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Naujoji vyriausybė.
75 darbo d i e n o s
Konservatoriai ragina
sudaryti platesnio
pasitikėjimo vyriausybę
Vilnius, sausio 24 d. (BNS)
— Pasiskelbusi opozicine Tė
vynės sąjungos - konservato
rių frakcija ragina prezidentą
Valdą Adamkų kuo greičiau
sukviesti pagrindinių parla
mentinių partijų ir frakcijų
vadovų pasitarimą aptarti bū
dus, kaip išvengti politinės
krizės.
Frakcijos seniūno Andriaus
Kubiliaus nuomone, preziden
tas galėtų pasiūlyti sudaryti
platesnio
pasitikėjimo
—
„vaivorykštinę" — vyriausybę,
kuri galėtų užtikrinti politinį
pastovumą bent iki Lietuvos
prezidento rinkimų 2002 me
tais. Konservatorių nuomone,
tokio politinio pastovumo pir
miausia reikia todėl, kad būtų
priimti sprendimai, reikalingi
Lietuvos įsijungimui į euroatlantines struktūras.
Konservatorių frakcija pa
reiškė abejojanti, ar dabartinė
vyriausybė sugebės pasirengti
Europos Sąjungos ir NATO
plėtrai. „Mums kelia nerimą
ne vienas konkretus sprendi
mas. Mes nerimaujame dėl vy
riausybės veiksmų neskaidrumo ir požiūrio į pagrindines
žmogiškąsias vertybes", sakė
A. Kubilius.
Prezidentas pasitiki
vyriausybe, bet ragina
nesiblaškyt!
Prezidentas Valdas Adam
kus trečiadienį pareiškė pa
ramą koalicinei Rolando Pak
so vyriausybei, tačiau paragi
no veltui nešvaistyti pertvarkoms skirto laiko, „blaškantis
valdžios koridoriuose".
„Manau, kad dabartinis mi
nistrų kabinetas yra pajėgus
dirbti ir ryžtingai, ir solidžiai.
Tad linkiu jo darbams geros
kloties ir piliečių paramos",
trečiadienį, kreipdamasis į vi
suomenę, pasakė prezidentas.
Žurnalistams prezidentūroje
perskaitytame pareiškime ap
tariami pastorojo meto politi
niai sprendimai ir veiksmai,
kurie, anot V. Adamkaus,
„kelia nemažų įtampų". Pasak
prezidento, „nereikalingas po
litines įtampas šiandien kelia
tam tikras blaškymasis val
džios koridoriuose, tarnybinės
etikos pažeidimai, per ilgai
užsitęsęs kadrų 'kadrilis' ".
„Jei tokia padėtis užtruks, ne
teksime ir reformoms skirto
laiko, ir naujai valdžiai visuo
menės duoto pasitikėjimo kre
dito", sakė prezidentas.
Liberalu vadovai
neabejoja vyriausybės
pajėgumu
Lietuvos liberalų sąjungos
'LLS) valdyba neabejoja R.
Pakso vadovaujamo kabineto
pajėgumu įgyvendinant vy
riausybės programą, sakoma
pareiškime, kurį antradienio
vakarą išplatino LLS valdyba.
Liberalų, valdyba taip pat ti
kisi, kad ūkio ministro Euge
nijaus Maldeikio kreipimasis
l Vyriausiąją tarnybinės eti
kos komisiją bus išnagrinėtas
labai greitai bei objektyviai.
Liberalas E* Maldeikis į prieš
taringumų sūkurį pateko po
sausio viduryje įvykusios ke
lionės į Maskvą, kur jis de
rėjosi dėl energetikos.
Kaip rašoma pareiškime, R.
Pakso vadovaujama koalicinė
vyriausybė pradėjo ryžtingas,

Lietuvos ūkiui ir gyventojams
reikalingas reformas, kurios
neišvengiamai palies ne vie
nos savų planų turėjusios ver
slovės ar grupės tikslus.
LLS valdyba pareiškime pa
žymi, kad kai kurios politinės
jėgos, remiamos sudomintų fi
nansinių struktūrų, visais me
todais siekia sustabdyti nau
jos vyriausybės pradėtą re
formų politiką, jos siekį paga
liau imtis spręsti įsisenėjusias
„Lietuvos energijos", „Lietuvos
dujų", „Lisco" problemas, už
tikrinti kuo skaidresnius pri
vatizavimo veiksmus ir grei
tesnį Lietuvos įsijungimą į
Europos Sąjungą bei NATO.
„Savaime suprantama, nau
joji vyriausybė per septynias
dešimt penkias darbo dienas
negaii išspręsti visų per de
šimt metų susikaupusių šalies
problemų", rašo LLS valdyba.

Sušlubavo ūkio
ministro sveikata
Vilnius, sausio 24 d. (BNS)
— Trečiadienį 42-ejų metų
ūkio ministrui Eugenijui Mal-.
deikiui į namus buvo iškviesti
medikai, kurie nustatė priešinfarktinę būklę.
Ūkio ministerijos atstovas
spaudai Darius Lukoševičius
patvirtino,
kad ministras
trečiadienį neatėjo tarnybon.
E. Maldeikis trečiadienį ne
dalyvavo Seimo Užsienio rei
kalų komiteto posėdyje, į kurį
buvo kviestas.
Be to, tuo pat metu sunega
lavo ir finansų ministras Jo
nas Lionginas, kuris dėl pa
didėjusio kraujospūdžio tre
čiadienį nedalyvavo vyriau
sybės posėdyje.
Antradienio vakarą Baltijos
televizijos laidoje paklaustas,
kaip jaučiasi, liberalas E. Mal
deikis atsakė, kad nesiskun
džia sveikata.
BNS žiniomis, pirmadienį ir
antradienį vykusiuose Libe
ralų sąjungos valdybos posė
džiuose buvo siūlymų E. Maldeikiui atsistatydinti, tačiau
persvėrė nuomonė, kad pirma
reikėtų sulaukti Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos
išvadų. Komisija, pačiam E.
Maldeikiui paprašius, turi
įtvertinti, ar kai kurios jo vizi
to į Maskvą aplinkybės ne
pažeidė tarnybinės
etikos
principų.
Ministrui, be kita ko, teko
aiškintis žiniasklaidai, kokį
vaidmenį organizuojant jo su
sitikimus Maskvoje su Rusijos
dujų susivienijimo „Gazprom"
vadovybe atliko Lietuvos ben
drovės „Stella Vitae" direkto
rius Antanas Bosas.
* Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija (VTEK) nu
statė, jog buvęs susisiekimo
ministras Gintaras Striaukas
praeityje pažeidė tarnybinę
etiką. VTEK nustatė, jog jis,
dirbdamas Valstybinės auto
mobilių kelių direkcijos gener
aliniu direktoriumi, pažeidė
du VieSųjų ir privačių intere
sų derinimo valstybinėje tar
nyboje įstatymo straipsnius.
G. Striaukas tvirtino doku
mentus, kuriais jo žmonos Eg
lės Striaukienės įmonė buvo
paskelbta konkursų kelio ženk
linimo darbams laimėtoja.
Taip pat buvo pažeista ta
įstatymo dalis, kurioje numat
oma, jog valstybės tarnauto
jams draudžiama naudotis pa
reigomis asmeninei naudai
gauti.
(BNS)
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L" ^ Tėvynėje pasižvalgius

.Apsiginklavę" šluotomis. protestuoja Vilniaus kiemsargiai

Gedimino Žilinsko nuoti.

Prie vyriausybės rūmų —
protesto renginiai

* Tėvynės sąjungos - kon
servatorių frakcija trečia
dienį oficialiai pasiskelbė opo
zicine frakcija, pareiškė frak
cijos seniūnas Andrius Kubi
lius. „Mums kelia nerimą ne
vienas konkretus sprendimas.
Mes nerimaujame dėl vyriau
sybes veiksmų neskaidrumo ir
požiūrio į pagrindines žmogiš
kąsias vertybes", sakė A. Ku
bilius. Frakcijos parengtame
pareiškime „Dėl politinės pa
dėties Lietuvoje" pažymima,
jog iki šiol konservatoriai „ne
dalyvavo valdančiosios koalici
jos darbe, tačiau stengėsi kon
struktyviai talkinti spren
džiant Lietuvos problemas,
ypač susijusias su euroatlantinės integracijos reikalais".
„Tačiau matydama valdančio
sios koalicijos veiklos neefek
tyvumą, neskaidrumą, silpną
vertybinį ir moralinį pagrindą
bei kylančius pavojus vakarie
tiškai Lietuvos politinei kryp
čiai, Tėvynės sąjungos - kon
servatorių frakcija skelbiasi
opozicine frakcija", sakoma
pranešime.

tvarkymo paslaugų konkurso
nelaimės, ir piktinosi, kad gali
būti neišsaugotos darbo vie
tos.
Vilnius, sausio 24 d. (Elta; tausko Laisvės sąjunga. Del to
SP UAB „Žirmūnų valdos"
— Trečiadienį prieš praside tariamasi ir su socialdemokra profsąjungos pirmininkės Da
dant ministrų kabineto posė tais.
nutės Chudinskajos teigimu,
Tuo tarpu praėjusią savaitę kiemsargiai piketų neatsisa
džiui, prie vyriausybės su
* Dėl Lietuvos jūrų laivi
rengtas „dvigubas" piketas. piketus prie vyriausybės pra kys, jie jau sulaukė kolegų pa
Dėl „Lietuvos jūrų laivinin dėję SP UAB „Žirmūnų val laikymo iš kitų sostinės mik ninkystės'' („Lisco") parda
kystės" („Lisco") privatizavi dos" kiemsargiai teigia esan rorajonų. Ji patvirtino, jog ne vimo vyriausybė derėsis su
mo čia piketavo penki Lietu tys beveik įsitikinę, kad jų at atsisako griežtesnių protesto Danijos bendrove „DFDS Tor
Line". Sprendimą pakeisti de
vos nacionaldemokratų par stovaujama įmonė teritorijų formų galimybės.
tijos nariai, o už darbo vietų
rybų bendrininką trečiadienį
išsaugojimą — kelios dešimtys
priėmė vyriausybė. Valstybės
Žirmūnų mikrorajono kiem
turto fondas tikisi dar šią sa
sargių.
vaitę su DFDS pasirašyti de
Vilnius, sausio 24 d. (BNS) Sąjūdžio susikūrimo šiose pa rybų teisių ir pareigų perdavi
Politiškai neįtakingų nacio
naldemokratų vadovas* Ri — Vilniaus miesto valdžia talpose buvo įsikūrusi Lietu mo sutartį ir netrukus pradėti
mantas Smetona teigė, kad pi įspėjo Lietuvos Sąjūdį, kad dėl vos teatro sąjunga, kuri dabar oficialias derybas.
(BNS)
ketas surengtas tam, jog skolų jis bus paduotas į teis atsidūrė antrame aukšte.
* Tarptautinės šachmatų
Praėjusių metų spalio 18 d.
vykdomas „Lisco" privatizavi mą.
federacijos
(FIDE) paskelb
Kaip pranešė „Lietuvos ry vyriausybės nutarimu Gedimi
mas būtų nutrauktas ir būtų
tuose
geriausių
pasaulio žai
skelbiamas naujas. „Mes no tas", sostinės savivaldybė no pr. 1-ojo namo patalpos dėjų naujausiuose sąrašuose
rėtume, kad vyriausybė at reikalauja, kad šis visuomeni trečiame aukšte buvo perduo yra Lietuvos šachmatininkai
sižvelgtų į mūsų reikalavimus nis judėjimas sumokėtų skolas tos patikėjimo teise valdyti — tarptautiniai didmeistriai
ir valstybės kontrolėje liktų 51 ir iškeldintų ir patalpų sub- Lietuvos nacionaliniam mu šiaulietė Viktorija Čmilytė bei
procentas šios bendrovės akci nuomininkus. Priešingu atve ziejui. Čia turėtų būti įkurtas vilnietis Eduardas Rozentalis.
jų", sakė jis. Nacionaldemok- ju grasinama, kad Sąjūdis, gy Sąjūdžio memoralinis muzie
(Eltai
ratai, pradėję piketų dėl „Lis vuojantis beveik trylika metų, jus. Priėmus šį nutarimą,
* Lietuvos žaliųjų judėji
co" privatizavimo „maratoną", gali netekti patalpų presti Sąjūdžio vadovybė kreipėsi į
mo
(LŽJ) pirmininkas Ri
žinėje
vietoje
—
Gedimino
teigė, kad vėliau iš jų „estafe
vyriausybę ir Vilniaus merą.
mantas
Braziulis, „už medžių
prospekte,
priešais
Arkika
tę" perims kitos partijos.
Prašyme skundžiamasi, kad
saugojimą" nuteistas 100 litų
tedrą.
Sąjūdis paliekamas be pa
Ketvirtadienį prie vyriau
pinigine bauda, tikisi, jog ją
Sąjūdis iki šiol naudojosi talpų. Kiek vėliau Sąjūdžio sumokės prezidentas Valdas
sybės piketuos Juliaus Vesel
kos Liaudies partija, vėliau — pirmame ir trečiame aukštuo vadovai kreipėsi į sostinės Adamkus. Pernai lapkritį LŽJ
Stanislovo Buškevičiaus „Jau se esančiomis Vilniaus miesto savivaldybę, prašydami iki surengė renginį „Apginkime
noji Lietuva", Vytauto Šus- savivaldybės patalpomis. Iki šiol naudotas patalpas suteik medžius nuo tešlagalvių". Ža
ti judėjimui pagal panaudos lieji protestavo dėl medžių iš
sutartį. Tokiu atveju patalpos kirtimo Kaune, Pramonės
visuomeninėms
organizaci prospekte — 100 uosių buvo
joms skiriamos už dyką.
iškirsti neturint leidimo. Ren
Vilnius, sausio 24 d. (BNS) ka" sakė Lietuvos kūno kultūginys
nebuvo sankcionuotas,
„Sąjūdis,
šiurkščiai
pažeis
— Lietuvos bokso federacijai ros ir sporto departamento di
nes
buvo
nesankcionuotas me
damas
įstatymus,
savo
patal
(LBF) ėmė vadovauti kaunie rektorius Rimas Kurtinaitis,
džių
iškirtimas.
„Šioje byloje
pas
savavališkai
subnuomoja
tis Remigijus Daškevičius, ku departamentas negali kištis į
aš
buvau
kaltinamas
netei
komersantams.
Negerai,
kad.
ris prieš kelerius metus buvo sporto šakos federacijos, kuri
sėtu
protesto
akcijos
organiza
prisidengdami
daugeliui
lietu
teistas už turto prievartavi yra visuomeninė organizacija,
vimu, nors nėra jokių to įro
mą.
reikalus. Buvęs garsus krep vių šventais dalykais, keli dymų, tik abstraktus polici
žmonės
verčiasi
spekuliacija",
R. Daškevičius, Kauno nusi šininkas R. Kurtinaitis sakė
ninko paaiškinimas, kurį aš
kaltėlių rate žinomas „Daš- nemanąs, kad boksas, vado sakė Vilniaus savivaldybes
pats pasirašiau. Šioje akcijoje
turto
valdymo
ir
privatizavi
kės" pravarde, pakeitė buvusį vaujamas nusikaltėlių autori
nedalyvavo net 10 žmonių, ak
mo
skyriaus
vedėjas
Kazys
vadovą ir vidaus reikalų mi teto, atsidurs už ribos. Anot
cijai nebuvo reikalingas savi
Šimas.
nistrą Vidmantą Žiemelį. Nei jo, Lietuvos imtynių federaci
valdybės
leidimas", sakė A.
Sąjūdis iki 2001 m. sausio 1
R. Daškevičius, nei V. Žieme jai ėmus vadovauti Andrejui
Braziulis.
Jei teismas nepa
lis apie pasikeitimus LBF va Gribojedovui, šioje organizaci d. Vilniaus savivaldybei už pa
keis
sprendimo,
R. Braziulis
dau
dovybėje nenori kalbėti.
joje iš esmės pasitaisė reikalai, talpų nuomą skolingas
:
įsitikinęs,
kad
šią
baudą su
Kaip dienraščiui „Respubli- ir ji tapo viena pavyzdinių giau kaip 8.000 litų. L ž komu mokės prezidentas.
<BNSI
nalines paslaugas savivaldy
sporto federacijų.
bei įsiskolinta dar 6,457 litai.
* Prezidentas Valdas
A. Gribojedovas, pravarde
Adamkus pritarė premjero
Daug prisidėjęs prie Lietu statydino Lietuvos Sąjūdžio
teikiamai parlamentaro Dailio „Grybas", anksčiau buvo sieja vos nepriklausomybės atkūri tarybos pirmininkas, istorikas
Barakausko kandidatūrai į mas su nusikalstama grupuo mo Sąjūdis buvo įsteigtas Romas Batūra. Jį pakeitė bu
1988 m. birželio 3 d. Sąjūdžio vęs Seimo narys, konservato
susisiekimo ministrus ir pasi te „Vilniaus brigada".
rašys dekretus dėl jo skyrimo į
33-ejų metų R. Daškevičius atstovai gavo daugumą įga rius Rytas Kupčinskas.
Šiuo metu yra tik dvi eta
šias pareigas bei ankstesnio 1989 m. organizavo Kaune liojimų per 1990 m. rinkimus į
ministerijos vadovo Gintaro veikusią „daškinių" grupuotę. tuometinę Lietuvos Aukš tinės Sąjūdžio darbuotojos.
Striauko atleidimo. Tai po su Jis buvo nuteistas už versli čiausiąją tarybą. 1993 m. su Kiek žmonių priklauso judėji
sąjungai mui, duomenų nėra. Nariai
sitikimo su prezidentu pareiš ninko turto prievartavimą. sikūrus Tėvynes
konservatoriams). neregistruojami, iš jų neren
kė premjeras Rolandas Pak- 1999 m. „Daskė" įtrauktas į (Lietuvos
sas. Jo teigimu, V. Adamkus Kauno miesto Organizuotų Sąjūdis ėmė merdėti. Kiek kamas joks mokestis. Mano
taip pat pritarė Viktoro Valce- nusikaltimų tyrimo tarnybos daugiau apie šį Lietuvai reikš ma, jog Lietuvoje veikia dar
rio kandidatūrai į Valstybinio operatyvinę įskaitą, teismas mingą judėjimą buvo prisi apie 40 Sąjūdžio skyrių. So
socialinio " draudimo fondo jam pusei metų buvo skyręs minta 1998 m., minint Są stinėje yra išlikusios kelios šio
jūdžio 10-metį. Neseniai atsi- judėjimo iniciatyvinės grupės.
(„Sodra") vadovus.
<BNS> apribojimus.

Iš sąstingio Lietuvą pažadinęs
Sąjūdis skendi skolose

Sporto federacijoms vadovauja
nusikaltėlių autoritetai

* Kauno miesto tarybos
Lietuvos laisvės sąjungos
(LLS) frakcija ketina atsiribo
ti nuo Seimo nario, LLS vado
Vytauto Šustausko antisemiti
nių pareiškimų, pareiškė Kau
no meras, LLS narys Gedimi
nas Budnikas susitikime su
Kauno žydų bendruomenės
pirmininku Gercu Žaku ir
chasidų religinės bendruome
nės pirmininku Jankeliu Lopianskiu. Kaip pranešė „Lie
tuvos rytas", V. Šustauskas,
duodamas interviu Švedijos
televizijai, be kita ko. piktino
si, kad neteisiami sovietų
KGB struktūrosędirbę žydai,
prisidėję prie Lietuvos žmonių
genocido, samprotavo apie
„žydų mafiją".
* Rolando Pakso vyriau
sybėje dar neįsiplieskus
rimtai krizei,Vilniaus miesto
meras, liberalas Artūras Zuokas teigia neketinąs keisti
darbo vietos ir siekti a u k š t e s 
nių valstybės valdžios postų.
Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodė svarstymų dėl vy
riausybės krizės, dėl galimos
naujos premjero k a n d i d a t ū 
ros, t a r p kurių minimas ir Vil
niaus m e r a s . A t s a k y d a m a s į
šiuos s v a r s t y m u s , A. Zuokas
teigia, jog nori dirbti miestui
ir jo reikmėms, nes b ū t e n t
šiam darbui gavo Vilniaus gy
ventojų ir tarybos narių pasi
tikėjimą, kurį privalu patei
sinti,
i BNS)

* Užsienio reikalų minis
terijos atestacinė komisija
nepatenkino į Seimą pernai
neišrinkto 57 metų krikščionio
demokrato Juliaus Beinorto
prašymo paskirti jį dirbti Lie
tuvos ambasados Rygoje pata
rėju ekonomikai.
*
Socialdemokratinės
koalicijos vadovas Algirdas
Brazauskas pareiškė viena
reikšmiškai vertinąs ūkio mi
nistro Eugenijaus Maldeikio
vizito į Maskvą istoriją: „Eti
ka pažeista".
* Švedijos policija n u o
2000-ųjų spalio per Interpol'ą ieško moters iš Lietuvos,
Stokholmo „Karolinska" ligo
ninėje pagimdžiusios sveiką
mergaitę ir pabėgusios iš ligo
ninės. Švedijos valstybinėms
organizacijoms dėl lietuvės pa
likto kūdikio kilo daug keb
lumų, nes moteris nepaliko jo
kio rašto, kad atsisako vaiko
arba, atvirkščiai, prašo prižiū
rėti jį, kol turės galimybę atsi
imti. Be to, paaiškėjo, kad Uk
mergės gyventoja Diana Iva
novą prisistačiusios moters
Lietuvoje apskritai nėra.
* P o valstybinio dainų ir
šokių ansamblio „Lietuva"
programos premjeros ankstes
ni ginčai, a r reikalingas toks
sovietinių laikų menas ir jį
pristatantis kolektyvas. įsi
liepsnojo d a r smarkiau. An
samblio artistai per neseniai
įvykusį visuotinį susirinkimą
pareiškė nepasitenkinimą va
dovu Leonu Povilaičiu. Kom
pozitorius Algirdas Martinai
tis, bendradarbiavęs su ,,Lietuva^ mano, jog padėtis — tra
giška,
i Elta i

KALENDORIUS

~

Sausio 25 d.: fiv apaštalo Pau
liaus atsivertimas. Agape, Ananijas.
Jaunutis. Jomantas. Povilas. Viltenis. Žiede
Sausio 26 d.: Danpv. Eigilė. Jus
tas. Paule. Rimantas. Timotiejus. Ti
tas.
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LIETUVIU
S U N N Y HILLS, F L
RUOŠIAME VASARIO 16
MINĖJIMĄ
Sunny Hills LB apylinkės
valdyba, susirinkusi sausio 9
d., aptarė Lietuvos Nepriklau
somybės dienos minėjimo pla
nus. Ši šventė kiekvieno lietu
vio širdyje sukelia virpulį. Tai
džiaugsmo šventė, nes Lietu
va, praėjusi Golgotos kelią,
laisva ir gyva.
Mūsų valdyba, susirinkusi
svarstė, kaip gražiau
ir
iškilmingiau šią brangią dieną
paminėti.
Pirmininkė Genė Gedmi
nienė pasiūlė minėjimą rengti
vasario 18 d., sekmadienį. Ta
intencija Šv. Teresės bažny
čioje bus aukojamos šv. Mi
šios, o tolimesnė programa
vyks 3 vai. p.p. parapijos
salėje. Elena Žebertavičienė,
su choro vadove Gene Belec
kiene, jau parinko dainas, ku
rias atliks „Antrosios jau
nystės" choras. O ir dar dau
giau visokių pramogų tą dieną
bus, bet apie jas ir pačią
šventę papasakosiu jums vė
liau. Kviečiame atvykti. Įsi
tikinsite. Be to pasivaišinsite
pyragais ir kava, kuriuos pa
tieks mūsų mielos Sunny Hills
moterys. Taigi laukiame.
Anelė Pečkaitienė
CLEVELAND, OH
VASARIO 16-SIOS IR
KOVO 11-SIOS
MINĖJIMAS
Šias didžias valstybės ir
Tautos šventes Clevelando lie
tuviai švęs vasario 17 d. šeš
tadienį, ir vasario 18 d. sek
madienį.
Šeštadienį, 6:30 vai. vak.
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje meninė minėjimo da
lis, vaišės, šokiai. Rengėjai
prašo stalus po 10 asmenų jau
dabar užsisakyti pas Viktorą
Šilėną, skambinant 216-5318207.
Pagrindinį žodį tars Lietu
vos Respublikos garbės konsu
las Čikagoje Vaclovas Kleiza.
Meninėje programoje dalyvau
ja Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos šokėjai, dainininkai,
„Grandinėlė" ir kanklininkių
vienetas „Gintarinės stygos".
Sekmadienį, vasario 18 d.,
9:45 vai. ryto Vėliavų pakėli
mas prie Laisvės paminklo
prie Dievo Motinos šventovės.
10 vai. ryto Šv. Mišios Dievo
Motinos šventovėje. Giedos
„Exultate" choras, vadovė
muz. Rita Kliorienė.
10:30 vai. r. šv. Mišios Šv.
Jurgio bažnyčioje. Giedos pa
rapijos choras, dir. Marytė
Hudgins.
Kaip visada, šių švenčių pro
ga bus renkamos aukos išei
vijos lietuvių kultūrinei ir po
litinei veiklai

TELKINIAI
Minėjimą rengia LB Cleve
lando apylinkės valdyba, ku
riai pirmininkauja Mylita
Nasvytienė, vicepirm: Dalia
Puškorienė ir dr. Viktoras
Stankus, sekr. dr. Dainius De
gėsy s, ižd. Viktoras Šilenas ir
nariai Andris Dunduras, Aida
Bublytė-O'Meara, Algis Gudėnas ir Vytautas Nasvytis.
Amerikos Lietuvių tarybos
Clevelando skyriaus pirminin
kas yra Algimantas Pautienis.
RENGINIŲ
KALENDORIUS
Organizacijos, planuojančios
šiais metais rengti šventes,
koncertus turėtų atkreipti dė
mesį į tai, kad jau, be Nepri
klausomybės šventės minėji
mo, užregistruoti penki įdo
mūs ir svarbūs renginiai.
Kovo 10-11 d., šeštadienį
ir sekmadienį, Ateitininkų šei
mos šventė.
Kovo 18 d., sekmadieny,
Kaziuko mugė, rengia Cleve
lando skautija.
Balandžio 8 d., sekma
dieni, poeto Balio Augino
knygos sutiktuvės. Rengia
Korp! Giedra.
Gegužės 5 d., šeštadieni,
„Exultate" choro lietuviškos
dainos vakaras.
Spalio 10 d., Lietuvių die
nos. Koncertuos „Ąžuoliukų"
choras iš Lietuvos. 44 jaunieji
dainos talentai yra jau plačiai
ir gražiai žinomi ir už Lietu
vos ribų. Apylinkės valdyba
tam įvykiui jau rengiasi ir
prašo visų talkos ir paramos.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS
TARYBA
Praeitų metų spalio mėn.
dviejų metų kadencijai tarybon išrinkti: Aušra Babickienė, dr. Anthony Bacevice, Ed
vardas Klimas, Virginija Rubinski ir Debra Zeledonis.
V. R.
D E T R O I T , IL
VYTAUTAS
LANDSBERGIS
DALINOSI ĮSPŪDŽIAIS
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlės sausio mėn. 20 d.
laidoje LR Seimo narys Vytau
tas Landsbergis, pasikalbėji
me su Algiu Zaparacku, pasi
dalino įspūdžiais apie Lietu
voje sėkmingai surengtus sau
sio 13-sios dešimtmečio minė
jimus.
Apie naujos JAV adminis
tracijos
pasikeitimą
prof.
Landsbergis pasakė: „Aš žiū
riu su gražia viltim į admi
nistracijos pasikeitimą. Man
regis, kad naujasis preziden
tas yra realistiškai suvokiąs
pasaulio sudėtingumą ir tas
problemas, kurios yra surištos
su Rusija ir jos laikyseną pa
dedant Rusijai. Turbūt nesi
leis būti apgaudinėjamas ko-

J A V LB atsti >vf» LR S e i m e Dalia Pufikonenė (i.A kaires), Kauno dramos
t e a t r o a k t P e t r a s Venslovas ir Clevcland LB apylinkes nariai d r Vikto
rą* S t a n k u s bei dr D a i n i u s Degesys Poezijos popietėje lapkričio 19 d
D i e v e Motinos parapijos s v e t a i n ė j e , Clevelande. Lino Johansono n u o t r

M y k o l a s ir O n a A b a r t a i .

kiomis iliuzijomis, o dirbs, kad
ir ten būtų kokia nors pažan
ga. Esu beveik tikras, kad
naujasis prezidentas išvengs
prorusiškos euforijos klaidų,
kurios jų neišvengdavo jo
pirmtakai. O tai reiškia, kad
Baltijos kraštų klausimai bus
sprendžiami visai savarankiš
kai ir bendros Euro-Atlanto
saugumo ir stabilumo intereso
požiūriams". Profesorius savo
pasikalbėjimą užbaigė primin
damas JAV lietuviams, kad
reikalinga jų parama įtaigojant naują administraciją ir
Kongresą, ypač naujus narius,
supažindinant juos su Lietu
vos noru įsijungti į NATO ap
saugos šeimą 2002 m.
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlė Lietuvoje girdima
interneto adresu
www.wpon.com
šeštadie
niais 15 vai. ir antradieniais
23 vai.
lm

MYKOLO ABARIAUS
PAGERBIMAS
Visuomenininko
Lietuvos
Šaulių sąjungos išeivijoje vado
Mykolo Abariaus pagerbimas,
jo garbingo 75 metų amžiaus
sukakties proga, vyko sekma
dienį, sausio 21 d., Šv. Antano
parapijos salėje, Detroit, MI.
Dalyvauti šiame pagerbime iš
arti ir toli atvyko daugiau ne
gu 120 svečių. Mykolas Aba
rius yra visų gerai žinomas
veikėjas. LŠSI vadas, „Švytu
rio" jūrų šaulių kuopos vadas,
Ramovėnų pirmininkas Da
riaus ir Girėno klubo narys,
Šv. Antano parapijos choro
narys, Dievo Apvaizdos para
pijos parapijietis, ir svarbiau
sia — visų organizacijų talki
ninkas ir padėjėjas. Mykolas
Abarius su šypsena visur vi
siems padeda. Visuose rengi
niuose kabo jo specialiai pada
ryti plakatai ir užrašai, ne tik
Detroite, bet ir kitur JAV, o
galbūt ir Lietuvoje. Jis mielai
priima visus darbus, sakyda
mas, kad kiekvienas darbas,
koks jis bebūtų, yra garbin
gas.
Mykolo žmonelė Onutė su
kvietė visus Šv. Antano para
pijiečius ir draugus vaišėms
švęsti Mykolo deimantinį gim
tadienį. Šią ypatingą šventę
suruošė Onutė Abarienė, duk
ros Violeta Viviano, Alma
Sventickienė ir sūnus Myko
las Abarius jaunasis su žmo
na. Gaila, kad dukra Paulita
su šeima iš Bostono negalėjo
šioje šventėje dalyvauti.
Salėje kabėjo ne Mykolo
Abariaus užrašas, bet dukros
Violetos specialiai šiai ypatin
gai progai įspūdingas plakatas
su užrašu: „Sveikiname My
kolą Abarių 75 metų proga".
Šis užrašas išreiškė visų daly
vavusių mintis. Salė šventiš
kai papuošta baltomis staltie
sėmis, trispalviais gvazdikais

ir balionais. Vaišių bufete buvo
Abarių šeimos pagaminti įvai
riausi patiekalai. O prie saldu
mynų stalo, puikūs šeimos
pagaminti tortai. Pagrindinis
tortas buvo Violetos, papuoš
tas trispalve vėliava, Lietuvos
žemėlapiu, rodančiu Mykolo
gimimo miestą ir pačio LŠSI
vado Mykolo Abariaus nuo
trauką. Buvo ir gaivinančių
gėrimų bufetas.
Vyriausia dukra Violeta pa
sveikino visus atsilankiusius
pagerbti ir kartu švęsti tėvelio
Mykolo Abariaus 75-ąjį gim
tadienį, kuris bus šeštadienį,
sausio 27 d. Ji pareiškė, kad
jos tėvelis visur ir visuomet
jungiasi talkon ir darbuojasi
ne tik'savo parapijoje, bet ir
Šv. Antano parapijoje, remia
visas organizacijas ir padeda
dirbti kur tik reikia.
Kun. Alfonsas Babonas,
LŠSI vyriausias kapelionas,
savo ir Šv. Antano parapijos
vardu sveikino sukaktuvinin
ką. Šaulių organizacija gali di
džiuotis turėdama pavyzdingą
vadą. Mykolas Abarius 4 ka
dencijas išrinktas Šaulių va
du. Laakosi Lietuvoje šaulių
reikalais savo pačio lėšomis.
Galimar sakyti, kad M. Aba
rius įdeda savo sielą į visus
darbus. Esame laimingi turė
dami jc ir žmoną Onutę mūsų
tarpe. •
Mykolą Abarių „Švyturio"
jūrų šaulių kuopos ir „Pilėnų"
stovyklos vardu sveikino LŠSI
garbės šaulys Bronius Valiu
kėnas, pabrėždamas Mykolo
Abariaus talką „Pilėnams" ir
ruošiant rajonines Jūrų šaulių
dienas. „Lietuviškų melodijų"
radijo valandėlės vedėjas Al
gis Zaparackas savo sveiki
nime paminėjo ir Abarių šei
mos indėlį Detroito lietuvių
telkiniui. Onutė Abarienė ak
tyviai dalyvauja Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos tarybo
je, Lietuvių Bendruomenės ir
Detroito lietuvių organizacijų
renginiuose. Dukros — Violeta
buvusi V Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso pirmininkė
ir radijo valandėlės ilgametė
pranešėja, Alma aktyvi „Gabi

jos" skaučių tunte ir „Žiburio"
mokykloje. Sūnus Mykolas
veiklus Detroito sporto klubo
„Kovas" narys. Algis Za
parackas, linkėjo Šaulių vadui
energijos ir ištvermės, vado
vaujant šauliams išeivijoje ta
me laike kada Lietuva akty
viai žengia į NATO narystę.
Ypač šaulių laukia naujas už
davinys — padėti Lietuvai per
visuomenę, susipažinti su Lie
tuvos atkurta kariuomene ir
jos pasiektais rezultatais būti
pilnateise NATO nare.
Lietuvos Vyčių organizacijos
padalinio „Pagalba Lietuvai"
direktorių tarybos ir valdybos
vardu sveikino Regina Juškaitė-Švobienė. Eugenija Bulotie
nė, parapijos vardu, pager
biant M. Abarių, vietoj dova
nos surinko 700 dol. Lietuvos
Šaulių darbams paremti. Ji
šią gražią piniginę sumą įtei
kė Abariui, dėkodama už jo
vertingą darbą šauliams. Pa
rapijos choro vardu seniūnė
Stefanija Kaunelienė pasveiki
no sukaktuvininką. Muz. Sta
siui Sližiui vadovaujant, visų
dalyvių sugiedota „Valio, Il
giausių metų, valio!"
Šeštadienį, sausio 20 d. per
„Lietuviškų melodijų" radijo
programą ir sekmadienį sau
sio 21 d., per „Amerikos lietu
vių balsą", Danutė Petronienė,
Stasio Butkaus šaulių kuopos
vadė ir kuopa, Dariaus ir Gi
rėno pirmininkas Leonas Pet
ronis ir nariai, Šv. Antano pa
rapija ir Lietuvos Šaulių są
jungos išeivijoje vyr. kapelio
nas kun. Alfonsas Babonas ir
Šv. Antano choro vadovas
muz. Stasys Sližys, žmona Na
talija ir visas choras sveikino
Mykolą Abarių su gražiausiais
linkėjimais, dainomis ir mar
šais.
Mykolas Abarius tarė kelis
žodžius. Džiaugėsi, kad daly
viai susirinko prisiminti ir
kartu švęsti jo garbingąjį 75-
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ąjį gimtadienį. Dėkojo klebo
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
nui kun. Alfonsui Babonui,
muz. Stasiui Sližiui ir chorui, prieinamą kaną. Pacientai priimami
visoms jį prisiminusioms or absoliučiai punktualiai. Susitarimui
ganizacijoms, Eugenijai Bulo kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL
tienei už aukų surinkimą Lie
Tel. 708-422-8260
tuvos šauliams. Ypatingą pa
dėką jo žmonelei Onutei ir šei
DR. JOVITA KERELIS
mai už jų meilę ir rūpesčius.
DANTŲ GYDYTOJA
Padėkojo visiems atsilankiu
9525
S.79th Ave., Hickory Hills, IL
siems.
Tel. (708) 598-8101
Alfonsas Riauba parūpino
Valandos
pagal susitarimą
smagią ir linksmą šokių mu
ziką. Nuotaika buvo pakili, vi
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
si džiaugėsi ir linksminosi.
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
Linkime LŠSI vadui ir mūsų
7722 S. Kedzie Ave.
tautiečiui Mykolui Abariui dar
Chicago, IL 60652
daug, daug sveikų, darbingų,
Kab. tel. 773-471-3300
laimingų, energingų ir sėk
mingų metų mūsų tarpe taria
DR. L PETREIKIS
Šv. Antano parapijiečiai!
DANTŲ GYDYTOJA
Regina Juškaitė 9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
Švobienė
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 5 9 8 - 4 0 5 5

Valandos pagal susitarimą

KAD SEIMŪNAI NESIKIŠTŲ Į UŽSIENIO
POLITIKĄ
Seimo Užsienio reikalų
komiteto (URK) pirmininkas
Alvydas Medalinskas surado
formulę, kaip suvaldyti ne
varžomą parlamentarų norą
bendradarbiauti su neegzis
tuojančiais ar tarptautinės
bendruomenės nepripažįsta
mais parlamentais. Pagal šią
formulę, Seimo pirmininkas
turėtų tapti „saugikliu", ne
leidžiančiu
parlamentarams
nevaržomai kištis į Lietuvos
užsienio politiką.
„Mes sutarėme su Seimo pir
mininku, žiūrėdami į Seimo
Statutą, jog laikysime vei
kiančiomis tik tas tarpparla
mentinio
bendradarbiavimo
grupes, kurias steigiant įvyk
dyti visi reikalavimai", penk
tadienį sakė A. Medalinskas.
Pasak jo, vienas tokių reikalavimų — kad Seimo pirminin
kas informuotų kitą parla
mentą apie tarpparlamenti
nės bendradarbiavimo grupės
įsteigimą.
„Visos kitos parlamentinės
grupės, kurios yra nepra
ėjusios visų reikalavimų, ne

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

turėtų vadintis formaliai vei
kiančiomis ir iš tikrųjų mes
Tel. 773-229-9965
jas ir matysime tokias", sakė
Valandos pagal susitarimą
URK pirmininkas. Jis pa
brėžė, jog tai yra „bendra pozi
ARAS ŽLIOBA, M.D.
cija" su Seimo pirmininku.
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA
Būtent minėtoji Statuto
219 N. Hammes Avenue
nuostata, anot A. Medalinsko,
Joliet, IL 60435
turėtų tapti saugikliu, ne
Tel. 815-741-3220
leidžiančiu laikyti oficialiai
LINAS SIDRYS, M.D.
veikiančia grupės, kurios įkū
Akių ligos / Chirurgija
rimas gali turėti neigiamų pa
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
sekmių Lietuvos užsienio san
Tel. 708-636-6622
tykiams.
4149VV. 63rd. St.
Seime yra susibūrę tarppar
Tel. 773-735-7709
lamentinių ryšių grupės su
Čečėnija, Tibetu bei net dvi
ryšių grupės su Baltarusijos
Paskelbus Seime apie šios
įstatymo leidybos organais. grupės, kurioje yra daugiausia
Viena grupė yra susibūrusi susibūrę opozicinės Socialde
palaikyti ryšius su Aleksandr mokratinės koalicijos frakcijos
Lukašenka išvaikyta Baltaru atstovai, visuomenėje ir žiniasijos 13-ojo šaukimo Aukš sklaidoje kilo nevienareikš
čiausiąja taryba, o kita — miškų vertinimų, nes tarp
„geros kaimynystės ryšių gru tautinė bendrija nepripažįsta
pė su Baltarusija" — Baltaru Minske veikiančio Baltarusi
sijos ir Lietuvos santykių pro jos parlamento.
blemoms padėti spręsti.
(BNS)
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("akafcoje s u s i t i k o apie p r a ė j u s i u s p r e z i d e n t i n i u s rinkimus m i n t i m i s dali
naisi Lietuvių Respublikonų federacijos p i r m i n i n k a s J o n a s L'rbonaa ir Illi
nois Lietuvių Respublikonų lyffos p i r m i n i n k a s Anatolijus M i l a n a s .

Susitikę C l e v e l a n d e Poezijos popietėje du aktoriai
Is kairės Vilniaus
teatro „Lėlė" a k t o r ė O n u t ė Puckonūtė-Zalensieno ir Kau no d r a m o s t e a t r o
aktorius P e t r a s V e n s l o v a s . Lino J o h a n s o n o nuotrauka

juos davė, gal ir ne jam vie
nam? Pats Vasiliauskas tei
gia, kad daugumas studentų,
egzaminų įvertinimus perka.
Ir ne nuo šiandien. Sunku pa
NAINYS
tikėti, kad visi įveltieji būtų
tylėję kaip pelytės, ir niekas
popieriaus lapą ir ėmė rašyti daugiau apie tai nebūtų žino
skaičius: 6 — 200 (šeši balai jęs, juo labiau, prisipažįstantis
— 200 litų, red.), 8 — 300, 10 tokias kalbas girdėjęs, rekto
— 400. Tokios mano kainos, rius. Tad byla gali ir nesibaig
tarpinių balų nėra', — pasakė ti tik Vasiliausko kabinete, o
docentas, pridurdamas dar, iš jo išėjusi, net nežinia kur
kad anksčiau kainos buvo ma nueiti. Ar čia pavojus negresia
žesnės, pasirašydavęs už bu ir kam nors daugiau, net pa
telį, o dabar studentai geriau čiam akademijos vadovui? O
gyvena.už dėstytojus... Be to, jeigu taip, tai ar dar didesnis
niekas dabar nesimoko, dau pavojus neatsiranda ir pačiai
gumas studentų egzaminų bylai? Atsimename, kaip pa
įvertinimus perka, todėl profe mažu nutilo ir mirė ne viena,
sorius ketina kainas dar pa pradžioje garsiai suskambė
kelti. Po to aš paklausiau, ar jusi, byla, tarp jų ir „Mažeikių
negalima būtų derėtis... "Bran naftos" vagysčių tyrinėjimas.
gu, suprantu, kad brangu,-ta O tokių atvejų Lietuva kol
čiau, ką darysi' — sakė docen kas, deja, pilna.
tas... Išėmiau iš kišenės 4
Praėjusios savaites (2001.
šimtines, pamažu suskaičia 01.20) „Veido" žurnale Ginta
vau ir atvirai padėjau jas ant ras Serafinas aptaria kaip tik
stalo... Docentas įdėjo jas į tos, čia jau minėtos, pagrindi
stalčių, o man 10 balų parašė nės kyšininkų gaudymo įstai
net neklausinėjęs". Paklaus gos — STT veiklą, kuri jį jau
tas, ar tai tik vienas atvejis, spėjo labai nuvilti. Pagal auto
atsisakydamas minėti pavar rių, ši, prieš ketverius metus
des, „Lietuvos rytui" Laimo įkurta, įstaiga, turėjusi kovoti
nas sakė, kad eilės į daboklę su kyšininkavimu aukštuo
laukia dar trys ar keturi peda siuose, milijonus a r net mili
gogai. „Koks klaikus vaizdas jardus vartančiuose sluoks
buvo, kai, gausiam studentų niuose, kol kas gaudė tik labai
būriui stebint, docentą su ant smulkias žuveles. Jos vadovas
rankiais iš trečio aukšto spe Valentinas Junokas, savo ži
cialios tarnybos vedė", — pri nioje turintis 160 pareigūnų ir
dūrė.
11-16 mln. litų metinį biudže
Taigi klaikus. Ar ir tokį tą, užsiiminėjo, sulaikydamas
vaizdą galima laikyti soviefi- po 200 litų kyšius imančius
niu palikimu? Po dešimt Lie policininkus, 400 kyšį gavusią
tuvos nepriklausomybės me mokyklos direktorę, po 300tų? Koks jaunimas gali išaugti 400 litų kyšių prašančius val
Lietuvoje, jeigu jų auklėtojai dininkus ir, išskyrus teisėją
tokį pavyzdį rodo? Nebent tik Eglę Milinienę ir porą „prisi
tautą paniekinusi, galvotrūk dirbusių" prokurorų, beveik
čiais į visus pasaulio kraštus nieko daugiau nedarė. Pvz.,
dumianti ir nežinia ko juose per praėjusių metų 10 mėne
ieškanti, dabar visais pakraš sių įstaiga teismui perdavė tik
čiais puoselėjama pilietinė vi 49 baudžiamąsias bylas, iš
suomenė. Ir kas ta kryptimi kurių 16 buvo sustabdytos, o
aukščiausiu mokslo laipsniu 12 — nutrauktos. Tarp jų —
pasidabinusį pedagogą pastū nė vienos kuriam nors aukš
mėjo? Skurdas? Vargu, nes tesniam pareigūnui, pvz., Sei
kartu su sulaikymu areštuo
mo nariui, ministrui, prokuro
tas jo turtas — du butai ir pa
rui, teisėjui ar stambiam prigalbinės patalpos Kauno cent
vatizuotojui, iš kurių, kaip
re bei namas Varėnos rajone.
įvairiomis apklausomis, nu
Be abejo, ir visi tai žinom, statyta net 80 nuošimčių
valdžia su kyšininkais kovoja. stambias nuosavybes įsigijo
Jdomu tik kaip, nes, užuot tik kyšių pagalba. Pagal Sera
mažėjęs, kyšininkavimas vis piną, per praėjusius metus
auga. Ir, kaip šis pavyzdys ro vienam smulkiam, 200 Lt ver
do, vystosi net ten, kur ma tės kyšininkui pagauti pri
žiausiai jo tikimasi, žalojant reikė 5 pareigūnų ir pusės
pačią brangiausią jauno žmo milijono litų. O pats STT va
gaus vertybę — jo bręstančią dovas Junokas daugiausia lai
dvasią. Kaip su tokia bėda ko praleido, dejuodamas dėl
dorotis? Aišku, bus iškelta by per mažų galių, per mažo biu
la, apie ją garsiai būgnys ži džeto, patyrimo stokojančių
niasklaidą, visuomenė. Vasi
pareigūnų ir aiškindamasis,
liausko viršininkas, žadantis
kas iš tikrųjų yra „korupcįja",
tokių pedagogų netoleruoti, be
ja užsiimantį asmenį pavadin
abejo, teisme irgi turės savo
damas „korumpu". Tai gal ir
vaidmenį. Ką kaip prisiekęs
.
liudininkas jis pasakys, jeigu didžiausias vadovo nuopelnas,
bus klausiamas, ar anksčiau nes iki šiol užsiėmimo „hero
apie tokius kyšius jis nežinojo, jui" pavadinti tinkamo lietu
ar net nenujautė? Juk ir keli viško žodžio niekas nesugalvo
kiti studentai Vasiliauskui jo. Nors „korumpas" irgi nelie
tuviškos kilmės, bet, man at-
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KOVA SU KYŠININKAIS
STRINGA
BRONIUS
Praėjusį savaitgalį per Lie
tuvos žiniasklaidą nubangavo
žinia apie Lietuvos kūno kul
tūros akademijos Kūno kultū
ros ir sporto katedros vedėjo
docento Kazio Vasiliausko
areštą
už
kyšininkavimą.
Gamtos mokslų daktaras Va
siliauskas buvo sulaikytas už
400 litų kyšio paėmimą iš stu
dento už geresnį jo mokslo
pažangumo įvertinimą. Šį 61
metų pedagogą sulaikiusi, su
kyšininkais kovojanti įstaiga
— Specialių tyrimų tarnyba
(STT) po poros dienų iš da
boklės paleido, raštu gavusi jo
pasižadėjimą niekur neišvyk
ti, tačiau ruošia jam kaltina
mąją bylą ir atiduos teisman.
Tikriausiai tai bus pirmoji to
kios rūšies kyšininkavimo by
la Lietuvoje, galinti sukelti
nenumatytai didelę audrą,
ypač mokslo pasaulyje, kur iki
šiol apie tokius „išradimus"
lyg ir nebuvo girdėti. Bet gal
tik dėl to, kad nepatogu buvo
arba viešai kalbėti, arba klau
sytis, arba dėl kokių nors kitų
priežasčių kyšininkus gaudan
čios tarnybos į mokslo suolus
bei auditorijas nosies nekišo,
nors, spaudos žiniomis, ir te
nai šiuo amatu kai kas jau se
nokai verčiasi.
„Egzaminai akademijoje —
pažymių turgus", — tokia iš
šaukiančia antrašte apie Va
siliausko sulaikymą sausio 20tą pranešė „Lietuvos rytas".
Šio straipsnio autorės Jadvy
gos Karaliūnienės surinktos
žinios tikina, kad toks „tur
gus" vyksta senokai. „Kalbos
apie kai kuriuos pedagogus,
imančius pinigus už geresnį
žinių įvertinimą, sklandė se
niai... Todėl kai kuriuos dar
buotojus teko išsikviesti į rek
toratą ir su jais kalbėti asme
niškai", — teigęs laikinasis
LKKA rektorius prof. Kęstutis
Miškinis.
„Lietuvos
ryto"
bendradarbiai klausimą aiški
nosi su prof. dr. Kaziui Vasi
liauskui 400 litų kyšį davusiu
studentu Laimonu. Pasirodo,
kad įvyko pavadinimas turgu
mi — nei pagražintas, nei per
dėtas. Dėl pažymio kainos ga
lima ir pasiderėti. Tame „tur
guje" apie savo atvejį LKKA
studentas Laimonas taip pa
sakoja.
„Kai Vasiliauskas mano ži
nias įvertino 8 balais, nuta
riau eiti pasikalbėti. Užėjau (į
katedros vedėjo kabinetą —
b.n.) ir sakau: atėjau dėl egza
mino tartis kitu būdu... 'Ne
labai tave pažįstu. Nepradėsi
loti?' — paklausė docentas ir
išgirdęs neigiamą atsakymą
paklausė, kokio pažymio no
riu. Pasakiau, kad geriausio.
Tada Vasiliauskas pasiėmė

ATSIMINIMAI
1941-1962 M.
DANUTĖ IJNARTA1TĖ-PETRAUSKIENĖ
Jos vyras turėjo labai gerą vokišką smui
ką. Tik jis mėgo išgerti, tada pasiėmęs instrumentą ei
davo į gatvę ir grodavo, tada pulkas vaikų iš paskos
bėgdavo ir džiūgaudavo.
Tais laikais šaldytuvų mes neturėjome. Nebuvau jų
ir mačiusi. Produktus laikydavome sietelyje, kurį pa
kabindavome lauke prie lango. Visi namų langai buvo
nukabinėti sieteliais.
Vaikų konsultacijoje man patarė Algutį laikyti kuo
ilgiau lauke, kad nesusirgtų rachitu. Vaisių ir vitami
nų nebuvo, gydė tik saulė.
Vasarą lauke būdavo daug vaikų, todėl pati prie jo
sėdėdavau. O žiemą (iki 30 laipsnių šalčio,) vienas
miegodavo vežimėlyje lauke. Augo stiprus ir gražus
vaikas.
Kai Algučiui buvo 7 mėnesiai, išprašiau mamos, kad
pasiliuosuotų iš darbo. Aš labai norėjau eiti į darbą.
Bet, kai mama išėjo į pensiją, jai prasidėjo neurozė.
Mama vaiką labai mylėjo ir prižiūrėjo, bet kadangi
nuo 16 metų dirbo, (kai grįžo į Lietuvą su savo tėveliu
ii Sankt Peterburgo) jai be žmonių, be darbo atrodė,
neįmanoma gyventi. Ruošėsi mirti. Tada aš parašiau

Danutė

Karti duonelė
Ukrainoje

Mosėdis, Skuodo rajonas. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

RUOŠIAMASI PAVASARIO POTVYNIUI
Šilutė, sausio 15 d. (BNS)
Kaip praneša Šilutės apskri
ties Civilinės saugos departa
mentas, ruošiantis šią metų
pavasario potvyniui, Šilutės
rajono savivaldybė nusprendė
iš savo rezervo sandėlio skirti
guminius batus ir specialius
drabužius autobusų vairuoto
jams ir greitosios pagalbos
tarnyboms.
Ties užliejamu Šilutės-Rusnės keliu šiemet pirmąsyk bus
pastatyti 2 policijos postai, o
pačioje Rusnės saloje visą
parą budės policininkai.
Besiruošiant potvyniui vis
dar iškyla problemų: aviacijos

rodo, visgi labiausiai vykęs da
rinys, todėl gali būti pasisa
vintas ir vartojamas. Junokas
dažnai buvo kviečiamas į pre
zidentūrą pranešti apie tų jo
„korumpų" gaudymą bei pasi
tarti. Išklausęs prez. Adam
kaus pageidavimų (ar nuro
dymų) ir prižadėjęs juos vyk
dyti, skubiai siųsdavo į pasie
nį savo pareigūną pagauti ko
kį nors, irgi 200 Lt vertės,
kyšį paėmusį ar net to parei
gūno išprovokuotą muitinin
ką, įvykį išpūsdavo spaudoje,
o po to ir vėl tie patys skundai
bei prašymai priedų ar pre
mijų už gerą tarnybą.
Taigi toli dar Lietuvai iki
paveikios tvarkos, kaip kitose,
taip ir šioje srityje, o paskiau
sias ūkio ministro Eugenijaus
Maldeikio
svečiavimasis
Maskvoje rodo, kad žengiam
arčiau prie netvarkos...

broliui laišką ir išdėsčiau visą padėtį. Vytas, nieko ne
laukdamas, vasario mėn. vėl atvažiavo į Barnaulą, tik
šį kartą pasiimti mamos ir išvežė ją į Lietuvą.
Kai mamą lydėjome, traukiniui pajudėjus, Ženė bėgo
iš paskos verkdama, net garsiai rėkdama. Taip tik ru
sės moka išlieti savo sielvartą. J i nustebusi manęs
klausė, kodėl aš neverkiu, o aš jai atsakiau, kad grįžtančiųjų į tėvynę nereikia apraudoti.
O man prasidėjo vargas, vargelis. Antanas norėjo,
kad auginčiau vaiką ir nedirbčiau, o aš labai norėjau
dirbti. Suradau šalia gyvenančią vokietę, kuri augino
savo mergaitę. Ji sutiko kartu Algutį prižiūrėti, kol ai
būsiu darbe. Buvo viskas gerai, kol nesusirgo jos duk
relė. Abi atsigulė į ligoninę, o man teko ieškoti auklės,
nes į lopšelį Antanas vaiko nenorėjo išleisti. Rytais
būdavo labai šalta. Vežiodami galėjome vaiką peršal
dyti. O ir taip persaldėme. Neturėdama auklės, o į
darbą reikėjo eiti (dirbau tik pusę etato vaikų dar
želyje), nuvežiau vežimėlį su vaiku ir pastačiau po Ju
liaus langu. Jane dirbo. Vaikas miegojo. Prašiau Ju
liaus, jei bus labai šalta, kad įneštų į vidų. Aš žadėjau
greit atvažiuoti. Julius liko Juliumi. Nieko jis nežiū
rėjo, o aš darbe užtrukau. Lauke buvo labai šalta. Kai
atvažiavau, pamačiau, kad vežimėlis dar stovi lauke, o
vaiko nosytė šalta kaip ledas. Kai įnešiau į vidų, vai
kas buvo gerokai sušalęs. Greit parvežiau namo, o va
karą pakilo temperatūra, pradėjo kosėti. Nuvežiau pas
pažįstamą felčerę. Prasidėjo plaučių uždegimas. Tuoj

Lietuviška patarlė sako:
„Kur biednas beeisi, vis dū
mai į akis". Šiuo atveju tas
„biednas" yra demokratija,
kuriai daug karčių dūmų į
akis pučiama kone kiekvieno
je, dar neseniai sovietijos jun
go atsikračiusioje, valstybėje.
Deja, ne svetimi priešai, o
daugiausia savieji — rinktieji
ir nerinktieji politikai, įvai
raus plauko biurokratai, ieš
kantys greito pasipelnymo ki
tų (dažniausiai skurdžiųjų)
sąskaita vertelgos ir pan. —
pagalius į demokratijos veži
mo ratus kaišioja.
Galbūt istorijos slinktyje vi
suomet ir visur taip buvo, tik
mes šiuo metu daugiau dė
mesio į tuos reiškinius krei
piame, nes jie susiję ir su Lie
tuva. O gal tai visuotinis sin
dromas, taikytinas tautoms,
kurias savo letena pusšimtį
metų buvo prispaudusi rusiš
koji meška. Be abejo, besisielojantiems Lietuvoje pasitai
kančiomis negerovėmis, yra
maža paguoda, kad kone vi
sose kitose šalyse, nepriklau
somybę atgavusiose po sovieti
jos žlugimo, duonelė yra tiek
pat karti.
Kiekviena valstybė su tomis
negerovėmis stengiasi kovoti
savitai. Vienoms tas geriau
pavyksta, kitoms prasčiau, ar
apskritai nepasiseka. Tuomet
jos vėl beldžiasi į buvusio nar
vo duris, prašydamos, kad
Maskva jas atvertų ir priimtų
pasišildyti motulės Rusijos
glėbyje. Taip atsitiko Lietuvos
kaimynei Baltarusijai, kurios
prezidentas ilgai ir atkakliai
įkalbinėjo Kremlių, kad jo ša
lis nenori nieko kito, tik pri
klausyti Rusijai. Nepaisant
Vakarų pasipiktinimo ir ar
timųjų kaimynų nuogąstavi
mo, prez. Lukašenkos troški
mas pagaliau išsipildė. Nors
Baltarusijos gyventojams kas
dienybė nuo to nepagerėjo, bet
Kremlius, be abejo, džiaugiasi,
turėdamas dar vieną „užtva
rą" nuo nekenčiamų Vakarų ir
jų tarptautinių organizacijų —
NATO ar Europos Sąjungos.

specialistai siūlo sraigtaspar
nio budėjimą dėl operatyvumo
perkelti iš Nemirsetos į Šilutę.
Nors rajono priešgaisrinės
tarnybos 3 visureigiai yra
suremontuoti, tačiau patys ug
niagesiai dėl lėšų trūkumo
išleisti neapmokamų atostogų.
Civilinės saugos specialistų
siūlymas savivaldybės biu
džete numatyti 50,000 litų re
zervinių lėšų nelaimių padari
nių likvidacijai gali likti be at
garsio dėl sunkiai surenkamo
savivaldybės biudžeto.
Vis dar neišspręsti ryšio pa
laikymo potvynio metu proble
ma. Šilutės rajone būtina tu
rėti nuolatinį radijo ryšį su
civilinės saugos tarnybomis, o
potvynio metu ir su gyvento
jais. Todėl reikia organizuoti
nuolatinę operatyvinio ryšio
sistemą, užtikrinančią koky
bišką radijo ryšį tarp Šilutės
savivaldybės ekstremalių situ
acijų valdymo centro ir pa
jėgų, dalyvaujančių gelbėjimo
darbuose, bei su užtvindomų
teritorijų kaimų gyventojais,
Dabar pradeda vis garsiau
kuriems bus išduodamos ne
aidėti užuominos, kad panašiu
šiojamos radijo stotys.
keliu gali pasukti ir Ukraina.
Planuojama, kad artėjantis O tai Vakarams jau sudarytų
šių metų potvynis gali būti keblesnę problemą, negu ant
didelis ir daug rajono gyven visiško bankroto ribos taba
tojų užtvindytuose kaimuose luojanti, tebesapnuojanti bu
atsidurs kritiškoje būklėj. vusį „raudonąjį rojų", Baltaru
Kiekvienais metais nuomoti sija.
mobiliuosius telefonus užlie
Kaip žinoma, Ukraina yra
jamų vietų gyventojams yra viena didžiausių valstybių
per brangu.
Rytų Europoje, iš sovietijos
Apskrities valdžia anksčiau išsilaisvinusi maždaug tuo
kreipėsi į vyriausybę dėl lėšų pačiu metu, kaip ir kitos jos
skyrimo ryšio priemonėms, ta artimesnes ar tolimesnės kai
čiau jos nebuvo gautos.
mynės. Tačiau Ukrainos bė

pat reikėjo gulti į ligoninę. Išrašė siuntimą ir aš jau
ryte su vaiku gulėjau ligoninėje. Ten sąlygos buvo bai
sios. Mažame kambarėlyje sausakimša, pristatyta lo
vų, kur gulėjo mamos su vaikais. Vienas vaikas mirė.
Labai bijojau dėl Algiuko, bet jis greit sveiko ir po sa
vaitės mus išleido namo. Tuo laiku buvo į komandiruo
tę iš Gorno-Altaisko atvažiavęs pusbrolis Vladas. Jis
kasdien į ligoninę atnešdavo vaikui stiklinę morkų
sunkos ir man pavalgyti, nes maisto labai trūko. Anta
nas labai norėjo, kad liuosuočiausi iš darbo ir žiū
rėčiau vaiką, bet artinosi pavasaris ir aš norėjau kartu
su Algiuku važiuoti dirbti į pušyną. Birželio 10 d., kai
Algiukui buvo 1,2 metai išvažiavau su darželiu į poil
siavietę. Pasiėmiau kartu kaimynę mergaitę 14-metę
Tonią, kad, kai aš dirbsiu, prižiūrėtų vaiką. Atvažia
vome traukiniu kitą dieną vieni: dėl Tonės vėlavome.
Savo daiktus buvau atidavusi kartu su darželio daik
tais. Kai išlipome, reikėjo tolokai eiti. Tone pasakė,
kad savo krepšio ji neneš, jai per sunku. Aš nešiau sa
vo smulkmenas, Tonės daiktus, o Algutis mano liet
sargį.
Ta vasara įsiminė visam gyvenimui. Išsinuomojau
mažytį kambarėlį pas vienišą senutę, kuri turėjo kar
vę ir gyveno netoli. Man darželis apmokėjo ir kamba
rio nuomą ir už maistą vaikams nieko nereikėjo mo
kėti. Algis darželyje jautėsi labai drąsiai. Jis ūgiu at
rodė kaip trejų metų, tik kalbėti dar nemokėjo, ištar
davo atskirus žodžius. Jį darželio vaikai labai mylėjo.

Bindokienė

ir

dos, atrodo, gausėja su kiek
viena praeinančia diena. Ka
dangi tame krašte ypač daug
rusų kolonistų (net valstybinė
kalba praktiškai atsidūrusi
antroje vietoje, nors. kaip ir
Lietuvoje ar apskritai Baltijos
valstybėse, ji privalo būti uk
rainiečių), kurie jaučia loja
lumą Maskvai. Nors Ukrainos
prezidentas Kučma yra tautos
išrinktas laisvu, demokratiniu
balsavimu, ir turi gerų norų
šalį vesti Vakarų Europos
link, tačiau labai veiksmingas
niekuomet nebuvo. Juo labiau,
kad pastaruoju metu įsivėlė į
šlykštų skandalą, kurio pa
sekmės dar nėra aiškios.
Be to, jo darbas ir santykiai
su savos vyriausybės nariais
yra labai pašliję, o tuo, atrodo,
stengiasi pasinaudoti ir Rusi
jos prez. Vladimir Putin, ku
riam Kučma pradėjo rodyti vis
didėjantį palankumą. Vaka
riečiai baiminasi, kad Kučma
gali Ukrainą nuvesti Baltaru
sijos keliu — tiesiai i Maskvos
glėbį. Tiesa, kaip ir kitos ne
priklausomos Rytų bei Vidurio
Europos valstybės, Ukraina
klebena NATO bei ES vartus,
bet ne per daug agresyviai.
Nepaisant, kad
Šiaurės
Amerikoje (JAV ir Kanadoje)
bei kituose kraštuose gyvena
daug ukrainiečių, emigravu
sių ten po Antrojo pasaulinio
karo ir net prieš jį, jų organi
zuotumas toli gražu atsilikęs
nuo, pavyzdžiui, pabaltiečių
ar lenkų diasporos. Ukrai
niečių išeivija yra labiau su
siskaldžiusi, nedaug jos narių
grįžo į savo tėvyne po nepri
klausomybės atkūrimo ir nei
vienas nepateko į valdan
čiuosius valstybės sluoksnius.
Kai Lietuva, Latvija savo tau
tiečius, gyvenusius užsienyje
net pasodino i prezidento
kėdę, kai Estijoje užsienyje
gyvenę estai taip pat užima
aukštas pareigas vyriausybė
je, Ukraina į savo išeivius
žiūri su dideliu nepasitikė
jimu, o išeiviai ukrainiečiai
nelabai pasitiki savo tėvynės
demokratiškais siekiais. Net
vienas kitas ukrainietis versli
ninkas, Vakarų pasaulyje įsi
gijęs gerą vardą ir sėkmingai
įsikūręs, grįžęs į tėvynę, ne
trukus nusivylė sąlygomis ir
tvarka. Jei lietuviai išeiviai
kartais nusiskundžia, kad jie
Lietuvoje tarsi nepageidauja
mi, tai Ukrainos diasporai
grįžimas namo yra dar komplikuotesnis. Be to, daugelis
bijo, kad Ukrainos ateitis gali
būti tampriai susieta su Rusi
ja. Dėl to susirūpinę ir Vaka
rai.

Bėda buvo ta, kad jis dar nebuvo įpratintas valgyti
bendro maisto, o košės ne visada galėjau jam išvirti
Atrodė tikras dručkis ir po truputį pratinosi prie bend
ro maisto. Dar turėjau ųėdos su Tonia. Miegodavo il
gai, tai aš turėdavau ateiti iš darbo supinti jai kasas.
nes pati nemokėjo. Ir vaiko ji visai nemokėjo prižiū
rėti. Duodavau antklodę, kad pušyne galėtu pasitiesti.
tai ji sėdėdavo ant jos, o vaikas ant žolės, kartais po
lietaus, šlapios. Laimė, kad vaikas buvo stiprus ir ne
sirgo.
Kai būdavo tėvų lankymo diena, tėvai vaikams at
veždavo saldainių, tada Tonia iš vaikų kaulydavo ir
prisirinkdavo pilnas kišenes. Man prieš auklėtojas bū
davo nepatogu. O didžiausia blogybė buvo ta, kad nesi
laikė žodžio. Pasiprašydavo, kad aš ją kelioms die
noms išleisčiau namo, o išbūdavo namie visą savaite.
Man reikėjo dirbti, tai Algutį paimdavo auklėtojos j
grupę. Ten jis sėdėjo su vaikais per pamokėles, o pas
kui eidavo su vaikais ir auklėtoja į mišką. Kita kartą
kai Tone išleisdavau namo. žadėdavo laiku grįžti,bet
niekada savo žodžio netesėdavo.
Pavakariais prašydavo išleisti ją į kaimą, su kaimo
mergaitėmis pabendrauti. Aš ją išleisdavau, koi pati
man nepasipasakojo, kaip jos linksmai leidžia laiką
Vairuotojai vežiojo žvyrą iš karjero. Mergaitės pasi
prašydavo, kad jas pavėžintų. Tada vairuotojai pasiso
dindavo jas ant kelių ir taip vežiojo Apie tai sužino
jus, jos daugiau niekur neleidau.
(B.d.)
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DĖMESYS MOKSLUI JAV LB
KRAŠTO VALDYBOS
PLANUOSE
Tęsiame skaitytojų supažin
dinimą su naują kadenciją
pradėjusios JAV LB Krašto
valdybos planais. Šio straips
nio specifinis dėmesys skirtas
aukštojo mokslo sričiai. Supa
žindiname su Krašto valdybos
vicepirmininko dr.
Stasio
Bačkaičio paruoštu ir Krašto
valdybos patvirtintu būsimų
trejų metų veiklos planu.
Veiklos planas paruoštas,
atsižvelgiant į JAV LB sie
kius: a. puoselėti mokslinius
ryšius su Lietuva; b. skatinti
tautiečius
siekti
aukštojo
mokslo per akademines studi
jas Lietuvoje ir JAV; c. talkin
ti Lietuvos įvaizdžiui prista
tant lietuvių mokslinius pasie
kimus už Lietuvos ribų; d.
puoselėti ryšių palaikymą bei
bendradarbiavimą
tarpe

būtų įtraukiami Lietuvos ir
užsienio universitetų lietuviai
doktorantai. Dr. Bačkaitis
šiuo reikalu jau yra kreipęsis į
„Lituanus" žurnalo leidėjus
dėl tokio leidinio galimybes.
„Lituanus" žurnalui pasie
kiant daugybę universitetų
bibliotekų, bibliografinių ir
studijinių centrų, poveikis Lie
tuvos ir jos mokslininkų įvaiz
džiui būtų nemažas. Tikimasi,
kad Lietuvių fondas neatsisa
kys finansiškai paremti komependiumo išleidimą.
Studijų galimybė
I n t e r n e t u p e r Lietuvos
universitetus

vykti trumpalaikėms ir ilga
laikėms studijoms į Lietuvą.
Tai padėtų ne tik išlaikyti lie
tuvybę mūsų vaikų ir vaikai
čių tarpe, bet taip pat leistų
jiems, palyginant labai ne
brangiai,
įsigyti
aukštąjį
mokslą su mokslo laipsniais,
pripažintais ne tik visoje Eu
ropoje bet ir JAV.
Žinotina, kad Lietuvoje stu
dijos pirmaisiais dvejais me
tais, vedančiais į bakalauro
laipsnį, galimos ne tik lietu
vių, bet ir anglų kalba. Lietu
vos mokslines įstaigas atrado
jau nemažai užsieniečių. Pa
vyzdžiui, Kauno Medicinos
universitete mediciną studi
juoja per 300 užsieniečių,
Kauno Technologijos universi
tete jų yra per porą šimtų.
Kodėl iš jų negalėtų būti keli
šimtai JAV ir Kanados lietu
vių studentų? Bendradarbiau
jant su Lietuvos aukštosiomis
mokyklomis, bus bandoma pa
ruošti informacines studijų
brošiūras anglų kalba. Jos bus
paskleistos per JAV LB inter
nete tinklą, paskirus bendruo
menės vienetus, užsienio lie
tuvių žiniasklaidą. Asmenys,
siekiantys specializuotis to
kiose kryptyse, kurios JAV
yra sunkiai prieinamos ir
daug kaštuojančios bei vedan
čios į pelningas profesijas,
ypač turėtų susidomėti studi
jomis Lietuvoje.

JAV LB yra suinteresuota,
kad mūsų naujosios bangos
tautiečiai (jų JAV priskaičiuo
moksliniai orientuotų tautie jama apie 30,000) siektų pra
čių užsienyje.
dėti akademines studijas ir/
arba Lietuvoje pradėtą univer
Apie mokslinio plano
sitetinį mokslą tęsti šiapus At
autorių
lanto. Tikima, kad išsimoks
linęs lietuvis daugiau gali
Dr. S. Bačkaitis gimė Lietu duoti savo kilmės kraštui, o
voje. Aukštuosius technologi tuo pačiu ir LB. Daugeliui at
jos mokslus baigė JAV. Nuo> vykusiųjų, ypač • dirbantie
1968 m. tarnauja JAV Trans siems fizinį darbą, mokslas
porto ministerijoje Eismo ap yra sunkiai pasiekiamas tiks
saugos administracijoje kaip las, tiek laiko atžvilgiu, tiek
patarėjas, vadovaujantis inži dėl finansinių priežasčių. Ta
nierius, yra etikos technologi čiau, atsivėrus elektroninėms
niuose eksperimentuose komi informacijos perteikimo gali
sijos narys. Suorganizvęs ir mybėms, yra proga šias kliūtis
vadovavęs 18-kai biomechani- apeiti. Tai galima įgyvendinti,
kos ir žmogaus apsaugos tarp pasinaudojant Lietuvos uni
tautinių simpoziumų. Parašęs versitetų telemokymo sistema.
septynias knygas ir paskelbęs
Lietuvos universitetai, įgy
daugiau kaip 50 mokslinių dami Europos Bendruomenės
straipsnių. Redagavo „Lietu akademinių mokslų lygiaver
vių enciklopedijos" 37-ojo to
tiškumo pripažinimą, taip pat
mo tiksliųjų mokslų ir mediciįgaus ir visą kreditų pripa
"nbs skyrius. Bendradarbiauja
žinimą JAV ir Kanados moks
su žurnalais „Mokslas ir tech
linėse institucijose. Lietuvos
nika",
„Technikos
žodis",
kreditų sistema už išklausy
tus
kursus yra panaši į JAV sis
AABS (Baltų studijų sąjunga).
temą.
Taip pat yra lygiagre
1992 m. suorganizavo Kauno
tūs
reikalavimai
bakalauro ir
Technologijos universiteto Ad
ministravimo fakultetui pata magistro laipsniams. Kadangi
riamąją tarybą JAV-se ir yra nemažas skaičius Lietuvos
jos dabartinis pirmininkas. universitetų jau vykdo moky
Dirba su Kauno Technologijos mo programas elektroniniais
universiteto
automobilinio tinklais, bus tiriamos gali
transporto katedra eismo ap mybės apie JAV gyvenančiųjų
saugos vadovėlio paruošime ir telestudijų pradėjimą interne
kaip patarėjas doktorantūros tu iš Lietuvos. Tam reikėtų
studijose. 1995 m. Kauno suformuoti universitetinį už
Technologijos
universitetas jūrio studijų konsorciumą iš
jam suteikė garbės daktaro kelių Lietuvos universitetų,
laipsnį. Nuo 2000 m. Trans kuris pateiktų internetu kur
porto tyrimo tarybos narys sų programą. Studentai, iš
prie Lietuvos Mokslo akade klausę kursą ir išlaikę teledismijos prezidiumo.
tancinį egzaminą, gautų už
skaitas — kreditus. Jie galėtų
tęsti mokslą iki mokslinio
Mokslinių ryšių su
laipsnio gavimo, arba, surinkę
Lietuva puoselėjimas
poros metų kreditus, pereiti
Lietuvai integruojantis į Va studijuoti į jų pasirinktą uni
karų pasaulį, yra svarbu ir to versitetą JAV-se arba Kana
liau jai talkinti su akademi doje. Telestudijos būtų apsi
niais ryšiais ir interesais JAV- mokamos pačių užjūrio stu
se. Susirišus su Lietuvos dentų, bet Lietuvos mokslo
aukštosiomis mokyklomis bei kainomis. JAV LB funkcija
Lietuvos Mokslo akademija būtų pagalba suorganizuojant
(LMA), per spaudą, elektro ir programą išgarsinant. Pro
ninį tinklą, biuletenius bus gramos įgyvendinimas ir veik
siekiama pateikti informaciją la būtų konsorciumo reika
apie Lietuvos universitetus, las. Būtina pastebėti, kad pa
galimybę juose studijuoti, at našios telestudijų programos
likti stažuotes, bendrauti tyri- veikia ne tik keliose dešimtyse
minese studijose, kviesti iš už JAV universitetų, bet ir Va
sienio porfesorius studijoms karų Europoje.
Kalbantis su Lietuvos uni
akademinių atostogų laikotar
versitetais,
būtų galima taip
piu Bus rūpinamasi, kad Lie
pat
iškelti
klausimą
dėl suda
tuvos universitetai pateiktų
rymo
ir
internetu
perteikiamo
apie save informacines brošiū
ras ir biuletenius Lietuvos specialių kursų vyresniojo
ambasadai, konsulatams, LB amžiaus kartai meno, lietuvių
įstaigoms, LTSC, muziejams literatūros, muzikos, istorijos,
ir t.t. Savo ruožtu, JAV LB kraštotyros, dailės, sveikatos
tinklalapiu bus informuojama ir kitomis temomis. Aukštes
apie Lietuvoje atliekamus žy niųjų lituanistinių klasių mo
kiniai taip pat galėtų šia pa
mesnius mokslinius darbus.
Lietuvos įvaizdis mokslinėje slauga naudotis.
srityje keltinas kiekvienais
Studijos Lietuvos
metais, išleidžiant lietuvių
universitetuose
užsienio
doktorantų disertacijų san
lietuviams
trauką, kaip anglų kalba lei
džiamo „Lituanus" žurnalo
JAV LB interesas yra ska
specialų numerį- J 8į leidinį tinti vietinį lietuvių jaunimą

Stipendijos bei stažuotės
Svarstant dr. S. Bačkaičio
pateiktą mokslinės veiklos
planą, JAV LB Krašte valdy
boje vyravo nuomonė, kad iš
išeivijos pusės būtų skatina
mas stipendijų sukaupimas ir
mecenavimas pirmiausiai ma
gistro ir doktorantūros studi
joms, nes jie daugiausia bus
pagrindiniai veiksniai Lietu
vos prisikėlimui iš nuosmukio.
„Proto nutekėjimas" yra viena
Lietuvos problemų. Skundžia
masi, kad išviliojami patys ge
riausieji. Būtų tikslu, kad sti
pendijas teikiantys išeivijos
fondai duotų pirmenybę pra
šymams iš Lietuvos ir naujo
sios bangos ateiviams JAV. Iš
Lietuvos studijuojantys turėtų
pasirašyti sutartį sugrįžti į
Lietuvą (kad ir nustatytam
laikui!), o nesugrįžus, stipen
diją privalėtų būti atmokėta
parėmusiai institucijai. JAV ir
Kanadoje gyvenantiems įsi
darbinus, stipendijos turėtų
būti sugrąžinamos, nebent
studijų šaka yra lituanistika,
Lietuvos istorija, folkloras, ir
pan. Stipendijų sugrąžinimas
turėtų tikslą kasmet padidinti
jas teikiančių institucijų sti
pendijų fondus.
Stipendijas teikiantys fondai
dalį stipendijoms nukreiptų
lėšų galėtų skirti padengti
stažuotės išlaidas JAV keletui
jaunų, Lietuvos universitetų
parinktų dėstytojų. Stažuotės
turėtų būti koncentruojamos
JAV universitetuose, kurie pa
sirašę bendradarbiavimo su
tartis su Lietuvos universite
tais. Tokiu būdu būtų suma
žintos stažuotės išlaidos. Yra
labai svarbu jauniems dėsty
tojams sudaryti galimybę susi
pažinti su Vakarų pasaulio
mokymo metodais bei speci
finėmis mokslo temomis. Jau
niems dėstytojams nemažiau
būtina sudaryti progą įgyti
Vakarų pasaulio akademinę
patirtį ir suteikti galimybę
užmegzti ilgalaikius bendra
darbiavimo ryšius su kolego
mis užsienyje.

PAGALBOS ŠAUKSMAS!
ls Rasos Leonienės, kuri
dirba referente prezidentū
roje, atėjo laiškas, kuris mane
sukrėtė. Prezidentūroje drau
gai suorganizavo lėšų rinkimą
kaulų čiulpų persodinimo ope
racijai, kuri būtinai reikalin
ga, kad išgelbėtų gyvybę jau
nai, 19 metų merginai, ser
gančiai nepagydoma liga —
limfoblastine leukemija. Prie
de buvo prisegtas pačios Žanetos Rutkauskaitės laiškas,
kuriame ji rašo:
.Atsiprašau už Jūsų su
trukdytą brangų laiką ir pra
šau neabejoti mano laišku, nes
jis — tai mirties ir gyvybės
klausimas.
Man devyniolika, sergu
ūmine limfoblastine leukemija
(kraujo vėžiu), todėl man sku
biai reikalinga kaulų čiulpų
persodinimo operacija.
Šis mano laiškas — tai vil
tingas pagalbos šauksmas į
Lietuvos žmones ir į Jus.
Žmogui duotas vienas gyveni
mas, ir kartu su juo — tik vie
na tikroji laimė ar nelaimė,
absoliutus sugniuždymas ar
visiška palaima su klausimu:
būti, ar ne?
Vienas kartas jaustis žmo
gumi skirtas ir man. Kaip ir
viena nelaimė. Nelaimė, kuri
užgožia net tas laimingas
žinojimo, kad esu gyva, mi
nutes. Aš gyva, bet nesu rami.
Ramybė mane aplenkė jau
dvejus metus, būtent, tiek lai
ko aš sergu ūmine limfoblas
tine leukemija (kraujo vėžiu).
Ką tai reiškia septyniolikme
čiui jaunuoliui, kurio širdyje
pulsuoja džiaugsmas mylėti,

JAV lietuvių mokslo
darbuotojų sąrašas
Mokslinių darbuotojų, tyri
nėtojų bei aukštąjį mokslą
baigusių specialistų sąrašas
yra reikalingas mums patiems
palaikyti ryšiams, o taip pat
bendriniams darbams. Reika
lui iškilus, arba kam nors ieš
kant kontaktų, sąrašas paši

Neseniai „Draugo" pusla
piuose buvo žinutė, kad kaulų
čiulpų operacijai Lietuvos vy
riausybė per Sveikatos minis
teriją paskyrė 400,000 litų
Santariškių klinikoms atlikti
autelogines
kaulų
čiulpų
transplantacijas (kaulų čiul
pai imami iš to paties žmo
gaus). Aš su klinikomis susi
rašinėjau ir tas faktas buvo
patvirtintas, bet Žanetai ši
transplantacija nereikalinga.
Po tokios transplantacijos pa
gyja ir gyvena tik apie 5 proc.
ligonių. Žanetai būtina negiminingo donoro kaulų čiulpų
transplantacija, kuri Vokieti
joje kainuoja 360,000 DM. Pi
giausiai operacijos atliekamos
Lenkijoje (Katovičuose) ir kai
nuoja nuo 55,000 iki 80,000
dolerių.

jausti, žinoti, kada reikia pri
imti tokį gyvensenos būdą, ko
kio nelinkėtum net didžiau
siam priešui. Bet visų baisiau
sia — ateities nežinomybė.
Visi chemoterapijos kursai
baigti, reikalinga skubi kaulų
čiulpų persodinimo operacija,
kuri mano tėvams kainuoja
neįsivaizduojamus pinigus. Ji
— mano vienintelė viltis. Esu
vienturtis vaikas šeimoje, to
dėl man reikia donoro — kito
žmogaus, o donorystės trans
plantacijos daromos tik kitose
užsienio valstybėse. Su dideliu
nerimu ir baime sutinkame
kiekvieną dieną, nežinodami,
ką ji nulems. Kiekvienos die
nos kiekviena valanda ir mi
nutė atima iš manęs po lašelį
gyvybės.
Neturėdama kitos išeities,
kreipiuosi į visus geros valios
žmones finansinės pagalbos.
Suprasdama tai, jog Lietuvoje
įsivyravusi ekonominė situaci
ja nėra pastovi, tikėsiuosi nors
minimalaus Jūsų įnašo į visa
vertę mano ateitį

tarnautų susisiekti, gauti nuo
rodas, dalyvauti vienoje ar ki
toje konferencijoje, ir pan. Są-,
rašąs taip pat būtų parankus
turėti Lietuvos mokslo įstai
goms dėl galimo bendradar
biavimo, pasidalinimo infor
macija arba nuorodų.
JAV LB 1990 m. tokį sąrašą
buvo paruošusi. Jį būtina at
naujinti ir patikslinti. Šiuo
tikslu bus susisiekiama su ži
nomais mokslo darbuotojais,
Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centru, Inžinierių ir ar
chitektų sąjunga, Gydytojų są
junga bei bendruomeninėmis
institucijomis. JAV LB su
pranta svarbą sąrašams teikti
deramą konfidencialumą.
Mokslo ir kūrybos
simpoziumas 2002 metais
Pagal esamą susitarimą, bū
simasis Mokslo ir kūrybos
simpoziumas turėtų įvykti
JAV 2002 metais. Pagrindi
niai simpoziumo rengėjai: In
žinierių ir architektų sąjunga
(ALIAS), LTSC, Gydytojų są-

Nors iš Lietuvos yra at
siųstas banko sąskaitos nu
meris, bet, siunčiant aukas
tiesiai į Lietuvą, jos nenura
šomos nuo JAV mokesčių.
Šiuo jaudinančiu reikalu ga
lite aukas siųsti per Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Ne
svarbu, kiek siųsite, svarbu
atverti širdis ir bandyti padėti
Žanetai. Aukos bus pervestos
jai per LML. Ant čekių būtinai
pažymėkite, kad Žanetai, tax
nr. yra ID 336-3810893. Rei
kalui esant, galite skambinti
LML prezidentei Pranei Šlutienei tel. 773-238-1536 arba
rašyti elektroniniu
laišku
pranute@aoe.com. P. Šlutienė
šiuo reikalu rūpinasi.
P . Šlutienė
„Draugo" redakcijos pas
taba. Kai pirmą kartą inter
nete pasirodė Žanetos Rut
kauskaitės pagalbos šauks
mas, daugelis Ą tai pažiūrėjo
gan skeptiškai, nes tokių „gyvybės-mirties" šauksmų iš
Lietuvos nuolat pasigirsta ir
ne visais galime tikėti. Tačiau
šis atvejis yra tikras, kaip pa
liudija ir pati P. Šlutienė,
Šiomis dienomis grįžusi iš Lie
tuvos. Žaneta verta visų mūsų
pagalbos — padėkime jaunai
merginai gyventi. DB.

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOOUO, NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofcs « Off. Mgr Aukse
S. Kan* kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 Weet 95th Street

Tai. (708) 4244654
(773)581-8654

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Medicinos įstaigai VVheeling,
IL, reikalingas masažistas.
Privalo turėti Amerikoje
išduotą leidimą. Skambinti
tel. 847-392-8080.
MILDUN Medicinos centras
siūlo vienintelius Čikagoje
gydytojo padėjėjo kursus,
praktiką atliekant medicinos
įstaigoje. Padeda įsidarbinti.
Tel. 847-392-8080.
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
C R C VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

Atliekame visus staliaus ir
smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.

773-585-9500

Gandralizdis laukia sugrįžtančių šeimininku. Algimanto Žižiūno nuotr.
• Klaipėda. Advento antrąją
savaitę parapijos charizminin
kų maldos grupės bei „Nau
josios sandoros" evangelizaci
nės grupės iniciatyva Klaipė
dos Šv. Juozapo Darbininko
bažnyčioje vidinio išgydymo
Mišias aukojo Telšių vyskupas
augziliaras Jonas Kauneckas.
Per pamokslą jis akcentavo vi
dinės laisvės ir dvasinės svei
katos svarbą žmogui. Užtari
mo maldai vadovavo kun. Kęs
tutis Rugevičius.

junga ir JAV LB. Paskutiniai
keli simpoziumai iš JAV pusės
parodė turinio atžvilgiu silp
nėjimą ir menkėjantį moksli
nių darbuotojų dėmesį. Būti
na: 1. tęsti simpoziumus to
liau ta pačia forma, kaip iki
šiolei Čikagoje; 2. pasvarstyti
simpoziumams kitų vietovių
galimybę; 3. siaurinti simpo
ziumo mastą ir daugiau orien
tuotis į parinktas profesines
kryptis, kuriose būtų įmano
mas geresnis išeivijos moksli
nių darbuotojų indėlis, neat
sižvelgiant į jų populiarumą
visuomenėje; 4. riboti simpo
ziumą daugiau visuomenei po
puliariomis temomis.
JAV LB, pritardama 2002
metais įvyksiančio simpoziu
mo ruošai, sieks su dalyvau
jančiomis organizacijomis išsi
aiškinti anksčiau padarytus
įsipareigojimus, trūkumus ir
galimus pagerinimus, kad
simpoziumai atgautų turėtą
išeivijos mokslo žmonių bei
plačiosios visuomenės dėmesį.
JAV LB Informacija
(Terese Gečienė)

LIETUVOS MENININKŲ DARBAI
EUROPOS KOMISIJOJE
Lietuva yra trečioji šalis po
Lenkijos ir Vengrijos, kuriai
buvo suteikta galimybė prista
tyti savo menininkų darbus
Europos Komisijoje Briuse
lyje. Dvylikos šiuolaikiniu Lie
tuvos autorių — tapytojų, gra
fikų, skulptorių — kūrinių pa
roda surengta už Europos Są
jungos plėtrą atsakingo Euro
pos Komisijos komisaro Giunterio Verheugen biuro patal
pose.
Europos Komisija, atrodytų,
nėra labai tinkama vieta me
no renginiams, tačiau įvairio
se Europos institucijose Briu
selyje vis dažniau ir dažniau
organizuojamos
šiuolaikinės
dailės, fotografijos, skulptū
ros, plakatų, knygų parodos.
Pastaruoju metu (prasidėjus
deryboms dėl narystės Euro
pos Sąjungoje) pirmystė yra
teikiama šalių kandidačių, ku
rių kultūra ir menas mažiau
žinomi, projektams. Tokiomis
iniciatyvomis norima pabrėžti,
kad mūsų dienų Europa — tai
Europa permainų laikotarpiu.
Siekiama ne tik politinės ir
ekonominės sąjungos — svar
bu ir piliečių visuomenės su
formavimas — žmonių sąjun
gos sukūrimas, kurioje kiek
vieno tradicija ir kultūra turi
lygias teises būti atrasta, pa
žinta, saugoma ir vystoma.
Europos plėtros procese kultū
ra ilgai buvo marginalinė sri
tis. Todėl tokie renginiai atk
reipia čia dirbančių ir besilan
kančių politikų iš visos Euro

pos dėmesį — tarp Europos
plėtros procese dalyvaujančių
šalių vyksta ne tik politinis
dialogas, bet išlieka ir kultū
rinės komunikacijos poreikis.
Tai poreikis kurti ir dalytis
savo kūrybiniais produktais,
tikint, kad kultūra yra būtent
tas faktorius, kuris gali paska
tinti eilinį europietį prisidėti
prie bendrų Europos namų
statybos.
Parodoje eksponuota 30 Lie
tuvos kūrėjų darbų kolekcija
gana įvairi — šalia senesnės
kartos menininkų — skulpto
riaus Leono Striogos, tapytojų
Jono Daniliausko ir Algirdo
Petrulio ir viduriniosios kar
tos — tapytojų Dalios Kas
čiūnaitės, Algio Skačkausko,
Algirdo Griškevičiaus ir skulp
torės Ksenijos Jaroševaitės —
kūriniai. Jaunosios kartos me
nininkams atstovavo grafikai
Kęstutis Grigaliūnas, Eglė
Vertelkaitė, Dovilė Tomkutė
ir tapytoja Eglė Gineitytė. Ko
lekcija atskleidžia Lietuvos
dailei būdingą stilistine įvai
rovę. Greta ekspresionistinės
pakraipos figūrinių paveikslų
— grynosios bei spalvinės abs
trakcijos tapyba, saikingų
siurrealistinių bruožų turintys
kūriniai, filosofinėmis aspira
cijomis paremta skulptūra, de
koratyvi ir preciziškai techni
niu požiūriu atlikta grafika.
Paroda veikė iki gruodžio 20
dienos.
Kultūros gyvenimas. 2000 m.
Nr. 9 (63)

AUKŠTAITIJOS PARTIZANŲ
PRISIMINIMAI
BRONIUS JUODELIS
T ęsinys

Pedagogas Juozas Masilionis.

IŠLYDĖJOME
A.A. JUOZĄ MASILIONĮ
2000 m. gruodžio 16 d. Čika
goje staiga mirė 86 m. am
žiaus sulaukęs žymus pedago
gas, lituanistas, lietuviškos
spaudos bendradarbis ir vado
vėlių autorius a.a. Juozas Ma
silionis. ^Paimkim arklą, kny
gą, lyrą ir eikim Lietuvos ke
liu" šūkiu vadovaudamasis,
savo gyvenimą pašventė litua
nistiniam švietimui ir lietu
vybės išlaikymui išeivijoje. Su
jo pasitraukimu netenkame
pasišventusiu ir darbštaus vi
suomenininko. Didžiausias jo
rūpestis buvo, kad čia gimusi
mūsų jaunoji karta nepaskęs
tų svetimybių jūroje. Buvo re
to pareigingumo asmenybė,
neatsisakiusi nei vieno darbo,
kur jo prisidėjimas buvo reika
lingas, todėl visų buvo labai
gerbiamas, jo talka vertina
ma.
Velionis gruodžio 20 d. buvo
pašarvotas Jėzuitų koplyčioje
prie Jaunimo centro. Jo gyve
nimo ir darbų paminėjimas
bei atsisveikinimas vyko gruo
džio 21 d.
Šermenų maldas sukalbėjo
kun. Juozas Vaišnys, SJ, ve
lionio ilgametis bendradarbis
lituanistinėse mokyklose. At
sisveikinimui vadovavo į tetė
no laidotuves iš Lietuvos atvy
kęs Arūnas Pemkus. Jis trum
pai apibūdino Juozo Masilionio gyvenimą, veiklą ir dar
bus.
JAV LB vardu atsisveikino
LB Socialinių reikalų tarybos
pirmininkė Birutė Jasaitienė,
pažymėdama J. Masilionio
prisidėjimą
prie
Lietuvių
Bendruomenės veiklos. Primi
nė, kad savaitė prieš mirtį
jam buvo įteikta prelato dr.
Juozo Prunskio premija už vi
suomeninę ir katalikišką veik
lą. LB BrightonParko apylin
kės pirm. Salomėja Daulienė
tarė atsisveikinimo žodį tos
apylinkės vardu.
Jonas Variakojis, filatelistų
draugijos „Lietuva" pirminin
kas, apibūdindamas jo filatelinę veiklą pažymėjo, kad J.
Masilionis
buvo
pakeltas
draugijos Garbės nariu už
uolų lietuviškų pašto ženklų
rinkimą. Ne tik pats rinko, bet
ir jaunuolius ragino pašto
ženklais domėtis. Per lietuviš
kus pašto ženklus jaunimas
labiau susipažįsta su kraštu,
žymiais asmenimis, menu,
gamta ir praeities įvykiais.
Pedagoginio
lituanistikos
instituto direktorė Stasė Pe
tersonienė, atstovavusi ir Li

tuanistinių tyrimų ir studijų
centrui, pasitelkusi šio institu
to studentus, prasmingomis
eilėmis prisiminė savo moky
toją, įkvėpusį jiems meilę lie
tuvių kalbai, literatūrai ir lie
tuvybės išlaikymui. Atsisvei
kindami su mylimu mokytoju,
jaunuoliai į jo karstą dėjo ro
žių žiedus.
Jonas Kavaliūnas, kartu su
velioniu studijavęs Kaune ir
kartu dalyvavęs ateitininkų
veikloje, prisiminė Juozą Masilionį kaip ryžtingą sieki
muose ir pedagogikai pasi
šventusį asmenį. Paminėjo,
kad J. Masilionis savo patari
mais talkindavo Studijų die
nose Dainavos stovyklavietėje.
Jam Amžinybėn išėjus sunku
bus rasti asmenį turintį tokį
didelį patyrimą pedagogikai.
Gruodžio 22 d. rytą geduli
nės šv. Mišios buvo aukojamos
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Šv.
Mišias koncelebravo kun. Juo
zas Vaišnys, SJ, prelatas Ig
nas Urbonas, jėzuitų gimnazi
jos Lietuvoje direktorius kun.
Algis Baniulis, SJ. kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC, ir klierikas
Nerijus Smerauskas. Įspūdin
gai giedojo sol. Danutė Stankaitytė, akompanuojant muz.
M. Motekaičiui. Kun. J. Vaiš
nys, SJ, pasakė išlydėjimo pa
mokslą, iškeldamas velionio
nuopelnus lietuvių kalbai ir
literatūrai. Prisiminė, kad
kartu su velioniu daug metų
dirbo lituanistinėje mokykloje.
Kun. J. Vaišnys priminė susi
rinkusiems, kad Dievas kiek
vienam žmogui duoda talen
tus ir leidžia pasiruošti am
žinam gyvenimui. Atlikus že
mėje Dievo numatytus darbus
Jis pasišaukia pas save.
Po šv. Mišių, gausaus būrio
gerbėjų Velionis buvo nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių
kapines. Juozo Kulio pastangų
dėka laidotuvių vilkstinę ly
dėjo policijos Sherifo mašina.
Kapinėse laidojimo apeigas at
liko prel. Ignas Urbonas, ge
ras Velionio draugas.
Po laidotuvių dalyviai rinko
si Jaunimo centre. Čia pietų
metu buvo pabendrauta su
Velionio žmona Prane Masilioniene. Paguodos žodžius tarė
Marytė Utz, Ramunė Lukienė.
Milda Šatienė, muz. Faustas
Strolia, Aldona Jurkutė, Jo
nas Kavaliūnas, Stasė Peter
sonienė, Jonas Variakojis ir
kiti Velionio gerbėjai.
Arūnas Pemkus, Pranės Masilionienės sesers sūnus, laido-

Atsibundu, guliu
ant .-ofos. rankos, kojos suriš
tos, o priešais stovi MGB lei
tenantas Simonavičius. Ant
stalo sukrauta visa mano
amunicija: automatas, pistole
tas, Šoviniai ir granatos (Pir
moji knyga, psl. 687).
— Su Gudeliu mes visą laiKU buvome kaip draugai. Gu
delienė mums ir duoną kep
davo. Šeimyna jų buvo dide
le, būtų badu išmirę, jei ne
partizanai, kurie aprūpindavo
miltais ir mėsa, — pasakoja
Bronius Kemeklis — Kerštas.
— Gudelis skrebams išda
vinėjo mūsų bunkerius, ku
riuos jis pastebėjo miške ša
kas berinkdamas. Jis išdavė
Žento ir Ilgūno bunkerį, kurį
enkavedistai susprogdino. Ap
supo ir Nemuno bunkerį. Ten
žuvo
septyni
partizanai.
Kurklių skrebai jį labai sau
gojo, kad mes jo nenušau
tume. Gudelis už kiekvieną
nušautą partizaną gavo po
3,000 rublių, iš viso 21 tūks
tantį. Jis ir dabar patogiai gy
vena Anykščių rajone (II-2
knyga, psl. 573). Per išdavys
tes, kurios knygose dažnai mi
nimos, NKVD ir stribai suži
nojo kas partizanams valgyt
duoda, jiems atėjus į namus,
kas į bunkerius maistą pris
tato, kas baltinius siuva ir
skalbia, kas parūpina kitas
priemones. Kaimas partiza
nus labai rėmė. Labai daug
rėmėjų, susekti, ar išdavikų
išduoti, buvo išvežti į Sibirą.
Dar daugiau išvežtųjų buvo
partizanų giminės ir artimie
jiPer išdavystes, per sus
tiprėjusį partizanų naikinimą
stribų ir NKVD garnizonų
rankomis ir ginklais, per
nuolatinę partizanų žūtį, Lie
tuvos laisvės kovotojų Odisėja
pasibaigė 1953-1955 metais,
sunaikinusi už partizanus
didesnį skaičių NKVD, stribų
ir išdavikų.
Legalizacija ir
registracija

DRAUGAS, 2001 m. sausio 25 d., ketvirtadienis

Matote, kaip viskas susiklos
tė. Kartu į mišką išėjom,
draugai artimi buvom, o da
bar turėsime juos sunaikinti.
Įsakymas buvo įvykdytas.

Epilogo vietoje
„Aukštaitijos partizanų pri
siminimai" per tris knygas
AUKŠTAITIJOS pateikiant net 118 prisimini
1'AJ.rnZANl/ mų autorių, tuos prisimini
mus, tas kovas patvirtinant
knygose gausiais NKVD —
KGB archyvų dokumentais,
protokolais, išverstais iš rusų
kalbos, yra didelis, autentiš
kas įnašas į Lietuvos laisvės
kovų istoriją. Čia yra tik vie
nos Lietuvos dalies partizanų
kovų ir kančių vaizdas. Tos
dalies tik gyvais likusių par
tizanų prisiminimai. O kiek
tomų tų žiaurių, beviltiškų
kovų prisiminimų būtų, jei
prakalbėtų 3G,000 žuvusių
partizanų lūpos? Kiek reikėtų
— Partizanų motinos Audic- tokių pasišventėlių, kaip Ro
kienė ir Vatkevičienė atėjo mas Kaunietis, tų prisimini
pas mane į būrį ir sako: „Jo mų surašymui? Kiek reikėtų
kūbai, gal geriau netrukdyk, leidyklų, redaktorių tų prisi
tegu vaikai registruojasi, vis minimų knygų paskelbimui
mūsų tautos
generacijoms,
tiek gali žūti".
— Žinot, aš nusiplaunu ran kad jos žinotų Lietuvos istori
jos tragiškiausius epizodus iš
kas,— aš joms atsakiau.
— Taip- ir išėjo šitie jaunuo pirmųjų lūpų?
liai registruotis. Nunešė ir
Žuvę partizanai jau nebe
atidavė ginklus. Po kurio lai kalbės apie savo žygius, gi
ko atėjo skrebai, išsivedė abu nant nuo okupanto savo
ir ėmė reikalauti grąžinti gimtąją žemę. Bet dar yra gy
daugiau ginklų. Tie sako ne vų partizanų, jų vaikų, jų
turį. Tada srebai išsipjovė žmonų Žemaitijoje, Suvalki
alksnines lazdas ir ėmė dau joje ir Dzūkijoje, kur vyko
žyti bernelius taip, kad gy nuožmios partizanų laisvės
viems iššoko akys ant kaktos. kovos, ginant žmogaus pri
Pamatę, kad iš jų nieko neiš- gimtas teises, ginant gimtąjį
gaus — abu nušovė.
kraštą nuo žiauraus okupan
— Me* iegalizavomės 1955 to.
m. su broliu Juozu Obeliuose.
.^Aukštaitijos partizanų pri
Apylinkėse partizanų daugiau siminimų" knygos gaunamos
nebebuvo* Iš mūsų būrio- tik Vilniaus, Kauno ir gal kituose
aš vienas likau gyvas, —"pa knygynuose. Jų kainos aukš
sakoja Izidorius Streikus-1 Gi tos ir Lietuvos pensininkai
rėnas, „Žalgirio" būrio parti
zanas. , c
Aiik-,:..i:i;
— Aš gyvenau Panevėžyje
p.it P / . I 'M
>
ir dirbau. Linų kombinate.
\
1
>* ĮH mrrr.iun I . I I
Ketverius metus mūsų niekas
nelietė ir niekur nekvietė.'
Vieną ankstų rytą atėjo ir pa
ėmė mane. Pabradėje suėmė
ir brolį Juozą. Du mėnesius
'4
tardę Vilniaus saugume, ma
"!*•
ne teisė .Lietuvos TSR Aukš
čiausias teismas Rokiškyje.
v* , ; '
Man davė 15 metų, o bro
• '
liui Juozui aukščiausią baus
*
»• '
\
mę — sušaudyt! Aš kalėjau
f . .
,'
•> *
i
Mordavijos lageriuose. Atsė
dėjau 15 metų ir sugrįžau.
•-

Mylimai seseriai

A. f A.
SALOMĖJAI
Lietuvoje mirus, mielą MAGDALENĄ STANKŪNIENĘ
nuoširdžiai užjaučiame.

' PRISI
MINI-

— Enkavedistų vyriausias
vadas Bartašiūnas 1955 iš
leido įsakymą, kad vyrai pri
Baudžiame savus
valo eit iš miškų ir legalizuo
tis. Aš žinojau, kad man išeit
— Sulaukėme 1945 m. rug
negalima, — pasakoja būrio
pjūčio
pabaigos. Penki mūsų
vadas Jokūbas (I knyga,
būrio
partizanai
pareiškė, kad
psl.667).
jie iš būrio išeina, į laisvę, —
pasakoja Alfonsas Vaičiūnas
-Parašiutas. — Mes prašėm
jų, kad neišeitų. Klausėm jų,
kuo garantuoja, kad čia liku
sieji būsime saugūs? Žinoma,
jie nieko negarantavo.
— Gyvenkit, kaip norit, —
pasakė, sudėjo ginklus ir išė
jo.
— Tada ir prasidėjo velnia
va. Kai mūsiškiai registravo
si, stribai motiną ėmė kviest
kiekvieną dieną. Tardė, kad
pasakytų, kur aš, nes iki tol
nežinojo. Jie pasakė, kad aš
miške. Ir kitus suminėjo, iš
vardijo, kas ką padaręs, kas
kokį skrebą nušovęs. Pradėjo
suiminėti ūkininkus, pas ku
riuos užeidavom, kurie mus
tuvėms atskridęs iš Lietuvos, rėmė. Juos tardė ir mušė, jei
nuoširdžiai padėkojo visiems neprisipažindavo. Tada žmo
dalyvavusiems atsisveikinime, nės pradėjo mūsų vengti. Nešv. Mišiose ir palydėjusiems jį bepasitikėjo, kaip kad pra
į amžinojo poilsio vietą Šv. džioje. Pasiskundė mūsų bū
Kazimiero lietuvių kapinėse. rio vadui Rupužėnui. Jis su
Pareiškė padėką ir Jaunimo apygardos vadu Vaiteliu ir ki
centro tarybos direktoriui Vac tais nustatė, kad tų regisorganizatoriai
yra
lovui Momkui už šermenų, at trantų
Grinkai.
Sprendimas
buvo
sisveikinimo organizavimą ir
padarytas registrantus
ir
palydėjimą į kapines.
Grinkų
šeimą
sunaikinti
(II.
Skirstydamiesi, visi daly
viai, reikšdami užuojautą Pra dalis, I knyga, psl. 613).
— Vadas mums davė tokį
nei Masilionienei linkėjo iš
tvermės, stiprybes ir Dievo pa įsakymą, nelabai malonų, bet
mes privalome jį įvykdyti, —
laimos.
Antanas Pauiuolis aš sakiau savo vyrams. —
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Veronika ir J. Švabai
Julija Gylienė

A. f A.
Inž. JUOZUI RASIUI
mirus, žmoną IRENĄ, sūnus VYTAUTĄ ir TOMĄ su
šeima bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi
Tadas ir Česlovą Aleksoniai

PRITARIA SPARTESNIAM ĖJIMUI Į ES
ryžimą siekti, kad derybos su
ES būtų baigtos 2002 metais,
0 Lietuva būtų pasiruošusi
tapti ES nare 2004 m. sausio
1 dieną.
URM Informacijos ir kul
tūros departamento direkto
rius Petras Zapoiskas, komen
tuodamas šį susitarimą, sakė,
jog Švedijos pirmininkavimo
pusmetis gali būti lemiamas
Lietuvos deryboms dėl na
rystės ES, todėl vidinis Lie
tuvos politinių partijų sutari
mas yra labai svarbus, spar
tinant euroderybas.
Pareiškimą pasirašė val
dančiajai daugumai atstovau
jančios Naujosios sąjungos (so
cialliberalų), Liberalų ir Jung
tinės (Centro sąjungos, Moder
niųjų krikščionių demokratų
sąjungos bei Lenkų rinkimų
akcijos) frakcijų, taip pat opo
zicinės
Socialdemokratinės
koalicijos frakcijos. Tėvynės
sąjungos — konservatorių
frakcijos, Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų frak
vargiai jas gali nusipirkti. Ne cijos atstovai.
teko girdėti, kad jos būtų kur
platinamos, parduodamos iš
* Žinoma choreografė ir
eivijoje (čia knygos kaina bū didžiulį publikos susidomė
tų apie 20 dolerių), nors turi jimą Lietuvoje sukėlusių šo
me knygynus ..Drauge" Čika kių spektaklių statytoja An
goje, Clevelande, Toronte ir dželika Choliną sukūrė savo
gal kur kitur. Išeivijai derėtų teatrą. Menininkė teigė, jog
būti šių knygų
platintojais tai ją privertė padaryti ne
savo tarpe ir ypač jaunesnės maloni situacija, kai ji pasiju
kartos — Lietuvoje ir čia.
to nereikalinga nė viename
MM
Pabaiga teatre.

Vilnius, sausio 19 d. 'BNS;
— Penktadienį Seimo frakcijų
ir mišrios Seimo narių grupės
atstovai pasirašė pareiškimą,
kuriuo pritaria spartesnei in
tegracijai į Europos Sąjungą
(ES). Dokumente visos par
lamentinės frakcijos pareiškė
ryžtą „bendromis pastangomis
siekti, kad Lietuva taptų Eu
ropos Sąjungos nare drauge
su pirmąja naujų narių banga,
šio tikslo siekiant suderinta
veikla tiek parlamente, tiek ir
kitose viešojo gyvenimo sri
tyse".
Frakcijos įsipareigoja per
pirmąjį 2001-ųjų metų pus
metį Seime ^prioritetiškai pri
imti integracijai į ES reikalin
gus teisės aktus, patvirti
nančius neabejotiną Lietuvos
pasirengimo narystei ES pa
žangą jau Švedijos pirminin
kavimo ES laikotarpiu". Lietu
vos Seimo dauguma ir opozici
ja dar kartą pareiškia pasi-

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one -nakes round-tnp travei to LMhuarta easier and more convenent tnan SAS.
From Chicago. we ofter daily serv;ce to Vilnius with a hasste-free connection via
Stockholr^. When you're ready to return. you'l! enjoy same-day travei back to
Chcacjo through our Copenhage'-. hub. Fmd out what a vvorid of difference SAS
can make fcr y o u next tnp. Just cati your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebs'te a; www.scandmavian.net
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ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE\

Jaunimo centro tarybos pirmininkas Vaclovas Momkus ir JC moterų klu
bo pirmininkė Anelė Pocienė.

Sausio 31 d. sukanka vie
neri metai nuo Kazimieros
Škėrienės mirties. Ta proga
bus atnašaujamos šv. Mišios
už jos sielą. Draugus prašome
prisiminti ją savo mintyse.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
ČIKAGOJE

P r a n c ū z ų kalbos pamo
k o s s u a u g u s i e m s vyks nuo
vasario 3 d. iki kovo 10 d., nuo
10:30 val.r. iki 12 vai. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje.
Prancūzų kalbos mokys Gene
Višomirskienė.
Informacija ir
Registracija anglų kalbos
išankstinė
registracija
skam
pamokoms vyks sausio 30 d.,
binant
tel.
773-582-6500.
antradienį, 6 vai. v. Marąuette Park Development Center
VIENUOLIKTOJI
(St. Adrian School), 7014 S.
DAKTARŲ KELIONĖ
Washtenaw. Tuo metu studen
tai bus paskirstyti į klases:
S h r i n e r ' s ligoninės vy
pirmą ir antrą — pagal anglų riausiasis chirurgas dr. John
kalbos žinojimą.
Pamokos Lubicky ir „Lietuvos Vaikų
vyks antradieniais ir ketvirta vilties" komitetas organizuoja
dieniais nuo 6 vai. v. iki 9 vai. vienuoliktą daktarų kelionę
v. ir šeštadieniais nuo 9 vai. Lietuvon. Išvažiuojama vasa
ryto iki 1 v. po pietų. Norė rio 2 d. ir grįžtama vasario 10
dami daugiau informacijos, d. Važiuoja penki daktarai,
skambinkite tel. 773-434-0316 penkios seselės, vienas moks
arba i „Seklyčią" tel. 773-476- lų daktaras, vežantis vienos
kompanijos padovanotą ins
2655.
trumentą, reikalingą specia
Slidinėkime d r a u g e ! Kovo
lioms operacijoms,
Marija
24-30 d. lietuviai slidininkai
Kriaučiūnienė ir „Sun-Times"
suskrenda į Mammoth kalnus
žurnalistas — Neil Steinberg
Kalifornijoje slidinėti. Be pra su „Sun-Times" fotografu Romoginio slidinėjimo, vyks ir bert Davis.
VII Pasaulio lietuvių kalnų
Daktarai vežasi 40 įvairių
slidinėjimo varžybos. Visi mie
instrumentų
dėžių „implants"
lai kviečiami dalyvauti. Kaip
ir
pan.,
kurių
vertė yra dau
ir anksčiau atvyksta slidinin
giau
kaip
100,000
dol. Visa tai
kai iš Kanados, Australijos ir
bus
palikta
Lietuvoje.
Dakta
Lietuvos. Organizacinio vado
rų
kelione
apmoka
Amerikos
vo Algirdo Seko adresas:
lietuviai per „Lietuvos Vaikų
20291 Dearvale Lane, Hunvilties" komitetą. Lietuvos val
tington Beach, CA 92646; tel.
džia pasirūpina jų pragyveni
714-968-8124;
e-paštas:
mu Lietuvoje, o daktarai, se
LTSKISUMMIT2001@AOL.co
selės ir kiti aukoja savo atos
m
togų laiką, savo žinias ir su

ALTo Čikagos skyrius Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą rengia š.m. vasario 11 d.,
sekmadienį. Išvakarėse šešta
dienį, vasario 10 d., 12 vai.
vyks vėliavų pakėlimas prie
Laisves kovų paminklo Jauni
mo centro sodelyje. Iškilmėms
vadovaus Čikagos lituanisti
nes mokyklos direktore Jūrate
Dovilienė su savo mokniais.
Sekmadienį, vasario 11 d.,
10 vai. ryto vėliavų pakėlimas
vyks Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčios aikštėje. Vėliavų
pakėlimui vadovaus Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės va
das Justinas Šidlauskas ir vė
liavų pareigūnas Juozas Gure
vičius. Dalyvaus ir kitos šau
lių kuopos: S. Daukanto jūrų
šaulių kuopa — vadas Ed
mundas Vengianskas, „Klai
pėdos" jūrų šaulių kuopa —
vadas Juozas Mikulis ir ramovenai. kurių pirmininkas
yra J. Mikulis.
Tuojau po vėliavų pakėlimo
10:30 vai. ryto vyks iškilmin
gos pamaldos Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje.
Šv. Mišias atnašaus ir tai die
nai pritaikytą pamokslą pa
sakys kun. Rimantas Gudelis.
Pamaldų metu giedos galingas
parapijos choras, vadovauja
mas Ričardo Šoko.
Pamaldos vyks ir kitose baž
nyčiose: 10:30 vai. ryto pamal

gebėjimus Lietuvos vaikų ge
rovei. Kelionės metu daktarai
Čikaga p r i s i m i n s garsųjų specialistai tikrins vaikus —
italų kompozitorių Giuseppe ligonius, darys mokomąsias
Verdi, kurio šimtosios mirimo operacijas, skaitys paskaitas.
metinės bus minimos sausio
Birutė J a s a i t i e n ė
27 d. dieną. Nemokamas kon
certas bus surengtas sausio 28
Skelbimai
d., sekmadieni, 3 vai.p.p. Pres• N a m a m s pirkti pasko
ton Bradley Hali, Chicago Cultural Center, 78 E. Washing- los duodamos mažais mėnesi
ton. Koncerte skambės G. Ver niais įmokėjimais ir prieina
di styginių kvartetas e-minor, mais nuošimčiais. Kreipkitės \
dainos balsui ir fortepijonui ir M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s ,
kt. Daugiau informacijos tel. 2212 West C e r m a k R o a d .
TeL (773) 847-7747.
|*.)
312-744-8074.

Meno mokyklėlėje Lemonte, PLC, antradieniais
priimami vaikai, norintys dai
nuoti. 5:30-6:15 val.v. - vaikai
nuo 3 amžiaus, o nuo 6:15 iki
7 val.v. - ne jaunesni kaip 6
metų amžiaus. Susidarius
grupei, bus tęsiamos sportinių
šokių pamokos. Priimami vai
kai, ne jaunesni kaip 7 metų
amžiaus. Pamokų pradžia 7:05-7:50 val.v. Ketvirtadie
niais vyksta sportinių-pramoginių šokių pamokos paaug
liams. Priimami visi, norintys
išmokti šokti salės šokius: lėtą
ir Vienos valsą, tango, čia-čačia, sambą, svingą bei kitus
šokius. Pamokų pradžia - 7
val.v. Registruojami vaikai,
norintys išmokti skambinti
kanklėmis (instrumentus tu
rime). Kanklių klasę atidary
sime tik susidarius ne mažiau
kaip 4 moksleivių grupei. Me
no mokyklėlėje Jaunimo cen
tre. Čikagoje, šeštadieniais pa
pildomai priimami moksleiviai
; dailės klasę. Veikia dvi kla
sės - 1:20-2:05 val.p.p. ir 2:102:45 val.p.p., baleto klasė 1:15-2 val.p.p.. kanklių klasė tuoj po lituanistinės mokyklos
pamokų. Valandos pagal susi
tarimą. Dramos klasė - 1:15-2
val.p.p. Sportinių-salės šokių
klasė (priimami tik nuo 7 me
tų amžiaus) - 2:10-2:55 val.p.
p. Smulkesnė informacija tel.
630-690-4051.

Maironio lituanistines mokyklos kalėdinis vaidinimas buvo pavadintas „Kalėdų stebuklas" Jame dalyvavo ir
„Žiemos vaikai" - 2c klasės mokiniai.

dos vyks Lietuvių evangelikų
liuteronų Tėviškės parapijos
bažnyčioje. Pamaldas laikys
vyskupas Hansas Dumpys, 11
vai. ryto vyks pamaldos Ziono
lietuvių liuteronų evangelikų
bažnyčioje. Pamaldas laikys
kun. Jonas Juozupaitis.
Antrą valandą po pietų aka
deminė minėjimo dalis vyks
Maria aukštesniosios mokyk
los auditorijoje. Programoje:
atidarymas, vėliavų įnešimas,
himnai, invokacija, Nepriklau
somybės Aktų, mero ir guber
natoriaus proklamacijų, skai
tymas. Pagrindinis kalbėtojas
numatomas garbės konsulas
Vaclovas Kleiza. Po to vyks
sveikinimai, aukų rinkimas,
rezoliucijos, vėliavų išnešimas
ir pertrauka. Po trumpos per
traukos bus meninė progra
ma, kurią atliks Algimantas
Barniškis. Tuo minėjimas ir
bus baigtas. Minėjimo progra
mą ves Vida Sakevičiūtė.
Organizacijos su vėliavomis,
moterys ir mergaitės kviečia
mos vilkėti tautiniais drabu
žiais ir visa lietuviška visuo
menė maloniai kviečiama da
lyvauti šiame pagrindiniame
ALTo minėjime.
Sekite spaudą, nes gali būti
pasikeitimų. Mūsų visų šven
ta pareiga dalyvauti šiame
minėjime.
Ant. R e p š i e n ė

,,Draugo'

knygynėlyje

„Geležinio vilko" būrelis Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. sausio 2 1 d . pakartojo Maironio lituanistinėje mo
kykloje rodyta Sausio 13-osios n.inejimą.

IS PLC GYVENIMO

sunkia liga ir pasakojanti apie
savo ligos eigą ir gyvenimą tu
rint šią negalią. Ir matom, ko
kie tie mūsų rūpesčiai ir var
gai maži palyginus su šių
žmonių gyvenimu ir jų nega
liomis..
Baigiasi popietė, girdim
skautus salėje skautaujančius. kitus susirinkusius spor
tuoti. Važiuojam namo. pasi
sėmę žinių, prisiminę Lietuvą.
Ką mes be PLC veiktu mėm?
Čia — mūsų namai ir mūsų
gyvenimas. Tikimės, kad ir
jaunimas tęs mūsų pradėtą
darbą.
Baniutė Kronienė

a r b a sekmadienis Lemonte
Važiuojam į PLC, nesku mės visi. prisiminę tą dieną ir
bam, laiko yra. Salėje — žmo matydami, kad ji bus neuž
nės, išklausę 9 valandos šv. miršta mūsų jaunimo ir rū
Mišias, geria kavutę, su drau pestingos mokytojos, kuri puo
gais šnekučiuoja, o mes einam selėja meilę Lietuvai šiame
į 11 vai. šv. Mišias.
jaunimo būrelyje.
Skubam į Lietuvių dailės
Choras pradeda giedoti, ir
muziejų.
Ten „Saulutė" ruošia
mūsų maloniam nustebimui
kun. Arvydas Žygas su mūsų „Atviro žodžio forumą". Šios
kapelionu kun. Algirdu Palio popietės tema — „Žmogaus
ku atnašauja šv. Mišias. negalios". Salė pilna. Klauso
Džiaugiamės, matydami visų mės trijų kalbėtojų apie rū
mylimą kun. A. Žygą, jaunimo pesčius ir darbą auginant vai
kus su negalia. Trečioji — Ni
mylimą ir gerbiamą.
jolė Maskaliūnienė, serganti
Po pamaldų minime Sausio
13-ąją, liūdesio dieną. Mairo
nio lituanistinėje mokykloje
mokytoja Gražina Sturonienė
prieš keletą metų įsteigė „Ge
ležinio vilke" būrelį, kuris mo
kosi Lietuvos istorijos ir mini
mums brangias tautos šven
tes. LB Lemonto apylinkės
pakviestas, šis būrelis sutiko
pakartoti mokykloje suruoštą
Sausio 13 minėjimą. Prieš al
torių buvo pastatytas Televizi
jos bokštas ir jaunimas, neš
damas žvakes, dėjo jas prie
bokšto, o patys aplink sustoję
kartojo: „Lie-tu-va, Lie-tu-va".
Pranešėja trumpu žodžiu pa
minėjo šią mums atmintiną
dieną, prisiminė žuvusius did
vyrius. Tautos himnu buvo
Prieš Pal. J. Matulaičio misijos altorių buvo pastatytas Televizijos bokš
baigtas minėjimas. Graudino- tas, ir jaunimas, nešdamas žvakes, kartojo ..Lie-tu-va.- Lie-tu-va".

I k i v a s a r o s , kuomet sma
giausia važiuoti lankyti Lietu
vos, beliko keli mėnesiai, taigi
knygelė „Poilsis Lietuvoje pa
gal skonį ir kišenę" bus jūsų
geriausias patarėjas - ir ang
liškai, ir lietuviškai. Čia su
žinosite įvairiausius keliavimo
būdus - išvardintos visos Lie
tuvos autobusų, traukinių sto
tys, oro uostai, keltai. Kur pir
miausia pasigrožėti gamta?
Ogi nacionaliniuose ir regioni
niuose parkuose, kurių išvar
dinta net 35. Pavyzdžiui, Kre
kenavos regioninį parką vertė
tų aplankyti dėl stumbrų, o
Labanoro girią - dėl 130 ežerų
ir jos garsių grybynų bei uoARTĖJA „LIETUVOS PRISIMINIMŲ" POKYLIS
gynų, Salantų parką - dėl Mo
sėdžio akmenų ir Orvydų keis
Kiekvienais metais Lietuvos areštuota ir sėdėjo Kauno sun
tenybių muziejaus ir t.t. Kny Vyčiai savo metiniame poky kiųjų darbų kalėjime.
gelėje minkštais viršeliais taip lyje apdovanoja lietuvybei, lie
Pasitraukusi į Vokietiją nuo
pat išvardijami visos Lietuvos tuviškajam mokslui, kultūrai antrosios sovietų okupacijos.
viešbučiai, pramogų ir kultū
ar švietimui nusipelniusį žmo Vokietijoje, Oldenburgo lietu
ros centrai, restoranai, kavi
gų. Šiais metais „Lietuvos pri vių gimnazijoje dėstė lietuvių
nės, nakvynės namai, rajonų
siminimų" pokylyje bus pa kalbą ir literatūrą, o 1949ir kaimelių sodybos, kuriose
gerbta lietuviškojo švietimo 1950 m. buvo tos mokyklos di
galima gyventi, grybauti, uo
gauti, žvejoti, maudytis, plau veikėja, rašytoja, mokytoja rektorė.
1951-ieji S. Petersonienei
kioti valtimis ir t.t. Knygelės Stasė Petersonienė.
buvo
atvykimo į JAV metai.
kaina - 8 dol., su persiuntimu
Čia,
kartu
su vyru Ričardu be
- 1 1 . 9 5 dol.
augindama dukterį Daivą ir
sūnų Vytautą, ji įsijungė į
„Ar s u n k u n u o S a r t ų
Amerikos Lietuvių vaikų ug
e ž e r o nukakti iki Rambyno
dymo (Alvudo) draugiją. Nuo
kalno? „Visai paprasta" - at
1971-ųjų dirbo Pedagoginiame
sakysite jūs. Žinoma, galima
lituanistikos institute. Daug
važiuoti automobiliu, upėmis
metų dėstė lietuvių literatūrą,
plaukti sėdus į motorinę valtį
o nuo 1985 m. ji yra šio insti
ir pan. Bet kaip į Šią kelionę
tuto direktorė. 1983-1984 Sta
leidosi ir grįžo atgal sumanus
sė Petersonienė redagavo atei
ir drąsus sartietis Algis su se
tininkų žurnalą ,Ateitis". Ir
sute Saulute, sužinosite šioje
Lietuvoje, ir išeivijoje ji buvo
knygoje. Mat jų kelias prasi
lietuviškos spaudos bendra
dėjo... akmens amžiuje, o bai
darbė, įvairiuose minėjimuose
gėsi, kai Lietuvos žemėje jau
ir renginiuose skaitė labai
pradėta vartoti įrankiai iš
daug paskaitų. Nuo 1998 m.
bronzos. Archeologas ir rašy
S. Petersonienė tapo Lietuvių
tojas Petras Tarasenka šioje
istorinėje nuotykių apysakoje Rašytoja, mokytoja Stasė Peterso rašytojų draugijos pirmininke.
nukelia mus į tuos laikus, kai nienė bus pagerbta „Lietuvos pri
Lietuvos Vyčių apdovanoji
beveik visoje Lietuvos teritori siminimų" pokylyje.
mo laimėtoja yra parašiusi
joje ošė neįžengiamos girios,
Kaip prasidėjo Stasės Vana- šias knygas: „Nulaužta šaka"
pilnos žvėrių ir paukščių, ty gaitės-Petersonienės gyveni (apsakymai), „Laumė Daumė"
vuliavo skaidrūs ežerai ir te mo ir kūrybos kelias? Ji gimė (tautosakinė poema). „Sko
kėjo švarios upės su gausybe Lietuvoje, Tauragės apskrity mantų piliakalnio legenda",
žuvų" - taip rašoma P. Tara je. Kvėdarnos valsčiuje, Šakė- „Kun. Alfonsas Lipniūnas"
senkos knygos „Rambyno bur nų kaime. Mokėsi „Švėkšnos (tai - autorės ir kitų asmenų
tininkas" įžangoje. Rambyno „Saulės" gimnazijoje, Pedago prisiminimai apie šį šventą
kalno istorija įdomi, ji nesibai giniame institute, Vilniaus kunigą). Su Juozu Masilioniu
gia ir mūsų dienomis. Per Jo universitete, tapo diplomuota S. Petersonienė taip pat sure
nines, senoviikas
lietuvių mokytoja.
dagavo ir išleido knygą „Lie
saulės šventes, ir dabar RamNuo gimnazijos laikų Stasė tuviškasis švietimas Šiaurės
byne susirenka daug jaunimo. Petersonienė buvo ateitininkė, Amerikoje".
Ne vienas čia ir savo laimę su dirbo Katalikų veikimo centre.
Taigi Lietuvos Vyčių Ameri
randa. Knygos kaina - 8 dol., Sovietams okupavus Lietuvą, kos apygarda visus kviečia į
su persiuntimu - 11.95 dol.
už rezistencinę veiklą buvo „Lietuvos prisiminimų" po

kylį, kuriame bus pagerbta ši
lietuviškajam švietimui ir kul
tūrai nusipelniusi veikėja. Po
kylis vyks vasario 4 d., sekma
dienį. 5 val.p.p. Martiniąue
pokylių salėje. Menine dalį at
liks Nijolė Penikaite (sopra
nas), jai akompanuos Manigirdas Motekaitis. Pokylio rengė
jai kviečia užsitikrinti vietas,
skambinant komiteto narėms
Evelinai Oželienei 773-2547553 arba Algirdui Braziui
tel. 708-361-5594.

Nijolė Penikaite, kuri atliks meni
nę ..Lietuvos prisiminimų" progra
ma, mokėsi Panevėžio Jono Švedo
muzikos technikumo, kur įgijo
chorvedės specialybe Po to muzi
kantė studijavo dainavimą Lietu
vos Muzikos akademijoje, dainavo
..Armonikos", „Vilnelės", „Ramunė
lės" ansambliuose 19§8 m N'. Pe
nikaite su „Armonika" gastroliavo
JAV ir Kanadoje. Visai neseniai
Čikagos Lietuvių operoje daininin
kė atliko Aninos vaidmenį G. Verdi
operoje „Traviata".

