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Kaina 50 c. 

Priimtos ginčytinos Aukštojo 
mokslo įstatymo pataisos 

Vilnius, sausio 8 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas antradienį pasi
rašė prieštaringai vertinamas 
Aukštojo mokslo įstatymo pa
taisas. 

Pasirašyti jas A. Paulauskui 
teko todėl, kad to nepadarė 
prezidentas Valdas Adamkus, 
nurodęs, jog įstatyme yra 
nemažai spragų. Tačiau prezi
dentas, siekdamas išvengti 
politinių rietenų, nepasinau
dojo savo veto teise ir ne
grąžino Seimui pakartotinai 
svarstyti Aukštojo mokslo pa
taisų įstatymo. 

Prieš Kalėdas Seimo priim
tose įstatymo pataisose numa
tyta, jog nepriklausomai nuo 
studijuojamo dalyko, už se
mestrą studentui teks mokėti 
500 litų (4 MGL) arba 1,000 
litų per metus. Pusė geriau
siai besimokančių dieninių 
skyrių studentų ir trečdalis 
geriausių vakarinių arba nea
kivaizdinių skyrių studentų 
nuo įmokos bus atleisti. Mo
kantieji už studijas galės 
paimti lengvatinį kreditą, kurį 
reikės grąžinti baigus studijas 
per maždaug 20 metų. 

Priimtos pataisos galios tik 
naujiems studentams, kurie į 
aukštąsias mokyklos įstos 
2002 metų rudenį. 

Šiuo metu už studijas moka 
apie 30 proc. visų studentų, o 
metipė įmoka sMkša aw» 1,500 
iki 11,000 litų. Jiems įmokų 
už studijas tvarka nesikeis. 

Premjeras Algirdas Bra
zauskas baiminasi, kad Sei
mui palikus galioti Aukštojo 
mokslo įstatymo pataisas, pa
sekmės gali būti sunkiai 

prognozuojamos". Jis pažy
mėjo, kad dabar valstybė 
aukštojo mokslo finansavimui 
skiria maždaug 350 mln. litų 
per metus ir „tai nėra taip 
mažai". Todėl, anot premjero, 
ir ateityje reikia „aiškiai at
skirti tą dalį, kur valstybė gali 
sumokėti, o ne palikti tai kaip 
stichinį reiškinį". 

Kartu premjeras pabrėžė 
pritariantis pagrindiniam pri
imtų pataisų principui — su
daryti nemokamų studijų 
sąlygas gabiausiems studen
tams ir įvesti metinį 1,000 litų 
mokestį prasčiau besimokan
tiems. Tačiau, pabrėžė A. Bra
zauskas, „kai kas užmiršta, 
kad vieno studento išlaikymas 
per metus kainuoja apie 5,000 
litų". „Visa kita gula ant vals
tybės pečių, bet reikia at
sižvelgti ir į jos galimybes", 
sakė jis. 

Todėl jis praėjusią savaitę 
pasiūlė prezidentui, dvejoju
siam dėl įstatymo pataisų pa
sirašymo, jį vetuoti ir grąžinti 
Seimui su papildomais siū
lymais — riboti valstybės fi
nansuojamas studijų vietas ir 
nepanaikinti galimybės pasi
turintiems studentams mokėti 
visą studijų kainą. 

A. Brazauskas paneigė, kad 
ginčai dėl šio įstatymo pataisų 
liudija ryškėjančius nuomonių 
skirtumus tarp valdančiosios 
daugumos Seime ir vyriausy
bės. .,Jokių nuomonių skir
tumų nėra ir jokie žurnalistai 
šito nesuras", pareiškė jis. „Aš 
vis tik esu senas politikas ir 
moku dirbti su Seimu", pa
žymėjo A. Brazauskas. 

Vilniaus šilumos tinklų nuomos 
sutartis sukėlė aštrius ginčus 
Vilnius, sausio 8 d. (BNS) sprendimą, anot jo, turi priim-

— Prezidentas Valdas Adam- ti pati savivaldybė. P. Cėsnos 
kus mano, kad Vilniaus mies
to savivaldybės ir Prancūzijos 
susivienijimo .,Dalkia" sutar
ties dėl Vilniaus šilumos tink
lų nuomos projektą, dar prieš 
Vilniaus miesto tarybai pri
imant sprendimą, turėtų ap
svarstyti vyriausybė. 

Tai po V. Adamkaus susiti
kimo su ūkio ministru Petru 
Čėsna. Vilniaus vicemeru Al
gimantu Vakarinu ir Energe
tikų sąjungos prezidentu Leo
nu Ašmantu pranešė prezi
dento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė. 

Vilniaus vicemeras sakė, 
kad ketinamas svarstyti su
tarties projektas yra pakore
guotas atsižvelgus į Generali
nės prokuratūros bei kitų ins
titucijų pastabas. Anot jo, į 
Valstybės kontrolės išvadas 
bus atsižvelgta, kai tik jos bus 
pateiktos. 

„Vilniaus šilumos tinklai 
yra sudėtinė Lietuvos šilumos 
ūkio ir visos energetikos dalis, 
ir nuo to. kokia bus ši bendro
vė ateityje, priklausys dauge
lis šalies energetikos klausi
mų. Prezidentas domėjosi, ko
kia bus Vilniaus termofikaci
nės elektrinės ateitis, ypač po 
to, kai bus uždaryta Ignali
nos AE. Ne į visus šiuos klau
simus gauti aiškūs atsaky
mai", sakė V. Gaižauskaitė. 

Ūkio ministras Petras Čės
na, kuris pasirašė sutarčiai 
nepritariantį raštą Energeti
kų sąjungai ir vyriausybei, 
tvirtino, jog Vilniaus savival 

rašte teigiama, jog sprendi
mas išnuomoti Vilniaus šilu
mos ūkį bendrovei „Dalkia" 
gali atnešti didelių nuostolių 
ir Vilniaus miestui, ir gyven
tojams, ir verslui. 

Seimo Antikorupcinė komi
sija pasiūlė Vilniaus tarybai 
atsižvelgti į valstybės kontro
lieriaus prašymą netvirtinti 
sutarties projekto, kol Valsty
bės kontrolė pateiks išvadas 
dėl nuomos teisėtumo ir eko
nominio pagrįstumo. Komisija 
taip pat siūlė atsižvelgti į Ge
neralinės prokuratūros pasta
bas. 

Pirmadienį posėdžiavęs Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) prezidiumas reko
mendavo savo atstovams Vil
niaus taryboje, kurių balsai 
gali būti lemiami, pasisakyti 
už tai, kad būtų padaryta dar 
viena pertrauka tvirtinant su
tartį. 

„Dalkia" per 15 metų į Vil
niaus šilumos ūkį žada inves
tuoti 546 mln. litų ir 5 procen
tais sumažinti šilumos kainą. 

L "1 Tėvynėje pasižvalgius 

* Būt ingės naftos te rmi
nalą valdančios bendrovės 
„Mažeikių nafta" atstovai an
tradienį patvirtino, kad lap
kritį įvykusi naftos išsiliejimo 
avarija nesusijusi su per dide
lio tonažo tanklaiviais, krau
namais terminale. Terminalo 
projekte buvo numatyta krau
ti iki 80,000 tonų vandental-
pos tanklaivius. 2000 m. ben
drovė kreipėsi į terminalo 
plūduro gamintoją — JAV 

dybė turėtų įvertinti Ūkio mi- bendrove „Sofec", kad būtų 
nisterijos pastabas, tačiau perskaičiuotas plūduro galin-

* Seimo narys , buvęs 
premjeras Rolandas Pak-
sas ir dar devyni buvę opozi
cinės Liberalų frakcijos nariai 
antradienį Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui įteikė pa
reiškimą dėl naujos parlamen
tinės frakcijos steigimo. Pagal 
Seimo Statutą frakcijai įkurti 
reikia ne mažiau kaip 7 narių. 
Pareiškimą be paties R.Pakso 
pasirašė Egidijus Skarbalius, 
Henrikas Žukauskas, Dalia 
Kutraitė-Giedraitienė, Jonas 
Lionginas, Eugenijus Maldei-
kis, Vytautas Lapenas, Dailis 
Barakauskas, Vladas Žalne-
rauskas ir Jūratė Juozaitienė. 

* Valdančiąją Socialde
mokrat inės koalicijos frak
ciją netikėtai papildė buvęs 
liberalas Juozas Raistenskis. 
Toks šio Seimo nario „viražas'' 
pribloškė abi besivaidijančias 
tarpusavyje liberalų stovyk
las. Buvusio premjero Rolando 
Pakso aplinkos žmogumi lai
kytas buvęs Vilniaus viceme
ras J. Raistenskis prieš pat 
Naujuosius metus kartu su R. 
Paksu ir dar 9 liberalais pa
skelbė pasitraukiantis iš Li
beralų frakcijos. (LR, Eite) 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus net ikėta i papildė 
savo dienotvarkę ir į Prezi
dentūrą pokalbio pasikvietė 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) vadovą Valentiną Ju-
noką. Tokius Prezidento 
veiksmus paskatino gruodžio 
7 d. „Lietuvos ryto" paskelbta 
informacija apie tai, jog tarp 
STT agentų yra sukčių bei 
teistų asmenų. V. Junokas 
kritikavo žurnalistus už tai, 
kad šie rašo ką tik nori. STT 
vadą pasiaiškinti į Prezi
dentūrą V. Adamkus pasta
ruoju metu ėmė kviestis vis 
dažniau. (LRElta) 

* Reaguodami i besi
keičiančią rinką, šiemet visi 
Lietuvoje veikiantys bankai 
pradės teikti internetinės ban
kininkystės paslaugas. 

(VŽ, Elta) 
gumas. Bendrovei buvo su
teiktas pažymėjimas, kuriuo 
numatoma, kad terminale ga
lima krauti iki 150,000 
tonų vandentalpos tanklai
vius. Apie gautą pažymėjimą 
buvo informuotos visos termi
nalą prižiūrinčios institucijos. 

(BNS) 

* Konservatorių part i jos 
vadovas, Seimo narys Vytau
tas Landsbergis ir šiemet 
turės asmens sargybinį. Nors 
Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas siūlė sumažinti 
konservatoriai'.*; „psaugą, vy 
riausybė šį pasiūlymą atmetė. 
V. Landsbergis tebėra vienin
telis aukšto posto neužimantis 
politikas, kurį rekomenduoja
ma saugoti. (R,Elta) 

* Lapkričio pabaigoje 
nuo n a m o Kaune, kuriame 
prieš II pasaulinį karą gyveno 
Lietuvos prezidentas Kazys 
Grinius, pavogta atminimo 
lenta atsirado — pavasarį ji 
vėl kabos savo vietoje. Iš me
talo supirktuvės išgelbėta be
veik sveika atminimo lenta 
akivaizdžiai įrodo, kad spal
votųjų metalų supirkėjų die-
vagojimasi8, esą jie nesuperka 
meno kūrinių, yra melas. 

(KD, Elta) 
* Pi rmadieni į Klaipėdos 

apygardos prokura tūrą pa
skambinęs anonimas prokuro
rams pranešė, kad jų tualete 
mėtosi pistoletas. Rastasis 
pistoletas „TT" kaip daiktinis 
įrodymas buvo laikomas prieš 
5 metus iškeltoje baudžiamo
joje byloje dėl kūno suža
lojimo. Prokuratūroje atlie
kant bylų inventorizaciją, pa
aiškėjo, kad iš bylos dingo pis
toletas. Manoma, kad ginklo 
atsiradimas šiuo metu nėra 
atsitiktinis, nes prokuratūros 
vadovybė žadėjo griežtai 
nubausti daiktinį įrodymą 
pradanginusius pareigūnus. 

* Buvusio „Mažeikiu naf
tos" vadovo Gedimino Kie-
saus vairuotojas 38 metų Al
fonsas Galminas tikrai tapo 
Panevėžio „tulpinių" gaujos 
auka. Policrjos departamento 
Kriminalistinių tyrimų centro 
specialistai tai nustatė atlikę 
DNR tyrimą vieno iš trijų as
menų, kurie praėjusių metų 
lapkritį buvo iškasti Panevė
žio rajone. Kiesai bei jų vai
ruotojas A. Galminas buvo pa
grobti 2000 m. liepos 6-ąją pa
keliui iš Vilniaus j Mažeikius. 
Juos pagrobusi „tulpinių" gau
ja įkaitus nuvežė į savo so
dybą Panevėžio rajone. Ten po 
kelių dienų nužudė, nukirto 
galvas ir netoliese užkasė vie
noje duobėje. (BNS) 

Pasaulio naujienos 

..Baltų lankų" leidykla išleido Vilniuje dirbančio žinomo britų istoriko, viduramžių tyrinėtojo Stephen C Rowell 
knygos ..Iš viduramžių ukų kylanti Lietuva. Pagonių imperija Rytų ir Vakarų Kuropoje, 1295-1345" vertimą j 
lietuvių kalbą. Istorijos mokslų daktaras S. C Rowell įvairių valstybių spaudoje yra paskelbęs per 30 straipsnių 
apie Viduramžių Europą ir to laikotarpio Lietuvą. Mokslininkas 1993 m. pradėjo dirbti Klaipėdos 
universitete, nuo 1999 m rudens dirba Lietuvos istorijos institute. S. C. Rowell knyga „Pagonių imperija Rytų 
ir VakarųEuropoje" pirmą kartą anglų kalba buvo išleista 1994 metais Cambridge universiteto leidykloje. 

Nuotr . : (Iš kairės) knygos autorius S. C. Rowell, istorijas prof. E. Gudavičius, knygos vertėjas O. Aleksa, is
torikas dr R. Petrauskas. Vladimiro Culevieiaus (Elta) nuotr. 

* Projekte „Moksleiviu 
klubai", kur io tikslas — 
paskatinti moksleivius sava
rankiškai užsiimti jiems pri
imtina ir įdomia veikla, pano
ro dalyvauti 2,265 moksleiviai 
iš 85 Lietuvos mokyklų. 
„Moksleivių klubų" projektas 
pradėtas įgyvendinti pernai 
lapkritį kaip žalingų įpročių 
prevencijos projekto „Aš galiu" 
dalis. Jau įsteigti penki moks
leivių klubai — „Blogiukų ir 
blogiukių", „Verslininkų ir 
verslininkių", „Kulinarų ir 
kulinarių", „Poetų ir poečių" 
bei „Dizainerių". Nuo vasa
rio internete svetainėje 
www.asgaliu.lt bus įkurtos 
atskiros kiekvieno klubo sve
tainės, kuriose klubų nariai 
galės tiesiogiai bendrauti ir 
dalintis patirtimi. (BNS) 

* Seimo p i rmin inko pava
duotojas, l iberalas Gintaras 
Steponavičius siūlo nuo 50 iki 
200 litų bauda bausti asme
nis, perkančius cigaretes bei 
tabaką paaugliams. Nepilna
mečiais Lietuvoje laikomi as
menys iki 18 metų amžiaus. 
Už tabako gaminių pardavimą 
nepilnamečiams šiuo metu 
galioja nuo 50 iki 300 litų bau
da. (BNS) 

* Gydytojų „klano" atsto
vai apdair ia i paski rs tė savo 
atstovus po skirtingas parti
jas, todėl sugeba stabdyti net
gi menkiausius sveikatos ap
saugos reformos bandymus. 

(LR, Elta) 
* Kauno S. Nėries vidu

rinės mokyklos moksleivė 
15-metė Gintarė Vostrecovaitė 
ir LKKA studentas Aidas Rėk
lys iškovojo teisę atstovauti 
Lietuvai šio mėnesio viduryje 
Lozanoje (Šveicarijoje) vyk
siančiame Europos suaugu
siųjų dailiojo čiuožimo čem
pionate. Lozanoje pasirodys ir 
šokėjų ant ledo pora — Mar
garita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas. (KD, Elta) 

* Ispanąjos Avilos mieste 
į tarus eurų klastojimu, 
buvo sulaikyti trys lietuviai, 
antradienį pranešė regioninis 
Ispanijos dienraštis „La Rio-
ja". Dienraščio teigimu, pas 
sulaikytuosius lietuvius buvo 
rasta įtartinų Vokietijos mar
kių, eurų bei kitų valstybių 
valiutos kupiūrų, kurių auten
tiškumas šiuo metu yra tiria
mas. Be to suimtieji turėjo 
šešis asmens pasus ir trylika 
„Visa Gold" bei „Visa Plati-
num" kreditinių kortelių. 

(BNS) 

(Rarmar*a AFP, Rautars. AP, Martai. ITAR-TASS. BNS 
DrKq agarKOrų ptanaMmaa) 

Vašingtonas. Būsimajame karo prieš terorizmą etape vienas 
pagrindinių Vašingtono uždavinių bus neleisti teroristams patekti 
į tokias valstybes, kaip Somalis, Jemenas, Indonezija ir Filipinai, 
„The New York Times" duotame interviu sako JAV gynybos sekre
toriaus pavaduotojas Paul Wolfowitz. Laikraščiui jis pasakojo, kad 
šiuo metu Pentagonas bendradarbiauja su tokiomis draugiškomis 
valstybėmis, kaip Filipinai, kurios mielai priimtų JAV pagalbą ko
voje su terorizmu Tačiau tuo pačiu metu Pentagonas atidžiai 
žvalgosi galimų teroristų bazių Somalyje ir Jemene, kuriems ne
užtenka išteklių savarankiškai susidoroti su teroristais. P. Wolfo-
witz pareiškė, kad Pentagonas neatmetė galimybės imtis karo 
veiksmų prieš bet kurią valstybę, įskaitant Iraką. Jis teigė, kad 
niokojanti JAV bombardavimų kampanija Afganistane jau įtikino 
daugelį terorizmą rėmusių valstybių pakeisti savo nuostatas. 

Islamabadas. Amerikiečių lėktuvai antradienį Afganistano ry
tuose išmėtė lankstinukus, kuriuose žmonėms nurodoma neteikti 
prieglobsčio Talibano ir Osama bin Laden tinklo „al-Qaeda" na
riams bei grasinama bombardavimu, jei to nebus paisoma. JAV 
karo lėktuvai suintensyvino antskrydžius Paktijos ir Pakrikos pro
vincijose Pakistano pasienyje, kur ilgai veikė O. bin Laden kovoto
jų apmokymo stovyklos. 

Kandaharas. Antradienį Afganistane susisprogdino vienas iš 
septynių kovotojų arabų, užsibarikadavusių vienoje Kandaharo li
goninės palatoje. Arabas, kurio gimtoji valstybė nežinoma ir kuris 
tikriausiai buvo „al-Qaeda" tinklo narys, nusižudė, kai po nesėk
mingo bandymo pabėgti iš ligoninės jį apsupo sargybiniai. Talibai, 
kurie gruodžio 7 d. pasitraukė iš Kandaharo, dar prieš miesto kri
timą arabams perdavė maisto ir ginklų, kad jie galėtų pasiprie
šinti suėmimui. Užsibarikadavę ir apsupti vietos afganų kovotojų, 
arabai anksčiau grasino susisprogdinti granatomis, jei bus bando
ma juos suimti. 

Spin Boldak. JAV pajėgoms Afganistane perduotas sulaikytas 
aukštas Talibano informacijos ministerijos vadovas ir vienas pag
rindinių fundamentalistinio islamo režimo atstovų spaudai Abdul 
Hayee Motmain. Jo sulaikymas turėtų padėti aukščiausio Taliba
no vado mulos Mohammad Omar paieškai. 

Peshavaras. Kitą savaitę Pakistanas ketina atnaujinti diplo
matinius santykius su naująja Afganistano administracija. Preky
bos ministras Abdul Razzak Dawood per susitikimą su Pakistano 
verslininkų delegacija pranešė, kad savo veiklą atnaujins Pakista
no ambasada Afganistano sostinėje Kabule ir konsulatas Jalala-
bade. 

Ottawa Kanados gynybos ministerija paskelbė, kad 750 elitinio 
pėstininkų bataliono kareivių bus nusiųsti į Afganistaną padėti 
JAV kariuomenei kovoti su talibais ir teroristais iš „ai Qaeda". 
Batalionas siunčiamas į Afganistaną ne taikos palaikymo užduo
čiai, o dalyvauti kovos veiksmuose. 

Deli. Indija antradienį pareiškė nematanti, kad būtų pasikeitu
si Pakistano nuostata dėl valstybinių sienų nepaisančio terorizmo, 
nors Pakistano prezidentas Pervez Musharraf ir pasmerkė bet ko
kias terorizmo apraiškas. Indijos Užsienio reikalų ministerijos at
stovė spaudai Nirupama Rao teigė, jog Indijos vyriausybė vis dar 
laukia konkrečių Pakistano veiksmų prieš partizanų grupuotes, 
kurios, Deli teigimu, iš Pakistano teritorijos rengia išpuolius prieš 
Indiją. 

Ramala, Vakarų Krantas. Tyrimui dėl Izraelio sulaikyto kont
rabandinių ginklų krovinį gabenusio laivo vadovaus aukšto rango 
saugumo pareigūnai. Palestiniečių informacijos ministras Yasser 
Abed Rabbo dar kartą paneigė Izraelio kaltinimus, jog praėjusią 
savaitę Raudonojoje jūroje sulaikytas laivas 50 tonų ginklų krovi
nį gabeno palestiniečiams. Tuo tarpu Izraelio televizija parodė in
terviu su sulaikyto laivo „Katerine A." kapitonu, kuris teigė, kad 
ginklai buvo gabenami Palestinos vado Yasser Arafat artimų žmo
nių užsakymu. Y. Arafat paprašė JAV, Europos Sąjungos, Rusijos 
ir Jungtinių Tautų dalyvauti šiame tyrime. 

Talinas. Antradienį atsistatydino Estijos premjeras Mart Laar. 
Jis apkaltino Reformų partiją sąmoningai sužlugdžius valdančiąją 
koaliciją, o jos vadą Siim Kalią — veidmainyste. Pasak premjero, 
reformistai iš pat pradžių žinojo, kuo baigsis koalicijos susiskaldy
mas, o konfliktas dėl Talino biudžeto 2002 metams tebuvo dingstis 
išardyti koaliciją. Jis pridūrė, kad nors žodžiais reformistai pasi
sakė už trišalės sąjungos išsaugojimą, iš tikrųjų dėl tos vienybės 
„nepajudino nė piršto". Pirmadienį valdančiosios koalicijos va
dams nepavyko susitarti išsaugoti trijų partijų — Reformų parti
jos, Tėvynės Sąjungos ir Nuosaikiųjų — sąjungą. 

Buenos Aires. Naujasis Argentinos prezidentas Eduardo Du-
halde pasiūlė savo vyriausybės ministrams ir valstybės sekreto
riams atsisakyti darbo užmokesčio artimiausius 6 mėnesius. „Mū
sų laukia labai sunkus laikotarpis ekonomikoje, ir jeigu mes nori
me, kad reikalai klotųsi gerai, mes turime prisiimti dalį valstybės 
sunkumų", pareiškė jis ir pabrėžė, kad „reikia parodyti pavyzdį, 
taip pat būtų gerai šią priemonę taikyti teisėjams, deputatams ir 
senatoriams". 

Talinas. Estijos vyriausybei antradienį paskelbus apie sando
rio su JAV energetikos susivienijimu „NRG Energy" dėl Narvos 
elektrinių privatizavimo panaikinimą, bendrovė išreiškė didžiulį 
pasipiktinimą ir pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų. Estijos vy
riausybė ir „NRG Energy" derybas dėl dviejų Narvos elektrinių, 
kurioms tenka per 90 proc. Estijoje pagaminamos elektros energi
jos, privatizavimo pradėjo 1995 m. Principinis susitarimas dėl 49 
proc. akcijų paketo pardavimo už 70 mln. dol., 15 metų užtikri-
nant 12 proc metinį investicijų —A - m%mn»IWTa 
pąjamingumą, pasirašytas 2000 *AM*XPIMJVltM U O 
m. rugpjūtį. Sausio 9 d.: Algis. Bazilė, Gabija, 

Ryga. Pernai Latvijoje nuo Julijonas, Marcijona 
narkotikų ir psichotropinių me- Sauaio 10 d.: Agafonas. Ginvila*, 
džiagų vartojimo mirė 110 žmo- Ginvilė, Gražutis, Ragailė, Vilhel
mų, mas 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

UŽBAIGĖ ŽEMIŠKĄJĄ 
KELIONĘ T. .JUOZAS VAIŠNYS 

1913.11.01-2001.12.19 

Vaišnys šiame mieste aktyviai 
įsijungia i skautiškojo jauni
mo gyvenimą. Šioje veikloje j is 
ėjo įvairias pareigas: Brolijos 
ir Amerikos rajono dvasios va
das, kursų vedėjas, stovyklų, 
suvažiavimų organizatorius ir 
vadovas. Už sėkmingą veiklą 
apdovanotas Lelijos ordinu ir 
pakeltas vyresniuoju skauti
ninku. 

1950 m. jėzuitai įsteigė ir 
pradėjo leisti religines ir tau
tinės kultūros žurnalą „Laiš
kai lietuviams". Jame nemaža 
dėmesio buvo skiriama šei
mos, sielovados, jaunimo ir 
dvasinio gyvenimo, kalbos 
kultūros, humoro ir kitiems 
klausimams. T. Vaišnys jį il
gai redagavo (1950-1963 ir 
1969-2000,1. Ypač jis rūpinosi 
literatūriniais konkursais, 
jaunųjų literatų ugdymu, kal
bos skyreliu, kuriam ilgai va
dovavo ir ji sumaniai organi
zavo. Be to, jis buvo LKMA ir 
nuo 1977 m. Lituanistikos ins
tituto narys, kas vasarą nuo 
1974 m. dėstęs lituanistikos 
kursuose ir nuo 1973 m. Či
kagos Lituanistikos pedago
giniame institute. Tėvas Vaiš
nys buvo aktyvus žurnalistas. 
J is 1971-1977 — Lietuvių žur
nalistų sąjungos pirmininkas. 
Nuo 1976 m. jis taip pat Lietu
vių skaučių Seserijos dvasios 
vadas. 

Savo kalbinius sugebėjimus 
T. J. Vaišnys parodė kar tu su 
A. Klimu išleistame vadovė
lyje „Dabartinės lietuvių kal
bos rašyba" f 1982) ir „Prak
tinė lietuvių kalbos vartosena" 
(1985) knygoje. 

Plačią T. Juozo Vaišnio sie
lovadinę, kalbine ir švietejiš-
ką-kultūrinę veiklą gana pa-, 
lankiai vertino tiek spauda, 
tiek bendradarbiai, t iek ir visa 
lietuviškoji išeivija. Dabar, 
gausiai susirinkusiųjų saviš
kių ir iš Lietuvos atvažiavusių 
kunigų 2001.12.22 d. iš Čika
gos jėzuitų namų palydėtą į 
Šv. Kazimiero kapines galime 
prisiminti jaunystės dienomis 
sukurtąja malda: 

„Duok, Viešpa t i e , k a d a š 
ge ra i s d a r b a i s i r Į v a i r i o m i s 
aukomis ga l ėč i au a t s i lyg in 
t i už savo v i s a s k l a i d a s , 
k a d aš p a s T a v e a t e i č i a u 
neka l t a s , k a d b ū č i a u ver 
t a s su v isa is š v e n t a i s i a i s 
garbinti Tave ir dž iaugt i s 
su visu dangumi per am
žius". 

Teišsipildo ši T. Vaišnio 
malda su kaupu, o mes visi 
jam tarkime: .Amžiną atilsį 
duok jam, mirusiam, Viešpa
tie!" 

Čikagos t ė v a i j ė z u i t a i 

LSS TARYBA P R A N E Š A 
Lietuvių Skautu sąjunga 

Geležinio Vilko ordinu apdo
vanoja Lietuvos Respublikos 
prezidentą Vaidą Adamkų. 
Ordino įteikimas š.m. kovo 5 
d. vyks Prezidentūroje, Lietu
voje. 

Ordino įteikimo proga orga
nizuojama kelione į Lietuvą 
š.m. vasario 28 iki kovo 9 d. 
Norintieji jungtis prie šios ke
liones, prašomi kreiptis į sesę 
Ritą Pene-yiiene, American 
Travel Service, tel. 1- 773-581-
1843. Artimu laiku pranešime 
keliones darbotvarkę. 

v.s. B i ru tė B a n a i t i e n ė 
LSS Tarybos pirmininkė 

v.s. fil. kun. J u o z a s Vaišnys. SJ 

„...Dabar kai kas mano, kad 
mes, norėdami turėti pašauki
mų, turime užkalbinti jaunuo
lius, juos paraginti. Bet su 
mano pašaukimu buvo visiš
kai kitaip. Man atrodo, kad 
manęs niekas neragino. Ir aš 
niekam apie tai nesakiau net 
per visą savo gimnaziją. Pasa
kiau tik jau baigdamas gimna
ziją savo tėvams. Prieš tai nie
kas nežinojo: nei tėvai, nei kiti 
mano draugai, nei kapelionai. 
Atsimenu, kad jau baigiant 
aštuntą klasę, ėjau kartą sek
madienį į bažnyčią, ir mane 
pasiveja mūsų kapelionas, ku
nigas Petriką, kuris ten — 
Bažnyčios gatvėje gyveno. Ir 
jis sako: 'Na, tai dabar baigi 
gimnaziją. O ką manai studi
juoti?' Aš sakau: 'Na, nežinau, 
pažiūrėsim'. O aš tada jau bu
vau galutinai susitaręs su 
jėzuitais stoti pas juos. Jis ta
da man sako: 'Na, žinai, dabar 
visos sritys labai užimtos. Tai 
gal dar miškininkystėje būtų 
daugiau galimybių'. 'Galbūt. 
Pažiūrėsim', — atsakiau..." 

Šitaip savo prisiminimuose 
pasakoja apie save iš gyvųjų 
tarpo 2001.12.19 d. pasitrau
kęs ilgametis „Laiškų lietu
viams" redaktorius, skautų 
kapelionas, šachmatininkas, 
tenisininkas, lituanistas-mi-
sionierius JUOZAS VAIŠNYS. 

Gimęs 1913 m. lapkričio 1 d. 
ir augęs su penkiomis seseri
mis Marijampolėje, kur dvide
šimt trejų metų jaunuolis ge
rais pažymiais baigęs Rygiš
kių Jono gimnaziją, po kai ku
rių svyravimų ir dvejonių, 
kaip j is pats rašo, įstojo pas 
jėzuitus. Filosofiją jis studija
vo Insbruke, Austrijoje, ir Ro
moje Grigaliaus universitete 
Italijoje, kur trisdešimtmetis, 
jau gerai mokėdamas kelias 
kalbas, gavo kunigystės šven
timus. Dėl tvirtos valios ir ne
abejotinų gabumų visados 
mokslai jam sekėsi gerai. Jis 
dvejus metus toliau Romoje 
mokėsi teologijos ir čia atliko 
trimetį (tercijatą), o paskui 
dirbo šiaurinėje Italijoje — 
vadovavo Marijos sodaiicijai, 
šiandien plačiai žinomai 
krikščioniškojo gyvenimo 

bendruomenei, ir katalikiško
sios veiklos jaunimui. Be to, 
Torino jėzuitų namuose buvo 
vyresniojo pagalbininku ir mo
kytojavo Genujos jėzuitų gim
nazijoje, kur dirbo su skau
tais. Baigęs aukštesniąją 
skautų vadovų mokyklą, pa
skirtas Ligurijos skautų va
dovų parengimo vedėju. 

Kai Čikagoje pradėjo kurtis 
lietuviai jėzuitai, 1949 m. T. J. 

Detroi to s k a u t ų Kūčiose pr ie ka l ėd inės eglutes pavyzdingos „Gabijos" 
t u n t o skaute .s : D iana Karvelytė, D i a n a J a n k u t e i r Aiek.-a Miškinytė. 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS DETROITE 
Gruodžio mėnesio pradžioje 

Detroite tebesidžiaugem šiltu 
rudenio oru. Sunku buvo tikė
ti, kad žiema jau čia pat. kad 
sparčiai artėja Kalėdų šven
tes. Malonią kalėdinę nuotai
ką pajutom tik sekmadienį, 
gruodžio 9 d., atsilankę į 
„Gabijos"' ir „Baltijos" tuntų 
plačiajai skautiškai šeimai ir 
lietuvių visuomenei suruoštas 
Kūčias. 

Aukštos kalėdinės eglutės 
spmksinčių žiburėlių apšvies

toje Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje susirinkome daugiau 
kaip 200 asmenų. Rugsėjo 11-
tos teroristinių New Yorke ir 
Vašingtone išpuolių ir jų pa
sekmių visi vienaip ar kitaip 
paliesti bef*paveikti, ypatingai 
dėkojome Dievui už savo šei
mas, draugus ir visus, kurie 
yra mūsų gyvenimo dalimi. 

Vakaras prasidėjo iškilmin
ga „Baltijos" ir „Gabijos" tunto 
sueiga, sklandžiai vedamos 
komendanto, skautų vyčių 

kandidato, Audriaus Moss. 
Iškilmingoje sueigos dalyje 

įžodžius davė „Gabijos" tunto 
sesės: paukštytės — Monika 
Kvasytė ir skautės — Aleksa 
Miškinytė. Vyr. skaučių glo
bėja s. Alma Sventickienė pri
ėmė naujas kandidates — 
Kristiną Gedvilaitę, Laurą 
Sirgedaitę ir Rūtą Sventickai-
tę. 

„Baltijos" skautų tunto tun-
tininkas s. Paulius J a n k u s 
medaliais apdovanojo 27 bro
lius už jų pavyzdingą darbą ir 
pasiaukojimą savo vienetui. 

Meninę programėlę atliko 
prityrusios skautės: Laura 
Karvelytė, Arija Kasputytė, 
Svaja Mikulionytė, Ingrida 
Miškinytė, Inga Mossaitė ir 
Alaną Zomboraitė gražiai pa-
skaitydamos eilėraščius. 
Skautės — Kristina Juška i tė , 
Diana Karvelytė, Aleksa Lu-
kasiewicz ir Aleksa Miškinytė, 
kar tu su paukštytėmis — Mo
nika Kvasyte, Vilija Mikeska 
ir Julija Sirgedaitę išnešiojo 
žvakeles an t stalų. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonui ir mūsų dvasios va
dovui kun. Aloyzui Volskiui 
sukalbėjus maldą, visi dalino
si kalėdaičiais, linkėjimais 
meilės, taikos ir ramybės. At
sidarius svetainės durims, visi 
išvydome s. Virgos Norkevi-
čienės ir padėjėjų paruoštą ir 
šventiškai papuoštą stalą, ap
dėtą įvairiais Kūčių valgiais. 
J is mus kvietė vaišintis visų 
svečių suneštais skaniais Kū
čių valgiais. 

Po vakarienės kalėdinių 
giesmių giedojimą vedė sesės 
Virga Šimaitytė, Vilija Idzely-
tė, Regina Puškorienė ir Kris
tina Zubrickienė. Šį šventinį 
suėjimą baigėme sustoję ra tu 
sugiedodami „Ateina nakt is" 
ir šventiška nuotaika skirs-
tėmės, l inkėdami visiems 
linksmų Kalėdų. 

Dėkojame visai Detroito lie
tuvių visuomenės šeimai už 
dalyvavimą ir prisidėjimą prie 
skautų Kūčių šventės. Dievo 
meilė tešildo jūsų namus per 
ištisus 2002-sius metus. 
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TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 
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Priktauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

IŠKILMINGA KLAIPĖDOS 
DIENOS SUEIGA 

Jū ros skautų ir skaučių tra
dicinė iškilminga Klaipėdos 
dienos sueiga sekmadienį, 
sausio 13 d., bus pradėta daly
vavimu 9 vai. r. šv. Mišiose 
P a l Jurgio Matulaičio misijo
je , Lemonte. Po Mišių. 10 vai. 
r. PLC sporto salėje vyks iš
kilminga sueiga. Visiems jūrų 
skau t ams ir skau tėms daly
vavimas privalomas. Dėvime 
išeiginėmis uniformomis. Tė
veliai ir svečiai kviečiami. 

DIDELĖ ŠEIMA PRIE KŪČIŲ STALO 
PHILADELPHIJOJE 

Oi! — nepatikėjau savo aki
mis, nusileidusi laiptais \ 
mūsų Philadelphija Šv. And
riejaus lietuvių parapijos baž
nyčios salę. Tvarkingomis ei
lėmis sus ta tyt i ilgi, baltai už
tiesti s ta la i su Kalėdų puokš
tėmis, indais, servetėlėmis, o 
ant scenos baigiama puošti 
Kalėdų eglutė. Taip greitai — 
tik per gerą pusvalandį, kol 
vedžiau pamokėlę šeštadieni
nės mokyklos mokiniams. Pa
radui vadovauja Surdėnai — 
visos trys kartos, su močiute 
Danute, dukromis Laima, Ale, 
Dana, žentais ir sūnum Vy
tautais , marčia Danute ir pa
auglių anūkų būriu. Triūsia 

skautų vadovai Linas Kučas, 
sesės Mironaitės. Salė šviesi, 
tarsi atjaunėjusi. Visi tie pasi
ruošimai — rytojui, Philadel-
phia apylinkių skautų Kū-
čioms. 

Žinau, skautų Kūčių mūsų 
parapijoje visi laukia. Tai kas
metinis renginys, aiškus 
ženklas artėjančių Kalėdų. 
Mačiau, kaip pernai, taip ir 
šiemet j Kūčioms paruoštą 
salę plūdo parapijiečiai — tie, 
kurie atvažiuoja i Mišias kiek
vieną sekmadienį, ir tie, apsi
lankantys bažnyčioje tik ypa
tingų progų metu. „Sėskit, 
sėskit, ieškokit vietų, žiūrėkit, 
dar neliks", — ragino visuo-

Apie l i e t u v i š k u s Kuciu dienos paproči 
tyčių t r e j e t u k a s 'Deja, nlniiinMwi<ji • 

- pasuki ,1 Pliiladclphijos pauk.*-
įtr .mka- nepamn. i jn p.u u<l/ių i. 

S'uolr R i m o G e d e i k o s 

met rūpestinga Marytė Su-
šinskienė. Žmonės sėdo prie 
vakar paruoštų, o šiandien 
gausiai žuvies i r daržovių pa
tiekalais apkrautų stalų. Sėdo 
neskubėdami, šnekučiavosi, 
laukdami kol susės visi. Ir 
štai, jau ant kiekvieno stalo 
dega mergaičių skaučių už
degtos žvakutės, štai šis vie
nas didelis s ta las — visi stalai 
jau pašventinti klebono Petro 
Burkausko. š t a i žmonės jau 
tiesia vienas kitam kalėdai
čius — kaimynui iš kairės , 
kaimynui ir dešinės, stalo kai
mynui priešais, mielam bičiu
liui nuo gretimo stalo. Tiesia 
savo kalėdaitį, šypsosi, žiūri 
tam ki tam žmogui į akis: 
„Linksmų švenčių!" ir laužia 
jo kalėdaičio, „Linksmų šven
čių!", „Linksmų švenčių!", — 
taria šimtas lūpų čia ir ten vi
soje didelėje salėje. 

Kūčios — tai bendras s talas , 
Kūčios — tai šeima, tai ra
mybė, tai taika tarp žmonių. 
Kūčios — viena tyli didelė 
šventė. Šventė Dievo, šventė 
šeimos. Kitą žmogui gal pirmą 
kartą matai prie to didelio sta
lo, visų veidų nė neįsiminsi. 
Bet jei žmogus prie to stalo, j is 
— saviškis, j is — iš tos pačios 
šeimos. Gali jį apkabinti , gali 
paspausti jo ranką. Daliniesi 
su juo visomis Dievo dovano
mis, taip gausiai suneštomis 
iš poros dešimčių įvairių šei
mininkių virtuvių. Šeiminin
kėlės vakar gal visą dieną dir
bo ir tr iūsė, kad galėtų pasida
linti savo darbo vaisiais su 
savo didžiąja šeima. „Gal 
Jums šitos namie keptos žu
vies?" „Bulvių mišrainės ma-
lonėtumėt?" „O šito patiekalo 
ar ragavote? Aš ragavau — 

skanu". „O, ačiū, ačiū, a š mie
lai, jei patariate". Užkan
džiaujame neskubėdami. Yra 
laiko pasikalbėti. 

„Tik pagalvokit, juk tai mū
sų 34-osios skautų Kūčios", — 
kalba man Danutė Surdėnie-
nė — močiutė, aktyvi skautė , į 
skautybę atvedusi visus savo 
vaikus ir vaikaičius. — „Pir
mąsias Kūčias Philadelphijoje 
suruošėm 1967-aisiais. Iki tol 
kelerias Kūčias organizavo vy
resniosios skautės židinietės 
(M. Raugienė, D. Jakienė , D. 
Dragūnienė, A. Mašalaitienė, 
A. Zerr, O. Pliuškonienė ir ki
tos). Mes tą gražią tradiciją 
pa rėmėm ir ją išvystėm. Taigi, 
nuo 1967-ųjų mes metai iš 
metų organizuojam Kūčias, o 

židinietės prisideda. Žmonių 
kasmet susirenka daug". 

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais, scenoje išvydome 
jaunųjų skautų kartą. Jie pa
pasakojo apie Kūčių papro
čius, padeklamavo. Visi jau
nieji scenoje turėjo darbo — 
nuo mažiausio pirmokėlio iki 
mokyklą baigiančio paauglio 
moksleivio. 

Netruko prabėgti laikas po 
vienu stogu prie bendro stalo 
— prie Kūčių stalo didelėje 
šeimoje. „Aš pirmą kartą čia", 
— išsitarė man jaunas ameri
kietis, lietuvaitės vyras, kai, 
atsisveikinusi su visais, sukau 
link savo mašinos, — „Gražios 
tradicijos, gražūs žmonės, 
graži bendruomenė. Ir apskri
tai — gražu". 

Gražu, iš tiesų. Ir ačiū Tau, 
Viešpatie, kad esu viena iš 
daugelio lietuvių, Amerikos 
lietuvių šeimoje. 

Dalia KairiūkStienė 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsur9eryandbreastrnaltt1.com 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickpry Hilte, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory-HtHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal šusterimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. HammesAvenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, te). 708-484-1111 . 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 
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ĮSIDĖMĖTINA DATA 
Čikagos ir apylinkių^ skautų 

ir skaučių 2002 metų vasaros 
stovykla Rako stovyklavietėje 
Custer. MI, vyks nuo penkta
dienio, liepos 19 d. iki sekma
dienio, liepos 28 d. Stovyklos 
viršininkė bus j . ps. Dana Mi-
kužienė. Stovyklos pavadini
mas „Pasakų šalis". Netrukus 
bus paskelbtas konkursas sto
vyklos ženklui sukurti. Skau
tai ir skautės bus raginami 
sukurti ženklą stovyklos te
ma. Daugiau žinių paskelb
sime art imiausiu laiku. Ąr sa
vo kalendoriuose pasižymėjo
te stovyklos datą? Pasitikrin-
kit ir ruoškitės stovykloje da
lyvauti. 

http://administracija9drau2as.org
http://red.akcija0draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://www.centerforsur9eryandbreastrnaltt1.com


KAS NAUJO EUROPOJE? 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Vokietijos krašto apsaugos Apskaičiuojama, kad Olan-

min. Šarping viešėjo Baltijos 
kraštuose. Spauda išspausdi
no trumpas žinutes, daugiau
sia iš Lietuvos. Vilniuje jis pa
reiškė, kad dar ankstoka kal
bėti apie naujų kandidačių 
įjungimą į transatlantinę są
jungą. Sprendimas bus atei
nančiais metais. Daug vilčių 
baltiečiai deda į prez. Bush 
kalbą, pasakytą Vašruvos u-te. 
Spauda taip pat pažymėjo, 
kad įjungimui Baltijos valsty
bių į NATO (ŠAS) yra prie
šinga Rusija. 

Vokietijos televizija parodė 
JAV ambasados rūmus Vilniu
je (ekrane įrašas „Vilnius"), o 
jos pranešėja pasakė, kad 
juodligės užkratos baltų mil
telių pavidalu, rastos kores
pondencijos siuntoje. Spauda 
pirmuose psl. aprašė tą nau
jieną, kadangi užkratos pirmą 
kartą pasirodė Europoje. Bul
varinis dienraštis pirmame 
psl. rašė apie šias pavojingas 
užkratas, ką pažymėjo taip 
pat Lietuvos policijos atstovas. 
Siaurinės Vokietijos televizi
jos stotis parodė Lietuvos pa
jūrį, Raganų kalną Juodkran
tėje ir kt. gražias Lietuvos vie
toves. Mat Šlezvigo-Holšteino 
krašte, Šiaurinėje Vokietijoje 
yra daugiausia apsigyvenę 
klaipėdiečiai. Vasaros metu 
yra tiesioginis susisiekimas 
lėktuvu tarp Hamburgo ir Pa
langos. Jis daugiausia užpil
dytas buv. Klaipėdos gyvento
jais, jų vaikais, vaikaičiais, 
kurie mielai atostogauja Pa
langoje, Nidoje. Vasaros metu 
klaipėdiečius teko sutikti mū
sų pajūryje, pasikalbėti. Jie 
visi grožėjosi pajūriu, pareikš-
dami, kad tarp rusiškos ir lie
tuviškos dalies yra labai dide
lis skirtumas: rusiškoje viskas 
apleista, Lietuvos pusėje šva
ra, tvarka, labai geri viešbu
čiai, skaniai pagamintas mais
tas. Šiaurinės Vokietįjos tele
vizijos stotis lapkričio 3 d. pa
rodė Lietuvos pajūrį, Juod
krantės Raganų kalną, Kryžių 
kalną ir kt. gražias Lietuvos 
vietoves. 

Pirmoji Europos valstybė, 
kuri legalizavo „seniausią pa
saulyje moterų profesiją" yra 
Olandija. Pereitais metais jos 
parlamentas panaikino 1912 
įstatymą, kuris draudė viešuo
sius namus. Tad jau metai, 
kai viešieji namai įregistruoti 
vidaus reikalų ministerijoje. 
Šiuo įteisinimu norėta įsi
skverbti į stipriai organizuotą 
rusų ir albanų moterų pre
kybą, ypač nepilnamečių mer
gaičių vilionėm į „auksinius 
vakarus" patarnautojų ar auk
lių darbams. 

dijoje esama 22,000-25,000 
prostitučių (Vokietijoje 
400,00), kurių „meilę" vyrai 
apmoka guldenais, frankais, 
doleriais bei kita stipria Va
karų pasaulio valiuta. Apklau
sa parodė, kad ketvirtadalis 
vyrų yra labai brutalūs, ket
virtadalis moterų buvo pri
verstos dirbti viešuose na
muose, juose gyventi, nes iš 
moterų atimami pasai, arba 
bloga finansinė padėtis pri
vertė jas pasirinkti prostitu
ciją. Vidaus reikalų ministro 
nuomone, legalizavus prosti
tuciją, suduotas stiprus smū
gis ne tik mafijai, sąvadauto
jams, bet taip pat ginklų ir 
narkotikų spekuliantams. 
Taip pat siekiama greitų ir 
griežtų bausmių už pirkimą ir 
pardavimą moterų kaip kokios 
prekės, nes iki šiol bausmės 
buvo žemesnės už narkotikų 
pardavėjų. 

Prostitučių organizacijos 
pirm. spaudai pareiškė, kad jų 
„darbo" sąlygos gerokai page
rėjo, nes ir darbo birža rūpi
nasi, tarpininkauja norin
čioms gauti vietą viešuose na
muose. Tačiau padėtis nepa
sikeitė, dirbančioms nelega
liai. Deja, nieko naujo socia
linėje plotmėje: prostitutei pa
reiškus jos uždarbio šaltinį, 
gyvybės draudimui tuoj pat 
pakeliami mokesčiai, bankai 
nelabai noriai atidaro sąskai
tas, bijodami pinigų plovimo. 
Pirm. C. Brocke pažymėjo, 
kad dideli bankai jau sutiko 
įtraukti moteris į savo klien
tūros sąrašą. Siekiama įsteigti 
profesinę sąjungą. 

Žymiai sunkesnė padėtis 
Pietų Amerikos, Afrikos, Rytų 
Europos moterų. Jos visos 
Olandijoje gyvena nelegaliai, 
nepriklauso ligonių kasai, tad 
tikrovėje jų navininkas" yra 
sąvadautojas. Neuždirbusios 
reikalingos sumos, moterys 
mušamos, kankinamos karštu 
lygintuvu, „lyginant" jų pe
čius, kojas, pilvą. Nelegalių 
prostitučių gyvenimą „tvarko" 
Rusijos ir Albanijos mafija. 
Europos Sąjungos būstinė 
Briuselyje apskaičiavo, kad 
kiekvienais metais per 
125,000 moterų slapta įveža
mos į Vakarų Europą iš Rusi
jos, Lietuvos, Bulgarijos, Uk
rainos, Rumunijos ir kt. vals
tybių. Danijos atstovė pažy
mėjo, kad apie 700,000 mo
terų, kaip kokių prekių, yra 
perkama ir parduodama Euro
poje, kadangi senstelėjusios 
siunčiamos į neturtingesnius 
kraštus, į jų vietas atvežant 
jaunas, dažnai nepilnametes. 

Mindaugo sosto piliakalnis Kernavėje žiemos metu. J. Vitkūno nuotr. 

BŪTINGĖS AVARIJOS POVEIKIS 
APLINKAI 

Klaipėdos universi
teto mokslininkų atlikti tyri
mai nustatė tik nežymų Bū
tingės terminale įvykusios 
avarijos poveikį aplinkai, tei
gia terminalą eksploatuojanti 
bendrovė „Mažeikių nafta". 

Tyrimo metu nustatyta, kad 
vandens mėginiuose naftos 
koncentracija neviršija aukš
čiausios leistinos ribos. Jūros 
dugno vizualinio tyrimo metu 
jokių naftos elementų nerasta 
ir neigiamo poveikio jūros 
dugno organizmams nepa
stebėta. 

Per avariją Būtingės termi
nale lapkričio 23 d. į Baltuos 
jūrą prie pat Latvijos sienos 
išsiliejo 59 tonos naftos. 

Pasak „Mažeikių naftos" 
pranešimo, taip pat buvo atlie
kami vandens, floros ir dumb
lo tyrimai, kuriems mėginiai 
paimti nuo terminalo jūrinės 
dalies plūduro išilgai kranto į 

' pietus link Palangos. Mėginiai 
buvo paimti teritorijoje, ku
rioje išplito iš Būtingės termi
nalo plūduro išsiliejusi nafta. 
Didžiausia naftos koncentraci
ja rasta Palangos nuteka
mųjų vandenų zonoje ir Šven
tosios upės intako vietoje. 

Kaip teigiama pranešime 
spaudai, tyrimo rezultatai pa
tvirtina, kad į jūrą išsilie
jusios naftos kiekio skaičia
vimai yra teisingi. Jei į jūrą 
būtų išsilieję daugiau nei 59 
tonos naftos, vizualinių patik
rinimų metu naftos likučiai 
būtų buvę rasti. Žinovai, kal
bėdami apie natūralų į jūrą 
išsiliejusios naftos valymo 
procesą, pažymėjo, kad vande
nyje yra padidėjęs, bet leisti
nas bakterijų skaičius, šiam 

metų laikui viršijantis nor
malų lygį. Bakterijų lygiai 
grįžta į įprastinius į pietus 
nuo Šventosios upės žiočių. 

(BNS) 
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Seimas gruodžio 13 dieną 
patvirtino 2002 metų valstybi
nio biudžeto projektą. Už jį 
balsavo 72, prieš — 51, susi
laikė 2 parlamentarai. 

Planuojamos kitų metų vals
tybės biudžeto pajamos yra 
8.807 mlrd. litų, išlaidos — 
9,942 mlrd. litų. Valstybės 
biudžeto deficitas — 1.135 
mlrd. litų. Tačiau parlamentui 
priėmus kai kurias pataisas, 
biudžeto pajamos bei išlaidos 
kiek didės. 

Seimas balau dauguma pri
tarė Biudžeto ir finansų komi
teto pirmininko socialdemo
krato Algirdo Butkevičiaus 
pasiūlymui padidinti biudžeto 
pajamas 61 mln. litų, kurios 
būtų paskirstytos žemės 
ūkiui, švietimui bei sveikatos 
apsaugai. Iš šių lėšų nuspręs
ta 30 mln. litų papildomai 
skirti Specialiai kaimo rė
mimo programai, 14 mln. litų 
— Valstybinei ligonių kasai 
valstybės lėšomis draudžiamų 
asmenų privalomajam sveika
tos draudimui, 17 mln. litų — 
mokslui ir studijoms. 

Tačiau Seimas atmetė dau
gelį opozicijos ir kai kurių val
dančiosios daugumos pasiū
lymų kitų metų biudžete dau
giau lėšų skirti mokyklų kom
piuterizavimui bei atnaujini
mui, informacinės visuomenės plėt

rai, Žemės ūkio rūmams, Pri
sikėlimo bažnyčios Kaune at
statymui, kitų institucijų fi
nansavimui. 

Valdančioji dauguma biu
džetą patvirtino nekreipdama 
dėmesio į opozicijos siūlymus 
tai daryti tik tada, kai bus pa
keisti įstatymai dėl kai kurių 
sričių finansavimo, priešta
raujantys pateiktam biudžeto 
projektui. C | | B | _ 

* Kaune atidarytas antra
s is Karinių oro pajėgų 
(KOP) Paieškos ir gelbėjimo 
postas, kuriame budės Antro
sios aviacijos bazės sraigta
sparnių įgulos. Toks postas 
Kaune buvo labai reikalingas, 
nes Kaunas yra geografinis 
Lietuvos centras, iš jo pato
giausia pasiekti bet kurį vals
tybės tašką. Iki šiol veikė vie
nas KOP paieškos ir gelbėjimo 
postas netoli Palangos, Nemir-
setoje. Taip pat yra parengtas 
atsarginis sraigtasparnis Pa
nevėžyje. Gavus signalą, lakū
nai vasarą į orą turi pakilti 
per 15 minučių, žiemą — per 
pusvalandį. Neatmetama gali
mybė, kad naujojo posto Kau
ne įgulai gali tekti gelbėjimo 
bei paieškos darbus atlikti ne 
tik Lietuvoje, bet ir Lenkijos 
teritorijoje. OBNS) 

* Internet'o bendrovėms 
programavimo paslaugas 
teikianti „Megalogika" laimėjo 
amerikiečių firmos „LightMix" 
surengtą konkursą dėl išskir
tinio paslaugų teikimo 2002 
m. Ši pergalė vilniškei bendro
vei kitąmet atneš iki 0.1 mln. 
Lt papildomų pajamų. 

(V2, Elta) 
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Bronius Nainys 

Punske temsta „Aušra" 
Lenkyos Kultūros ministeri

jai sumažinus paramą tauti
nių mažumų veiklai, gali su
stoti Punsko lietuvių mėgsta
miausias žurnalas „Aušra", 
teigia BNS. Šiam lietuvių žur
nalui Lenkijos valdžia kasmet 
skirdavo po 250,000 zlotų. 
Ateinantiems metams numa
tyta tik 50,000 zlotų. Tai dar 
vienas didžiulis smūgis Lenki
jos lietuviams iš Varšuvos, su 
kuria Vilnius džiaugiasi to
kiais gerais santykiais, kurių 
anksčiau niekada nebuvo. Pre
zidentai — Adamkus ir Kwas-
niew8ki — esą tokie geri as
meniški draugai, kad dažnai 
vienas pas kitą svečiuojasi, 
kartu švenčia žmonų gimta
dienius ir kone kasdien kalba
si telefonu. Tos draugystės pa
sekmės: Seinų apylinkėse už
daromos lietuviškos mokyklos, 
keičiamos į lietuvių kalbos 
klases lenkiškose, įsteigta 
Punske lietuvybę naikinanti 
visiškai nereikalinga pasienio 
užkarda. Lenkijos lietuvių pa
galbos šauksmai — aidas tuš
čioje erdvėje, nes, pagal dabar
tinę madą, Lietuvos mokyk
lose jaunimą tik pilietiškai 
auklėja, o Punsko lietuviai juk 
Lenkijos piliečiai, jų pilietine 
kalba spaudos kalnai privers
ti. Bet, žiūrėkite, Lietuvoje, 
Vilniaus krašte, mokyklos be
veik išimtinai lenkiškos, net 
valstybinės lietuvių kalbos ne
įsileidžia, ir lenkų kalba laik
raščių pilna, pinigų jiem ne 
tik savivaldybės, bet ir vyriau
sia valdžia negaili. Net len
kiško universiteto reikalauja
ma. „Na ir klausimas, paga
liau. Juk tenai lenkai, mūsų 
tautinės mokyklos. Jūs neno
rėkite turėti tokių pat sąlygų, 
kokias mes turime Lietuvoje", 
— dar prieš keletą metų Var
šuvoje rėžė man į akis pats 
Lenkuos Kultūros viceminist
ras. 

Norėtųsi žinoti, ką apie to
kius dalykus prezidentai 
Adamkus ir Kwasniewski kal
ba? Daug kartų Punsko lietu
viai protestavo, ruošė de
monstracijas, rašė laiškus, va
žiavo į Varšuvą kalbėtis, bet 
dar nė vienas neigiamas lenkų 
valdžių sprendimas lietuvių 
atžvilgiu nebuvo pakeistas. 
Taigi niekas nepakeis ir šito. 
„Aušra" arba sustos, arba pi
nigų turės gauti kur nors ki
tur. Bet kur? Vilniuje? Taip, 
tenai. Lenkijos lietuviams, 
taip pat, kaip ir kitur užsie
nyje, spausdintas lietuviškas 
žodis yra vienas pagrindinių 
tautinės gyvybės šaltinių, ir 
Lietuvos valstybė jo išlaikymą 

turėtų remti. Bet vargu ar 
taip bus? Jeigu pilietiškai nu
siteikusioms Lietuvos val
džioms tautos reikalai nerūpi 
tėvynėje, kam joms sukti gai
vas apie lietuvybės išlaikymą 
užsienyje? 

Bet juk turime Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, užsienio 
lietuvių valstybę, kam ji? 
Taip, ji tiems reikalams, bet 
čia reikia pinigų; o PLB valdy
bai mokesčių niekas nemoka. 
Užsienio lietuvių valstybės pi
liečiai kasmet milijonus išda
lina Lietuvai — pavieniai, per 
organizacijas, per fondus. 
Daug tūkstančių ir partijoms, 
iš kurių sudarytoms val
džioms, kaip matome, mūsų 
lietuviški reikalai — nė mo
tais. 

Jautrinamės vėl — dėl 
žlugdomos Lenkijos lietuvių 
„Aušros", dar net nespėję nu
sidžiovinti ašarų dėl Ameri
koje mirusių „Laiškų lietu
viams", „Darbininko", Kultū
ros židinio, liūdnai prisime
name „Laisvąją Lietuvą", su
stojusius Pietų Amerikos lietu
vių laikraščius, Londone „Eu
ropos lietuvį" ir labai, susi
rūpinę klausiame, kurios iš 
mūsų lietuvybės atramų ne
teksime rytoj? Praėjusį penk
tadienį šioje skiltyje guodžiau-
si tokių pavojų bent kol kas 
nematąs. Nebūk toks tikras, 
skambino man padėtį geriau 
žinantis skaitytojas. Jeigu rei
kalai taip riedės, po penkerių 
metų nebeturėsime nė „Drau
go", tikino jis. 

Už aštuonerių metų minėsi
me pirmą kartą Europoje su
skambusio lietuviško žodžio 
tūkstantmetį. Tik išgirsto, bet 
dar neužrašyto. Sukaktį minė
dami, už Lietuvos ribų, ko ge
ro, rašyto vėl nebeturėsim. 
Na, o kas? Bet Vilniuje turė
sime Valdovų rūmus, kuriuose 
lietuviško žodžio irgi nebuvo, 
o po pusės ar šimto metų gal 
ir vėl jo nebebus, visi bend
raus pilietine kalba. Tik kur 
nors ant marmurinės sienos 
bus iškalti aiškiai matomi 
rūmų atstatymui aukojusiųjų 
rėmėjų vardai. Tarp jų — ir 
trys didelės raidės — PLB. 
Pavadinimas lietuvių valsty
bės užsieny, įkurtos visomis 
jėgomis dirbti, kad tarp po pa
saulį pasklidusių lietuvių lie
tuviškas žodis niekada ne
dingtų. Nei tartas, nei rašy
tas. 

Kažin ar mums — PLB, JAV 
LB, LF ir visiems kitiems — 
mūsų veiklos „filosofijos" ne
reikėtų iš naujo pergalvoti? 

PROBLEMA OPI VISAME 
PASAULYJE 

Nr.3 VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

Kaip daugelis istorijos šaltinių nurodo, būtent anks
tesnysis bolševikinių idėjų simpatikas A. Rosenbergas 
pakišęs Hitleriui Rusijoje platintą melagingą knygą 
apie Siono žydų išminčių protokolus („The protokols of 
Zion") arba slaptąjį pasaulinį žydų sąmokslą (ten pat 
— p. 342). Vėliau tos knygos idėjos, kaip ir paties A. 
Rosenbergo antisemitinės, rasistines mintys bei sam
protavimai buvo panaudoti A. Hitlerio, rašant knygą 
„Mein Kampf". Nors jau ne vienas Vakarų pasaulio is
torikas yra pastebėjęs fašizmo ir komunizmo kilmę iš 
vieno kamieno ir tų pačių šaknų, tačiau mūsų laik
mečio visuomenė, ir net didelė istorikų dalis, dar labai 
sunkiai suvokia šių, atrodytų, priešiškų ideologijų su
siliejimo ir susigretinimo faktus, rezultatus bei pasek-

Jei visa tai būtų suvokta anksčiau, visiškai įtikėti
na, kad Rosenbergo, Hitlerio idėjos, kaip ir fašistinės 
Vokietįjos bei Sovietų Sąjungos komunistinės užma
čios, būtų tikrai ne tokios sėkmingos, o rezultatai ir 
pasekmės ne tokie skaudūs ir žiaurus, kaip turime da
bar. Visos tos baisios tragedijos gal ir nebūtų, jei ky
lančioms blogio jėgoms nebūtų abejingai nuolai
džiaujama, pasitarnaujama ir net talkininkaujama iš 
šalies. Ne paslaptis, kad tuo laiku sparčiai kilusiam 
Vokietijos fašizmui paramą suteikė ne tik atskiros 
valstybės, jų vyriausybės, bankai, firmos, fabrikai. 
Tuomet fašizmą palaikė įtakingi politikai, finansinin

kai, pramonininkai, fabrikantai ir įvairūs verslinin
kai, troškę didelių pinigų, greito pralobimo, iš to, ži
noma, turėję didelės naudos ir nemažų įplaukų į savo 
asmenines kišenes. Todėl šiandieną dėl bičiulystės su 
nacistine Vokietija didelių nemalonumų sulaukia ne 
tik pavieniai asmenys ar net aukšto rango politikai, 
kaip buvęs Jungtinių Tautų (UN) generalinis sekre
torius, vėliau Austrijos prezidentas Kurt V/aldheim, 
bet ir daug kitų politikų. 

Kaip matome iš gausių žiniasklaidos pranešimų, dėl 
to paties į bėdą pateko Šveicarijos, Austrijos, Ameri
kos: „Ford" ir „General Motors* įmonės, „Chase Man
hattan Bank"; kitų valstybių bankai, įmonės, fabrikai, 
firmos ar gamybiniai susrviemjimai. 

Neseniai spaudoje pasirodė pranešimai, jog kolabo
ravimu su naciais buvo apkaltintos net ir žydų sionis
tinės organizacijos ar atskiri jų veikėjai, tuo laiku ak
tyviai veikusieji, kuriant Izraelio valstybę (Politician 
stiro debate over Zionists' action in Holocaust. „Chi-
cago Tribūne", 2001.08.15). 

Jau dabar aiškėja, kad tuomet stiprėjantis nacional
socialistų režimas talkos sulaukė net iš aršiausių Vo
kietijos politinių ir ideologinių priešų, tokių, kaip So
vietų Sąjunga, kuri, pasirodo, nuo 1921 iki 1938 m. su 
Vokietįja bendravo daugiau nei su bet kuria kita pa
saulio valstybe. 

Tad nieko stebėtino, kad, Hitleriui atėjus į valdžią, 
sovietų NKVD pradėjo glaudžiai bendradarbiauti ir su 
vokiečių gestapu, štai tada aukšti NKVD veikėjai H. 
Himleriui perdavė sovietinių darbo lagerių-gulagų 
schemas, kurios, kaip teigia atskiri Rusuos istorikai, 
to laikmečio tyrinėtojai, žinovai, pasitarnavo pavyz

džiu, kuriant hitlerines mirties stovyklas-konclagerius 
Osvencime ir Buchenvalde. Negana to, sovietai vo
kiečiams perdavė kažkokio dr. Bergo išradimą — ke-
turratę transporto priemonę — dujų kamerą, skirtą 
žmonių nuodijimui. Ji, kaip žinome, vėliau buvo „sėk
mingai" ištobulinta taip pat ir plačiai prisitaikyta na
cistiniams tikslams bei poreikiams Trečiojo Reicho Vo
kietijoje. Neįtikėtini dalykai, tačiau tokius šiurpius 
faktus apie dviejų nusikalstamų sistemų bendradar
biavimą pateikia Rusijos istorikas A. Uiksas straips
nyje „Antrasis pasaulinis karas: istorijos pamokos" sa
vaitraštyje „Obzor" (04.28-05.01.2000. Chicago, USA, 
p. 14). Vokietija tuo tarpu vardan gero bendradarbia
vimo į sovietų valstybę pasiuntė įvairių reikmenų net 
už 2 milijardus dolerių, o šalia to dar ir vokiškų šau
tuvų bei mažo kalibro pistoletų, su kuriais vėliau, kaip 
žinome, NKVD įsigudrino vokiečių vardu šaudyti savo 
aukas Katynėje ir kitose susidorojimo vietose. 

Kaip matome, šie du, atrodo, mirtini priešai, tarpu
savyje puikiai sutarė, bendradarbiavo ir net keitėsi 
savo žiauriu patyrimu. Mūsų dienomis, žvelgiant j tų 
dviejų nusikalstamų sistemų bendradarbiavimą ir už
simojimus, darosi baugu, pagalvojus, kad pagal raudo
nojo ir rudojo holokausto „sudarytojų ir vykdytojų" 
planus, šioje žemėje turėjo likti tik dvi „išrinktosios 
rasės" — nacistai ir komunistai. Tik per stebuklą taip 
neatsitiko. 

Tačiau šiandieną, ar kas prisimena, jog pačią di
džiausią paramą hitlerinei Vokietijai, o vėliau ir su ja 
kariaujančiai Rusijai, suteikė švedįja, iš kurios abi 
valstybės gabeno aukščiausios rūšies geležies rūdą ir 
jos pusgaminius, naudotus ginklų ir kitos karinės pro

dukcijos gamyboje? Iš švediškos geležies Vokietijos 
karo pramonė, kaip gerai žinoma, gamino lėktuvus, 
tankus, patrankas, šautuvus, sviedinius, kulkas ir 
kitą karinę produkciją, taip reikalingą trečiojo Reicho 
kariuomenei, aktyviai besiruošiant pradėti II pasau
linį karą. Tačiau kariniai laivai, artilerijos pabūklai, 
karo technikai reikalingi guoliai ir net bombos buvo 
gaminamos Vokietijos karo pramonės magnato Krupo 
užsakymu ir pačioje Švedijoje. Tad gal neatsitiktinai 
ant 1944 m. Antverpeno uoste rastų bombų nuolaužų 
buvo įskaitomas įrašas: „Made in Sweden". Kas žino, 
ar tokios pat bombos nebuvo mėtomos ir Lietuvoje, o 
gal jos dar ir šiandiena nesprogusios (tokių atvejų juk 
dažnai pasitaiko) guli kur nors žemėje, netoli sodybų, 
didesnių ar mažesnių gyvenviečių, gal jų yra ir Balti
jos jūroje prie Lietuvos pakrančių... 

Nors jau 1939-siais Švedija deklaravo neutralitetą, 
tačiau geležis į karui besiruošiančią Vokietiją buvo 
pristatoma be pertrūkio. Vien tik pirmaisiais Antrojo 
pasaulinio karo metais iš 15 milijonų tonų gamybai 
sunaudotos geležies, 11 milijonų tonų geležies nacis
tinė Vokietija įsivežė iš Švedijos („The rise and fall off 
the Third Reich'. W. L. Shirer, N.Y. USA. 1960, p. 
674). Suprantama, kariaujančiai Vokietijai tos gele
žies reikėjo nemažai, todėl geležis iš Švedijos, nepai
sant skelbiamo neutralumo, buvo gabenama trauki
niais ir laivais ištisus karo metus. 1943-siais geležies 
parduodama 9,5 milijonai tonų, o 1944-siais — 7 mili
jonai ir taip iki pat 1944-ųjų lapkniio mėnesio, kai 
amerikiečiams griežtai pareikalavus nutraukti pre
kybą geležimi, jos eksportas į Vokietiją iš Švedijos už
sibaigia. (B d) 
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KAS NEKOVOJA, TAS IŠDUODA 
P a s i k a l b ė j i m a s s u L i e t u v o s l a i s v ė s k o v o s sąjūdžio 

k a p e l i o n u m o n s . , p ik . Al fonsu S v a r i n s k u 

— J ū s e s a t e L i e t u v o s 
L a i s v ė s k o v o s s ą j ū d ž i o , t a i 
y r a d a r gyvųjų i š l i k u s i u 
L i e t u v o s p a r t i z a n ų k a p e 
l i o n a s , k ą g a l ė t u m ė t a p l a 
m a i a p i e j u o s p a p a s a k o t i 
i r k a i p d a b a r L i e t u v o j e 
į a m ž i n a m a s p a r t i z a n ų 
ž y g d a r b i s , n e s J ū s p a t s 
d a l y v a v o t e l a i s v ė s k o v o s e , 
o i r d a b a r a k t y v i a i r e i š -
k i a t ė s j ų ve ik lo j e? 

— Mus laisvės kovotojus su
jungia meilė Dievui ir tėvy
nei, ir bendri kovos vargai . 
Sakoma, kad yra a š t u n t a s la
gerio sakramentas , ku r i s st ip
riai apjungia visus . Kadangi 
mūsų nebedaug, tai a š sten
giuosi j iems kiek ga l ima pa
dėti. Važinėju t ikra i kada 
tik pasako. Pamokslą pasa
ko, šv. Mišias aukoja kiekvie
nas kunigas, bet pašnekė t i iš 
esmės, pašneka ne kiekvienas . 
Pakalba gerai t a s , kur i s pa t s 
išgyveno, o kurie nejaučia šito, 
ta i ir negali kalbėti . Na, apie 
par t izanus ką gi ga l ima pa
sakyti? Jų dabar y ra nebe
daug belikę, nesiekia ne t 400, 
jų ta rpe daugelis j a u saugo lo
vą. Manau, kad per kokius 
penkerius metus par t izana i 
iškeliaus į amžinybę. 

Mes dabar norime įamžin
ti part izanų pėdsakus . Pernai 
Ukmergės klebonas sirgo ir 
mane įgaliojo jį pavaduot i . 
Turėdamas laiko Ukmergėje 
pradėjau galvoti. Pr is iminiau 
įvairius pasakojimus apie par
t izanus ir bandžiau suras t i 
t a s vietas ir ką nors ten at
statyt i , įamžinti . Iš tikrųjų 
pavyko. Vienas toks — Varžų 
ka imas , nežinau kiek t a d a ja
me buvo gyventojų, bet išliko 
tik du vienkiemiai. P i r m a m e 
vienkiemyje j au nieko nebe
žinojo, o an t rame sužinojau ; 
k u r buvo žuvę par t i zana i . Žu
vo 16, o trys sužeisti pas i t rau
kė iš mūšio vietos, mi rė grei
ta i po to ir buvo palaidoti a t s 
kirai . Kitus nuvežė į Ukmer
gę, ir sako, dabar t en pas ta
ty ta amatų mokykla, po pa
mata is dabar jie visi t en ir 
guli. Buvo įdomu, t a i , kad 
šituos žuvusius pa r t i zanus iš
varė vežti ir vieno par t izano 
motiną. Vienas sovietų kari
ninkas , matyt , d a r buvo 
žmogus, sakė: t ik neverkit , 
kas verks bus areš tuotas . Ir 
įsivaizduokit, mot ina kėlė sū
n a u s lavoną, ir negalėjo verk
t i ir neverkė. Na, ką gi, dabar 
pas ta tėm kryžių, Ukmergėj 
kitą kryžių pernai pastatėm.. 
Ukmergės rajono valdžia ga
n a nebloga, a ts iklausiau ar
chitekto, ar jie nieko prieš? 
P a s t a t ė m kryžių, pašventi
nom. Pe r Visų Šventųjų šven
tę iš bažnyčios prie kryžiaus 
nuėjom su procesija, giedoda
mi „Dievas mūsų prieglau
da..." Čia 4 par t izanai ilsisi. 
Paskui , k a s turėjo automobi
lius, nuvažiavom į Varžas už 
dešimt kilometrų, ten pa
šventinom ir dabar ten yra 
jau užrašytos jų pavardes . Ka

dangi an t metalo negalima 
rašyti , nes nupieš, pavogs, tai 
an t lentos išdegintai išgra
viruotos pavardės ir žmcnės 
dabar šias kapines lanko. Ma
čiau Varžose jie j a u nuo kelio 
iki kryžiaus šaligatvį pasi
darė, gėlių prisodino. Ukmer
gėje taip pa t gražiai, skonin
gai gėlėmis apsodinta. Pra
šiau, kad žmones, kurie eina j 
bažnyčią,- sustotų prie šio kry
žiaus, kas tiki, sukalbėtų 
„Viešpaties Angelą", o kas ne
tiki parecituotų Lietuvos him
ną. Ir žmonės klauso, eina. 
Taigi šiais meta is kryžius pa
statėm: Ukmergėj , Taujėnuo
se, Deltuvoj, Žemaitkiemyje ir 
Šešuoliuose. Šešuolių kryžių 
finansavo Karo akademija. Jie 
dalyvavo ir pašventinimo 
iškilmėse. Reikia prikelti at
mintį, todėl, kad žmonės neži
no ir nėra kas pi rmas prade
da, o kada šventinom, susirin
ko ir mokinių, ir vidurinė mo
kykla, ir pradžios mokykla, ir 
mokytojai. 

Dabar planuojam Vidiškėse 
prie mokyklos, k u r buvo seno
ji mokykla, pas ta tyt i kryžių. 
Reikia t ik gauti 50 arų žemės. 
O dėl žemės kalbėjau su švie
t imo ministru, j i s nieko prieš. 
Kalbėjau su apskri t ies virši
ninku, jis irgi ne prieš. Ma
nau, kai grįšiu, ras iu leidimą, 
kad išskirtų 50 arų ir tada 
pastatysime kryžių. Vidiškė
se buvo nedidelė, graži, seno
vinė mokykla, 20 m ilgio ir 12 
m pločio; kai pas ta tė naują, 
ši ta buvo nebereikalinga, du
ris, langus ir visa kita išgro-
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bė. Prašiau, kad atiduotų kaip 
partizanų muziejų, kad mes 
galėtumėm suremontuoti ir 
įrengti muziejų. Nugriovė ir 
atidavė vienai firmai už nu
griovimą. 

Šiuo metu turime didžiulį 
projektą, tai Didžiosios Kovos 
apygardos partizanų Mūšos 
parką, turintį apie 60 ha že
mės . Per jį teka Šventoji, ei
n a plentas Utena-Kaunas, 
į teka dar dvi upės į Šventą
ją. — Mūša ir Siesartis, me
džiais apžėlusios kalvos slėniai, 
nepaprastai graži vieta. Kai 
vieną upelį užtvenkė, vandens 
lygis pakilo penkis metrus ir 
pasidarė didžiulis ežeras, ku
ris net 5 km ilgio. Kadangi vi
sos upes užterštos, tai čia 
buvo padarytos miesto mau
dyklos. Va, čia mes ir sukūrė
m e partizanų parką. Ukmer
gės rajono valdžia nesiprie
šino, ir čia įrengėm Kryžiaus 
Kelius. Pastatėm 14 gražių, 
ąžuolinių, lietuviškai orna
mentuotų didelių kryžių 6-8 
met rų aukščio. Jie skirti dvie
jų partizanų rinktinių atmi
nimui. Vienoj rinktinėj buvo 
6 batalionai, kitoje irgi 6. 
Taigi kiekviena rinktinė tu
rės po kryžių, ant kurių bus 
parašyti rinktinės vadai, ant 
kiekvieno du ar t rys žuvusie
ji . Vienas kryžius tr ims apy
gardos vadams, o dar vienas 
su trimituojančiu angelu, ku
ris skelbia: „Lietuviai, kelki
t ė s , gana miegoti, nakt is jau 
praėjo!". Liko pastatyti ma
žą namelį — siurblinę ir es
tradą, kur galima bus rengti 
koncertus. 

Turim d a r ir kitą didžiulį 
projektą, t a i Kęstučio Apygar
dos paminklą part izanams 
pr ie Kryžkalnio, ku r sovieti
n ia is laikais stovėjo „Karei
vių Merga". (Taip partizanai 
vadina buvusį paminklą Tary
binei - Raudonajai armijai „iš
vaduotojai" Kryžkalnyje). Tai 
mes norime ten pastatyti tar
si koplyčią i r surašyti ant jos 
sienų ir a n t laiptų, kurie eis 
nuo kalvos žemyn į Klaipė
dos pusę, per 2,000 žuvusių 
Kęstučio Apygardos pavardžių 
— karininkų ir eilinių. Jeigu 
mums visa tai pavyks įgyven
dinti , bus vienas gražiausių 
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paminklų Lietuvos magistrali
nių kelių kryžkelėje, mato
miausioje vietoje. Vieta aukš
toka, nuo plento per 20 metrų 
ir į Klaipėdos pusę matyti to
liai net devynetą kilometrų. 
Čia yra viadukų. Mes tiki
mės, kad Susisiekimo ministe
rija leis apsodinti kalnų pu
šaitėmis ir t ada nuo kalno ma
tysis kaip žalias vainikas. 
Užkasos upelį planuojam ati
daryti ir padaryt i ežerą. 

I r dar t u r iu vieną sumany
mą: prie Viduklės pastatyti 
Kalvarijas, panašiai kaip 
Prancūzijoje Lurde. 14 stočių, 
viduryje Kris taus Kančios at
minimas, o aplink 14 skirtin
gų temų iš Lietuvos 
Bažnyčios istorijos. Ten gali
ma pastatyt i ir statulas, ir 
įvairius stendus, atrodys lyg 
dvigubas muziejus, paminklas 
— ir religinis, ir tautinis. 
Todėl, kad aš jų neįsivaiz
duoju atskirai , kaip žmogus 
tur i kūną ir sielą, ir, kol kū
nas veikia, veikia ir siela, taip 
kaip Bažnyčia turės atramą 
tautoje, j i galės egzistuot. Tai
gi vėl reikės lėšų padaryti ge
rą projektą, praeiti konkursą, 
nes menininkai turi vėl savo 
idėjas. 

— K a i p j a u a n k s č i a u mi
n ė j a u , k a d e s a t e p a t r i z a n ų 
k a p e l i o n a s , t a i g i k a r t u 
e s a t e i r j ų Dvas ios t ėvas , 
p a ž į s t a t e j ų dvas in į pa
saul į , n u o t a i k a s , k a i p a t ro 
d o p a r t i z a n u a k i m i s žiū
r i n t d a b a r t i n i s L ie tuvos 
g y v e n i m a s , a r j i e n ė r a kar 
t a i s p r i b l o k š t i i r aps tu lb in 
t i t o , k a s š i u o m e t u vyks
t a L i e t u v o j e ? 

— Laisvė turi būti atstaty
ta, bet kol kas Lietuvoje ta 
laisvė — nei politiškai, nei 

, ekonomiškai — neatstatyta. 
J u k ir Seimas nepatvirtino 
pagrindinių principų, kuriais 
galėtumėm vadovautis dabar. 
Aš tada Seime kalbėjau, ir da
bar sakau, kad Seimas turi 
deklaruoti, kad viską ką bol
ševikai pavogė, ar žemę. ar 
namus, a r fabrikus — yra 
gražinama teisėtiems savi
ninkams. Žinoma, ne per vie
ną dieną, bet, sakykim, per 
kokius 5 metus. Bet šito ne
deklaravo. Kaip liūdna, kada 
apie 1941 m. sukilimą prieš 
sovietus dokumentą priėmė, o 
po kelių dienų atšaukė. Tai
gi reikia pagalvoti, jeigu ne
gali, neturi drąsos iki galo pa
daryti, nereikia pradėti. Aš 
manau, kad visa tai gudriai 
suveikė kairieji, jie sugeba 
tokius dalykus padaryti. J au 
mano laikais Seime buvo to
kių atvejų. Prisimenu, kaip 
pasiūlė keturis atstovus j 
Strasburgo Tarptautinį seimą 
ir t a rp kitų pastatė kadida-
tu Brazauską. Tada aš kal
bėjau, kad prieš Brazauską aš 
nieko neturiu asmeniškai, bet 
mes gi negalim. Jis buvo Lie
tuvos Komunistų partijos pir
masis sekretorius, kovojęs 
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J 
Siūlo d a r b ą 

prieš Lietuvos nepriklauso
mybe, o dabar važiuoja jos ten 
ginti iš Strasburgo. Bet vis 
tiek balsavo, suko, suko ir iš 
trečio karto nuDaisavo. Arba 
vėl: dirbom kaip ir visada Sei
me, ginčijomės, šnekėjome ir 
staiga nutraukė posėdį nei iš 
šio, nei iš to staiga praneša, 
kad dabar paminėsim Bra
zausko gimimo metines — še
šiasdešimtmetį. Pasirodo, kad 
j au ir tos dešiniosios moterys 
turėjo gėlių atsinešusios. Ir iš 
viso Seimo aš tik vienas neat
sistojau, sėdėjau, ir kada kiti 
klausė — kodėl? — aš sakiau, 
kad mano tikėjimas neleidžia 
atsistoti. Na, po savatės ar 
kelių dienų turėjo būti pana
šus paminėjimas ir Landsber
gio 60 m. — niekas net neuž
siminė. Turėjo būti Gajausko, 
kuris išsėdėjo sovietiniuose 
kalėjimuose — lageriuose net 
35 metus ir 2 metus tremty 
Sibire, irgi niekas neminėjo. 
Tos povandeninės jėgos veikia ir 
dar kaip rafinuotai, sėkmin
gai veikia! Todėl, kad mūsų 
žmonės išvargę ir nespėja 
greit susiorientuoti, ką jie da
ro. 

— K a s d a u g i a u s i a Lie tu
voje r e m i a p a r t i z a n u s i r 
k a s l ab i aus i a i y r a p r i e š 
j u o s n u s i s t a t ę ? 

— Dabar dvasiškai partiza
nus gal daug kas remia, bet 
viešai už juos pasisakyti ne
labai kas išdrįsta, o prieš — 
yra tos pačios jėgos, tiesiogiai 
gal ir nepasisako, bet suda
ro tokią situaciją, kad parti
zanai neremiami ir kad šita 
kova yra nesuprantama. Ta
čiau mes tikimės, kad kaip 
pavyzdžiui daugelio muzikų, 
kompozitorių žmonės nesu
prato, kol jie buvo gyvi, bet 
praėjo penkiasdešimt metų 
ir jie liko klasikais. Manau, 
kad taip atsitiks ir su parti
zanais — juos supras. Mums 
dabar reikia tik vieno dalyko 
— patekti į NATG\ kad mūsų 
„nesuvirškintų* rusai arba 
nauji sovietai. O tada mes ga
lėsim drąsiau kovot ir laimėt. 
Pasakysiu vieną, gražų, daug 
žadantį reiškinį — dabar Lie
tuvoje yra daug jaunų šaulių, 
apie 5,000 jaunimo. Pradžioje 
dominavo tik senesnieji, bet 
dabar Šaulių sąjunga turi apie, 
10,000 narių ir 5,000 jaunų; 
daugiau nebepriima, nebeturi 
kur dėti. Taigi va, yra ženk
lų, kad pamažu atsigaus Lie
tuva. 

Neseniai Teisingumo minis
terija paskelbė, kad jiems rei
kia visų buvusių KGB rūmų 
Gedimino prospekte teis
mams, kad reikia atimti iš 
partizanų muziejų ir kitas pa
talpas, nors Vagnorius anks
čiau buvo pažadėjęs visus rū
mus atiduoti muziejui, parti
zanams. Na. ir partizanai 
ėmė organizuotis ir po Vil
niaus Aušros Vartų atlaidų 
šventės ruošėsi žygiuoti nuo 
ten su vėliavomis, užimti tą 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "stdings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle* stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, 

i tel. 630-241-1912. , 

dalį rūmų, ir vėl saugoti dieną 
ir naktį su politiniais kali
niais, kaip kad ir anksčiau. Bet 
prieš pa t šventę sužinojęs at
važiavo Brazauskas ir „nu
stebo", kad šitaip norima par
tizanus išginti, sakė, k u r jie 
eis, j ie tur i čia būti, teismams 
problemos šitie rūmai neiš
spręs, — ir. Brazauskas pasi
darė „geras", ir daugelis sa
kė, žiūrėkit koksai Brazaus
kas geras, — o man atrodo, 
kas j is geras artistas. Jo vy
riausybė tą padarė, nuspren
dė, o j is nuramino partizanus 
ir sau laimėjo žmonių palan
kumą. Taigi nereikia būti 
lengvatikiais, reikia giliau pa
sižiūrėti, kodėl i r kaip pada
rė. 

— J ū s p r i e š kiek la iko 
g r a ž i a i i r sėkmingai vado
v a v o t e K o v a r s k o parapijai , 
k a i p j o s k l ebonas , ir k o d ė l 
iš j o s s t a i g a pas i t r aukė te? 

— J a u 47 metai kaip kuni
gas tu r iu praktikos, norėjau 
dirbti. Man politinė atmosfe
ra visiškai nesvarbu. Dirbu 
taip, ka ip reikalinga Bažny
čiai, kaip reikalinga Lietuvai. 
Lietuvoje, kaip i r kitur kur 
valdė sovietai, žmonės labai 
nukentėjo per šitą komunisti
nį genocidą. Pavyzdžiui Ko
varsko parapijoj yra žuvę apie 
186 partizanai, ir buvo išvež
ta apie 165 šeimos. Ir va, da
bar yra likę tik 25 proc. tikrų 
kovarskiečių, o kiti atėję iš 
kitur. Taigi tie tikrieji kovars-
kiečiai nedejuoja, neverkia, 
kad sunku, vis dėlto susitvar
ko ir balsuoja už dešiniąsias 
jėgas, o tie 75 proc. žino už ką 
ir dažnai balsuoja už kairiuo
sius. Prieš rinkimus aš aiški
nau žmonėms, kaip reikia elg
tis, nenurodydamas pirštu 
pavardžių, bet sakiau — ne 
už komunistus. Jie visi šitai 
žinojo ir kadangi didelė dalis 
balsavo už kairiuosius, tada 
pasakiau: aš negaliu daugiau 
vadovaut tokiai parapijai, ku
ri labiau klauso komunistų 
partijos sekretoriaus, o n e kle
bono. Todėl per dvi savaites 
aš išvažiuoju. Tai pasakiau 
per Verbas ir prie* Atvelykį 
šeštadienį išvažiavau i š para
pijos. Dabar žmonės suprato. 
Kviečia grįžti atgal, bet a š sa
kau: atšildyti barščiai — ne 
barščiai!... 

— Čikago je , nesen ia i vy
k u s i a m e Amer ikos l i e tuv ių 
t a r y b o s suvažiavime b n v o 
k e l i a m a s k l aus i aus ap ie 
L i e t u v o s mokyklos p a t r i o 
t inį i r do rov in į auklėjimą, 
u g d y m ą , n e t buvo p r a š o 
m a a t s k i r a rezoliucija He-
t u v o s V y r i a u s y b e i v iaa Šita 
įves t i , n e s daugelio nuo
m o n e , t a s klausimas visiš
ka i n e s p r e n d ž i a m u . 

— Mokyklų klausimas ne-

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161. 

į va i rus 

PASIŲSKITE 
DOVANŲl 
LIETUVĄ 

-Dovanų parduotuvė-
www.FarAwavLT.coni 

Pristatymas Lietuvoje per 1-3 
dienas. 
Taip pat turime 
lietu viškų gaminių 
skyrių. Siunčiame į 
daugumą šalių. M 

Kryžius Didžiosios Kovos parti
zanų parke. 
išspręstas. Daugiausia direk
toriai t ie patys, kuriuos pa
statė KGB. Aš tada kalbėjau, 
būdamas Seime, k a d visus 
reikia pakeisti. Jeigu direk
torius geras, vienas k i t a s bu
vo tikrai geras žmogus ir t a i s 
laikais, tai reikia tokį perkel
ti į didesnę mokyklą, ka ip 
įvertinimą, ka ip atlyginimą. 
Bet vis tiek, kad sovietiniai 
direktoriai neliktų toj pačioj 
vietoj. O dabar jie įsisenėjo, 
gerai pažįsta vietinius buvu
sius tarybinius aktyvis tus i r 
dirba senoviškai, o k i t i peda
gogai bijo jų, bando lietuvį 
prikąsti, kad neatleistų i i dar
bo. Taigi, kiek pada rė gero 
per tuos metus prof. Zinkevi
čius, t iek ir tur ime. Teko lan
kytis Vilnijos apylinkės mo
kyklose. Tikrai gražiai susit
varkė jos. Gal 29 a r 39 gražiai 
veikia. Ypač žavėjaus Šalči
ninkų, kurioj y ra apie 1,000 
mokinių. Žada pi rmąsias kla
ses net iškelti į k i t as patal
pas, nes nebetelpa. 

Užsieniečiams j a u yra ką 
parodyti, mokyklos tokios pa t , 
kaip i r užsienyje. Pavyzdžiui 
man teko atsitiktinai susidur
ti su Kaune esančia „Ąžuolo" 
mokykla. Labai graži 2,000 
mokinių, viena didžiausių 
Kaune. Nukel ta į 5 psl. 

http://www.FarAwavLT.coni


KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DOVANA 
„Kalifornijos lietuvių dova

na", — skelbia graviruota len
telė virš durų naujo, moder
niai įrengto nudegimų gydymo 
centro Respublikinės Vilniaus 
universitetinės vaikų ligoni
nės (RVUVL) Traumatologijos 
skyriuje. Los Angeles „Lietu
vos Vaikų vilties" (LALVV) 
komitetas, prieš ketvertą me
tų pradėjęs svarstyti kaip ge
riau padėti Lietuvai, nutarė 
suteikti Lietuvos gydytojams 
bei chirurgams geresnes gali
mybes patiems gydyti nude
gimų sužalotus vaikus. 

Per 2000-uosius metus, kai 
Los Angeles Shriners ligoninė 
buvo laikinai sustabdžiusi pri
ėmimą svetimtaučių pacientų, 
LALVV komitetas nutarė kuo 
greičiau aprūpinti RVUVL 
Traumatologijos skyrių mo
dernia įranga nudegimų trau
mų gydymui. 2000-ųjų metų 
pavasarį ši įranga buvo nu
pirkta už 20,000 dol. ir pra
sidėjo diskusijos su RVUVL 
administracija apie nudegimų 
centro įsteigimą. Ligoninės 
administratorius dr. Genadi
jus Dolženko tuoj pat paskyrė 
savo asistentę dr. Olgą Zima
naitė pagrindine šio projekto 
koordinatore, o asistentu ligo
ninės ūkvedį Vytautą Pauliką. 

Per pusmetį įvyko keli posė
džiai, kol buvo priimtas bend
ras planas. 2000-ųjų metų 
gruodžio mėnesį buvo pateikti 
architekto Vytauto Stuko la
bai kruopščiai paruošti specifi
niai planai su sąmata. Buvo 
numatyta, kad už 45,000 dol. 
galima suremontuoti keturis 
kambarius su lengvai valomos 
ir dezinfekuojamos plastma
sės sienomis, filtruojamu ir 
vėsinamu oru, kas apsaugo 
nudegusį vaiką nuo žalingų ir 
dažnai net mirtingų užsikrė
timų. Pridėjus dar 20,000 dol. 
vertės įrangos ir baldų, šis 
centras veiktų visu vakarie
tiškų standartų pajėgumu. 

LALVV komitetas planus ir 
sąmatą priėmė ir prašė 
RVUVL skelbti statybininkų 
konkursą šiam projektui įgy
vendinti. Statybininkas Alvy
das Malikėnas konkursą lai
mėjo ir ruošėsi pradėti darbą. 
Reikėjo tik pinigų, bet ir tie 
atsirado. Per 2001-ųjų metų 
„Koldūnų pietus", Kalifornijos 
lietuviai atsiliepė į prašymą 
su nuoširdžiu ir dideliu dosnu
mu. Buvo surinkta daugiau 
15,000 dol. ir gautas beveik 
13,000 dol. Juozo Kaributo pa
likimas. Be to, RVUVL staty
bos komitetas parūpino nuo
laidas įvairiai įrangai; paga
liau buvo pasirašyta sutartis. 
Dar negavęs pinigų, statybi
ninkas kovo mėnesį pradėjo 
darbą. 

Po trejų mėnesių buvo pra
nešta, kad darbas eina prie 
galo ir birželio mėnesį bus ofi
cialus atidarymas. J atidary

mą nuvyko Danguolė ir Jonas 
Navickai su Laima ir Ričardu 
Ringiais. Dalyvavo daug 
kviestų svečių, jų tarpe Vytau
tas ir Gražina Landsbergiai. 
Taip pat dalyvavo visi RVUVL 
skyrių vedėjai, bei daug spau
dos ir televizijos atstovų. 

Jvykis susilaukė daug dė
mesio iš spaudos ir televizijos. 
Visur buvo skelbiama, rašoma 
ir rodoma, kad tai Kalifornijos 
lietuvių dovana, kaip ir pa
rašyta prie centro pagrindinių 
durų. Prie vienos centro pala
tos durų esanti lentelė skel
bia, kad ši palata a.a. Juozo 
Kaributo dovana. Nudegimų 
centrą lankė Lietuvos Respub
likos prezidentas Valdas 
Adamkus ir Lietuvos Genera
linis garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas su žmona 
Janina. Jiems visa tai paliko 
labai gerą įspūdį. Kalifornijos 
lietuviai turi kuo didžiuotis. 
Be jų finansinės ir moralinės 
paramos šis projektas nebūtų 
buvęs įgyvendintas. 

Ponudegiminių randų plas-
tinė-rekonstrukcinė chirurgija 
ir jos prieinamumas Lietuvos 
vaikams yra kitas horizon
tas siekiamas LALVV. Tam 
tikslui, jau antras chirurgas iš 
RVUVL, dr. Vidas Misevičius, 
stažavosi Kalifornijoje — šį 
kartą UCI Medical Center ir 
Grossman Burn Center. Šią 
stažuotę suorganizavo dr. Jo
nas Domanskis, kuris LALVV 
padeda šiame darbe. LA Shri
ners ligoninės chirurgė dr. Su-
san Kay yra pažadėjusi nuva
žiuoti į Lietuvą pamokyti jau
nus chirurgus taisyti nudegu
sių vaikų randus. LALVV ko
mitetas yra įsipareigojęs siųs
ti chirurgus į konferencijas bei 
stažuotes užsienyje, pirkti 
jiems reikalingos modernios 
įrangos. 

Tuo tarpu, vėl atvyksta lie
tuviukai gydytis Shriners ligo
ninėje. Šiuo metu gydosi Eglė 
ir Jovita Norvilaitės ir Rytis 
Šalčius. Rytį ir jo mamą Ritą 
priglaudė Romas Švainaus-
kas, o Norvilaitės su mama 
Laimute priglaudė Laima Le
ko. Los Angeles „Lietuvos Vai
kų vilties" komitetas taipogi 
planuoja nudegimų centre 
įrengti tvarstymo kambarį ir 
nudegusių vaikų motinoms 
poilsio kambarį. Visa ši ir nu
matyta veikla nemažai kai
nuos. Tikimasi ir tolimesnės 
Kalifornijos lietuvių paramos. 
Laukiama kuo daugiau rėmė
jų ateinančiuose tradiciniuose 
„Koldūnų pietuose" š.m. vasa
rio 3-ią dieną 12:30 vai. p.p. 
Švento Kazimiero parapijos 
salėje. Bilietus prašoma užsi
sakyti iš anksto pas Ingridą 
Jodelienę (310-376-6277), An
gelę Vaicekauskienę (323-662-
3559) ar Raimondą Kontrimie
nę (949-586-9782). 

D.N. 
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Respublikines Vilniaus universitetines ligoninės vaikų nudegimų gydymo centrą aplankė ir LR generalinis 
garbes konsulas Los Angeles, CA, Vytautas Čekanauskas. Iš k.: dr. Olga Zimanaitė, konsulas Vytautas 
Čekanauskas, jo žmona Janina Čekanauskienė ir dr. Dainius Geležauskas. 

PASAULIO TAIKAI 
GRASINA BADAS 

Popiežius Jonas Paulius ra
gina industrines šalis labiau 
solidarizuotis su ekonomiš
kai silpnais kraštais siekiant 
laiduoti taiką pasaulyje. Svei
kinimo laiške Jungtinių Tautų 
Mitybos ir žemės ūkio orga
nizacijos (FAO) susirinkimo 
Romoje nariams popiežius 
atkreipia dėmesį į diskusijas 
dėl rugsėjo 11 dienos teroro 
aktų priežasčių ir pareiškia, 
jog daug neteisybių prisidėjo 
prie to, kad žemė „būtų pa
versta dykuma". Baisiausia 
šių neteisybių yra badas, ka
muojantis tūkstančius žmo
nių. Tai turi didžiulį poveikį 
tarptautinei taikai. Popiežiaus 
laišką FAO suvažiavime lap
kričio 3 dieną perskaitė Vati
kano valstybės sekretorius 
Angelo Sodano. 

Pasak Jono Pauliaus II, jau 
Paulius VI prieš 34 metus sa
vo enciklikoje „Populorum 
progressio" teigęs, kad ekono
minė plėtra yra kitas taikos 
vardas. Dabar vis labiau iš
aiškėja šių žodžių teisingu
mas. Norint įveikti badą pa
saulyje, turtingoms šalims de
rėtų savo visuomeninio pro
dukto dalį skirti mažiau tur
tingų šalių plėtros reikmėms 
ir, be to, padaryti viską, kas 
įmanoma, kad būtų sumažin
ta vadinamųjų Pietų šalių 
užsienio skolų našta. Tarp 
daugelio ekonominės raidos 
aspektų pirmenybė teiktina 
sprendimui laiduoti kiekvie
nam žmogui pakankamos mi
tybos galimybę. 

BŽ, 2001m., Nr.21 

* Per 50 litų kainuojantis 
„malonumas'' nuvažiuoti į 
Nidą gerokai mažino turistų ir 
svečių srautą, dėl to labai 
kentėjo Neringos gyventojai, 
kurių gerovė ir pragyvenimo 
ištekliai tiesiogiai susiję su 
svečių aptarnavimu (nuoma, 
paslaugos). Aplinkosauginin
kai mano, kad nauja nemoka
mo kėlimo keltais į Smiltynę 
ir atgal tvarka gali sukelti 
daug didelių bėdų gamtai. 

(K, Elta) 

„Žmogus tik žemės svečias, 
Ir turi jis sugrįžt namo, 
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, 
Kuriuo negrįžta niekas atgalios... 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2002 m. sausio 8 d., 
sulaukęs 91 metų, į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo mūsų 
mylimas Tėvelis 

A.tA. 
JUOZAS VAINEIKIS 

Gimė Latvijoje, Rygos mieste. 
Gyveno Oak Lawn, IL. Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Nuliūdę liko: duktė Irena su vyru Romu Žulys, 

gyvenantys Oak Lawn, IL, duktė Birutė su vyru Kęstučiu 
Vilkoniai ir anūkai Rytis, Ina ir Eryngija su šeimomis 
Lietuvoje; sesuo Ona Vachulienė ir dukterėčia Juzefą 
Franckaitiene su šeima Lietuvoje, krikšto dukra Janina 
Jurgaitis su šeima Floridoje; a.a. brolio Stasio žmona su 
šeima Lietuvoje. 

A.a. Juozas priklausė Lietuvių fondui, buvo Lietuvių 
Bendruomenės narys, „Draugo", „ Margučio IT, Lietuvių 
operos, v i enuo lynų , l i tuanistinių mokyklų ir kitų 
lietuviškų organizacijų nuoširdus rėmėjas. 

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, sausio 10 d., nuo 
3 v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St.. Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, 
sausio 11 d. Iš Marąuette Chicago laidojimo namų 9:30 
v.r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių laidotuvės privačios. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę artimieji 

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

i 
Jani 

» -s .u •^Mn /ĮJOS ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sarcjas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ" 
„DRAUGĄ' atminkime savo testamente. 

KAS NEKOVOJA, TAS IŠDUODA 

Respublikos Vilniaus vaiky ligoninės Traumatologijos skyrių vaikams su nudegimų traumomis gydyti centras 
buvo atidarytas 2001 m. vasarą. Atidarymo kaspiną perkirpo „Lietuvos Vaikų vilties" Los Angeles skyriaus pir
mininkė Danguolė Navickienė ir Traumatologijos skyriaus vedėjas dr. Jonas Vencius. 

Atkelta iš 4 psl. 
Mokiniai gražiai 

išmokyti, drausmingi. Kada 
jie pakvietė dar 2000 metų 
rudenį pakalbėti, aš jiems 
kalbėjau, reikėtų mokyklos 
kieme pastatyti kryžių, bet jie 
sako kas gi mums pastatys? 
Gerai, sakiau, ir po 3 savaičių, 
po Kalėdų atostogų, pasik
vietėm Kauno arkivyskupą S. 
Tamkevičių ir jis pašventino 
gražų 8 metrų aukščio kry
žių. Dalyvavo visa mokykla, ir 
manau, kad jiems tas įspū
dingas ženklas išliks. Dabar 
mokyklai reikia ir gerų knygų, 
o jų nėra, reikia nupirkti, pini
gų niekas neduoda. Yra viso
kių memuarų, bet nėra kas 
nuperka. O šiaip ar taip tos 
knygos nepigios, nėra kas fi
nansuotų. Nėra ant sienų pa
veikslų, o yra tik vaikų pieši
niai. Reikia, kad būtų litera
tūros klasika, reikia mūsų 
kunigaikščių paveikslų, Vyčio. 
Reikia atgaivinti mūsų isto
riją. O dabar — nieko. Taigi, 
kol nesutvarkys Švietimo mi
nisterijos, tol nieko ir nebus. 
Kalbėt apie kokį nors patrio
tiškumą prie šitos sudėties 
yra — neįmanoma. 

— Kaip d a b a r J u m s atro
do m ū s ų Č i k a g o s l ietuviai 
p o d a u g e l i o m e t u , kai J ū s 
č ia l ankė tė s , v o s t ik išėjęs 

iš sov ie t in io kalėjimo 1989 
m? 

— Pastebėjau vieną tokią 
negerą savybę, būtent, kad 
ir Amerikoje žmonės sensta, 
ir ne vienas mirė, o daugumas 
nuseno. Ir dabar, kuriuos su
tikau, jaunimo mažai mačiau, 
o visi pagyvenę, galėčiu saky
ti, kaip ir Lietuvoje — „mano 
laikų jaunimas". Taigi tas 
pats ir Amerikoje, betgi aš sa
kau negalėjau visko per kelias 
dienas pamatyti, sutikti. Jau
nų keletą mačiau, o visi kiti 
yra pagyvenę mano kartos 
žmonės. Sako, jaunimo yra 
privažiavę iš Lietuvos. Aš jų 
nemačiau. Reikėtų susitikti, 
pritraukti jaunimą, nes, jeigu 
nebus jaunimo — nebus ir at
eities. 

— Ką galėtumėt mums 
čia „Draugo" skaitytojams 
ir v i s i ems Čikagos ir Ame
rikos l i e tuv iams palinkėti? 

— Nenusiraminti, bet dirbti, 
kentėti, kovoti ir laimėti! Kas 
nekovoja šiuo metu ar tėvy
nėje, ar kitur už Dievą ir tė
vynės laisvę, tas tuo pačiu iš
duoda. Taigi linkiu jums būti 
kilniais kovotojais ir jaunąją 
kartą savo pasiaukojimu, savo 
pavyzdžiu, kova uždegti. 

Kalbėjosi: 
Pov i las Vaičekauskas 

UETUVIU FONDAS /AUTHUANiAN FOUNDATION, INC. 
14911 12791 Stre« • Lemom. 160439 '(630) 257-1616 

Fai (630) 257-1647 
Santrumpos: atm. įn .=atminimo į n a š a s , pavardė po 

dvitaškio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma 
po pavardės=uiašų iš viso. 

2001 m. rugsė jo m ė n . 
lx$10 Jozaitis Paul, $10. 
2x$15 Čepelė Linas, $15; Lisauskas Jonas, $15. 
2x$25 Balta Steve, $25; Rasutis Andrius ir Alice, $60. 
lx$30 Railaitė Neringa, $690. 
3x$50 Baltutis Aleksas atm. įn.: Baltutienė 

Danutė, $550 Grigaliūnas Raimundas, 
$1,150; Šalčiūnas Vincas ir Ona, $450. 

lx$75 Laskauskienė Valerija atm. įn.: Buivys 
Justas ir Daina $50; Kučiauskas Igoris ir 
Valdonė $25, $75. 

22x$100 Banys Rimas ir Nijolė, $600; Baranauskas 
Juozas ir Aldona, $700; Baras Stasys ir 
Elena, $600; Bartkus Eugenijus ir 
Danguolė, $400; Biskis Aras, $200; Brazis 
Zigmas, $200; Buczek Lester ir Nora, $235; 
Čepulionis Arvydas ir Janice, $225; Černius 
Rimas, $3,100; Cinkus Jonas ir Regina, 
$700; Dubinskas dr. Viktoras, $4,200; 
Džiugas Stasys ir Sofija, $1,900; Nemickas 
dr. Vidas, $300; Quinn dr. Thomas ir Daine, 
$600; Rimas Šarūnas ir Vida, $1,000; Saulis 
Algirdas ir Aušra, $3,000; X, $3,600; 
$Stončius Pijus, $300; Urba Alfredas, $125; 
Urba Zigmas ir Aldona, $100; Vai Vito ir 
Regina, $1,565; Valaitis dr. Jonas ir 
Joana, $9,030. 

lx$150 Marks Janina, $1,250. 
8x$200 Antanaitis Faustas ir Onutė, $730; Biskis 

Indreika dr. Meilutė, $1,000; Grybauskas 
dr. Vytenis, $3,950; Mažeika Mindaugas ir 
Lilly, $600; Rimkus Raimundas ir Genė, 
$1,000; Ručėnas Audrius ir Rita, $1,000; 
Vaitkus Vytas ir Aldona, $1,700; Zabukas 
Jonas ir Gertrūda, $400. 

2x$l ,000 Barulis Albinas ir Valentina, $1,100; dr. 
Vandos Sruogienės stipendijų fondas: 
Sruoga Dalia, $12,530. 

I i v i so 6,295.00 
2001 m. spa l io m ė n . 

lx$5 Grybauskas Vytautas ir Joana, $545. 
4x$10 Kasparavičiūtė Petronėlė, $555; Morkūnas 

Joseph ir Vida, $110; Vailokaitis Domas ir 
Antanina, $410; Vaitkus Marija, $13,431. 

lx$20 Bublys Algimantas ir Birutė, $440. 
4x$25 Bublienė Stasė, $1,240; Kučiūnas 

Aleksandras ir Jūra, $550; Sieczkowski 
Elytė ir William, $225; Zailskas Teodora, $1,295. 

lx$30 Staniulis Aras ir Rūta, $460. 
lx$31 Grigaitienė Saliomėja atm. įn.: įm. 2 asm., $31. 
6x$50 Januška Algis, $50; Jeneckas Elena, $480; 

Rožėnas Albertas atm.: Rozėnienė 
Konstancija, $1,850; Steponaitis Jonas ir 
Izabelė atm. įn.: Garolis Algis, $185; 
Venclova Tomas, $910; Vaišnys dr. Rimas 
ir dr. Elona, $1,800. 

20x$100 Baltutis Vytautas atm.: Baltutienė Ona, 
$3,300; Bitėnas Rimantas ir Dalia, $200; 
Budrys dr. Milda, $1,500; Džiugas Stasys ir 
Sofija, $2,000; Guobužis Jonas ir Marija atm. 
įn.: Guobužis Paulius, $1,050, Guobužytė 
Kristina, $100; Gužas Vytautas „Kardas" 
atm. įn.: Šmulkštienė Aldona, $100; Janusas 
Aleksandras ir Elena, $100; JAV LB East St. 
Louis apylinkė, $3,100; Kaunas dr. F.V ir 
Vanda, $18,800; Lukošiūnienė Jadvyga atm. 
įn.: Šlenienė Dalia, $500; Rimkus David, $300; 
Siliūnas Donatas ir Daina, $730; Šlenys 
Kazimieras atm. įn.: Šlenys Liudas, $800; 
Stakė Petras atm. įn.: įm. Anysienė Dalia, 
$500; Stončienė Izabelė, $200; Taškūnas 
Algimantas, $100; Urbonas prel. Ignas, $200; 
Variakojis dr. Daina, $775; Varneckas Vladas 
ir Adelė, $1,400. 

lx$130 Laskauskienė Valerija atm. įn.: Lockwich 
Anne $100 ir 2 kt. asm., $205. 

8x$200 Ječius Kęstutis ir Dalia, $2,000; Karaitis 
Viktorija, $1,500; Kazėnas Kęstutis atm. įn.: 
Kazėnas Gediminas, $1,050; Laukaitis Kazys 
ir Juzelė, $400; Momkus Vaclovas ir 
Margarita, $4,260; Ostis Algirdas ir Regina, 
$3,100; X, $4,250; Vai Vito ir Regina, $1,765. 

2x$250 Joga Eugenija atm. įn.: Empakeris Viktorija, 
$850; Tender-Budreikaitė Bronė, $4,000. 

lx$300 Laučienė Marija atm.: Laucis dr. Augustinas, $1,800. 
l x $ 1,000 Januškevičius Juozas ir Anelė. $4,000. 
I i v i so $6,056.00 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2001.X.30 gauta 
aukų $10,789,902. 

Gautomis palūkanomis parėmė l ietuvišką šviet imą, 
kultūrą, jaunimą — $8,628,445 

Palikimais gauta — $5,648,102. 

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 
Lietuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A-
NOT-FOR-PROFIT TAX E X E M P T ILLINOIS 
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių 
fondas remia lietuvybę. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Lemonte, IL, gruodžio 10 d. 
mirė kunigas Jul i jonas Gri-
nis. 

Sugrįžęs i krepšinio aikš
telę, Žydrūnas Ilgauskas ir 
Cleveland „Cavaliers" koman
da artimiausiu metu žais šiuo
se miestuose: sausio mėnesį -
Toronto (4 d.), Detroit (5 d.), 
Denver (10 d.), Seattle (11 d.), 
Portland (13 d.), Sacramento 
(15 d.), San Francisco prieš 
„Golden State Warriors" (16 
d.), Los Angeles prieš „Clip-
pers" (18 d.), Baltimore/Wa-
shington, DC, prieš „Wizards" 
(24 d.); vasario mėnesį - Or-
lando (5 d.), Milwaukee (13 
d.), Chicago prieš „Bulis" (16 
d.), Indianapolis (22 d.); kovo 
mėnesį — Atlanta (2 d.), Phila-
delphia (6 d. ), Milwaukee (8 
d.), Detroit (13 d.), New York 
City (16 d.), Boston (20 d.), 
Phoenix (25 d.), Los Angeles 
prieš „Lakers" (26 d.), Utah 
(28 d.); balandžio mėnesį - Or-
lando (4 d.), Indianapolis (8 
d.), Charlotte, North Carolina 
(12 d.), Atlanta (13 d.), Toron
to (17 d., tai paskutinės „Ca
valiers" rungtynės). 

Danutė Balchas, gyvenan
ti Cerritos, CA, atsilygindama 
už kalėdines atvirutes ir 
„Draugo" kalendorių, mūsų 
laikraščiui aukoja 50 dol. Ta
riame nuoširdų ačiū! 

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius prane
ša, kad išvykos į Shakespeare 
vaidinimą „As you likę it" Na-
vy Pier teatre laikas yra pa
keistas. Išvykstame iš Pasau
lio lietuvių centro Lemonte 
10:45 val.r., o ne 11 val.r., 
kaip anksčiau buvo skelbta. 
Prašome atkreipti į tai dėme
sį. Daugiau informacijos tel. 
708-346-0756 arba 630-243-
0791. 

Jus tas ir J a n i n a Liepo-
niai, gyvenantys Lockport, IL, 
Draugo fondo garbės nariai , 
švenčių proga atsiuntė 1,000 
dolerių, įrašydami DF nariais 
trijų sūnų šeimas ir padidin
dami savo įnašus iki 1,400 do
lerių sumos. Už tokią pras
mingą dovaną savo vaikams ir 
už šventinį įnašų padidinimą 
nuoširdžiai dėkojame. 

Šauniausias 2002 metu 
pokylis sparčiai artėja! Pa
saulio lietuvių centro vadovy
bė kviečia visus į puotą 
„Arrriba!", kuri vyks sausio 
26 d. atnaujintoje didžiojoje 
salėje. Gros žymus „Patti Lu
po Music" estrados orkestras. 
Vyks Lotynų Amerikos šokių 
pamokos ir turtingos varžyti
nės. Jau pats laikas kviesti 
draugus ir organizuoti stalus. 
Užsakymus priima Regina 
Griškelienė tel. 630-655-2485. 

Lietuviškosios visuomenes veikėjų, dalyvavusių Jaunimo centro vakarienėje, dalis. Iš kairės: Marija Remienė, 
JAV LB Kultūros tarybos pirmininke; Vaclovas Momkus, Jaunimo centro tarybos pirmininkas ir Lietuvių ope
ros valdybos pirmininkas. Milda Šatiene, JC valdybos pirmininke ir Pedagoginio lituanistikos instituto dėsty
toja; Antanas Paužuolis. JC technikinis patarėjas ir daugelio organizacijų veikėjas; Matilda Marcinkiene. ALTo. 
Čikagos skyriaus pirmininke ir visuomenininke; Birute Jasaitienė. JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmi
ninkė ir radijo ..Margutis II" valdybos pirmininke be: daugelio organizacijų veikėja; Irena Kriaučeliūnienė -
pirmoji JC direktore ir visuomenininke Zigmo Deguč io nuotr. 

KUKUOS PRIEŠKALĖDINĖS VAIŠĖS 
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šiais Amerikos Lietuvių 
Tarybos Čikagos skyrius, ku
riam vadovauja Evelina Ože-
lienė, surengė prieškalėdines 
vaišes. Šiais metais jos įvyko 
gruodžio 14 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus patal
pose, ALTo įstaigoje. Kaip ir 
anksčiau, vaišes paruodė pa
čios moterys — altininkės. 
Gaila, vaišėse dalyvavo labai 
mažas skaičius žmonių. Neži
nia kodėl? Manoma, kad buvo 
nepatogus laikas — darbo me
tas ir dar prisidėjo reklamos 
stoka. Užkandėlė buvo gera, 
nes pačių moterų gaminta. 
Reikia manyti, kad skyriaus 
valdyba visa dalyvavo, išsky
rus darbščiąją šeimininkę Ire
ną Dirdienę, kuri turėjo kitus 
įsipareigojimus. O kur buvo 
centro valdyba? Negalima ne
paminėti ilgamečių didžiųjų 
ALTo rėmėjų ir darbuotojų 
Valerijos ir Juozo Stanaičių. Ir 
šį kartą jie atvažiavo ne tušti, 
bet su daugybe gėrybių. 

Taip besišnekučiuojant ir 
besivaišinant atvyko keletas 
svečių: kun. Jaunius Kelpšas 
ir dar trys iš naujųjų atvyku
siųjų. Jie truputį pasivaišino, 
pasikalbėjo ir padarė keletą 
nuotraukų. Nors ir nedaug 
mūsų buvo, bet vis tiek links
mai praleidome laiką, prisi
mindami kas ir kiek padaryta 
per visus metus. Baisu pagal
voti, kad ALTo darbuotojų 
skaičius mažėja, nes vieni iš
sikelia gyventi saugiau, kiti — 
į Negrįžtamą Amžinybe, o 
naujų nelabai rasi. Tačiau 
mūsų darbų nemažėja. Pama
tysime, ką atneš Naujieji me
tai. Nereikia bėdavoti, bet rei
kia tik džiaugtis, kad dar gali
ma padėti savo Tėvynei ir bro
liams lietuviams toli nuo mū
sų. 

Tikėkime, kad kiti metai 
bus geresni, o už dalyvavimą 
kukliame pobūvyje širdingai 
dėkojame. 

Antanina Repšienė 

Rožė tau... 
Valentino dienos proga 

užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, 

giminėms ir pažįstamiems 
(pirmą kartą prenumeruojant tik 

$65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 

pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 

DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 

Vardas, pavardė. 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavarde 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

METINĖ JAUNIMO CENTRO 
VAKARIENĖ 

Gruodžio 2 dieną Jaunimo 
centro taryba ir valdyba su
kvietė lietuvių visuomenę j 
44-tą tradicinę vakarienę. 
Prieš vakarienę buvo išklau
sytos šv. Mišios, kurias atna
šavo prelatas Ignas Urbonas 
ir kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ. Kiekvienais metais Mišio
se dalyvaudavo ir kun. Vaiš-
nys, SJ, bet šį sykį turėjo atsi
gulti į ligoninę (kun. J. Vaiš-
nys Anapilin iškeliavo gruo
džio 19 d.). Šv. Mišių metu 
giedojo solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai. Savo hono
rarą už giedojimą ir dar 100 
dol. jie paskyrė Jaunimo cent
ro išlaikymui. Jiems akompa
navo Manigirdas Motekaitis. 

Po pamaldų visi svečiai rin
kosi į kalėdiniais motyvais 
išpuoštą Jaunimo centro salę 
akademijai, meninei daliai ir 
vakarienei. Šiam susibūrimui 
vadovavo Milda Šatienė, Jau
nimo centro valdybos pirmi
ninkė. Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza savo trumpoje kalboje 
dėkojo šių namų valdytojams 
ir Jaunimo centro rėmėjams 
bei nuolatiniams nariams, kad 
jie išlaiko šį lietuvybės centrą, 
aukodami savo laiką ir ištek
lius. Jis taip pat pastebėjo, 
kad šie namai labai reikalingi 
naujai atvykusiems lietu
viams. 

Kun. Juozo Vaišnio, SJ, 
sveikatai menkėjant, jėzuitų 
provincijolas kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, atsiuntė ener
gingą žurnalistą ir didelį ke
liautoją kun. Kazimierą Am
brasą, SJ, patarnauti tiems 
žmonėms, kurie atsilanko į 
tėvų jėzuitų koplyčią. Šioje 
vakarienėje norėta kunigą pri
statyti lietuvių visuomenei. 
Kun. K. Ambrasą pristatė stu
dentas klierikas Nerijus Šme-
rauskas, SJ. Jis labai įdomiai 
pasakojo apie kunigo nueitą 
mokslo ir gyvenimo kelią. 

Kunigas K Ambrasas, dėko

damas klierikui už „advokata
vimą", pasidžiaugė, galėsiąs 
padėti dvasiniuose ir visuo
meniniuose reikaluose. 

Jaunimo centro valdybos 
pirmininkė Milda Šatienė iš
kvietė tarybos pirmininką 
Vaclovą Momkų pasidalinti 
mintimis su vakarienės daly
viais. Šis savo ruožtu iškvietė 
Kęstutį Ječių, Lietuvių fondo 
skirstymo komisijos pirminin
ką. Kęstutis Ječius, pasveiki
nęs gausiai susirinkusius Jau
nimo centro rėmėjus ir auko
tojus, pranešė, kad Lietuvių 
fondas yra paskyręs 25,000 
dol. naujiems langams mokyk
los klasėse įstatyti ir mažosios 
salės pagrindinio šildymo ra
diatoriui sutaisyti. Tarybos 
pirmininkas, priėmęs čekį, 
nuoširdžiausiai dėkojo Lietu
vių fondo valdybai ir gausiems 
aukotojams. 

Kęstutis Ječius, įteikęs čekį, 
palinkėjo Jaunimo centrui ir 
toliau būti lietuvybės išlaiky
mo švyturiu ir kvietė visus lie
tuvius tapti Lietuvių fondo 
nariais. V. Momkus taip pat 
pabrėžė, kad tik bendromis jė
gomis pajėgsime išlaikyti šį 
lietuvybės centrą ateinan
čioms kartoms. 

Šie namai labai reikalingi 
ne tik anksčiau atvykusiems, 
bet ir naujajai išeivių kartai, 
atvykstančiai iš Lietuvos. V. 
Momkus taip pat dėkojo tė
vams jėzuitams už glaudų 
bendradarbiavimą ir užtikri
nimą, kad šių pastatų nepar
duos, kol jie bus reikalingi lie
tuvių visuomenei, ir šiuos 
pastatus rems. Kvietė trečio
sios bangos lietuvius naudotis 
esamomis patalpomis ir pri
sidėti prie išlaikymo. 

Į vakarienę atvykusi 16 apy
gardos (Ward) seniūnė (Alder-
man) Shirley A. Turner-Cole-
man buvo pakviesta pasidalin
ti mintimis. Viešnia dėkojo už 
pakvietimą ir pasidžiaugė, 
matydama tiek daug linksmai 
nusiteikusių lietuvių, pabrėžė, 
kad su Jaunimo centru ir tė
vais jėzuitais vyksta glaudus 
bendradarbiavimas, ir pažadė
jo padėti reikalui iškilus. 

M. Šatienė dėkojo visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
šios tradicinės vakarienės su
ruošimo. Ypatingą padėką ji 
reiškė asmenims, kurie plati
no loterijos ir vakarienės bilie
tus. Nuoširdžiai dėkojo JC 
moterų vienetui, vadovauja
mam Anelės Pocienės, kuri 
daug laiko skiria Jaunimo 
centrui, kad sukauptų pinigų 
susidariusių išlaidų apmokė
jimui. Ši organizacija yra 

darbščių „bitelių avilys". Nuo
širdžiausią padėką reiškė ta
rybos pirmininkui Vaclovui 
Momkui, kuris praleidžia 
daug valandų, talkindamas 
administraciniais klausimais. 
Dėkojo valdybos nariams: Liu
dui Ramanauskui, labai gerai 
tvarkančiam piniginius rei
kalus, Viktorui Jautokui, pir
mininko pavaduotojui, Anta
nui Paužuoliui, patarėjui tech
nikos reikalais, kuris nemažai 
dirba, taip sutaupydamas iš
laidas pataisymams, Stasiui 
Žilevičiui, kuris išvykus Kazi
mierui Rožanskui į Lietuvą 
eina kartotekos vedėjo parei
gas, Aušrai Spitrienei, sekre
torei. Išreiškė nuoširdžią pa
dėką Ritai ir Vytautui Šake-
niams už jų pasišventimą 
kiekvieną sekmadienį atvykti 
ir paruošti užkandžius bei 
pusryčius po šv. Mišių iš tėvų 
jėzuitų bažnyčios ateinan
tiems asmenims. Dėkojo Da
nutei ir Stasiui Venckams, ei
nantiems Jaunimo centro už
vaizdų pareigas. Jų dėka šis 
centras yra visų maloniai lan
komas. 

JC tarybos pirmininkas Vac
lovas Momkus išreiškė padėką 
garbės konsului V. Kleizai, 
kun. K. Ambrasui, SJ, gau
siems Jaunimo centro rėmė
jams ir M. Šatienei, einančiai 
valdybos pirmininkės parei
gas. Jis pabrėžė, kad nors M. 
Šatienė dirba 5 dienas per sa
vaitę ir augina šeimą, tačiau ji 
atranda laiko nuoširdžiai rū
pintis Jaunimo centro gerove. 
Ypatingą padėką jis reiškė 
Gražinai ir Jim Liautaud, pa
aukojusiems 1,000 dolerių. 
Prisimintina, kad G. Liautaud 
yra tampriai susijusi su šiuo 
centru, nes jaunystėje pralei
do daug dienų beskautauda-
ma ir lankydama lituanistinę 
mokyklą, Irena Kriaučeliū
nienė paaukojo 600 dolerių ir, 
be to, ji buvo pirmoji Jaunimo 
centro direktorė, perėmusi va
dovavimą iš tėvų jėzuitų. Nuo
latiniai šio centro talkininkai 
Antanas ir Viktorija Valavi
čiai paskyrė 160 dolerių, o kiti 
aukojo mažesnes sumas. Visi 
aukotojai bus paskelbti „Drau
go" dienraštyje. 

Artinasi žiema, padidės šil
dymo ir elektros išlaidos, todėl 

prašome mielų rėmėjų neuž
miršti mūsų ir toliau. Norint 
sutaupyti šilumą, bus įdėti 
nauji dvigubi langai, kad mo
kiniams nebūtų šalta sėdėti 
klasėse. Pavasarį reikės užtai
syti plytose atsiradusias sky
les, tai vėl pareikalaus nema
ža išlaidų. Sutvarkėme Lais
vės ir kovų paminklą Jaunimo 
centro sodelyje, kuris kainavo 
daugiau kaip 4,000 dolerių. V. 
Momkus taip pat džiaugėsi, 
kad jėzuitų provincijolas kun. 
Antanas Saulaitis Jaunimo 
centrui atsiuntė energingą ku
nigą K. Ambrasą. 

Jūratė Dovilienė dėkojo Jau
nimo centro vadovybei už mo
kyklos klasių naujiesiems 
mokslo metams paruošimą ir 
valdybos pirmininkei įteikė 
žydinčių gėlių puokštę. 

Po oficialios dalies klausė
mės meninės programos, ku
rią atliko solistė Dalia Eidu-
kaitė-Fanelli. Pažymėtina, 
kad Dalia Eidukaitė užaugo, 
lankydama Jaunimo centrą, 
dalyvaudama skautuose, šok
dama tautinius šokius ir lan
kydama lituanistines pamo
kas bei Pedagoginį lituanisti
kos institutą. Yra baigusi 
American Conservatory of Mu
sic. D. Eidukaitė padainavo 7 
dainas, akompanuojant muzi
kui Manigirdui Motekaičiui. 
Dėkojame Daliai už honoraro 
paaukojimą Jaunimo centro 
išlaidų sumažinimui. 

Vakarienės maistą gamino 
Morkūnų delikatesų krautu
vė, esanti 2616 W. 69th St., 
Marąuette Parke. Tai — tre
čiosios lietuvių bangos versli
ninkai. 

Pasisotinus dvasiškai ir kū
niškai, traukėme didžiosios lo
terijos bilietus. Loteriją vedė 
Albina Ramanauskienė ir 
Anelė Pocienė. 

JC valdybos pirmininkė Mil
da Šatienė dėkojo už atsilan
kymą, aukas ir palinkėjo svei
kų, Dievo palaimintų Naujųjų 
metų. 

Antanas Paužuolis 

• The Oak Tree Philan-
thropic Foundat ion , Chula 
Vista, CA, atsiuntė $10,000 
padėti Lithuanian Mercy Lift 
įvairiems medicininiams pro
jektams sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos He igh t s , I L 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID#36-3810893. 

• Raymond i r Do lo re s 
Petkus, Glen Ellyn, IL, at
siuntė $500 padėti šelpti sun
kiai sergančius ligonius Lie
tuvoje. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos He igh t s , I L 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID#36-3810893. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

TeL 6S0-257-0S00, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinė* ir 
kriminalinėa bylos 

6247 8. Kcdsie Avenne 
Chicago, IL 60829 
Tel. 773-776-8700 

E-msil: Gibaitis9aol.com 
Tofl free 24 hr. 888-7766742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Ssitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Vaclovas Momkus 'deSinėje>. JC tarvbos pirmininkas, prieme fckj is Kęs
tučio Ječiaus. Lietuviu fondo pelno skirstymo komisijos pirmininko 

Zigmo Degučio nuotr 
Milda Šatienė sveikino kun Kazimierą Ambrasą, SJ, tėvų jėzuitų ir Jau
nimo centro dvasios vadovą Zigmo Degučio nuotr 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaUe #2.300 Chicap>, IL 60603 
Galimos komultacijot teiUdieniaig 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.PU1MU Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

http://Gibaitis9aol.com



