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Rusijos ambasada turės 

pasiaiškinti dėl liaupsių pučistui
Vilnius, sausio 16 d. (BNS) 

— Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija paprašė Ru
sijos ambasados, pasiaiškinti 
dėl vieno jos diplomatų pasisa
kymo, antradienį pasitinkant 
iš kalėjimo paleistą buvusį 
prosovietinį pučistą Juozą Jer- 
malavičių.

Kaip sakė URM Informaci
jos ir kultūros departamento 
direktorius Petras Zapolskas, 
pasiaiškinti dėl Rusįjos amba
sados antrojo sekretoriaus 
Aleksandr Južanin pareiš
kimo žurnalistams paprašyta 
notoje, kurią Lietuvos URM 
nusiuntė Rusįjos ambasadai.

Antradienį, belaukiant baus
mę atlikusio J. Jermalavičiaus 
paleidimo iš kalėjimo, Rusijos 
diplomatas A. Južanin žurna
listams pareiškė: „pasitinka
me garbingą Rusijos pilietį”.

Anot P. Zapolsko, Rusįjos 
ambasados prašoma paaiš
kinti, ar „už nusikaltimus Lie
tuvos valstybei ir piliečiams 
bausmę atlikusio asmens pa
vadinimas „garbingu Rusijos 
piliečiu” atitinka Rusįjos am
basados požiūrį ir oficialią Ru
sįjos poziciją”.

Buvęs promaskvietiškos Lie
tuvoje veikusios kompartįjos 
(LKP/SSKP) centro komiteto 
ideologinio skyriaus vedėjas J. 
Jermalavičius iš Vilniaus 2- 
sios griežtojo režimo pataisos 
darbų kolonijos paleistas at
likęs teismo skirtą bausmę.

Seimūnų valioje — valstybės 
apdovanojimų skyrimo tvarkaVilnius, sausio 16 d. (BNS) 

— Prezidentūros ordinų kanc
leris Andrius Meškauskas an
tradienį Seimui pristatė nau
jos redakcijos Valstybės apdo
vanojimų įstatymo projektą.

Praėjusių metų pabaigoje 
įstatymo projektą Seimui pa
teikė prezidentas Valdas 
Adamkus.

Pristatydamas projektą Sei
me, A. Meškauskas pažymėjo, 
jog jame atsižvelgta į gyveni
mo nūdieną, nes dabar galio
jantis 1991 m. priimtas įsta
tymas yra pasenęs ir gana pai
nus.

Naujoje įstatymo redakcijoje 
liko tik 42 iš buvusių 130 
straipsnių. Įstatymo projekte 
taip pat siūloma atsisakyti kai 
kurių apdovanojimų.

Pagal pateiktą projektą 
aukščiausias Lietuvos valsty
bės apdovanojimas būtų Vy
tauto Didžiojo ordinas su auk
so grandine. Įstatyme šį apdo
vanojimą siūloma įteikti vals
tybės prezidentui po jo inau
guracijos. A. Meškauskas tei
gė manąs, jog šio apdovanoji
mo nusipelnė tiek esamas ir 
buvęs prezidentas, tiek Aukš
čiausios tarybos — Atkuria
mojo Seimo pirmininkas.

Be esamų Vytauto Didžiojo, 
Vyčio Kryžiaus ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimi
no ordinų, siūloma įvesti 
naują ordiną „Už nuopelnus 
Lietuvai”. Šiuo ordinu būtų 
apdovanojami tiek užsienie
čiai, daug prisidėję plėtojant 
tarpvalstybinius santykius bei 
kultūrinius ryšius, tiek Lietu
vos piliečiai, garsinantys vals
tybės vardą sporto, meno 
mokslo, kultūros, verslo, kary
bos, aviacįjos, sveikatos ap
saugos ir kitų sričių darbais.

Visi ordinai turėtų penkis 
laipsnius, kurių pavadinimai 
atitiktų tarptautinę praktiką. 
I laipsnio ordiną siūloma va-

Pasipiktinimą Rusįjos diplo
mato žodžiais antradienį pa
reiškė ir opozicinės Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) vadovybės atstovai. Par
tįjos pirmininko pirmojo pava
duotojo, Seimo nario Andriaus 
Kubiliaus pasirašytame pa
reiškime teigiama, jog A. Ju
žanin „parodė, kaip menkai 
Rusįja vertina savo garbę”. 
Tuo tarpu TS(LK) pirmininko 
pavaduotoja, Seimo narė Rasa 
Juknevičienė laiške užsienio 
reikalų ministrui Antanui 
Valioniui ragina „nepalikti šio 
akiplėšiško, niekaip su dip
lomatinėmis taisyklėmis ne
siderinančio elgesio be tinka
mo atsako”.

Kaltu dėl valstybinių nusi
kaltimų pripažintas J. Jerma
lavičius nelaisvėje praleido 8 
metus. Didžiąją'bausmės dalį 
jis atliko dar iki nuosprendžio 
paskelbimo 1999 m. rugpjūčio 
26 dieną.

J. Jermalavičius kartu su 
savo bendražygiu Mykolu Bu
rokevičiumi buvo sulaikyti 
1994 m. Baltarusijoje ir at
vežti į Lietuvą. Kelerius me
tus nuosprendžio jie laukė 
Lukiškių kalėjime Vilniuje.

Daugelis kitų 1991 metų 
sausio 13-sios bylos kalti
namųjų išvengė bausmės, nes 
pasislėpė nuo Lietuvos tei
sėsaugos Rusijoje, Baltarusi
joje ir Ukrainoje.

dinti Didžiuoju kryžiumi, II 
laipsnio — Komandoro, III 
laipsnio — Komandoro kryžiu
mi, IV laipsnio — Karininko 
kryžiumi, V laipsnio — Riterio 
kryžiumi. Be to, siūloma nus
tatyti, jog visi ordinai turės 
tik po vieno laipsnio medalį.

Seimui taip pat pasiūlyta 
kai kurių apdovanojimų aps
kritai atsisakyti. Pavyzdžiui, 
siūloma atsisakyti medaliui 
prilyginto Vyčio kryžiaus, ku
riuo nuo 1930 m. buvo apdova
noti vos du asmenys. Taip pat 
siūloma atsisakyti ir kai kurių 
su apdovanojimais susįjusių 
privilegįjų.

Kartu su nauju apdovano
jimų įstatymu teikiamos Že
mės reformos įstatymo patai
sos, kuriose siūloma panaikin
ti nuostatas, jog Vyčio Kry
žiaus ordino ir Vyčio Kryžiaus 
kavalieriams nuosavybėn ne
atlygintinai suteikiamas že
mės sklypas.

* Lietuvos liberalų sąjun
gos valdyba nusprendė už
elgesį, nesuderinamą su są
jungos tikslais ir įstatais, pa
šalinti iš jos parlamentarus 
Dailį Barakauskas, Vytautą 
Lapeną, Egidijų Skarbalių, 
Vladą Žalnerauską ir Henriką 
Žukauską. Praėjusią savaitę 
LLS Antakalnio skyrius pa
šalino iš partijos buvusį LLS 
vadovą ir premjerą Rolandą 
Paksą, o šią savaitę Kauno 
Centro skyrius — Jūratę Juo
zaitienę, Vilniaus Senamiesčio 
skyrius — Dalią Kutraitę- 
Giedraitienę ir Eugenijų Mal- 
deikį, o Vilniaus Fabijoniškių 
skyrius — Joną Lionginą. Šie 
seimūnai pasitraukė iš Libe
ralų frakcijos ir įkūrė naują 
frakciją, kurią pavadino Ne
priklausoma. LLS valdybos 
nuomone, jie pažeidė sąjungos 
įstatus ir jos valdymo sprendi
mus, nes Seime sąjungai gali 
atstovauti tik viena frakcija.
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Rygoje antradienį susitikę Estijos, Latvijos ir Lietuvos prezidentai (iš kairės) Arnold Ruutel, Vaira Vykė-Frei- 
berga ir Valdas Adamkus aptarė valstybių euroatlantinę integraciją, pasikeitė nuomonėmis apie bendrų projek
tų plėtros galimybes. Prezidentai kalbėjo apie geležinkelių sistemos ir greitkelio „Via Baltica” projektus, ekono
minio bei kultūrinio bendradarbiavimo galimybes. EPA-Elta nuotr.□ Tėvynėje pasižvalgius

* Į Nepriklausomą frakciją susibūrę Rolando Pakso 
bendražygiai dar prieš prezi
dento ir savivaldybių tarybų 
rinkimus rengiasi įkurti savo 
partiją. Anot įvairių šaltinių, 
iš Liberalų sąjungos šalinami 
politikai busimąją organiza
ciją ketina pavadinti Liberalų 
partija ir persivilioti kelis 
šimtus R. Paksui ištikimų 
sąjungos narių. Seimo Libe
ralų frakcijos vadovas Ginta
ras Steponavičius teigė, kad 
Liberalų sąjunga sieks tei
sinėmis priemonėmis ginti bet 
kokius mėginimus pasisavinti 
partijos pavadinimą. (LR, Eita)

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas interviu LNK televi
zijai, paklaustas, kas turėtų 
nutikti, kad sutiktų dalyvauti 
prezidento rinkimuose, atsa
kė: „nežinau, žemės drebėji
mas, ar ką?”. Primygtinai 
klausiamas, 69 metų A. Bra
zauskas anksčiau žadėjo vasa
rą paskelbti savo apsispren- 
mą dėl kandidatavimo į prezi
dento postą, kurį kartą jau už
ėmė 1993-1998 metais. <bns»* Vyriausybė patvirtinosusitarimus, pagal kuriuos į 
Hong Kongo ir Makao regio
nus Kinįjoje Lietuvos piliečiai 
galės vykti be vizų. Bevizis 
režimas su Hong Kongu įsi
galios vasario 4, su Makao — 
kovo 6 dieną. Asmenys, kurie 
ketins dirbti, studijuoti ar būti 
ilgiau kaip 90 dienų, privalės 
gauti vizas. <bns)* Populiarių televizijos laidų kūrėjas ir vedėjas 
Arūnas Valinskas bei jo ko
manda turės sumokėti dau
giau nei pusę milijono litų 
Baltijos televizįjai už viena
šališką sutarties su BTV nu
traukimą. Taip nusprendė 
Lietuvos apeliacinis teismas.

(R, Elta)

* Seimo pirmininko pava
duotojas, socialdemokratas 
Vytenis Andriukaitis mano, 
jog reikėtų diskutuoti dėl be
veik 30 Konstitucijos straips
nių keitimo, be kita ko — 
siaurinti prezidento galias bei 
įteisinti biudžeto paramą par
tijoms. V. Andriukaičio nuo
mone, Konstitucijos tobulini
mo būtinybę „diktuoja gyveni
mas” bei Lietuvos integracija į 
NATO ir ES. <bns>

* Liberalų frakcijai ne
tekus trečdalio savo narių, 
jos seniūnas Gintaras Stepo
navičius neteko Seimo opozi
cijos vadovo statuso. (BNS)

* Rusijos dujų bendrovės„Gazprom” vadovai, Lietu
vos diplomatų teigimu, prie
kaištauja Lietuvai dėl jos pasi
rinkto bendrovės „Lietuvos 
dujos” privatizavimo modelio. 
Maskvoje su darbo vizitu 
viešėjęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Antanas Va
lionis antradienį buvo susi
tikęs su „Gazprom” valdybos 
pirmininku Aleksėj Miler. 
Buvo sutarta, kad bendradar
biavimo galimybes ir varian
tus toliau aiškinsis atvykusi 
Lietuvos ūkio ministerijos de
legacija. „Gazprom” nori dujų 
tranzito per Lietuvą. Pasak A. 
Miler, pastačius naują šilu
minę elektrinę Karaliaučiuje, 
dujų suvartojimas išaugtų 
apie 1 mlrd. kubinių metrų 
per metus, o tam reikia 
užtikrinti papildomą dujų tie
kimą į Karaliaučių. Tam Rusi
ja planuoja nutiesti naują du
jotiekį, tačiau dar nenu
spręsta, kur jis bus tiesiamas 
— per Lietuvą, Lenkiją ar Bal
tijos jūros dugnu. (BNS)* Vilniaus šilumos ūkį 15metų valdysiančios Pran
cūzijos susivienijimo „Dalkia” 
steigiamos dukterinės ben
drovės „Vilniaus energija” 
įstatinis kapitalas sieks 27.5 
mln. litų. „Vilniaus energija” 
valdys per 300 mln. litų verti
namo Vilniaus šilumos tinklų 
turto. „Vilniaus energijos” va
dovas bus prancūzas Jean Sa- 
creste — „Dalkia” tarptautinio 
departamento technikos ir 
operacijų direktoriaus pavadu
otojas. Įmonėje „Vilniaus šilu
mos tinklai”, perdavus jos 
turtą „Vilniaus energijai”, liks 
dirbti tik 7 žmonės. Jų algoms 
per metus bus išleidžiama net 
0.5 mln. litų. (LR, Eita)

* Dieniniame skyriuje 
besimokantiems mokslei
viams ir studentams galės bū
ti nustatoma bet kokios truk
mės darbo diena arba savaitė. 
Vyriausybė panaikino ne viso 
darbo laiko trukmės apriboji
mus besimokantiems asme
nims. Taip bus sudarytos pa
lankesnės sąlygos besimokan
čiam jaunimui dalyvauti dar
bo rinkoje bei gauti papildomų 
pajamų. (Eita)* Priekrantės žvejai sako,
jog po kiekvienos stipresnės 
audros jūra į krantą išmeta 
teršalų. Baiminamasi, jog Bal
tija pradės plauti naftą, 
išsiliejusią per avariją Bū
tingėje. (LŽ. Elta)

* Prezidentas Valdas
Adamkus paragino Seimą 
kreiptis į Konstitucinį teismą, 
kad šis įvertintų teisių į išli
kusį nekilnojamą turtą grąži
nimo įstatymo pataisų atitiki
mą Konstitucijai. Šį pasiūly
mą prezidentas pateikė Seimo 
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui, kuris drauge su premjeru 
Algirdu Brazausku trečiadienį 
atvyko pietų į Prezidentūrą. 
Seimo priimtas įstatymo pa
taisas prezidentas sustabdė, 
suabejojęs jų konstitucingu- 
mu, bet vėliau jas pasirašė, 
nes Seimas antradienį jo veto 
atmetė ir pataisas pakartoti
nai priėmė. <bns>

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas nurodė parengti 
tvarką dėl premijų už labai 
gerus tarnybos rezultatus 
mokesčius kontroliuojančiose 
ir kovojančiose su kontraban
da valstybės institucįjose. 
Taip premjeras siekia aktyvin
ti kovą su kontrabanda ir 
mokesčių nemokėjimu. (BNS)* Drausmines nuobaudas druskininkiečiams už iš
kirstas pušis degalinei skir
tame sklype skyręs aplinkos 
ministras Arūnas Kundrotas 
turėtų viešai prisipažinti kly
dęs. Taip mano Druskininkų 
savivaldybės taryba. „Miesto 
taryba patyrė moralinę žalą, 
buvo viešai sumenkintas pasi
tikėjimas miesto valdžia”, tei
giama kreipimesi, kuriam ta
ryba vieningai pritarė.

* Seimo nariai liberalai
Klemensas Rimšelis, Eligijus 
Masiulis ir Lietuvos televizijos 
laidos „Spaudos klubas” ve
dėjas Audrius Siaurusevičius 
trečiadienio vidurnaktį nepa
būgo plėšikų ir apgynė skriau
džiamą žmogų. Po vidurnakčio 
jie iš svečių važiavo taksi, kai 
pastebėjo jaunuolius, spardan
čius vyriškį. Po 15 minučių 
gaudynių jiems pavyko pasi
vyti ir sulaikyti du įtariamuo
sius. (BNS)

* Nuo Lietuvos teisėsau
gos 5 metus slapstęsis pa
nevėžietis Vidmantas Kirklys, 
pravarde „Mutka” praėjusį sa
vaitgalį už vagystę sulaikytas 
Paryžiuje. Su tragiškais įvy
kiais 1996 m. Panevėžio 
„Svainijos” parduotuvėje susi
jusį 43 metų V. Kirklį už va
gystę sučiupo Prancūzijos poli
cija. Informacija jo sulaikymą 
Lietuvą pasiekė InterpOl’o ka
nalais. V. Kirklys buvo vienas 
iš 8 gaujos narių, reketavusių 
„Svainijos” savininką Riman
tą Okuličių, kuris 4 grasinto- 
jus nušovė. V. Kirklys tada dėl 
sužalojimų buvo paguldytas į 
ligoninę, iš kurios pabėgo. <bns>
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentOrų pranešimais)

Kabulas. Pietų Afganistane JAV pajėgoms pasidavė vienas pa
grindinių Osama bin Laden teroristų tinklo „ai Qaeda” finansi
ninkų, pranešė televizija CNN. Tikimasi, kad sulaikytasis taps 
tikra išsamios informacijos apie šį teroristų tinklą „aukso kasyk
la”, sakė pareigūnai.

Vašingtonas. Talibano gretose kovojęs amerikietis John Walk- 
er Lindh kaltinamas sąmokslu žudyti amerikiečius užsienyje, pa
ramos bei išteklių teikimu užsienio teroristų organizacijoms, įs
kaitant Osama bin Laden teroro tinklą „al-Qaeda”, ir draudžiamų 
ryšių su Talibanu palaikymu. Šie trys kaltinimai gelbsti 20-metį 
kalifomietį nuo galimos mirties bausmės, nes didžiausia už juos 
skiriama bausmė yra kalėjimas iki gyvos galvos, antradienį pra
nešė JAV teisingumo ministras John Ashcroft. Kaltinimą dėl vals
tybės išdavimo, už kurį galima skirti mirties bausmę, būtų sunku 
įrodyti, tačiau jo pateikimo galimybė kol kas neatmetama. Ši byla 
Amerikoje sulaukė didelio dėmesio — žmonės ginčijasi, ar J. Wal- 
ker yra išdavikas. Kaltinamojo tėvai Frank Lindh ir Marilyn Wal- 
ker savo sūnų, kuris į islamą atsivertė, būdamas 16-kos metų, 
stengiasi pavaizduoti kaip suklaidintą idealistą, o ne kaip musul
monų ekstremistą.

New Yorkas. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (ST) Talibano 
režimą sutriuškinusiios Amerikos siūlymu antradienį panaikino 
Afganistano valstybinėms avialinijoms taikomas sankcijas. 1999 
m. lapkritį ST sustabdė visus tarptautinius civilinius lėktuvų 
skrydžius į Afganistaną, siekdama priversti Talibaną išduoti eks
tremistų vadą Osama bin Laden, kurį JAV tuo metu įtarė organi
zavus tragiškus JAV ambasadų sprogdinimus dviejose Afrikos val
stybėse. Šios sankcijos, kurios apėmė ginklų embargą, finansų 
įšaldymą bei kitas priemones, 2000 m. gruodį buvo dar labiau su
griežtintos, ir daugumą Afganistano vidaus skrydžių teko nu
traukti dėl atsarginių lėktuvų dalių stygiaus.

Tokyo. Japonija ketina sukonstruoti ir kitais metais pasiūlyti 
Afganistano išminuotojams robotą, galinti aptikti sausumos mi
nas. Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, Afganistane yra nuo 5 iki 
10 mln. sausumos minų, nuo kurių kasdien žūva ar susižaloja 10 
žmonių. Minų pašalinimas gali atsieiti iki 500 mln. dol. ir trukti 
7-10 metų.

Varšuva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin mano, kad Rusi
jos ir Lenkijos santykiai šiuo metu pakilo į naują teigiamą lygį. 
Kalbėdamas trečiadienį Varšuvoje per išplėstinės sudėties dery
bas jis pažymėjo, jog Rusijos ir Lenkuos žengimui viena kitos link 
pritaria abiejų valstybių liaudis, „žmonės ir Rusijoje, ir Lenkijoje 
siekia padaryti tai, kas praleista per 10 metų”. Tą laiką V. Putin 
apibūdino kaip „praleistų galimybių laikotarpį”.

Deli. Indijos karinio jūrų laivyno vadas trečiadienį patvirtino, 
kad jo pajėgos dėl konflikto su Pakistanu buvo visiškai mobilizuo
tos. „Karinis jūrų laivynas visiškai pasirengęs veikti”, sakė admi
rolas Madhavendra Singh, tačiau atsisakė patvirtinti ar paneigti, 
kad Indijos karo laivuose yra branduolinių ginklų. M. Singh teigė, 
kad JAV karo laivų dislokavimas regione gali šiek tiek komplikuo
ti reikalus, bet nurodė, kad dėl to nesirūpina.

Islamabadas. JAV Valstybės sekretorius Colin Powell trečia
dienį atvyko į Pakistaną, pradėdamas vizitą į Pietų Azįjos regio
ną, kurį gali destabilizuoti paaštrėję branduolinį ginklą turinčių 
kaimynių Indijos ir Pakistano nesutarimai. Po derybų su Pakista
no prezidentu Pervez Musharraf C. Powell pareiškė, jog Pakista
nas pasirengęs dialogui.

Varšuva. Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski, tre
čiadienį pasibaigus derybų su Rusijos prezidentu Vladimir Putin 
pirmąjam ratui, pareiškė manąs, jog tolesnė NATO plėtra neturės 
neigiamos įtakos Maskvos ir Varšuvos santykiams. Lenkuos prezi
dentas taip pat pabrėžė, jog jo valstybė turi atkakliai ieškoti 
sprendimų, kaip gerinti įvairiapusiškus santykius su Rusija, Uk
raina ir Baltarusija, kad „mūsų rytinės kaimynės negalvotų, jog 
atgręžėme joms nugarą”. Jo nuomone, Lenkija privalo išnaudoti 
savo „nepakartojamą geografinę padėtį” prekių, kapitalo tranzitui 
ir žmonių judėjimui plėsti.

Damaskas. Palestinos išvadavimo liaudies frontas (PILF) pa
reikalavo palestiniečių vadovybės tuojau pat paleisti suimtąjį jo 
vadą Ahmed Saadat ir trečiadienį įvykdytą jo areštą įvertino kaip 
„pavojingą poslinkį”.

Bostonas, Massachusetts. Teisininkai antradienį apklausė 
prisiekusiuosius, kurie galėtų dirbti nagrinėjant pedofilija kaltina
mo Bostono kunigo bylą, labai pakenkusią Katalikų Bažnyčios au
toritetui JAV. 66 metų kunigas John Geoghan, kurio kunigystė 
sustabdyta, apkaltintas 11-mečio berniuko išžaginimu. Iš viso 
priekabiavimu per beveik 30 metų jį kaltino daugiau kaip 130 
žmonių, o Bostono vyskupija jį siuntinėjo iš vienos parapijos į kitą. 
Bostono kardinolas Bernard Law ir dar penki vyskupai kaltinami 
tuo, jog žinojo apie J. Geoghan nusikaltimus ir niekam nepranešė.

Maskva. Rusija gali sutikti tęsti ryšius su sukilusios Čečėnijos 
vadu Aslan Maschadov, jeigu jis įvykdys tam tikras sąlygas — at
sisakys ryšių su tarptautinio terorizmo centrais ir pradės derybas 
dėl ginklų sudėjimo, mano Rusijos prezidento padėjėjas Sergej 
Jastržembskij.

Varšuva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin „pasiryžęs su
rengti” Rusijos, Lenkijos, Lietuvos, taip pat Europos Sąjungos 
(ES) vadovų susitikimą Karaliaučiuje ir apsvarstyti šio Rusįjos re
giono problemas artėjant ES plėtrai. V. Putin pasiskundė, kad Eu-

KALENDORIU8ropos Sąjungoje, nors ir supran
tama Karaliaučiaus problemos 
svarba, bet praktiškai ši proble
ma kol kas nesprendžiama. Pa
sak Rusijos prezidento, kol kas 
su ES nepavyksta užmegzti da
lykinio bendradarbiavimo dėl 
šios problemos.

Sausio 17 d.: Šv. Antanas, abatas; 
Beatričė, Dovainis, Ežerė, Kalnius, 
Leonilė, Vėjūna. Vilda.

Sausio 18 d.: Darius, Gedgaudas, 
Jogailė, Jolita, Kaributas, Liberta, 
Priska.

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIU TELKINIAI
DETROIT, MI

PAMINĖTOS DVI 
SVARBIOS SUKAKTYS

Klaipėdos krašto išvadavimo 
79-jų ir Kruvinojo 1991-jų m. 
Sausio 13 d. sekmadienio Vil
niuje vienuolikos metų su
kaktys praėjusį savaitgalį bu
vo iškilmingai paminėtos Det
roito lietuvių telkinyje?

Šeštadienį, sausio 12 d., su
kaktys buvo paminėtos „Lietu
viškų melodijų”, u sekmadienį, 
sausio 13 d., „Lietuviško bal
so” radįjo programose.

Sekmadienį, sausio 13 d., 
minėjimas pradėtas iškilmin
gomis šv. Mišiomis Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Šias Mi
šias užprašė šauliai, ramovė
nai ir birutietės. Mišias auko
jo ir atitinkamą pamokslą pa
sakė LŠSI vyriausias kapelio
nas kleb. kun. Alfonsas Babo- 
nas. Organizacijos dalyvavo 
su savo vėliavomis, kurių eise-
nai bažnyčion vadovavo „švy- špakauskas, Petras Bliūdžius 
tūrio” jūrų šaulių vadas Myko- Stasys šimoliūnas. Visi bu

vo prisiminti susikaupimu ir 
tylos minute.

Žurnalistas ir rašytojas Sta
sys Garliauskas pareiškė, kad 
daug kas rašyta ir kalbėta 
apie Klaipėdos krašto išvada
vimą. Tad, jis nusprendė tarti 
žodį kitokia tema — Klaipėdos 
kraštą 1935-1940 metais iš 
žmonių charakterių perspek
tyvos. Jis pasakojo apie lietu
višką kavalerijos pulką, kuris 
buvo įsteigtas prieš pirmąjį 
pasaulinį karą Tilžėje. Majo
ras Juozas Šimkus, buvęs det- 
roitietis, vadovavo šiam pul
kui. Klaipėdiečiai Lietuvos ka
riuomenėje buvo geri ir draus
mingi kariai. S. Garliauskas 
apibūdino ir Klaipėdos moterų 
charakterį. Jos buvo kuklios, 
darbščios, geros šeimininkės, 
žmonos ir moterys. Reikalui 
esant, jos galėjo būti ir labai 
agresyvios. Vyrai buvo darbš
tūs, turėjo ūkius, dirbo ir tvar
kė žemę. Žemaičių ir klai
pėdiečių santykiai buvo geri.. 
Kartu bendradarbiavo. S. Gar
liauskas pasidalino savo min
timis iš tų laikų, kai gyveno 
Klaipėdoje?

las Abarius ir vado pavaduoto
jas Juozas Kinčius. Mišių 
skaitinius skaitė Antanas Os
teika. Aukojimui aukas nešė 
Matas Baukys ir Regina Juš- 
kaitė-Švobienė. Mišių metu 
įspūdingai skambėjo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio.

Po Mišių parapijos salėje su
sirinko gražus būrelis dalyvių. 
Minėjimą pradėjo Ramovėnų 
Detroito skyriaus pirmininkas 
Mykolas Abarius. Invokaciją 
sukalbėjo kleb. kun. Alfonsas 
Babonas. Buvo prisiminti ir 
pagerbti Klaipėdos vadavimo 
kovose žuvusieji, o taip pat ir 
mirusieji savanoriai (jų tarpe 
LŠSI , garbės šaulys, buvęs 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 
pirmininkas a.a. Vincas Ta
mošiūnas). Žvakių, kaip švie
sos ir laisvės simbolio, uždegi
mui pagerbiant žuvusius Klai
pėdos vadavime, pakviestas 
vyr. kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas, o 1991 m. Vilniuje 
Sausio 13-ją žuvusius pager
biant, antrąją žvakę uždegti 
pakviesta neseniai iš Lietuvos 
atvykusi Zita Skučienė.

.Jaunimo baliuje”, kuris vyko 
Lino Johansono nuotrauka.

Cleveland, OH, lietuviškas jaunimas linksmai švenčia Naujųjų metų sutikimą 
Lietuvių namų apatinėje salėje 2001 m. gruodžio 31 d.

Mykolas Abarius perskaitė 
Sofijos Šviesaitės-Mažeikienės 
eilėraštį „Sausio tryliktai — 
amžių žiburėliai”. Paskui jis 
išvardino visus prieš vienuo- 
liką metų žuvusiųjų Vilniuje 
vardus: Loreta Asanavičiūtė, 
23 m.; Virgilius Druskis, 21 
m.; Darius Gerbutavičius, 17 
m.; Rolandas Jankauskas, 22 
m.; Rimantas Juknevičius, 24 
m.; Alvydas Kanapinskas, 38 
m.; Algimantas Kavoliukas, 
51 m.; Vidas Maciulevičius, 24 
m.; Titas Masiulis, 28 m.; Al
vydas Matulka, 30 m.; Apoli
naras Povilaitis, 54 m.; Ignas 
Šimulionis, 17 m. ir Vytautas 
Vaitkus, 47 m. Jų tarpe du 17 
m. amžiaus šauliai.

Detroitas gali didžiuotis, nes 
savo laiku turėjo net 7 Klai
pėdos krašto vaduotojus. Visi 
jau iškeliavę amžinybėn: Al
fonsas Žiedas, Juozas Augai- 
tis, Vincas Tamošiūnas, Bro
nius Tatarūnas, Kazimieras

Prelatas Alfonsas Svarinskas 2001 m. nuo gruodžio 29-tos iki 2002 m. sausio 4 d. lankėsi Detroite ir gruodžio 30 
d. aukojo šv. Mišias Šv. Antano parapijos bažnyčioje. Po Mišių svečias parapijos salėje susitiko su Šv. Antano 
parapijiečiais ir svečiais iš Dievo Apvaizdos parapijos. Iš k.: Lietuvių Šaulių s-gos išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius, „Lietuviškų melodijų” radijo programos vedėjas Algis Zaparackas, prel. Alfonsas Svarinskas, Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfonsas Babonas, Antanas Osteika ir Jonas Urbonas.
Šis yra 11-sis minėjimas, kai ir jame dalyvavusiems. Minė-

Lietuva vėl laisva ir nepri
klausoma. Su liūdesiu širdyse 
prisimename 1991 sausio 13- 
ąją, kada drąsūs lietuviai Vil
niuje aukojo savo gyvybes, 
gindami 1990 m. kovo 11 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo aktą. Tą dieną Lie
tuva antrą kartą skelbė pa
sauliui savo nepriklausomybę. 
1990 m. kovo 11 d. dar ir tuo 
svarbi, nes Europoje norima 
tą datą skaityti Sovietų Są
jungos griuvimo pradžia. To
dėl šią dieną mes lenkiame 
galvas mūsų didvyriams, žu- 
vusiems 1991 m. sausio 13 d.

Rengėjų vardu, Eugenija 
Bulotienė ir Regina Juškaitė- 
Švobienė prisegė gvazdikus 
kun. Alfonsui Babonui, žur
nalistui Stasiui Garliauskui ir 
muz. Stasiui Sližiui.

Meninėje dalyje vyko visų 
dalyvių bendras dainavimas, 
vadovaujant muz. Stasiui Sli
žiui. Buvo sudainuota kelios 
patriotiškos dainos: „Gintaro 
kraštas”, „Žemaičių žalias 
kraštas”, „Pajūriais, pama
riais” ir „Lietuva brangi”.

Mykolas Abarius rengėjų 
vardu pareiškė padėką kun. 
Alfonsui Babonui už šv. Mi
šias, pamokslą ir invokaciją, 
muz. Stasiui Sližiui ir chorui, 
vėliavų tarnybai, žurnalistui 
Stasiui Garliauskui už paskai
tą, sesei Onutei Abarienei už 
vaišes, bei visiems prisidėju
siems prie minėjimo rengimo

jimas buvo baigtas visiems su
giedojus Tautos himną.

Po minėjimo vyko pabend
ravimas ir vaišės. Minėjimą 
ruošė ramovėnai, Stasio But
kaus ir „Švyturio” jūrų šaulių 
kuopos bei Detroito birutietės.

Regina Juškaitė
Švobienė

LOS ANGELES, CA

PENSININKŲ POKYLIS

Š. m. sausio 6 d. Los Ange
les Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje vyko iškilmin
gas metinis lietuvių pensinin
kų klubo valdybos ruoštas po
kylis, kurį suruošė jos pirmi
ninkė Ona Katilienė ir sky
riaus valdyba.

Pokylį atidarė klubo pirmi
ninkė Ona Katilienė, pranešė
ju pakviesdama humoristą 
Bronių Seliuką, kuris pakvie
tė svečius atsistojimu pagerbti 
praėjusiais metais mirusius 
klubo narius.

Į pokylį klubo pirmininkė 
pakvietė atsilankyti visiems 
žinomą Hollywoodo filmų ak
torę Rūtą Lee Kilmonytę.

Pokylio svečius palaimino 
kun. Stanislovas Anužis.

Pirmoji, gausiai susirinku
sius pasveikino Hollywoodo 
filmų žvaigždė Rūta Lee Kil- 
monytė.

Jos šilti sveikinimo žodžiai 
ir linkėjimai, su įpintu humo
ru, sužavėjo visus.

Ant stalų atsirado šalti už
kandžiai ir gėrimai.

Pagerbiami sausio mėn. gi
musieji klubo nariai.

Deklamavo iš Lietuvos atvy
kusi Ramutė Rinkevičienė.

Paskui vyko koncertas. Dai
nas atliko trys sesutės Grinke- 
vičiūtės. Jų gerai ir įdomiai 
parinktas dainų repertuaras, 
visiems buvo malonu pasi
klausyti.

Pagaliau, mažutės ir jau
nutės Kristinos Vyštartaitės 
baletinis šokis, atliktas be 
priekaištų.

Karšti pietūs, paruošti G. 
Plukienės ir D. Ragauskienės, 
su tauriaisiais gėrimais daly
viams kėlė gerą nuotaiką.

Į muzikinę ir dainų pynę, su 
akordeonu įsijungė ir dainavo 
Česlovas Geštautas. Jam pri
tarė visi dalyviai.

Į laimės šulinį ir varžytines 
linksmais ir gyvais komenta
rais įsijungė Hollywoodo filmų 
žvaigždė Rūta Lee Kilmonytė. 
Jos entuziazmas ir nuoširdu
mas buvo maloni atgaiva vi
siems dalyviams.

Kalbant apie Rūtą Lee Kil
monytę, jos darbus ir meilę 
Lietuvai ir lietuviams, verta 
Los Angeles lietuvių bendruo
menei surengti jai pagerbimą. 
Į šį pagerbimą pakviesti jos 
amerikiečius draugus ir vi
siems lietuviams aktyviai da
lyvauti. Tuo mes parodysime 
ir įvertinsime jos darbus.

Rūtos Lee Kilmonytės dar
buose lietuvybei palaikyti, ak
tyviai dalyvauja ir jos vyras.

Užsklandai buvo verta ap

žiūrėti tautodailininkės Erdvi- 
jos Giniotienės rankdarbių pa
rodą.

Baigiant reikia pažymėti ir 
Rūtos Lee Kilmonytės gimi
naitę, pensininkų klubo pirmi
ninkę Oną Katilienę, kurios 
dėka, darbu ir pastangomis 
šis pokylis buvo puiki pradžia 
Naujųjų 2002 metų.

Vytautas Šeštokas 

WATERBURY, CT

BENDRUOMENIŠKOS
KŪČIOS

Jau daugiau negu 20 metų 
kaip Waterbury Lietuvių Bend
ruomenė švenčia bendras kū
čias. Garsas apie jas sklinda 
po visą Connecticut valstiją.

Pirmąsias Kūčias pradėjo 
ruošti skautai. O energinga 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkė Šarūnė Macys ir val
dyba tęsia tą tradiciją.

Praėjusių metų, gruodžio 16 
dieną, sekmadienį, į parapijos 
salę susirinko didžiulė minia 
žmonių. Visus rimčiai ir susi
kaupimui nuteikė salės apipa
vidalinimas: Vitalija Veličkie
nė papuošė eglutę lietuviškais 
motyvais. Stalai padengti ke
liomis staltiesėmis, po stal
tiese — šiaudai; stalus puošė 
žvakė ir kalėdinė puokštė, kū- 
čiukai, šalto maisto užkan
džiai.

Kūčios prasidėjo evangelija, 
ją skaitė Linas Balsys.

Kunigas Pranciškus Karve
lis sukalbėjo maldą. Du jau
nuoliai uždegė žvakes ant sta
lų. 26 asmenų Waterbury baž
nytinis choras, vadovaujamas 
vargonininkės Zitos Rosi, su
giedojo kelias kalėdines gies
mes.

Puoselėjant tradicijas, visi 
dalinosi kalėdaičiais. Kūčioms 
buvo pagaminta 12 patiekalų.

Šarūnė Macys pasakojo, kad 
kiekvieneriais metais susiren
ka vis daugiau žmonių. Ateina 
vis daugiau lietuvių kilmės as
menų anksčiau nedalyvavusių 
jokiuose lietuviškuose rengi
niuose ir visa tai jiems patin
ka. Į pirmąsias Kūčias susi
rinkdavo iki 80 dalyvių. Šį 
kartą buvo parduoti 146 bilie
tai. Šiose Kūčiose dalyvavo 
svečiai iš New Britam, New 
Haven ir kitų apylinkių mies
tų lietuviai. Valdybos pirmi
ninkė Šarūnė Macys dėkoja 
visiems prisidėjusiems ruošti 
Kūčias, o ypač Violetai Stasiu- 
lis.

Sigita Šimkuvienė

WORCESTER, MA

ŠVĘSIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĘ

Worcesterio Lietuvių Orga
nizacijų taryba, Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 84 
metų sukakties minėjimą ruo
šia vasario 17 dieną — sekma
dienį.

10 vai. ryto šv. Mišios už 
Lietuvą ir visus žuvusius dėl
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jos laisvės Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje. Organizacįjos 
prašomos dalyvauti su vėlia
vomis. Per Mišias giedos para
pijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Onos Valins
kienės. Pabaigoje giedami 
JAV ir Lietuvos himnai.

Po Mišių parapijos salėje 
vyks minėjimas. Kalbės che
mijos mokslų daktaras Vytau
tas Užgiris lietuvių ir anglų 
kalbomis. Meninę programos 
dalį atliks parapijos choras. 
Minėjimo metu bus renkamos 
aukos, skiriamos pagal auko
tojų pageidavimą: „Dovana 
Lietuvai”, Lietuvių Bendruo
menei, Tautos fondui ir AL
Tui. Aukas galima įteikti mi
nėjime ar pasiunčiant organi
zacijų tarybos iždininkui Al
giui Glodui, 37 Sandy Glen 
Drive, Holden, MA. 01520, 
arba tarybos pirmininkui Pet
rui Moliui, 72 Topsfield Circle, 
Shrewsbury, MA 01545. Ren
gėjai prašo organizacijas ir vi
suomenę dalyvauti Mišiose, 
minėjime ir suteikti auką.

Po minėjimo nuoširdus visų 
dalyvių pabendravimas. Auš
ros Vartų parapijos Lietuvos 
Vyčių 116-ta kuopa paruoš 
kavutę ir užkandėlius. Ypač 
kviečiami visi neseniai iš Lie
tuvos atvykusieji. Ateikite, 
būkime visi kartu, nes Lietu
va mūsų Tėvynė ir Motina pa
saulyje tik viena, o mes — jos 
vaikai.

J. M.

OMAHA, NE

IR VĖL
KONCERTUOJAME

Šį kartą Omahos choras 
„Rambynas” savo giesmes sky
rė vyresnio amžiaus žmonėms. 
Norėjosi jiems skirti gražiau
sias mūsų giesmes, matyti jų 
patenkintus besišypsančius 
veidus, paįvairinti jų gyveni
mą.

Gruodžio 23 d., prieš pat Šv. 
Kalėdų šventę, mes koncerta
vome lietuvės Emilijos Jonu
šienės pastatytuose ir veda
muose senelių namuose. Pas
tatas didelis, modernus, gra
žiai įrengtas. Aplink pastatą 
didelė aikštė, kurioje yra daug 
dekoratyvinių medelių ir krū
mų. Visi jie taip rūpestingai 
papuošti ir skendi įvairia
spalvėse švieselėse. Įėjus į vi
dų matome puikiai įrengtas 
patalpas, šventines puošme
nas ir gražiai pasipuošusius 
žmones.

Mus maloniai sutiko šių na
mų šeimininkė Emilįja Jonu
šienė. Visus pavaišino ska
niais pietumis. Po to vyko 
koncertas. Choro atliekamų 
giesmių didelę dalį sudarė ka

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
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 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D. 
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lėdinės giesmės. Visi giedojo 
gražiai, nuotaikingai. Ar kon
certas buvo pavykęs, tai gali 
spręsti tik žiūrovas. Klausan
čiųjų akys ir veidai švytėjo, 
paskutiniąsias, kurias giedo
jome angliškai, net jie bandė 
pritarti kartu. Visi plojo ir po 
koncerto dėkojo mums. Iš to 
galime spręsti, kad koncertas 
pavyko. Šių namų savininkė 
Emilija Jonušienė palydėjo 
mus ir visiems dėkojo. Juk 
dauguma klausytojų nemokėjo 
lietuviškai, bet jie rūpestingai 
klausėsi muzikos. Malonu, 
kad galėjome bent valandėlę 
pabendrauti su tais maloniais 
žmonėmis ir suteikti jiems ga
limybę paklausyti gražių 
šventinių giesmių.

Rūta Talžūnienė

* Lietuvos ambasados Ki
jeve teigimu, Lietuvos versli
ninkai vis aktyviau investuoja 
Ukrainoje. Šio reiškinio ne
turėtų sustabdyti ir nuolaidų 
užsienio investicijoms panai
kinimas. (VŽ, Elta)
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JAV LB VISUOMENINIŲ REIKALŲ 
TARYBOS ATSIŠAUKIMAS DĖL 

LIETUVOS PAKVIETIMO Į NATO
2001 m. lapkričio 7 d. JAV 

Atstovų rūmai didele balsų 
dauguma priėmė Gerald H. B. 
Solomon Freedom Consolida
tion Act of 2001, H.R. 3167 
(Laisvės sutvirtinimo aktą). 
Šis įstatymo projektas prita
ria, kad Lietuva, kitos Baltijos 
valstybės bei dauguma valsty
bių, norinčių tapti kandidatė
mis, būtų pakviestos į NATO 
2002 metais. Taip pat joms 
būtų suteikta finansinė para
ma pasiruošti narystei NATO.

Norint, kad šis įstatymo pro
jektas įsigaliotų, reikia, kad 
už jį prabalsuotų dauguma ne 
tik Atstovų rūmuose, bet ir 
Senate. Tada įstatymas turi 
būti patvirtintas prezidento 
parašu.

Gruodžio gale Senato Užsie
nio reikalų komitetas, vado
vaujamas senatoriaus Biden, 
pritarė šiam įstatymui ir pri
statė jį Senato plenariume, 
pritardamas, kad balsuotų tei
giamai. Senate projektas buvo 
pavadintas „Freedom Consoli
dation Act, S. 1572” ir buvo 
pasiūlyta priimti vienbalsiai.

Gaila, tačiau Virginia Res
publikonų partijos senatorius 
John Warner protestavo, kad 
balsavimas vyktų be debatų. 
Taigi balsavimas buvo atidė
tas iki 2002 metų. Senatorius 
Wamer siūlė, kad šalia Užsie
nio reikalų komiteto įvykusių 
apsvarstymų, Senato krašto 
apsaugos komitetas, kuriam 
vadovauja senatorius Carl Le
vin iš Michigan, irgi pravestų 
apklausą dėl šio įstatymo pro
jekto ir kad tik po tokios ap

JAV senatorius (Ohio-R) George Voinovich įteikia LR garbės kohsulei 
Cleveland, OH, Ingridai Bublienei „Freedojn Eagle” žymenį „American 
Nationalities Movement” pokylio metu 2001 m. gruodžio 22 d.

Lino Johansono nuotrauka.

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.

Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis
Nr.4

Protų nutekėjimas yra kita 
problema. Šiais metais esame 
pradėję rengti programą protų 
susigrąžinimui. Šią programą 
reikia diskutuoti ir žiūrėti, 
kaip ją būtų galima realizuoti. 
Mes ruošiame kas metai apie 
600 mokslo daktarų. Iš jų ga
lutinį rezultatą pasiekia, tai 
yra apsigina daktaro laipsnį, 
tiktai apie 170. Kada vieno 
mokslo daktaro parengimas 
per metus kaštuoja apie 
20,000 litų, tai peršasi išvada, 
kad mes šį darbą nelabai efek
tingai dirbame. Todėl reikėtų 
peržiūrėti ir pagalvoti, ar ne
vertėtų susigrąžinti tuos pro
tus, kurie jau kažkur dirba ir 
pasiekę aukštą lygį. Idėja tam

klausos būtų balsuojama Se
nate.

Tuo tarpu, galime pasi
džiaugti, kad Pennsylvanijai 
atstovaujantys senatoriai San- 
torum ir Specter yra pasirašę 
už „Freedom Consolidation 
Act”.

JAV LB tinklalapyje yra są
rašas JAV senatorių su pas
tabomis ir įvertinimais dėl jų 
pozicijos NATO plėtimo klau
simu. Čia ir kituose interneto 
puslapiuose, pvz., jbanc.org, 
rasite platesnę informaciją su 
pavyzdiniais laiškais bei pasi
sakymais, kodėl NATO turėtų 
būti išplėsta ir kodėl turėtų 
būti priimta Lietuva bei kitos 
Baltijos valstybės.

JAV LB Vašingtono įstaiga 
elektroniniu bei paprastuoju 
paštu išplatino apygardoms ir 
apylinkėms patarimus dėl 
laiškų rašymo bei reprezenta
cinių žygių. Prašome apygar
das ir apylinkes, kuo plačiau 
ir kuo skubiau, išreikšti savo 
valstijų senatoriams savo ir 
kitų narių pritarimą dėl 
„Freedom Consolidation Act, 
S. 1572”.

Žemiau rasite panašų atsi
šaukimą su papildoma infor
macija anglų kalba.

Šen. John Wamer (R-VA) 
places hold on Freedom 
Consolidation Act — Ask 
your Senator to support 
NATO enlargement by co- 
sponsoring S. 1572

On December 19, Šen. John 
Wamer (R-VA) placed a hold 
on pending consideration of 
the Freedom Consolidation

labai paprasta. Reikia sukurti 
tam tikrą fondą taip, kad 
kiekviena institucija galėtų 
konkursiniu pagrindu susigrą
žinimo procese dalyvauti.

Iki 1998 m. buvo tam tikras 
mokslo ir studijų finansavimo 
kilimas, o po to pradėta riedė
ti į pakalnę. Pernai metais 
visa aukštojo mokslo sistema 
gavo iš biudžeto 453 mln. litų 
užuot numatytų 650 mln., ne
skaitant, ką jie patys užsidir
ba. Bet dabar įsigudrina pri
skaičiuoti į biudžetą ir tuos 
pinigus. Panašus biudžetų 
mažėjimas aukštajam mokslui 
pastebėtas ir Vakarų Europos 
šalyse. Koks bus mūsų biu
džetas, priklausys n v spren

Ištiesę nuogas šakas į pilką padangę, medžiai maldauja pavasario saulutės. Kęstučio Vanago, (Elta) nuotrauka

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS IŠVYKO I 
AMERIKĄ

Act, a bill which endorses a bi- 
partisan vision of further 
NATO enlargement. Šen. 
Wamer’s action effectively 
postpones movement of the 
bill until after the New Year, 
when a formai debate and 
vote are expected. Formai 
NATO enlargement ratifica- 
tion is not foreseen until after 
invitations to the Alliance are 
issued at the Prague Summit 
in November 2002.

The Senate Foreign Rela- 
tions Committee, chaired by 
Šen. Joseph Biden (D-DE) 
unanimously passed S. 1572 
during a December 12 mee- 
ting. The bill was then sent to 
the full Senate.

Your help is greatly nee
ded in getting more Senate 
co-sponsors for S. 1572. 
Please contact your local 
Senate offices. The holiday 
recess is an excellent time 
to seek meetings with Se- 
nators and their staff in 
the home statės. Please 
also consider faxing Se
nate offices in VVashington, 
DC.

During Wednesday’s floor 
session, Šen. Wamer stated 
his consems about proceeding 
with the bill without the 
„careful consideration” of the 
Senate. He was the only Sena
tor to voice objection to the bill 
being „hotlined”, which would 
have meant ųuick and unani- 
mous consent on passing the 
legislation.

In April 1998, Šen. Wamer 
was one of only 19 Senatore 
who voted against NATO en
largement ratification. At the 
time, he also introduced an 
amendment, which would 
have placed a three-year mo- 
ratorium on further enlarge
ment. That amendment was 
defeated. Šen. Wamer is ex- 
pected to seek re-election in
dimų, kurie bus priimti atei
nančiais mėnesiais.

Studentų skaičius nuo 1995 
m. dar nuolatos didėja. Vals
tybės finansuojamų vietų yra 
maždaug 67,000, o iš viso šiais 
metais aukštosiose mokyklose 
yra 101,000. Iš jų 96,000 uni
versitetinėse mokyklose. Toks 
rekordinis skaičius džiugina, 
bet kad trečdalis jų studijuoja 
už savo lėšas, vadinasi, nema
žas skaičius talentingų vaikų 
pasilieka už borto. Tai yra 
daugiausia vaikai iš provinci
jos, nes jie nepatenka vien dėl 
to, kad jų mokyklos turi šiek 
tiek prastesnes sąlygas negu 
miesto, ir todėl jų konkursinis 
taškų skaičius gali būti šiek 
tiek žemesnis.

Kita problema yra aukštųjų 
mokyklų dėstytojų sudėtis. 
Pagal amžių: iki 30 metų yra 
vienas procentas, nuo 30 iki 
39 metų 13 proc. ir dauguma 
per 50 metų. Habilituotų dak
tarų, kurie yra aukščiausios 
kvalifikacijos mokslininkai ir 
Vakaruose atitinkantys eks
pertų lygmenį, procentas iki 
30 metų amžiaus yra nulis, 2

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus iniciatyva Kariuo
menės vadas gen. mjr. Jonas 
Kronkaitis dalyvaus preziden
to darbo vizito susitikimuose 
Vašingtone.

Kariuomenės vadas trečia
dienį išskrido į JAV kartu su 
prezidento patarėju valstybi
nio saugumo ir užsienio po
litikos klausimais Albinu Ja
nuška. Prezidentas darbo vi
zitui į Ameriką išvyko šian
dien po pietų, užsienio reika
lų ministras Antanas Valionis

November 2002.
Šen. Jesse Helms introduced 

S. 1572 in the Senate on Octo
ber 24. There are currently 20 
co-sponsors: George Allen, 
Sam Brownback, Michael De- 
Wine, Richard Durbin, Mi
chael B. Enzi, Bill Frist, Char
les Grassley, Chuck Hagel, 
Orrin G. Hatch, Jon Kyl, Jo
seph Lieberman, Trent Lott, 
Richard Lugar, John McCain, 
Mitch McConnell, Barbara Mi
kulskį, Gordon Smith, and 
George V. Voinovich, Šen. 
Riek Santorum (R-PA) and 
Šen. Želi Miller (D-GA) have 
also recently endorsed the bill.

The House passed their ver- 
sion of the legislation, H.R. 
3167, on November 7 by the 
overwhelming margin of 372- 
46. The bill was designated as 
the Gerald B. H. Solomon 
Freedom Consolidation Act of 
2001, after the late New York 
Congressman, o Champion of 
NATO enlargement in Con- 
gress.

Thank you letters to those 
Senatore who have already co- 
sponsored S. 1572 are also 
very important. We need to let 
our friends in Congręss know 
we appreciate their suppdrt.
procentai nuo 30 iki 39 metų, 
15 procentų nuo 40 iki 49, 
daugiau kaip pusė viršija 60 
metų. Šie skaičiai rodo, jog ne
vyksta mokslininkų ir dėsty
tojų kadrų atnaujinimas. Tai 
yra kritiška padėtis. Jeigu 
mes kitais metais nesugebė
sime padidinti darbo užmo
kesčio 20 proc., padėtis pasi
darys neįveikiama.

Reformos, kurios jau prasi
dėjusios ir vykdomos pagal vy
riausybės suformuluotą prog
ramą, pagrindiniai tikslai yra 
panaudoti visą mokslo poten
cialą kelti šalies ekonomiką. 
Norima, kad tie ūkio subjek
tai, kurie nori savo veiklą 
remti mokslu, būtų skatinami 
tai daryti. Reforma turi būti 
orientuota į darbo rinkos po
reikius. Tačiau mūsų tyrimai 
parodė, kad 80 procentų vers
lo vadybos specialistų nori su
sirasti darbą valstybinėse 
įstaigose. Tai rodo, kad jie nė
ra efektyviai parengiami, jei
gu verslo vadybininkai ieško 
darbo biudžetinėse įstaigose. 
Tačiau čia negalime kaltinti 
vien mokslo institucijų. Vadi

į Vašingtoną skris iš Maskvos, 
kur buvo nuvykęs kaip Eu
ropos tarybos pirmininkas. 
Visa Lietuvos prezidentą ly
dinti delegacija susitinka ket
virtadienį Vašingtone.

Lietuvos diplomatų nuomo
ne, šis vizitas gali įeiti į Lie
tuvos istoriją, kaip pirmasis 
oficialus Amerikos ir Lietu
vos prezidentų susitikimas 
Baltųjų rūmų Ovaliąjame 
kabinete. Pokalbis turėtų būti 
apie NATO plėtrą ir Lietuvos 
NATO narystės perspektyvas, 
dvišales ekonominio ir kultū
rinio bendradarbiavimo gali
mybes, santykius su Rusįja.

Penktadienį numatyta, kad 
Kariuomenės gen. nų’r. J. 
Kronkaitis dalyvaus Lietuvos 
prezidento susitikime Penta
gone su gynybos sekretoriaus 
pavaduotoju Paul Wolfowitz.

Pasibaigus Lietuvos prezi
dento darbo vizitui JAV, gen. 
mjr. J. Kronkaitis vyks į Ka
liforniją. Jis yra pakviestas 
dalyvauti Los Angeles sausio 
25-28 d. vyksiančioje JAV lie
tuvių inteligentuos konferen
cijoje. Kariuomenės vadas 
skaitys pranešimus „Lietuvos 
vaidmuo Vakarų Europoje” ir 
„Lietuvos kariuomenės rai
da”.Danguolė Bičkauskienė

Kariuomenės vadovybės
atstovė spaudai

* Pasaulio bankas keturių Lietuvos apskričių svei
katos sistemos pertvarkai nu
mato skirti 21.2 mln. JAV 
dolerių paskolą, kurią Lietuva 
turės grąžinti per 17 metų. 
Lig šiol bendrosios praktikos 
gydytojų kabinetų įrengimui, 
medicinos įrangai įsigyti jau 
panaudoti 7.8 mln. litų.

(KD, Elta)

nasi nėra politikos, nėra ūkio 
sistemos, kuri sudarytų gali
mybę jiems tą verslo inicia
tyvą pradėti. Tam reikėtų tin
kamos kreditų sistemos, mo
kesčių sistemos, kurias apsk
ritai reikėtų mūsų visoje poli
tikoje tobulinti.

Užtikrinti tyrimų ir mokslo 
studijų kokybę, reikia orien
tuotis į Europos mokslo lygį. 
Mes šiais metais jau dalyvau
jame penktoje Europos moks
lo plėtros programoje. Šeštoji 
programa yra suformuota pra
dėti konkurencįją su Amerika. 
Tam Europoje jau kuriamas 
kompetencijų tinklas. Univer
sitetai šioje programoje jau 
negali paskirai dalyvauti. Jie 
bus priimami, tik integruojan
tis į kompetencijų centrus pa
gal savo sritis. Kauno techno
logijos universitetas (KTU) 
kaip tik ir atstovauja Lietuvai 
tokiuose forumuose. Jie tą da
ro gana gerai ir Baltįjos vals
tybėse jie bene toliausiai pa
žengę šia kryptimi.

Sudaryti sąlygas norintiems 
kelti profesinę kvalifikaciją, 
arba persikvalifikuoti, yra la

DRAUGAS, 2002 m. sausio 17 d., ketvirtadienis 3
Danutė Bindokienė

Matyt, ne ten ieškome
Vadinamasis „veiklos sezo

nas” vėl sparčiai rieda — lie
tuviškoji visuomenė ruošia 
šventes, koncertus ir kitokius 
renginius, kurių pelnas papil
do ne tik ruošiančiųjų orga
nizacijų iždą, bet suteikia 
lėšų labdarai. Juk dar daug 
ištiestų rankų į užsienio lietu
vius, daug dar vargo ir 
šiapus, ir anapus Atlanto.

Vasario 16-osios proga čia 
įprasta rinkti aukas — dau
giausia LB ir ALTo reikalams. 
Tos aukos užkemša ne vieną 
spragą, nuolat atsirandančią 
veiklos eigoje. O kur dar lietu
viškasis švietimas, BALFas, 
Lietuvių fondas, kiti fondai ir 
fondeliai, kurie iš tų sulasiotų 
doleriukų dosniai barsto pa
ramą, jos reikalingiems.

Paramos laukia ir lietu
viška spauda. Nors, tiesą pa
sakius, lietuviškai spaudai 
nemažiau svarbus skaitytojų 
prieauglis. Vien tik pinigais 
jos neišgelbėsime nuo visiško 
sunykimo. Pernai iš lietu
viškos periodikos tarpo pasi
traukė du laikraščiai: Brook- 
lyne leistas „Darbininkas” ir 
Montrealyje — „Nepriklau
soma Lietuva”. Abu jau turėjo 
ilgą, garbingą istoriją, bet vis
gi neišsilaikė prieš griovimo 
jėgas: leidybai lėšų stoką ir 
skaitytojų mažėjimą. Tad la
bai svarbu, kad dar gyvas
tingų mūsų laikraščių šaknų 
nepakirstų tie patys kenkėjai.

Keista girdėti ankstesniųjų 
lietuvių imigrantų nuomones, 
kad visos lietuviškosios visuo
menės negalios būtų bema
tant pagydytos, jeigu į veiklą 
įsijungtų neseniai atvykusieji 
tautiečiai. Jie galėtų padidinti 
spaudos prenumeratorių skai
čių, užpildyti sales įvairiuose 
renginiuose ir merdėjančioms 
organizacijoms duoti naujų, 
kūrybingų narių. Tik kaip 
tuos naujokus patraukti, kad 
jie susidomėtų: dalyvautų, 
veiktų, skaitytų, aukotų...

Po tokių samprotavimų pa
sipila ir priekaištai, kad, gir
di, jiems lietuviški reikalai 
nerūpi — niekur neina, nie
kur nedalyvauja, nesidomi.

Iš esmės tokia galvosena la
bai lėkšta ir pernelyg sava
naudiška. Juo labiau ji neati
tinka tikrovei. Kodėl mes vis 
dar esame įsitikinę, kad visi 
ankstesnieji (po Antrojo pa
saulinio karo į JAV atvykę) 
lietuviai buvo įsijungę į veik
lių visuomenininkų gretas? 
Kodėl nepaklausiame, kur 
dingo vidurinioji tų išeivių 
karta — dabar jau sulaukusi 
50-60 metų? Ar ji skaito lietu
višką spaudą, ar priklauso or
bai aktualu. Čia aukštasis 
mokslas turėtų svariai prisi
dėti prie visuomenės poreikių. 
Tam yra daugybė programų, 
susijusių su distanciniu moky
mu ir akademinių kreditų sis
temos modeliu. Tačiau tai dar 
nėra sutvarkyta. Turėtų būti 
užtikrinta galimybė kiekvie
nam individui visą gyvenimą 
mokytis ir, gal net formalio
mis ir neformaliomis priemo
nėmis, įsigyti sertifikuotą išsi
lavinimą.

Kaip buvo minėta, finansa
vimas turėtų būti susietas su 
atliekamų darbų kokybe, pvz., 
studentų paruošimo skaičius, 
parengimo kokybė ir t.t. Su
kurta studijų kokybės įverti
nimo sistema, įsteigtas studijų 
įvertinimo centras. Jis stipri
namas naujais žmonėmis ir, 
pagal reikalą, iš išorės pasi
telkiami užsienio ekspertai. 
Kitais metais numatome tu
rėti kokybės monitoringo sis
temą. Pagal ją bus galima ga
na sistemingai reguliuoti ir 
teikti valstybės užsakymą ins
titucijoms, kurios rengia stu
dentus pagal tam tikras ko

ganizacijoms, ar lanko lietu
viškus renginius, o — svar
biausia — kiek ji aukoja lietu
viškiems reikalams? Juk tai 
daugiausia profesionalai, pa
čioje savo kaijeros aukštu
moje. Be to, ir jų vaikai jau 
paaugę, ir „rezidencijos pres
tižiniuose priemiesčiuose” ko
ne išmokėtos...

Dar niekam iki šiol nepavy
ko tos kartęs įsukti į lietu
viškosios veiklos sūkurį, kaip 
vertingą ir net būtiną pajėgą. 
Tiesa, yra puikių išimčių, 
kaip buvo ir „antrosios ban
gos” antplūdžio pradžioje, ir 
vėliau, kuomet tas potvynis 
pradėjo pereiti į atoslūgį. Ta
čiau naivu tvirtinti, kad visi 
buvo veiklūs. Tiek pat naivu 
kaltinti visus dabar atvyks
tančius neveiklumu. Ir šioje 
„bangoje” yra įsijungiančių, 
dalyvaujančių, priklausančių, 
skaitančių. Tai šviesuliai ir 
lietuvybės išlikimo laidas. De
ja, yra ir abejingų, apatiškų, 
net priešiškai nusiteikusių 
viskam, kas lietuviška. Jiems 
tėvynė ten, kur „trupinėlis 
aukso, gardaus valgio šaukš
tas”. Tai jų pasirinkimas. Ga
lime gailėtis, bet ne teisti.

Visgi kartais įsijungiančių 
ne ten ieškome, todėl ir nema
tome. O juos pamatyti geriau
sia lietuviškos parapijos, lie
tuvių kalba pamaldų metu! 
Pavyzdžiu paimkime dvi lie
tuviškas parapijas Čikagoje: 
viena dar tvirta, kita tik apy
tikriai. Gyvenant Marųuette 
Parko apylinkėje nuo 1969 m. 
ir per tą laiką priklausant 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijai, teko matyti jos kles
tėjimą ir nykimą. Kol j Čikagą 
po Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo nepradėjo atvykti 
daugiau tautiečių, bažnyčioje 
lietuviškose Mišiose besimel
džiančių nuolat mažėjo. Kilo 
rimtas pavojus, kad ir ši gra
žioji šventovė gali tekti kita
taučiams (kaip jau ne kartą 
Čikagoje ir kitur atsitiko). Bet 
įvyko stebuklas: dabar Sumos 
metu bažnyčia vėl pilna — 
vaikų, jaunuolių, pavienių, su 
šeimomis, vyresnių ir jaunų. 
Čia kalbame apie eilinius sek
madienius, ne didžiąsias 
šventes, kuomet ir statiesiems 
kone trūksta vietos.

Ir taip visur — Čikagoje, 
Detroite, Philadelphijojė,, Los 
Angeles:.. Panašus atgimimas 
matomas ir lietuviškose mo
kyklose, kurios vėl pilnos mo
kinių. Tad mūsų parapijų bei 
mokyklų atsinaujinimas tei
kia viltį, kad dar ilgai gyvuo
sime.
kybės normas. Šiais metais 
pabandėme pirmą kartą regu
liuoti: vienur mokytojų skaičių 
sumažinti, kitur padidinti. 
Kadangi gimstamumas mažė
ja, pradinėse mokyklose reikė
jo sumažinti priimamų moky
tojų skaičių 20 proc., tuo tarpu 
informatikos specialistų skai
čių padvigubinome. Tad tos 
institucijos, kurios šiuos spe
cialistus rengia, gavo žymiai 
daugiau papildomų vietų pir
makursiams. Visai Lietuvai 
tai yra dvigubas skaičius. 
Ženkliai padidintas ir tarptau
tinę teisę studijuojančių skai
čius.

Atnaujinti mokslo įrangą 
yra ypač opus klausimus, ka
dangi trūksta lėšų. Bet tai ir 
yra vienas reformos tikslų. 
Įrangos atnaujinimui galime 
skirti tik keletą procentų to, 
kas reikalinga. Pakelti mokslo 
lygi, grindžiant aukšto mokslo 
lygiu, bet neturint tinkamos 
įrangos bei aukštos kvalifika
cijos dėstytojų, negalima. Jei
gu universiteto profesoriai nė
ra mokslininkai, tai studijų 
kokybė irgi bus žema. B.d.
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BALTŲ POLITINĖ VEIKLA 
STIPRINAMA Paslaugos Siūlo darbą

S K E A 1
Pirmasis šių metų Vidurio 

vakarų baltų koalicijos (Mid- 
west baltic Coalition) susirin
kimas įvyko sausio 12 d. ALTo 
valdybos posėdžių kambaryje, 
Balzeko muziejaus patalpose, 
Čikagoje. Į posėdį atvyko be
veik visi koalicijos atstovai, 
estai, latviai ir lietuviai. Ši, 
Čikagoje 2000 metais sponta
niškai susikūrusi baltų koali
cija, vienija trijų Baltijos 
kraštų —Estijos, Latvijos, Lie
tuvos įvairių organizacijų ats
tovus rūpintis ’ Baltijos vals
tybių priėmimu į NATO. Pe
reiti metai pasižymėjo vienin
ga, stipria ir efektinga akcija. 
JAV Kongresui pravedus ka
rinės pagalbos pakeitimą 
(amendment 397 of HR 4811), 
kuriuo nutraukta Baltijos 
kraštams skirta pagalba, ko
alicija (MBC) pasiuntė Kon
greso atstovams stiprius pro
testo laiškus. Gausūs visuo
menės laiškai, telegramos, 
faksai ir telefoniniai skambi
nimai Kongreso nariams pa
darė didelį įspūdį. Kongre
so nutarimas buvo pakeistas 
ir tapo atstatyta 20 milijonų 
pagalba Baltijos valstybių gy
nybos reikalams. Balandyje 
buvo pravestas pirmas vąjus 
— kreiptasi laiškais į etnines 
organizacijas ir pavienius įta
kingus asmenis paremti mū
sų pastangas NATO plėtros 
atžvilgiu. Po prezidento Geor
ge W. Bush laiško Lietuvos 
prezidentui, linkint sėkmės 
Vilniaus Konferencijai, buvo 
išplatinta peticįja ir surinkta 
apie 25,000 parašų, kurie bu
vo demonstratyviai pristatyti 
Baltiesiems rūmams. Kad ge
riau pristatytų šią koalicįją 
JAV visuomenei, buvo gražiai 
paruošta ir išspausdinta bro
šiūra, apibūdinanti MBC veik
lą bei siekius padėti visom 
trim Baltijos valstybėm kuo 
greičiau tapti NATO narėmis. 
Kreiptasi į Illinois valstįjos 
senatorių Kirk Dillard praves
ti Senate ir kartu Atstovų 
rūmuose rezoliucįją, pritarian
čią Baltijos valstybių įstoji
mui į NATO, panašiai, kaip 
jau buvo pravesta Iowa, Mi
chigan ir Minnesota valstijose. 
Tuo pačiu buvo stengtasi 
praplėsti MBC veiklą ir kai
myninėse valstijose, kontak
tuojant ten gyvenančius bal- 
tiečius. Organizacįjos ir pavie
nių narių iniciatyva laiškais 
buvo kreiptasi į JAV politi
kus, apšviečiant juos apie 
NATO praplėtimo svarbą glo
balinės politikos santykyje. 
Buvo gauti palankūs atsaky
mai iš Lord Robertson ir Con
doleezza Rice. Kadangi MBC 
yra nepolitinė organizacįja, 
ryšiai yra mezgami, nepaisant 
ar demokratas, ar respubliko
nas. Mums kiekvienas balsas 
yra reikalingas, o tokių ieško
me kuo daugiau. Palaikome 
glaudų ryšį su JAV Kongre
se esančiu „Baltic Caucus”, ku
riam vadovauja mums gerai 
pažįstamas atstovas John 
Shimkus. Ne mažiau svarbus 
yra ir JAV Senato vienetas, 
būtent, „Senate Baltic Free

2001 m. Lietuvių ev. reformatų sinodo dalis dalyvių prieš sinodines pamaldas. Iš k.: I eil. E.Y. Taggart, E. 
Brooks, J. Variakojis, kun. E. Gerulis, H.Y. Petkus. H.Y. Dilienė ir R. Neimanaitė. II eil. J. Gilys, svečiai iš Lie
tuvos G. Gasiūnaitė ir V. Vegys. Dr. D. Variakojytė, K. Devenis, kun. V. Aušra. Nuotr. Ievos Pipynės

dom Caucus”, su senatorium 
Richard Durbin ir kitais sena
toriais, kurie visapusiškai re
mia mūsų pastangas NATO 
praplėtimui Baltijos kraštuo
se. Todėl nenuostabu, kad mū
sų ir kitų organizacijų bei pa
vieniams asmenims įtakojant 
pereitų metų rudenį Atstovų 
rūmuose buvo pravestas Lais
vės sutvirtinimo aktas (Free
dom Consolidation Act H.R 
3167).

Vidurio vakarų baltų koali- 
cįjos susirinkimai vyksta 
kartą per mėnesį eilės ratu, 
pasikeičiant vietą ir vadova
vimą priklausančiai tautybei. 
Dienotvarkė būna aptarta ir 
nustatyta iš anksto, pranešta 
paskutiniame posėdyje ir 
kiekviena grupė yra jau pa
ruošusi savo politinės anali
zės pristatymą. Posėdžiuose 
būna ir svečių: gubernatoriaus 
atstovų ir Šiaip baltiečių vi
suomenės veikėjų. Tačiau dar
bas dar neužbaigtas. Kad jį 
suaktyvintume šiais metais 
numatyta praplėsti veiklą, 
kontaktuojant visas etnines 
organizacijas, pavienius poli
tikus, įtakingus asmenis.

Neilgai džiaugiamės laimė
jimu, Laisvės sutvirtinimo ak
tu, pravestu JAV Kongrese, 
kai tuo tarpu senatoriaus 
John Warner iniciatyva, JAV 
Senatas atidėjo akto svarsty
mą „kitiem metam”. Neverta 
pasiduoti. Esame paruošę ati-

VISI Į BŪTINĄ TALKĄ!
Jau puikiai žinome, kad Bal

tįjos respublikos senokai de
da pastangas tapti NATO na
rėmis, tačiau vis dar nepa
vyksta, gal daugiausia dėl to, 
kad Rusijos vadovai reiškia 
stiprų protestą, tačiau net 
Lenkija tam reikalui pritaria. 
Be to, dar devynios valstybės 
deda pastangas tapti NATO 
narėmis.

Ohio lietuviai nepaprastai 
džiaugiasi, kad populiarusis 
senatorius George Voinovich, 
kadaise buvęs Clevelando 
miesto meras, o vėliau Ohio 
valstįjos gubernatorius, ilgus 
metus buvęs lietuvių ir kitų 
mažumų draugas, ant savo pe
čių pasiėmė naštą už Balti
jos respublikų priėmimą į 
NATO. Jis stengiasi Senate 
tam tikslui sutelkti bent 67 
balsus... Nors jį remia per 70 
senatorių, tačiau tam reikalui 
jų dauguma nesiima iniciaty
vos.

Š. m. sausio 7 dienos vakare 
Cleveland LB apylinkės pir
mininkė Mylita Nasvytienė 
sušaukė posėdį aptarti meto
dus ir žygius, kuriais galėtu
me talkininkauti senatoriui jo 
kilniame darbe ir prisidėti 
prie jo pastangų įtraukti Lie
tuvą bei jos kaimynes į efek
tingą, gyvybiškai svarbią 
NATO organizacįją. Posėdyje 
dalyvavo ALTo pirmininkas 
Algimantas Pautienius, Bea
tričė Pautienienė, kuri eina 
ALTo iždininkės pareigas ir 
yra jungtinio baltiečių komi
teto sekretorė. Posėdyje taip

t

Nepaisant žiemos šalčių, sniego ir kitų nepatogumų, Palangoje jūros tiltas vis tiek traukia pasivaikščioti.
Žilvino Beliausko nuotrauka.

tinkamus laiškus, kuriais ra
giname visus tautiečius 
kreiptis į savo senatorių ir 
raginti jį pritarti šio įstatymo 
pravedimui JAV Senate. Tai
gi visuomenę kviečiame vėl 
užversti savo laiškais Senatą. 
MBC — vienintelė baltiečių 
organizacija Čikagoje, dės vi
sas savo pastangas, kartu su 
estų, latvių ir lietuvių orga
nizacijom, kad Baltįjos vals
tybės būtų įtrduktos į Šiaurės 
Atlanto Paktą (NATO).

Pranas Jurkus

pat dalyvavo Clevelando LB 
apylinkės vicepirmininkas dr. 
Viktoras Stankus ir LB gar
bės konsulė Ingrida Bublie
nė. Visų pirma buvo iškeltas 
konkretus klausimas, kad į tą 
veiklą reikia įtraukti visas 
Amerikos lietuvių organizaci
jas, vyčius, ateitininkus ir ki
tus. Senatorius Voinovich, su
telkęs tautybių atstovus, lau
kia jų talkos ir paramos. Jis 
nori tą veiklą koordinuoti bei 
jai vadovauti su tautybių tal
ka. Gruodžio 21 d. vakare Cle
veland Vokiečių namuose Voi
novich sukvietė tautybių at
stovus, skatindamas juos įsi
jungti į akciją, kad visų Ame
rikos valstijų baltiečių tauty
bės kreiptųsi į savo senato
rius, skatindamos juos balsuo
ti už Baltijos respublikų įsto
jimą į NATO. Už kelių mėne
sių numatytas tautybių susi
tikimas su senatoriumi Voi
novich, kurio metu jis pareika
laus informacijos, ką tauty
bės nuveikė: ar skambino te
lefonais, ar rašė laiškus, ir 
norės žinoti tų kontaktų re
zultatus. Jis pakartotinai pa
brėžia, kad visi Amerikos lie
tuviai tuo klausimu privalo 
kontaktuoti savo senatorius.

Buvo nepaprastai malonu 
skaityti senatoriaus Voino
vich ilgoką laišką JAV prezi
dentui George W. Bush, ku
riame jis trumpai nupasakojo 
tragišką Baltijos respublikų 
istoriją, apibūdindamas buvu
sių JAV prezidentų veiks
mus, jų tarpe pasmerkdamas

KOMUNIZMO AUKŲ PAMINĖJIMAS
2001 m. gruodžio 11 d., Va

šingtone įvyko paminėjimas 
Komunizmo aukų muziejaus 
fondui paremti. Pagrindinis 
šio vakaro tikslas buvo su
rinkti lėšas muziejaus staty
bai ir įteikti premįjas senato
riui Jesse Helms bei rusui, 
buvusiam disidentui, Vladi
mir Bukovskįj.

Šia „Truman Reagan Free
dom Award” premija apdova
nojami asmenys, labiausiai 
nusipelnę kovoje prieš komu
nizmą.

Minėto fondo nariai yra 
įvairūs politikai, istorikai bei 
kiti žymūs visuomenės veikė
jai. Tarp jų yra prof. Vytautas 
Landsbergis, Guntis Ulmanis, 
Lech Walęsa ir Elena Bonner.

Minėjime dalyvavo keli šim
tai svečių, tarp kurių buvo 
gausus būrys JAV-Vidurio 
Europos etninių organizacįįų 
atstovų. Šio straipsnio auto
rius minėjime dalyvavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės var
du.

Vakaro pradžioje fondo pir
mininkas dr. Lee Edwards 
kalbėjo, kad komunizmas 
daug kuo prisidėjo prie tero
rizmo plėtimosi pasaulyje ir 
kova prieš terorizmą buvo pa
ti svarbiausia moralinė kova 
XX amžiuje. Vėliau jis pami
nėjo, kad 2006 m. Vašingtone 
prasidės Komunizmo aukų 
muziejaus statybos.

Senatorius Jesse Helms per 
penkias kadencįjas Kongrese 
pastoviai kritikavo buvusią 
Sovietų Sąjungą dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, invazįjos Af-

Roosevelt, kuris Jaltos konfe- 
rencijoje Baltįjos respublikas 
perleido sovietams. Jis krei
piasi į dabartinį JAV prezi
dentą, prašydamas remti Bal
tįjos respublikų įstojimą į NA
TO.

Posėdžio metu buvo ypatin
gai pabrėžiama, kad visi JAV 
lietuviai kuo skubiausiai 
kreiptųsi į savo senatorius su 
prašymu Senate kelti ir remti 
Baltįjos respublikų NATO na
rystės klausimą. Tai iš tikro 
būtina Amerikos lietuvių pa
reiga pasirūpinti savo tolimos 
tėvynės gerove. Reikia rašyti, 
telefonais skambinti, ar kom
piuterio e-paštu susisiekti su 
savo valstįjų senatoriais, pra
šant jų talkos senatoriaus Voi
novich kampanįjoje, reikalau
jant Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai NATO narystės. Eikime 
visi vieningai į talką, neati
dėliodami, nelaukdami ste
buklo iš dangaus. Be mūsų 
pastangų ir paramos mūsų tė
vynė Lietuva gali likti už NA
TO durų. Ar nebūtų graudu? 

Aurelįja M. Balašaitienė

ganistane ir kt. Jis, kaip bu
vęs Senato Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, dirbo ir 
veikė prieš komunistinę sis
temą bei jos veiklą pasaulyje. 
Šen. J. Helms visada rėmė bu
vusį prez. Reagan, kurio stip
rus nusistatymas prieš So
vietų Sąjungą prisidėjo prie 
šios sistemos sugriuvimo.

Vladimir Bukovskįj platino 
„samiszdat” literatūrą ir organi
zavo demonstracijas Puškino 
aikštėje. Dėl šios veiklos jis 
buvo suimtas ir praleido 14 
metų gulage. 1976 m. per ša
lininkų apsikeitimą tarp JAV 
ir buvusios Sovietų Sąjungos, 
jis buvo išlaisvintas. Bukovs
kįj aiškino, kad šiuo metu Ru- 
sįją valdo KGB. Anksčiau val
dančioji komunistų partija 
šiek tiek kontroliavo šią slap
tą policįją. KGB, pagal Bu
kovskįj, dirba kartu su nusi
kaltėlių pasauliu. Taip pat 
Bukovskįj paminėjo, kad per 
praeitą dešimtmetį nebuvo po
litinių kalinių, o dabar jau 
yra. Jis užsiminė, kad buvę 
komunistai vengia žodžio „ko
munistas”.

Tarp pasisakančių dalyvavo 
dr. Zbigniew Brzezinski. Jis 
yra buvęs Valstybinio saugu
mo komiteto patarėjas prezi
dentui Jimmy Carter, parašęs 
9 knygas apie šaltąjį karą ir 
buvusią Sovietų Sąjungą. 
1981 m. Brzezinski buvo 
įteiktas JAV prezidento Lais
vės medalis už jo nuopelnus 
užsienio politikoje. Tai yra 
aukščiausias apdovanojimas, 
skirtas ne kariškiui Ameri
koje.

Brzezinski, kaip ir kiti pa
sisakiusieji, teigė, kad, nors 
komunizmas Rusijoje subyrė
jo, tačiau jis dar tebegyvuoja 
Kinįjoje, Šiaurės Korėjoje, 
Vietname, Kuboje ir kt. Brze
zinski teigė, kad ir ne visiš
kai nugalėjom šią bjaurią sis
temą, anksčiau ar vėliau Ru- 
sįja taps demokratiška. Jis pa
minėjo, kad tūkstančiai rusų 
keliauja ir studijuoja užsie
nyje. Turime tikėtis, kad pa
tys rusai suras geresnį kelią į 
tikrąją demokratįją.

Brzezinski aiškino, jeigu 
Hitlerio kūnas būtų pašarvo
tas mauzoliejuje Berlyne, tai 
visas pasaulis prieštarautų. 
Tačiau niekas neprieštarauja, 
kad Lenino palaikai yra įam
žinti Maskvoje (nors Leninas 
sukūrė gulagą).

Šis minėjimas įvertino da
bartinę komunizmo padėtį pa
saulyje. Fondo tikslas — pri
minti komunistų žiaurius nu
sikaltimus — yra ypač reikš
mingas. Tikimės, kad muzie
jus ateityje padės naujoms 
kartoms geriau suprasti šią 
sistemą. Paulius Klimas

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
, S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 

kitus smulkaus remonto 
darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

KVIEČIAMEI KVIEČIAMEI KVIEČIAME!

Vasario 2 dieną, 6:30 vai. vakaro PASAULIO LIETUVIŲ 

CENTRO FONDO SALĖJE Įvyks 

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

„ŽVAIGŽDŽIU VAKARAS - 2002"

Maloniai kviečiame lietuviškų organizacijų atstovus, buvusius 
mokinius, mokytojus, tėvelius ir visus, kurie nori atvykti ir 

susipažinti su mūsų mokyklos šių metų abiturientais, 
palinkėti jiems sėkmės ateinančiuose abitūros egzaminuose 

ir linksmai praleisti .vakarą.
Dėl rezervacijų prašome skambinti 

Teresei tel. 630-655-0468

Kaina asmeniui —$45, studentams nuo 8 skyriaus — $20.

LIETUVIŠKOJE LB MOKYKLĖLĖJE
Štai jau antrieji lietuviškos 

mokyklėlės metai mūsų Bend
ruomenėje. Per praėjusius me
tus mokytojos ir vaikai susi
pažino artimiau, sekė numa
tytą mokymo programą, 
susidarė mokinių branduoliu- 
kas.

Šiais metais paprašėme tė
velius iš anksto užrašyti vai
kus į mokyklėlę, ir dabar jau 
turime 10 mokinių, nuo 4 iki 
10 metų. Auga ir keičiasi ne 
tik mokinių, bet ir mokytojų 
gretos. Ingai Varenikaitei 
(bendrieji dalykai, istorija- 
geografija, tradicijos) šiemet 
padės Inga Mitrulevičiūtė (lie
tuvių kalba) ir Raminta Balt- 
rušytė (piešimas-dailė). Šiais 
metais nuo rugsėjo mėnesio 
mokyklėlės užsiėmimus ren
giame dukart per mėnesį: tre
čiadienį — Lietuvos ambasa
dos patalpose, sekmadienį — 
bendruomenės susitikimų tra
dicinėje vietoje, kur - nuomo
jame pilnai įrengtą klasę. No
rime pasidalyti džiugia naujie
na — esame gavę tikslinę fi
nansinę paramą mokyklėlės 
veiklai: 400 dol. iš Lietuvių 
fondo — vaikų piešinių kon

Po rungtynių „Lituanica” futbolo klubo rūpesčiais dalinasi pirm. Albertas 
Glavinskas, treneris Gediminas Jarmalavičius ir komandos vadovas Ge
diminas Bielskus. • Nuotr. Ed.Šulaičio

Reikalingi vairuotojai ir 
„ovvners operatore”, turintys
CDL, švarų MVR. 2 metų 

patirtis pageidautina.
Tel. 773-860-4264.

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

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

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” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Įvairus

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

sisnnną

kursui apie Lietuvą (planuo
jame vaikų piešinėlius išleisti 
atskira spalvota knygute), bei 
veiklai vystyti, ir 100 dol. iš 
PLB švietimo komisįjos (pir
mininkė R. Kučienė) — moky
mo priemonių įsigįjimui. Nuo 
PLB vicepirmininkės M. Šmi
tienės atkeliavo lietuviškų 
knygų siunta, kuri sudarys 
pradžią mokyklėlės bibliote
kai. Tuo pačiu kreipiamės į vi
sus Bendruomenės narius: jei 
norėtumėte papildyti bibliote
kėlę knygomis, kurios jums 
jau nebereikalingos, mielai jas 
priimtumėm, nes šiomis kny
gomis galės naudotis ir moky
tojos, ir PLB narių vaikučiai, 
einantys į mokyklėlę, ir tie, 
kurie neturi galimybės jos lan
kyti.

Rengiame ir dar vieną kon
kursą, kuriame gali dalyvauti 
ir vaikai, ir tėvai, ir kiti Bend
ruomenės nariai: lauksime jū
sų pasiūlymų mokyklėlės pa
vadinimui, šūkiui ir herojui 
sukurti. Pasiūlymus apsvars
tysime, balsuosime, o kon
kursų dalyvius bei nugalėto
jus apdovanosime!

Prancūzįjos lietuvių žinios, 
2001 m. gruodis



NEUŽRAKINKIME SAVO 
ŠIRDŽIŲ (I)

(Seno liuterono dialogas su 
savo kipšu)
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— Ko tu vis braunies į Vil
niaus jėzuitų gimnaziją? Savo 
— liuteronų bažnyčios — ne
gana? Ką ten esi pametęs?

Taip vieną gražią dieną į 
mano ausį pakuždėjo nuosa
vas kipšiukas. Privalėjau at
sakyti, nes nepaliks ramybėje.

— Nieko nepamečiau, prie
šingai — radau.

— Ką tu, senas liuterone, 
galėjai pas jėzuitus rasti? 
Prisimink, kokia kontraver
siška šių dviejų bažnyčių isto
rija.

— O tu prisimeni, kad Vo
kietijoje, Augsburge, tame 
pačiame mieste, kur beveik 
prieš 500 metų Martinas Liu
teris paskelbė „Confessio Au- 
gustana”, o imperatorius Ka
rolis V — religinę taiką, už
pernai Romos katalikų Baž
nyčia ir Pasaulio Liuteronų 
Bažnyčia iškilmingai pasirašė 
konkordatą apie galutinį susi
taikymą. Priešingumai už
miršti, pasaulyje tarp konfe
sijų puoselėjama ekumeninė 
dvasia.

— Gerai jau gerai. Baž
nyčias palikime ramybėje. Aš 
klausiu, ką tau pas jėzuitus 
veikti?

— Ilgoka pasaka. Ir prašau 
nepertr aukinėti.

... Vilniaus senamiestyje, be
veik pačiame jo centre, yra du 
pastatai, kurie abu praei
viams beveik nepastebimi. Vil
niaus jėzuitų gimnaziją, kaip 
ir Vilniaus liuteronų bažnyčią, 
galima pamatyti tik iš kiemo. 
Vienu žodžiu, tuos du gražius 
vienatinio Dievo tvarinius rei- 
kią.žiųogui atrasti. Aš jėzuitų 
gimnaziją atradau ekume
ninės maldos savaitės dėka. 
Patiko jėzuito Antano Sau- 
laičio pamokslas, sakomas 
mūsų, Vilniaus liuteronų, 
bažnyčioje. Tuo laiku Lietu
voje viešėjo Amerikos lietuvis 
Antanas Algirdas Venckus, 
atskridęs iš Čikagos. Jis — 
gimnazijos laikų klasės drau
gas iš Palangos, iš kur ir aš. 
Susitikova po 50 metų nesi
matymo. Gali įsivaizduoti, 
kipše?

— Galiu: apsikabinimai, 
džiaugsmo ašaros, taurės pu
tojančio... Kas toliau?

— Paaiškėjo, kad jis, ka
daise geriausias mūsų klasėje 
poetas, Algis Venckus, dabar, 
sulaukęs brandaus amžiaus,

„Yra ir pareigų.
Dr. P. Kisielius

Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite 
DRAUGĄ savo draugams, vaikams, 
anūkams, giminėms
ir pažįstamiems 
(pirmą kartą pre
numeruojant tik 
$65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime 
gražų pranešimą, 
kad Jūs
užprenumeravote 
DRAUGĄ jų vardu.

Siųskite:
Vardas, pavardė_________

Adresas

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas_______

Miestas, valstija, zip code

yra Amerikoje sumanytos tal
kos Lietuvos jėzuitų mokyk
loms remti komercinis konsul
tantas. Aš pasigyriau jam apie 
patikusį jėzuito pamokslą. O 
Algis ėmė ir supažindino su 
pamokslo autoriumi. Kun. An
tanas Saulaitis, pasirodo, esąs 
tituluojamas Lietuvos ir Lat- 
vįjos jėzuitų provincijolu. Ta- 
da...

— Ar ne per daug sutapimų?
— Nežinomi yra Viešpaties 

keliai...
— Tarkim. Kas iš to?
— Kantrybės, Ožiakoji.
... Svečio teisėmis dalyvau

ju Vilniaus jėzuitų gimnazi
jos jubiliejuje. Kaip žinia, 
2000-aisiais suėjo 430 metų 
nuo „Colegium Vilense Societi 
Jesu” įsteigimo. Ir kartu 5 
metai nuo Vilniaus jėzuitų 
gimnazįjos atgimimo.

— Kad tu žinotum, kipše, 
„kas tai buvo per šventė!..”

— Apie tą šventę tiek pri
kalbėta ir spaudoje skaičiau. 
Kam kartotis?

— Man ji — neužmirštama. 
Panašios šventės būna, ko 
gero, kartą per šimtmetį.

...Įeinu pro vartus į gimnazi
jos kiemą, o čia nebe kiemas 
— viduramžiai... Senoviškai 
pasirėdžiusios gėlių, bandelių 
pardavėjos, įvairūs amatinin
kai, kortų būrėjos, net ubagų 
kvartetas, už kurio unisonu 
traukiamas giesmes kiekvie
nas praeinantysis nėpagaili 
monetos... Senovinė Vilniaus 
miesto buitis — lauke, o paki
lus laiptais — „koridorius 
mirgėjo kolonomis, kapiteliais, 
teatrinėmis kaukėmis, įvairia
spalvėmis užuolaidomis ir 
karnizais, o ant sienų šmiri
nėjo XVII a. dvariškių še
šėliai...” — rašė moksleivė 
Ieva Mašidlauskaitė rašinyje 
„Mano klasės kasdienybė”. Ir 
tikrai, — moksleiviai persi- 
rengėliai „gyvuosiuose pa
veiksluose” vienas už kitų iš
radingiau šposauja, skelia kal
bos, istorįjos mokslų kalam
būrus, siūlo svečiams pa
eksperimentuoti su fizikos 
dėsnių ar organinės chemijos 
kuriozais. Šposai šposeliai 
šventės svečius juokina iki 
ašarų... Net nežinau, kokiais 
epitetais pašlovinti mokytojų 
ir mokinių dvasinę potenciją... 
Kokiom spalvom nuspalvinti 
jų dinamišką entuziazmą, kū

Eltos nuotraukaJėzuitų gimnazija Vilniuje,

rybišką išradingumą, jų jau
natvišką pasišventimą?

— Patetika čia nepadės.
— Nemylėkite žodžiu ar 

liežuviu, bet darbu ir tiesa! (1 
Jn 3.18) Citavau žodžius iš 
apaštalo Jono pirmojo laiško 
ne šiaip sau. Noriu, kad pak
lausytum, ką yra parašiusi 
jau mūsų minėtoji moksleivė 
Ieva:

„...O apie meilę gimnazijai 
tikriausiai tiktų pasakojimas 
apie vežimą. Vežimas, paleis
tas nuo kalno, iš pradžių rieda 
lėtai, bet kuo toliau, tuo la
biau greitėją, retsykiais už
kliūna už kokio akmens, bet jį 
peršoka ir dar greičiau rieda, 
kol nuvažiuoja nuo kalno. 
Tačiau... Vežimas nesustoja — 
jis važiuoja toliau visiems pri
mindamas apie kalną, kujris 
išjudino vežimą ir privertė jį 
važiuoti pasakišku greičiu. 
Taip ir mūsų meilė gimnązi- 
jai...”

— Ar tai meilė darbu, o, ne 
liežuviu? Dar Kristijonas Do
nelaitis apie nuo kalno dar
dantį vežimą yra pasakęs...

„ O kas nesuprato alegorijos, 
— toliau rašinyje aiškina 
moksleivė Ieva, — vežimas 
esame mes, riedėjimas — 
meilė, o kalnas, amžinas ir ne- 
pąjudinamas, — mūsų gimna
zija”.

— Suprask, nelabošiau, jei
gu moksleivis gali apie savo 
gimnaziją, jos dar nebaigęs, 
tokius gražius žodžius apie 
alma mater pasakyti, tai mo
kykla išties yra ko nors verta. 
Bet klausyk toliau:

„Mūsų gimnazija yra skirta 
ne tik mokyti, bet ir ugdyti 
gerąsias savybes, — rašo mo
kinė Austėja Androšiūnaitė

It’s Scandinavian

savo konkursiniame rašinyje. 
— Kiekvienais metais mokyk
loje yra rengiami renginiai, 
kurių metu gaunami pinigai 
paaukojami labdaros organi
zacijoms, padedančioms žmo
nėms. Gera prisidėti prie pa
galbos ir jausti, kaip kažkam 
suteiki laimę, pagalbą, viltį. 
Vienas iš gimnazijos tikslų — 
išugdyti mus gerais krikš
čionimis. Lankant šią mokyk
lą, Dievas tapo artimesnis. 
Anksčiau mišios man atrody
davo nuobodžios. Dabar su
prantu, kad neįstengdavau su
vokti gilesnės mišių metu ta
riamų žodžių reikšmės, įsi
gilinti į juos. Tikiuosi, kad su 
laiku gimnazįja padės įgyti 
daug gerų savybių”.

— Tikėkimės. Bet kodėl pa
sakei „konkursinis rašinys”? 
Gal ką prasitarei?

— Nesmailįanosiauk. Apie 
moksleivių rašinių konkursą 
vograusime kitą kartą. Šiuo
kart mums svarbu jubiliejaus 
proga pasidžiaugti tuo, kad 
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje 
auklėjamas dorovingas kolek
tyvas, kad čia kūrybiškai ug
domi moksleivių turimi gabu
mai.

— Sakyčiau, net talentai 
puoselėjami...

— Taip, išties, Pinčiuk. Iro
nija ne vietoje. Svarbu supras
ti, kad nebojant, visų tavo ne
labųjų negerovių ir nesėkmių, 
kurios kaip raupsai ėda šian
dieninę Lietuvą, yra jėgų, ug
dančių ir formuojančių dorą, 
gabią ir pasišventusią busimą
ją Lietuvos visuomenės kartą. 
Pasiklausyk, na, kad ir šio, 
vieno iš daugęlio, Jėzuitų gim
nazijos moksleivio samprota
vimų. IV humanitarinės kla

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
vvith a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freąuent flyer program.

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

Scandinavian Airlines

sės Egidijaus Šlepečio rašinyje 
skaitome:

„Gimnazijos jubiliejaus šven
timas ir žaismingas anų laikų 
modeliavimas man nekėlė ne
tikro sentimentalaus žavesio, 
bet greičiau suteikė supratimo 
apie tam tikras vertybes. Ne 
žodžiais, bet darbais mes sau 
ir kitiems įrodėme, kad esame 
Europos dalis, kad prieš 430 
metų jėzuitų į Lietuvą at
neštas švietimas gyvas šian
dien, kad Lietuva turi šansą 
tapti ES nare. Jubiliejaus 
dieną pąjutau dėkingumą ir 
pasididžiavimą, kad mokausi 
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje.

Mūsų karta dar ne iki galo 
susiformavusi, dažnai linkusi 
į kraštutinumus, daug suklu
pimų, nežinanti ir persekioja
ma prieštaringų idėjų ir jaus
mų. Taip turbūt bus visada — 
dėl to neverta pykti ar smerk
ti. Tačiau savyje ir gimnazijos 
drauguose jau pastebiu 'gerų 
ženklų’. Mes nė nepajuntame, 
kaip gimnazijos aplinka, ren
giniai, šv. Mišios, stovykla, li
teratūros, muzikos ir visos ki
tos pamokos, nuoširdūs moky
tojai mumyse pažadina po
linkį į grožį, klasiką, galų gale 
romantizmą. Viskas pinasi į 
didelį minčių ir jausmų tinklą. 
Mes esame rokeriai, metalis
tai, džiazo mylėtojai. Kartu 
mes su pakylėjimu einame 
gimnazijos koridoriais, me
nančiais didžią praeitį, ir ne
jučiomis užtraukiame liaudies 
dainą ar ištrauką iš lietu
viškos operos...”

— Prie moksleivio minčių 
nesikabinu: gražiai, jautriai, 
protingai pasakyta. Bet prisi
pažink, kuo čia dėtas tu? Pa
buvai šventėje, pasisvečiavai.

S/fS

A.t A.
JONAS GIRDŽIŪNAS

Mirė 2002 m. sausio 14 d., 5 v.r., sulaukęs 92 metų. “
Gimė 1909 m. Rudžių kaime, Panevėžio apskrityje.
II Pasaulinio karo metu Kenteno (Vokietija) stovykloje 

įsteigė lituanistinę mokyklą ir jai vadovavo. Atvykęs į JAV, 
1949 m. mokytojavo lituanistinėje mokykloje Roseland, IL. 
Gyveno East Chicago, IN, ir Union Pier, MI.

Velionis pašarvotas šeštadienį, sausio 19 d., 11 v.r. Šv. 
Onos bažnyčioje, 433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN.

Šeštadienį, sausio 19 d., 12 v.p.p. kun. K. Ambrasas 
aukos gedulingas šv. Mišias Šv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores, IN.

Liūdi žmona Sofija Girdžiūnienė, duktė Saulė Viktorija 
Girdžiūnas, Lietuvoje brolis Petras Girdžiūnas, seserys 
Bronė Aleknienė ir Stasė Girdžiūnaitė, dukterėčias, 
sūnėnai ir jų šeimos.

Laidotuvės privačios.
Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direkt. Root Funeral Home, Michigan City, IN. 
Tel. 219-874-6209.

Padėkojai šeimininkams: ačiū. 
Ir — viso gero. Ko dar?

— Aš, nevidone, čia tam, 
kad visiems mane skaitantie
siems paskelbčiau evangelisto 
Luko žodžius ir priminčiau 
apaštalo Pauliaus laiške žy
dams parašytus šventus žo
džius:

Vargas jums, kurie dabar 
sotūs, nes būsite alkani, Var
gas jums, kurie dabar juo
kiatės, nes jūs liūdėsite ir 
verksite. [Lk 6, 24-251 Nepa
mirškite daryti gera ir dalytis 
su kitais geru, nes tokiomis

NETEKOME TAURAUS 
LIETUVIO

Vos atšventę Šv. Kalėdas ir 
dar nesulaukę Naujųjų metų 
dienos, sužinojome, kad gruo
džio 27 d. amžinybės keliais 
iškeliavo Daytona Beach tel
kinio viengentis Juozas Paliu
lis. Jo sūnus Arūnas ir duk
ra Regina surengė deramai 
gražiai savo tėvo laidotuves. 
Laidojimo namų koplyčioje 
vyko atsisveikinimas su velio
niu. Prie atidengto karsto kal
bas sakė Lietuvių klubo pirm. 
J. Daugėla, Bendruomenės 
vietinės apylinkės vardu D. 
Kurauskienė, „Sietyno” choro 
vardu J. Daugėlienė ir jaunų 
dienų mokslo draugas V. Ab
raitis. Visi kalbėtojai išryški
no velionio puikią asmenybę, 
jo įgimtus gražaus gyvenimo 
ir bendradarbiavimo sugebėji
mus. Šeimos vardu graudžius 
atsisveikinimo žodžius tarė 
sūnus Arūnas, dukra Regina 
ir vaikaitė Lina.

Kitą dieną Prince of Pea
ce bažnyčioje buvo gedulingos 
pamaldos. Dalį skaitymų at
liko Juozo vaikaičiai. Iš baž
nyčios velionio karstas buvo 
nulydėtas į vietos kapines. 
Prie karsto sūnus Arūnas pri
siminė, kad jo tėvas buvo gi
liai religingas ir veik kasdien 
iš maldaknygės pasiskaityda- 
vo jam tinkamas maldas. Tad 
jis, ir čia, prie karsto iš tos 
pačios maldaknygės paskaitė 
kelias ištraukas. Karstą ne
šėjai nunešė į laidojimo na
mus ir įkėlė į mauzoliejų. Sa
lėje susirinkę laidotuvių da
lyviai pagiedojo kelias tauti
nes giesmes ir užbaigė laido
tuves Tautos himnu.

Iš kapinių visi susirinkusie
ji buvo pakviesti į vieną ištai
gingesnių vietos restoranų 
pietums. Pietų metu kalbėjo 
sūnus Arūnas ir jo žmona. 
Arūnas dar kartą paskaitė 

• savo tėvo pamėgtas maldas.
Paliulio žmona Jadvyga jau 

keleri metai yra sunkios li
gos prirakinta prie lovos. Juo
zas iki pat savo mirties ją la
bai ištikimai globojo ir tai 
kainavo jam daug fizinių jė
gų. Bet būdinga, kad laidotu
vių metu ji, savo globėjų Da
lios ir Algio Barūnų pagalba,

aukomis patiksite Dievui.
[Žyd 13 16].

— Taip, kipše, šventės atei
na ir praeina, o lieka kasdie
nybė. Nuo jos niekur nepa
bėgsi. Apie Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos rūpestėlius „pa- 
ūtarsma kitu rozu”.

— Negudrauk, senas lapine. 
Ne vien „rūpestėliai” tau gal
voj.

— Rytas už vakarą protin
gesnis. Pažiūrėsim, kai dugną 
dėsim. Iki!

Povilas Pukys

buvo įsodinta į ratukais aprū
pintą kėdę ir tuo būdu galėjo 
dalyvauti visose laidotuvių 
apeigose.

Juozas Paliulis buvo tikrai 
išskirtinai įdomi ir patraukli 
asmenybė. Jis buvo gimęs 
1916 m. Lietuvoje, Vilkaviškio 
apsk. Bartininkų valsč. Jis 
baigė Karo mokyklą ir pa
čiomis paskutinėmis Lietuvos 
nepriklausomybės dienomis 
gavo artilerijos leitenanto 
laipsnį. Tik stebuklu jis nebu
vo įjungtas į Raudonąją armi
ją ir išliko Lietuvoje. Vėliau, 
vėl bolševikams besiartinant 
į mūsų žemę, jis pasitraukė į 
Vokietiją, o vėliau į JAV. Gy
veno Waterbury ir išėjęs į pen
siją 1983 m. atvyko pastoviam 
gyvenimui į Daytona Beach.

Čia jis tuojau visa savo gy
vybine energija įsijungė į vie
tos lietuvių kultūrinę ir visuo
meninę veiklą. Jis labai mėgo 
dainą. Dar karo mokykloje 
dainavo kariūnų chore. Tad ir 
Daytona Beach jis tuojau įsi
jungė į vietos „Sietyno” cho
rą. Net ir sunkios liąos, kan
kinamas labai ištikimai lanky
davo visas repeticijas ir daly
vavo visuose choro pasirody
muose.

Dalyvavo ir visuomeninėje 
veikloje. Buvo aktyvus Lietu
vių klubo veikėjas; be to jis 
prisidėjo prie Lietuvių Ben
druomenės vietinės apylinkės 
organizavimo ir buvo šios apy
linkės pirmininkas.

Paliulis augo ir brendo ątei- 
tininkų pasaulėžiūros rėmuo
se. Šiai ideologinei srovei jis ir 
liko iki pat savo mirties išti
kimas. Dalyvaujant visuome
ninėje veikloje jam teko su
sidurti ir su kitų įsitikinimų 
bei pažiūrų žmonėmra/Pačiau 
bendraudamas su kitų pažiū
rų lietuviais jis pasižymėjo 
didžios tolerancijos įgimtais 
gabumais. Visuomeninėje 
veikloje buvo tikrai malonu ir 
lengva su Paliuliu bendradar
biauti ir kartu veikti.

Visi, kuriems teko arčiau 
Juozą pažinti ir su juo ben
drauti ilgai prisiminsime ir jo 
pasigesime.

J. Dg.

http://www.scandinavian.net
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Daina ir Rimantas Dumbriai dalyvavo šokių pamokoje, vykusioje Čikagos 
kultūros centre (78 E. Washington). Nemokamos šokių pamokos šiame 
centre tęsiasi! Šį sekmadienį, sausio 20 d., nuo 2 iki 5 vai. p.p. vyks 
„steppin” šokio pamoka. Pirmąją valandą šokti mokys patyrusi mokytoja, 
po to bus galima trypti pritariant muzikantų ansambliui. Daugiau infor
macijos tel. 312-742-4007 arba internete
www.cityofchicago.org / CulturalAffairs

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės metinis susirinki
mas vyks šį sekmadienį, sau
sio 20 d., 12 vai. Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Str. Vi
gus šaulius kviečiame daly
vauti.

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

BALFO CICERO 
SKYRIAUS ŠVENTĖ

BALFo Cicero skyriaus me
tinis narių susirinkimas ir va
jaus užbaigtuvių šventė įvyks 
sausio 27 d., sekmadienį. 9 
val.r. Cicero šv. Antano bažny
čioje bus aukojamos šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius narius- 
aukotojus; padėkosime Aukš
čiausiajam už aukotojų gailes
tingumą ir dosnumą vargą 
kenčiantiems lietuviams Lie
tuvoje ir kitur. Skyriuje yra 
daug narių, kasmet aukojan
čių po šimtinę ir daugiau. 
Taip pat pamaldose bus pa
minėtos pal. arkivyskupo Jur
gio Matulaičio 75-osios mirties 
metinės.

Po pamaldų susirinkimo 
programa su įdomiais prane
šimais, pasivaišinimas bei 
draugiškas pabendravimas 
vyks parapijos salėje. Visus ir 
visas maloniai prašome daly
vauti.

Skyriaus valdyba

BALFo Cicero skyriaus vajaus aukų rinkėjų pasitarimas. Iš kairės: J. Mikulis, R. J. Rimkus, S. Žemaitienė, O. 
Baukienė, E. Radvilienė, B. Motušienė, pirmininkė. Trūksta Č. Bačinskienės, S. Didžiulienės ir B. Novickio.

V. Motušio nuotr.

Ligijos Tautkuvienės nuotr.

JUBILIEJINIS ŠIUPINIO
VAKARAS ČIKAGOJE

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos Čikagoje jubiliejinis 
— 50-sis metinis Šiupinio va
karas šeštadienį, vasario 9 d., 
rengiamas Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje, 6500 South Pulaski Rd. 
Vakaras bus pradėtas atgaiva 
6 v.v. Meninę programą 7 v.v. 
atliks muz. Ričardo Šoko va
dovaujamas moterų ansamb
lis. Po to — vakarienė su tra
diciniu mažlietuvišku šiupi
niu, vaizdžiai aprašytu Kristi
jono Donelaičio „Metuose”. Po 
vakarienės šokiai, grojant 
muz. Ričardo Šoko estradi
niam orkestrui. Visi kviečiami 
atsilankyti ir maloniai praleis
ti vakarą. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
Ramūnui Buntinui, tel. 630- 
969-1316. Visi laukiami.

Kaip elgtis su pietinėje 
Čikagos pusėje nusikalti
mus vykdančiais jaunuo
liais? Ar Marąuette Parke 
esančioje St. Adrian mokyklo
je jiems įsteigti „alternatyvią 
mokymo įstaigą”? Joe Kulys, 
„Southwest News-Herald” sa
vaitraštyje (2002 m. sausio 17 
d.) rašantis „Neighborhood 
Notebook” skyrelyje, teigia, 
jog tai būtų ne išeitis, bet nau
ja problema. Kodėl? Skaityki
te „Southwest News-Herald”, 
rašantį apie pietvakarių Čika
gos problemas! Laikraštį gali
te įsigyti Čikagos pietvakarių 
parduotuvėse, o taip pat ir 
„Seven-Eleven” krautuvėje 
(67-ta ir California), „J. S. 
Peppers” (71 gatvė ir Pulaski 
Rd.) bei kitose vietose. Laik
raštį galite skaityti ir inter
nete www.swnewsherald.com

„Draugas” jau išsiuntinė
jo prenumeratų paragini
mus. Pirmuosius paraginimus 
gaus tie, kurių prenumerata 
pasibaigia vasario mėnesį, o 
antruosius tie, kurių prenu
merata baigėsi gruodį. Tau
pant lėšas laiškeliai iškeliavo 
antros klasės paštu, taigi jei 
jūsų užmokestis už laikraštį 
prasilenktų su mūsų primini
mais, gavę „Draugą”, patik
rinkite laikraščio viršuje esan
tį lipinuką su jūsų pavarde ir 
adresu. Čia bus nurodyta, iki 
kada jūsų prenumerata galio
ja. Kviečiame ir toliau būti 
mūsų skaitytojais!

Šį sekmadienį, sausio 20
d., nuo 12 vai. iki 8 val.v. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje Povilas Strolia įrašinės 
muzikinį video savo debiuti
niam įrašui „Ready to Snap”. 
Šiam tikslui jis maloniai kvie
čia jaunimą atvykti ir tapti šio 
video artistais. Tam reikalin
ga daili, tvarkinga apranga - 
tokia, kokia reikalaujama ei
nant į mokyklos šokius. Video 
įrašą režisuos pats Povilas, o 
redaguos Jonas Strolia (4 kar
tus laimėjęs Emmy Award). 
Turėtų būti visiems smagu!

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus TV 11 kanalo 
programoje „One on One” Či
kagoje kalbės šį penktadienį, 
sausio 18 d., 9 val.v. ir šį sek
madienį, sausio 20 d., 12 vai. 
New Yorke ši programa bus 
matoma sausio 19 d., šeštadie
nį, 9:30 val.r.; Miami, FL, - 
sausio 19 d. 9 val.r.; West 
Palm Beach - sausio 20 d. 1 
val.p.p. Siūloirie žiūrėti.

Dr. Renata ir dr. Vincas 
Staniškiai, gyvenantys Burr 
Ridge, IL, atsilygindami už 
kalėdines atvirutes, „Drau
gui” aukoja 50 dol. Nuošir
džiausiai dėkojame!

Kas mes esame, ką mes 
matome aplink save ir kokie 
mūsų uždaviniai - tai „Trys 
pamatiniai klausimai”, ku
riuos paskelbė prof. Pranas 
Dovydaitis pirmoje ateitinin
kų deklaracijoje prieš 90 me
tų. Šios sukakties prisimini
mas įvyks šeštadienį, sausio 
19 d., 6 val.v. Ateitininkų na
muose. Šv, Mišias atnašaus 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Po šv. Mišių bus muzikos ir 
dailiojo žodžio montažas, kurį 
paruošė Darius Polikaitis. Visi 
ateitininkai ir lietuviškoji vi
suomenė yra kviečiama daly
vauti.

Skelbimui
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cėrmak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (sk.)

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!
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Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453

NEJAUGI TURIME TIK 
DVI MOKYKLAS?

Kaip buvo žadėta, „Drau
ge” vėl spausdinamas skyrius 
patiems jauniesiems skaityto
jams — „Lietuviukų draugas”. 
Jį sumaniai redaguoja moky
toja Gražina Sturonienė. Deja, 
nesulaukiame platesnio lietu
viškųjų mokyklų vedėjų ir mo
kytojų dėmesio — gražiai ben
dradarbiauja tik dvi mokyk
los: Čikagoje — ČLM ir Le
monte — Maironio. O kur 
visos kitos? Kur Cleveland, 
Filadelfija, New York, Detroit, 
Los Angeles, naujoji San Die
go, Floridoje ir kitur? Dar 
kartą kviečiame ir raginame 
visas lietuviškas mokyklas 
siųsti mokinių rašinėlius, pie
šinius, mokyklos veiklos nuo
traukas, pasiūlymus, patari
mus, galvosūkius ir kitokią 
medžiagą „Lietuviukų drau
gui” (G. Sturonienės adresas 
yra prie skyrelio pavadinįmo, 
galima siųsti ir „Draugo” 
adresu). Laukiame!

Danutė Bindokienė 
KIEK KAINUOJA

LAISVĖ
Laisvė yra labai svarbi kiek

vienam žmogui. Lietuviai savo 
laisvę išsikovojo prie televizi
jos bokšto. 50 metų Lietuva 
buvo okupuota Tarybų Sąjun
gos. Sausio 13-tąją žmonės 
budėjo prie Televizijos bokšto. 
Tarybų Sąjungos žmonės at
važiavo su tankais ir pradėjo 
šaudyti į bokštą. Buvo nu
traukta televizija ir žmonės 
puolė į paniką. Žuvo apie 13 
žmonių. Už valandos pradėjo 
veikti radijas. Žmonės buvo 
užblokavę kelią, kad išsaugo
tų paskutinį žinių šaltinį. Už 
aštuonių mėnesių pradėjo 
veikti televizija. Taip žmonės 
išsikovojo laisvę.

Marįja Steigvilaitė 
ČLM, 4 sk. mok. 

* * *
Laisvė yra žmonių gyvybė, 
Laisvė yra žmonių gėrybė, 
Laisvė — tai žmonių gyveni

mas,
Laisvė — tai mūsų bendru

mas,
Laisvė — tai mūsų graži 

Lietuva,
Laisvė — tai, ką mes iško

vojome,
Laisvė yra mūsų draugai, 
Laisvė — visi ir visada kar

tu.
Arvydas Dubinskas

ČLM, 4 skyrius 
* * *

Laisvė yra brangus dalykas. 
Daug žmonių savo gyvybes 
atidavė už laisvę. Lietuva bu
vo okupuota 50 metų. Ji jokios 
laisvės neturėjo. 1991 m. sau
sio 13 d., kai okupantai mėgi
no užimti Televizijos bokštą 
Vilniuje, žmonės bandė stab
dyti jų tankus. Nemažai žmo
nių žuvo. Niekas neturėtų pa
miršti tos dienos. Tai mūsų 
laisvės diena!

Ignas Grabauskas 
ČLM, 4 skyrius

* * *
Laisvė yra labai brangi. Už 

laisvę reikia kariauti. Ji lietu
viams viską reiškė. 13 lietuvių 
už ją mirė. Tarybų Sąjunga ją 
daugiau negu 50 metų okupa
vo. Lietuviai šitą tragediją at
simena. Už savo laisvę gy
vybę atidavė trylika didvyrių.

Matas Orentas
ČLM, 4 skyrius

„Geležinio Vilko” būrelio pirmininkas Gediminas Janušauskas kun 
tanui Saulaičiui įteikė kuklią dovanėlę, skirtą Lietuvos vaikams.

17-TO AMŽIAUS 
LIETUVA

MANO SLAPČIAUSIA 
SVAJONĖ

Aš turiu daug slapčiausių 
svąjonių. Viena jų yra pabaig
ti mokslus ir važiuoti į Lie
tuvą. Aš ten susitiksiu su 
draugais ir seneliais. Dar vie
na svąjonė yra tapti kirpėja. 
Man labai patinka kirpti 
plaukus ir daryti šukuosenas. 
Taip pat aš norėčiau būti gera 
krepšininkė. Man labai patin
ka žaisti krepšinį. Aš noriu 
žaisti, kol pabaigsiu mokslus. 
Dar norėčiau visą laiką lanky
ti šokių būrelius. Aš dabar 
šoku pramoginius šokius ir 
man labai patinka. Aš dar 
daug svajonių turiu, bet visų 
nesakysiu!

Audra Miliūnaitė 
ČLM, 6 skyrius

GALVOSŪKIS NR. 1

lietuvių pagonių dievaitis. 2. 
Žemės deivė. 3. Viena iš lietu
vių pagonių deivių, kuri ka
daise pasirodydavo pelėdos 
pavidalu. 4. Senovės lietuvių 
pagonių mirties deivė. 5. Dei
vė - miškų ir medžioklės glo
bėja.

Zš praeities turime paimti 
ugnį, bet ne pelenus.

Japonų patarlė

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai per Kalėdų šventes mokykloje. Eugenijaus Butėno nuotr.

1696-tais metais mirė Lenki
jos karalius ir Lietuvos valdo
vas Jonas Sobieskis. Tuo lai
ku naujo valdovo rinkimai 
buvo triukšmingi ir netvar
kingi. Buvo problema ta, kad 
žmonės nežinojo ką jie galėjo 
išrinkti ir kas būtų geriausias 
vadovas. Pagaliau, Augustas 
Saksas buvo išrinktas karaliu
mi, nes jis turėjo daugiausiai 
pinigų ir galėjo bajorus pa
pirkti. Po Sakso išrinkimo 
trys valstybės — Lietuva, 
Lenkija ir Saksonija susijun
gė. Tuo metu Lietuvos didikai 
Sapiegos ir Oginskiai kariavo 
tarp savęs ir tuo kėlė net
varką Lietuvoje. Saksų valdy
mo laiku Lietuva „miegojo”, o 
kitos tautos, kaip Rusija, darė 
didelius užgrobimo planus — 
padalinimų planus.

Kristina Vaznelytė, 
8-ta kl., Lemonto Maironio 

lit. m-la

Andriaus Vrubliausko, Čikagos lituanistinės mokyklos 2 skyriaus 
moksleivio, piešinys.

LIETUVOS ATGIMIMAS XIX A.
Lietuva praradusi viską: sa

vo kalbą, papročius ir žemę, 
staiga pradėjo atgimti ir staty
ti savo pamatus. Nors visai 
neseniai rusai buvo atėmę lie
tuvišką spaudą, tačiau lietu
viai nepasidavė tikėję, kad tai 
nėra lietuvių tautos mirtis. 
Vyskupas Valančius ir Lietu
vos šviesuoliai slaptai rašė 
knygas, o knygnešiai platino 
jas lietuvių tarpe. Kad tauta 
nemirtų, 1883 m. Jonas Basa
navičius pradėjo leisti laikraš
tį „Aušra”. Šis laikraštis aiš
kino gręsiantį pavojų lietuvių 
tautai ir ragino lietuvius ginti 
savo tėvų kalbą ir papročius. 
Kai „Aušra” nustojo veikusi, 
dr. Vincas Kudirka, patriotiz
mo paveiktas, pradėjo leisti 
laikraštį „Varpas”, kuris 
skambėjo ir šaukė lietuvius: 
„Kelkite, kelkite, kelkite”. 
„Aušra” ir „Varpas” buvo lie
tuvių tautinio atgimimo ir lie
tuvių tautos žadintojai devy
nioliktajame amžiuje.

Audrė Kapačinskaitė ir 
Julija Vallee, 10 klasė

Lemonto Maironio lit. m-la
MANO MAMA

Aš labai myliu savo mamą. 
Ji man yra labai svarbus 
žmogus. Mano mama yra la
bai graži ir labai gera. Ji 
mane labai myli ir man daug 
padeda. Kai mano kiškis mirė, 
ji kartu su manimi verkė. Kai 
aš ko nors nesuprantu, ji man 
paaiškina. Ji yra mano pasau
lis. Jeigu šiandien jos čia 
nebūtų, aš būčiau liūdna ir 
nežinočiau, ką daryti.

Laura Šalčiūnaitė, 
7 skyrius

Vinco Krėvės lit. mokykla 
Philadelphia

)
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