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* Rusįjos bei JAV ver
slovės „Jukos” ir „Williams” atnaujino diskusijas

JAV nacių medžiotojai siekia
deportuoti įtariamą lietuvį
Teisingumo
departamento
Specialiųjų tyrimų skyrių ap
klausti įtariamuoju patį R.
biavęs su Lietuvos Generaline Bemotavičių pagal Genera
prokuratūra, pradėjo teisines linės prokuratūros pateiktus
procedūras, kuriomis siekia klausimus, bet gavo neigiamą
ma atimti Amerikos pilietybę atsakymą, aiškinant, kad jo
iš lietuvio Petro Bemota- byla netrukus bus perduota
vičiaus, įtariamo dalyvavus JAV teismui.
Amerikiečiai perdavė Lietu
žydų ir kitų civilių gyventojų
žudynėse per nacių okupaciją vai 1999 m. vykusio JAV pa
Lietuvoje Antrojo pasaulinio reigūnų pokalbio su P. Berna
tavičiumi stenogramą, kurioje
karo metais.
Kaip pranešė JAV Teisingu jis neigia savo darbą nacių
mo departamentas, Čikagos karinėje komendantūroje Ku
teisme pirmadienį iškeltame piškyje.
Lietuvos generalinės proku
kaltinime teigiama, kad P.
ratūros
iškeltoje byloje iš viso
Bemotavičius, JAV pasiva
dinęs Peter John Bernes, buvo apklausti 193 liudytojai.
1941-ųjų vasarą tarnavo nacių Dauguma apklaustųjų nega
paskirto Kupiškio karinio ko lėjo nieko papasakoti apie
mendanto Wemer Loew padė konkrečius P. Bemotavičiaus
nusikalstamus veiksmus, nors
jėju.
79 metų P. Bemotavičius da dalis iš jų žinojo, kad jis dirbo
bar gyvena Lockporte, Illinois nacių komendanto padėjėju.
valstijoje.
P,. Bemotavičiaus kaltės įro
Teisingumo departamento dymų nesėkmingai ieškota
kaltinime teigiama, kad P. Lietuvos ir užsienio valstybių
Bemotavičius tiesiogiai daly archyvuose.
Lietuvos generalinės proku
vavo suvarant pasmerktus be
laisvius iš kalėjimo į egzekuci ratūros specialiųjų tyrimų
jos vietas. Teisingumo depar skyriaus prokurorai per pas
tamento žiniomis, 1941-ųjų taruosius 3 metus suteikė vi
vasarą buvo nužudyta dau sapusišką pagalbą JAV Tei
giau nei 1,000 Kupiškyje gyve singumo departamento Spe
nusių žydų vyrų, moterų ir cialiųjų tyrimų skyriaus pa
reigūnams, renkant įrodomą
vaikų.
Lietuvos Generalinė proku ją medžiagą apie P. Bemota
ratūra P. Bemotavičiaus veik vičių Lietuvoje, bei dalįjosi su
lai ištirti 1999 metų liepą jais informacįja iš Lietuvoje
iškėlė baudžiamąją bylą dėl tirtos bylos.______ ____
genocido ir karo nusikaltimų.
* Seimas atmetė prezi
Tačiau pernai balandį proku dento Valdo Adamkaus ve
ratūra parengtinį tardymą to Piliečių nuosavybės teisių į
šioje byloje sustabdė, nes iš išlikusį nekilnojamąjį turtą
užsienio valstybių, į kurias atkūrimo įstatymo pataisoms,
kreipėsi su teisinės pagalbos kuriomis apribojama savinin
prašymais, bei Izraelyje įsikū kų teisė susigrąžinti jiems pri
rusios holokausto tyrimo orga klausantį nekilnojamąjį turtą
nizacijos „Yad Vashem” nega natūra. Prezidentui abejonių
vo medžiagos, kuri turėtų es sukėlė Seimo priimta nuosta
minės reikšmės bylai.
ta panaikinti teisėtiems savi
Kaip sakė Generalinės pro ninkams galimybę susigrą
kuratūros Specialiųjų tyrimų žinti natūra patalpas, kuriose
skyriaus vyriausiasis prokuro gyvena nuomininkai, net ir
ras Rimvydas Valentukevi- tuo atveju, jeigu nuosavybės
čius, teisinės pagalbos prašy teisės į minėtas patalpas jau
mai apklausti galimus P. Ber- yra atkurtos. Valstybė to
notavičiaus
nusikalstamos kiems savininkams turi išmo
veiklos liudytojus bei surasti kėti kompensaciją, o nuomi
dokumentus buvo išsiųsti į ninkams — leisti jas privati
Vokietiją, Kanadą, Prancūziją, zuoti.
(BNS)
Australiją, Rusiją ir Ukrainą. * Premjeras Algirdas Bra
Gautuose atsakymuose P. zauskas mano, kad Lietuvai
Bemotavičiaus kaltės įrody nereikalingas 7 metų pereina
masis laikotarpis dėl žemės
mų nebuvo.
Lietuva taip pat prašė JAV ūkio paskirties žemės pardavi

dėl galimų „Jukos” investicįjų
į „Mažeikių naftą”, galimų il
galaikių „Jukos” paskolų Lie
tuvos susivienįjimui, ilgalai
kio naftos tiekimo Mažeikių
naftos perdirbimo gamyklai
pagal sąlygas, numatytas
abiejų šalių susitarime pernai
birželio mėnesį. Pirmadienį
Talsoje (JAV), kur įsikūrusi
„Williams” centrinė būstinė,
tuos klausimus aptarė „Jukos”
prezidentas Michail Chodorkovskįj ir „Williams” vykdan
tysis direktorius Keith Bailey.

Čikaga-Vilnius, sausio 15
d. (BNS) — JAV Teisingumo
departamentas,
bendradar

* Iš Vilniaus griežtojo
režimo pataisos darbų ko
lonijos antradienį paleistas

teismo skirtą bausmę (8 me
tus) atlikęs buvęs promaskvietiškos Lietuvoje veikusios
kompartijos (LKP/SSKP) cent
ro komiteto ideologinio sky
riaus vedėjas Juozas Jermalavičius. Pro kolonuos vartus
išėjusį 61 metų J. Jermalavičių pasitiko gausus būrys
žurnalistų, jo buvusių ben
dražygių bei artimųjų, tarp jų
— buvęs prosovietinio visuo
meninio judėjimo „Jedinstvo”
vadas Valerij Ivanov. Paklaus
tas, ką veiks, J. Jermalavičius
sakė, jog „spręs istorinius

uždavinius”. Rusįjos pilietybę
turintis nuteistasis ketina
išvykti iš Lietuvos — į Mask
vą arba Minską. Jis teigė dar
neapsisprendęs, kur vyks, bet
Lietuvoje tikrai neliksiąs.
„Kokia kaltė, jūs pažiūrėkit,
ką padarė tie, kurie turi
valdžią”,
paklaustas,
ar
jaučiasi kaltas, ar būdamas
kolonįjoje suprato savo kaltę.
(BNS)

mo užsieniečiams. „Jei sykį
nutarėme, kad stojame į Euro
pos Sąjungą, turime laikytis
bendrų nuostatų, kurios nu
statytos ES narėms”, sakė A.
Brazauskas. Derėdamasi dėl
stojimo į Europos Sąjungą,
Lietuva yra įsipareigojusi Eu
ropos Komisijai panaikinti ap
ribojimus žemės ūkio paskir
ties žemės pardavimui nuo
narystės ES datos. Tačiau Sei
mo Kaimo reikalų komitetas
ir parlamentarų agrarininkų
grupės atstovai siūlo atnaujin
ti derybas ir siekti 7 metų per
einamojo laikotarpio.
<bns>
* Tik po 8 mėnesių tyri
mo Vilniaus kelių policijos pa
reigūnai už šiurkščius kelių
eismo taisyklių pažeidimus
nubaudė
Seimo
Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto
pirmininką Rolandą Pavilionį
3,500 litų bauda. R. Pavilionis
buvo kaltinamas keliais pa
žeidimais. Jis nepaisė eismą
draudžiančio ženklo, nepaklu
so pareigūnų reikalavimui su
stoti, lengvai sužalojo kelių
policininką ir pasišalino iš įvy
kio vietos.
(BNS)

Sausio 15 dieną Maskvoje susitiko Rusijos ir Lietuvos užsienio reikalų
ministrai — Igor Ivanov (kairėje) ir Antanas Valionis.
EPA-Elta) nuotr.

Rusija nori Lietuvos garantijų
dėl Karaliaučiaus ateities
Maskva, sausio 15 d.
(BNS) — Rusijos užsienio rei
kalų ministras Igor Ivanov pa
geidauja, kad į Rusijos ir Eu
ropos Sąjungos (ES) dialogą
dėl Karaliaučiaus srities atei
ties aktyviai įsijungtų Lietuva
bei Lenkija.
„Mes manom, kad šis klau
simas susijęs ne tik su Rusija
ir Europos Sąjunga. Šiose de
rybose turi dalyvauti ir Lenki
ja bei Lietuva, nes jos derasi
dėl stojimo į ES, nes jos turi
bendrą sieną, ir šio klausimo
sprendimas susijęs ir su jų in
teresais”, pabrėžė I. Ivanov
Maskvoje po susitikimo su
Lietuvos UR ministru Antanu
Valioniu.
I. Ivanov teigė, kad Rusija
sveikintų Lietuvos ir Lenkijos
dalyvavimą šiose derybose, ta
čiau apgailestavo, kad ES kol
kas pageidauja derėtis tik su
Rusija.
Be to, jis pažymėjo nematąs
„žymaus progreso” derybose
dėl Karaliaučiaus ateities. Šis
klausimas buvo paliestas an
tradienį vykusiame I. Ivanov
susitikime su Maskvoje vie
šinčiu Lietuvos UR ministru
A. Valioniu.
„Mes pasirengę padėti Ru
sijai spręsti visas problemas,
kurios gali iškilti Kaliningra
do srityje”, sakė A.Valionis.
Rusija baiminasi, kad eko
nomiškai atsilikusi ir milita
rizuota Karaliaučiaus sritis,
Lietuvai ir Lenkijai įstojus į

* Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija siūlo vy
riausybei pritarti Seimo so
cialdemokrato Algimanto Sa
lamakino idėjai papildyti vals
tybines pensijas gaunančių as
menų sąrašą, įtraukiant į jį
buvusius eilinius sovietinių
partinių ir represinių struk
tūrų darbuotojus. Tokias pen
sijas gaunančių asmenų sąra
šą papildytų maždaug 2,400
asmenų. Tai būtų Antrojo pa
saulinio karo veteranų, kurie
dirbo partinėse organizacijose
arba atliko techninį darbą bu
vusiose sovietinėse represinė
se, tokiose kaip NKVD, struk
tūrose. Valstybinėms pensi
joms Lietuvoje kasmet išlei
džiama daugiau kaip 200 mln.
litų.
(BNS)
* Seimo narys liberalas
Eligijus Masiulis siūlo pa

naikinti Valstybinę tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybą, o
jos darbą perduoti Finansų
ministerijai bei Valstybinei
maisto ir veterinarijos tarny
bai. Savo pasiūlymą jis aiški
na tuo, kad tarnybai skiriama
daug lėšų, kurių nepateisina
veiklos rezultatas. Jo žinio
mis, tarnybai, kurioje dirba 19
žmonių, šių metų biudžete
skirta 1.1 mln. litų.
(BNS)

ES, bus izoliuota, o gyvento
jams kils sunkumų dėl įvesto
vizų režimo.
Lietuva jau paskelbė, kad,
stodama į ES, įves vizas Kara
liaučiaus srities gyventojams
nuo 2003 metų vidurio.
Dabar Lietuva ir Rusįja turi
vizų režimą, tačiau Karaliau
čiaus sritis ir Lietuva taiko
viena kitos gyventojams bevi
zių kelionių tvarką.
Lietuva ir Lenkija tikisi į
ES įstoti 2004 metais.
Lietuvos ir Rusijos UR mi
nistrai aptarė ir Lietuvos dip
lomatinės atstovybės atgavi
mo Romoje klausimą. A. Va
lionio teigimu, I. Ivanov paža
dėjo „išsiaiškinti šį klausimą”.
Lietuva siekia atgauti bu
vusį prieškario Lietuvos am
basados pastatą Romoje, ku
riame dabar yra įsikūrusi Ru
sijos atstovybė.
* Opozicinės Liberalų
frakcijos narė Dalia Teišers
kytė neapibrėžtam laikotar
piui sustabdė savo narystę
Lietuvos liberalų sąjungoje,
tačiau iš Seimo frakcijos kol
kas nesitraukia. Parlamenta
rė teigė esanti nusivylusi tuo,
kas vyksta LLS pastaruoju
metu. „Aš esu be galo nelai
minga, nes skilo nepaprastai
galinga dešinės jėga”, sakė ji.
Kaip žinoma, gruodžio pabai
goje iš Liberalų frakcijos Sei
me pasitraukė 11 narių. „Aš
svarstau visas galimybes —
netgi išėjimą iš Seimo”, teigė
D. Teišerskytė.
<bns>
* Sostinės vicemerui Juo
zui Imbrasui dėl netikėto

pasipriešinimo sutarčiai su
prancūzų bendrove „Dalkia”
greičiausiai teks pasitraukti
ne tik iš posto, bet ir iš miesto
tarybos Liberalų frakcijos.
.iu'...

(R, Elta)

* Šiaulių miesto merė, socialliberalė Vida Stasiūnai

tė, daugiau kaip mėnesį sirgu
si, pirmadienį grįžo į darbą, o
vietos politikai vėl prabilo
apie netvirtą jos padėtį savi
valdybėje ir Naujojoje sąjun
goje.
(R, Elta)
* Bankrutuojanti Kauno
acetatinių siūlų gamybos
įmonė „Dirbtinis pluoštas” su

savimi gramzdina ir 468,000
eurų (apie 1.6 mln. litų) skolą
Turto bankui, kuri susidarė
dėl Finansų ministerįjos valdi
ninkų aplaidumo. Tai ėmė
aiškėti Kauno apygardos teis
me, į kurį kreipėsi Turto ban
kas, prašydamas „Dirbtinio
pluošto” turto įkeitimo Vil
niaus bankui sutartį pripa
žinti negaliojančia. Jeigu teis
mas patenkins ieškinį, didelių
nuostolių patirs Vilniaus ban
kas. Priešingu atveju kentės
valstybės biudžetas.
(lr, Eita)
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Atstovai kol kas nekomentavo
susitikimo rezultatų.
(Eita)
* Ruošiantis atnaujinti
krovos darbus susivieniji
mui „Mažeikių nafta” priklau
sančiame Būtingės terminale,
bendradarbiaujant su specia
listais iš užsienio, labai pato
bulinta jūrinės dalies plūduro
įranga ir paruoštos griežtes
nės krovos darbų instrukcijos.
Pasak „Mažeikių naftos” di
rektoriaus vamzdyno ir termi
nalo operacijoms Glenn Em
ery, svarbiausias rūpestis yra
garantuoti krovos darbų Bū
tingės terminale saugumą.
Krovos darbai Būtingės termi
nale buvo sustabdyti po lapk
ričio 23 d. įvykusios avarijos,
kai
trūkus
povandeninei
žarnai, į jūrą išsiliejo beveik
60 tonų naftos.
<bns>
«
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas tikisi, kad derybas
atnaujinusioms bendrovėms
„Jukos" ir „Williams” pavyks
susitarti dėl investicijų į Lie
tuvos naftos susivienijimą
„Mažeikių nafta”. „Nuo pat
derybų nutraukimo vyriausy
bė sakė, kad jos turi tęstis.
Nežinau, ar mūsų balsas daug
lėmė, bet labai gerai, kad abi
pusės vėl susėdo prie derybų
stalo”, pažymėjo premjeras.
(BNS)

* „Sampo gyvybės draudi
mo”
bendrovė
išmokės

draudimo išmokas vaikams,
Naujametinę naktį nukentėjusiems nuo petardų ir spalvotos
ugnies salvių. Bendra išmokų
suma — 1,400 litų. Pasak gy
vybės draudimo bendrovės gy
dytojo Gintaro Urbono, yra
gauti keturių Vilniuje suža
lotų vaikų tėvų kreipimaisi į
draudikus ir medikų išduotos
pažymos apie sveikatos būklę.
(Elta)

* Socialdemokratai moko
mi, kaip sugundyti garsius
žmones. Partįjos prezidiumas

aptarinėjo konkretų planą,
kaip žinomus Lietuvos žmones
įtraukti į politinę visuomeninę
veiklą. Bet prezidiumo nariai
šį planą atmetė. „Šį darbą ga
lime atlikti ir be instrukcijų”,
pareiškė vienas Socialdemo
kratų partijos vicepirmininkų
Gediminas Kirkilas, <lr, r, Eita)
* Ispanijos policija Pietų
Ispanijoje sulaikė penkis
Lietuvos piliečius, kurie prie
vartavo turtą iš savo tautie
čių. Kaip pranešė Ispanijos
Andalūzijos regiono dienraštis
„Ideal”, lietuviai sulaikyti An
dalūzijos Albunjolo apylinkėje,
kai iš ten apsistojusių tautie
čių rinko 60 eurų (215 litų)
duoklę. Pasak dienraščio, su
laikymo operacija buvo orga
nizuota sausio pradžioje, kai
vienuolika Larabitos ir Albun
jolo apylinkėse apsistojusių
lietuvių pasiskundė, jog jie
yra reketuojami. Pareigūnai
prie namo, kuriame gyveno
lietuviai, įtaisė stebėjimo įran
gą, kuri nufilmavo „mokesčių
rinkimą”.
<bns>

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų praneSimais)

Deli. Indija' antradienį pareiškė vis dar laukianti Pakistano
veiksmų siekiant užkirsti terorizmą ir perduoti 20 Delio pareika
lautų įtariamų nusikaltėlių ir teroristų. Užsienio reikalų minist
ras Jaswant Singh pripažino, jog po Pakistano prezidento Pervez
Musharraf pasižadėjimo sutriuškinti islamo ekstremistus ir ne
leisti valstybei tapti tarptautinio terorizmo baze praėjo viso labo 3
dienos. Po gruodžio 13 d. tragiško išpuolio Indijos parlamente, ku
riuo Deli apkaltino dvi Pakistane įsikūrusias Kashmyro separatis
tų grupuotes, abi kaimyninės valstybės prie bendros sienos sutel
kė gausias karines pajėgas. Kiek anksčiau Indija pareiškė, jog
įmanomi visi veiksmų variantai, įskaitant ir karą, jeigu Pakista
nas nesugebės susidoroti su radikaliais kovotojais.
Islamabadas. Pakistano policija, užsimojusi pažaboti ekstre
mistines religines grupuotes, per pirmąsias keturias operacijos
dienas suėmė daugiau kaip 1,900 aktyvistų. Šeštadienį kreipda
masis į visuomenę, Pakistano prezidentas Pervez Musharraf pra
nešė uždraudęs penkias ekstremistines organizacijas, tarp jų ir
dvi grupuotes, kurias Deli apkaltino surengus tragišką išpuolį In
dijos parlamente.
Vašingtonas. JAV centrinės žyalgybos tarnybos (ČIA) pareigū
nai priėjo prie išvados, jog įtariamasis teroristų vadas Osama bin
Laden prasmuko pro jo Afganistane ieškančius JAV karius ir jūra
paspruko iš Pakistano teritorijos, pirmadienį pranešė „ABC
News”. Tačiau ČIA atstovė spaudai Anya Guilsher šį pranešimą
nedelsiant paneigė. ABC pranešė, jog O. bin Laden pėdsakais se
kantys ČIA pareigūnai nusprendė, jog bin Laden iš Rytų Afganis
tane esančios Tora Boros slėptuvės paspruko greičiausiai pirmąją
gruodžio savaitę, palikdamas tik į vaizdo juostą įrašytą kalbą. Te
levizija, remdamasi neįvardytais žvalgybos tarnybos pareigūnais,
teigė, jog sučiuptas O. bin Laden rėmėjas tvirtino buvęs liudinin
ku, kaip prieš išvykdamas į Pakistaną, ,,al Qaeda” vadas visą val
dymo kontrolę perdavė vienam iš savo pavaduotojų.
Kandaharas. JAV pajėgos netoli Kandaharo oro uoste įrengtos
bazės aptiko slaptą ginklų sandėlį, antradienį pranešė JAV ka
riuomenės kapitonas Daniel Greenwood. Ginklai buvo rasti už
300 metrų nuo oro bazės buvusiuose pastatuose ir tuneliuose, prie
kurių pirmadienio vakarą buvo pastebėta septynių vyrų grupė.
Įtartinus vyrus pastebėjusios JAV pajėgos nusprendė apieškoti
aplinkinę teritoriją ir netrukus joje aptiko paslėptus ginklus, ta
čiau vyrai spėjo pasišalinti, teigė pareigūnas.
Vašingtonas. Amerikiečiai baigė naikinti pastatus ir olas dide
lėje „ai Qaeda” partizanų bazėje Afganistano rytuose ir ieško nau
jų taikinių šioje valstybėje, pranešė Pentagonas. „Kaip suprantu,
mes sunaikinome likusius pastatus paviršiuje ir užvertėme visas
olas, kad jomis nebūtų galima naudotis”, 100 dienų nuo karo pra
džios sakė Pentagono atstovas spaudai, kontradmirolas John Stufflebeem. „Todėl, manyčiau, dabar laikas eiti ieškoti (taikinių) ki
tur”, pridūrė jis.
Groznas. Sukilusios Čečėnijos vadas Aslan Maschadov kalboje,
pasakytoje per pogrindinį radiją, kurios garso įrašas išplatintas
tarp Čečėnijos gyventojų, griežtai apkaltino kai kuriuos savo bu
vusius bendražygius dėl tragedijos, kurią išgyvena respublika pas
taraisiais metais. „Jeigu mes būtume atidėję štabų, frontų, šurų
sudarymą, suvažiavimų šaukimą, būtume sukūrę savo valstybę”,
pareiškė jis. Jo nuomone, buvusių Čečėnijos vadų nesutarimai ir
konfliktai buvo svarbiausia čečėnų ginkluotų būrių nesėkmių ko
voje su Rusijos kariuomene priežastis.
Maskva. Rusija, kuri per pustrečių metų trunkantį karą su če
čėnų sukilėliais dėl taikos derėjosi vos dvi valandas, pirmadienį
paskelbė, kad visi ryšiai buvo nutraukti maištininkams atsisakius
atiduoti ginklus. Rusijos kariuomenė, kuri antrą kartą įsiveržė į
Čečėniją 1999 metais, kontroliuoja didžiumą respublikos teritori
jos ir sudarė joje promaskvietišką vietos valdžią. Tačiau jokie poli
tiniai veiksmai nebuvo vykdomi, todėl Maskva nesugebėjo regione
atkurti taiką ir išspręsti pabėgėlių klausimą. Sukilėliai nuolat mi
nomis sprogdina Rusijos kareivius, rengia jiems pasalas ir žudo
promaskvietiškus čečėnų pareigūnus.
Vašingtonas. Karo su terorizmu negalima laimėti, kol Irako
prezidentas Saddam Hussein liks valdžioje, ir JAV turi būtį pasi
rengusios jį nuversti be kitų pagalbos, pareiškė JAV senatorius
Joseph Lieberman, kuris grįžo iš vizito į Centrinę Aziją ir Afganis
taną. „Saddam Hussein režimo keliama grėsmė Amerikos saugu
mui yra tokia aiški, rimta ir neišvengiama, kad net jeigu išvien su
mumis nestos jokia kita valstybė, mes turime būti pasirengę veik
ti vieni”, sakė aukštas Ginkluotųjų pajėgų komiteto narys J. Lie
berman, kuris 2004 metais gali dalyvauti prezidento rinkimuose.
Per 2000 m. prezidento rinkimų kampaniją J. Lieberman buvo de
mokratų kandidato į prezidentus Al Gore bendrininkas ir siekė vi
ceprezidento posto.
Londonas. Didžiosios Britanijos princui Harry, prisipažinu
siam, kad rūkė kanapes ir būdamas per jaunas vartojo alkoholį,
gali grėsti teisiniai veiksmai. Pasak bulvarinio laikraščio „The
Sun”, pareigūnai pažadėjo elgtis su karališkuoju moksleiviu lygiai
taip pat, kaip ir su bet kuriuo kitu asmeniu, tačiau jiems yra svar
biau išsiaiškinti, kas davė jam narkotikų ir alkoholio. Princas
Charles po įvykių su alkoholiu bei narkotikais, kurie įvyko maž
daug prieš pusmetį, kai Harry buvo 16 metų, nusiuntė princą į
narkomanų reabilitacijos kliniką. Policija atsisakė atmesti teisi
nių veiksmų galimybę ir pirmadienį sakė, kad su Harry bus elgia
masi lygiai taip pat, kaip ir su bet kuriuo kitu paaugliu.
Strasbūras. Liberalų demokratų vadas Pat Cox antradienį per'
trečiąjį rinkimų ratą buvo išKALENDORIUS
rinktas naujuoju Europos Par
lamento pirmininku. 49 metų
Sausio 16 d.: Honoratas, Jovaras,
airis pažadėjo padidinti šios vie Marcelis, Norgailas, Norgailė.
nintelės tiesiogiai renkamos
Sausio 17 d.: Šv. Antanas, abatas;
Europos Sąjungos institucijos Beatričė, Dovainis, Ežerė, Kalnius,
svarbą.
Leonilė, Vėjūna. Vilda.
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Mieli Broliai ir Sesės,

lionės prašomi kreiptis į sesę
Sveikinu visus su Naujais Ritą Penčylienę, American
2002 metais, linkėdama daug Travel Service, tel. 773-581laimės gyvenime, geros svei 1843. Pridedu kelionės dienot
katos ir darbingų metų skauti varkę.
jos labui.
Kelionė į Lietuvą

LSS Tarybos Pirmija nutarė
apdovanoti Lietuvos Respubli
kos prezidentą Valdą Adamkų
LSS aukščiausiu žymeniu —
Geležinio Vilko ordinu. Prezi
dentas Valdas Adamkus yra
pirmas skautas vytis iš JAV
išrinktas Lietuvos Respubli
kos prezidentu. Didelė garbė
Sąjungai, kad skautas tapo
išrinktas į tokias svarbias pa
reigas Lietuvoje. Geležinio
Vilko įteikimo iškilmės įvyks
2002 m. kovo 5 dieną 11 vai.
ryto, prezidentūros rūmų, Bal
tojoje salėje. Geležinio Vilko
apdovanojimo
priėmimas
įvyks 2002 m. kovo 5 dieną, 5
vai. vakare pas Bernardą ir
Reginą Narušius. Priėmime
dalyvaus prezidentas Valdas
Adamkus bei kviesti Lietuvos
ir išeivijos skautai ir skautės.
2002 m. kovo 7 d. LSS pir
mininkė su Tarybos atstovais
ir nariais Kryžių kalne pasta
tys LSS kryžių, kuris bus su
kurtas Lietuvoje su LSS ženk
lu.
2002 m. kovo 4 d. ir 8 d.
vyks susitikimai ir pasitari
mai su Lietuvos Skautų ir Lie
tuvos Skautijos atstovais.
LSS Tarybos atstovai ir no
rintieji dalyvauti LSS nariai,
skrenda į Lietuvą 2002 m.
vasario 28 d. iki kovo 9 d. No
rintieji prisidėti prie šios ke

2002 m. LSS Vadovybės
rinkimai:

Pirmijos pirmininkės pa
kviestas v.s. Romas Fabijonas
sutiko priimti 2002 m. LSS
Vadovybės rinkimų prezidiu
mo pirmininko pareigas. Bro
lis R. Fabijonas sudarys rin
kimų prezidiumą ir rinkimai
bus vedami pagal „LSS Vado
vybės Rinkimų nuostatus”,
priimtus LSS Tarybos akivaiz
diniame posėdyje (Protokolas
Nr. 5, 1995 m. spalio 6, 7 ir 8
d.) ir „LSS Komisijos pasiū
lymai rinkimų eigai”, patvir
tinti Tarybos Pirmijos 1999 m.
gegužės mėn. 5 d. Tarybos pir
mininkė artimu laiku pateiks
Tarybos Pirmijai patvirtinti
LSS Vadovybės rinkimų Dar
botvarkę.
2003 Jubiliejinė stovykla:

2001 m. balandžio 21 d. LSS
Tarybos akivaizdinis suvažia
vimas nutarė, kad 2003 m. Ju
biliejinė stovykla vyks Kalifor
nijoje. Stovyklos data yra:
2003 m. rugpjūčio 4-16 d. St.
Bernardino „Big Bear” kal
nuose, BSA stovyklavietėje, už
Los Angeles. Stovykla vadin
sis „Auksiniai kalniu”, šūkis
„Auksinis rytojus švinta aukso
kalnuos(e)”.
Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė

LSS Tarybos pirmininkė

LS SĄJUNGOS KELIONĖ Į LIETUVĄ
2002 m. vasario 28 d. - kovo 9 d.
Vasario 28 d., ketvirtadie Kaziuko mugę, toliau lanky
sime Vilnių. Sustosime Anta
nis

Išskrendame iš JAV į Vil
nių.
Kovo 1 d., penktadienis

Atskrendame į Vilnių po
pietų. Po užsiregistravimo
viešbutyje
vakarieniausime
„Marceliukės klėtyje”.
Kovo 2 d., šeštadienis

Šiandien prasideda Vilniuje
Kaziuko mugė. Po pusryčių
bus galima pasivaikščioti ir
aplankyti gausius prekysta
lius apkrautus įvairiais muginukais, rankdarbiais suvež
tais iš įvairių Lietuvos vieto
vių. Pietus siūlome pavalgyti
individualiai, nes vakare eisi
me žiūrėti J. Strauss „Čigonų
baroną”, dainuojant Virgilijui
Noreikai.

kalnio kapinėse ir užvažiuo
sime ant Trijų Kryžių kalno.
Pietus valgysime „Užupio”
restorane ir pasivaikščioję po
šią „Užupio karalystę”, tie, ku
rie norės, galės eiti į Bizet
operą „Karmen”. Kitiems po
pietė laisva.
Kovo 4 d., pirmadienis

Po pusryčių lankysime Vil
niaus universitetą ir garsiąją
jo biblioteką. Bandysime ap
lankyti ir Lietuvos Parlamen
to rūmus. Po pietų susitiksime
su Lietuvos skautų atstovais.
Kovo 5 d., antradienis

Šiandien, 11 v. r., vyksime į
prezidentūrą dalyvauti prezi
dento Valdo Adamkaus LSS
Geležinio Vilko ordinu apdo
vanojimo iškilmėse. Penktą
valandą po pietų, bus priėmi
Kovo 3 d., sekmadienis
Po pusryčių dalyvausime šv. mas Bernardo ir Reginos NaMišiose Sv. Kazimiero baž rušių rezidencijoje, dalyvau
nyčioje. Pasivaikščioję dar po jant prezidentui bei kvies

„Aušros Vartų”/ „Kernavės” skaučių tunto sesės ir vadovės

Paukštyčių „Eglės" skiltis stovykloje.

Nuotr. Juliaus Lintako

„SAULUČIŲ “ DRAUGOVĖ
LEMONTE 2001-2002 METAIS
Skautiškos veiklos metai
jau įpusėjo. O, kiek darbų per
tą laiką jau atliko „Aušros
Vartų”/„Kernavės”
skaučių
tunto, Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte, šeštadieniais
sueigaujančios
„Saulutės”
draugovės paukštytės! Vado
vaujamos šaunių vadovių —
draugininkės padėjėjos Viole
tos Strikienės ir vyresnių
skaučių — Viktorijos Trakytės
ir Sigos Vasaitytės sesės spar
čiai žengia pirmyn ugdydamos
skautišką dvasią.
Jaunesniųjų skaučių pro
grama yra nelengva, ypač kai
toje pat patalpoje ir tuo pat
laiku vykdomos keturios ats
kiros skautamokslio progra
mos: kandidačių, I, II ir III
patyrimo laipsnių. Be parei
gingų ir rūpestingai pasiruo
šusių vadovių tai būtų neįma
noma.
Sesė Siga, dirbdama su vy
riausiųjų grupe, jau baigė il
gąjį pasiruošimą tautinio
ženklo įsigijimui ir jau prade
da siekti pasaulinio ženklo.

Sesė Viktutė su kandi
datėmis atkakliai dirba ruoš
dama jas paukštyčių įžodžiui.
Vis aidi mažųjų sesių rapor
tai, rikiuotės, švilpesiai. Pasi
girsta ir žaidėjos ženklo sie
kiančiųjų „Jurgelis meistre
lis”, „Aguonėlės”, žaidimas
„Trečias bėga”,..
Sesė Violeta kūrybingai dir
ba su pirmo ir antro skyrių
mergaitėmis siekiančiomis įsi
gyti „Gamtos draugės” ženk
lą. Ši vadovė į sueigas skuba
visada nešina dėžėmis įvairios
medžiagos. Jos mokomos se
sytės lipdo, stato, gamini,
vykdo ir šypsosi... Kaip smagu
dirbti su tokiomis puikiomis
vadovėmis!
Paukštyčių programa yra
pagrįsta specialybėmis
ir
ženklais. Specialybės leng
vesnės — jos supažindina
mergaites; su kuria ypatinga
tema, pvz.: dviratininkė, čiuo
žėja, plaukikė, knygos draugė,
dailininkė, dainininkė. Ženk
lai jau sudėtingesni. Ženklų
pavyzdžiai: gamtos draugė,

žaidėja, religinis, tautinis, pa
saulinis, vaidilutės ir kt. Vi
sus ženklus įsigijusi paukštytė
turi teisę visą gyvenimą dė
vėti „Lakštingalos” ženkliu
ką. Tai tikra garbė sesei skau
tei. Per tuntų Kūčias mes mamos, kalbėjomės kas turi
„Lakštingalos” ženkliuką. Šių
veiklos metų pabaigoje turė
sime net devynias „Lakštin
galos” ženklą užsidirbusias se
ses! Tai jau ne juokai, bet rim
tas ir daug pastangų ir kan
trybės reikalaująs darbas!
Šiais metais paukštytės ge
rajam darbeliui pasirinko su
ruošti mokslo priemonių rink
liavą Vilniaus Jėzuitų gimna
zijai. Prašysime sąsiuvinių,
aplankų, pieštukų, liniuočių ir
kt. mokslo priemonių.
Kaziuko mugė artėja. „Sau
lutės” kviečia visus apsilanky
ti „Vaikų” kambaryje, kuria
me jos ves loteriją. Tai bus
paukštytėms tikras darbas.
Šalia skautiškos programos
ir darbų dar žadame vykti į
gaisrinę, arklides, sodinti gė
les, dainuoti, žaisti. Darbas
nenuilstamai vyksta!
ps. Audra Lintakienė

1/2 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45 0

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

$500.00
$100.00
$160.00
$55.00

$250.00
$55.00
$85.00
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Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
sportinių traumų specialistas

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS

6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL
60402, tel. 708 - 484-1111.

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

Valandos kasdien, savaitgaliais
susitarus. Kalbame lietuviškai.

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

ARASŽLIOBA, M.D.

DR. JOVITA KERELIS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

DANTŲ GYDYTOJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL

DR. PETRAS KISIELIUS

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

630-941-2609

Kab. tel. 773-471-3300

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.

DR. L. PETREIKIS

INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

Center for Health,

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

tiems Lietuvos ir išeivijos
skautų ir skaučių atstovams.

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965

Kovo 6 d., trečiadienis

Valandos pagal susitarimą

Šį rytą važiuojame į Trakų
pilį, o grįžę atgal į Vilnių, ap
lankysime „Krikščionybė lie
tuvių mene” parodą. Likusi
diena skirta susitikti su gimi
nėmis arba individualiai ap
žiūrėti Vilniaus įžymybes.

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.centerforsurgeryandbreasthealth.com

Kovo 7 d., ketvirtadienis

Šį rytą važiuojame į Kryžių
kalną, pakelėje aplankant Ši
luvos koplyčią. Kryžių kalne
pastatysime kryžių nuo Lietu
vių Skautų Sąjungos. Pietau
sime „Šeduvos malūne”. Atvy
kę į Kauną ir užsiregistravę
viešbutyje, turėsime laisvą va
karą.
Kovo 8 d., penktadienis

Metams
$100.00
$115.00

Tai - Justi laikraštis
DRAUGAS
THI LITHUANIAM WO*LO-WIDC DAILV

„NERIJOS” TUNTO
2002 METŲ VEIKLOS
PLANAS
.Valio, Yaivai!” Paukštytės džiaugiasi įžodį davusia sese

Šį rytą apžiūrėsime Kauną
SKAUTIŠKI RENGINIAI
ir aplankysime Karo bei Čiur jame į Vilniaus oro uostą ke
lionei
atgal
į
JAV.
lionio muziejus. Po pietų susi
Norintieji pasilikti ilgiau
Čikagoje
tiksime su Lietuvos Skautijos
Lietuvoje,
praneša
prieš
užsi

atstovais bendram pasitari
registruojant kelionėn.
mui. Vakaras laisvas.
• Bilietai į „Karmen” operą 30
Sausio 26 d. — Jūrų skau
dol. Norintieji eiti, praneša re tų ir skaučių ruošiama slidi
Kovo 9 d., šeštadienis
Šį rytą po pusryčių išvažiuo gistruojantis ir už bilietus už nėjimo iškyla.
simoka drauge su kelionės
mokesčiu.
Vasario 16 d. — „Nerijos”
Paslaugos Lietuvoje pagal tunto jūrų skaučių savaitga
linė iškyla.
maršrutą — 895 dol.
Priedas už vienvietį kam
Vasario 24 d. — Vydūno
barį 245 dol.
Kelionės bilietai iš Chicago fondo 50 metų Jubiliejinė
šventė Jaunimo centre.
— 555 dol.
Kelionės bilietai iš Bostono
Kovo 3 d. — Čikagos
— 698 dol.
Iš kitų miestų reikia pridėti skautų ir skaučių tradicinė
Kaziuko mugė.
bilieto kainą iki Chicago.
Registraciją vykdo fil. v.s.
Rita Penčylienė, American
Kovo 9 d.— „Nerijos” jūrų
Travel Service, 6500 So. Pu- skaučių tunto iškyla.
■ laski Rd., Chicago, IL 606295136. Tel. (773) 581-1200, ar
Balandžio
27
d.
—
ba (800) 422-3190. Fax (773) „Nerijos” jūrų skaučių tunto
po iškilmingos sueigos PLC, Lemonte.
iškyla.
Nuotr. Juliaus Lintako 581-1873.

Nuotr. Juliaus Lintako

Gegužės 12 d. Paskutinė

prieš vasaros atostogas „Neri
jos“ jūrų skaučių tunto viene
tų sueiga ir gėlių išpardavi
mas.

Sausio mėn.:

5 d.— Sueiga
12 d. — Sueiga
13 d. — Klaipėdos diena
19 d. — Sueiga
26 d. — Slidinėjimo iškyla
Vasario mėn.:

Čikagos
skautų ir skaučių stovykla.
Liepos 19-28 d.,

STOVYKLAUSIME RAKĖ

2 d. — Sueiga
9 d. — Sueiga
16 d. — Sueiga /Jūrų skau
čių savaitgalinė iškyla
23 d. — Sueiga
Kovo mėn.:

Čikagos skautų ir skaučių
2 d. — Sueigos nebus
2002 metų vasaros stovykla
3 d. — Kaziuko mugė
Rako stovyklavietėje, Custer,
9 d. — Iškyla
MI, vyks liepos mėnesį. Pra
16 d. — Sueiga
dėsime stovyklauti penktadie
23 d. — Sueiga
nį, liepos 19 d. ir baigsime
30 d. — Sueigos nebus
sekmadienį, liepos 28 d. Pra Balandžio mėn.:
šoma šią datą pažymėti savo
6 d. — Sueiga
ateinančių metų kalendoriuo
13 d. — Sueiga
se, kad pagal tai galėtumėte
20 d. — Sueiga
derinti kitus savo įsipareigo
27 d. — Iškyla
jimus. Daugiau žinių bus pa Gegužės mėn.:
teikta sudarius būsimos sto
5 d. — Sueiga
vyklos vadovybę ir stovyklinę
12 d. — Paskutinė sueiga/
programą.
Gėlių išpardavimas

,

mokratų pirmininkas, oficia
liame susitikime su Vakarų
verslininkais turėjo šiems sve
čiams atskleisti investicijų
sąlygas Lietuvoje ir pakviesti
juos investuoti. Tačiau jis pa
sakojo apie sovietinių laikų
pramonines pergales Lietu
voje, ypač kai jis buvo svarbus
komunistų partijos pareigū
nas. Prieš kelerius metus, bū
damas Lietuvos prezidentu, A.
Brazauskas dėstė tą pačią pa
saką Japonijos bankininkams
ir investuotojams. Kiek ramy
bės rasime šiame įvykyje, kai
premjeras žavisi buvusia, la
bai sunkia ir pragaištinga,
okupacija?
Premjero patarėjas A. Juo
zaitis paskelbė straipsnį, šlo
vinantį teroristą Osama bin
Laden su džiūgavimu, kad
„Osama bin Laden kerta Va
karų 'ateistinei’ civilizacijai vi
suose pasaulio kampuose”.
Premjeras savo patarėją per
spėjo ir A. Juozaitis žadėjo
būti atsargesnis, tačiau „Res
publikos” laikraštyje pareiškė,
kad buvimas atsargesniu jo
pažiūrų nekeis. Taigi premje
ro patarėjas viešai pasisako
prieš oficialią valstybės poli
tiką ir lieka savo pareigose.
Be to, šis patarėjas nuolat kal
ba prieš ES ir NATO, kur Lie
tuva tikisi didesnio saugumo.
Įdomi yra Seimo narių gru
pė (J. Veselka, M. Pronckus,
S. Dmitrijevas ir V. Orlekovas), saVo pareiškimais taip
pat prieštaraujanti Lietuvos
valstybės linijai, aktyviai gi
nanti Baltarusijos Lukašenka
valdžią. Mat Lukašenka, ne
mėgstąs demokratijos ir Va
karų, yra prieš Rusiją nuolan
kiai suklupęs komunizmo pali
kuonis.
Iš Izraelio į litvakų kongresą
Lietuvoje atvykęs E. Zuroff
tarp kitų piktų kalbų pasiūlė
„uždaryti valstybės kromelį”,
t.y., likviduoti Lietuvos ne
priklausomą valstybę. Šalia jo
sėdėjęs Kovo 11 Akto signata
ras E. Zingeris visiškai nerea
gavo. E. Zingeris, buvęs Seimo
narys, žinomas visuomenės ir
politikos veikėjas, be to, kūrė
jas, galėjo bent kiek pasikrai
pyti ir pakosėti, tokią bjaurią
frazę išgirdęs. Bet jis liko ra
mus. Ar „kromelio uždarymas”
E. Zingerio nebaugina? Ar jam
yra tas pats, jęi toj vietoj atsi
darys kitas „kromelis”, gal ru
siškas?
Buvęs kolūkio pirmininkas
V. Velikonis, dabar Seimo na
rys, dalyvavo buvusių SSSR
kareivių, stribų ir KGB agen
tų sueigoje ir joje koneveikė

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI
IR PROBLEMOS
Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuvių
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupės
posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre,
spalio 9-10 d.
Nr.3

Bronius

Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis

Savo įžanginiame
žodyje jis sakė, kad mokslas ir
technologija yra tas lokomoty
vas, kuris gali visuomenei su
teikti socialinės raidos pa
greitį. Prieš pradėdamas savo
pranešimą, ministras dr. Mon
kevičius įteikė posėdžio daly
viams jo atvežtą Lietuvos
mokslo ir technologijų Baltąją
knygą. Jis paminėjo, jog šioje
knygoje Lietuvos mokslo bend
ruomenė bando įvertinti visas
pasaulio mokslo ir technolo
gijų vystymosi tendencijas ir
jų poveikį Lietuvai, numatyti
kokios gali būti technologijų
plėtros kryptys ir kurios iš jų
būtų naudingiausios krašto
poreikiams. Šiuo metu tai dis
kutuojama vyriausybėje ir
bandoma nustatyti, kokias

struktūras reikia sukurti jų
parėmimui.
Ištraukos iš ministro
pranešimo

Pirmiausia reikia paminėti,
jog buvusi mokslo sistema tar
navo sovietų poreikiams, cent
ralizuotai ekonomikai, ir dide
lėms įmonėms. Ji buvo valdo
ma iš Maskvos. Atgavus ne
priklausomybę,
Lietuvos
mokslas buvo orientuotas tar
nauti jaunos valstybės intere
sams. Tuo laikotarpiu buvo
daug pakeista, daug sukurta.
Įsigaliojo trijų pakopų siste
ma, atitinkanti daugelio Va
karų kraštų sistemas, atnau
jintas mokomų dalykų turi
nys, ypač socialinių mokslų ir

Nainys

Ką veiksime šiais
metais?

VYTAUTAS VOLERTAS

Savisauga yra asmens, vi
suomenės ir valstybės gyve
nime būtinas rūpestis. Reikia
žvalgytis ir stebėti, ar neatsė
lina nelaimė, kurios būtų gali
ma išvengti, anksti ją pajau
tus. Savisauga nėra baimė, tik
tvarkingumo dalis. O baimė
stokoja išminties, nes ją iš
šaukia perdėtas jausmingu
mas.
Lietuvos kaimyno Rusijos
atkreiptas į mus dėmesys per
daugelį šimtmečių ne tik sto
kojo
gero
kaimyniškumo
bruožų, bet ir pasižymėjo
skriauda. Carai raštą draudė,
stačiatikiais tapti vertė, į Si
birą pėsčiomis varė, mokslus
baigusiems neleido Lietuvoje
įsidarbinti. Bolševikinę Rusiją
(nors ji pasivadino SSSR, bet
vis tiek liko Rusija, tik tirš
čiau Azijos veidų prisimai
šiusi) baisu prisiminti. Tai
Lietuvon įsiveržusi masinė
jėga tik niekinti ir naikinti.
Tada jau ne tik Sibiras tapo
kasdieniniu siaubu, bet įsi
siautėjo nepaslepiamas ir net
neslepiamas žudymas. Baisi
bolševikinė Rusija. Tik savo
konvulsijų metu leido sumin
džiotai, įbaugintai „liaudžiai”
atsikvėpti.
Vladimir Putin Rusįja, ne
tvarkos, carų ir komunizmo
diktatūrų išvarginta bei su
maišyta, yra ir dar ilgokai liks
nesuprantama pati sau ir pa
sauliui.
Istorinė patirtis Lietuvai, di
džiulės Rusijos kaimynei,
trukdo Rytuose įžiūrėti iš ne
draugiškumo staiga gimusį
nuoširdumą. Juk ir šiandien
dar yra labai jautrūs įskau
dinimo randai. Todėl atsargu
mas yra pirmesnis už atvi
rumą. Štai atidžiai stebime,
kas ten vyksta, klausomės, ką
ten kalba, spėliojame, ką ten
galvoja. Galime (ir turime!) ofi
cialiai ir diplomatiškai šyp
sotis, tačiau netolima praeitis
mūsų nepali ka.
Yra keista, kad socialdemok
ratija, Europoje taiki sistema,
visais laikais Lietuvoje kelda
vo nerimą. Ji būdavo rišama
su pataikavimu Rusijai, caristinei ir komunistinei, šis neri
mas mūsų nepalieka ir šian
dien. Ar galima užmiršti įta
rumą, kai šiuo metu Lietuvos
vyriausybei vadovaujančių so
cialdemokratų kalbos ir kai
kurie jų veiksmai (bei kalbos
ir išsitarimai jiems artimų
veikėjų) nerimą kursto iš nau
jo? Prisideda ir ištisa eilė kito
kių įvykių.
Štai Lietuvos premjeras Al
girdas Brazauskas, socialde
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ISTORINĖ PATIRTIS IR
„BUVUSIŲ” SIELVARTAS

2001 m. lapkričio 27 d. Lietuvos ambasadoje Washington, DC, įvyko priėmimas, ruoštas LR ambasadoriaus Vy
gaudo Ušacko ir Lenkijos amb. Przemyslaw GrudzinSki . Priėmime dalyvavo ir svečiai iš Lietuvos — LR Gyny
bos viceministras Povilas Malakevičius, LR Gynybos ministerijos NATO departamento dir. LTC Romualdas
Petkevičius. Iš kairės: Lietuvių Respublikonų federacijos atstovė NATO reikalams Washington, DC, Audronė
Pakštienė, JAV LB Tarybos pirm. Regina Narušienė, viceministras P. Malakevičius, dir. Romualdas Petke
vičius, Lietuvių Respublikonų federacijos vicepirm. dr. Mykolas Pakštys.

Lietuvos
nepriklausomybę,
KRINKA
ES, Amerikos imperialistus.
„Bayer”, Vokietijos chemijos Wenning, žinomas kaip refor
Jo partijos vadovybė (G. Kirki konglomeratas savo veiklą mų šalininkas, taps nauju
las, Č. Juršėnas, A. Brazaus sukoncentruos ties pelningiau „Bayer” vadovu ir kitų metų
kas), šiam įvykiui iškilus aikš siais sveikatos apsaugos ir ag balandį perims vadovavimą
tėn, V. Velikonio neįspėjo, tik rochemįjos padaliniais ir atsi iš Manfred Schneider.
išsitarė, kad ten jis reiškęs sa ribos nuo chemijos bei poli
Manoma, kad dėka naujos
vo nuomonę, ne partįjos. Taigi merų gamybos.
strategijos jau vasarį „Bayer”
Lietuvos priešai socialdemok
„Bayer” buvo priverstas akcijos bus įtrauktos į Niujor
ratų partijai tinka.
peržiūrėti savo farmacinę ko akcijų biržos sąrašus.
Lietuvos televizįjos komen strategiją, kai praėjusį mėnesį
tatorius ir žurnalistas A. Če buvo išimtas iš apyvartos bai- Dalyvavimas biržoje buvo su
kuolis „Į Laisvę” fondo studįjų kolis (Baycol), vaistas skirtas stabdytas po to, kai baikolis
buvo išimtas iš rinkos.
dienose kalbėjo apie teigiamą padidėjusiam
cholesterolio ' „Hypo Vereinsbank” anali
Antano Sniečkaus vaidmenį kiekiui kraujyje mažinti, kuris
Lietuvos gyvenime. Žinoma, nusinešė 50 žmonių gyvybes. tikas Andreas Heine teigia,
kad „Bayer” turėtų teikti amklausytojų reakcija buvo nei
Baikolis, už Amerikos ribų bicingesnius pasiūlymus, jei
giama.
žinomas „Lipobay” pavadinimu,
Šie Lietuvos spaudoje užtik praėjusiais metais atnešė 1/4 nori pritraukti JAV investuo
ti incidentai vyko kelių mėne viso „Bayer” farmacinio pel tojus.
„Financial Times”, 2001.09.10,14
sių laikotarpy. Jie nėra per no. Per paskutinį dešimtme
metų metus tyčiomis suran tį pagal pardavimų dydį kom
kioti, kad ką nors kompromi panija nukrito iš 10-tuko į 15tuotų. Tai natūralūs minėtų tuką.
asmenų veiksmai ar pasisaky
„Bayer” sakė, kad rugsėjo
mai, drumsčią ramybę. Jei į pabaigoje tikisi susitarti dėl
nau
juos kreiptume rimtą dėmesį, dviejų kompanijų pirkimo
turėtume nuleisti rankas ir sąlygų — tai „Schering” (vo juosius Lietuvos vyskupus.
nuogąstingai bei nuolankiais kiečių grupės) ir „Aventis” Telšių vyskupui Jonui Boru
veidais atsisukti Maskvos pu Crop Science” iš , Aventis” tai, Panevėžio vyskupui Jonui
Kauneckui ir Vilkaviškio vys
sėn, kur jau seniai įsistebeilįję (prancūzų-vokiečių grupės).
kupui Rimantui Norvilui pre
spokso kai kurie Lietuvos
Tikimasi, kad šių farmaci zidentas palinkėjo „kuo ge
valstybės oficialūs asmenys. jos kompanijų įsigįjimas „Ba
Tačiau suprantame, kad tai yer” agrochemįjos srityje pa riausios kloties, dirbant ne
vien buvusių ir, deja, dar esa keltų iš šeštos į antrą vietą lengvą krikščioniškųjų ir benmų raudonų didikų ilgesys po „Syngenta” (anglų-šveicarų dražmogiškųjų vertybių puo
selėjimo darbą”. „Tikiu, kad
jiems šviesios praeities.
grupė).
naujoji
jūsų ganytojiškos veik
Pirmiausia — Lietuvai ne
Daugelis
apžvalgininkų los atkarpa taip pat bus
reikia nei raudonų, nei baltų laukė daug radikalesnių pos
didikų. Jai reikia vadovaujan linkių „Bayer” sveikatos ap paženklinta dvasinio grožio ir
čiu darbuotojų, kuriuos šioje saugos srityje, nes „Bayer” prasmės, kad jūsų dėka rasis
painioje padėtyje laikytume akcijos krinta — per 12 mė daugiau šiandien taip visiems
ne didikais, bet pasiaukojan nesių nukrito iki 31,30 svarų mums reikalingų atjautos, su
čiais žmonėmis. „Buvusių” il sterlingų. Akcijos nukrito 28 pratimo ir gerumo”, sakoma
gesys Lietuvoje egzistuoja ir proc. po to, kai buvo iš apy V. Adamkaus sveikinime.
(BNS)
„nebuvusius” jie mažai džiu
vartos išimtas baikolis.
gina. Bet ir begąsdina. Baimė
54 metų amžiaus Wemer
užsikrėtimo
nuplauks srove tolyn kartu su
Žmogaus imunodeficito sin
kompartijos kruvina praeiti
dromo (ŽIV) atvejai. Iš viso
mi.
(Čia neapbendrinama, kad jų dalis, o kiti stengiasi kurti 2002 m. sausio 1 dienai buvo
visi „buvusieji” Lietuvai yra gyvenimą su visais gyvento 338 ŽIV užsikrėtę asmenys.
(BNS)
nepalankūs. Tai tik nedidelė jais bendradarbiaudami.)

* Prezidentas Valdas
Adamkus pasveikino

Lietuvoje nusta
tyti* Pernai
72 nauji

humanitarinių disciplinų sri
tyse.
Priimta teisinė bazė, mokslo
ir studijų įstatymas ir 2000
metais aukštojo mokslo-studijų įstatymas. Taip pat tais
metais buvo sukurta binarinė
aukštojo mokslo sistema su
sidedanti iš universitetų ir re
gioninių daugiašakių, neuni
versitetinių mokyklų-kolegįjų.
Jų tinklas plečiasi. Šiais me
tais įkurtos dar septynios ko
legijos. Iš jų trys valstybinės.
Tačiau dar nėra suformuluo
ta mokslo strategija. Tai sun
kus uždavinys ir tai, ką mes
čia dabar susirinkę darome,
irgi tarnauja šiam tikslui. Tu
rime pripažinti, kad dar nesu
gebame tinkamai panaudoti
mokslą šalies poreikiams.
Šiandieninė mokslo instituci
nė struktūra nėra optimali,
todėl reikalinga ją reformuoti.
Aukštojo mokslo finansavimas
nepakankamai susietas su
veiklos efektingumu. Jis dau
giau siejamas su liktinumo
principu: pernai metais buvo
tiek, šiais metais truputį dau
giau, ir t.t. Tokia metodika ne

skatina efektyviai dirbti.
Menkas yra Lietuvos moks
lininkų dalyvavimas tarptau
tinėse programose. Ši veikla
nėra susijusi su nenoru daly
vauti, o daugiau rišasi su
skurdžia finansų, aparatūros
ir įrangų būkle. Dažnai mūsų
institucijos gauna atmestas
projektų paraiškas, nes jų
aparatūra netinkama daly
vauti vykdomose programose.
Mes turime problemų su
mokslo bazės atnaujinimu.
Tai mūsų netenkina. Bet
mokslo bazės atnaujinimas
yra kritiškas.
Kas link dėl mokslo progra
mų, mes manome, kad dar ne
užtikrinamas geras aukštojo
mokslo prieinamumas. Pas
mus šiais metais yra priimta į
pirmą kursą 26,000
z studentų.
Iš jų pusė yra valstybės apmo
kami ir kita pusė apsimoka
patys. Čia susiduriame su di
dele problema. Jeigu kas nors
nepateko į valstybės finansuo
jamą vietą, kadangi pritrūko
konkurse kelių taškų, gabus ir
talentingas vaikas nepatenka
į aukštąjį mokslą, nes šeima

Be abejo, vėl pirmaus politi
ka, ir darysime taip pat, kaip
ir praėjusiais metais. Prisimi
nimui grįžkime į „Draugo” pir
mąjį puslapį. Vargu ar rasime
bent vieną, kuriame nebūtų
minima NATO. Dešimtimis
kartų čia buvo kartojami Va
karų Europos, JAV politikų,
visuomenininkų, žiniasklaidininkų pasisakymai apie Lietu
vos galimybes šiais metais
būti pakviestai į NATO. Vieni
tyliau, kiti garsiau; vieni at
sargiau, kiti drąsiau, bet visi
tikino mus, o mes — vienas
kitą, kad lapkričio mėnesį
Prahoje natininkai Lietuvą
pasisodins į Briuselio sostą
pačioje NATO gen. sekreto
riaus George Robertson deši
nėje. ALTo, JAV LB vadovai
džiaugėsi savo posėdžiais,
spaudoje garsinosi juose sura
šytais nutarimais, gyrėsi Vil
niuje — žygiui į šią svarbiau
sią Lietuvai tarptautinę są
jungą kelias išgrįstas. Šiek
tiek suabejojusiems girnapusę
po kaklu rišo: girdit jūs, net ir
pats Putin sakė nebesiprie
šinsiąs? ALTo 61-masis suva
žiavimas rezoliucįjomis gyrė
savo vadovus už sėkmingą
veiklą, sveikino JAV Kongreso
atstovus, priėmusius „Laisvės
sutvirtinimo aktą” ir tokiu bū
du pasisakiusius už tolimesnę
NATO plėtrą bendru vardik
liu.
O vis dėlto ne visi išsigando
tos „girnapusės po kaklu”, ir
nedaug kas gražbyliams tikė
jo. Juk niekas iš jų Lietuvai
nė vieno, bent šiek tiek tikres
nio, žodelio nepasakė. Metų
pabaigoje ALTą taip labai pra
džiuginusį „Laisvės sutvir
tinimo aktui” JAV Senatas net
tvirtai per ausį plojo. Užteko
tik vieno senatoriaus, respub
likono John Wamer pasiprie
šinimo, ir akto svarstymas bu
vo sustabdytas bei pareikalau
ta NATO plėtros klausimą
spręsti ne visoms kandida
tėms viena bendra rezoliucija,
bet kiekvienos tinkamumą bei
pasiruošimą nagrinėti atski
rai. Va, ir pasirodė visų tų liū
liavimų tikrovė, pagrindinia
me mūsų atramos mūre.
Kųju į jį trenkė ir Maskva,
kurios Vašingtonas dabar ypa
tingai paiso, net čečėnų laisvę
parduoda. Neseniai Vilniuje
viešėjęs Rusįjoje labai įtakin
gas politikas, buvęs premje
ras, vos Putin kėdės Krem
liuje nepaglemžęs jo varžovas,
Jevgenyj Primakov, viešai pa
reiškė nenorįs, kad Lietuva šį

rudenį Prahoje gautų kvie
timą į NATO, nes tai gali pa
kenkti tarptautinei kovai su
terorizmu. Lietuvai juk niekas
negrasina, o teroras net pačios
Amerikos pagrindus kerta,
tad ar galima šiai kovai kliu
dyti? Šio žmogaus svorį Putin
svarstyklėse suvokiantiems,
turbūt nebereikia spėlioti nė
apie paties Rusijos prezidento
nusiteikimą, nepaisant, ką jis
kur nors puse lūpų beprasižiotų.
Tad ne be reikalo lietuvių,
latvių, estų išeivių bendra po
litinė atstovybė Vašingtone —
JBANC kviečia šių tautybių
visuomenes į darbą JAV Sena
tui į savo pusę pakreipti. Sa
kau į darbą, nes ne posėdžiais,
jų nutarimais bei rezoliucijom,
bet tik juo ką nors galėsime
laimėti. Pabrėžiu tai, nes ma
tau, kad mes dirbti jau esame
atpratę. Tai parodė ir praėju
sieji metai. JAV kongresą į
savo pusę pakreipti Baltijos
tautybių vadovybės siekė ir
pernai. Ragino visuomenę ra
šyti laiškus, siųsti telegramas,
asmeniškai lankyti senato
rius, Atstovų rūmų narius,
skelbė ir parašų rinkimą po
peticija JAV prezidentui. Ir
kas iš to išėjo? Visų trijų tau
tybių vardu tik 25,000 para
šais remiamą peticiją įteikti
buvo daugiau negu gėda. O
kiek senatorių, Atstovų narių
buvo aplankyta? Bene tris iš
jų aplankė JAV LB Krašto
valdybos nariai ir dar kelis jos
prikalbinti apylinkių vadovai.
Negirdėti, kad iš ALTo pusės
kas nors būtų pajudėjęs? Įdo
mu tad: ar rezoKiičijos pa• tiems jų surašytojams negalio
ja? Ką tokiu nusiteikimu gali
ma laimėti? Turbūt visi skai
tėme 2001 m. lapkričio 9-10 d.
Amerikos Lietuvių tarybos su
važiavimo rezoliucijas: mintys
be priekaištų — raginami at
likti labai reikalingi, tikro
viški darbai, reikalaujami gy
venimiški Lietuvos valdžios
sprendimai. Bet ar jos ras ko
kį nors atgarsį, ar bent vieną
iš jų kas nors vykdys? Jeigu
ne, tai kam tada iš viso jų rei
kėjo?
Ir turbūt niekas į šį klau
simą neatsakys? Atsakymas
labai nepatogus: pirmasis ir
pagrindinis jų vykdytojas —
tik rezoliucįjas priėmęs suva
žiavimas kartu su ALTo vado
vais priešaky. Ir tik tuo pa
vyzdžiu eiti į visuomenę tal
kos. Kitaip — skambės tik
tuščia statinė.

neįstengia užmokėti. Prof. Po pernai metais buvo šioks toks sistema dar nėra efektyvi.
vilionio inicijuotos pataisos tur finansavimo pakilimas — Mes esame numatę pasitelkti
rėtų padėti reikiančiam iš jautėsi lyg ir posūkis link ilga išoriniam vertinimui užsienio
valstybės ženklios paramos. laikio finansavimo, tai dabar ekspertus, sukurti sistemą,
Šiais metais Seime bus disku jau yra abejonių. Nuo čia sė kuri nuosekliai, periodiškai,
tuojama, ar gali kitais metais dinčių žmonių daug priklau bet nebūtinai kas metai,
valstybė surasti reikiamą su sys, kiek mes sugebėsime pa mokslo institucijų veiklą eksmą. Tai būtų apie 20 mln. litų. rodyti politinę valią tą finan pertuotų. Be abejonės, vidinis
Nestatutinis aukštojo moks savimą šiek tiek pagerinti.
auditas ir kontrolė, yra svar
lo finansavimas yra gana di
būs
ir tam teisinė-normatyviFinansavimas dar vis per
delė problema. Dar nežinom ir menkai siejamas su mokslo ir nė bazė jau sukurta. Bet ta
neaišku, kaip pasiseks valsty studįjų institucijų veiklos ko sistema dar iki galo nevei
bės biudžetą suformuoti. Nors kybe. Kokybės užtikrinimo kianti.
(B.d.)

LR Seimo ir JAV LB komisijos priėmimo „Seklyčioje”, Čikagoje, metu. Iš kairės: Dalia Kuodytė, dr. Stasys
Bačkaitis, prof. Vytautas Ostaševičius, Jurgis Razma, Albinas Smolinskas, prof. Vygintis Gontis, Andrius
Avižius.
_
Algio Rugieniaus nuotr.
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S K E
SAUSIO TRYLIKTOJI

Rasa Tamkutonytė-Avellino,
vos prieš metus atvykusi į
Philadelphiją, įsijungė į lietu
višką veiklą (jos sūnelis lanko
lit. mokyklą). Rasa yra nepa
prastai maloni ir šviesi asme
nybė, viena „Bendruomenės
balso” radijo valandėlės vedė
jų. Š.m. sausio 13 d. ji per ra
diją pateikė šią programą:

„Šiandien sausio 13-oji: liūd
na, pilna graudžių, baisių pri-.
siminimų diena...”
Rytuos aušra, o žemė
šuoliais kėlės,
Nors sutemos klajojo dar
dirvonais ir keliais.
Bet kas užgniauš tikėjimą!
Ar sutemos? Šešėliai?
Tikėta jau, kad laisvė
prisikels.
O atėjūnai telkėsi, dar ruošė
naują kirtį
Mūs laisvės ilgesiui niūrių
dienų šviesoj —
„Šiandien ar niekados”,
„užteks iš lėto mirti“,
Skambėjo žemėj mūs visoj.

Tauta žinojo, kad atiduos,
už laisvę viską,
Bet atiduodama valstybę
atstatys.

(Kazys Sabulis
„Ėjo savanoriai”)
Mirtis primena, kad visi
žmonės jai vienodi, visi lygūs
— nueinančio ir ateinančio pa
saulio jungtis.
Mūsų ateitis — gimstantys;
praėitis —. smėlio kalneliuose
atgulę žmonės. Be praeities
nėra istorijos, o be istorijos
nėra tautos.
Televizijos bokštas, iškilęs
virš Vilniaus, dabar mums
primena likimo pirštą. Mūsų
visų žvilgsniai vakaro migloje
ar ryto aušroje ieško dangų
rėžiančios adatos, iš po kurios,
rodos, ir sklinda Laisvės melo
dija, malda, giesmė...
Niekuomet nesustojanti lai
ko versmė nusineša į nebūtį
viską, kas laikina ir nereikš
minga. Tačiau jinai nepajėgė
išbraukti iš žmonių atminties
tų akimirkų, kurios tapo ne
mirtingumo simboliais, įpras
minančiais amžinąją Gėrio ir
Blogio kovą. Tokiomis akimir
komis visada iškyla hamletiškas klausimas: „būti ar ne
būti?”
1991-ųjų sausio 13-oji pa
tvirtino: mes būsime!
Lietuvos nepriklausomybės
priešai taikė tiesiai į širdį. Bu
vo šaudoma į laisvą žodį, į lie
tuvišką kalbą. Vėl, kaip ir
knygnešių laikais, sunkūs sve
timšalių batai, pirmiausia
trypė laikraštį, žurnalą, knygę, nes iš jų sklido: „Ir šviesa,
ir tiesa”.
Vartant vėjais ir dūmais
kvepiančius istorijos pusla
pius, žmonių liudijimus, dar
kartą įsitikini, kad tame gyve
nimo tarpsnyje abejingų nebu
vo. Nebuvo ir stovinčių nuo
šalyje. Tūkstančių tūkstančiai
dabar tyliai bei ramiai, bei
tauriai ir oriai taria:
O aš ten buvau! O aš ten
mačiau!... Taip sakau ir aš.
Lietuva gedi savo didvyrių.
Nepriklausomybė pareikalavo
, aukų — beginklių gyventojų,
savo kūnais gynusių Lietuvai
ir jos laisvei gyvybiškai svar
bius objektus.
Loreta
Asanavičiūtė, su
traiškyta tanko, — mano me
tų. O aš tuo metu, savo įsčiose
nešiojau naują gyvybę, troš
kau ramybės ir laisvo oro, lie
tuviško oro. Kartu su visais
raudojau ir meldžiau Dievą,
kad mano vaikelis ateitų į šį
pasaulį ir išvystų saulę lais
voje Lietuvoje, tokioje, kokioje
gimė mano tėvai. Ašaros rie
dėjo skruostais, buvau prilipu
si prie televizoriaus, ach, kaip

baisu, apie 2 vai. nakties pra
nešė, kad viena tankų ir šar
vuočių kolona nuvažiavo Karoliniškių link, kita pasuko
Vingio parko link, kas bus to
liau?
Televizijos informacijos re
dakcijos redaktorė Eglė Bučelytė vis dar ekrane, susijaudi
nusiu veidu ir štai paskutiniai
nerišlūs diktorės šūksniai:
„Mes esame, mes dar čia. Jie
daužo studijos duris”. Ir vaiz
das ekrane staiga nebeaiškus,
kažkas baisaus ir neįtikėtino,
ginkluoti vyrai, rusiški keiks
mai, trenksmai, tamsa ir tyla,
baisesnė už trenksmus. Staiga
Kaune įsijungė sirenos, spen
gė ausys iki beprotybės, paju
tome kažkokį atėjusį karo
siaubą. O Viešpatie, nejaugi
taip ir liksime už geležinės
raudonos sienos, skiriančios
mus nuo viso pasaulio...
Ir prabilo mano gimtas
miestas Kaunas, išgelbėjęs
mus tą naktį, ir dar kitas nak
tis, nes blogio tarnai bijojo vie
šumos. Jie tikėjosi pasmaugti
mus išsyk, kad pasaulis ne
spėtų išgirsti pagalbos šauks
mo. Lietuvą meldėsi ir giedojo,
prašydama'štebuklo.
Vėliau per Kauno televiziją
mes išvydome vaizdus, pana
šius į skerdynes, sužeistus
žmones, kitus išsigandusius,
ieškančius savo dingusių ar
timųjų.
Ir štai vaizdas ligoninėje: ro
do merginą, kažkokios keistos
žaizdos ant jos viso kūno, tarsi
iš siaubo filmo, koks nors mil
žiniškas pabaisa būtų ją perdrėskęs. Ji labai išsigandusi,
bet dar kalbėjo kažką, ir štai ji
drebančiu balsu sako žodžius,
kurie ir sustingo jos lūpose:
„Daktare ar aš dar gyvensiu?”
Tai buvo paskutiniai 23 me
tų merginos žodžiai. Tanko
pervažiuotas Loretos likimas
buvo nulemtas. Jos širdis ligo
ninėje teplakė vos keletą va
landų.
Dabar aš galvoju, o gal ir ji
šiuo metu turėtų gražią šeimą
ir džiaugtųsi savo vaikučiais,
bet, deja, jai neteko to patirti,
ir kitiems 12 aukų neteko
išgyventi laisvės džiaugsmo.
Apverkiau kiekvieną žuvusį.
Peilis mums susmigo visiems į
krūtinę. Šūviai sudraskė mū
sų tariamą ramybę. Lietuva,
kaip niekad, vieninga ir be
baimė, vėl išryškėjo jos drąsa,
nepalaužiama valia, susitelki
mas, santūrus išdidumas.
Tautą vienijo nuoširdi malda
už žuvusiuosius ir neapsako
ma pagarba. Žemai lenkiame
galvas tiems, kurių pasiauko
jimas po rūškanu žiemos dan
gumi, pučiant žvarbiam sau
sio vėjui, spiginant šalčiui ne
praėjo veltui.
Žvelgdami į liepsną, mes
akimirksnį pamirštame save
ir susiliejame su praeitimi.
Mes pąjuntame šio pasaulio
trapumą, daromės geresni.
Sušildyta mūsų dvasios ir šir
dies liepsnos, nurimsta ir vėlė,
žinodama, kad ji dar gyva mu
myse.
Tenelieka mūsų mažytėje,
bet tiek kančių ir skausmo pa
tyrusioje Lietuvoje nė vieno
pamiršto kapo, nė vieno nepri
siminto žuvusiojo. Mes turime
tik vieną, tačiau esminį priva
lumą — mes esame žmonės,
turintys protą, dvasią ir doro
vę. Žmogus gali daug pakelti
ir visad randa išeitį, jei tik
išlieka žmogumi. Jeigu iš
liksime žmonėmis, mūsų nie
kas neįveiks.'
Seni žmonės sako, kad, kiek
vienam gimus, užsidega sava
žvaigždelė ir dega — vienų il
giau, kitų trumpiau, vienų
ryškiau, kitų blankiau, o tada
mūsų visų laukia kelionė, pas
kutinė naktinė kelionė į tam
sa užsiklojusią stotį...

Paslaugos
ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

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

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviSkai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8654
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Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA
jg:

Landmark

|asag| properties
Bus. 773-229-8761
Res. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

Siuto darbą
Reikalingi darbuotojai ”

parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Barikados ant Žvėryno tilto, saugančios privažiavimą prie Aukščiausiosios tarybos rūmų 1991 m. sausio 13 d. V.
Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

PAGARBI SAUSIO 13-TOJI
Lemonte, PLC, įsikūrusi
šeštadieninė Maironio lietu
viška mokykla kasmet gau
sėja, joje jau vos ne 400 mo
kinių. Sausio 12-tą visi atėjo
pasipuošę tautiniais drabu
žiais. Rytoj, sekmadienį, Sau
sio 13-liktoji, ir mokykla nori
ją paminėti, sako man isto
rijos būrelio „Geležinis vil
kas” vadovė — mokytoja Gra
žina Sturonienė. Minėjimas,
— pusę pirmos Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčioje,
kviečiu užeiti, primena. Su
prantu, čia viskas jos pastan
gomis. Tokie renginiai Sturonienei daugiausiai „prie šir
dies”, ir dar maloniau, kad su
ja kartu visa mokyklos vado
vybė ir ją lankančių vaikų
tėvai. Bendras tikslas — lietu
vybė, jaunimo tautinis auk
lėjimas juos visus čia suve
da.
Svečius sodiname šonuose,
pirmose eilėse, paaiškina
man kita minėjimo tvarkos
darbuotoja. Atsisėdu kairėje
pusėje. Mokytojų — visos mo
terys — lydimi, skyrius
skyriaus, mažieji pirma, suei
na mokiniai ir tvarkingai
susėda į suolus. Paskui juos
ateina programos atlikėjai —
deklamatoriai, skaitovai ir
dingsta iš mano akiračio už
skoningų altoriaus pakylos
papuošalų. Dar ne visi. Gale
sėdinčiųjų savo eilės laukia
kiti programos atlikėjai. Misi
jos bažnyčia pilna tautiškais
drabužiais pasipuošusio jau
nimo, susirinkusio čia pagerb
ti dėl Lietuvos laisvės žuvu
sių didvyrių. Visų jų gieda
mas, nuaidi Lietuvos himnas.
Stebėjau —jo žodžius moka ir
aiškiai taria net patys ma
žiausi.
„Laisvėj ame”, — Živilė Gedrimaitė ir Viktorija Biskytė
melodingai deklamuoja Kęs
tučio Genio eilėraštį.
„Šiandien mes susirinkome
prisiminti Lietuvos gedulingą
ir tragišką istorinę dieną. Ji
lėmė posūkį Lietuvos istorijo
je, ji lėmė posūkį nuo kančių,
nuo tremčių, nuo ašarų, var
gų... Ar buvo įmanoma tą sau
sio tryliktąją gyvomis bari
kadomis atlaikyti Raudoną
ją armiją, ar buvo įmanoma
laimėti prieš nenugalimus?
Pasirodė — įmanoma. Įmano
ma ne ginklais, ne jėga, bet
stebuklinga drąsa, vienybe,
gilia meile brangiai Rūpinto
jėlių žemei...” — Per garsia
kalbį po bažnyčią sklinda
Maironio mokyklos mokinių
jautrūs žodžiai. „Geležinio
vilko” istorįjos būrelio nariai
— Audrė Kapačinskaitė, Ju
lija Vallee, Antanas Petkus,
Lina Poskočimaitė, Gedimi
nas Janušauskas, Žiba Šauly
tė vienas po kito atkuria tos
neumirštamos nakties šiurpią
istoriją. Gediminas Janušaus
kas ją baigia tokiais žodžiais:
„Šiandien mes tariame am

po

žiną atilsį jums, kritusiems
didvyrių mirtimi... Šiandien
visa Lietuva lenkiasi prieš jus
ir užkloja jūsų iškovota lais
ve... Mirdami, jūs tarėte Lietu-va ir, tą žodį nusinešę į
amžinybę, padėjote jį prie
Dievo kojų..., Gediminui Ja
nušauskui skaitant baigia
muosius žodžius, prie alto
riaus pakyloje įrengto įvaizdinio Televizijos bokšto eina
jo garbės sargyba: mažieji —
Raimundas Čepelė, Greta Reinytė, Mantas Naris, Ariana
Žliobaitė, Tomas Čyvas, Alek
sa Rugieniūtė. Mergaičių
rankose po gėlytę, berniukų
— po žvakutę. Gediminui pa
mažu tariant žuvusiųjų var
dus, taip pat su žvakutėmis
bei gėlėmis rankose poromis
ateina vyresnieji ir pusračiu
sustoja šonuose garbės sargy
bos. Mokytoja Jūratė Fisher,
palydima mokinių, jautriai
gieda maldą „Vėlinių vaka
ras”. Vyresnieji poromis eina
ant altoriaus pakylos, prie
keturiolikos žuvusiųjų įvaizdinių kapų — žuvimo vietų ir
padeda gėles, žvakutes. Vaiz
das įspūdingas, širdį verian
tis, jautrus.
Paskutinę žvakutę padė
jus, minėjimas baigiasi. Gedi-,
minas Janušauskas visiems
dėkoja. Susikaupęs Maironio
mokyklos jaunimas eina iš
bažnyčios. Tas mažytis ber
niukas su žvakute rankytėse
labai rimtai saugojo televizi
jos bokštą, tariu šalia manęs
stovinčiai minėjimo stebėto
jai. Tai mano sūnus, dar ne
daug tos istorijos jis žino,
supranta ir mažai suvokia,
kas čia darosi, tačiau koks
nors įspūdis liks, o kol kas to
ir pakanka, ištaria berniuko
mama. Ir aš jai tegaliu tik pri
tarti. Kol kas to ir pakanka.
Mokykla šį savo uždavinį at
liko šauniai.
Kuklus šis minėjimas, ta
čiau jį stebėjusiems įspūdis
lieka. Manau, kad panašūs
renginiai buvo suruošti ir ki
tose šeštadieninėse mokyklo
se. Išeivįjos lietuvių jaunimas
vedamas geru keliu. O kažin
ar tokie minėjimai vyksta mo
kyklose Lietuvoje? Daug čia
girdim apie pamokas, apie
holokoust, bet kažkaip dar ne
teko spaudoje skaityti apie
mokyklose ruošiamus sausio
tryliktą, partizanų, 1941 m.
sukilimo kovose žuvusiųjų mi
nėjimus. Gal kažkaip praslys
ta nepastebėti? Nesinori tikė
ti, kad jų visiškai nebūtų.
Juk kiekvieneriais metais ži
niasklaidoje plačiai nuskam
ba Televizįjos bokšto gynėjų
pagerbimas sostinėje; jie pri
simenami, paties prezidento
apdovanojami ordinais, meda
liais, atlyginami už toje tarny
boje praleistą laiką. Nors šiais
metais spauda užsiminė ir
apie jų nusiskundimus. „Lie
tuvos ryte” (2002 sausio 11 d.)

Edmundas Ganusauskas pla
čiu straipsniu nagrinėja vieno
bokšto gynėjų savanorių, Šau
lių sąjungos nario Lisandro
Doudos priekaištavimus Lie
tuvos valdžioms, per vienuoli
ka nepriklausomybės metų
nesugebėjusioms
įvertinti
bokšto apsaugos savanorių
tarnybos narių nuopelnų ir už
tai jiems atlyginti. Tačiau pre
zidentas dar ir šiais metais
sausio tryliktą bene 200 bokš
to ir Seimo gynėjų apdovano
jo ordinais bei kitais pasižy
mėjimo ženklais. Kai kurie tų
įvykių dalyviai bei liudinin
kai įžiūri ir skirtumų tarp
tikrųjų gynėjų ir tarnybinių
savanorių, kurie kažkur din
go, vos sovietų tankams pa
sirodžius, tačiau atlyginimų
reikalavo, juos gavo ir dar
kažko nori. Čia irgi nieko nuos
tabaus. Tokių niekada ne
stigo, ir dabar minėjimuose jie
skaisčiausiai žiba, aukščiau
siais ordinais dabinasi. Tad
gal dėl to, o gal ir dėl kitų
priežasčių jau pasigirsta siū
lymų tų minėjimų neberuošti. Taip pradeda kalbėti net
žuvusiųjų artimieji. Apie tai
šiemet prabilo prie televizijos
bokšto tanko sutraiškytos Lo
retos motina Stasė Asanavičienė. Turbūt mažai kas su to
kiu siūlymu sutiks, bet vi
siems rūpi, kad minėjimai at
spindėtų tą tikslą,/kuriam jie
skirti, nes dažnai jie panaudo-
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PRISIMINTOS IR

PAGERBTOS
13-TOS
NAKTIESSAUSIO
AUKOS
Visur, kur tik yra didesnis
ar mažesnis lietuvių visuome
nės telkinys, vargiai nors vie
name iš jų, Sausio 13-toji būtų
tyliai ir nepastebėtai praslin
kusi.
Brooklyn, NY, ta kruvinoji
Lietuvos valstybės data, LB
NY apygardos valdybos dėka,
nors ir kukliai, bet su derama
rimtimi, tapo prisiminta sek
madienį, sausio 13 d.
Kaip ir kiekvieną sekma
dienį, 10 vai. ryto Apreiškimo
parapijos bažnyčioje, šv. Mišių
auką atnašavo ir pamokslą
pasakė Viešpaties Atsimainy
mo parapijos, Maspeth, NY,
vikaras kun. Vytautas Voler
tas (Apreiškimas savo nuolati
nio kunigo yra netekęs ir var
gu ar jį kada nors gaus).
Tas sekmadienis, pagal baž
nytinį kalendorių pavadintas
Kristaus Krikšto švente. Kun.
V. Volertas, remdamasis ta te
ma, kalbėdamas apie Kristaus
Krikšto reikšmę žmonijai, su
rado vietos į pamokslą įpinti
ir paminėti prie TV bokšto Vil
niuje įvykusiam tragizmui.
Mišias užbaigus choras gie
dojo „Lietuva brangi” (muz. J.
Naujalio, žodž. Maironio).

jami kokiam nors kitam reika
lui, dažnai net ir vadovaujan
tiems politikams televizijos
aparatuose pasiblizginti, pasi
garsinti, ypač prieš rinkimus.
Taip neturi būti, tačiau dėl
Lietuvos laisvės kentėjusių,
kovojusių ir ypač žuvusių
viešus minėjimus ruošti rei
kia. Išeivijoje, Lietuvoje, ir
būtinai jaunimui: pradžios,
vidurinėse, gimnazijose, val
diškose ir privačiose mokyk
lose, taip pat ir studentijai.
Nereikia ilgų, perdėtai iškil
mingų, ištęstų, patosiškų, va
dovaujantiems
politikams
liaupsinti kurtų programų.
Užtenka tik dalykiškai kuk
lių prisiminimų. Čia aprašy
tas Maironio lietuviškos mo
kyklos Lemonte suruoštas
trumpas minėjimas yra pui
kiai tikslą pateisinantis pa
vyzdys, kurio mokykliniam
jaunimui visiškai užtenka.
Vieši minėjimai gali būti ir
iškilmingesni bei turininges
ni, bet tik tiksliai dalykiški,
gerbią tik tuos žmones, ku
riems jie skirti. Ir tų ordinų
— mažiau arba be jų, nes da
bartiniai paskyrimai juos su
menkino beveik iki bevertiškumo.

-Alternative Home care looking
for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. References and „green card”
reguired. Tel. 630-654-6580.

Įvairus
PASIŲSKITE
DOVANŲ Į
LIETUVĄ
-Dovanų parduotuvėwww.FarAwavLT .com
Pristatymas Lietuvoje per 1-3
dienas.
Taip pat turime
lietuviškų gaminių
skyrių. Siunčiame į
daugumą šalių.

* Dauguma
Lietuvos
gy
ventojų
labiausiai
pasitiki
Bažnyčia, žiniasklaida ir Lie

tuvos banku, o nepasitiki
profsąjungomis, Valstybine mo
kesčių inspekcįja bei Seimu.
Tai rodo visuomenės nuo
monės tyrimų bendrovės „Bal
tuos tyrimai” lapkritį atlikta
apklausa. Žiniasklaida pasiti
ki 74 proc., nepasitiki 20 proc.,
Bažnyčia pasitiki 62 proc., ne
pasitiki 26 proc., Lietuvos
banku pasitiki 57 proc. gyven
tojų, nepasitiki 30 proc. ap
klaustųjų. IV vietoje yra prezi
dento tarnyba, kuria pasitiki
51 proc. gyventojų, nepasitiki
35 proc.
(BNS)

* Neapie
kartąvaikų
viešaipadėti
yra kal

bėta
Šei

Bronius Nainys mose. Ne kartą ir ne vienas

Išėjus iš bažnyčios ir susi
rinkus prie klebonijos kieme
pastatyto lietuviško kryžiaus,
Sausio 13-tos aukų atmini
mui, buvo padėtas vainikas.
Nepalankiam orui esant,
prie kryžiaus ilgiau nesusto
jus, buvo skubama į „židinėlį”
(žemutinė parapijos saliukė).
Ten laukė, labai rūpestingos
parapijietės Patricįjos Sidienės, paruošti užkandėliai ir
kavutė.
Pasivaišinus prie garsiakal
bio atsistojo apygardos pirmi
ninkė dr. Giedrė Kumpikaitė.
Dr. Giedrė, savo glaustame
įvade, pastebėjusi anomis die
nomis nenumalšinamą lietu
vių laisvės troškimą, nesibai
minant net ir gyvybės aukų,
žuvusiųjų atminimui ir pagar
bai, uždegė šalia stovėjusią,
tautinių spalvų kaspinu pa
puoštą, didelę, baltą žvakę ir:
„... Loreta Asanavičiūtė, Vir
ginijus Druskis...”, — paeiliui,
ramiai ir lėtai taria prie TV
bokšto Vilniuje žuvusiųjų var
dus, pavardes, amžių, pažy
mėdama žuvimo aplinkybes.
Ištarus paskutinę, 14-tą pa
vardę, visi sustoja ir giliai su
sitelkę pagerbia žuvusiuosius.
Po to, savo asmeniškus tos
siaubingos nakties atsimini
mus papasakojo tų kraupių
įvykių dalyvis Vytautas Čereška. Savo atsiminimus už
baigdamas kalbėjo: „... Lietu
vių tarpe yra įsivyravęs vie-

valstybės vyras atkreipė dė
mesį į tai, kad šiandien Lietu
voje nenormali situacija — re
miamos tiktai tos šeimos, ku
rios paima globon svetimą vai
ką, kurio išlaikymui gauna
500 Lt per mėnesį. Motina,
kuri augina savo vaiką, apie
tokius pinigus tegali pasvajo
ti. Todėl mamos ima atsisaky
ti savo vaikų savo reputacijos
kaina. Šiandien niekas neda
roma, kad kiekviena normali
moteris norėtų turėki kuo dau
giau vaikų ir pati juos globotų.
(KD, Elta)

*Lietuvos
Panevėžysmiestu,
tapo pirmuo

jupradėjo
kuriame
veikti neįprastas
šviesrodis, reguliuojantis dvi
račių eismą. Judrioje Klai
pėdos ir Savitiškio gatvių
sankryžoje, kurioje yra įvy
kusi ne viena eismo nelaimė,
nuo šiol dviratininkai galės
jaustis saugiau.
(LR, Elta)

nas gan ryškus blogis. Lietu
vis, kada gyvenimas tampa
geresniu, pamiršta vienybę,
užmerkia akis lietuviškumui
ir lietuviškoms tradicijoms.
Tačiau, vis dėlto, Sausio 13tos kruvini įvykiai parodė, jog
jis, reikalui esant, ne tik gali,
bet ryžtasi kovoti, net ir savo
gyvybės negailėdamas”.
Užgesinus žvakę ir sugiedo
jus giesmę „Marįja, Marija”,
giliai susimąsčius, buvo skirs
tomas! į savąsias pastoges.

P.Palys
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JUOZAS GAILA
Prieš šventes nusipirkau
dainininkės Sarah Brightman
muzikos ir vaizdo plokštelę,
yadinamą DVD. Pamėgau
klausytis tos dainininkės, kai
prieš kelis metus, apleidžiant
darbą Lietuvoje, pažįstama
Rasa padovanojo jos plokštelę
„Time to say Goodbye”, tai, va,
dabar ne tik klausau, bet ir
žaviuosi savoje tėlevizįjoje.
Dainuoja ji, kad neleistumėm,
jog mūsų gyvenimas taptų
kaip žiema liepos mėnesį, tai
gi, nors jau žiema, lauke šalta
ir žemę dengia veik pusė colio
neseniai iškritusio pirmo snie
go, o aš, paklausęs jos, minty
se grįžtu į liepos mėnesį, pra
leistą Lietuvoje.
* Liepos 1 d. rytą išskridęs iš
Washington, atsidūriau Ko
penhagos oro uoste. Lėktuvas
gerokai vėlavo, tai skubėjau į
terminalą, iš kur turėjau
skristi į Vilnių. Įėjęs patekau į
dūmų debesį. Rūkė ten susėdę
lietuvaičiai — ir merginos, ir
vaikinai, tartum tokie daly
kai, kaip vėžiai ir kitos plau
čių ligos, visai neegzistuotų.
Lėktuve, taip pasitaikė, kad
gavau sėdimą vietą šalia Hen
riko Lauciaus, su kuriuo bu
vau šiek tiek pažįstamas nuo
DP stovyklų sporto aikščių.
Dabar jis vyko darbo reikalais
į Klaipėdą, o aš — vasaroti į
Palangą. Bekalbant patarė
man būtinai apsilankyti jauni
mų Mišiose Kretingoje, nes jos
esdnČids tikrai nepaprastos.
Nors skrydis į Vilnių trum
pokas, bet skrendant tiesiog
norisi, kad jis būtų dar trum
pesnis ir kad greičiau atsidurtum tėvų žemėje. Pagaliau atąųįūriji. Nebereikia iš lėktuvo
lipti ant tos mielos žemės ir į
autobusą, nes lėktuvas jau
gali privažiuoti prie pastato ir
prie jo prisisegusiomis, tartum
armonikos dumplėmis žengi į
vidų. Atrodo, kad, išskyrus šį,
visi kiti šio oro uosto taisymai
ir tobulinimai buvo nukreipti
tik į išvykimo salę, nes atvy
kęs atsiduri vėl toje pačioje.tamsokoje, siauroje laiptinėje.
Nors mūsų keleivių ir ne tiek
daug, bet viskas vyksta labai
lėtai: žengiame tik laiptas po
laipto. Susidaro dvi ar trys
eilės ir su H. Lauciumi esame
pačiame gale. Šokinėja jis nuo
vienos eilės į kitą, bet abi la
bai lėtai juda. Ir taip po stovinėjimo laiptinėje jau esame
patalpoje, kur prie trijų lange
lių sėdi muitininkai, betikriną
dokumentus. Keisčiausia, kad
čia pakankamai vietos net ke
lioms tokioms grupėms, kaip
mūsų, tai ko gi mes stovėjome
ant tų laiptų? Ir dar keisčiau,
kad, laiptais praeidama pro
mus, iš lėktuvo mus sutikusi,
tokiais raudonai dažytais
plaukais pareigūnė, net nesi
teikė pasakyti, kad nestovėtumėm ant laiptų, o visi eitumėm į salę, kur yra pakan
kamai vietos. Atvykimo salė
vis dar tokia pati, su ta sena
sovietine atributika. Vienas
Anglijos lietuvis, apsilankęs
per šias Kalėdas Lietuvoje,
pasipiktinęs internete rašė,
kad, kaip atrodytų, jei vokie
čiai savo oro uosto salėje tebe
laikytų sienose nacių simbo
lius. Juk naciai nebuvo Vokietįjos okupantai, o mes laikome
mus okupavusiųjų simboliką.
Po kelių valandų kelionės
automobiliu atsirandu Palan
goje. Apie pačią Palangą vė
liau, o dabar apie pirmą sek
madienį, kai nuskubėjau į jau
nimo Mišias Kretingoje. Atvy
kau ten valandą prieš Mišias,
o bažnyčia jau buvo beveik pil
na. Baltimorėje mes taip pat
anksti renkamės į bažnyčią,
nors iš tikrųjų ne į bažnyčią,
bet prie bažnyčios, kad vieni

su kitais galėtumėm paple
pėti. Bažnyčion žengiame, kai
jau skaitovas Antanas Dilįjonas įpusėja įžanginėse maldo
se. Nustembu, kad bažnyčioje
tiek daug jaunų veidų. Vilniu
je bažnyčiose vyrauja senos
moterys ir jaunos mergaitės, o
čia tiek senų, tiek jaunų. Prie
altoriaus jaunimo choras, ku
riame daugiau mergaičių nei
berniukų, o šie ir žymiai jau
nesni už mergaites. Suspėju
rasti laisvą vietą ir atsisėdu
šalia senutės. Ji tikra lietu
viška močiutė. Skarelė gaubia
giliomis raukšlėmis išvagotą
pageltusį veidą, tarp raukšlė
tų pirštų laiko rožinį, kurio
juodi karoliukai kažkaip deri
nasi prie jos juodų panagių.
Nors Lietuvoje mane labiau
siai džiugina jaunimas, ypač
jo lietuviškas klegesys, tačiau
jaukiausiai jaučiuosi tarp se
nų žmonių. Juk tai geriausia
Lietuvos karta, deja, kaip ir
išeivijoje, iškeliaujanti į amži
nybę. Jie kūrė ir statė neprik
lausomą Lietuvą, jie patyrė
karo baisumus, buvo tremiami
į Sibirą, nemažai išėjo partiza
nauti į girias ir paguldė ten
savo galvas.
Žvilgteriu į tą senutę, į jos
judančias maldoje lūpas ir
mąstau, kiek vargo ji patyrė
savo gyvenime, kokie buvo jos
džiaugsmai, kokius darbus tie
šiandieną raukšlėti jos pirštai
yra dirbę... Mano mintis nu
traukia jaunimo choras. Ne
girdėta man pirmoji giesmė,
kaip ir kitos, kurioms pritaria
pora pranciškonų vienuolių su
gitaromis. Giesmė įgauna rit
mą ir pagal jį giedantis jauni
mas pradeda siūbuoti. Tiesiog
netikiu savo akimis; mano
kaimynės — močiutės kelis
juda pagal giesmės ritmą.
Choras pradeda ritjnan ploti,
ploja ir mano kaimynė. Pleve
na rožinis su juodu metaliniu
kryželiu ir mukele tarp jos
raukšlėtų pirštų; jai beplojant.
Nežinau, kaip ten jaučiasi
taip mėtomas Jėzulėlis.
Gražiai gieda jaunimas ir
pačios Mišios gražios, į kurias
įsijungia visa bažnyčia. Ir plo
ja, ir rankomis mosuoja, ir at
sakinėja, bet man tai nauja. Iš
tikrųjų taip yra ir Amerikoje,
nors ne mūsų Baltimorės, Sv.
Alfonso parapijos bažnyčioje,
ir aš niekad prie to nepripra
tau. Pamenu, dar senais lai
kais, nuėjęs Baltimorėje į Šv.
Petro bažnyčią, kur buvo at
siųstas vikarauti tik ką įšven
tintas kun. Kazimieras Pugevičius, buvome su Vaclovu
Laukaičiu (LB veikėjo Kazio
Laukaičio broliu) išbarti, kad
negiedame ir neatsakinėjame.
Nežinau, kodėl esu toks keis
tas ir nesikeičiantis. Mišių
metu paskęstu savo mintyse,
kartais kalbu į savo Tvėrėją,
tikiuosi, kad jis manęs klauso,
kartais permąstau visą savo
gyvenimą, prisimenu mirusius
tėvus, draugus... Kai nenusi
seka akcįjų biržoje, suabejoju,
ar Dievulis klauso, ką aš kal
bu ir ko prašau, bet, va, vis
tiek mąstau per Mišias. Kar
tą, kai mūsų skaitovui išvykus
į Lietuvą pasisvečiuoti, buvau
pakviestas perimti skaitovo
pareigas, tarp skaitymų vėl
užsimąstęs pasimečiau Mišių
eigoje ir ne vietoje garsiai su
kalbėjau „Tėve mūsų”. Žmo
nės kraipė galvas, bet klebo
nas pagyrė, kad gerai skai
čiau. Jis amerikietis — nesu
prato, kokią maldą aš kalbė
jau...
Jaunimo Mišios Kretingos
bažnyčioje ilgokos. Net joms
užsibaigus, nemažai žmonių
dar stovinėjo. Netoli altoriaus,
viename šone, tartum eksta
zėje stovinti mergina iškėlusi
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JUOZUI PALIULIUI
mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai REGINAI, sūnui
ARŪNUI, broliams KAZIMIERUI, JONUI, ANTANUI
ir jų šeimoms reiškiu gilią užuojautą.
Benediktas Dapkus

Mylimai sesutei

o 6) vaikai atsisveikino su kalėdinėmis eglutėmis. Šventė vyko Vilniaus
buvo įvairių pramogėlių, įskaitant pasivažinėjimą arklių traukiamomis
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

rankas garsiai meldėsi. Kele tų jos neradau — buvo išvy
tas jaunų porų su vaikučiais kusi į Vilnių. Šį kartą būtinai
tebeklūpojo maldoje. Švento norėjau sutikti, tai, pamatęs
riuje — du elgetos: vyras ir einantį jauną pranciškoną,
moteris. Vyriškis ne toks ir se užklausiau, kur galėčiau ją
nas, bet klūpojo tiek sulinkęs rasti. Jo atsakymas buvo
ir veik galva liesdamas žemę, šiurkštokas: „Jos čia nėra”. Į
nepakeldamas akių į duodan
čius išmaldą. Tokioje padėty mano klausimą, ar ji čia nebe
mačiau jį eidamas į bažnyčią dirbanti, atsakė: „Jai nepatiko
ir dabar duodamas jam porą ir sausio mėnesį grįžo į Ame
litų. Tarp išeinančių žmonių riką”.
akimis ieškojau Aušros BaSaulei gerokai kaitinant ir
bickienės. Žinojau, kad ji dir karštam orui švilpiant pro at
ba pranciškonų vienuolyne, virus automobilio langus, grį
tvarkydama jų buhalteriją, žau į triukšmingą, žmonėmis
bet apsilankęs prieš porą me- perpildytą Palangą.

PASKUTINE KOVA
Stiprūs sprogimai sudrebino
žeminę; mane lyg pūkelį spro
gimo banga nubloškė nuo gul
to, akimirką dar girdėjau lūž
tančių sienojų ir lubų traškesį,
stiklo dūžesį, draugų vaito
jimą,... aptemo sąmonė.
Kiek ilgai buvau be sąmo
nės, nesuvokiau, tik išgirdau
rusišką šneką: „Draugas ka
pitone, ši galvijų banda gata
va. Bunkery šeši ir viršuj du
— viso aštuoni banditai”. Iš
pradžių
nesupratau,
kas
įvyko. Bandžiau pasijudinti —
visą kūną nudiegė stiprus
skausmas. Kažkas sunkus ir
skaudus slegia nugarą, juos
menį, kojas, dešinę ranką. Ma
tyt, lūžtančios lubos po sprogi
mo užgriuvo mane ir prispau
dė. Galvoje vis dar spengia
sprogimo aidas, akys tarsi
vašku užlipdytos, liežuvis pri
lipęs prie gomurio... Kas įvy
ko?
„Čia jų štabas, žiūrėk kiek
daug įvairių dokumentų, rašo
moji mašinėlė, radijo siųstu
vas ir daug ginklų”, — mano
mintis pertraukė rusakalbiai.
Kad tik aš galėčiau pajudinti
dešinę ranką ir ištraukti gra
natą, kuri kabo prie diržo, tuo
met ir jūs, prakeikti okupan
tai, pamatytumėte pragarą.
Bijau ir pajudėti, kad nesuvai
točiau iš skausmo, kuris daro
si vis stipresnis ir nepakelia
mas. Enkavedistai toliau šne
kasi: „Tai ką dabar darysime
su šiom šiukšlėm, draugas ka
pitone?” „Prie bunkerio išstatysime pasalą. Rytoj ryte atva
žiuosime su vežimais ir viską
surinksime, o dabar tegul jie
ir toliau 'miega’, kalės vaikai.
Mes juos nuprausime, kad sa
vo rojuje, švaresni būtų”. Visi
nusikvatojo. Jaučiu kaip ant
mano galvos ir nugaros enka
vedistai šlapinasi.
Keliasdešimties enkavedistų
balsai ir žingsniai tolsta, grįž
ta į miestelį. Vėl klausiu sa
vęs: „Kas atsitiko? Kodėl?”
Bandau savo mintyse susi
kaupti ir prisiminti. Vakar
rinktinės vado Vyties įsakymu
vykdėme operaciją. Įvykdėme
Aukščiausiojo Partizanų teis
mo nuosprendį — sušaudėme
valsčiaus sekretorių maskolį
Krasnych, dėl kurio dešimtys
aplinkinių kaimų gyventojų
buvo ištremti į Sibirą, kiti su
imti, enkavedistų ir stribų nu
kankinti. Tuo pačiu granato-

mis apmėtėme stribyną. Grį
žome į žeminę nepersekiojami
ir be nuostolių. Vado įsakymu,
Karklas ir Nendrė stojo sargybon, o mes kritome į gultus
ilsėtis. Buvome gerokai išvar
gę, visgi keliasdešimt kilomet
rų miškais nupėdinti reikėjo.
Matyt, sargybiniai užsnūdo ir
nepastebėjo Atsėlinančio prie
šo, kuris šurių pagalba galėjo
surasti mūsų žeminę pagal pa
liktus pėdsakus. Labai skubė
jome ir nepakankamai užmas
kavome savo grįžimą. Enkave
distai, nužudę mūsų sargybi
nius, surado žeminės angą ir
įmetė granatas. O, Viešpatie,
daugiau nebeištversiu šito
skausmo, nors būtų pribaigę
enkavedistai, kad nereikėtų
taip kankintis...
Kažin ar gyvi mano tėveliai,
brolis, sesulė? Juos prieš ke
letą mėnesių, naktį, vienmarš
kinius, tiesiai iš lovų sugrūdo
į dengtą sunkvežimį ir išvežė į
nežinią. Neleido pasiimti nei
šiltesnio apdaro, nei maisto,
nei... Aš tą naktį miegojau klo
jime ant tik ką sukrauto šie
no. Mane pažadino šunų loji
mas ir sunkvežimių motorų
riaumojimas.
Enkavedistai
jau buvo apsupę sodybą, nušo
vė šunis ir įsiveržė į trobą.
Girdėjau mamytės ir sesutės
gailią raudą, tėvelio beviltišką
aiškinimąsi, mušamo brolio
aimanas. Juos išginė vien
marškinius, šautuvų buožėmis
mušamus. Nieko nelaukda
mas, aš nėriau pro klojimo
langą į miežių lauką, kur ir
pratūnojau, iki enkavedistai
išsinešdino. Jie, prieš išvyks
tant, apšvarino namą ir išsi
varė gyvulius, o vėliau visą so
dybą padegė. Iš ryto paslapčia
įslinkau į mišką. Ėjau, kur
akys mato ir kojos veda. Vis
galvojau. Už ką jie taip su tė
veliais, sesute, broliu? Mano
tėveliai buvo darbštūs žem
dirbiai. Visą ūkelį išlaikė dėka
savo rankų, mes, vaikai, jiems
kiek galėdami padėjome. Tie-.
sa, prieš okupacįją tėtis buvo
šaulys, bet niekam nėra jokio
blogio padaręs, o tik padeda- '•
vo. Nesugyveno tik su pijokėliu kaimynu, kuris buvo be
baigęs pragerti savo ūkį ir la
bai pavydėjo mūsų gerovės. O
gal jis ir įskundė?
Beklaidžiojant mišku ir susi
tikau su Lietuvos partizanais.
Jiems
papasakojau
savo

skausmą. Jie mane nuošir
džiai užjautė, pamaitino, ap
rengė ir pakvietė keršyti už
savo artimuosius, kovoti už tė
vynės išvadavimą ir tautos
ateitį. Taip prieš keletą mė
nesių aš tapau partizanu Jau
nučiu. Per tą laiką dalyvavau
įvairiose mūsų būrio operaci
jose — sutrukdėme valsčiaus
rinkimus į sovietų valdžią,
rekvizavo besikuriančių kol
chozų turtą, platinome atsi
šaukimus, baudėme tautos iš
davikus, rėmėme okupantų
nuskriaustuosius... Nuo mano
kulkų keli mongoloidai enka
vedistai ir stribai iškeliavo į
aną pasaulį, kad daugiau ma
no tautai nedarytų skriaudų,
kurių mačiau labai daug. Su
kiekviena diena manyje augo
kerštas okupantams ir meilė
kenčiančiai tėvynei. Per tą lai
ką pamačiau visas okupantų
daromas skriaudas, žudynes,
kraują, skausmą, ašaras, ne
tektį, nukankintus ir išniekin
tus Lietuvos kovotojų kū
nus... Kraujas virtę virė minti
mi kovoti kol Lietuva bus lais
va ir'keršyti kruviniems atė
jūnams.
Ir štai aš beviltiškai guliu
sulaužytomis kojomis, savo že
minės lubų ir sienojų liekanų
nejudamai prislėgtas. Iš ryto
vežimuose atvažiuos enkave
distai ir suras mane gyvą. Ši
mintis nudiegė visą kūną, ji
buvo skausmingesnė už žaiz
dų ir lūžių skausmą. Džiaug
sis maskoliai, galėdami pasi
tyčioti iš beginklio partizano.
Kankins. Reikalaus išduoti ry
šininkus ir kitus partizanus
bei žemines.
Kažin ar ištversiu? Ant kū
no degins ar pjaustys Gedimi
no stulpus, Vyčio kryžių, po
nagais smaigstys adatas, lau
žys pirštus, sodins ant žarijų,
o vėliau nukankinę išrengs,
nupjaustys ausis, nosį ir nu
mes ant šalto grindinio mies
telio aikštėje. Ne, nesuteiksiu
šiems sadistams galimybės
pasityčioti iš Lietuvos partiza
no.
Įtempęs visas jėgas ir nuga
lėjęs kūną draskantį skausmą,
pamėginsiu išlaisvinti dešinę
ranką. Pajudėjo! Milimetras
po milimetro traukiau ją prie

Kernavės piliakalnis žiemą.
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užjaučiame jos brolį dr. ADOLFĄ ŠLEŽĄ su žmona
ALGE bei kims gimines ir artimuosius.
Jadvyga Giedraitienė

Aldona ir dr. Gedas Griniai
Emilija Kiaunienė

Irena ir Mečys Šilkaičiai

Milda ir Stasys Tamulioniai
Vida Tumasonienė

Janina Vienužienė
Laima Vitkauskienė

St. Petersburg, FL
diržo. Skausmo ašaros upe
liais tryško iš akių. Pagaliau!
Pirštais užčiuopiu diržą, štai
ir granatos žiedas. Mintyse
sukalbu partizanų maldą. Su
diev Lietuva, į mano vietą stos
šimtai Lietuvos kovotojų. Tu
būsi laisva. Sudiev tėveliai,
sesule, broliuk. Jūs niekad ne
sužinosite savo sūnaus ir bro
lio likimo. Sudiev gyvenime...
„Palauk, — galvon toptelėjo
mintis. — Taip su gyvenimu
partizanai
neatsisveikina”.
Naujai įtempiu likusias jėgas
paskutinei kovai.
„Ei, jūs, ten!” — nerišliai,
lyg ne savu liežuviu, išstenu.
Tyla. Paskutinėmis pastango
mis sušunku kiek garsiau:

„Ei, jūs!” Pasigirsta žingsniai
ir pasalūnų šneka: „Kas ten
kriokia?”

Žeminės likučius apšviečia
žibintuvėlių spinduliai. Švie
čia į mane. Spiria kerzavu ba
tu į šoną, suvaitoju. „Žiūrėk
man, gajus atsirado kalės
vai...”
" Granatos sprogimo.rgarsas
pasiekė link savo būstinės
mišku klapnojančių enkave
distų ausis. Sustojo. „Kas tai?
— mintyse pagalvojo enkave
distų būrio vadas, kapitonas.
Baimė nupurtė jį. — . Negali
būti. Nejaugi lietuviai ir- mirę
kovoja?”

Stasy- Ignatavičius

♦ Vilniuje atidarytas Eu
ropos Tarybos remiamas

* Nuotėkų valymo įrengi
nių Kulautuvoje statybai

Europos išskaitytojų etninių
mažumų institutas, įsikūręs
Tolerancijos centro patalpose.
Šiam institutui suteiktas hit
lerinės okupacijos metais 300
žydų gelbėjusio, nacių Vilniuje
sušaudyto vokiečių karininko
austro Antono Schmidto var
das. Vertindamas naujojo in
stituto tikslus, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas
„didžiu Europos praradimu”
pavadino Lietuvos žydų ne
tektį. „Turime diegti į mūsų
jaunosios kartos sąmonę sam
pratą apie tai, kas buvo pra
rasta, siekti išsaugoti ir, kiek
įmanoma, atkurti prarastas
dvasines vertybes”, sakė jis.

Kauno rąjono savivaldybė
nusprendė prašyti iš Liętu\ us
aplinkos apsaugos investicijų
fondo lengvatinės 800,000 litų
paskolos. Likusius 20 proc. in
vesticinio projekto lėšų Kauno
rajono savivaldybė ketina pa
dengti iš savo biudžeto. Šiuo
metu nevalytos Kulautuvos
gyvenvietės nuotėkos atvirai
išleidžiamos į Nemuno upę.
Didžiausios Lietuvos upės
vandens bakterinė taršą ties
Kulautuva siekia pavojingą
ribą, o šios gyvenvietės šach
tinių šulinių vanduo keletą
kartų viršija nustatytas higie
nos normas, tai gresia infekci
nių ligų protrūkiu.
(Elta)

Jono Vitkūno nuotrauka

DRAUGAS, 2002 m. sausio 16 d., trečiadienis

6

Vasario 16-osios minėji
mas Cicero telkinyje įvyks

vasario 10 d., sekmadienį, LB
ir ALTo valdybų pastangomis.
Šventės minėjimas prasidės 9
val.r. Rinksimės į Šv. Antano
bažnyčią padėkoti Dievui už
atgautą mūsų tautos neprik
lausomybę. Tuoj po šv. Mišių
parapijos salėje - akademinė
programa. Advokatas Povilas
Žumbakis, kaip visuomet, taip
ir šioje šventėje, neleis nuo
bodžiauti. P. Žumbakio pa
skaitos visada įdomios, aktua
lios, klausytojams niekada ne
prailgsta klausytis. Po paskai
tos - meninė programa ir pa
sisvečiavimas. Renginio šeimi
ninkės pasiruošusios sočiai ir
skaniai vaišinti. Visi kviečia Lemonto LB valdyba. Iš kairės sėdi: Genė Razumienė - sekretorė, Rimantas Dirvoms - vicepirmininkas, Nijolė
Nausėdienė - pirmininkė, Gediminas Kazėnas - Socialinių reikalų skyriaus vedėjas. Stovi: Eugenijus Staselis mi ir labai laukiami.
iždininkas, renginių vadovai Laima Žukienė ir Rimantas Žukas, Leonas Juraitis - atstovas sporto reikalams,
Lietuvos Vyčių Amerikos
vidurio vakarų apygarda

BALFo pirmininkė Maria Rudienė su jaunuoju balfininku.

Zigmo Degučio nuotr.

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus šį sekmadienį,

Marios ir Antano Rudžių
stipendijos, skirtos 1529 m.

sausio 20 d., 11 val.r. svečiuo
sis TV 11 kanalo Tom McLaughlin Group diskusijų progra
moje „One on One”. New Yor
ke ši programa bus matoma
sausio 19 d., šeštadienį, 9:30
val.r., Miami, FL, - sausio 19
d. 9 val.r. Siūlome žiūrėti.

Lietuvos Statuto studijoms,
pristatymo iškilmės įvyks sau
sio 24 d., ketvirtadienį, 3 vai.
p.p. Loyola University (Lake
Shore
Campus,
Edvvard
Crown Center for the Humanities, 6525 N. Sheridan
Road). Apie M. ir A. Rudžių
nuveiktus darbus klausyto
jams papasakos universiteto
Šiuolaikinių kalbų ir literatū
ros katedros dėstytoja dr. Al
dona M. Walker, apie Lietuvą
ir jėzuitus užsimins universi
teto garbės prezijentas kun.
Raymond C. Baumhart, SJ.
Pagrindinis šventės kalbėto
jas bus grafas Nikolai Tolstoy,
paruošęs paskaitą „Tolstoy šei
mos šaknys Lietuvoje”. Taip
pat dalyvaus pirmosios Ru
džių stipendijos gavėjai Megan Shortridge, kurios pro
jektas pavadintas „The First
Lithuanian Statute: An Examination of Comparative Jusrisprudence” ir Magdalena
Walczak, paruošusi darbą
„The Constitutions of Lithua
nia and the United States”. Po
stipendijos pristatymo ceremo
nijos vyks iškilmingas priėmi
mas. Informacija tel. 312-9156451.
Danutė Gatelienė, gyve
nanti Chicago, IL, atsilyginda
ma už „Draugo” kalendorių,
mus parėmė 50 dol. auka. Ta
riame nuoširdų ačiū!

Sausio 27 d., sekmadienį,

Jaunimo centro moterų klubo
narės maloniai kviečia visus
atvykti į JC kavinę, kur nuo 8
val.r. galėsite pasivaišinti ska
niais mieliniais blynais su
obuoline koše, pačių šeiminin
kių virta. Savo apsilankymu
paremsite Jaunimo centrą!
Vasario 16-osios minėji
mas, ruošiamas JAV LB Vidu

rio vakarų apygardos, įvyks
Vasario 17 d., sekmadienį, 12
vai., tuoj po pamaldų Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salė
je. Įėjimas - laisvas. Kviečia
mi visi norintys pasidžiaugti
laisva Lietuva.
Skelbimui

• „Saulutė” našlaičiams
bei paramos reikalingiems
remti Daytona Beach, FL, sky
rius dėkoja aukotojams: dr. B.
Preikštienei $200, V. Avižienei
$50, EI. Kruzikienei $100, S.
Ramanauskienei $50, A. Sandargienei, B. Kožicienei, A.
Jagutienei, D. Kurauskienei, D.
ir L. Stukams, J. Daugelienei,
V. Bagdonienei, J. Baltrui, A. r
Dautartienei, O. Kreivėnienei,
R. Snarskienei. Pinigai bus
panaudoti Vilniaus Psichiat
rinės ligoninės langams. Ačiū
visiems. D.B. valdyba.

draugams, vaikams, anūkams,
giminėms ir pažįstamiems
kartą prenumeruojant tik
$65.00 metams JAV)

Tel. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Mes nusiųsime gražų

Advokatas
Jonas Gibaitis

pranešimą kad Jūs

užprenumeravote
DRAUGĄ jų vardu.

Civilinės ir
kriminalinės bylos

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Siųskite:
Vardas, pavardė

IMIGRACINĖS TEISĖS
ADVOKATAS

Adresas -------------------------

AURELIUS BUTVILAS

Miestas, valstija, zip code

Tel. 312-580-1217
135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS

GINTARAS P. ČEPĖNAS

1500, Chicago, 60611) Lietu
vos Respublikos piliečius kvie
čia atsiimti savo pasus, vieno
kiu ar kitokiu būdu pristaty
tus į LR generalinį konsulatą.
Šiuo metu konsulate yra Lai
mos Janutienės, Romano Liukinevičiaus, Lilijos Šmidt do
kumentai. Konsulato tel. 312-397-0382.
Agnės Bigelis, gyvenanti
Three Oaks, MI, švenčių pro
ga atsiuntė 200 dolerių, pa
siekdama 1,000 dol. sumą ir
tapo garbės nare. Sveikina
me naują DF garbės narę ir
dėkojame už paramą Draugo
fondui.

Valentino dienos proga,
užsakykite DRAUGĄ savo

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo .Draugo”)

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

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas Čika
goje (211 E. Ontario, Suite

Rožė tau...

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas

Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
Toli free 24 hr. 888-776-6742

rengia „Lietuvos prisiminimų”
pokylį, kuris vyks vasario 3 d.,
sekmadienį, 4:30 val.p.p. Mar
tiniųue pokylių salėje. Šiame
pokylyje bus pagerbta Marija
Krauchunienė, per paskuti
niuosius 10 metų kaip „Lietu
vos Vaikų vilties” savanorė
skyrusi daug dėmesio iš Lietu
vos į Čikagą atvykstantiems
vaikams, kuriems Shriner’s
ligoninėje daromos sudėtingos
operacijos. Pokylio rengėjai
kviečia užsitikrinti vietas,
skambinant Evelinai Oželienei tel. 773-254-7553 arba Al
girdui Braziui tel. 708-3615594.
LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius prane
ša, kad išvykos į Shakespeare
vaidinimą „As you likę it” Navy 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 630-2430791.

Dovanoja:
Vardas, pavardė-------------

6436 S.Pulasld Rd., Chicago, IL 60629

Adresas --------------------------

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Miestas, valstija, zip code
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Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

Algirdas Razumas - renginių vadovas.

MŪSŲ TAUTOS ŠVENTĖ
Sakoma, kad tauta — tai
Dievo minties kūdikis. Tautą
jungia jos kalba, gyvenimo
būdas, papročiai ir tradicijos,
bendri siekiai. Tautą sulieja į
neišardomą bendriją ne tiek
džiaugsmai, kiek ištikusios
nelaimės, kančia. Kančioje
alpsta ne vien žmonės, alpsta
iš nuoskaudos ir jų tėvynė. Be
motinos ir tėvo, kas gali žmo
gui būti brangesnio už tė
vynę? Tėvynė — tai gimtoji
šalis, o tėviškė — žmogaus
gimtasis kampelis.
Užtat
koks gilus yra tėvynės ir tė
viškės netekusiųjų, priverstų
gyventi
svečiose
šalyse,
tėvynės ilgesys. Mūsų didysis
išeivijos poetas Bernardas
Brazdžionis štai kaip jautriai
tą ilgesį išsako įkvėptais žo
džiais:
Koks gyvas tu, koks didelis
ir koks sunkus,
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus
takus,
Suspaudęs širdį, lyg rudens
naktis tamsi.
Vos dvidešimtmetė, kaip rū
tomis
papuošta
nuotaka,
1940-ųjų birželį Lietuva vėl
buvo pažeminta, sutrypta ir
pavergta. Vėl plūdo kraujas,

ašaros ir dejonės tiek namie,
tiek Sibiro tremtyje, tiek už
jūrio kraštuose, kur pasitrau
kė lietuvių inteligentijos žie
das.
Bet ir tamsiausią naktį lie
tuvių tauta brandino savyje
viltį atgimti, sulaukti laisvės
daigelio. Ir jis pagaliau prasi
kalė. Tautos Sąjūdis atvedė į
1990 metų Kovo 11-ąją, kai
Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba paskelbė Lietuvos Respub
likos atkūrimo deklaraciją.
Koks spartus buvo šis laisvė
jimo žygis — dar 1988 m. va
sario 16-osios minėjimo daly
viai buvo suiminėjami „už
chuliganizmą”, o 1989 m. Va
sario 16-oji — jau paskelbta
nedarbo diena. Praėjus me
tams ši šventė įteisinta kaip
Nepriklausomybės diena, o
jau 1990 m. spalio 25-ąją Lie
tuvos Respublikos įstatymu
„Dėl švenčių dienų” paskelbta
valstybine švente — Lietuvos
valstybės atkūrimo diena.
Keičiantis žmonių patirčiai,
pasaulio suvokimui ir gyveni
mo būdui bei santykiams, kin
ta ir visuomenės tradicijos,
papročiai bei įpročiai. Juk
nuolat gyvenimas iškelia ką
nors naujo, atitinkančio da

BRIGHTON PARKO LINKSMAVAKARIS
2002 m. sausio 5 dieną
Brighton Parko Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos choras suruošė labai šau
nų vakarą. Chorui vadovauja
Algimantas Barniškis.
Iš vakaro truputį išgąsdino
oro pasikeitimai. Žiemužė pra
dėjo rodyti savo galybę. Pra
dėjo savo snaigių šokį. Tačiau
nieko nesugadino.
Mūsų Brighton Parko mo
kyklos salę užpildė nemažas
skaičius parapijiečių bei sve
čių.
Buvo puiki programa. Prog
ramoje dalyvavo „Lakštutės”
chorelis. Buvo apie 14-ka dai
nininkų. Tai — Lina Survilai
tė, Kotryna Staputytė, Akvilė
Grabrėnaitė, Justina Pauplytė, Erikas Linartas, Rūta Sur
vilaitė, Gabrielė Trainytė,
Martinas Einikis, Aistė Šeškaitė.
Jos padainavo šias daineles:
„Prie eglutės”, „Rogių kelias”,
„Mažiems ir dideliems dai
nelė”, „Du gaideliai”, „Mylim
savo tėvynę”. Agnė Gedvilaitė
ir Dalia Gedvilienė (choro va
dovė) taip pat pradžiugino
mus savo gražiais balsais, padainuodamos mums porą dai
nelių — „Šv. Kalėdos” ir „My
limoji šalis”.
Džiugu, kad auga naujas,
gražus lietuviškas atžalynas.
Muzikantai — mūsų chor
meisteris Algimantas Barniš
kis su savo ansambliu neleido
niekam užmigti. Na, ir šoko!
Šoko senas, šoko jaunas, šoko
mažas. Nors muzika ir buvo
truputį moderniška. Jaunimui
tai tikrai buvo puiki. Na, ir
trypė, kiek tik jėgos leido!
Gražiai išpuoštoje salėje, pa
sistiprinę skaniu maistu, šoko

toliau. Maistą dalino: Marytė
Kinčienė, Evelina Oželienė,
Salomėja Daulienė, Anelė Ra
manauskienė ir Palmyra Gilienė. Katrutė Bertušienė žva
liai dabojo, kad niekas nepa
spruktų „zuikiu”.
Po smarkių šokių šaltais gė
rimais visus atgaivino A.
Zailskas ir V. Stanevičius.
Šventėme ir gimtadienį —
Vlado Kybarto. Ta proga su
giedojome jam „Ilgiausių me
tų”. Jis mums savo gražiu bal
su sudainavo keletą dainų.
Kartu su choru visi dainavo
me beveik giesme virtusią „Že
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”.
Didžiausias džiaugsmas ir
pasididžiavimas mums, Brigh
ton Parko parapijiečiams, yra
mūsų visų mylimas kun. Jau
nius Kelpšas, išrinktas Metų
žmogumi. Tikrai nusipelnęs.
Jis prikėlė mūsų žūstančią

barties poreikius. Pamažu
gimsta naujos ti^dicijos, jos
vis labiau turtėja, įsitvirtina
žmonių sąmonėje. Visų pirma
tai pasakytina apie valstybi
nes šventes ir įvairių reikš
mingų tautai įvykių bei datų
paminėjimus.
Turime keistis ir mes. Visą
50-tį mes kiekvienais metais
ruošdavome iškilmingus Va
sario 16-osios dienos minėji
mus, gal ir nuobodžius, su to
mis pačiomis kalbomis, bet
reikalingus. Visi drauge išgy
venome Lietuvos okupaciją,
artimųjų netekimą ir su vilti
mi guodėme vieni kitus. Šian
dien Lietuva jau laisva, tad
turime džiaugsmo giesmę
traukti,
turime
išmokti
džiaugsmingai šią svarbią die
ną paminėti. Kiekviena nau
jovė yra sunkiai priimama.
Taip, kaip dabar JAV LB Le
monto apylinkės valdyba nu
sprendė suruošti Vasario 16osios dienos pokylį, kitiems
žmonėms gal pasirodys nepa
garbiai, nes mes juk pripratę
buvome per daugelį metų tuo
pačiu stiliumi tą dieną pami
nėti.
Šįmet vasario 16-ąją dieną,
šeštadienį, 6 vai. vakaro visi
yra kviečiami į iškilmingą Va
sario 16-tos dienos pokylį, ku

parapiją. Kunigo dėka mūsų
parapiją aplanko labai daug
tėvynainių. Seni ir naujieji pa
rapijiečiai sudaro lyg vieną
šeimą. Duok Dieve, kad mūsų
mylimas kunigas Jaunius dar
ilgai ilgai tarnautų Brighton
Parko lietuviams. Šia džiugia
proga kun. Jauniui Sabina
Ručaitė-Henson įteikė gėlių
puokštę. Kol mūsų parapijoje
suksis kun. J. Kelpšas, S.
Daulienė, M. Kinčienė, E.
Oželienė ir A. Barniškis, mes
būsime tikri, kad mūsų para
pijoje lietuviškas žodis nežus.
Būkime vieningi!
Pagaliau sulaukėme loteri
jos. Ją vedė J. Vidžiūnas, Sa
bina Henson, Maryiė Radze
vičienė, Anelė Ramanauskie
nė. Laimingus bilietus parda
vinėjo Monika Gudaitienė, A.
Ramanauskienė ir Sabina
Henson. Vieni džiaugėsi lai
mėjimu, kiti buvo nuliūdę,
nieko nelaimėję. Pasibaigus

ris vyks Lemonto PLC didžio
joje salėje. Švęsdami Vasario
16 dieną, mes negalime už
miršti, ką mums reiškia Kovo
11-oji. Šios dvi datos tarpusa
vyje jungiasi savaime, jos
abi mums visiems vienodai
reikšmingos, nes abi datos
sugrąžino Lietuvai laisvę. Bū
damos taip arti viena kitos sa
vaime suteikia mums progą
vienu metu švenčiant tuo pa
čiu paminėti jas abi. Taip ir
šio pokylio metu mes jungsi
me šias abi datas į vieną.
Šiame pokylyje dalyvaus
Lietuvos ambasadorė prie NA
TO Gintė Damušytė. Mums
visiems yra didelė garbė sa
vo tarpe turėti tokį garbin
gą svečią. Be jos, tikimės su
silaukti kitų įtakingų JAV as
menų, mūsų vietinių garbingų
svečių. Programą atliks Lijana Kopūstaitė-Pauletti. Visa
dos atsimintina, kad Lietuvos
valstybės šventės renginiai —
tai tautos kultūros, dvasinio
subrendimo demonstracija, o
pagal juos apie mus spręs
ir mūsų svečiai.
Sekmadienį, vasario 17 d.,
10:30 vai. ryto kviečiame vi
sus susirinkti prie Motinos pa
minklo, padėsime gėlių ir
vainiką, visi kartu sugiedosi
me Lietuvos himną, minutės
susikaupimu prisiminsime žu
vusius už Lietuvos laisvę. 11
vai. r. šv. Mišios bus skirtos
Lietuvai, kunigas pasakys tai
progai specialų pamokslą,
malda bei susikaupimu mes
paminėsime šią svarbią datą.
Maistą ruošia visiems gerai
žinoma lemontiškė šeimininkė
Aldona Šoliūnienė, o šokiams
gros Broniaus Mūro orkestras.
Kviečiame visus iš anksto už
sisakyti vietas, skambinant
Genei Stasiulienei tel. 708301-6679.
Tad pasižymėkite šią datą
savo kalendoriuose! Lemonto
LB valdyba kviečia visus'jus
atvykti į šį garbingą pokylį ir
kartu džiaugsmingai ir iškil
mingai jį atšvęsti.
Nijolė Nausėdienė

loterijai šokome toliau.
Tačiau laikrodis vis sukosi
pirmyn, jaunimas dar smar- .
kiai buvo įsisiūbavęs. Nepaju
to, kai atėjo laikas keliauti į
namus.
Pagalvojau, kaip gera būti
jaunam. Atsimenu, kai vieną
kartą, eidama su savo anūke,
kuri smarkiai bėgo, jai sakiau:
„Ievute, nepadaryk tos klai
dos, kaip aš padariau”. „O,
ką gi tu, močiute, padarei?” —
paklausė anūkė. „Pasenau!”,
— atsakiau. Ar ne tiesa, kol
esi jaunas, tai ir vakarai Jau
ni”, ir nuovargio nejauti?...
Galų gale pokylis atėjo į pa
baigą. Būdami geros nuotai
kos išsiskirstėme kiekvienas į
namus.
Rytojaus dieną šventėme
Tris Karalius, kurie tikrai bu
vo pas mus atkeliavę — su do
vanomis pasveikinti gimusį
Kūdikėlį.
Stasė Viščiuvienė

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje vyko Kūčios, į kurias susirinko daug parapijiečių, o taip pat ir
svečių iš toliau. Iš kairės: Aldona Balčiūnienė, Monika Gudaitienė, Pranas Šimkus, kun. Jaunius Kelpšas ir
Anelė Ramanauskienė.
Romo Eidukevičiaus nuotr.

