir
beveik 90 buvo sužeista. Lie
tuvos piliečiai padarė 16 sun
kiųjų automobilių avarijų, ku
rių metu 2 žmonės žuvo. Pag
rindinės eismo įvykių priežas
tys buvo neatsargumas, neno
ras atsižvelgti į blogą Lenkijos
kelių būklę — jie yra siauri,
danga duobėta.
BNS>
kymas paklusti savo ordinarui
nėra niekuo pateisinamas ir
tikrai nepasitarnauja Baž
nyčios gerovei, pabrėžiama
pranešime.

Vilnius-Mažeikiai. sausio
10 d. (BNS-Elta) — Vyriau
sybė trečiadienį nutarė pra
dėti sutarčių su JAV bendrove
„VVilliams International" tei
sinį įvertinimą ir kreipėsi į
anglų teisės žinovus.
Ūkio ministras Eugenijus
Maldeikis trečiadienį sakė. jog
apklausos būdu jau pasamdy
ta, jo žodžiais, labai solidi
Londono teisininkų įmonė.
Anot jo, įvertinimas turėtų
užtrukti maždaug mėnesį. Da
bar deramasi dėl šių paslaugų
kainos.
Praėjusią savaitę E. Maldei
kis žurnalistams sakė, kad
anglų teisės žinovai jau baigia
rengti išvadas dėl Konstituci
nio teismo sprendimo, kuris
pripažino negaliojančiu įsta
tymą, pagal kurį buvo pasi
rašytos Lietuvos vyriausybės
sutartys su „Williams". Išsi
aiškinus, kokie teisiniai pa
dariniai gresia Lietuvai, bus
priimami tolesni politiniai
sprendimai.
Ūkio ministras tuomet teigė,
kad pačios sutartys su „Williams" nebus keičiamos.
Tuo tarpu artimiausiu metu
pradėsiantis dirbti vyriau
sybės atstovas „Mažeikių naf
tos" susivienijime — asocijuo
tas direktoriaus pavaduotojas
Artūras Laucevičius — pir
miausia sieks išanalizuoti, kas
jau padaryta ir kas ne vyk
dant vyriausybės ir „Williams
International" susitarimus dėl
investicijų į „Mažeikių naftos"
susivienijimą.
„Mažeikių naftos" privatiza
vimo sutartyje, kuri buvo pasi-

rašyta 1999 m. spalio 29 d.
numatyta, kad asocijuotą di
rektoriaus pavaduotoją skiria
„Mažeikių naftos" valdyba,
atsižvelgdama į vyriausybes
siūlymą. Sprendimą dėl šio
paskyrimo valdyba turėtų
priimti šią savaitę. Atlyginimą
asocijuotam direktoriaus pa
vaduotojui mokės Valstybes
turto fondas. Sutartyje tik
bendrais bruožais nubrėžtos
asocijuoto direktoriaus pava :
duotojo užduotys. Jos bus de
talizuotos šios pareigybes
nuostatuose, kuriuose rengia
Ūkio ministerijos ir „Mažeikių
naftos" teisininkai. Tai naujas
dalykas Lietuvoje, tokių pa
reigų dar nebuvo. Tiesiogiai
kištis į „Mažeikių naftos" ad
ministracijos veiksmus jis ne
galės.
„Mano darbo esmė bus pa
lengvinti bendravimą tarp
'Mažeikių naftos' ir vyriau
sybės", sakė A. Laucevičius.
„Labai keista, kad visus me
tus buvusi vyriausybė nesu
gebėjo rasti žmogaus į 'Ma
žeikių naftos' asocijuoto direk
toriaus pavaduotojo pareigas,
kuris atstovautų jos intere
sams toje strateginėje įmo
nėje. Negaliu komentuoti, a*
tai nebuvo vengimas spren
dimų rizikos", sakė ūkio mini
stras Eugenijus Maldeikis. Pa
sak jo, vyriausybė deleguoja
savo atstovą į „Mažeikių naf
tą", kad iš pirmų lūpų gautų
patikimos informacijos apie
realią padėtį vienoje didžiau
sių šalies įmonių. „Tai labai
svarbu vyriausybei", sakė E.
Maldeikis.

Lietuva tobulina užsieniečių
sveikatos priežiūrą
Vilnius, sausio 10 d. (BNS)
— Vyriausybė" rengia nuta
rimą, kuriuo remiantis, už
sieniečiai, atvykstantys iš val
stybių, su kuriomis nustaty
tas vizų režimas, bei laikinai
Lietuvoje gyvenantys užsie
niečiai turės apsidrausti sava
noriškuoju sveikatos draudi
mu.
Kaip pranešė Sveikatos ap
saugos ministerija (SAM), šiuo
metu pagal Sveikatos drau
dimo įstatymą privalomuoju
sveikatos draudimu drau
džiami Lietuvos piliečiai ir
kitų valstybių piliečiai bei as
menys be pilietybės, nuolat
gyvenantys Lietuvoje.
Būtinoji medicinos pagalba
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose teikiama asmenims,
neatsižvelgiant į tai, ar jie ap
drausti privalomuoju sveika
tos draudimu, taip pat ne
atsižvelgiant į apsilankymų
įstaigoje per kalendorinius
* Praėjusiais metais Lie
t u v o s pasienyje buvo sulai
kyta 100 nelegalių migrantų,
pranešė Lietuvos pasienio po
licijos departamentas. Į Vaka
rų Europos valstybes per Lie
tuvą patekti bandančių nele
galų skaičius kiekvienais me
tais mažėja. Pernai daugiau
siai sulaikyta Vietnamo pilie
čių — 35, 1999 m. — 44. Per
nai pareigūnai taip pat sulai
kė 22 Afganistano piliečius, 15
pakistaniečių. Sulaikyti nelegalai siunčiami į Užsieniečių
registracijos centrą Pabradėje,
kur apgyvendinami neteisėtai
į Lietuvą atvykę ar joje esan
tys užsienio valstybių pilie
čiai. Vėliau nelegalai išsiun
čiami į savo kilmės valstybes.
BNS'

metus skaičių ir gyvenamąją
vietą. Ši pagalba suteikiama
pagal sveikatos apsaugos mi
nistro 2000 m. sausio 20 d.
įsakymą „Dėl būtinosios medi
cinos pagalbos paslaugų teiki
mo tvarkos ir būtinosios medi
cinos pagalbos paslaugų są
rašo patvirtinimo"'.
Užsieniečiams būtinoji me
dicinos pagalba Lietuvoje turi
būti suteikiama, tačiau už ją
turi atsiskaityti pats pacien
tas. Jeigu pacientas yra apsi
draudęs savanoriškuoju svei
katos draudimu, atsiskaito
pacientą apdraudusi draudi
mo įmonė.
Savo valstybėje privalomuo
ju sveikatos draudimu ap
draustam užsieniečiui taiko
ma tokia pati tvarka, jeigu to
nenustato tarpvalstybiniai su
sitarimai tarp Lietuvos valsty
binės ligonių kasos ir atitinka
mos valstybės
atsakingos
institucijos. Anot pranešimo,
esant tokiam susitarimui, at
siskaitymas vyksta jo nustaty
ta tvarka.
Nemokama būtinoji pagalba
taip pat turi būti teikiama val
stybių, su kuriomis pasira
šytos tarpvalstybines sutartys
dėl nemokamos medicinos pa
galbos teikimo, piliečiams.
Nemokamos medicinos pa
galbos teikimą užsienio val
stybių piliečiams reglamen
tuoja galiojančios Lietuvos vy
riausybės ir SAM pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys.

KALENDORIUS'
Sausio 11 d.: Audrius, MarcijoStefanija. Vilne
Sausio 12 d.: Arkadijus. Ozarija.
Cezanius. Ernesta.-. Gidą. I.ingaile.
Palemonas, Yaigedas

nas.

.
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KOKIE ĮSPŪDŽIAI IŠ X PLJK?
Buvęs pirmojo Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso pirminin
kas, dabartinis Lietuviškų me
lodijų valandėlės vedėjas Det
roite, Algis Zaparackas kalba
si su kun. Antanu Saulaičių,
SJ, apie X PLJK.
Vienintelė žinutė, mus pa
siekusi buvo iš kun. Antano
Saulaičio, SJ, kuris pranešė,
kad X kongrese dalyvavo 150
dalyvių iš 14 šalių, jų tarpe ir
Lietuvos mažumų bei išeivijos
atstovas, PLB atstovas kun.
Edis Putrimas ir kun. Anta
nas Saulaitis. Pastarasis yra
dalyvavęs visuose dešimtyje
PLJ kongresų. Kiekvienas
kongresas palieka savo ant
spaudą lietuvybės išlaikymo
baruose, pritraukdamas naujų
jėgų ir žmonių.
— Kokius įspūdžius pri
simenate iš pirmojo PLJK?
— Pirmasis jaunimo kongre
sas buvo įtraukęs ne tik visas
veikiančias jaunimo ideologi
nes organizacijas, bet ir pla
čiąją lietuvių išeivijos visuo
menę, nes, kaip ir 2000aisiais, 1966 metai buvo Jau
nimo metai — kiekvienas
mėnesis turėjo savo temą ir
jaunimas bei visuomenė į tas
temas kreipė dėmesį.
Buvo rimtai diskutuojamos
ir surašytos rezoliucijos. Pa
kviesti įvairūs paskaitininkai.
Kongreso atidaromąją paskai
tą skaitė Henrikas Nagys.
Stasys Lozoraitis, Jr., pateikė
Lietuvos išlaisvinimo pagrin
dinius uždavinius, kurie buvo
pildomi iki Lietuvai atgau
nant nepriklausomybę. Dėjo
me pastangas, kad būtų
įtraukti ir dvasininkai. Buvo
nepamirštos ir institucijos, ku
rios dirba su jaunimu, ir jos
buvo įjungtos į paskaitas, dis
kusijas ir stovyklas.
Politinis momentas buvo nu
kreiptas į Jungtinėms Tau
toms peticiją, kuri reikalavo
Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės. Australija į šį mo
mentą atkreipė pasaulinės žiniasklaidos dėmesį, kai viena
jauna lietuvaitė tuo metu Aus
tralijoje besilankančiam oku
puotos Lietuvos LTSR premje
rui Justinui Paleckiui pakišo
pasirašyti peticiją. Jis, many
damas, kad pasirašo jai auto
grafą peticiją pasirašė. 1988
m., jo sūnui (dabartiniam Lie
tuvos ambasadoriui Londone)
viešint Detroite, teko su juo
apie šį įvykį kalbėtis. Būtų
įdomu, kad kas nors iš Lietu
vos žiniasklaidos šį įvykį ap
rašytų. Peticijų parašai, jų
buvo apie 120,000, susilaukė
atgarsio ir įvairiose JT misi
jose. Ypač dėmesį atkreipė
Lenkijos misija bei Australijos
ir kitos misijos, kuriose gyve
no lietuviai.
Kultūrinis momentas buvo
operos Xokys" pastatymas,
dailės paroda, „Miss Lithuania" rinkimai. Jaunimo ideolo
ginių organizacijų bendra sto
vykla (vienintelė tokia išeivi
jos istorijoje), atstovų studijų
dienos, iškilmingas pokylis,
vakaronės, ekskursijos, sporto
rungtynės, įvairių telkinių de
legatų sutikimai, New Yorke
peticijų įteikimas Jungtinėse
Tautose, Toronto jaunimo me
tų uždarymas.
Dalyvavo 117 atstovų iš 17
kraštų. Kongreso metu per
2,000 dalyvių Hilton viešbu
tyje Čikagoje, per 400 Daina
vos stovykloje, kur buvo atski
ros ateitininkų, skautų, neolituanų ir nepriklausomų pastovyklės. O pagrindinėje pa
lapinėje skambėjo dainos kiek
vieną vakarą.
I PLJ kongreso socialinė
dalis „sukūrė" 17 šeimos ži
dinių.
Viena I PLJK pastangų bu
vo radijo laidų transliavimo
praplėtimas į okupuotą Lie

.

tuvą — turėjome progą šį
prašymą tiesiogiai pristatyti
Valstybes departamento sek
retoriaus pavaduotojui Rytų
Europos reikalams, VValter
Stoessel. Jr., ir New York „Radio Free Europe" komiteto pir
mininkui John Richardson. Šį
momentą prisiminiau, kai Ro
mas Kasparas pranešė, kad
2000 m. rugpjūčio mėn. tiesioges laidos per „Voice of
America" į Lietuvą buvo nu
trauktos. Bijau, kad ir „Radio
Free Europe" laidos perdavi
mas gali susilaukti tokio pat
likimo.
— Ar buvo kokių nepa
siektų tikslų?
— Taip. Pirmiausiai kilus
lietuvių visuomenės nepasi
tikėjimui rengėjams, kad susi
tikau su Michigan universi
tete viešinčiu Vilniaus uni
versiteto rektorium prof. dr.
Jonu Kubilium. Po šio susiti
kimo, kuriame dalyvavo apie
tuzinas išeivijos jaunimo orga
nizacijų veikėjų, vienas savait
raštis
pirmame
puslapyje
išvardino kelių dalyvių pa
vardes, jų tarpe ir mano, ir
prasidėjo kolaboravimo" me
džioklė. Buvo peticijų, laiškų
ir straipsnių rašybos, kad Zaparacko vadovaujamas komi
tetas, kurio prezidiumą su
darė Vaclovas Kleiza, Eugeni
jus Vilkas, Gražina Mustei
kytė, Gabrielius Gedvilą ir Ro
mas Sakadolskis, bendradar
biauja su okupantu, ruošiasi
kviesti Lietuvos jaunimą į
kongresą. Su vienu visuomeni
ninku net reikėjo teismo pa
galbos. Tuoj atsistatydino ir fi
nansų
komitetas,
kuriam
pirmininkavo Pranas Razgaitis. Naujam komitetui vado
vauti sutiko Vytautas Kamantas. Buvo daromas spaudimas
pakeisti komiteto pirmininką,
bet susilaukta Santaros-Švie
sos atstovo Valdo Adamkaus
paramos ir PLB valdyba suti
ko su jaunimo išrinktu pirmi
ninku. Šis politikavimas su
trukdė man ir PLB pirminin
kui Juozui Bachūnui užmegzti
ryšius ir į kongresą atvežti
Klaipėdos krašto lietuvius, gy
venančius Vokietijoje, ir Izrae-

Vėliavų pakėlimo iškilmes VI P;isaulio lietuvių j a u n i m o k o n g r e s e , v y k u s i a m e Australijoje T u o m e t d a l y v a v o lie
t u v i ų j a u n i m a s iš 14 valstybių. Dešimtajame P L J S k o n g r e s e , t a i p p a t Australijoje, d a l y v a v o 117 a t s t o v ų iš 14
kraštų.

lyje gyvenančius Lietuvos žy
dus. Nors Juozui Bachūnui
buvo sunku suprasti, kodėl
mums reikėjo statyti operą,
kuri mūsų finansus vedė į de
ficitą, tačiau sulaukta parama
iš intelektualų davė kongresui
gerų rezultatų, nes sutraukė į
bendrą darbą visas, išeivijoje
veikiančias, organizacijas bei
kartas.
— Kokių pageidavimų tu
r ė t u m e jaunimo organiza
cijoms?
— Man atrodo, kad, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę,
Lietuvos jaunimas
turėtų
jausti pareigą ir norą domėtis
išeivija, organizuoti bei ruošti
suvažiavimus, šventes, kon
gresus. Džiugu, kad š.m. kovo
24-30 d. atvyksta Lietuvos slidinėtojai kartu įsijungti į VII
pasaulio lietuvių kalnų sli
dinėjimo varžybas, Mammoth
kalnuose, Calif. Būtų gražu,
kad Bachūno noras būtų iš
pildytas ir įtraukti lietuviai,
gyvenantys Izraelyje, Vokieti
jos, Klaipėdos krašto jauni
mas.
.
Mūsų ideologinės organiza
cijos yra atlikę savo pareigas
ir išpildę savo uždavinius. Da
bar atėjo eilė Lietuvos skau
tam ir ateitininkam, neolituanam veikti Lietuvos ribose, o
išeivijoje gyvenančiam jauni
mui glaustis prie Lietuvos Vy
čių, savo parapijų, sporto klu
bų ir Lietuvių Bendruomenės.

RUKLOS VAIKŲ BEISBOLO LYGA
Netoli Jonavos yra Ruklos
miestelis su Lietuvos kariuo
menės mokomuoju centru ir
Geležinio Vilko pėstininkų
pulku. Čia, veiklaus Vlado
Kornijevskio pastangų dėka,
įsteigta Ruklos vaikų beisbolo
lyga. Šią vasarą mokėsi ir žai
dė beisbolą keliolika 7-15 me
tų amžiaus vaikų. O vasaros
pabaigoje Vladas Kornijevskis
suorganizavo dviejų dienų
beisbolo varžybas, kuriose da
lyvavo Vilniaus, Kauno ir Ute
nos komandos. Pirmą vietą iš
kovojo prityrusi, dažnai lai
minti varžybas, Utenos ko

manda. Ruklos komanda buvo
jauniausia ir jai teko ketvirta
vieta. Varžybos pasisekė, nes
miestelio jaunimą sudomino
žaidynės ir po varžybų sureng
tos pramogos. Svečiai taip pat
džiaugėsi, kadangi nakvoti ga
lėjo kareivinėse. Beisbolas —
naujovė Lietuvoje, tačiau da
rosi vis populiaresnis. Gal
keista, kad lietuviai žaistų
beisbolą, nes tai amerikietiškas žaidimas. Tačiau reikia
prisiminti, kad krepšinis, ku
ris yra populiariausias sportas
Lietuvoje, kuriame laimima
olimpiadose, yra irgi iš Ameri-

LIETUVIŲ
NEW YORK, N Y
Prieš Kalėdas, gruodžio 16
d. įvyko Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 'SLA) Centri
nės 126 kuopos narių metinis
susirinkimas. Ta proga buvo
nominuojami kandidatai į
SLA vykdomąją valdybą ir
taip pat buvo pravesti rinki
mai į kuopos valdybą. Kuopos
pirmininku ir vcl buvo iš
rinktas Kęstutis K. Miklas,
šiai kuopai vadovaująs be per
traukos 14 metų. Kiti valdy
bos nariai: Irena Vilgalienė —
vicepirmininkė, Živilė Jurienė
— finansų sekretorė ir iždi
ninkė, Romas Kezys — proto
kolų sekretorius, Vacys Steponis ir Jonas Vilgalys — iždo.
globėjai. Iš. kuopos iždo buvo
paskirtos aukos: buvusios kuo
pos vicepirmininkes žurnalisr.
tės Salomėjos Narkėliūnaitėsžurnalistikos fondui — 100
dol., „Laisvės žiburio" radijo
valandėlei ir Lietuvių Kultū
ros židiniui po 50 dol. Susirin
kimo posėdis, užtrukęs dau
giau kaip dvi valandas, buvo
užbaigtas vaišėmis, kurias pa
ruošė Živilė'Jurienė.
Lietuvių žurnalistų sąjungos
valdybos paskelbtas praneši
mas apie jos globojamus Sa :
lomėjos Narkėliūnaitės. Vy
tauto Giedgaudo ir Henriko
Blazo žurnalistikos fondus,
prašant juos paremti, susilau
kė atgarsio. Pastaruoju metu
S. Narkėliūnaitės žurnalisti
kos fondui 500 dol. atsiuntė
kos ir jį įdiegė Amerikos lietu
viai.
Ruklos vaikų beisbolo lyga,
tai naujas jaunimo klubas.
Aišku, jiems visko trūksta. Jei
kas galite atsiųsti įrangos,
naujos ar naudotos, paremti
arba aplankyti, susisiekite ad
resu: Vladas Kornijevskis,
Ruklos vaikų beisbolo lyga,
Ruklos 7-61, Rukla, Jonavos
rajonas: telefonas (370-19)
73294, romar@is.lt,www.is.lt/
roma/rvbl.
E. Kulikauskas

TELKINIAI
Suffolk apskrities Lietuvių pi
liečių klubas, 200 dol. — Regi
na Bačiauskienė iš Delavvare
valstijos, po 100 dol. — SLA
Centrinė 126-ji kuopa ir Kęstu
tis Krinickas iš Bogotos (Ko
lumbijos sostines), ir po 50
dol. — Anastazija Balconis bei
Malijana Krinickienė iš New
Yorko. Aukas paremti šį ir ki
tus fondus su džiaugsmu pri
ima LŽS valdyba. Čekius ra
šyti
Lithuanian
National
Foundation vardu ir siųsti
Lithuanian Journalists Association. 71 Farmers Ave.,
Plainvievv. NY 11803.
(kkm)
W O R C E S T E R , MA
ŠVĘSIME LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĘ
Worcesterio Lietuvių orga
nizacijų taryba, Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 83
metų sukakties minėjimą ruo
šia vasario 18 dieną — sekma
dienį.
10 vai. ryto iškilmingos šv.
Mišios už Lietuvą ir visus
žuvusius dėl jos laisvės Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčio
je (kampas Providence ir Waverly gatvių). Organizacijos
prašomos dalyvauti su vėlia
vomis, o jų nariai uniformuoti.
Moterys, turinčios tautinius
drabužius, jais pasipuošia. Per
Mišias giedos parapijos cho
ras, vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės. Po
Mišių bus giedami JAV ir Lie
tuvos himnai. Po Mišių para
pijos salėje vyks minėjimas,
kuriame meninę programos
dalį, atliks parapijos choras.
Minėjimo metu bus renkamos
aukos, skiriamos pagal auko
tojų pageidavimą: „Dovana
Lietuvai", Lietuvių Bendruo
menei, Tautos fondui ir ALTui. Aukas galima įteikti mi
nėjime ar pasiunčiant organi
zacijų tarybos iždininkui Al
giui Glodui, 37 Sandy Glen
Drive, Holden, MA 01520,
arba tarybos pirmininkui Pet
rui Moliui. 72 Topsfield Circle,
Shrevvsbury, MA 01545. Ren
gėjai prašo organizacijas ir vi
suomenę dalyvauti Mišiose,
minėjime ir suteikti auką.
Po minėjimo nuoširdus visų
dalyvių pabendravimas. Šv
Kazimiero parapijos Lietuvos
Vyčių 26-ta kuopų, vadovauja
ma pirmininkės Vivian Rodgers, paruoš kavutę ir užkan
dėlius. Ypač kviečiami visi ne
seniai iš Lietuvos atvykusieji.
Ateikite, bukite visi kartu, nes
Lietuva mūsų Tėvyne ir Moti
na pasaulyje tik viena, o mes
— jos vaikai.
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EUGENE C. DECKER. DOS, P.C.

1,000 dol. baigiamai atstatyti
DANTŲ GYDYTOJAS
Prisikėlimo Bažnyčiai Kaune,
Lietuviams sutvarkys dantis už
kuri, kaip visi žinome, sovietų prieinamą kainą. Pacientai priimami
okupacijos laikais buvo pavers absoliučiai punktualiai. Susitarimui
ta fabriku. Atgavus laisvę kalbėti angliškai arba lietuviškai
Bažnyčios vadovybe dėjo pas 4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
tangas atgauti tą pastatą ir
vel atstatyti Prisikėlimo Baž
DR. JOVITA KERBUS
nyčią. Tai mūsų tautos šedev
DANTŲ GYDYTOJA
ras ir garbė. Per keletą metų
daugelis darbų atlikta ir pa 9525 S.79th Ave., Hickory Hiils, IL
maldos vyksta joje, bet darbų
Tel. (708) 598-8101
užbaigimui dar trūksta daug
Valandos pagal susitarimą
lėšų. Arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, tos statybos ko
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
miteto pirmininkas, labai su
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
sirūpinęs, kad atstatymo dar
7722 S. Kedzie Ave.
bai būtų baigti iki Lietuvos
Chicago. IL 60652
valstybės tūkstantmečio jubi
Kab. t e l . 773-471-3300
liejaus šventės. Su juo kartu
sielojasi ir mūsų užsienio lie
DR. L. PETREIKIS
tuvių vyskupas Paulius Balta
D A N T Ų GYDYTOJA
kis, OFM. Padėkime užbaigti 9055 S.Roberts Rd„ Hickory Hiils. IL
tą kilnų Prisikėlimo šventoves 1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave
Tel. (708) 598-4055
darbą. Prisikėlimo Bažnyčiai
Valandos
pagal susitarimą
aukos siunčiamos per Lietuvių
Katalikų religinę šalpą (Lithu
anian Catholic Religious Aid), EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D.. S.C.
- Vidaus ligų gydytojas
351 Highland Blvd., Brooklyn, Specialybė
Kalbame lietuviškai
NY 11207. Direktorius vysk.
6918 W. Arctier Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Paulius Baltakis. OFM. VVor
Tel. 773-229-9965
cesterio Lietuvių organizacijų
Valandos pagal susitarimą
tarybos auka tebūna paskati
nimas ir kitoms, ne tik organi
ARAS ŽLIOBA, M.D.
zacijoms, bet ir atskiriems as AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
menims.
219 N. Hammes Avenue
Daug savo aukomis esame
padėję Lietuvoje ne tik bažny
čias atstatyti, bet ir kitas pa
statyti, padėkime ir Prisikėli
mo bažnyčiai, kad visi su
džiaugsmu galėtume švęsti tą
didingą Lietuvos valstybingu
mo tūkstantmečio jubiliejų.
Janina Miliauskienė

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

AUKA PRISIKĖLIMO
BAŽNYČIOS
ATSTATYMUI

Ruklos vaikų beisbolo lygos j a u n i m a s su vadovu Vladu Kormjevskiu Vilniuje, Valdovų rūmų r u o s i u o s e , a n t grin
dinio, k u r i s siekia V y t a u t o Didžiojo laikus E Kulikausko nuotrauka

VVorcesterio lietuvių organi
zacijų taryba, kurios pirminin
kas Petras Molis, suteikė

Akomp Aldona Prapuolenytė (kairėje) ir sol Maryte Bizinkauskaite su
jauna stovyklautoja metinėje „Nennfros" Šventoje Putnam. CT
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BERLYNAS — MASKVA NAUJA
AŠIS

Danutė

Vieniem
kitiem

E. RINGUS
Ar vėl? Taip pavadino savo
išsamų straipsnį vienas Rusi
jos užsienio reikalų ministe
rijos patarėjas, istorikas, ofi
cialiame laikraštyje.
Autorius supažindina skai
tytojus apie įvairius slaptus
rusų-vokiečių suokalbius dau
gumą kurių uždara sovietų
visuomenė nėra girdėjusi. Pir
mas karinis - politinis susi
tarimas įvyko po Pirmojo pas.
karo, kai vokiečiams buvo už
drausta vėl apsiginkluoti. To
dėl vokiečiai ir rusai pasirašė
Rapallo sutartį, pagal kurią
sovietai leido vokiečiams ban
dyti naujus ginklus Rusijos
platybėse. Vieni ir kiti jautėsi
Versalio sutarties nuskriaus
ti. Vokiečiai prarado kolonijas
Afrikoje, o Leninas protestavo
prieš carinės imperijos sugrio
vimą, nes buvo prarastos da
lys Ukrainos, Baltgudijos ir
Baltijos kraštai.
Tas pats autorius atsklei
džia iki šiol negirdėtą paslap
tį apie rusų-vokiečių suokalbį
1919 m. pulti Lenkiją iš rytų
ir vakarų. Užmačios nebuvo
gan logiškos, nes Vakarai pra
dėjo ginkluoti le:.kų kariuo
menę, vos ne per vėlai. Ši pa
rama padėjo lenkams sustab
dyti Raudoną armiją prie
Varšuvos vartų ir atstumti at
gal. Pasekmės: pasirašyta Ry
gos sutartis ir nustatytos
naujos rytinės Lenkijos sie
nos.
Antras rusų-vokiečių suo
kalbis įvyko 1939 m. rugpjū
čio 15 d. Apie tai mes gerai
žinome.
Naujas vokiečių-rusų bičiuliavimasis prasidėjo su perestroika. Penkiasdešimt metų
po" "žiauriausio karo žmonijos
istorijoje
du pagrindiniai
priešai vėl nutarė atgaivinti
tradicijas, pradėtas caro Petro
ir carienės Kotrynos. Priėjo
net iki to, kad dabartinis Rusi
jos prezidentas pradedamas
lyginti su caru Petru Didžiuo
ju. Pradinį Gorbačiov ir Jelcin
garbinimą galima buvo patei
sinti. Berlyno siena buvo nu
griauta ir Vokietija vėl tapo
suvienyta. Kaip paaiškinti Putin gerbimą?
Viena po kitos leidžiamos
biografijos apie Vladimir Putin. Pirmoji biografija pava
dinta „W. Putin — atgimimas
pasaulinės galybės?" Joje Pu
tin yra keliamas į padangę ir
lyginamas su reformatorium
Petru Didžiuoju, o KGB — su
jėzuitų ordinu. Autorius sutin
ka su Solženycinu, kuris tele
vizijos laidoje irgi garbino vo
kiečius, sakydamas: „Tūks
tančiai vokiečių
pasižymėjo
caro tarnyboje ir padėjo Rusi
jai žengti pirmyn. Tikiuosi,
kad vokiečiai vėl bus tiltas į

Vakarus ir tęs savo protėvių
darbą".
Kitas žurnalistas išleido
naują biografiją, pavadintą
,,W. Putin — DerDeutsche im
Kreml" (Putin — vokietis
Kremliuje). Toje biografijoje
autorius tikisi iš naujo prezi
dento artimesnio Vokietijos Rusijos
bendradarbiavimo.
Putin jis vadina vienu di
džiausių germanofilų, gerai
susipažinusiu
su
vokišku
mentalitetu. Jis, būdamas
Leipcige, keliavo per visą Vo
kietiją, jo vaikai ėjo vokiškas
mokyklas, puikiai kalba vokiš
kai, o Maskvoje daug ben
drauja su vokiečiais, gyvenan
čiais sostinėje (turbūt su bu
vusiais „stasi" agentais;.
Putin, sulaukęs tokių vokiš
kų simpatijų, dažnai keliauja
į Vokietiją, skatina savo poli
tinius patarėjus organizuoti
įvairiuose miestuose semina
rus apie galimybes investuoti
Rusijoje. Viename seminare
Berlyne Dūmos užsienių rei
kalų skyriaus vadovas įspėjo
vokiečius šiais žodžiais: „Ne
ignoruokite mūsų, kaip daro
JAV, nes netrukus mes vėl
būsime pasaulio galybė". Vo
kietijos kancleris jau panaiki
no daug skolų, pramonininkai
skatina savo bendrininkus
kuo daugiau investuoti į Rusi
jos pramonę. Ruhr srities

Lietuvos Dukterų Seattle, WA, skyrius dosniai pareme Laikinos vaikų globos namus Vilniuje. Džiugus susitiki
nąs su remiamaisiais — Danute Rakšniene (iš kaires). Ina Bertulyte Bray. Laima Makutėnaitė — globos namų
direktorė, ir mažieji globotiniai.

galiūnai paskubėjo, investuo
dami 5 mln. markių dujų
vamzdžių pravedimui
per
Baltgudiją ir Lenkiją, gerokai
pakenkdami Ukrainai.
Toks bendravimas
tarp
Maskvos ir Berlyno labai bai
mina Varšuvos politikus. Len
kijai pretenzijas reiškia vo
kiečiai už prarastas rytines
sritis, o rusai tęsia istorinę
neapykantą. Nepatinka Mask
vai lenkų skubotumas tapti
NATO nare ir pastangos su
artėti su Ukraina bei Lietuva.

KARIUOMENE AVIACINĮ KURĄ PIRKS
LIETUVOS ORO UOSTUOSE
•
Lietuvos kariuomenė aviacinį kurą pirks trijuose Lietu
vos oro uostuose. Trečiadienį
vyriausybė pritarė, kad Lietu
vos kariuomenė 2001 metais
pirktų aviacinį kurą iš už
darosios akcinės bendrovės
(UAB) „Arobalta" Palangos
oro uoste, UAB „Naftelf, AB
„Vilniaus oro uostas" Vilniaus
oro uoste.
Vyriausybė taip pat pritarė,
jog aviacinį kurą ir tepalus
Lietuvos kariuomenė pirktų
užsienio valstybių oro uos
tuose, į kuriuos vykdydami
užduotis atskrenda Lietuvos
karuomenės orlaiviai, iš fir
mų, aptarnaujančių į tuos oro
uostus atvykstančius orlai
vius.
Dyzelinį kurą ir tepalus lai
vams Lietuvos kariuomenei
leista pirkti užsienio valstybių
jūrų uostuose, į kuriuos vyk
dydami užduotis, atplaukia
Lietuvos kariuomenės laivai,
iš firmų, aptarnaujančių į tuos
jūrų uostus atvykstančius lai
vus.
Pasak aiškinamojo rašto,
Lietuvos kariuomenės karinių
jūrų pajėgų orlaiviai ir kari
nių jūrų pajėgų laivai nuolat
dalyvauja tarptautinėse praty-

ATSIMINIMAI
1941-1962 M.
DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ
Nr.2?
vieta. Jau išsigandau, galvoju, kur jis mane veda? Pas
kui supratau, kad į kalnus. Čia miško nebuvo. Pri
ėjome akmeninį kalno šlaitą. Pamačiau ir savo briga
dą. Moterys su kirkomis atmušinėjo nuo uolų akme
nis. Kam toks darbas buvo reikalingas, nesupratau.
Atmuštų akmenų gulėjo labai mažai. Su tokiais įran
kiais ir dar moterys, beveik nieko nepadarė. Man ta
darbo diena labai įsiminė. Buvo pati trumpiausia.
Štai jau ir Elzytę išveža. Labai gaila buvo skirtis.
Galvojau, kad jau nebepasimatysime. Atsisveikinda
mos apsiašarojome. O kas dar mūsų laukia ateityje?
Po keletos dienų iš vakaro ir man pranešė, kad susidėčiau daiktus, ryt išvažiuoju ir aš.
Prieš mėnesį buvau gavusi iš Kamniaus nuo G.
Opulskienės laišką. Ji man rašė, kad nesijaudinčiau,
jei neturiu kur gyventi. Važiuočiau tiesiai pas ją. Pa
rašė savo adresą. Ji jau metus gyveno su dukrele Silva
Kamniuje. Kai ją Kaune sugavo ir pasodino į kalėjimą,
lageryje kalėti jai už pabėgimą neskyrė, kadangi Silva
dar buvo maža. (Ji gimė 1941 m. Kamniuje). Genę O.
su dukrele etapu nuvežė tiesiai į Kamnių

bose, turi atlikti kovines
užduotis bei užtikrina paieš
kos ir gelbėjimo tarnybų veik
lą ypatingų situacijų metu.
Karinių pajėgų orlaivius
degalais aprūpina Vilniaus,
Kauno ir Palangos oro uos
tuose. Vilniaus oro uostui de
galus tiekia AB „Vilniaus oro
uostas", Kauno oro uostui —
UAB „Naftelf, Palangos oro
uostui „Arobalta". šios įmonės
minėtuose uostuose yra vie
nintelės tiekėjos.
(BNS)
ŽADA, BET AR IŠTESĖS
Sveikatos apsaugos mi
nisterija žada, jog, nepaisant
finansinių sunkumų, bus dir
bama taip, kad pacientai ne
pajustų sistemos problemų.
Ketvirtadienį sveikatos ap
saugos ministras Vincas Ja
nušonis žurnalistams pristatė
SAM veiklą, vykdant vyriau
sybės programą. Anot jo, mi
nisterija sieks padaryti svei
katos apsaugos sistemą vi
siems prieinamą, saugią ir
naudingą, skatinančią medi
kus dirbti pacientui, geriau
naudoti tam skirtas lėšas, o
žmones — rūpintis savo svei
kata.

„MAŽEIKIŲ NAFTA" 2001 METAIS
TIKISI PELNO
JAV grupės
„Williams International" val
domas Lietuvos naftos susivie
nijimas „Mažeikių nafta" penk
tadienį pareiškė tikįs, jog
daugiau naftos ateinančiais
metais perdirbti ketinantis
naftos susivienijimas dirbs
pelningai.
„Kitais metais mes tikimės
perdirbti daugiau kaip 7.1
mln. tonų žalios naftos. Atei
nančiais metais naftos susiviePasak V. Janušonio, 2000
metais, palyginti su 1999aisiais, SAM finansavimas bu
vo sumažėjęs daugiau nei 10
proc. Biudžetas buvo supla
nuotas 5-6 proc. mažesnis nei
šių, 2001 metų. Ministro teigi
mu, atėjęs į SAM, jis rado „ga
na nestabilią" sistemą, suprie
šintą medikų visuomenę, ne
įsisavintas investicijas, dide
lius valstybės biudžeto bei
„Sodros" įsiskolinimus priva
lomojo sveikatos draudimo
fondui.
V. Janušonis teigė, jog per
keletą jo darbo mėnesių mi
nisterijai pavyko 3 mln. litų
sumažinti skolas sanatorijoms
ir reabilitacijos įstaigoms, ta
čiau liko įsiskolinimai vaisti
nėms, sveikatos priežiūros įs
taigoms. SAM veikla planuoja
ma ir vykdoma remiantis vy
riausybės 2000-2004 metų pro
grama, kuri skelbia dėmesį
pacientui, jo poreikiams, sava
laikę ir efektyvią sveikatos
priežiūrą, efektyvų išteklių
naudojimą, sveikatos reformos
tęstinumą.
Anot V. Janušonio, svar
biausios spręstinos problemos
dabar yra sveikatos apsaugos
sistemos atvirumas ir orienta
cija į pacientą.
(BNS;

Labai apsidžiaugiau, gavusi tokį laišką, nes tikrai
nežinojau, kur teks gyventi nuvažiavus. Svarbiausia,
aš dabar galėjau draugėms duoti adresą. Labai įsi
minė Zavadskienės, Jankauskienės, Kundrotienės
ašaros. Aš irgi liūdėjau, išsiskirdama ir labai džiau
giausi, kad pagaliau išvažiuoju.
Vasario 13 d. su visomis draugėmis ir su lageriu at
sisveikinau. Neturėjau supratimo, kaip ir kur mane
veš. O nuvežė mane į Ivdelio „peresilką". Ten susiti
kau su Vanda ir Elyte. Pasirodo, čia dar 2 savaites lai
ko. Tai karantinas. Čia barakuose buvo ištisiniai gul
tai nuo sienos iki kitos. Du aukštai. Įsitaisėme ant
rame aukšte. Vietos daug, kalinių mažai. Į darbą jau
eiti nereikėjo. Visos trys šnekėjome, spėliojome, savo
ateitį. Vandai buvo geriausia, nes jos šeima Urale ir
jau laukia, nesulaukia. Elytė labai išgyveno, nes va
žiavo pas invalidę motiną, kuri buvo senelių prieglau
doje. Neturėjo supratimo, ką ji ten galėtų veikti, o aš
džiaugiausi, kad Genė mane pakvietė ir daugiau ne
sirūpinau. Visos trys spėliojome, kuri pirma ištekės.
Visos nutarėme, kad pirmutinė Vanda, ji vyriausia ir
labai energinga, paskui aš, o paskutinė mūsų Elytė,
mes ją vadinome dar zuikeliu. O, pasirodo, neatspėjome. Elyte pirmutine, o Vanda paskutine.
Po kelių dienų Vandą iškvietė pas viršininkę. Ji la
bai greit grįžo. Pasakė, kad ryt išleidžia ir palinkėjo
geros kelionės. Dar po kelių dienų viršininkas iškvietė
Elytę, o kitą dieną mane Laikė jis mane gana ilgai

nijimo pajamos, neišskaičius
palūkanų, mokesčių ir nusidė
vėjimo (EBITDA) turėtų gero
kai viršyti 200 mln. litų. Atei
nančiais metais mes dirbsime
pelningai", teigė ..Mažeikių
naftos" generalinis direktorius
Jim Scheei.
Jis teigė, jog 2000 metai
tapo atstatymo metais, teko
išmokėti paskolas ir siekti su
reguliuoti žalios naftos tieki
mą. Del nereguliaraus naftos
tiekimo per 9 mėnesius susi
vienijimo nuostoliai siekė 89.5
mln. litų. Tuo tarpu per vie
nuolika 1999 metų mėnesių
bendroves nuostoliai sudarė
99.5 mln. litų (apskaičiuota
pagal JAV visuotinai pripažin
tus apskaitos standartus).
2000 m. ..Mažeikių nafta"
turėtų perdirbti apie 5 mln.
tonų žalios naftos.
Per pirmuosius vienuolika
2000 metų mėnesius bendro
vės EBITDA sudarė 43.58
mln. dol., tačiau J. Scheei atsi
sakė pateikti 2000 metų pelno
planus.
1999 m. spalį „VVilliams"
perėmė 33 proc. „Mažeikių
naftos" akcijų ir teisę valdyti
naftos susivienijimą, kurį su
daro naftos perdirbimo ga
mykla, Būtingės naftos termi
nalas ir naftotiekis. 1999 m.
naftos susivienijimo nuostoliai
buvo 130.9 mln. litų. Jie susi
darė sustabdžius gamyklą dėi
sutrikusio žalios naftos tieki
mo iš Rusijos.
J. Scheei pridūrė, jog
šiemet į bendrovės balanso iš
laidas pateko 45 mln. litų 'nu
sidėvėjimo), dar 67 mln. Lt
buvo skirti paskoloms išmo
kėti, o 86 mln. litų buvo inves
tuoti į naftos perdirbimo ga
myklą trečiąjį šių metų ketVirti

'

Elta

Išrinktasis JAV prezidentas
spaudos konferencijoje kartą
pareiškė, kad vadovui labai
svarbu — galbūt svarbiausia
— apie save suburti kompe
tentingus žmones, paskirstyti
jiems darbus, o tuomet tik
prižiūrėti, kad tie darbai būtų
atliekami. Be abejo, šis patari
mas tinka ne vien valstybės
prezidentui, bet ir kiekvienai
darbovietei, ar net organizaci
jai. Tačiau Amerikos preziden
tui, ypač jeigu jo patirtis yra
šiek tiek ribota (kaip George
W. Bush atveju), sumanūs ir
patyrę vyriausybės nariai yra
gyvybiškai svarbūs, kad vals
tybes vidaus ir užsienio politi
kos vežimas gerai riedėtų.
Nors George W. Bush pasi
rinktasis kabinetas kol kas
nesusilaukė per daug kritikos,
vis tik neapsieinama be prob
lemų. Viena kandidatė į darbo
ministerijos (arba „sekreto
rės", kaip čia vadinama) va
dovės vietą jau savanoriškai
jos atsisakė. Dideliu klaustu
ku pažymėtas yra dar vienas
pasirinktasis kandidatas. Ko
gero ir jis paseks Lindos Chavez pėdomis — kandidatūrą
atsiims prieš patvirtinimo
procedūros pradžią, nes net to
kie įtakingi asmenys, kaip
Jesse Jackson nepalankiai
žiūrį į jo praeities veiklą.
Apskritai George W. Bush
pasirinktieji asmenys dauge
liui, taip pat ir opozicijai, abe
jonių nesukelia. Kai kurie yra
jau gerai užsirekomendavę bu
vusių respublikonų prezidentų
— Ronald Reagan ir George
Bush — vyriausybėse. Tiesa,
jie nepasižymi per dideliu in
telektu (Bill Clinton štabe bu
vo daugiausia žmonių su
aukštuoju išsilavinimu), nei
ypatingu
konservatyvumu,
kaip buvo prez. Reagan lai
kais — iš dalies ir buvusio
prez. Bush kadencijoje. Jo
sūnus sau artimų talkininkų,
atrodo, daugiau ieškojo verslo
pasaulyje, o kai kurioms minis
terijoms — su nemažu kari
niu patyrimu ir palankumu
Amerikos karinių pajėgų stip
rinimui ''rinkimų kampanijoje
George W. Bush dažnai tvir
tindavo, kad prez. Clinton į
krašto apsaugą per mažai
kreipęs dėmesio).
Kandidatūrą atsiėmusi. Lin
da Chavez dėl savo nesėkmių
daugiausia kaltina Amerikos
žiniasklaidą, kuri iš jos praei
ties ..iškniso paslapčiukę" —
Chavez namuose gyveno ir
kaip tarnaitė dirbo nelegali
imigrantė. Tą faktą, bent da
bar taip sako, ji nuslėpusi ir
nuo išrinktojo prezidento, kai
jis kvietė šioms atsakingoms

Pasakė, kad mano charakteristika iš lagerio labai gera
(man atrodo, kad čia prisidėjo tas viršininkas, kuris
buvo atvažiavęs į lagerį ir norėjo, kad dirbčiau kultorgu. Sakė gailisi, kad man teko sunkiai dirbti, jei būtų
žinojęs, būtų pasiėmęs pas save. Parodė man brolio
Vyto nuotrauką. Buvo gavę laiške, bet nuotraukų į la
gerį neleido siųsti. Liepė prisipažinti, kad tai brolis.
Aš gyniausi, sakiau, simpatija. O jis sako: nebijok ma
nęs, aš ne tardytojas. Matau, kad į tave labai panašus.
Aišku, brolis. Tiesos jam vis tiek nesakiau. Nuotrauką
man grąžino, palinkėjo, jei bus galimybe mokytis to
liau ir įsigyti specialybę.
Išleidus Elytę, pasidarė liūdna. Bet ilgai liūdėti ne
teko. Išgirdau per radijo mazgą (o jis buvo įtaisytas
virš mano galvos), kad labai serga Josifas Visarionovičius Stalinas. Kelias dienas sėdėjau neatsitraukda
ma nuo radijo mazgo ir klausiausi ..liūdnas" žinias. O
kai pranešė, kad mirė, įsikniaubiau į pagalvę, kad ki
tos kalinės nepamatytų mano šypsenos. Tai buvo vie
nintelis žmogus mano gyvenime, dėl kurio mirties aš
šypsojausi. Kiek nuo jo teko iškęsti įvairių tautybių
milijonams žmonių. O kitos kalinės? Jos verkė, raudo
jo, garsiai šaukė, kaip jos dabar gyvens be mylimo
tėvo. Kas su jomis dabar bus? Socialistine ideologija į
žmonių sąmonę buvo giliai įleidusi šaknis.
Kitą dieną po J. V. Stalino mirties mane išvedė iš zo
nos, įsodino į „Voronoką" ir nuvežė į geležinkelio stotį.
Vagonas buvo ne prekinis, bet keleivinis, matyt, jį

Bindokienė

nueinant,
pareinant
pareigoms, ir mėginusi Įtai
goti kaimynę, kad apie ne
legalią imigrantę nutylėtų.
Kaip ten iš tikrųjų buvo, gal
būt ir nelabai svarbu, bet vis
tik Linda Chavez nusižengė
dabartiniams valstybės įsta
tymams, draudžiantiems sam
dyti nelegalus.
Reikia sutikti, kad iš tiesų
žiniasklaidą pirmoji bakste
lėjo pirštu į kandidates darbo
ministres pareigoms praeities
..dėmelę". Tačiau tai tik led
kalnio viršūnėlė. Čia aki
vaizdžiai pasireiškė patarle:
kaip seikėsi, taip ir tau bus at
seikėta. Didžiosios darbininkų
unijos — AFL-CIO —' iš pat
pradžių Chavez kandidatūra
nebuvo patenkintos, nes ji,
bendradarbiaudama spaudoje
(dažnai rašydavo ir į „Chicago
Tribūne"), ne kartą užmynė
unijoms ant skaudamos nuos
paudos, pasisakydama prieš
žemiausiojo atlyginimo darbi
ninkams padidinimą ir kitais,
unijoms nepriimtinais, klausi
mais. Chavez ne tik samdžiusi
nelegalią imigrantę, bet už ją
nemokėjusi ..Sočiai Secunty"
mokesčių, mokiusi ją anglų
kalbos, kad lengviau galėtų
susirasti darbą, vežiodavo pas
įvairius darbdavius: vadinasi
ji negerbianti įstatymų, darbi
ninkų teisių.
Bet ir tai ne viskas. Kai pre
zidentas Bill Clinton 1993 m.
vyriausiosios valstybės pro
kurorės pareigoms buvo pa
siūlęs Zoe Baind, Linda Cha
vez kėlė nemažą triukšmą
kaip tik dėl tos pačios.: prie
žasties, dėl kurios Ir ji „pa
kliuvo į karštą vandenį":
Baird savo namuose samdžiu
si nelegalius imigrantus ir ne
mokėjusi už juos ..Sočiai Security" mokesčių... Zoe Baird
nebuvo patvirtinta. Be abejo,
to įvykio demokratai nepa
miršo.
Galima sutikti, kad šio
krašto žiniasklaidą. užsikabi
nusi už kurios temos ar įvy
kio, neretai nežino, kada su
stoti. Vis tik žiniasklaidos dė
ka yra išaiškinama daug suk
tybių, įstatymų pažeidimų ir
kitokių blogybių, kurios gal
būt taip ir nuslystų į užku
lisius, o jų kaltininkai liktų
nenubausti. Ypač įvairūs po
litikai stengiasi žiniasklaidai
skersai kelio neatsistoti. Prieš
rinkimus jie žurnalistams pa
taikauja, stengiasi laimėti jų
palankumą: po rinkimų (ypač
pralaimėję) kaltina, kad iškėlė
jų neigiamesnes ypatybes. Pa
tinka kam. ar ne, bet laisva
žiniasklaidą yra ir krašto są
žinės balsas.

prikabindavo prie traukinių kaliniams pervežti. Čia
buvo trijų aukštų gultai. Pažiūrėjo į mane. sako jauna,
lipk į 3-čią aukštą. Turėjau visą laiką gulėti, nes čia
pat buvo lubos. Traukinys pajudėjo. Šį kartą pietų
link. Apačioje sėdėjo kiti kaliniai, kuriuos irgi kažkur
vežė, bet stotyse vienus išleisdavo (ten jau laukdavo
konvojus), kitus įlaipindavo. Važiavome be nuotykių.
Turėjau daug laiko apmąstyti kalinimo metus. Priėjau
išvados, kad į naudą išėjo darbas su blatniokėm. Ma
žiau nukentėjo sveikata. O jų nešvankios kalbo.s ir
keiksmai manęs visai nepaliete. Tarsi vanduo nuo ma
nęs nubėgo.
Gulėdama kentėjau nuo alkio. Traukinio palydovas
geležinėje krosnelėje kepė kotletus. Jie taip kvepėjo,
dirgino uoslę, kad jų kvapą prisimenu visą gyvenimą.
Bet štai jau ir Sverdlovskas. Tai antras didelis Uralo
miestas. Traukinys stotyje sustojo. Išlipome lydimi
konvojų. Mūsų laukė „voronokas", tai mašina, su ku
ria perveža kalinius. Krito į akį iškabintos vėliavos,
perrištos juodais kaspinais. Tai Sverdlovskas Hūdėjo
savo mylimo vado.
Nuvežė mus į Sverdlovsko kalėjimo perkėlimo punk
tą. Tai buvo toks pat kalėjimas kaip ir Kaune, skirtu
mas toks. kad sėdėjau tiktai _ant valdiško" maisto ir
aplinka buvo rusiška. Labai apsidžiaugiau, kai į ka
merą atvedė merginą iš Lietuvos. Tai buvo Asta, Ji
buvo nepilnametė, kai bėgo iš tremties, todėl dabar ją
per kalėjimus vežė į tremties vietą.
(B.d.)
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PRIEŠ 200 METŲ
RASEINIUOSE BUVO ĮKURTA
VAISTINĖ

ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REGINA ŽUKIENĖ
Raseiniai — žymus Žemai
Po 1831 metų sukilimo caro
tijos centras. Apie jį vyskupas valdžia pijorų vienuolyną už
Motiejus Valančius rašė: „Vi darė, bažnyčią atidavė stačia
suomet didžiausias žemaičių tikiams. Į Raseinius po sukili
kunigaikštystės miestas buvo mo iš Kauno buvo perkelta ba
Raseiniai".
jorų penkiaklasė
mokykla.
Susikūrus Lietuvos valsty 1844 metais joje mokėsi 204
bei. Raseiniai buvo vienas mokiniai.
svarbiausių gynybinių punk
19 amž. viduryje Raseiniuo
tų, kovojant su kryžiuočių or se vystėsi ir pramonė. Veikė
dinu. Pirmą kartą Raseinių odų fabrikas, įvairios dirb
vardas rašytiniuose šaltiniuo tuvėlės. Garsėjo kaip javų pre
se paminėtas 1253 metais, kai kybos centras, į jomarkus at
Lietuvos karalius -Mindaugas vykdavo pirkliai ir iš tolimų
ordinui už pagalbą užrašė dalį vietovių. 1857 m. Raseiniuose
Žemaitijos.
gyveno net 8,516 gyventojų, iš
Po Žalgirio mūšio ordinui jų 5,000 buvo žydai. Jie buvo
susilpnėjus, Raseiniai, kaip įsistiprinę prekyboje, pramo
miestas, pradeda augti. 15 nėje, vertėsi amatais.
amžiuje jis gavo Magdeburgo
Naujai vedamas Liepojosmiesto teises. Raseiniai buvo Romnų geležinkelis pagal pra
žemaičių seniūno buveinė, čia dinį projektą turėjo eiti pro
buvo sutelktas žemaičių že Raseinius. Tačiau pasakoja
mės archyvas, įsteigtas vy ma, kad raseiniečiai pagailėję
riausias teismas, vykdavo že duoti 6,000 rublių kyšį rusų
maičių bajorų seimeliai.
valdininkams ir šie geležinkelį
Švedų karų metu 1702 m. nukreipė pro Šiaulius. Nutie
švedų karalius Karolis XII ne sus geležinkelį, pradėjo augti
toli Raseinių esančiame Bile- nauji centrai ir Raseinių
vičių dvare buvo įkurdinęs sa reikšmė sumažėjo.
vo vyriausiąją būstinę. 1794
1918 m. paskelbus Lietuvos
m. sukilime prieš rusus pasi nepriklausomybę,
Lietuvos
reiškė Raseinių Šiauliai, vado Taryba iš pradžių neturėjo di
vaujami gen. mjr. M. Tiškevi desnės galios ir jos valdžia Ra
čiaus.
seiniuose nebuvo j u n t a m a .
1812 m. Napoleonui užpuo 1918 m. rugsėjo 30 d. Viktoro
lus Rusiją. Raseinių bajorai Kuraičio iniciatyva Raseiniuo
stojo Napoleono pusėn, buvo se buvo išrinktas 13 asmenų
net sudaryta bajorų kuopa komitetas ir paskelbta „Ra
Napoleono armijai padėti. Jie seinių respublika". Vokiečių
svajojo apie nepriklausomą valdžia išsigandusi minios, pa
Lietuvos valstybę. Šio karo laikančios komitetą, pasislėpė
metu Raseiniai smarkiai nu ir greitai paliko Raseinius.
kentėjo, dauguma jo namų Respublika įsteigė paštą, leido
buvo sugriauta.
laikraštį „Žemaitija", turėjo
Raseiniai taip pat buvo svar miliciją. Pradėjus veikti cent
bus sukilimo centras ir 1831 rinei Lietuvos vyriausybei,
metais. Kovo 26 d. bajorų va „Raseinių respublika" taikiai
das Stanevičius, nuginklavo įsijungė į jos darbą.
rusų įgulą ir paėmė miesto
Tarpukario metais Raseiniai
valdžią į savo rankas, buvo su atgijo. Buvo pastatyta d a u g
daryta
laikinoji
Raseinių namų, graži gimnazija, apskri
apskrities vadovybė, buvo su ties ligoninė, bankas, karei
kurti atskiri skyriai: maitini vinės ir kt. Pažymint nepri
mo, iždo, medicinos, policija ir klausomybės 15-ąsias meti
kt. Sukilėliai išsilaikė ilgai, jie nes, miesto centre buvo pasta
nustojo veikti tik tada, kai ru tytas skulptoriaus V. Grybo
sai paėmė Varšuvą.
sukurtas įspūdingas pamink
Pirmoji bažnyčia Raseiniuo las, k u r vaizduojamas a n t
se buvo p a s t a t y t a Vytauto Di aukšto pjedestalo stovintis že
džiojo laikais. 1642 m. Rasei maitis, ranka atsirėmęs į meš
niuose įsikūrė domininkonai, kos (Žemaitijos simbolio) gal
jie pastatė mūrinę bažnyčią, vą, kita ranka ištiesta į priekį
kuri išliko iki šių dienų. 1742 tarsi rodantis: „Aš esu šios
m. Raseiniuose atsirado ir vie žemės šeimininkas..." Pamink
nuoliai pijorai, didelį dėmesį lo aukštis 13 m., a n t jo pjedes
skyrę švietimui. Jų įkurta dvi- talo iškalti bareljefai simbo
klasė mokykla išaugo į šešia- liškai vaizduoja Lietuvos ko
klasę, o paskui virto ir gimna vas už nepriklausomybę. Pa
zija.
minklas stovi ir dabar. Sovie-

AlJTr^^lJO.NAlyUSVfiKA^
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32081/2 W « t t 95th Street
Tai. (708) 424-8654
(773)681-8654

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid dri ver' s license and transportation. Mušt be fluent įn English.
L A . McMabon Window VVashing.
TeL 800-820-6155.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits*\ įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

Prie Raseinių vaistines. Pirmasis iš dešinės — vaistines dir. A. Šneideris, trečiasis — klebonas V. Griganavidus.
tinės okupacijos metais jis
išliko dėl to. kad skulptorius
V. G r y b a s , neteisingai apkal
t i n t a s , buvo nacių nužudytas
1941 m e t a i s .
Antrojo pasaulinio karo me
tais Raseiniai buvo beveik vi
siškai sugriauti. 1944 metų
vasarą mūšių metu miestas
ėjo iš r a n k ų į rankas. Po karo
g r a ž a u s miesto vietoje riogsojo
griuvėsių krūvos ir sudegusių
namų kaminai.
Pirmoji vaistinė Raseiniuose
buvo į k u r t a 1800 metais. J ą
įkūrė vaistininkas
Jakobas
C a n d e r i s . Vaistinės įsteigimas
patvirtina, kad Raseiniai tuo
metu buvo svarbus Lietuvos
centras. Iki to laiko carinės
Rusijos valdomoje Lietuvos te
ritorijoje
vos keliuose mies
tuose buvo vaistinės: Vilniuje
pirmą vaistinę 16 amž. pra
džioje įsteigė jėzuitai. Kėdai
niuose vaistinė buvo įkurta
1650 m., K a u n e — 1784 m.,
Telšiuose ir Šiauliuose —
1798 m. K i t u r vaistinių nebu
vo.
1815 m. vaistinė sudegė, bet
greitai vėl buvo a t k u r t a . 1830
m. ji buvo parduota provizo
riui Danieliui Edeliui. D. Edelis buvo a k t y v u s žmogus, daly
vavo 1831 m. sukilime — dir
bo vadovybės medicinos sky
riuje. Vėliau vaistinė buvo iš
n u o m o t a provizoriui A. Star
kui, kuris 1848 m. nusinuodi
jo. Vaistinė vėl atiteko Edeliams. J i buvo Senatorijaus
gatvėje Nr. 84. Net keturios

M i n i n t Raseiniuose vai.st.me8 į k u n m o 200 m sukakti prie paminklo žemaičiui 2000 10 Jfi <l

vaistininkų Edelių kartos va
dovavo Raseinių
vaistinei.
Paskutinis savininkas provi
zoriaus padėjėjas Romualdas
Edelis vadovavo vaistinei iki
1840 m., kai sovietinė valdžia
vaistinę nacionalizavo. Jis
samdydavo vaistinei vesti bai
gusį aukštąjį farmacijos moks
lą specialistą, kaip to reikala
vo Lietuvos įstatymai. 19361937 m. j u o buvo chemikas
vaistininkas Antanas Baniu
lis, kuris su šeima 1941 m.
birželio 14 d. .naktį buvo iš
vežtas į Sibirą iš Pandėlio. A.
Baniulis 1945 m. mirė lage
ryje.
1944 m. artėjant frontui. R.
Edelis su šeimą pasitraukė į
Vakarus, emigravo į Ameriką.
Prieš keletą metų j a m mirus,
jo valią vykdant, jo pelenai
buvo parvežti ir palaidoti Ra
seiniuose. Jo žmona gyvena
Čikagoje.
1858 m. Raseiniuose antrą
vaistinę
įsteigė
Nikolajus
Geldneris, Telšių vaistininko
Fiodoro Antapo
Geldnerio
s ū n u s . Vėliau ji buvo parduota

lavinskienės vaistinė J. TumoVaižganto d. 3, ir provizorės
D. Ulinskienės vaistinė — Vy
tauto Didžiojo g. 23. Be Šių
vaistinių Raseiniuose yra d a r
kelios veterinarijos vaistinės.
Joms vadovauja veterinarijos
gydytojai ir jos prekiauti vais
tais žmonėms teises neturi.
Pažymėti 200 metų Rasei
niuose vaistinės įsikūrimo su
kaktį, į buvusią Centrinę vais
tinę d a b a r vadinamą „Rasei
nių vaistine" 200 m. 10.26 su
sirinko viso rajono farmacinin
kai, vaistinių veteranai, Ra
seinių vadovai, svečiai iš Vil
niaus, Kauno, aplinkinių vais
tinių. Vaistinės direktorius A.
Šneideris trumpai supažindi
no susirinkusius su Raseinių
vaistinių -istorija, pasveikino
ir apdovanojo senuosius vete
ranus, kurie dirbo vaistinėje
sunkiais pokario metais.

Buvęs ilgametis Vyr. farma
cijos valdybos Kauno tarprajo
ninės kontoros valdytojas, pro
vizorius Vytautas Sedelskis
papasakojo apie Raseinių rajo
no vaistinių statybą, pasveiki
no vaistinių darbuotojus, pa
provizoriui Zalkindui.
linkėjo jiems sėkmės. Vaisti
N e t r u k u s vaistinės pradėjo nės kolektyvą sveikino Lietu
steigtis ir Raseinių apskrityje. vos farmacijos sąjungos prezi
Vaistininkas Šeferis 1835 me dentas prof. E. Tarasevičius,
tais įkūrė vaistinę Šiluvoje, t a proga įteikdamas jubiliejinį
provizorius Bodendorfas — 2000-ųjų metų sąjungos me
1866 m. Ariogaloje, 1913 m. dalį
vaistinės
direktoriui.
prov. D. Rozenbliumas įkūrė Sveikinimo žodžius tarė Ra
vaistinę Viduklėje.
seinių klebonas kun. Vytautas
Tarpukario Lietuvoje Rasei Griganavičius, Raseinių me
niuose veikė trys vaistinės: ras J . Elzbergas, ligoninės
Prezidento g. 19 — Raseinių vyr. gydytojas V. Merkliopas,
savivaldybes vaistinė, Vytauto Kauno medicinos universiteto
g. 13 — R. Edelio vaistinė ir farmacijos fakulteto d e k a n a s
Nepriklausomybės a. 6 — Lei- prof. P. Vainauskas ir kiti.
bos Volperto vaistinė.
Po to visi susirinkusieji susi
Vokiečiams okupavus Lietu pažino su Raseinių įžymybė
vą 1941 m. Volperto vaistinės mis, apžiūrėjo vaistines, nusi
vietoje buvo įsteigta Vokiečių fotografavo prie paminklo Že
vaistinė, kur vokiečiai turėjo maičiui.
privilegijas įsigydami vaistus.
Savivaldybės vaistinė buvo
likviduota.
LANDSBERGIO F O N D A S
1944 m. mūšių metu R. Ede
DĖKOJA RĖMĖJAMS
lio vaistinė sudegė, Vokiečių
vaistinė buvo sugriauta.
Artėjant Naujiesiems
Žmonėms reikėjo vaistų, to m e t a m s . Vytauto Landsbergio
dėl tuoj, praėjus frontui, buvu fondo valdyba pareiškė nuo
sios vaistinių darbuotojos, va širdžią padėką visiems dos
dovaujamos prov. padėjėjos S. niems ir atjaučiantiems žmo
Mackevičienės įkūrė vaistinę nėms, kurių dėka fondas gali
nedideliame kambarėlyje ligo užsimoti platesniems geriems
ninėje. Šiaip ne taip suremon d a r b a m s , nei leidžia jo pagrin
t a v u s buvusią Vokiečių vaisti dinis kapitalas.
nę, vaistinė buvo perkelta į
V. Landsbergio fondo pa
dalį buvusių jos patalpų.
grindinį kapitalą sudaro pro
1977 m. Raseiniuose buvo centai, gaunami už Norvegijos
pastatyta moderni vaistinė. Ji banke saugomą, 1991 m. V.
vadovavo ir viso rajono vais Landsbergiui įteiktą Norvegi
tinėms. Vaistinės vedėju buvo jos tautos Taikos premiją.
paskirtas energingas provizo
Kaip rašoma fondo valdybos
rius Arvydas Šneideris.
pirmininkės Gražinos Lands
Dabar Raseiniuose vėl trys bergienės pranešime, tokiu
vaistines: „Raseinių vaistinė", būdu šiemet gauta apie 86,578
Vilniaus g. 9"> prov. L Šab- litų s u m a . o šalpos darbų nu-
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GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALT0RS
onern JI SM •
E [70tl 42$ - 71M
.17731!

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
Reikalinga auklė dviem 4 ir 8
metų vaikams. Reikia gyventi
kartu 6 dienas savaitėje.
Atlyginimas $200 į savaitę.
Skambinti tel. 847-334-9475.

MeJR A N T A N A S

Liūdna žinia sukrėtė mus vi
sus, karinės spaudos mylėto
j u s . 2000 m. gruodžio 14 d. po
sunkios ligos mirė didysis Lie
tuvos karinės spaudos šulas,
dimisijos majoras
Antanas
Martinionis.
Antanas Martinionis gimė
1928 m. kovo 30 d. Pasvalio
rajone, Sundriūnų kaime, Lie
tuvos savanorio-kūrėjo šeimo
j e . Mokėsi Pasvalyje. 19451951 m. tarnavo sovietinėje
kariuomenėje, nuo 1952 metų
dirbo žurnalistikos srityje ir
mokėsi Panevėžio suaugusių
gimnazijoje. Gimnaziją baigė
ir studijavo Vilniaus universi
t e t e teisę. Nuo 1968 m. dirbo
muziejuje Vilniuje. 1989 m.
dalyvavo, atkuriant Lietuvos
atsargos karininkų sąjungą,
atgaivino „Kardo" žurnalą ir
10 metų buvo jo vyr. redakto
rium.
Nuo jaunystės jo gyvenimo
tikslas buvo surinkti ir pa
skelbti Lietuvos karių, sava
norių prisiminimus, dokumen
t u s , reikalingus tautos ir ka
riuomenės istorijai.
Per dešimt nepriklausomy

veikta ir įvairių
projektų
įgyvendinta daugiau nei už
400,000 litų. Už tas papildo
m a s lėšas V. Landsbergio fon
do valdyba yra be galo dė
kinga dosniai aukojusiems:
Dambravos personalinei įmo
nei „ADNEDA", Pennsylvania
ir Seattle lietuvių bendruo
menėms ir daugeliui jautrių,
nesavanaudiškų žmonių.
Kaip rašoma fondo valdybos
pranešime, paaukotieji pinigai
padėjo įgyvendinti ne vieną
Lietuvos žmonėms labai rei
kalingą
programą:
įrengti
kompiuterių klases vienuoli
koje Rytų Lietuvos ir Že
maitijos mokyklų, įgyti anks
tyvosios korekcijos
įrangą
Šiaulių ligonines Vaikų ligų
klinikai, nupirkti a p a r a t ū r ą
Kauno tarptautiniam audiologijos ir fonistrijos centrui, o iš
V. Landsbergio lėšų — Vil
n i a u s universitetinės Vaikų
ligoninės neonatologinei klini
kai. Greta įvairios smulkesnės
medicinos įrangos, kuria buvo
aprūpintos ligoninės ir kitos
medicinos įstaigos, nemaža
lėšų panaudota ir medicinos
personalo švietimui bei jo tobulinimuisi.
„Visa tai — daugybės žmo
nių labui", rašoma V. Lands
bergio fondo valdybos pra
nešime. Jame, be padėkos,
t a i p pat perduodami nuošir
džiausi sveikinimai Naujųjų
metų proga visiems rėmėjams.
(Elta)

MARTINIONIS

bės metų parašė ar parengė
spaudai 40 leidinių šia temati
ka. Jis parašė ir išleido bei pa
rengė: „Generolo Raštikio tra
gedija", „Nutraukti gyveni
mai", „Lietuvos kariuomenės
tragedija", „Klasta ir smurtu",
„Lietuviai vvehrmachte", „Vie
tine rinktinė", „žygis į Vilnių",
„Kremliaus klasta", „Sukili
mas", „Rytų fronte", „Pa
smerktas mirti vvehrmachto
tanke" ir kt.
A. Martinionis apdovanotas
Gedimino rV 1. ordinu.
Henrikas Kudreikis

ATIDARYMO R E I K Ė S
LAUKTI 25 M E T U S
Š.m. sausio 5 d. Šv. Petro
bazilikoje, Romoje, popiežius
Jonas Paulius II oficialiai
užbaigė Šventuosius jubilieji
nius metus, o šeštadienį, sau
sio 6 d., buvo iškilmingai
uždarytos Šventosios durys.
Dabar tikintieji tufės vėl lauk
ti 25 metus, kol bus paskelbti
kiti Šventieji metai ir durys
iškilmingai atidarytos.
Jubiliejiniai metai, kaip pri
simename, prasidėjo 1999 m.
Kalėdų naktį. Tikima, kad
nuo to laiko šia proga Romą
aplankė bent 25 milijonai mal
dininkų. Prieš duris uždarant,
tikintieji stovėjo ilgose eilėse,
nodėdami dar kartą pro j a s
praeiti: žmonių įsitikinimu,
taip yra atleidžiamos visos
nuodėmės ir galima išvengti
skaistyklos.
• Kazlų Rūda. Lapkričio 26
d. Kazlų Rūdos bažnyčios
šventoriuje pašventintas kry
žius vyskupui kankiniui Vin
centui
Borisevičiui
(18871946) atminti. Dailininko Vy
to Apučio kryžių šventino
mons. A. Svarinskas, ta proga
aukojęs šv. Mišias ir per pa
mokslą kvietęs uoliai melstis,
kad vyskupas kankinys grei
čiau būtų pakeltas į altoriaus
garbę. Kryžius pastatytas Al
gimanto Lelešiaus ir kitų pa
rapijiečių aukomis.

Albina Vaškienė ant savo išdekoruotos kraičio skrynios. V. Vaškio nuotr.

BALTIMORĖS LIETUVIAI
NETEKO LIAUDIES
MENININKĖS
2000.10.29 d. Anapolio glo
bos namuose po ilgos, sunkios,
nepagydomos ligos iš mūsų
tarpo atsiskyrė šioje apylin
kėje labai gerai žinoma savo
meniškais drožinėjimais Albi
na feažulytė-Vaškienė. Paliko
labai netekties sukrėstą vyrą
Vytautą, dukteris Rūtą ir Vir
giniją, sūnų Arūną su šeima.
Taip pat Vytauto jau mirusių
seserų Dūlių ir Uleckų šei
mas.
Lapkričio mėn. 2 dieną, po
šv. Mišių Šv. Alfonso bažny
čioje, buvo palaidota Loudon
Park kapinėse. Mišių metu
vargonais grojo ir giedojo jos
anūkai, sūnaus Arūno ir Vidos
dukterys ir sūnus. Lietuvių
namuose į laidotuvių pietus
susirinko gražus būrys gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Su
velione atsisveikino, jos gyve
nimą apibendrino ir užuojautą
pareiškė Jonas Kardokas, Vy
tas Dūlys (angliškai) ir dukra
Rūta.
Velionė Albina buvo gimusi
prie Suvalkų Kalvarijos, Nau
jienėlės kaime, Gražulių ūkyje
turtingame dukterimis. Iš sep
tynių dukterų yra likusi tik
viena, gyvenanti Kaune. Pra
džios ir vidurinius mokslus
įsigijo Suvalkų Kalvarijoje.
Baigusi įstojo į meno mokyklą
Kaune, kur ji susipažino su
meno mokslų pagrindais ir
buvo specialiai paruošta taip
vadinamų smulkiųjų ūkio ša
kų instruktore. Žemės ūkio
rūmai sudarė programą supa
žindinti jaunas lietuvaites su
įvairiais amatais: siuvimo,
mezgimo bei kulinarijos. To
kių kursų mokytoja ir buvo ve
lionė Albina Gražulytė. Šie
kursai paprastai tęsdavosi ar
ti tris mėnesius ir naudodavo
si pradžios mokyklų patalpo
mis. Pasibaigus tiems trims
mėnesiams, mokytojos ar in
struktorės buvo keliamos į ki
tą apylinkę vėl mokyti megz
ti, siūti ir virti.
Taip į tokius kursus, su
ruoštus Seinų-Lazdijų apskri
ties Verstaminų kaime ir buvo
pasiųsta Albina Gražulytė,
kur Dievo jau anksčiau, lyg ir
atsitiktinai, buvo atsiųstas
mokytojauti Vytautas Vaškys.
Kai reikėjo po tuo pačiu stogu
dirbti, reikėjo ir susipažinti, o
kai jaunas berniukas susitin
ka jauną mergaitę ir abu yra
mokytojai, tai kalboms temų
netrūko. Taip bebendraujant
net ir kibirkštys pradėjo skrai
dyti nuo vieno prie kito ir
tiems trims mėnesiams bai

giantis ir gresiant išsisky
rimui, juodu jau tiek vienas
kita pažino, kad sutarė nesi
skirti. 1943.12.30 dieną klebo
no Čepulio Lazdijų parapijos
Šv. Onos bažnyčioje buvo su
rišti neišskiriamai.
Po šešių mėnesių atėjo 1944
metų vasara, tai didžiųjų ap
sisprendimų laikas. Tada j a u
Vytautas ir Albina Vaškiai
nusprendžia važiuoti į Vytau
to tėviškę Kaupiškių kaime,
Vokietijos pasieny, kur j a u
rado atvažiavusią pusbrolio
Aniliausko šeimą. Artėjant
frontui, maždaug rugpjūčio
mėnesio gale, perėjo sieną ir
apsistojo pas Rytprūsių ūki
ninkus vokiečius. Viena ne
laimė dar ne nelaimė, tuojau
po apsistojimo karinė admi
nistracija paėmė Vytautą su
pusbroliu Aniliausku apkasų
kasti. Kurį laiką padirbėję
juodu nuo apkasų pabėgo ir
sugrįžę į tą pačią vietą jau Al
binos nerado, ją išvežė Vytau
to sesers vyras Dūlys, bet jie
važiuodami į vakarus greit
juos pasivijo. Tik apsistojus,
karinė valdžia ir vėl prisistatė
ir Vytautą su pusbroliu vėl
pristatė apkasų kasti. Po kelių
dienų, ar savaitės, jie vėl
pabėgo ir pasiviję Vytauto
svainį sužinojo, kad Vytauto
žmona Albina pagimdė dukrą
ir yra palikta vienuolių seselių
globai. Vytautas, dabar jau
naujas tėvas, nuskubėjo pas
savo žmoną ir dukrą, kad jie
kartu su kitais giminėmis
galėtų trauktis tolyn į vaka
rus. Taip besitraukiančius ne
toli Oderio upės pasivijo rusai
ir nukreipė į rytus grįžimui į
Lietuvą. Nusiminę, bevažiuo
dami atgal, jie sutiko vokietį,
kuris gerai orientavosi padėty
ir jiems nurodė pasiekti dar
vokiečių kontroliuojamą vieto
vę. Taip jie paspruko nuo rusų
ir išvengė Sibiro.
Besitraukiant vis tolyn į
vakarus, pagal Baltijos jūros
krantus, ir karas pasibaigė.
Anglai surinktus benamius
talpino į stovyklas. Jie pateko
į Uchtės miestą ir stovyklą,
kurioje išgyveno iki beveik pa
baigos 1949 metų. Gyvenimas
Uchtėj nebuvo veltui, ten Albi
nai ir Vytautui Dievulis dar
padovanojo sūnų ir kitą duk
rą. Iš Lietuvos išvažiavusi jau
na pora kelionėje pasikeitė į
rimtą 5 asmenų šeimą. Dar
priminsiu, kad pirmoji dukra
Rūta, gimusi bekeliaujant per
Rytprūsius, atrodo įgavo ke
liavimo genus, nes ir užau

gusi, ištekėjusi mėgsta ke
liauti, nebūti per ilgai vienoje
vietoje, lietuviai sakytų, ji turi
„karštus padus", nenustovi
vietoje.
Baltimorėje gyvenęs Vytau
to dėdė, tėvo brolis siūlė at
siųsti affidavitus. Tais pačiais
metais JAV Kongresas prave
dė įstatymą leidžiantį įva
žiuoti išvietintiems asmenims.
Dūlių ir Uleckų šeimos 1949
metais pasinaudojo tuo įsta
tymu ir atvyko į Baltimorės
miestą. Vaškių šeimą sutruk
dė vaikų ligos, dėl kurių turėjo
išvykimą porą kartų atidėti ir
tik 1949.12.16 dieną paliko
Vokietiją ir gruodžio mėn. 31
dieną atsidūrė Baltimorėje
švęsti 6 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Taip didžioji
dalis Vaškių, Dūlių ir Uleckų
šeimų apsigyveno Baltimorėje
ir čia pradėjo atskirus gyveni
mus po maždaug 5 metų kartu
bastymosi po Europos žemy
ną. Čia pirmiausiai atsiskyrė
Vytauto Vaškio tėvai: motina
mirė 1963 metais, o tėvas —
1973. Abu palaidoti Holly Redeemer kapinėse.
Pradžia gyvenimo Baltimo
rėje buvo sunki, be vietinės
kalbos mokėjimo turėjo imtis
fizinio pigiai apmokamo dar
bo. Vytautas pradėjo Ameri
kos karjerą darbu prie matrasų, kur ir daugiau lietuvių
žengė pirmuosius žingsnius
Dėdės Šamo žemėje. Velionė
Albina dirbo prie moteriškų
skrybėlių, kur iškentėjo porą
metų. Vyras po metų perėjo
dirbti į Venitian Blind Co. Ten
pasiliko iki išėjimo į užtar
nautą poilsį. Albina po tų po
ros metų pasiliko namuose
auklėti savo vaikučius.
Maždaug po 15 metų miesto
triukšmas, oras ir bendrai
sunkiai pakeliama aplinka
pastūmėjo Vaškų ir kitų gimi
nių šeimas ieškoti sau ir au
gantiems vaikams geresnės
vietos, kur po sunkių dienos
darbų galėtų ramiai gamtoje
pailsėti, pakvėpuoti oru. Taip
jie surado parduodamos žemės
sklypus Crownsville apylin
kėje. Neturėdami reikalingo
kapitalo, jie sutarė vieni ki
tiems padėdami vykdyti staty
bas patys savo rankomis. Dir
bo savaitgaliais, truko maž
daug 5 metus, kol į dar ne vi
sai užbaigtus namus galėjo
persikelti nuolatiniam apsigy
venimui.

pas gimines, kur ji, nežino
dama kambarių išdėstymo,
nukrito laiptais į rūsį ir susi
laužė abi kojas, kurios buvo
įstatytos į gipsą trejetui
mėnesių. Per tą laiką ji galėjo
tik gulėti arba sėdėti. Tokioj
padėty būdama pradėjo do
mėtis ir praktikuotis medžio
pjaustymu, kurį taip gerai
išvystė, kad jos drožinėtų, ju
velyrinių dėžučių, dekoratyvi
nių lėkščių bei kryželių gali
ma rasti beveik kiekvienoje
Baltimorės lietuvių šeimoje.
Taip pat jų daug atsidūrė
ir Vašingtone, Philadelphijoj,
net New Yorke ir kitur. Svar
biausia, kad ji ne tik dro
žinėjo, bet ir kūrė planus, pri
taikydama prie apdirbamojo
medžio dydžio ir formos. Tuo
jos naujai atrastu menu susi
domėjo ir jos vyras. Jie abu il
gus metus bendradarbiavo: ji
vykdė smulkesnius, tiksles
nius darbus, o vyras pa
ruošdavo medžiagą jai ir dirb
davo didesnius, net iki 10
pėdų aukščio, kryžius, deko
ruodavo knygoms ir skulptū
roms lentynas ir pan.

Kaip4 Baltimorės lietuvių
dauguma prisimename, lietu
vių muziejaus atidarymas įvy
ko 1978 metais vasario 16, ne
priklausomybės minėjimo die
ną. Čia buvo pradėti ruošti
įvairūs liaudies meno kursai:
šiaudinukų gamybos — Ka
lėdų eglutėms puošti, odos ap
dirbimo, kiaušinių dekoravi
mo ir įvairūs medžio apdirbi
mo kryžių, koplytstulpių, lėkš
čių, juvelyi" įių dėžučių in
krustacijos
ir trikampinio
piaustymo (chip carving). Tuo
se kursuose aktyviai dalyvavo
ir velionė Albina su savo dar
bu ir patarimais. Iš kursų lan
kytojų pagamintų kryžių ir
koplytstulpių yra padaryta
Kryžių kalno imitacija, įruoš
tas Lietuvos ūkininko dukters
kambarys su verpimo rateliu,
staklėmis ir Albinos su Vytau
tu padarytos ir išdekoruotos
kraičio skrynios ir merginos
lovos. Bet kuriam muziejaus
kambary bebūtum, visur ras
tum Albinos rankomis išpiaustytų liaudies meno kū
rinių. Mums visiems, vėliau
prisidėjusiems, ji buvo įkvėpi
mas, patarėja, planų brai
žytoja ir kritikė. Nors aktyvus
gyvenimas muziejuje lyg ir ap
rimo, bet Albinos dvasia pasi
liks ilgiems metams. Maždaug
prieš 10 metų, prasidėjusi liga
Dar negalima užmiršti vie atitraukė ją nuo jos taip myli
nos nelaimės ištikusios velio mo darbo. Daug metų buvo
nę besisvečiuojant Bostone

ATSINAUJINIMO
SAVAITGALIS
KLAIPĖDOJE
Gruodžio 1-3 d. Klaipėdos P.
Mašioto vidurinėje mokykloje
vyko krikščioniškojo atsinauji
nimo savaitgalis jaunimui
„Trokštu pažinti Jėzų". Rengi
nio organizatoriai — Telšių
vyskupijos Jaunimo centras ir
Telšių vyskupijos Rekolekcinio veikimo organizacija. Ren
ginyje dalyvavo apie 110 jau
nuolių iš įvairių Žemaitijos
kampelių. Įžanginėje konfe
rencijoje Rekolekcinio veikimo
organizacijos vyr. koordinato
rius kun. R. Karpavičius kvie
tė įsiklausyti į naujieną apie
žmoguje apsireiškusį Dievo
Sūnų. Kitą dieną Šv. Jono
kongregacijos br. Jurgis kal
bėjo apie Jėzų kaip gelbėtoją
ir draugą. Savaitgalio dalyviai
atskiromis grupėmis diskuta
vo tema „Kur aš susitikau
Jėzų", diskusijos metu į jiems
iškilusius klausimus atsa
kinėjo kun. R. Karpavičius ir
br. Jurgis. Po paskaitų vyko
Susitaikinimo pamaldos. Sek
madienį, išklausę paskutinę
konferenciją,
atsinaujinimo
savaitgalio dalyviai Šv. Juo
zapo Darbininko parapijos
bažnyčioje šventė Eucharis
tiją.
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Su širdgėla pranešame, kad 2001 m. sausio 9 d.,
sulaukęs 83 metų, ilgai ir sunkiai sirgęs, savo namuose
mirė mūsų brangus ir mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis ir
Senelis

A. t A.
Dipl. inžinierius JUOZAS
RAŠYS RAŠČIAUSKAS
Velionis Amerikoje išgyveno 51 metus. Priklausė
Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai, Lietuvių
Bendruomenei, jaunystėje skautams.
Nuliūdę liko: žmona Irena Ragauskaitė, sūnūs Vitas ir
Tomas su žmona Brigita, jų dukros Sofia ir Alisa; žmonos
sesuo Aldona ir jos vyras dr. Antanas Lipskiai, žmonos
brolis dr. Leonidas su žmona Praurime Ragai. Lietuvoje
liūdi sesuo su šeima, mirusių brolių ir seserų vaikai ir jų
šeimos.
Nuliūdusi šeima.

A. t A.
Poetui ADOMUI JASUI
Amžinybėn iškeliavus, jo dukteris LILIJĄ ir BIRUTĘ
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kanu liūdi
Lietuvių Rašytojų draugija

A. t A.
• Marijampolė. Lapkričio
12 d. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje teol.
dr. kun. L. Leščinsko, MIC, 50
metų kunigystės jubiliejaus
proga šv. Mišias aukojo vysk.
J. Žemaitis, MIC, ir pats jubi
liatas kun. L. Leščinskas,
MIC. Per pamokslą vysk. J.
Žemaitis, MIC, priminė pa
grindinius jubiliato gyvenimo
momentus, pažymėjo, kad ku
nigystė ne profesija, o pa
šaukimas, kur meilė Kristui
skatina atsiduoti visiškai.

ADOLFUI JELIONIUI
mirus, j o žmoną SOFIJĄ ir dukras nuoširdžiai
užjaučiame.
Stasys Paketuras
Danutė Raščiuvienė
Kanada

PADĖKA
A. t A.
JUOZAS ŠILIMAITIS

vyro Vytauto globojama na
muose ir tik paskutinius pu
santrų metų, vyro sveikatai
sumenkėjus, buvo perkelta į
globos namus, kur kiekvieną
dieną buvo vyro lankoma ir,
galima sakyti, globojama at
siskyrė su šiuo pasauliu. No
riu palinkėti jai ramybės ir
laimes Dievo buveinėje, o čia
pasilikusiems pasiryžimo tęsti
savo gyvenimus pagal velionės
įkvėptas gaires. Amžiną atilsį
suteik jai. Viešpatie!
J. Kardokas

•.:•? a v y

Mirė 2000 m. lapkričio 15 d. Buvo palaidotas lapkričio
20 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdi mūsų padėka kunigui Jonui Kuzinskui už maldas
koplyčioje ir kapinėse. Dėkojame už šv. Mišių aukas Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolyno
Putnamo, Čikagos ir apylinkių rėmėjams, kurios buvo
įteiktos per iždininkę Aldoną Ankienę.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už šv. Mišių aukas,
atsiųstas gėles ir pareikštas mums užuojautas.
Dėkojame visiems, atsilankiusiems šermenyse ir
laidotuvėse. |
Ačiū Danutei Russell už visokeriopą pagalbą mūsų
sunkiose valandose. Dėkojame Towr Lake VFW Post
5216, karsto nešėjams ir Palos Gaidas laidotuvių
direktoriui už nuoširdų ir malonų patarnavimą.
Nuliūdę: d u k t ė , motina ir artimieji.

PADĖKA
A. t A.
VLADAS (WALTER)
ABRAMIKAS
Mūsų mylimas Tėvelis, brangus Dėdė ir Senelis 2000 m.
gruodžio 29 d. iškeliavo pas savo Kūrėją ir sausio 2 d.
buvo palaidotas Springfieldo Kalvarijos kapinėse.

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuania.

Nuoširdžiai dėkojame St. Agnės parapijos klebonui kun.
Patrick J. Wright už maldas koplyčioje, atnašautas šv.
Mišias už velionio sielą, pasakytą giliai prasmingą
pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą į kapines.

No one makes round-trip travel to Limuama easier and more convenient than SAS.
From Chicago. we offer daily service to Vilnius witti a hassle-free connection via
Stockhdm. When you're ready to retum, you'll enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a world of difference SAS
can make for your next trio. Just call your Travel Aoent or SAS at 1-80O-221-235O
or visit our website at www.scand1n3v13n.net.
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Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams: anūkams Ramon
Abad, Michael Abad, Matthew Buedel, taip pat Algiui
Abramikui ir Kazimierui Totoraičiui.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už atsiųstas gėles, aukas
šv. Mišioms, pareikštas mums užuojautas žodžiu, raštu ir
per spaudą, palydėjimą į Amžino Poilsio vietą Kalvarijos
kapinėse.
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Nuliūdę dukros Violeta, Regina, žentai, anūkai
ir proanūkai.
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ČIKAGOJE

IR

Lai n e n u s i m e n a tie, kurie
neturėjo galimybės antradie
nio vakare pasiklausyti pui
kaus Mūzos Rubackytes groji
mo per WFMT radijo stoties
transliuojamą laidą uMusic in
Chicago", nes visi turėsite retą
progą pianistę gyvą pamatyti
scenoje jau šį šeštadienį, sau
sio 13 d., 7:30 val.v. Maria
aukštesniosios mokyklos kon
certų salėje, 6727 S. California. Paskubėkite, nes bilietai į
šį neeilinį renginį sparčiai
parduodami. Jie
gaunami
„Seklyčioje". 2711 W. 71st
gatvėje. Bilietų užsakymas
telefonu - 708-386-0556. Re
čitalio rengėjai - Lithuanian
news radio 1080 AM - „Studi
ja R".
LB Lemonto socialinių
reikalu skyrius praneša, kad
Panoramos if filmų rodymai
nuo šiolei vyks penktadieniais
2 vai.p.p. Bočių menėje. Po
piečių diena keičiama iš ant
radienio į penktadienį.
Maria aukštesnioji mo
kykla kviečia lietuves mer
gaites lankyti jų katalikišką
mokslo įstaigą. Aštunto sky
riaus moksleivėms stojamieji
egzaminai vyks sausio 13 d.,
šeštadienį, 8 val.v. r. Maria
High School, 6727 S. California Ave. Atvykusiosios turi
turėti du pieštukus (Nr. 2) ir
sumokėti 20 dol. mokestį. Iš
anksto užsiregistruoti nebūti
na. Egzaminas baigsis apy
tiksliai 11:30 val.r., taigi tė
veliai per tą laiką gali apžiū
rėti mokyklą ar pasižiūrėti fil
mų. Taip pat bus surengtos
ekskursijos po mokyklą tik lie
tuviškai kalbantiems tėve
liams. Daugiau informacijos
skambinant Scott Weakley tel.
773-925-8686; ext.l81.

APYLINKĖSE
3 mėnesius „Draugą" gau
site nemokamai, jei esate nau
jas, JAV gyvenantis dienraš
čio skaitytojas. Nelaukite ir
kreipkitės į „Draugo"' admi
nistraciją.
„Seklyčiai" reikalingas tar
nautojas/a. Turi gerai kalbėti
lietuviškai ir angliškai, mokė
ti dirbti kompiuteriu. Kreip
kitės tel. 773-476-2655.
PRISIMINKIME
SAUSIO 13-OSIOS
ŽUVUSIUOSIUS
ALTo Čikagos skyriaus val
dyba, vadovaujama pirminin
kės Evelinos Oželienes, rengia
Sausio 13-osios aukų, žuvusių
prie Televizijos bokšto Vil
niuje, prisiminimą — pagerbi
mą š.m. sausio 13 d., šešta
dienį, 10 vai. ryto Jaunimo
centre.
Prisiminimas bus pradėtas
šv. Mišiomis 10 vai. ryto tėvų
jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišias
atnašaus ir pamokslą pasakys
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Po
namaldų visi kviečiami vykti į
Jaunimo centro galeriją, kur
tęsime antrąją prisiminimo
dalį. Pagrindinę kalbą pasa
kys buvęs politinis kalinys Po
vilas Vaičekauskas. Po žuvu
siųjų pagerbimo sugiedojus
„Marija Marija" — prisimini
mas bus baigtas.
Po to visi pabendrausime
prie kavutės puodelio. Visi,
kurie tik gali, maloniai prašo
mi atsilankyti į pamaldas ir
po pamaldų į pagerbimą, vyk
siantį Jaunimo centro galeri
joje. Savo dalyvavimu garbin
gai prisiminsime visus žuvu
siuosius dėl Lietuvos laisvės.
ALTo Čikagos skyriaus valdy
ba už dalyvavimą visiems iš
anksto dėkoja.
Ant. Repšienė

KUN. DR. ARVYDO ZYGO PRIMICIJOS

„Dainavos" religinio kon
certo pavadinimą „Ir šviesa, ir
tiesa" įkvėpė Vinco Kudirkos
„Tautinės giesmes" dvasia ir
žodžiai. { šiuos žodžius, ragi
nančius dirbti tėvynes naudai
ir žmonių gėrybei, atsišaukė
Sausio 13-osios Televizijos
bokšto budėtojai, savo gyvybes
paaukoję už laisvę, kurią jau
turime visus dešimt metų. Be
šios laisves, negalėtume taip
arti būti šalia savo gimtinės,
negalėtume rieškučiomis sem
tis lietuviškųjų turtų iš gai
vaus tėvynės šaltinio. Ateikite
j r pabūkite kartu su „Daina
va", kuri sausio 14 d. popietę
pašvęs Lietuvos didvyrių at
minimui. 3 vai.p.p. Švč. M.
Marijos bažnyčioje prasidės
vienintelis per metus rengia
mas lietuviškojo choro koncer
tas, į kurį bilietus galite įsigy
ti „Seklyčioje".
www.draugas.org - tai
„Draugo" internetinis pusla
pis. Net jeigu ir negaunate
laikraščio, šį puslapį atsiver
tę, sužinosite žinias iš Lietu
vos, perskaitysite „Draugo"
kalendorių, susipažinsite su
mirties skelbimais.
Brighton Parko lietuvių
""narnų savininkų draugijos me
tinis susirinkimas vyks 2001
m. sausio 14 d., sekmadienį,
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje (44 ir
S. Fairfield) tuoj po lietuviškų
Mišių 11:30 vai. ryto. Bus ren
kamas nario mokestis. Po su
sirinkimo - bendri pietūs. Val
dyba visus maloniai kviečia
dalyvauti.

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

rusų okupacijos. Arvydą ma
čia gavo magistro laipsnį iš tėme tarp tų žmonių, kurie
antropologijos, o daktaro — iš stengėsi padėti savo tėvų
biochemijos.
kraštui tuoj po Nepriklauso
Yra lankęs ir įvairias litua mybės atkūrimo.
nistines mokyklas bei Pedago
Arvydas skaitė paskaitas
ginį lituanistikos institutą, Vilniaus, Vytauto Didžiojo
kuriame vėliau pats dėstė. universitetuose, Kauno kuni
Šiame institute buvo įsteigęs gų seminarijoje. Jis dirbo ir su
ir folklorinį ansamblį, kuriam nelaimingais jaunuoliais, ku
ir vadovavo. Šis vienetas savo riems reikėdavo vienokios ar
pobūdžiu turbūt buvo vienin kitokios paramos.
telis Š. Amerikoje.
Mane ypač džiugindavo lie
Arvydą teko pažinti nuo pat tuviška Arvydo dvasia, kuria
jaunystės dienų ir gėrėtis jo ne tik jis pats spinduliuodavo,
lietuvišku nusiteikimu, man bet ir kitus stengdavosi už
dagumu ir kitomis dorybėmis, krėsti. Tokių jaunuolių kaip
kuriomis, deja. ne visi gali pa Arvydas vargu ar daug Ameri
sigirti. Savo veiklą pradėjęs koje išauginome.
lietuvių skautų tarpe jis buvo
Čia reikia paminėti, tuo me
aktyvus skautukas. Kiek vė tu, kai Lietuva buvo rusų oku
liau jam prireikė platesnių puota, Arvydas ten negalėjo
akiračių, tad perėjo pas ateiti lankytis, tai buvo nuvykęs į
ninkus, kur iki šių dienų reiš Suvalkų trikampį, kad ten
kiasi. Jis buvo vienas iš Lietu bent iš tolėliau galėtų pajusti
vos ateitininkų veiklos atkūrė tėvynės dvasią.
jų, kada kraštas išsilaisvino iš
Apie kun. dr. A. Žygą daug
būtų galima prirašyti. Jo veik
la plati ir darbai gausūs. Jis
yra daugiau veiksmo žmogus:
pilnas naujų idėjų bei užmojų.
Apie kun. dr. A. Žygą ateityje
dar, be abejo, daug girdėsime,
nors turbūt jo ateitis jau dau
giausia bus susieta su Lietu
va.
Bet bus gera vėl pamatyti
Arvydą „namuose" — Cicero,
kur praėjo jo gražiausi gyveni
mo metai. Jis Cicero lietu
viams buvo ir bus kaip šviesus
spindulys, kuris visada švietė
ir švies.
Beje. kun. dr. A. Žygo primi
cijos bus šį šeštadienį, sausio
13 d.. 4 vai. p.p. Šv. Antano
parapijos bažnyčioje. Po jų —
5 vai. parapijos salėje bus pa
bendravimas su jaunuoju ku
nigu ir vaišes. Rodos į šią salę
žada susirinkti labai gausus
mūsų tautiečių būrys, kaip
kad būdavo senais, gerais lai
kais. Bukime ir mes šioje gra
Kun dr Arvydas Zygas ' viduryj'*1 »u dr I'elru Kisieliumi ir Stcta Ki~i»- žioje šventėje!
•'•*"*"
E. ftulaičio nuot.r
Ed. Šulaitis

Sausio 13 d. Cicero lietuvių
telkinyje bus didelė Šventė. Tą
dieną Šv. Antano parapijos
bažnyčioje įvyks čia užaugusio
ir vietos lietuvių tarpe gerai
žinomo tautiečio kun. dr. A.
Žygo primicijos.
Beje, praėjusiais metais Lie
tuvoje kunigo šventimus ga
vęs kun. dr. A. Žygas yra gerai
pažįstamas ne vien tik Cicero
lietuvių tarpe. Apie jį daug
yra patyrę ir Čikagos, kitų
Amerikos lietuvių telkinių gy
ventojai, taip pat ir tėvynėje
esantys mūsų tautiečiai, nes
ten šis vyras reiškiasi daugiau
negu 10 metų.
Arvydas yra gimęs Čikago
je, bet savo vaikystę ir jaunys
tę praleido Cicero. Čia jis lan
kė ir baigė tada dar labai lie
tuvišką Šv. Antano parapijos,
mokyklą, po to įstojo į katali
kišką Fenvvick gimnaziją. Stu
dijavo Illinois universitete ir

Prieš Kalėdų šventes pabaigą j mokyklos sceną užlipė Čikagos lituanistines mokyklos mokiniai giedojo „Džiaug
smingą šv. Kalėdų".

ČLM KALĖDŲ EGLUTĖ

A. Rašymas. Vyr. šokiams
akompanavo R. Strazdiene.
dovanomis. Mokiniai senelį Mokinius ruošė visi mokytojai,
pasitiko džiaugsmingai — talkino tėvai, parūpindami
triukšmingai. Ilgai jis dalino gražius veikėjų kostiumus.
dovanas mokiniams ir atvyku Daug pasidarbavo tėvų komi
siems svečiams — vaikams.
tetas, ypač V. Bužėniene.
Koridoriuje buvo tėvų komi
Gražiai sceną papuošė: D.
Blažuliolienė, I. Garkevičiūtė, teto paruoštas vaišių stalas.
L. Viršinskiene, V. Bužėniene, Maistas — tėvų gamintas. Vi-

si vaišinosi, dalinosi egiules
pasisekimo įspūdžiais ir tar
pusavyje bendravo.
Tėvų komitetas specialiai
pagerbė mokytojus mažojoje
salėje suruoštomis vaišėmis ir
dovanelėmis. Mokytojai yra
dėkingi uz darbo įvertinimą.
Kalėdų eglutes dalyviai pri
pildė didžiąją Jaunimo centro
salę: Svečių tarpe dalyvavo ir
LB Socialinių reikalų pirmi
ninkė B. Jasaitiene su svečiais
iš Lietuvos.
Greitai visi išsiskirstė ruoš
tis tikrosioms Kalėdoms ir su
tikti 21-o šimtmečio. Tėvų
komiteto nariai dar ilgai dirbo
tvarkydami patalpas. Be as
meninio pasiaukojimo joks
kultūrinis darbas nėra įmano
mas. Kol mes turėsime tokių
žmonių, tol dar galėsime iš
laikyti lietuvybę už Lietuvos
sienų. Padėka ir naujai atvy
kusiems iš Lietuvos, kurie
įsijungė į bendrą darbą, kad
išlaikytume lietuvybe šiame
krašte ir išvengtume nutau
tėjimo pavojaus. ..Lietuviais
esame mes gimę. lietuviais tu
rime ir būt'"
J. Plačas

Šių dienų Kalėdų šventės šviesos šventės. Įvairiomis
šviesomis ir papuošalais puo
šiami namai, medžiai, tvoros,
krautuvių langai, eglutės ir
visa kita. prie ko galima pri
kabinti papuošalą. Visur do
minuoja
Kalėdų
seneliai,
nykštukai ir kiti pasalių daly
viai, bet retai kur pamatysi
prakartėlę ir Šventąją Šeimy
nėlę, nors šios šventės jų gar
bei ruošiamos. Kalėdų šventes
— tai vaikų džiaugsmo šven
tės, nes jie gauna daug gražių
dovanėlių.
2000 m. gruodžio 16 dieną ir
Čikagos lituanistinė mokykla
šventė Kalėdų eglutę Jaunimo
centro didžiojoje salėje. Visas
vaidinimas ir programa vyko
labai gražiai' išpuoštoje sce
noje. Kaip įprasta, mokyklos
direktorė Jūratė Dovilienė pa
sveikino mokįnius. tėvus, mo
kytojus ir svečius su ateinan
čiomis Kalėdomis ir tuo pačiu
pradėjo šventės programą.
Buvo inscenizuota „Senelės
pasaka". Scenai ją paruošė
mokytojos O. Cvilikienė ir D.
Blažulionienė. Pasaką skaitė
A. Gintautaitė ir L. Pliopaitė.
Senelę vaidine V. Loginaitė. Grupele vaikų sekė ..Senoles pasaką", pagal kurią scenoje vaidino lituanistinės mokyklos mokinukai.
Jos vaikai čia buvo: R. Garkevičiūtė, G. Svirupskaitė, I.
Ribskytė, G. Rūkas, K. Luinytė, S. Marcinkevičiūtė, S. Ja
nuškevičiūtė. Nykštukai: R.
Zigmantavičius, T. Einikis, M.
Rickevičius, J. Smuikaitis, M.
Frismantas, A. Sadkevičius,
E. Dusevičiūtė, A. Miliūnaitė,
A. Stalionytė.
Po to buvo šokami šokiai:
lietuvių
liaudies
žaidimą
„Graži mūsų šeimynėlė" šoko
5-6 skyrių mokiniai. Juos pa
ruošė mokytoja O. Cvilikienė.
Šokį „Du gaideliai" šoko vaikų
darželio auklėtiniai. Juos pa
ruošė mokytoja N. Pupienė.
„Suktinį" šoko 4 skyriaus mo
kiniai, paruošti mokytojos N.
Pupienės. Šokį „O pa pa, o lia
lia" atliko 2 sk. mokiniai, N.
Pupienės išmokyti. „Ančiukų
šokį" šoko vaikų ratelio auklė
tiniai, paruošti mokytojos O.
Cvilikienės, „Meškučių šokį"
šoko kiškių ratelio auklėtiniai,
paruošti mokytojų S. Eglynaitės ir R. Zakarauskienės, „Pa
sėjau kanapę" šoko 3 sk. moki
niai, paruošti N. Pupienės.
„Aš einu į svečius" atliko pir
mo skyriaus vaikai, paruošti
N. Pupienės. Paskutinius du
šokius „Kalvelis" ir „Šiaučius"
šoko 7 ir 10 klasių mokiniai,
paruošti mokytojos V. Dargie
nės.
Po šokių gyvasis paveikslas
— Prakartėlė. Mariją vaizduo
ja R. Karkevičiūtė, o Juozapą
G. Rūkas.
Jungtinis mokyklos choras
buvo paruoštas mokytojų D.
Gedvilienės, M. Puškienės ir
E. Karalienės. Šios dvi pasta
rosios — talkininkės. Choras
pagiedojo ir padainavo kalė
dinių giesmių bei dainų.
Komiteto pirmininke
E.
Brooks pasveikino visus daly
vius ir padėkojo programos
ruošėjams bei atlikėjams. Kar
tu pranešė, kad atvyksta Ka
lėdų senelis (V. Butauskas) su ' I.M ii t r / . ' h o ki.i
Visos nuotraukos Dalios Badarienės

