I u Ii II h u ii ii n Ii ii II ti ii lt tl IhIiiiIIi IIii iltį u liii hIIkI
.......................... ,MTyRn

MD(,

3/4 Si įSnATiJ
THE LIBRARY OF CONGRESS
EUROPEAN READING ROOM
Šeriais Divmon
Hashington

DC

20540-4H3.0

NEVVSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 01/23/02

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 •

PERIODICALS
January

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

24,

KETVIRTADIENIS -THURSDAY, SAUSIO - JANUARY 24, 2002

VoLLXXXXX

V. Landsbergis ragina rūpintis
sovietų žalos atlyginimu
Vilnius, sausio 23 d. (BNS)
—Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių)
pirmininkas
Seimo narys Vytautas Lands
bergis ragina Lietuvos valdžią
labiau rūpintis sovietinės oku
pacijos skriaudą patyrusiais
piliečiais ir sekti Lenkijos pa
vyzdžiu siekiant skriaudos at
lyginimo.
Kaip teigiama trečiadienį
išplatintame V. Landsbergio
pareiškime, Seimui 2000 metų
birželį priėmus sovietų okupa
cijos žalos atlyginimo įstaty
mą, Lietuvoje skambėjo nema
žai kritikos. „Tačiau tuo metu
Vokietijoje ir Austrijoje svars
tytos galimybės atlyginti už
vergišką darbą per II pasau
linį karą prievarta atvežtiems
darbininkams šiandien jau
yra įgyvendinamos”, teigia
parlamentaras.
Pasak jo, 1996 metais Rusi
ja, stodama į Europos Tarybą,
oficialiai įsipareigojo kompen
suoti išvežtiesiems iš SSRS
okupuotų Baltijos valstybių,
todėl Lietuva įkūrė tų asmenų
bei palikuonių grįžimo į
tėvynę fondą ir tarpvalsty
binėse derybose su Rusija
iškėlė žalos atlyginimo klau
simą. „Tuo tarpu Rusija suke
lia sunkumų Lietuvos versli
ninkams ir per savo interesų
reiškėjus daro užuominas į šį
įstatymą. Jis minimas kaip
priežastis, kodėl Rusijos Dū
ma nenori užbaigti sienos su

* Rusijos naftos transpor
tavimo bendrovė „Transneft” nusprendė įsteigti savo
atstovybę Lietuvoje, kad page
rintų didėjančių naftos, einan
čios į Mažeikių perdirbimo
įmonę ir Būtingės terminalą,
srautų valdymą. „Transneft”
valdo vamzdynų sistemą, ku
rios bendras ilgis sudaro be
veik 50,000 kilometrų. Pernai
jos sistema buvo transportuo
ta 340 mln. tonų. 170 mln. to
nų naftos iš bendro transpor
tuoto kiekio buvo eksportuota.
* Švedijos ir Vokietijos
uostai grasina stabdyti „Lisco Baltic Servis” keltus, jei
įmonė nepaklus Tarptautinės
transporto federacijos reikala
vimui 3 kartus — iki europi
nio lygio — padidinti jūrinin
kų atlyginimus.
<vž, eiu>
* Dėl valdininku žioplu
mo ir aplaidumo Šiaulių
biudžetas
prarado
šimtus
tūkstančių litų — paaiškėjo,
kad pusantrų metų mažas pa
jamas turintiems šiauliečiams
miestas mokėjo dvigubas kom
pensacijas už šaltą ir karštą
vandenį.
(R, bud
* Lietuvos nardytojas Ju
rijus Zavadskis ir- dar penki
narai, iškirtę eketę, ketina pa
nirti į Galvės ežerą su dvira
čiais ir pasivažinėti dugnu bei
aukštyn galva ledu. Narai sa
ko neketinantys naudoti jo
kios specialios įrangos ir vil
kėti tradicinius naro kostiu
mus bei akvalangus. „Tech
niškai važiuoti ežero dugnu
yra daug paprasčiau nei ledu
žemyn galva. Pirmąjį variantą
jau esame bandę prieš savaitę
repeticijoje”, sakė J. Zavads
kis. Šį neįprastą ir, narų teigi
mu, pirmą kartą pasaulyje
rengiamą „pasivažinėjimą” fil
muos tarptautinės naujienų
agentūros „Reuters” ir „Asso
ciated Press”.
(BNSi

WWW.DRAUGAS.ORG

tarties su Lietuva ratifikavi
mo procedūros”, rašoma pa
reiškime.
Konservatorius atkreipė
dėmesį į sausio 16-17 dieno
mis įvykusį Rusijos prezidento
Vladimir Putin vizitą Lenki
joje, kuomet susitikime su
Lenkijos prezidentu Aleksander Kwasniewski buvo aptartas
Lenkijos tremtinių sibiriečių
žalos atlyginimo klausimas.
„Reikia, kad Lietuvoje įsi
tvirtintų suvokimas, o sykiu ir
skaidri mintis, kad nei okupa
cijos, nei trėmimai nepraeina
be žalos gyventojams ir valsty
bei”, teigiama pareiškime.
Įgyvendinant 2000 m. bir
želio 13 d. Seimo priimtą
įstatymą dėl SSRS okupacijos
žalos atlyginimo, Lietuva su
skaičiavo sovietų okupacijos
padarytą žalą, kuri buvo
įvertinta 20 mlrd. JAV dole
rių. Įstatymas įpareigoja Lie
tuvos vyriausybę surengti de
rybas su SSRS teisių pe
rėmėja Rusija dėl šios žalos
atlyginimo.
Kai kurios politinės partijos
kritikavo konservatorių pa
siūlytą ir jų balsais priimtą
įstatymą, vertindamos jį kaip
pernelyg kategorišką ir galintį
pakenkti santykiams su Rusi
ja.
Rusija griežtai neigiamai
reagavo į Lietuvoje priimtą
SSRS okupacijos žalos atlygi
nimo įstatymą.

(Remiantis AFP. Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešima*)

J

Linksma: nusiteikę Seimo opozicijos nariai — liberalas Gintaras Steponavičius, centristas Gintaras Šileikis ir
konservatoriai Andrius Kubilius bei Rasa Juknevičienė — eina į susitikimą su vyriausybės vadovu Algirdu BraZ&usku.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

Seimo opozicija „auklėjo”
premjerą ir Seimo vadovą
Vilnius, sausio 23 d.
(BNS) — Trečiadienį su vy
riausybės ir Seimo vadovais
atskirai susitikę parlamenti
nių opozicinių partijų atstovai
aptarė Konstitucijos pataisų
dėl dirbamos žemės pardavi
mo užsieniečiams, Ignalinos
atominės elektrinės uždarymo
ir pensijų sistemos reformos
priėmimo bei kitus klausimus.
„Mes raginame Seimo pirmi
ninką, kaip vienos svarbiausių
Lietuvos institucijos vadovą,
aktyviau imtis iniciatyvos ir
atsakomybės dėl šių klausimų

Kazys Bobelis bando
pakelti savo partijos
autoritetą

* Seime prabilta apie ga
limybę Lietuvai pereiti prie
visiškai profesionalios kariuo
menės. KAM Gynybos štabo
viršininkas pulkininkas Anta
nas Jurgaitis teigia, kad šiuo
metu kariniu požiūriu nebūtų
tikslinga pereiti prie profesio
nalios kariuomenės. Skaičia
vimai rodo, jog išlaikyti vieną
profesionalą kainuotų dvigu
bai daugiau negu šauktinį.
(KD. Elta)

Kaina 50 c.

Pasaulio nauįlenos

priėmimo. Aktyviau pristatyti
savo, ne kaip politinio lyderio,
o kaip institucijos vadovo pozi
ciją bei prisidėti prie to, kad
visų politinių jėgų nuomonės
ir konstruktyvūs pasiūlymai
būtų atspindėti”, pareiškė Li-

* Vilniuje iškilmingos ce
remonijos metu iš mąjorės į
pulkininkes leitenantes buvo
pakelta KAM Finansų ir biu
džeto departamento direktorė
45 metų Lina Lajauskienė.
Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius jai įteikė ant
pečius. Jis pažymėjo, kad pul
kininko leitenanto laipsnis
moteriai suteikiamas pirmą
kartą per visą Lietuvos ka
riuomenės istorįją nuo 1918
metų. „Mes nesivaikome re
kordų, Lietuvos kariuomenėje
atsiranda
nauja
kokybė”,
sakė L. Linkevičius. Pasak jo,
aukštas pareigas užimančios
moterys ne tik nenusileidžia
vyrams, bet, vykdydamos pa
reigas, neretai juos ir pralen
kia.
(BNS)
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beralų frakcijos seniūnas Gin
taras Steponavičius.
„Mes pasigendame, kad Sei
mo pirmininkas būtų tikru
Seimo pirmininku, o ne tik
Naujosios sąjungos lyderiu”,
pridūrė Tėvynės sąjungoskonservatorių frakcijos seniū
nas A. Kubilius.
Opozicįps atstovai taip pat
pasigedo valdančiosios daugu
mos noro tartis su opozicija.
„Ne išdidumas svarbiausia.
Svarbiausia — valstybės dar
bai” pažymėjo G. Stepona
vičiui.
A. Paulauskas pareiškė svei
kinąs opozicijos pasiūlymą dėl
glaudesnio bendradarbiavimo.
„Opozicija jau šiek tiek atsi
gauna, pradeda susinorminti
savo darbo ritmą ir bus gali
ma reguliariai bendrauti”,

pažymėjo jis.
Tuo tarpu trečiadienį ryte
įvykusiame susitikime su vy
riausybės vadovu socialde
mokratų vadovu Algirdu Bra
zausku opozicijos
atstovai
ragino jį daryti didesnę įtaką
valdančiajai daugumai, kad
jos sprendimai nesikirstų su
vyriausybės nuostata.
Pasak opozicijos atstovų, su
premjeru kalbėta apie tai, kad
jis „turėtų būti valdančiosios
koalicijos lyderiu ir siekti, kad
ji gintų vyriausybės nuo
monę”, tačiau šis pripažinęs
savo galimybių ribas.
„Premjeras išdėstė žmogiš
ką nuostatą, kad ne viską gali
suvaldyti”, sakė Lietuvos li
beralų sąjungos pirmininkas
Eugenijus Gentvilas. Jis pa
žymėjo, jog premjeras, opozici
jos nuomone, kartais nepa
grįstai nusišalina nuo Seimo
reikalų.

Ignalinos atominė elektrinė —
saugiausia regione

Vašingtonas-Vilnius, sau- tros energijos Lietuvoje, aprūVilnius, sausio 23 d.
sio
23 d. (BNS) t— Ignalinos pina darbu ir sutęikia socia
(BNS) — Partijai „Lietuvos
atominė
elektrinė (LAE) atitin lines garantijas miestui.
krikščionys demokratai” vado
ka
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ir
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pa
sklaidą kuo greičiau „persi
orientuoti” ir daugiau dėmesio ciacijoje Vašingtone sakė kal gal Europos Sąjungos (ES) rei
skirti krikščionims demokra bą „Tradicijos ir nauji iššūkiai kalavimus, tad Lietuva gerai
— Lietuvos grįžimas į gamtą supranta, kad valstybei sto
tams.
„Tikimės, per ateinančius 21 amžiuje”, kur išdėstė Lietu jant į ES, jėgainė bus uždary
ta. „Tai sukels naujų proble
rinkimus suvaidinti stiprų vos požiūrį į aplinkosaugą.
Kalbėdamas apie IAE, prezi mų, kurios bus išspręstos su
vaidmenį. Tada visi, kurie
taip kritiškai vertina mūsų dentas pažymėjo, kad jėgainė Europos pagalba”, sakė V.
pozicijas, turės persiorientuo pagamina 80 proc. visos elek- Adamkus.
Kaip vieną esminių proble
ti. Bet aš patarčiau jiems per
* Seimo narys, buvęs
mų
V. Adamkus paminėjo so
siorientuoti truputį anksčiau,
premjeras Rolandas Paksas
vietinės
okupacijos palikimo
nes mes jau dabar darome di
ragina pirmiausia numatyti
—
didžiulių
gamyklų, daran
delę politinę įtaką”, sakė K.
atsarginius energetikos ištek čių žalą gamtai — tvarkymą.
Bobelis.
lius, kuriais bus naudojamasi
Kaip pavyzdį prezidentas pa
„Paskutiniu metu žinia
uždarius Ignalinos atominę
minėjo „Mažeikių naftos” ben
sklaida ignoruoja krikščionių
elektrinę (IAE), ir tik tuomet drovę, kuri ilgą laiką kentėjo
demokratų veiklą ir jų daromą
prisiimti įsipareigojimus dėl
nuo žalios naftos stokos, o dėl
įtaką Lietuvos politiniame
uždarymo laiko. „Gal vietoje
pasenusių gamybos technolo
gyvenime. Liūdna, kad žinia
uždaromų, dabar kritikuo gijų nebuvo pajėgi konkuruoti
sklaida kiekvienoje diskusijoje
jamų dėl nesaugumo reakto tarptautinėje rinkoje. „Padė
krikščionių demokratų net ne
rių turėtume statyti naują tis pasikeitė, kai 1999 metais
mini”, skundėsi 3 iš 141 Seimo
modernų vakarietišką ir sau Lietuvos naftos sektoriuje
narių turinčios partįjos vado
gų atominį reaktorių? O gal
pradėjo veikti JAV kompanįja
vas. Pačių Lietuvos krikš
juos turėtų pakeisti nauja ‘Williams’, kuri iš karto ėmėsi
čionių demokratų teigimu, šiai
šiluminė elektrinė?”, klausė R.
modernizuoti gamyklą ir su
partįjai savivaldybėse atsto
Paksas. Jo nuomone, IAE bent darė sutartį su Rusijos kom
vauja apie 112 iš 1,562 savi
jau iki 2009 metų .nebūtų panija ‘Jukos’ dėl ilgalaikio
valdybių tarybų narių.
uždaryta. R. Paksas įsitikinęs, naftos tiekimo”, sakė valsty
* Vyriausybė, apsižiūrė kad Lietuvos derybininkai su bės vadovas.
jusi, kad valstybės tarnauto Europos Sąjunga dar neišnau
Prezidentas savo kalboje
jai ne diplomatai, dirbantys dojo visų galimybių šioje sri taip pat pažymėjo vyriausybės
diplomatinėse įstaigose užsie tyje. Apsispręsti dėl IAE II uždavinį skatinti ekologinių
nyje, nuo praėjusių metų spa bloko uždarymo Seimas pla ūkių plėtotę Lietuvoje.
lio gauna beveik dvigubai di nuoja šiais metais. ES reika
Trečiadienį vakare preziden
desnius atlyginimus, pakeitė lauja dėl to apsispręsti kuo tas ir jį lydinti delegacija iš
jų
atlyginimo skaičiavimo greičiau, o IAE antrąjį bloką vyko pirmojo oficialaus dviejų
tvarką.
(BNS, uždaryti iki 2009 metų. <bns> dienų vizito Meksikoje.

Biškekas. Vašingtonas neketina nuolat laikyti kariuomenės
buvusiai Sovietų sąjungai priklausiusiose Centrinės Azijos valsty
bėse, nors šiuo metu jose yra sutelktos didelės Amerikos pajėgos,
trečiadienį pareiškė Kirgizijoje viešintis Afganistano karo opera
cijai vadovaujantis generolas Tommy Franks. Jo spaudos konfe
rencija buvo surengta po sostinėje Biškeke įvykusio jo susitikimo
su Kirgizijos prezidentu Askar Akajev. Tačiau T. Franks pridūrė,
jog ir neturėdamos nuolat dislokuotos kariuomenės, JAV toliau
dalyvaus šio regiono reikaluose, tęsdamos antiteroristinę opera
ciją
Vašingtonas. JAV gynybos ministras Donald Rumsfeld įsakė
nutraukti belaisvių iš Afganistano pervežimą į Kubos Guantana
mo saloje esančią JAV karinę bazę. Nežinoma, kiek laiko galios šis
draudimas. NBC pranešė, jog kaip oficialią priežastį Pentagonas
nurodo tai, kad jau nebėra galimybių čia laikyti daugiau belaisvių.
Tačiau, kaip pažymėta laidoje, laikinasis kalėjimas buvo numaty
tas 2,000 kalinių, o dabar ten yra tik 158 talibai ir teroristinio
tinklo „ai Qaeda” kovotojai. JAV žiniasklaidoje pateikiama nuo
monė, jog iš tikrųjų belaisvių pervežimas į Kubą nutrauktas dėl
to, kad šis sumanymas smarkiai kritikuojamas užsienyje. Pasau
lio žiniasklaidos priemonės išplatino nufilmuotus siužetus, kaip
belaisviai išlaipinami iš lėktuvų surakinti ir su maišais ant galvų.
Europos Sąjungos (ES) vadovybė, Nyderlandų ir Vokietijos vyriau
sybės bei Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetas pareikala
vo, kad JAV suteiktų suimtiesiems Afganistane karo belaisvių
statusą ir elgtųsi su jais vadovaudamosi Ženevos konvencija.
Tokyo. Gal pasaulinė antiteroristinė koalicija ir laimėjo karą
Afganistane, tačiau ji rizikuoja „patirti pralaimėjimą taikos me
tu”, jei JAV ir toliau taip elgsis su Afganistane suimtais belais
viais, trečiadienį pareiškė Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų
komisaras Chris Patten. Šitaip jis atsakė į klausimą, kaip vertina
elgesį su įtariamais Talibano ir teroristų tinklo „ai Qaeda” na
riais, kurie kalinami JAV karo laivyno bazėje. Vašingtonas 110
Guantanamo bazėje kalinamų belaisvių laiko „neteisėtais kovoto
jais” ir nesuteikia jiems karo belaisvių statuso, tuo pačiu ir 1949
m. Ženevos konvencijos numatytų teisių. Tokia JAV nuostata su
kėlė didelį tarptautinį susirūpinimą. Ch. Patten pabrėžė, kad ES
tvirtai rėmė JAV vadovaujamą karo operaciją ir didžiai užjautė
Ameriką po rugsėjo 11-ąją įvykdytų teroro išpuolių. Tačiau tarp
tautinė koalicija turi vadovautis tokiomis vertybėmis, kaip
„tarptautinės teisės viršenybė, sąžiningumas, padorumas ir tei
singumas, bet ne kerštu”, sakė ES komisaras.
Ankara. Įtakingas afganų karo lauko vadas Abdul Rashid Dostum trečiadienį pranešė, kad Šiaurės Afganistane kilę vietos gink
luotų grupuočių susirėmimai nebevyksta, nes jam pavyko iš
spręsti jų nesutarimus. „Susirėmimas kilo dėl nedidelio privataus
reikalo tarp vietos vadų”, sakė A. R. Dostum, kuris taip pat yra
Afganistano gynybos ministro pavaduotojas.
Strasbūras. Pagrindinis pranešėjas Čečėnijos klausimu Euro
pos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) sesijoje lordas
Judd pareiškė, kad būtina sustabdyti karo veiksmus Šiaurės Kau
kaze. Kreipdamasis Strasbūre į ETPA žiemos sesijos delegatus, jis
pareiškė nuomonę, kad Europos parlamentarai turi reikalauti
„nuolat mažinti federalinę kariuomenę Čečėnijoje”. Šiuo metu pa
dėtis Čečėnijoje, pranešėjo nuomone, „dar nekelia vidinio pasiten
kinimo, ir siekiant pažangos, dar reikia daug ką padaryti”. Tarp
teigiamų pokyčių jis paminėjo Rusijos prezidento Vladimir Putin
norą pradėti derybas su čečėnų atstovais. Pakviesti dalyvauti As
lan Maschadov, kurį pranešėjas pavadino „teisėtai išrinktu Čečė
nijos Respublikos prezidentu”, yra būtina sėkmingo šios tarybos
darbo sąlyga.
Maskva. Rusija pranešė, jog pareiškė Didžiajai Britanijai pro
testą dėl Londone įvykusio jos Užsienio reikalų ministerijos atsto
vo susitikimo su sukilusios Čečėnijos prezidento Aslan Maschadov
atstovu, nes tai „prieštarauja bendradarbiavimo dvasiai... įskai
tant bendrų veiksmų prieš tarptautinį terorizmą sferą”. Britanijos
URM pranešė, kad Rusijos valdžia buvo iš anksto įspėta apie bū
simą susitikimą su čečėnų pasiuntiniu.
Vašingtonas. JAV apgailestavo, kad buvo priverstinai uždary
tas paskutinis visai Rusijai rodęs nepriklausomas televizijos kana
las ir pažymėjo, kad žiniasklaidos laisvė yra būtina ekonominei
bei politinei plėtrai. Rusijos valdžia pirmadienį išjungė televizijos
kanalą TV-6, kuris dažnai kritikuodavo prezidento Vladimir Putin
kampaniją Čečėnijoje, valdžios korupciją. JAV Valstybės departa
mento atstovas spaudai Richard Boucher sakė, kad JAV aiškiai iš
reiškė Rusįjai savo susirūpinimą dėl televizijos kanalo, kuris buvo
priglaudęs daug liberalių žurnalistų. Jis pažymėjo nesąs tikras, ar
buvo susitikimų po to, kai teismas priėmė sprendimą dėl TV-6, bet
sakė, kad „Rusijos valdžia labai gerai informuota apie mūsų po
žiūrį”.
Deli. Indijos policija, tirianti išpuolio prie JAV kultūros centro
Kalkutoje aplinkybes, seka pėdsakais, kurie rodo užpuolikų sąsa
jas su rugsėjo ll-osios atakomis JAV, sakė Indijos Centrinio tyri
mų biuro pareigūnas. Pasak jo, Delis parengė medžiagą dėl Indijo
je veikiančių kovotojų grupuočių sąsajų su asmenimis, įtariamais
atakos prieš World Trade Center New Yorke organizavimu.
Paryžius. Legendinis drabužių modeliuotojas Yves Saint Laurent antradienį su mados pasauliu atsisveikino įspūdingu reginiu,
kuris leido prisiminti nuostabų mados istorijos puslapį ir kurį ste
bėdami ištikimi jo gerbėjai ne
KALENDORIUS
galėjo sulaikyti ašarų. 2,000 ^/^u^au^n^^uauaaanau^usaaa^^tnuauu^asua^nt
Sausio 24 d.: Artūras, Felicija,
svtčių, susirinkusių į Paryžiaus
Gaivile,
Mažvydas, Pranciškus, Rai
Pompidou centre surengtą pa
nis, Šarūnas, Vilgaudas.
sirodymą, atspindėjusi 40 metų
Sausio 25 d.: Šv. apaštalo Pau
trukusią Y. Saint Laurent kar
liaus
atsivertimas; Agape, Ananįjas,
jerą, pamatė vienus įsiminti
Jaunutis,
Jomantas, Povilas, Vilteniausių XX amžiaus apdarų.
nis,

Žiedė.

»
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LIETUVIU TELKINIAI
TREASURE COAST, FL
LIETUVOS VYČIŲ
153 KUOPOS VEIKLA
Mėnesiniai susirinkimai
Kiekvieną pirmą mėnesio
sekmadienį po lietuviškų pa
maldų L. Vyčių nariai renkasi
į St. Jude parapijos patalpas
pabendravimui. Prie kavos
puoduko ir užkandžių aptaria
veiklos reikalus, pasikalba,
pasidalina naujienomis apie
Lietuvą. Dauguma narių yra
jau vyresnio amžiaus pensi
ninkai. Nepaisant amžiaus ir
negalių, stengiasi išlaikyti or
ganizacijos tęstinumą ir pagal
savo jėgas yra veiklūs.
Nauja kuopos valdyba
2001 metų lapkričio mėn.
susirinkime išrinkta nauja
valdyba:
pirm.
Constance
Scheibelhut, vicepirm. Jose
phine Lubinski, sekr. Florence
Morris, ižd. James Marcinkus.
Kitoms pareigoms į valdybą
išrinkta Florence Miškinis,
Valerie Bissol, Alfonse Miški
nis ir Aldona Biliūnienė.
Kalėdinis pabendravimas
Gruodžio mėnesio pradžioje
suruoštas kalėdinis pabendra
vimas. Ant šventiškai papuoš:
tų stalų sudėtus tradicinius
Kalėdų valgius ir narius lai
mino dvasios vadas kun. Če
pams. Po vaišių visi bandė sa
vo laimę gausiuose laimikiais
laimėjimuose. Popietė prabėgo
greitai ir visi linksmi skirstėsi
namo.

mu ir laukiame, kad visos at
vykusios lietuvaitės jungtųsi
prie visokios veiklos.
Susirinkimas vyko svetin
goje dr. H. A. Soliu rezidenci
joj. Atlikus susirinkimo for
malumus, šeimininkė kvietė
prie vaišių stalo. Ir ko čia ne
buvo — ne tik skanu, bet ir
akis svaigo nuo pilno stalo
gėrybių. Žinoma, visada viena
kitą barame, kad nereikia tiek
daug skanėstų, bet kitaip ne
išeina. Popietė praėjo links
moje nuotaikoje ir gražioje
draugystėje. •
Kasmetinė madų paroda
vyks š.m. kovo 9 d. 1 vai. p.p.
Metodistų parapijos salėje
Juno Beach, Floridoje. Paro
doje modeliuos jaunoji karta
vietinė ir iš Lietuvos. Paroda
bus paįvairinta trumpa pro
grama, kurią atliks muz. V.
Daugirdas su jaunimu.
Vėliau svečiai bus vaišinami
narių paruoštais patiekalais,
gaiviais gėrimais, skanumy
nais. Laimėjimuose išbandysi
me savo laimę. Dr. A. Lipskis
dovanoja savo kūrybos pa
veikslą. Laukiame svečių iš
arti ir tolimesnių vietovių. At
silankydami
paremsite
L.
Dukterų šalpos darbus ir
linksmai praleisite šeštadienio
popietę.
Aldona Biliūnienė

Šv. Kazimiero šventė
Lietuvos Vyčių globėjo šv.
Kazimiero šventę ruošiamasi
paminėti š.m. kovo 5 d. St.
Jude šventovėje. Šv. Mišias
aukos vyskupas P. Baltakis,
kuris tuo metu lankysis Flori
doje. Daugeliui narių bus
įteikti paaukštinimo laipsniai
už nenuilstamą veiklą.
Po iškilmių bažnyčioje ban
ketas v vks „Double Tree” vieš
imoje, 443 PGA Blvd, Palm
Beach Gardens, FL. Iškilmėse
prisimintas ir pagerbtas
l ietuves karalaitis ir L. Vyčių
lubojus šv. Kazimieras. Bilieus prašoma užsisukyti iš
anksto pas C. Scheibelhut tel.
• ŪGI i 744-8313 arba pas J. Lu
binski Hobe Sound, FL (561)
546-3282. Laukiami svečiai iš
arti ir iš toli.

JUNO BEACH, FL
LIETUVOS DUKTERŲ
VEIKLA
Lietuvos Dukterų susirin
kime 2001 m. lapkričio mėn.
vykusiame pas A. Sodonienę,
buvo išrinkta nauja valdyba:
K Sodonienė, N. Karosienė,
\ Biliūnienė. Kiek vėliau į
valdybą dar įėjo E. Krilavii lene ir O Rušenienė. Susirin
kime dalyvavo 30 narių iš ku
rių 4 buvo atvykusios iš Lietu
vos. Džiaugėmės jų dalyvavi

kantienės.
Aukos Amerikos Lietuvių
Tarybai (ALTas) ir ^Pagalba
Lietuvai” veikloms paremti
bus renkamos prie abiejų lie
tuviškų parapijų ir prie įėjimo
Kultūros centre prieš minė
jimą. Aukas taip pat galima
siųsti ALTui paštu: DLOC
— Miškinis and Associates,
22180 Greenfield Rd., Oak
Park, MI 48237 (čekius rašant
D.L.O.C. vardu). Aukas „Pa
galba Lietuvai” galima siųsti:
Aid to Lithuania, Ine. c/o Regi
na Juska-Svoba, 1594 Beaupre, Madison Heights, MI
48071-2622 (aukos nurašomos
nuo federalinių mokesčių).
Visi kviečiami vasario 10 d.
dalyvauti ir įsijungti į politi
nės akcijos darbą Vasario 16tos minėjime.
Smulkesnės
informacijos
apie minėjimą ar norintieji
pasiūlyti komentarus, kviečia
mi kreiptis pas D L O.C. pir
mininką advokatą Kęstutį
Miškinį, tel. 248-967-2040.
Kęstutis A. Miškinis
DLOC pirmininkas
paruošė Regina Juškaitė
Švobienė

DETROIT, MI

VASARIO 16-OSIOS
MINĖJIMAS
Detroito Lietuvių organiza
cijų centras (D L O C.) jau 62
metus iš eilės rengia Vasario
16-osios minėjimus. DLOC
praneša, kad 84-sis minėjimas
ruošiamas sekmadienį, vasa
rio 10 d., 12 v. p.p. Dievo Ap
vaizdos kultūros centre, 25335
West Nine Mile Rd., Southfield, MI. Pranešame, kad
DLOC, kartu su Lietuvos Vy
čių organizacijos padaliniu
„Pagalba Lietuvai”, rengia,
koordinuoja ir kviečia visus
dalyvauti šiame paminėjime.
Šv. Mišios bus aukojamos
abejose Detroito apylinkės lie
tuvių bažnyčiose 10:30 v.r. Vi
sos organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis. Prieš
minėjimą Dievo Apvaizdos
kultūros centre svečiai galės
pasigardžiuoti skaniais lietu
viškais patiekalais ir namuose
keptais pyragais bei tortas.
Šių metų minėjimo dėmesys
į Lietuvos paruošimą ir jos
pakvietimą į NATO 2002 me
tais. Pagrindinė minėjimo kal
bėtoja bus diplomatė, publicis
tė, politologe ir visuomeninin
ke Gintė Damušytė, Lietuvos
Respublikos ambasadorė prie
NATO ir VES Briuselyje (vie
nintelė moteris ambasadorė
prie NATO). 2001 m. balan
džio 4 d. LR prezidento dekre
tu suteiktas G. Damušytei
Nepaprastosios ir įgaliotosios
ambasadorės
diplomatinis
rangas.

Meninę programą atliks „Ži
burio” mokyklos šokėjai, vado
vaujami mokytojos Lėlės Vis

LOS ANGELES, CA
VASARIO 16-TOS
MINĖJIMAS
JAV LB Vakarų apygarda ir
Los Angeles ALTo skyrius jau
daug metų bendromis jėgomis
ruošia iškilmingą Lietuvos
Nepriklausomybės minėjimą.
Šįmetinis minėjimas vasario
17 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.
vyks Šv. Kazimiero parapijos
salėje.
Šiais metais LB Vakarų apy
gardai teko atsakomybė kvies
ti paskaitą ir paruošti prog
ramą. Malonu pranešti, kad
Algimantas Gečys, JAV LB
Krašto v-bos pirmininkas, su
tiko atvykti ir būti minėjimo
akademijos prelegentu. Po
paskaitos bus meninė progra
ma ir bendri pietūs. Rezerva
cijos pietums būtinos. Prašo
ma iš anksto užsisakyti bilie
tus pas vyriausią šeimininkę
Genovaitę Plukienę, tel. 310453-1504.
Prieš minėjimą 10:15 vai. r.
parapijos kieme Daumanto
šaulių kuopa atliks vėliavų
pakėlimą. 10:30 vai. r. iškil
mingose šv. Mišiose giedos pa
rapijos choras, vadovaujamas
neseniai LB Kultūros tarybos
muzikos premija įvertinto
muz. Viktoro Ralio.
Kviečiami visi lietuviai susi
burti ir kartu švęsti šią mums
brangią šventę. Įėjimas ne
mokamai, aukos lietuvybės išlai
kymui, dar labai reikalingos,
bus renkamos prieš minėjimą.
V. Gedgaudienė

CLEVELAND, OH

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
ŽINIOS
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas kun. Juozas A. Bacevičius
švenčia savo kunigystės 25
metų sukaktį. Sekmadienį,
sausio 20 d., 11 vai. ryto para
pijos šventovėje buvo aukoja
mos iškilmingos šv. Mišios pa
žymėti šią klebono sukaktį. Po
sumos buvo priėmimas.
Šv. Jurgio parapijos tradici
niai Užgavėnių blynų pusry
čiai bus sekmadienį, vasario
10 d., 11:30 vai. r. parapijos
salėje. Visi kviečiami.
Daugiau apie Šv. Jurgio pa
rapiją, vieną iš seniausių lie
tuviškų parapijų JAV-se, ir ar
chyvinių nuotraukų rasite pa
rapijos svetainėje:
www.saintge ir geparish.org

PIRMOS KOMUNIJOS
SUKNELIŲ
IŠPARDAVIMAS
Lietuva* l<e*|nil»likii* garite* konsulą* Michigan valstijai Jurgi* •lurguti*
-ii I). iii.m- n ti i remi kinis i į linui ii i ii k u Dumi I ’• -t reniu
Nuotr Iti-gimis •luškailės-Svebienė*

„BIRŪTA Designs” (Birutė
Vedegienė, Rūta Degutienė ir
Vitalija Butkuvienė, praneša,
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JAV
Kanadoje ir kitur

Metams

1/2 metų

3 mėn.

$100.00

$60.00

$38.00

(U.S.) $115.00

$65.00

$45.00

Tik šeštadienio laida:

JAV

$60.00

$45.00

$33.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$65.00

$50.00

$38.00

Oro paštu

$500.00

$250.00

Reguliariu paštu
Tik šeštadienio laida oro paštu

$100.00

$55.00

$160.00

$85.00

Užsakant į Lietuvą:

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

$55.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

Philadelphųos Šv. Andriejaus lietuvių parapijos klebonas kun. Petras
Burkauskas skaučių ir skautų 2001 m. gruodžio 9 d. parapijos salėje su
rengtose Kuriose laimina šventei tradiciniais valgiais padengtus stalus.
Nuotr. Rimo Gedeikos

• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių

PASIŽYMĖKITE
KALENDORIUJE
Kredito
kooperatyvo
„Taupa” metinis susirinki
mas š.m. vasario 24 d., sekma
dienį, 12 vai. p.p. vyks Dievo
Motinos parapijos salėje.
Kaziuko mugė š.m. kovo
17 d., sekmadienį, 11 vai. r.
LIETUVOS
vyks Dievo Motinos parapijos
NEPRIKLAUSOMYBĖS
salėje.
Rengia Clevelando
ŠVENTĖ
skautija.
LSK „Žaibas” sporto klu
Vasario 16-sios ir Kovo Il bui paremti „Night at the
sios — Lietuvos nepriklauso Races” ir „Hali of Fame” poky
mybės švenčių diena Cleve lis kovo 23 d., šeštadienį, 6
lande bus švenčiama sekma v.v. vyks Lietuvių namų viršu
dienį, vasario 17 d. Šventė tinėje salėje. Rengia LSK „Žai
prasidės 8 vai. r. „Tėvynės bas”. Informacija — Vidas Tagarsai” radijo programos ne tarūnas, tel. 440-209-0440.
priklausomybės dienų laida
Linas Johansonas
per WJCU 88.7 FM arba in
SUNNY HILLS, FL
ternetą:
www.thecityradio/wjcu.com
SUNNY HILLS KŪČIOS
Vėliavų pakėlimas — 9:45
2001 m. gruodžio 24 d. Sun
vai. r. prie Laisvės paminklo
Dievo Motinos parapijoje. Šv. ny Hills LB apylinkėje buvo
Mišios Dievo Motinos parapi ruošiama Kūčių vakarienė.
jos šventovėje prasidės 10 vai. Renginių vadovė E. Žebertavir. Giedos „Exultate” choras, čienė iš anksto visiems apie
vad. muz. Rita Kliorienė. Sv. tai pranešė, o šeimoms, no
Mišios Šv. Jurgio parapijoje rinčioms dalyvauti, paskirstė,
10:30 vai. r. Giedos parapijos kokius Kūčių valgius gaminti,
todėl ir buvo gausi valgių įvai
choras.
Minėjimas prasidės 4 vai. rovė: žymiai daugiau nei dvy
p.p. Dievo Motinos parapijos lika tradicinių Kūčių patie
salėje. Pagrindinis kalbėtojas kalų.
Į papuoštą salę gausiai rin
—' LR ambasadorius Vygau
das Ušacltas. Meninę progra kosi žmonės, ieškodami sau
mą atliks „Grandinėlės” tauti paskirtų vietų. Ant kiekvieno
nių šokių šokėjai ir kanklių stalo buvo kalėdaičiai, gėlių
vienetas „Gintarinės stygos”. puokštė ir žvakė; kampe, ant
Po programos bus vaišės para pianino, papuošta balta eglu
tė.
pijos salėje.
Pakvietusi visus sėsti į savo
Išlaidoms padengti — įėjimo
vietas,
E. Žebertavičienė gra
auka 10 dol. asmeniui, vai
žiai
eilėmis
priminė koks šian
kams nemokamai.
dien
vakaras...
Uždegus žva
Organizacijos kviečiama Mi
kę,
tylos
minute
buvo pagerbti
šiose ir minėjime dalyvauti su
žuvusieji
už
Lietuvos
laisvę.
vėliavomis. Minėjime bus ren
kamos aukos išeivijos kultūri Apylinkės pirmininkė G. Ged
nei ir politinei veiklai parem minienė anglų ir lietuvių kal
bomis pasveikino susirinku
ti.
Rengia ALTo Clevelando sky sius, linkėdama linksmų šv.
rius ir JAV LB Clevelando Kalėdų ir laimingų Naujų
metų. D. Nakienė padeklama
apylinkės valdyba.
vo eilėraštį, V. Žebertavičius
„DAINAVOS” OKTETO paskaitė „Kūčių vakarą”, pre
latas Leonardas Musteikis
KONCERTAS
prieš maldą užtraukė „Svei
Kovo 2 ir 3 d. Dievo Motinos kas, Jėzau, gimusis”, jam pri
parapijoje vyks Clevelando tarė visa salė, kurioje buvo
Ateitininkų šventė. Vienas iš arti 70 žmonių. Po pamaldos
šventės renginių kovo 2 d., buvo dalinamasi kalėdaičiais,
6:30 vai. vak. Čikagos „Daina sveikinamasi. Po skanios va
vos” okteto koncertas, „Daina karienės,
G.
Beleckienei
vos” stovyklai paremti. Bilie akompanuojant, visi giedojo
tai platinami sekmadieniais kalėdines giesmes.
po Mišių Dievo Motinos para
Daug darbo ir širdies ren
pijos svetainėje. Informacijai giant Kūčias įdėjo E. Žeberta
skambinkite Mariui Laniaus vičienė. Ji ir buvo pagrindinė
kui, tel 440-205-9273.
šio vakaro organizatorė. Jai
talkino O. Peleckienė ir J. Mačiulaitis. Šie žmonės reikiamu
REKOLEKCIJOS
momentu visuomet ištiesia pa
JAUNIMUI
galbos ranką.
Clevelando ateitininkai pra
Manau, kad jiems visiems
neša, kad rekolekcijos gimna verta tarti ačiū ir džiaugtis,
zijos amžiaus jaunimui š.m. kad Saulėtuose Kalneliuose
kovo 8-10 d. ’\,ks Parma prie yra tokių veiklių žmonių, ku
miestyje, Camp Corde stovyk rie moka dirbti kitų labui ir
loje. Informacijai skambinkite neleidžia abejingumui užval
Mariui Laniauskui, tel. 440- dyti mūsų buities.
205-9273
Anelė Peckaitienė

kad mergaitėms Pirmos ko
munijos suknelių išpardavi
mas šeštadienį, vasario 9 d. 10
v.r. - 5 v. p.p. ir sekmadienį,
vasario 10 d., 10 v.r. - 3 v. p.p.
vyks Lietuvių namų viršutinė
je salėje. Informacijai — tel.
440-951-5011.

nesaugo. Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
E-paštas: administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimsd@draugas.org

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

Specialybe - Vidaus ligų gydytojas

DANTŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Valandos pagal susitarimą

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.

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

Tel. 773-229-9965

AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA

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

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

MARIUS KATILIUS, M.D.

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

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

SUNNY HILLS, FL, LIETUVIŲ

DOSNUMAS

PRADŽIUGINS VAIKUS

Julija Janonienė, gyvenanti
Sunny Hills, FL jau ne kartą
sugalvoja padėti vargšams
vaikams Lietuvoje. Praėjus
kuriam laikui po jos vyro An
tano Janonio mirties, ji su
manė išparduoti jo sukauptus
įrankius ir elektroninius prie
taisus. Mat Antanas Janonis
laisvalaikiu buvo stalius ir
skulptorius, ir turėjo auksines
rankas ir padarydavo iš me
džio viską, kas jam ateidavo
į galvą. Mediena tapdavo lyg
gyva jo rankose. Todėl ir įvai
rių įrankių turėjo didelį rin
kinį.
Julija su būriu draugų ir
kaimynų suruošė didelį įran
kių išpardavimą savo garaže.
Buvo daug pasiruošimo, todėl
visų darbų negalėjo viena at
likti. Jai talkino Rūta ir Albi
nas Strazdžiai iš Sunny Hills,
Onutė Peleckienė, Bronė Na
kienė, Julytė Nakienė, Marytė
ir Vincas Derenčiai ir Juozas
Mačiulaitis. Praleista daug
valandų įrankius rūšiuojant

ir įkainuojant. Kai sužinojo,
kad įrankių išpardavimo pini
gus Julija Janonienė skirs
„Vaiko vartų į mokslą” būrelio
beglobiams vaikams paremti,
pinigine auka prisidėjo Rūta
ir Albinas Strazdžiai, Julijos
dukrelė Inga Scheckel ir dar
pati Julija. Didelis darbas at
nešė gražius rezultatus. „Vai
ko vartus į mokslą” pasiekė
didelis čekis su prierašu —
,jei tai padės nors keliems
apleistiems vaikučiams Lietu
voje, mūsų auka ir darbas ne
bus veltui”.
Daugiau kaip šimtas Naujo
sios Akmenės dienos centro
vaikų yra geriau maitinami.
Ar gali kas būti svarbiau, ne
gu alkanus vaikus papenėti?
Susirinkę į centrą po mokyk
los, prie sriubos ir riekelės
duonos jie gauna dar Šį tą ir
stipriau pavalgyti. Ačiū ačiū,
brangieji Sunny Hills gerada
riai! Jūsų auka ir darbas tik
rai nenuėjo veltui, jūs valgvdinate alkanus vaikus.
A.K.
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PENKTOSIOS KOLONOS

Danutė Bindokienė

VEIKLA LIETUVOJE

Žodžio ir spaudos laisvė:
pagal Vladimir Putin

AKTYVĖJA

Spaudos pėdsakais
kONA VOVERIENĖ
Knygos „Penktoji kolona”
autorius E. Ganusauskas ra
šė, kad „Penktoji kolona, kaip
diversinę veiklą įvardijanti są
voka, atsirado Ispanijos pilie
tinio karo metu. Kai 1936 me
tų rudenį generalissimo Francisko Franko sukilėlių pajėgos
pradėjo žygiuoti į Madridą,
vienas generolų per radiją yra
pasakęs, kad į sostinę iš visų
pusių žygiuoja keturios kolo
nos, o penktoji — veikia vi
duje” (E. Ganusauskas „Penk
toji kolona”. — V., 1996. — P.
3).
Rusija penktųjų kolonų kū
rimui įvairiose šalyse turi
ypač didelį patyrimą. Jos
penktoji kolona labai aktyviai
veikė tarpukario nepriklauso
moje Lietuvoje, prezidento K.
Griniaus valdymo metais vos
neįvykdė bolševikinio pervers
mo. 1990 m. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, penktoji ko
lona, remiama okupacinės ka
riuomenės, inicijavo Sausio
13-osios žudynes. Po Sausio
13-osios ji persiorganizavo,
kurį laiką gyveno sliekų' gy
venimą po žeme. Komunis
tams laimėjus rinkimus, Lie
tuvoje vėl pakėlė galvą ir ypač
suaktyvėjo po paskutiniųjų
Seimo rinkimų.
2002 m. — lemiami Lietuvos
kelyje į NATO. Teoriškai kai
riųjų valdžios tas siekis, lyg ir
realizuojamas, bet praktiškai
yra ženklų, kad tą siekį įvai
riausiais būdais bandoma su
žlugdyti „dėl nenumatytų ap
linkybių”. Kad tos nenumaty
tos aplinkybės yra kruopščiai
ir kryptingai planuojamos,
gal, netgi ne Lietuvoje — aki
vaizdu, net ir nelabai kvalifi
kuotam poetikoje protui.
Ne šiaip sau į Lietuvą, vos
tik prasidėjus lemiamiems
Lietuvai metams, atskubėjo
didžiausias KGB ir GRU auto
ritetas Rusijoje J. Primakov.
Jis buvo su didžiausia pagar
ba pakviestas į Lietuvos tele
viziją, teikti instrukcijų liau
džiai, nors jo vizitas buvo ne
oficialus, matote, atvažiavo
aplankyti savo gero draugo,
buvusio pavaldinio, o dabar
Rusįjos ambasadoriaus Lietu
voje J. Zubakovo.
Į klausimą, kaip Rusija rea
guotų į Lietuvos pakvietimą
integruotis į NATO, jis atsakė:
„Norėčiau, kad šio pakvietimo
nebūtų. Lietuvai niekas nąj
grasina, ir ji daug kartų galėjo
įsitikinti, kad Rusija grėsmės
nekelia...” Tačiau jis nemano,
jeigu Lietuva nepaklausys,
kad Rusįja „turi imtis jėgos

veiksmų”. Jis mano, kad da
bar gali pasikeisti Rusijos ir
Lietuvos „santykių klimatas”
(Primakov prieš NATO plėtrą
// „Lietuvos aidas”. — 2002,
saus. 7, p. 6).
Ir iš tikrųjų politinis klima
tas Lietuvoje po Seimo rin
kimų sparčiai keičiasi. Yra
ženklų, kad Penktoji kolona,
tarsi išsiplėtusio vėžio metas
tazės, tankiu voratinkliu jau
apraizgė Seimą, valdžios ins
titucijas, žiniasklaidą, prade
da smaugti visuomenę.
Seimo narių delegacija — V.
Andriukaičio, M. Pronskaus,
J. Veselkos, V. Orechovo,
Dmitrijevo ir kitų komanda —
iš karto po Seimo rinkimų
vyksta į Baltarusiją, tos vals
tybės pinigais „semtis” patyri
mo, kaip valdyti bolševikinės
diktatūros sąlygomis šiuolai
kinės Europos
kontekste.
Grįžę į Lietuvą, ilgą laiką per
žiniasklaidą ir visus televizi
jos kanalus giedojo ditirambus
A. Lukašenkos režimui, roži
nėmis spalvomis piešė Balta
rusijos socialistinį rojų. Buvę
kolchozų
pirmininkai
M.
Pronskus ir R. Velikonis dūsa
vo, kaip gerai Baltarusijos kol
chozuose ir kokie jie patys
buvo laimingi kolchozuose so
vietmečio Lietuvoje.
Negausi Lietuvos socialistų
partija, vadovaujama aršaus
komunisto M. Stakvilevičiaus,
iš karto po rinkimų pareikala
vo legalizuoti komunistų par
tiją, nes tai esą sustiprintų
Lietuvos demokratiją, priar
tintų ją prie europietiškų po
litinio gyvenimo standartų.
(Lietuvos socialistai ragina le
galizuoti šalyje komunistų
partiją // „Lietuvos aidas”. —
2001, rugpj. 28).
Per pagrindinį Lietuvos tele
vizijos kanalą transliuojama
dažniausiai kartojama (12 k.)
ir ilgiausiai trunkanti (9 vai.)
V. Gerulaičio laida „Kai aš
mažas buvau”. Joje garbinami
sovietmečio „laimėjimai”, ko
munistų partijos centro komi
teto vadai ir ypač bolševikinio
genocido organizatoriai Lietu
voje, pražudę 40 proc. Lietu
vos žmonių, Justas Paleckis ir
Antanas Sniečkus, giedami
pagyrimai sovietinei praeičiai,
propaguojamas stribų menta
litetas (Basiukas V., Varlėniškis M. Nostalgija sovietmečiui
// „Lietuvos aidas”. — 2002,
sausio 5, p. 11).
Stribų ir enkavedistų ado
ratorius Seimo narys A. Sa
lamakinas pateikia Seimui
svarstyti įstatymą, pagal kurį

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI
IR PROBLEMOS
Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuviu
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupės
posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuviu centre,
spalio 9-10 d.
Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis
Nr.9
Prof. Algirdo Gaižučio, cialybių ruošimo lygiu. Pvz.,
Lietuvos Mokslu akademi moksluose, kaip informatika,
jos viceprezidento, prane vadyba, net ir diplomatija,
specialistai greitai „kepami”.
šimo ištraukos.
Šiame pranešime kalbėsiu Dėl to silpnai pamošiama ma
dviem temomis: apie aukštojo gistrų grandis. Juos ruošti tu
mokslo — universitetų peror rėtų gerai pasiruošę profeso
ganizavimą ir socialinių, hu riai, kurių dabar dėl etatinių
manitarinių mokslinių insti apribojimų labai trūksta.
Diskusijos apie humanitari
tucijų likimą. Lietuvos Mokslų
akademija (LMA) pasisakiusi nių mokslinių institucįjų su
keletą kartų, jog, susidarius jungimą Lietuvoje vyko dau
naujoms sąlygoms, reikia per giau kaip metai. Šie institutai
organizuoti Lietuvos mokslo yra nedideli, bet su giliomis
struktūrą. Bet tai turėtų būti tradicijomis. Jie yra ne tik
vykdoma palaipsniui, gerai mokslinės institucijos, bet taip
apmąsčius, o neieškoti griežtų pat ir kultūros židiniai. MA
nuomone, jų negalima sujung
reformos modelių.
MA susirūpinusi naujų spe ti į vieną lituanistinį institutą,
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Kauno miesto vaizdas.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

lietuvių tautos budeliams —
organizatoriams ir vykdyto
jams (beveik visi karo dalyviai
pokaryje buvo įtraukti į bau
džiamąsias akcijas, rezistenci
jos slopinimą) siūlo padidinti
pensijas už jų „nuopelnus”
tautai.
Antrą kartą nacionalizuoja
mas, Seimo nario G. Dalinkevičiaus iniciatyva, politinių
kalinių ir tremtinių turtas, iš
jų atimtas 1944-1949 m., juos
tremiant į Sibirą. Tada jis bu
vo išdalintas enkavedistam^,
stribams ir informatoriams,
kaip atlyginimas už jų vykdy
tą genocidą Lietuvoje. Atkū
rus nepriklausomybę, grąžin
tas įstatymu savininkams,
bet, laimėjus komunistams —
jų grąžinimas nutęstas dėl lė
šų stokos. Dabar atimamas
antrą kartą (Vėgelytė I. Kai
riųjų „dovana” Laisvės gynėjų
dienos proga // „Tremtinys”. —
2002, sausio 10, p. 1, 3).
Dabartinis, komunistų bei
jų įsūnių daugumos Seimas
kategoriškai atmeta pastan
gas išreikalauti iš Rusijos ža
los atlyginimą dėl okupacijos
ir genocido Lietuvoje.
Penktosios kolonos branduo
lys ir jos veiklai vadovaujantis
štabas — buvusieji KGB dar
buotojai. Ne veltui čekistinėje
klasikoje teigiama, kad čekis
tas nustoja veikti, tik miręs.
Kaip rašo E. Ganusauskas,
1990 m. Lietuvos KGB struk
tūrose dirbo 1,600 darbuotojų.
1991 m. į Lietuvą atvykę
aukšti Rusijos KGB pareigū
nai šią struktūrą išformavo:
trečdalį jų išleido į pensiją
(Rusija jiems iki šiol moka
didžiules pensijas — ne veltui:
už tolesnį tarnavimą); trečda
lis, nepanorusių laikyti lietu
vių kalbos egzamino išvažiavo
į Rusiją, tačiau, kairiesiems
laimėjus rinkimus Lietuvoje
dauguma jų grįžo atgal į Lie
tuvą ir vėl aktyviai veikia;
trečdalis KGB darbuotojų bu
vo perkvalifikuoti dirbti rezi-

dentūros sąlygomis Lietuvoje
(Ganusauskas E. „Penktoji ko
lona”. — V., 1996. — P. 127130). Po kurio laiko buvo įkur
tos, registruotos Rusijos pi
liečių vardu, 1,082 priedangos
organizacijos. 2000-aisiais iš
tų Rusijos piliečių įsteigtų or
ganizacijų 855 nevykdė jokios
ūkinės nei kultūrinės veiklos
(Gardauskienė G. 79 proc. Ru
sijos piliečių įsteigtų įmonių
— priedanga žvalgams ir tero
ristams // „Lietuvos aidas” —
2001, birž. 2, p. 4).
Kaip teigia savo straipsnyje
V. Šliūpas, „Faktas nebuvo
užginčytas: Čikagoje neseniai
viešėjusio aukšto Lietuvos pa
reigūno, kad Lietuvoje dar
buojasi 7,000 KGB agentų!”
(Šliūpas V. Juodas Maskvos
šešėlis // „Dienovidis”. — 1984,
bal. 22, p. 4).
Kaip rodo laikraščių straips
niai, pagrindinės Penktosios
kolonos veiklos kryptys Lietu
voje yra tokios:
I.
Lietuvos
ekonomikos
žlugdymas visomis įmanomo
mis priemonėmis.
J. Burbulis teigia, kad jai
pavyko išgrobstyti: Lietuvos
žmonių indėlių rubliais — 3
milijardus Lt; pagrobti Lietu
vos žvejybos laivyną — 1
mlrd. Lt; perduoti Rusijai
„Vnešekonombanko”
indėlių
(už šią akciją atsakingas bu
vęs Lietuvos generalinis pro
kuroras A. Paulauskas) — 6
mlrd. Lt; išdalinta priedangos
organizacijoms ir „geriems vy
rams” — 4 mlrd. Lt, išgrobsty
ti kolūkiai — 2 mlrd. Lt ir t.t.
Iš viso apie 20 mlrd. Lt (Bur
bulis J. Kas režisierius? //
„Lietuvos aidas”. — 2001, lie
pos 26, p. 5).
Buvo sugauti keli KGB pa
reigūnai Lietuvoje su didžiu
liu kiekiu padirbtų dolerių.
Lietuvos žiniasklaida apie
juos tylėjo tarsi vandens prisi
siurbusi (Demikis L. Lietuva
turi pasirinkti // „Lietuvos ai
das”. — 1998, liepos 3, p. 15)

nes jis nepatenkintų Lietuvos
kultūrinių poreikių. Pvz., is
torikams reikia iš naujo įver
tinti Lietuvą liečiančius fun
damentinius dalykus kitos
metodologijos šviesoje. Rašant
istoriją, pagal tų dienų reika
lavimus, net vardai buvo ne
leidžiami paminėti. Sugrįžta
jauni mokslininkai, baigę fi
losofijos mokslus Tolimų Rytų
kraštuose. Jie pradeda versti
lietuvių kalbon iki šiolei ne
matytus rytietiškus filosofuos
traktatus.
MA nuomone, Lietuvai rei
kia pakankamai gero sociali
nio mokslo tyrimų instituto,
kuris tirtų ir nagrinėtų poky
čius globalinių procesų įtako
je. Šiuo metu tai išpildo Lais
vosios rinkos institutas, nors
jis neturi nei vieno mokslinin
ko, bet kalba visais sociali
niais, ekonominiais, demografi
niais ir kitais gyvenimo klau
simais.
Kreipiuosi į išeivijos lietu
vius .su prašymu paremti
skurdžią humanitarinės leidy

bos plotmę. Yra parengta
daug humanitarinių temų, ku
rių nepajėgiama išleisti. Iš
Lietuvos paramos šiam .reika
lui negalima tikėtis. Moksli
ninkai, dirbantys prie Lietu
vos istorijos, Lietuvos metri
kos ir kitų šaltinių, susiduria
su nenugalimais finansiniais
trūkumais, kurie uždaro prie
šių dokumentų priėjimo duris.
Lietuvių fondas gal galėtų pa
remti daugiau fundamenti
nius dalykus, negu politizuo
tus. Humanitarai turi ir ga
lėtų daug daugiau ką parody
ti.
Mokslinių žurnalų gausa su
kelia nemažas problemas. Jų
skaičius Lietuvoje šiuo metu
siekia net 98. Trisdešimt dar
laukia eilės. Visi gauna vals
tybės paramą, nors ji yra labai
menka. Siūloma jų skaičių
sumažinti, reikalaujant, kad
jie atstovautų mokslo kryptis,
o ne institucįjoms. Šis klausi
mas turėtų būti gerai apgalvo
tas, kritiškai
analizuotas,
prieš darant bet kokį spren

Pusvelčiui parduodama Ig
nalinos atominės elektrinės
energija Baltarusijai, tiksliau
sakant, atidūodama veltui,
nes skolų už elektrą valdžia iš
Baltarusijos išsireikalauti ne
gali, o gal ir nenori. Gyvento
jams gi elektra nuolat jau kelintąkart brangsta, vėžinių su
sirgimų skaičius nuolat didėja.
Premjeru tapus A. Brazaus
kui, buvo nutrauktos „Williams” ir Jukos, tiekiančios
naftą iš Rusijos, derybos. Tik
šiandien (t.y. sausio 15 d.) jos
atnaujintos. Kiek milijonų Lt
nuostolių
patyrė Lietuva?
Kartais atrodo, kad pradeda
mas Vykdyti V. Andriukaičio
scenarijus — išvaryti „Williams” iš Lietuvos, o „Mažei
kių naftą” parduoti „Lukoilui”... už penkis dolerius (Gar
dauskienė G. Kairysis radika
las neatsisako minčių naciona
lizuoti „Mažeikių naftą” //
„Lietuvos aidas”. — 2001
rugpj. 8, p. 3). Viena po kitos
vyksta „nenumatytos” avarįjos
Būtingėje. Dėl jų apkaltinama
„Williams”. Sugretinus įvy
kius, pagrįstai kyla įtarimas,
kad tos avarijos nėra „netikė
tos” (Gardauskienė G. „Mažei
kių naftą” ekonomiškai dusina
„Lukoil”, o politiškai — ekskomunistai, socialdemokratai ir
socialliberalai. Susivieniję ekskomunistai, socialdemokratai
ir socialliberalai pradėjo įgy
vendinti Lietuvos išstūmimo
iš kelio į NATO planą // „Lie
tuvos aidas”.—2001, liep.ll, p.3).
2. Agresyvi šmeižtų kompa
nija prieš V. Landsbergį ir
Lietuvos kariuomenę. Tai vie
na svarbiausių Penktosios ko
lonos veiklos krypčių. Šiai
kampanijai sutelkta labai
daug žmonių, pradedant žiniasklaida, baigiant šustauskininkėmis moterėlėmis, V. Šus
tausko kiekvieną vasarą pa
maloninamos kelionėmis ir
poilsiu prie jūros. Kas apmo
ka, nesunku atspėti.
Nukelta į 5 psl.
dimą.

Trečiadienio sesija

Dr. Bačkaitis atidarė trečia
dienio sesiją, pasveikindamas
Lietuvos mokslo ir studijų va
dovų kvietimą pateikti požiūrį
iš šalies apie planuojamas Lie
tuvos mokslo sistemos refor
mas. „Norėčiau atkreipti Lie
tuvos atstovų dėmesį, kad čia
susirinkome savanoriškai, be
užmačių ir be jokių norų dik
tuoti. Lietuvos ir jos mokslo
ateitis yra Lietuvos žmonių
rankose. Jie turi nuspręsti,
ką, kaip ir kada darys. Tačiaū
smagu, kad jie, kaip vienos
šeimos nariai, mato naudą pa
sinaudoti užjūrio tautiečių
mokslininkų per ilgus metus
sukaupta patirtimi, gerai iš
dirbtais ir išbandytais darbo
metodais. Nors Lietuva žengia
į Europos Bendrįją, nereikėtų
pamiršti, kad pati Europos
mokslinių studijų bendrija ieš
ko nauju sprendimų, nauju
operacinių modelių, nes esa
mos sistemos jau neįstengia
žengti koja į koją su žaibišku

„Dabartinės lietuvių kai1
bos žodynas” laisvės sąvoką
taip aptaria: 1. nebuvimas ap
ribojimų, varžančių visuome
ninį politinį gyvenimą, visos
visuomenės bei atskiro jos na
rio veikimą; nepriklausomybė.
2. teisė nevaržomai reikšti
savo ar visuomenės nuomonę,
ginti reikalus (į šią kategoriją
įeina žodžio, spaudos, susirin
kimų laisvė).
Daugelyje valstybių — save
laikančių demokratinėmis —
pasirinkimo, žodžio ir kitos pi
lietinės laisvės įrašomos į kon
stituciją ir stropiai saugomos
atitinkamų įstaigų. Kartais,
tiesa, jų interpretacija nueina
į kraštutinumus (kaip dažnai
atsitinka ir JAV-se), bet ge
riau per didelis atsargumas,
negu visiškas žmogaus teisių
nepaisymas.
Praėjus kiek daugiau kaip
dešimtmečiui nuo sovietų im
perijos subyrėjimo, dar retam
reikėtų aiškinti, kaip komu
nistinis režimas suprato ir
vykdė laisvės sąvoką. O jeigu
kas būtų pamiršęs, pakanka
atidžiau susipažinti su Kini
jos, ar kitos totalitarinės valdymosi sistemos supančiotų,
žmonių
gyvenimu. Tad ne
nuostabu, kad ir Afganistane,
nepaisant bombardavimų bei
karo veiksmų padarytos žalos,
gyventojai džiaugiasi, paga
liau atsikratę kraštutiniškai
griežtos Talibano valdžios.
Kone tuo pačiu metu, kaip
kitos, išsivadavusios iš So
vietų Sąjungos valdžios vals
tybės, nepriklausoma pasi
skelbė Rusija. Kadangi ji buvo
ir komunizmo lopšys, ir domi
nuojanti sovietijos dalis; ka
dangi šios blogio imperijos
širdis visgi buvo Maskva, o
rusų kalba padaryta oficialia
susižinojimo priemone visoms
okupuotoms šalims, nereikia
stebėtis, kad Rusijos demo
kratinio įvaizdžio Vakarų pa
saulis neskubėjo įsisavinti.
Nelabai tuo įvaizdžiu pasi
tiki ir nepriklausomybę atkūrusios valstybės, nebent tie jų
gyventojų sluoksniai, kurie il
gėjosi — ir tebesiilgi — senųjų
laikų. O tuo „ilgesiu” Maskva
moka ir šiandien pasinaudoti,
sau šalininkų įsigydama įvai
riais būdais: vienus pritrauk
dama asmeninių ambicijų vir
vele, kitus — pinigais, garbe,
galios pažadais. Kiek žmonių,
tiek ir silpnybių, tad, pagal
reikalą, galima rasti ir prie
monių jas panaudoti savo sie
kiams. (Nejaugi manome, kad
Lietuvoje tomis priemonėmis
„nežaidžiama”? Kaip kitaip
paaiškinti tokius nelogiškus
greičiu besivystančia technolo
gija ir informacijos srautų
gausa”.
Dr. Bačkaitis siūlė Lietuvos
mokslo ir studijų vadovams,
prieš darant sprendimus, pasi
naudojant internetiniu tinklu,
išvystyti plačią informacijos
pasikeitimo bazę, kurioje būtų
sukauptos nuomonės, siūly
mai, pasisakymai apie numa
tomas iniciatyvas. „Daugialaiptis, skaidrus analizės ir
sprendimų metodas, įpareigo
jantis viešai pateisinti priim
tus nutarimus ir atmestus pa
siūlymus, padėtų išvengti sub
jektyvių sprendimų bei didelių
klaidų. Tai demokratinis pro
cesas, jis gerai ir patikimai
veikia.
ši diena skirta, iki priešpie
čių, daugiau išreiškimui užsie
nio lietuvių požiūrio į tai kas
buvo girdėta iš Lietuvos at
stovų. Po priešpiečių, laikas
skirtas diskusijoms, kurios ti
kiuosi mus ves prie išvadų ir
konsensuso. Kviečiu visus da
lyvius atvirai ir nuoširdžiai

politinių partijų ėjimus, susi
skaldymus, naujų grupuočių
susiformavimus, be jokios ap
čiuopiamos ideologijos, tik ak
lai siekiančius asmeniškų am
bicijų išsipildymo? Kaip su
prasti staigius „asmeninio po
puliarumo” kritimus ir augi
mus, kai politikai, kurie dar
vakar buvo niekinami, neti
kėtai atsiduria viršūnėse, re
miami net tų, kurie garsiau
siai prieš juos šaukė?)
Galbūt
pirmasis
Rusijos
prez. Boris Jelcin turėjo tikrą
norą pastatyti savo valstybę
ant tvirtų demokratinių pa
matų, tačiau jis ir nesugebėjo,
ir nepajėgė, pasidavęs kapita
lizmo bei asmeniškų siekių
svaiguliui. Vladimir Putin
jau disciplinuotesnis, gerai
sąjunginiais laikais išmokęs
„raudonosios ideologijos” pa
mokas, tvirtai siekiantis Ru
siją vėl padaryti globaline ga
lybe, prieš kurią virpėtų visos
valstybės, ypač Vakarai.
Jam pasipriešinti kol kas
niekas dar neįstengė krašto
viduje, nelabai sekasi ir už
sieniui, nors Amerikos prezi
dentas tvirtina su Putin jau
susidraugavęs, tad ilgainiui ti
kisi rasti bendrą kalbą ir visas
tarptautines problemas sėk
mingai spręsti.
Reikia tik stebėtis, kaip Ru
sijos prezidentas sugeba pa
siekti tai, ko trokšta. Griežtai
pasmerkęs teroristus po rug
sėjo ll-osios išpuolių JAV-se,
gali kur kas laisviau „tvar
kytis” su čečėnais, jau atvirai
juos vadindamas teroristais.
Įkėlęs koją į NATO vežėčias,
jau įtikinėja norinčiais Įsipiršti
po NĄTO apsaugos skėčiu
tautas (taip pat ir šios orga
nizacijos nares), kad iš esmės
jų pastangos yra bergždžios:
jeigu Rusija NATO reikaluose
turi tvirtą balsą, tai toks tiks
las veržtis į jos narių tarpą?
Kitaip tariant, Putin moka
nenusprūsti nuo tarptautinės
politikos svarstyklių ir kai
lėkštė leidžiasi žemyn, ir kai
kyla aukštyn. Kad pačioje Ru
sijoje, demokratinių vėjų įsiū
buota, žiniasklaida nepaskan
dintų jo laivelio, prezidentas
Putin pirmiausia suėmė radi
jo, televizijos ir spaudos kon
trolę į savo saujas. Tuomet at
sisuko į nepaklusniuosius —
nepriklausomos žiniasklaidos
likučius. Paskutinė tokia tele
vizijos stotis, TV-6, šiopiis die
nomis buvo uždaryta. Tikė
kimės, kad prez. Putin veiks
mai atidžiai stebimi ir Lietu
voje, ypač kai reikės balsuoti
busimuosiuose prezidento rin
kimuose...
pasidalinti žiniomis ir nuo
monėmis, įvertinti visus gali
mus variantus ir pasiekti rei
kiamas išvadas, kad Lietuvos
atstovai, grįžę namo, galėtų su
tvirtesniu pagrindu daryti tin
kamus sprendimus Lietuvos
aukštojo mokslo reformai įgy
vendinti”.
r
__ _
Prof. Ostaševičiau* ap
žvalgos ištraukos apie Lie
tuvos mokslo perspektyvas
Europos Sąjungos struktū
roje.
Lietuvos mokslo ir studijų
perspektyvos, Europoą Sąjun
gos sistemoje yra gana pozity
vios. Mokslo atveju, Lietuva
jau yra lygiateisė Europos Są
jungos ir NATO struktūrų na
rė. Lietuvos atstovai dirba šių
struktūrų komisijose ir sėk
mingai dalyvauja jų progra
mose.
Pvz.,
„Kopernikus”
programoje Lietuvos aukšto
sios mokyklos iš 170 parašytų
paraiškų gauti projektams pa
ramą, buvo sėkmingos 50.
(B d )
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BALTIMORĖS IR VAŠINGTONO
LIT. MOKYKLŲ KALĖDŲ ŠVENTĖ
Vašingtono Lietuvių misijoj
didžiausia šventė būna, kai
gruodžio mėnesį įvyksta Kalė
dų eglutė. Čia susirenka ne
tik tėvai, seneliai, svečiai, jau
nimas, bet ir vaikučiai, kurie
įtraukia visus į kalėdišką nuo
taiką ir šv. Kalėdų prasmę.
Tad 2001 m. gruodžio 16 d.
„Church of Ephiphany” baž
nyčioje, kuri yra garsiajam
Georgetown, DC, susirinko ne
tik Vašingtone gyvenantys lie
tuviai, bet ir Baltimorės mies
to lietuvių gyventojai. Bažny
tėlė buvo pilnutėlė. Priekinius
suolus užėmė abiejų mokyklų
jaunimas. Šv. Mišias koncelebravo kun. Vaidotas Labašauskas, kun. Virgilijus Poš
kus ir Misijos dvasios vadas
Kęstutis Žilys. Skaitymus ir
aukas nešė mokyklos moki
niai.
Po Mišių visi rinkosi į baž
nyčios apatinę salę, kuri jau
buvo išpuošta kalėdine eglute
ir stalai nukloti skanumynais.
Tėvų komiteto pirmininkas
*dr. Juozas Laukaitis pasveiki
no visus, taip gausiai susirin
kusius, ir pakvietė Vašingtono
Kristijono Donelaičio lituanis
tinės mokyklos vedėją Kris
tiną Nakienę pravesti prog
ramą.

Kristina Kalėdų pasakėlės
žodžiais įtraukė visus vaiku
čius į programą, kuri susidėjo
daugiausia iš eilėraštukų, dai
nelių ir kelių kalėdinių gies
mių, į kurių giedojimą įsijun
gė ir žiūrovai. Daineles pa
ruošė muzikė Aušra Ražanauskienė, palydėdama jas
vargonėlių muzika. Šalia dvy
likos vyresnių mokinių, kurie
buvo iš Baltimorės Karaliaus
Mindaugo lituanistinės mo
kyklos, vadovaujamos Beina
dėtos Rimkienės kartu su Lo
reta Bradūniene, programoje
dalyvavo ir patys mažiausieji,
tai „Pupos ir Pipirai”, kurie
sukėlė daug džiaugsmo žiūro
vams. Šiai grupei vadovauja
dr. Ginta Remeikytė Geda. O
pats džiaugsmingiausias mo
mentas visiems mokiniams
buvo, kai išgirdo skambančius
varpelius ir pamatė Kalėdų
senelį, kurio rolę puikiai atli
ko Arūnas Šlekys. Dovanų ga
vo ne tik maži, bet ir dideli. Po
šio džiugaus momento vyko
laimėjimai, kuriais pasidžiau
gė laimėtojai. Ai- ilgai buvo
vaišintasi ir pabendrauta, o
vaikučių džiaugsmas ir klege
sys lydėjo visus, apleidžiant
salę.
Po šios šventės buvo proga

Kalėdų Senelio dovanomis džiaugiasi ir Vašingtono Lietuvių misijos dvu
sios vadas kun Kęstutis Žilys (dešinėje) bei kun. Virgilijus Poškus.

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

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.

Dedame medines grindis,
darome „deck”, staliaus ir
kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšta darbų kokybė,

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

FRANK ZAPOUS
3206 1/2 VVest 95th Street
Tel. (700) 424-8654
(773) 561-6654

Baltimorės Karaliaus Mindaugo lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka programą Kalėdų eglutėje, vykusioje
gruodžio 16 d Vašingtono Lietuvių misijoje.

aplankyti Vašingtono Kristijo
no Donelaičio lituanistinę mo
kyklą. Ši mokyklėlė veikia ka
talikiškos St. Elizabeth pra
džios mokyklos patalpose,
Rockville, Maryland. Šiuo me
tu turi 12 mokinių, tarp 7 ir
10 metų amžiaus. Mokyklai
vadovauja Kristina Nakienė,
su ja kartu dirba lietuvių kal
bos ' mokytoja Rūta Petraitienė. Rūta ir jos vyras dr.
Vidmantas Petraitis yra akty
viai įsijungę į Vašingtono Lie
tuvių Bendruomenę. Dr. Vid
mantas yra LB Vašingtono
skyriaus vicepirmininkas, taip
pat ir sporto klubo „Vėjas” va
dovas. Tai jauna šeima, prieš
keletą metų atvykusi į Ame
riką, savo darbu ir energija
prisideda ir dalyvauja viso
kiuose Vašingtono lietuvių tel
kinio darbuose. Kas antrą ar
trečią savaitgalį dar ateina ir
Aušra Ražanauskienė pamo
kyti vaikučius dainelių ir šo
kių. Aušra moko ne tik moks
leivius, bet paruošė ir Vašing
tono veteranų šokių grupę
„Klumpę” dalyvauti Toronte
vykusioje šokių šventėje. Ji
tu i p pat, su savo vyru ir jauna
šeima prieš keletą metų atvy
kusi iš Lietuvos, yra stipriai
įsijungusi į lietuvių veiklą Va
šingtone.

\■.tiinĮitiino Kristijono Donelaičio lituanistines mokyklos mokini u itin k , i 1 ,< ■ ima Iš kairės: Daumantas Rei
pą. Vytautas Skripkauskas, Raimundas l.’šackas. Martynas Jauk , .-ka , t • . ( a m,ule. Audra Nakaitė, Marija
11 Kristina Laukaitytės Taip pat dalyvavo ir Paula Ušackaite

VaAingtono Kristijono Donelaičio ir Baltimorės Karaliaus Mindaugo lituanistiniu mokyklų mokinukai, apsupę
Kalėdų senelį, laukia dovanų.
Visos nuotraukos Elvyros Vodopallenėa

Prie mokyklos glaudžiasi
„Pupų ir Pipirų” ratelis, ku
riam sumaniai vadovauja dr.
Ginta Remeikytė Geda. Pagal
jos pasakojimą, šiam rateliui
priklauso 10 šeimų — iš viso
13 vaikučių. Jie renkasi kas
savaitę, kur šoka, dainuoja,
žaidžia, mokosi žodžių, klauso
lietuviškų pasakėlių. Susibū
rimo metu turi užkandžius ir
užsiėmimus, kuriuos kiekvie
ną savaitę praveda skirtinga
šeima. Ginta taip pat pami
nėjo, kad ji bando įvesti ir lie
tuviškus papročius. Vaikučiai
labai mėgsta Užgavėnių pa
pročius ir važiavimą į moliūgų
ūkį, teigė dr. Ginta Remeikytė
Geda. Buvo smagu pamatyti
energijos pilnus mažuosius
„pipiriukus ir pupas” ir susi
kaupusius moksleivių veidus,
klausant savo mokytojos vy
resniųjų klasėje.
Įdomu buvo paskaityti ir
šios lituanistinės mokyklos is
toriją. Mokyklos pirmi neofi
cialūs žingsniai buvo 1957
metais su trim mokinukėm.
Tai Jūratė Mažeikaitė, Laima
Saldukaitė ir Danutė Vaičiu-

laitytė, su mokytoja P. Jauniškiene. Oficiąliai ši mokykla
buvo įkurta steigiamajame su
sirinkime Dambriūnų namuo
se. 1960 metais išrinktas tėvų
komitetas ir pakviestos moky
tojauti pedagogės Aldona Aistienė ir Ona Tautvydienė. Mo
kyklą pradėjo lankyti 13 mo
kinių. Prieš dvejus metus mo
kykla šventė savo 40 metų su
kaktį ir, kaip Viktoras Nakas
savo straipsnį „Drauge” užbai
gė, aprašydąmas šią sukaktį:
„Deramai pradėjome 2000 me
tus, mesdami žvilgsnį į praeitį
ir iškilmingai pasididžiuodami
tuo, ką mūsų visuomenė, nors
ir negausi, sugebėjo sukurti ir
per 40 metų išlaikyti”.
Tad šiuo metu Vašingtono
Kristijono Donelaičio lituanis
tinė mokykla žengia link 50
metų, nors mažu, bet gražiu
prieaugliu ir jau čia gimusiais,
ar dabar iš Lietuvos atvyku
siais jaunais tėvais, kurių
bendras tikslas yra lietuvybės
išlikimas.
Sėkmės moksleiviams, tė
vams ir mokytojams!

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.

Nori išsinuomot

Reikalingas kambarys
prie šeimos su maitinimu.
Skambinti vakare
tel. 773-472-1249.

I
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H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

. žemos kainos.Turiu draudimą.
Tel. 773-254-0759;

847-525-9275 (mob.), Žilvinas.
Siūlo riarb.i
Alteraative Home care loolting

for responsible cotne-and-go, lt ve
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.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
u $1,800. TeL 615-554-3151.

KVIEČIAMEI KVIEČIAMEI KVIEČIAMEI
Vasario 2 dieną, 6:30 vai. vakaro PASAULIO LIETUVIU
CENTRO FONDO SALĖJE Įvyks
MAIRONIO LITUANISTINES MOKYKLOS

&
„ŽVAIGŽDŽIU VAKARAS - 2002"
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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 rezervadiu orakorna skambinti
Tygpaltįi 630-655-0466

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

Elvyra Vodopalienė

___________A_______
naši situacija yra ir su dažnai mingai dirba rimtos ir patiki
minimais „tar sands” — naftos mos institucijos, jų tarpe
permerktais ir per ilgą laiką NASA, Los Alamos Valstybinė
susistovėjusiais smėlio bei laboratorija, Electric Power
STASYS SURANTAS
žvyro klodais. Tuos klodus pa Research institutas, Prancū
naujus energijos versti į skystį ir išvalyti reikia zijos Atominės energijos komi
Sausio 9 dieną prezidentas išvystyti
G. W. Bush pranešė apie su šaltinius. Mes stovime prieš labai daug energijos.
sija ir eilė universitetų. Yra
sitarimą su automobilių ga didelę energijos krizę, kuri
Šiuo laiku, atrodo, lieka pasiekta net labai gerų rezul
mybos
industrija išvystyti reikalauja gan greitų spren galbūt tik viena galimybė.
tatų, kaip energiją padidinti
vandenilio energijos ląsteles, dimų ir rezultatų.
Vienas energijos šaltinis, ku net 1:70 santykiu.
kurios neterštų gamtos ir
Gal kas klaus, kokias kitas ris yra labai gausus mūsų
Reikia suprasti, kad tai tik
padėtų išspręsti labai greitai galimybes turime, ko galime planetoje ir daug kur mums pradžia ir dar reikės daug dar
valstybėje didėjantį energijos tikėtis iš kitų energijos šal žinomoje visatoje, gali duoti bo bei kapitalo, nes toks ener
pareikalavimą. Šiam tikslui tinių? Pirmiausia, ko galime
visiškai švarią energiją.
gijos pakeitimas sukrės visą
prezidentas taip pat pradėjo tikėtis iš natūralių dujų?
Tai vandenilis, kurio chemi pasaulį. Reikės laiko ir laips
valdžios finansinę ir kitokią
Čia padėtis yra dar blo
niško perėjimo iš milžiniškos
paramą. Naftos ištekliai auto gesnė, kaip su nafta. Daugu nis simbolis yra H (for Hydronaftos industrijos. Palengva
gen).
Tai
lengviausia
medžia
ir visai kitai pramonei išsi mas atsimename, kaip dujų
ga ne tik mūsų Žemėje, bet ir pristos tūkstančiai didžiulių
laikyti ir augti nuolat mažėja. kainos kilo praėjusią, 2001
ėnaftos siurblių, mažės skai
Daugumos šios srities žinovų metų, žiemą. Kalifornijos San visatoje. Vandenilis, tai dujos,
čius milžiniškų tanklaivių,
apie
keturiolika
kartų
leng
nuomone, likę naftos ištekliai Diego apylinkės gyventojai
milijonus
vesnės už mūsų Žemės orą, transportuojančių
yra tik apie vieną trilijoną sta praėjusių 2001 metų vasarą
tonų dervos, sustos šimtai
neturi
kvapo
ar
skonio.
Dau
tinių (barrels) ir apie 2010-tus matė energijos kainas beveik
giausia vandenilio mūsų Že dvokiančių naftos valyklų (rametus liks jau uiažiau kaip patrigubėjant net per keletą
finerijų). Aišku, atsiras viso
900 milijardų. Tiek liks, jeigu dienų. Trumpai kalbant, pa mėje yra vandenyje. Vandeni
kių ekonominių ir socialinių
lis
taip
pat
yra
dalis
visose
pareikalavimas nedidės dau lengva artėjame prie didžiau
giau kaip 2 proc. Viskas bus sios energijos krizės pasaulio rūgštyse bei visų augalų ir problemų, kurias spręsti rei
gyvūnų audiniuose. Vandeni kės glaudaus valdžios, indus
sunaudota jau apie 2050-tus istorijoje.
lis, susijungęs su deguoniu, trijos ir mokslo institucijų
metus, o jeigu energijos reikės
Gal grįžti prie didelio ak
sudaro vandenį (H2O). Jau ir bendradarbiavimo. Prezidento
kasmet apie 4 proc. daugiau, mens
anglies
naudojimo?
tai naftos gal užteks tik iki Anglis yra labai nešvarus ku dabar įvairiomis formomis yra G. W. Bush pranešimas ir
ras ir, pagaminant šiems lai naudojamas daugelyje pro valdžios pažadas padėti, fi
2029-tų metų.
nansiškai remti industrijos
Visi sunkumai prasidės jau kams reikiamus energijos kie duktų, net ir maisto gamybai.
pastangas yra tikrai sveikinti
Kas
įdomiausia,
bet
ne
pla
daug anksčiau. Pasaulinė naf kius, būtų labai užteršiamas
nas ir reikalingas.
čiai
žinoma,
kad
jau
ir
dabar
tos produkcija pradės mažėti oras ir aplinka, be to, jos kai
Tikimasi, kad pereinamasis
turime
mažus
veikiančius
ke
jau prieš 2010-tus metus ir na yra labai aukšta.
laikotarpis
bus palaipsnis ir
leto
vandenilio
sistemų
mode
Gal plėsti atominę energiją?
jau niekad daugiau nebekils,
nesukels
per
daug ekonomi
bet pareikalavimas tikriausiai Čia vėl yra didelė rizika dėl lius, kurie pagamina daug
augs. Pavyzdžiui, apie 1993 galimų nenumatytų nelaimių. daugiau energijos, negu su nių, socialinių bei tarptauti
metus kompiuteriai sunaudo Tai pat dar nėra išspręstos naudoja. Tie laboratorijų mo nių sunkumų. Be abejo, tai
davo tik maždaug 1 proc. JAV problemos, ką daryti su pavo deliai yra peržiūrėti moksli palies visą žmoniją, nes reikės
elektros energijos. Dabar jie jingomis atominėmis liekano ninkų ir specialistų bei pri pakeisti dabartinę naftos ir
sunaudoja jau 15 proc. nes mis, nes niekas jų nenori dėl pažinti tinkamais. Panašūs transportacįjos sistemą. Nors
sumažinti (miniaturized-com- didelės radiacijos ir kitų pro rezultatai gauti iš kelių skir jau ir dabar United Technolo
tingų grupių, ir kai kurie iš jų gies, General Electric bei kitos
pacted) vienetai labai greitai blemų.
įkaista ir paima daug energi
Kalbant apie vėjo ir saulės jau yra patentuoti ir sėkmin įmonės gamina ir parduoda
jos vėsinimui. Viena „server- energiją, iš tų šaltinių nėra gai dirba. Tai tik pradžia ir mažas, iš vandenilio energiją
farm” — ne taip jau didelė pa galimybių pagaminti reikia dar truks laiko, kol bus pa gaminančias, mašinėles.
Taigi, energijos šaltiniams
talpa, kur laikoma informacija mus jos kiekius šių laikų po gamintos didesnės mašinos ir
mažėjant, žmonija turi iš
pareikalauja tiek energijos, reikiams. Gal praverstų tik kris gamybos kainos.
kiek labai didelis pastatas su ypatingose vietose ir despera
To, atrodo, nereiks ilgai spręsti taip svarbią energijos
daugeliu įstaigų. Naftos iš tiškose situacijose, pvz., gy laukti ir gerų rezultatų tiki problemą. Aišku, kad išspręs,
tekliai jau yra riboti ir žmo venant prie kalnų viršūnių masi maždaug už poros metų. nes niekas nenorės grįžti i vi
nija turi trumpą laikotarpį arba kur nors dykumose? Pa- Palengva šioje srityje sėk- duramžių gyvenimą.

VANDENILIS — HYDROGEN (H)
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... NES KUR TAVO LOBIS, TEN
TAVO ŠIRDIS (II)
Skaitau Vilniaus jėzuitų
gimnazijos mokinių radinių
konkurso darbus. Jų daug.
Kelios dešimtys. Visų kūrinė
liai — geri, labai geri, arba
neblogi. Rašinių premijavimui
tėvai jėzuitai buvo skyrę 250
dolerių. Pirmajai vietai skirta
suma prilygo nauju batelių po
rai. Bet daina ne apie tai.
Skaitydamas konkursinius ra
šinius čia, Čikagoje, juos tarsi
iš naujo atrandu. Skaitau,
skaitau, ir nė nepąjuntu, kaip
smarkiau ima plakti širdis...
O gerklę vis labiau spaudžia
jaudulys. Kodėl? Pagalvojęs
suvokiu: rašo vaikai, rašo mū
sų jaunieji tautiečiai. Jaunu
čiai, į brandą dar tik kopią,
busimieji piliečiai, o kokie ga
būs, protingi, sumanūs. Savo
teiginius pagrįsti pasitelksiu
pačių mokinių darbus. Žiūrė
kit, kaip emocingai gimnazijos
personifikuotą paveikslą pie
šia 5-tos klasės mokinys Edvi
nas Gruzdys:
’ „Stoviu aš didinga ant kal
no. Mano storos sienos saugo
mane nuo išorės pavojų. Aš
jaučiuosi saugi ir rami. Di
džiuliai vartai atverti visiems
geriems vaikams. Mano spin
dinčios akutės, tai daugybė
gimnazijos langų. Jos džiaugs
mingai suspindi, kai iš po
tamsios nakties, ryte pamato
skubančius mokinius. Net šal
tos mūrinės sienos ima skleis
ti šilumą. Aš noriu, kad mano
namuose vaikučiai jaustų ra
mybę ir meilę. Mano klasėse
yįsur yra Dievo šilumos. Jis iš
ankštybių žiūri ir stebi kiek
vieną iš mūsų. Ne tik mane,
bet ir mokytojus. Gimnazijoje
yra daug puikių mokytojų ir
daug nuoširdžių vaikučių. Geęa- .girdėti jų klegesį, matyti
dSaugsmingas akutes...”
Paprasta, vaizdinga, gražu!
Su dar didesniu malonumu
pasitelkiu Simonos Balčiū
naitės, 3-ios klasės mokslei
vės, rašinį, tiksliau, jos „Po
kalbio gimnazijos kieme” hero
jus — Ruonį, Keistąją Žuvį ir
Angelą:
— Fu, kas čia purškia van
denį tiesiai į mano nosį?
Pabudęs ankstų rytą ir ne
drąsiai pakėlęs akis jis vos ne
nukrito nuo paaukštinimo:
priešais tūnojo būtybė, kiek
panaši į žuvį, bet turėjo varlės
it net drakono bruožų.
— Kas tu tokia?
— O tu kas?
— Aš ruonis, baseino puoš
mena.
Būtybei vanduo ėmė trykšti
ne tik iš burnos, bet ir iš
akių...
— Pati nežinau. Niekas ne
pasakė. Atrodo, esu baseino
Pabaisa.
— Na, ne... Bet angelas, ži
noma, irgi nesi.
— Angelas? Tai aš Angelas,
— išskleidęs sparnus jis išsi
tiesė ir visu ūgiu nutūpė ant
rudens šalnų pasidabruotos
žolės. — Sveiki atvykę į Vil
niaus jėzuitų gimnaziją.

— Gimnaziją? Kas tai per
vieta? — paklausė keistoji
žuvis, pasivadinusi Pabaisa.
— Tai reiškia, kad čia moko
si vaikai, — įsiterpė ruonis ir
patenkintas pliaukštelėjo uo
dega.
— Teisingai, — patvirtino
Angelas. — Ši mokykla teikia
aukšto lygio licejišką išsilavi
nimą.
Tačiau čia dar ne viskas.
— Papasakok mums, papa
sakok, — meldė figūros ir pa
togiau įsitaisė ant gimnazijos
kiemo baseino paaukštinimų.
čia norisi stabtelti ir pagirti
rašinio autorę. Ji, mano many
mu, sugalvojo originalią kom
poziciją temos apie gimnaziją
dėstymui. Seniai žinoma, pa
traukli forma padeda skaityto
jui lengviau „suvirškinti” pa
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teikiamą „sausą” informaciją.
Pavyzdžiui, tokią: „Gimnazija
remiasi jėzuitiškos auklybos
principais, vadovaujasi šv. Ig
naco Lojolos pedagogika, Mo
kytojai stengiasi ne tik su
prantamai paaiškinti dėsto
mus dalykus, bet ir moko juos
dirbti savarankiškai*.
Po tokių, oficialiai skamban
čių žodžių autorė įterpia (pa
čiu laiku) Angelą:
„Pro plačius ir šviesius gim
nazijos langus aš matau, kaip
mokiniai dirba grupelėmis,
drauge rašo referatus, ginčija
si, aiškinasi, padeda vienas
kitam suprasti, atsakyti į iški
lusius klausimus”.
Toliau autorė vėl pereina
prie grynosios publicistikos:
„Moksleivių interesus bei
teises atstovauja Mokinių ta
ryba. Kiekvienais metais ren
giami demokratiški rinkimai.
Išrenkamas mokyklos prezi
dentas.
Bendradarbiaujama
su kitų mokyklų savivaldos
institucįjomis. Kuriami įvai
rūs projektai, organizuojami
renginiai. Gimnazistai atlieka
ir socialinę praktiką: dirba li
goninėse, vaikų namuose, ben
drauja su neįgaliaisiais. Kas
dien vaikai neša maistą sene
liams bei neturtingiesiems.
Toks auklėjimas skatina pa
žinti, mylėti, vertinti save...”
Čia moksleivės rašinyje vėl
intarpas:
— Palauk, palauk, — nu
traukia Angelą Ruonis, — ne
jaugi gimnazijoje visi tokie
rimti ir nuobodūs?
— Ką tu, — nesutinka Ange
las, — vieni dainuoja chore,
kiti vaidina, treti dalyvauja
varžybose, konkursuose, lavi
nasi įvairiuose metodiniuose,
dailės, muzikos, sporto būre
liuose...
— Papasakok daugiau apie
šventes, — įsiterpia keistoji
žuvis, vardu Pabaisa.
— Moksleivai rengia Kalė
dų, Velykų, Visų Šventųjų
šventes, taip pat Šimtadienį,
Šv. Kazimiero ir kitas šven
tes...
Panašiu stiliumi autorė ga
lėtų pasakojimą tęsti ir tęsti.
Bet ji jaučia, kad reikia išlai
kyti saiką ir laiku pereina į fi
nalą.
— Mums stūksoti šitame
baseine — garbė, — tarė keis
toji žuvis, vardu Pabaisa.
— Bet tai nereiškia, kad ga
lima be atodairos purkšti man
vandenį į akis, — pučiasi ge
raširdis Ruonis.
— Atleisk, — droviai ištaria
keistoji žuvis, vardu Pabaisa.

Angelas jų pokalbio jau ne
begirdi. Jo svąjingas žvilgsnis
nukrypęs kažkur tolyn, ko ge
ro Angelas regėjo gimnazijos
rytdieną...
— Klausyk, Pūky, man jau
pabodo klausytis tavo to „kau
liukų narstymo”, — prabilo
mano kipšas. — Tu ne lite
ratūros pamokoje. Argi žmo
nėms svarbu, kokią kompoziciją mokinys savo rašiniui su
kurpia? Krapštinėjies, lyg per
liuką austrėje radęs. Vienas
„perliukas” — dar ne perlų
virtinė ant Britanijos kara
lienės kaklo.
— Skeltanagi, Jėzuitų gim
nazijoje „perliukų” daug. Kon
kursinius moksleivių rašinius
galiu palyginti su „perlų vir
tine ant karalienės kaklo”. Tu
riu tam pagrindo. Argi nepri
simeni? Pats jėzuitų provinci
jolas kun. Antanas Saulaitis,
ir gimnazijos direktorius kun.
Antanas Gražulis, ir komerci
nis patarėjas Antanas Venc
kus, visi kartu patikėjo kon
kursą man, kitos konfesijos at
stovui. Pats temas parinkau,
pats rašinius vertinau, pats
premijas' paskirsčiau ir
įteikiau. Jų, konkursų, buvo
jau du. Yra tikimybė, kad jie

bus tradiciniai. Temų —
„Mano vasara”, „Gimnazija —
antrieji namai”, „Tai daryk, ir
gyvensi” (Lk 10, 28). „Savoj
gimnazijoj pasigendu” — at
rinktus darbus siuntėme į
Ameriką, žurnalui „Laiškai
lietuviams”. Su apgailestavi
mu sužinota, kad „Laiškai lie
tuviams” nustojo ėję ir spėjo
savo paskutiniame numeryje
iš didelio pluošto tik kelis
moksleivių darbus paskelbti.
— Giriesi, net mano smailio
sios ausys kaista.
— „Kas pakels šuniui uo
degą, jei ne jis pats?” Bet dai
na ne apie mane, kipše. Ir ne
vien apie gimnazijos humani
tarus. Pavartyk Vilniaus jė
zuitų gimnazijos moksleivių
žurnalą „Quo vadis?” Bent
vieną, kad ir 2001 m. 2 nu
merį, pamatysi, kiek ten Lie
tuvos ir sostinės konkursų
laureatų. Štai, kai kurie jų:
• Gimnazijos choras, I vieta
Vilniaus aps. respublikiniame
chorų konkurse „Mes Lietuvos
vaikai”;
• Andrius Šimėnas, IVh kl.
— Lietuvos jaunųjų fizikų
konkurso „Fizikų Olimpas”
laureatas, II v.;
• Daumantas Bloznelis, 8
kl. — Vilniaus jaunųjų fizikų
olimpiados laureatas, I v.;
• Kastytis Zubovas, 8 kl.,
Vilniaus jaunųjų matematikų
konkurso laimėtojas, III v.;
• Respublikinės vokiečių
kalbos olimpiados laureatai:
Egidijus Šlepetys, IVh kl., II
vieta; Mantas Bardauskas,
IVh kl., III vieta.
— Pririnko pačių gabiausių,
ir puikuojasi kaip povai prieš
žvirblius... Gal prasimanau?
Jei į gimnaziją eini su noru,
— rašoma temoje „Gimnazija
— antrieji mano namai”. —
Jei lauki ne pamokų pabaigos,
o jų pradžios. Jei lauki susiti
kimų su klasės draugais. Jei
žiūri mokytojui į akis ir sten
giesi sugert jo perteikiamas
žinias. Jei tave priima tokį,
koks esi. Jei drąsiai gali būt
atviras. Jei nereikia nutylėti,
kai negalima sakyti, kad gal
voji kitaip. Jei nereikia apsi
metinėti ir galvoti, kokį pada
rysi įspūdį. Jei tau rūpi gim
nazijos garbė ir stengiesi, kad
būtum vertas Jėzuitų gimna
zijos gimnazisto vardo. Jei at
sidūrus nežinomoje situaci
joje, visada gali kreiptis į kla
sės auklėtoją patarimo, o
esant reikalui į gimnaziją ir
pagalbos. Ar tai nereiškia, kad
jautiesi kaip namie?
— Sakyk, kipše, ar tokius
jausmus galėtų reikšti apsi
metėlis, ar veidmainis?
— Na, tarkim ne! Bet senti
mentalumas... Naivi romanti
ka... Visa tai —jaunų mergai
čių kosmetika... Klausykis,
kaip brandžiai mąsto savo
rašinyje:
— Norėk gero kitiems — ir
gyvensi... Būk išmintingas —
ir gyvensi... Svajok — ir gy
vensi. Svajonės žmogų nukelia
į kitą pasaulį, kurį pats su
sikūrė ir kurį mėgsta. Nors tai
tik iliuzįja, bet svąjonės kar
tais tampa realybe. Tik joms
įgyvendinti reikia pastangų.
Daryk gera — ir pats pąjusi,
jog pralinksmėjai, — rašo
moksleivė Austėja Androšiūnaitė. Ir tęsia: — Aš noriu gy
venti pilnavertį gyvenimą. No
riu, jog mano gyvenimas būtų
linksmas, kad turėčiau drau
gų, kad mylėčiau ir būčiau
mylima. Noriu, kad ir žmonės,
esantys aplink mane, mano
draugai, giminės, artimieji, ir
net ne visai pažįstami žmonės,
gyventų malonų, pilną gėrio
gyvenimą. Kad to pasiekčiau,
reikia mylėti, tikėti, džiaugtis,
šypsotis, atleisti, norėti kitam
gero, boti išmintingai, mylėti
Dievą ir niekada niekada ne
prarasti vilties. Žinau, kad tai
yra sunku, ir toli gražu ne visi
gali turėti tokį gyvenimą. Ta
čiau šis gėris ir šiluma gali
gimti net iš menkos, atrodo,
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PENKTOSIOS KOLONIJOS VEIKLA
Atkelta iš 3 psl.
Nesibaigiant purvina šmeiž
tų lavina iki šiol liejasi per te
leviziją, ypač V. Šerėno „Dvi
račio žynias”, raudonojoje žiniasklaidoje,
„Komjaunimo
tiesoje” (dabar pasivadinusioje
„Lietuvos rytu”, bet išlaikiu
sioje komjaunuolišką dvasią),
„Respublikoje”, „Kauno dieno
je” kitoje bulvarinėje spaudo
je.
Lietuvos karininkai, ištikimi
Lietuvai, Mindaugas Grigaliū
nas, Vytautas Drąsutis, Eu
genijus Čiučelis, Kęstutis Šu
kys, Jevgenijus Grigaliauskas,
Algirdas Paplauskas ir Artū
ras Toleckis — rusakalbių
„Aro” vyrų buvo suimti ir ap
kaltinti pasikėsinimu į Balta
rusijos diktatorių A. Luka
šenką (Visockas G., Sabaliaus
kas R. Kas ką skriaudžia. Pa
sakojimas apie gerą polici
ninką ir blogą kariškį // „Vals
tiečių laikraštis”. — 2000,
rūgs. 26, p. 4). Šiemet tokių
provokacijų ir šmeižtų galime
tikėtis dešimtimis.
3. Politinių provokacijų ir
mitingų prieš NATO ir Lie
tuvą organizavimas.
Garsųjį mitingą su plytomis
prieš Lietuvą, Seimą ir Lietu
vos nepriklausomybę organi
zavo A. Juozaitis ir R. Pavi
lionis. Ne veltui taip stengėsi.
Dabar abu jie Penktosios kolo
nos apdovanoti. Vienas gavo
taip trokštamą Seimo nario ir
Švietimo, mokslo bei kultūros
komiteto pirmininko postą,
dabar tikisi gauti ir ambasa
doriaus Prancūzijoje vietą, an
trasis — premjero patarėjo pa
reigas, apmokamas tūkstan
čiais. Jau tapo „geru tonu”: jei
gu apšmeižei V. Landsbergį ir
Lietuvos nepriklausomybę —
aukštas postas garantuotas.
Kai Vilniuje lankėsi NATO
Generalinis .sekretorius ir
Šiaurės, sąjungos tarybos pirmi
ninkas Lord
Robertson —
Penktoji kolona organizavo
triukšmingą mitingą prieš
Lietuvos stojimą į NATO. Jų
gretas „puošė” socialistai, vavisai nereikšmingos smulkme
nos. Svarbu labai labai norėti
ir stengtis...
— Vis vien nesuprantu, ko
tu tuos moksleivius taip be
saiko giri? Jie tavo „draugai,
giminės, artimieji”, kaip sako
ta mergina? Pažįsti šiųjų mo
kinių tėvus? O gal kas iš Sei
mo ar Vyriausybės narių suin
teresuoti?
— Kodėl pragaro smala gy
venimą juodini? Jo šviesiosios
pusės vis vien neužmozosi. Jie
— mūsų prabėgusi vaikystė.
Jie — mūsų viltis. Kad geriau
suprastum, rašau didžiosiomis
raidėmis nueinančios kartos
viltis. Mano kuklios pastangos
nukreiptos į vieną, mano šir
dies maldos nukreiptos į vieną
—: tegu šį mano laišką skai
tantieji „kaip ant savo delno”
pamato ir patiki: yra Lietu
voje šviesaus jaunimo, yra
taurių pedagogų, yra gerų mo
kyklų, kur brandinama atei
nančioji žmonių karta, pajėg
sianti pasišvęsti ir Lietuvai
tėvynei.
Vardant Dievo Tėvo ir var
dan būsimos Lietuvos drįstu
priminti čia apaštalo Jokūbo
pasakytus žodžius; kas moka
daryti gera ir nedaro, tas nusi
deda (Jok 4, 17); o apaštalas
Paulius laiške romiečiams yra
įsakmiai priminęs: kas turi
dovaną šelpti — tegul šelpia...
Kas turi dovaną gailestingu
mo darbams — tegul pagelbsti
kitiems su džiaugsmu. (Rom
12, 8)
Tokie mūsų — vyresniosios
ir vyriausiosios kartos — lū
kesčiai. Tokia ir tėvų jėzuitų
skelbiamos talkos tradicija
ateities labui (Tradition for
the Future) prasmė.

Povilas Pukys

dovaujami M. Stakvilevičiaus,
narkomanai ir alkoholikai, be
namiai ir satanistai, bei kariš
kos
laikysenos, persirengę
sportiniais kostiumais, vyriš
kiai (Gardauskienė G. Jauni
mas į mitingą prieš NATO
buvo kviečiamas nemokamai
dalijant marihuaną. GRU pro
vokacijoms prieš NATO Lietu
voje naudoja benamius, nar
komanus, satanistus // „Lietu
vos aidas”. — 2001, geg. 28).
Ne veltui Rusija iš 60 mln.
dolerių, skirtų Rusijos penkto
sios kolonos finansavimui Bal
tuos šalyse, liūto dalį skiria
Lietuvai. Ne veltui Rusija ir
ypatingai „pagerbė” Lietuvą,
atsiųsdama
ambasadoriumi
vieną labiausiai patyrusių Ru
sijos žvalgybos specialistą, J.
Primakov artimą bičiulį ir
buvusį pavaldinį J. Zubakov.
4. Lietuvos kompromitavi
mas užsienyje.
Neseniai „Draugas” rašė
apie lietuvius, pagarsėjusius
užsienyje nusikaltimais. Yra
tarp galvažudžių, plėšikų,
kontrabandininkų ir vagių —
lietuvių. Tačiau dažnas „lietu
vis” yra rusiška pavarde. Pa
prastai visi jie užsienyje save
vadina lietuviais. Taip sąmo
ningai užsienyje kuriamas lietuvių-plėšikų tautos įvaizdis.
5. Kitos veiklos kryptys.
Praeitų metų pabaigoje Lie
tuvą sudrebino neeilinis skan
dalas. Po Lietuvos policijos
stogu, po sporto klubo prie
danga, demaskuota kovinė or
ganizacija „Baltasis lotosas”,
ruošianti „Alfos” (Rusijos smo
gikų būrys, šturmavęs Televi
zijos bokštą Sausio 13-ąją) ti
po karius — tigro, leopardo,
jaguaro, panteros ir katino
pakopų. Aukščiausios kvalifi
kacijos kariai, eidami į kovą,
pasineria į transo būseną, pa
virsta minėtais „žvėrimis” ir
kovoja su neįtikėtina jėga bei
įniršiu, nejausdami skausmo.
„Baltasis lotosas” ir jo klestin
tis Lietuvoje vadovas V. I.
Skubajevas vadina save ne
kalta religine sekta. Iš tikrųjų
jų tikslai atkurti buvusią So
vietų Sąjungą visoje teritori
joje, kurią ji buvo okupavusi
(Gardauskienė G. Po sporto
klubų
priedanga
žydintis
„Baltasis lotosas” siekia at
kurti Sovietų sąjungą // „Lie
tuvos aidas”. — 2001, lapkr. 6,
p. 10). Žurnalistė, parašiusi
apie ^Baltąjį lotosą”, kelias
dienas buvo persekiojama, sie
kiant ją įbauginti ar dar ko
kiais nežinomais tikslais (Va
siliauskas V., Kulka L. Po

5

—

•

A. + A.

VILMA RĖKLIENĖ
Mirė 2002 m. sausio 19 d., sulaukusi 86 metų.
Gyveno Walnut Creek, CA.
Gimė 1915 m. lapkričio 25 d. 1950 m. atvyko į Ameriką.
Įsikūrė Čikagoje. A.a. Vilma Rėklienė dirbo Cook County
Hospital gailestingąja sesele. 1986 m. kartu su vyru a.a
dr. Vytautu Rėkliu atsikraustė į Walnut Creek, CA, ir čia
gyveno iki mirties.
Nuliūdę liko:duktė Dalia su vyru dr. Vitu Alekna,
anūkai Aras ir Alexis bei giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo
7 v.v. iki 9 v.v. Oak Park Hills Chapel, 3111 N. Main Str.,
Walnut Creek, CA 94598. Tel. 925-934-6500.
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 25 d. Gedulingos
šv. Mišios už a.a. Vilmą bus aukojamos 10 v.r. Po Mišių
velionė bus palaidota Oakmont kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Todd H. Magleby. Tel- 925-934-6500.

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis;
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.
teisėtvarkos ir teisėsaugos sis
temą laksto pasiutęs dramblys
// „Lietuvos aidas”. — 2001,
spal. 29, p. 2).
Paslaptingomis
sąlygomis
žuvo politinis kalinys ir Sąjū
džio aktyvistas A. Andreika.
Tiesiogiai prie jo įkalinimo
prisidėjęs tardytojas iš jo kan
džiai šaipėsi: „...manote, kad
laimėjote, pasikeis situacija,
mes jus, kaip blusas, ištrėk
sime...”. „Ištrėškę”. A. Andrei
ka savo namuose buvo rastas
negyvas. Pomirtinė ekspertizė
neatlikta. Gerai organizuotos
politinės žmogžudystės pėdsa
kai dingo // Kiliulienė J. Buvu
si disidento žmona abejoja dėl
jp mirties aplinkybių // „XXI
amžius”. — 2000, spalio 27, p.
12).
Po teismus tampoma ir bau
džiama didelėmis piniginėmis
baudomis politinė kalinė, Sibi
ro kankinė Marija KinertaitėLaugalienė, Vyčio Kryžiaus
ordino kavalieriaus našlė, už
vertėjo, dalyvavusio jos žiau
riuose tardymuose, pavardės
paminėjimą. Matote, ji įžeidė
okupantų kolaboranto „garbę
ir orumą”. (Jastramskienė L.
Spjūvis į kankinės širdį //
„Valstiečių
laikraštis”.
—
2001, spalio 23, p. 1, 4; Vove
rienė O. Lietuviškosios Temi
dės sadizmas: bolševikinis re
liktas ar teisėjo nuostata //
„Lietuvos aidas”. — 2001,

spal. 30, p. 1).
Nerimą kelia Policijos de
partamento duomenimis nuo
lat augantis ginklų skaičius.
Šiuo metu civiliai gyventojai
turi 70,000 įvairių ginklų. To
kio kiekio ginklų užtektų su
formuoti dar vieną kariuome
nę. Kiek ginklų laikoma ne
oficialiai, dar niekas nežino
(Stabingytė N. Lietuvoje grės
mingai daugėja ginklų // „LA”
— 2001, gruod. 29, p. 4).
Penktosios kolonos ūsai iš
lindo ir iš Sausio 13-osios die
nos išvakarėse Lietuvos radįjo
laidos, kurioje buvo paskelb
tos šlykščios N. Medvedevo, K.
Prunskienės, A. Butkąąačiaus,
B. Genzelio insinuadųdjTjjrieš
Lietuvą, prieš V. Landsbergį,
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę, klastojančios Sausio 13osios tragedijos faktus ir isto
riją.
Visoms šioms Penktosios ko
lonos niekšybėms pritaria ir
už jas Seime dažniausiai bal
suoja „krikščioniškasis” kvislingas Kazys Bobelis bei jo ko
manda. Tik dabar paaiškėjo,
kad A. Saudargui už Lietuvos
krikščionių demokratų parti
jos sugriovimą pažadėtas am
basadoriaus postas. Tikriau
siai jį gaus. Paslauga už pa
slaugą.
Taigi, Lietuvoje pavojaus
varpas gaudžia vis garsiau ir
garsiau.

Chicago

From Chicago we offer dally Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Flnd out Just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė sausio 27 d., sekma
dienį, 12 vai. Šaulių namuose,
2417 W. 43rd Str., ruošia
linksmas Užgavėnes. Gros Al
gimantas Barniškis, veiks ba
ras, bus įvairaus maisto, lote
rija. Visi kviečiami..
Joseph Petkunas, gyve
nantis Union Pier, MI, prasitęsdamas „Draugo” prenume
ratą ir dėkodamas už kalėdi
nes atvirutes, „Draugui” siun
čia 50 dol. . Tariame didelį
ti.
Alf.
Lukas,
gyvenantis ačiū!
Šį sekmadienį, sausio 27
Dearborn, MI, atsilygindamas
už
kalėdines
atvirutes, d., po 10:30 val.r. šv. Mišių
,.Draugui" atsiuntė 50 dol. Švč. M. Marijos Gimimo (Mar
ųuette Parke) parapijos salėje
Nuoširdžiausiai dėkojame!
yra ruošiama kavutė ir pa
BALFo Cicero skyriaus
bendravimas. Kavutės metu
metinis narių susirinkimas
bus rodomas trumpas video
ir vajaus užbaigtuvių šventė
filmas „Lietuvos Respublikos
įvyks sausio 27 d., sekmadie
Prezidentūra”. Tai - 30 minu
nį. 9 val.r. Cicero šv. Antano
čių filmas, skirtas susipažinti
bažnyčioje bus aukojamos šv.
su Lietuvos Respublikos Pre
Mišios už gyvus ir mirusius
zidentūros rūmais, jų istorija
narius-aukotojus; padėkosime
ir dabartimi. Visi parapijiečiai
Aukščiausiajam už aukotojų
ir svečiai yra kviečiami daly
gailestingumą ir dosnumą
vauti.
vargą
kenčiantiems
lietu
Vytautas ir Palmyra Javiams Lietuvoje ir kitur. Sky
nušoniai,
gyvenantys Dousriuje yra daug narių, kasmet
man,
WI,
atsilygindami už
aukojančių po šimtinę ir dau
„Draugo”
kalendorių,
mūsų
giau. Taip pat pamaldose bus
laikraštį
remia
100
dol.
auka.
paminėtos pal. arkivyskupo
Dėkojame
už
dosnumą!
Jurgio
Matulaičio 75-osios
Vasario 10 d., sekmadie
mirties metinės. Po pamaldų
nį,
Amerikos Lietuvių Tary
susirinkimo programa su įdo
bos
Čikagos skyrius rengia
miais pranešimais, pasivaišiVasario
16-osios - 84-ųjų Lie
nimas bei draugiškas pabend
tuvos
nepriklausomybės
pa
ravimas vyks parapijos salėje.
skelbimo
ir
atstatymo
metinių
Visus ir visas maloniai prašo
- minėjimą, kuris vyks Maria
me dalyvauti.
aukštesniosios mokyklos audi
Austė ir Charles Vygan
torijoje (6727 S. California).
tai, gyvenantys Winnetka, IL,
Programoje, prasidėsiančioje
dėkodami už „Draugo” kalen
2 val.p.p., numatyta trumpa
dorių, mūsų laikraštį remia 50
paskaita ir meninė dalis. Da
dol. auka. Labai ačiū!
lyvauja Lietuvių operos mote
Saulius Kuprys, Amerikos rų choras ir Lietuvos Vyčių
Lietuvių Tarybos pirmininkas, tautinių šokių grupė. Aplin
kalbės Illinois lietuvių respub- kybėms susiklosčius, tikimasi
likohų lygos metiniame susi sulaukti Lietuvos prezidento
rinkime, jo paskaitos tema Valdo Adamkaus ir JAV sena
„NATO plėtra ir Amerikos lie toriaus Richard Durbin. Taip
tuviai”. Susirinkimas vyks pat yra jau pasisiūlę dalyvauti
vasario 3 d., sekmadienį, lietuviškų organizacijų atsto
12:30 val.p.p. Bočių menėje, vai bei kiti svečiai. Visa lietu
Pasaulio lietuvių centre, Le vių visuomenė yra maloniai
monte. Nariai ir politine veik kviečiama atšvęsti kartu šią
la besidomintys
tautiečiai garbingą mūsų tautos sukak
kviečiami dalyvauti.
tį.
Živilė Vaitkienė, gyvenan
Elena Rudzinskienė, pra
sitęsdama ..Draugo” prenume ti Seven Hills, OH, prasitęsda
ratą. mūsų laikraštį parėmė ma mūsų laikraščio prenume
50 dol. auka. Esame labai dė ratą, atsiuntė 50 dol. auką.
Nuoširdžiausiai dėkojame!
kingi!
ALRK Moterų sąjungos
Šią savaitę „Southvvest
Nevvs-Herald" savaitrašty 20-oji kuopa sausio 27 d.,
je (2002 m. sausio 24 d.) sekmadienį, tuoj po 10:30 vai.
„Neighborhood
Notebook” r. lietuviškų Mišių švč. M.
skyrelyje rašantis Joe Kulys Marijos Nekalto Prasidėjimo
nagrinėja Marųuette Parko parapijoje ruošia skanius pie
apsaugos reikalus. „South tus. Bus skanaus kugelio ir
vvest Nevvs-Herald”, rašantį balandėlių. Be to, gardaus
apie pietvakarių Čikagos pro maisto galėsite parsinešti į
blemas. galite įsigyti Čikagos namus, taip paremsite mūsų
pietvakarių parduotuvėse, o veiklą. ALRK 20-oji kuopa
taip pat ir „Seven-Eleven” šelpia našlaitę Lietuvoje, pa
krautuvėje <67-ta ir Califor deda parapijai ir, kiek tik jė
nia i. „J. S. Peppers” (71 gatvė gos leidžia, visur ištiesia pa
ir Pulaski Rd.) bei kitose vie galbos ranką. Tad iki pasima
tose. Laikraštį galite skaityti tymo! Lauksime atvykstant
ir
internete šiuo adresu: 4420 S. Fairfield
(įėjimas - iš kiemo pusės).
ivivtv.ntvneiv8herald.com

Filatelistų draugija „Lie
tuva” šaukia visuotinį narių
susirinkimą setetnadienį, sau
sio 27 d., 12 vai. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje, Ginta
ro saleje. Po susirinkimo - ka
vutė ir pabendravimas. Bus
padaryta visų susirinkimo da
lyvių nuotrauka draugijos
spaudai. Kviečiame draugijos
narius bei visus kitus asme
nis, kurie domisi Lietuvos fi
latelija, susirinkime dalyvau

,,Draugo" knygynėlyje
Kur atrasti žymių Ameri
kos lietuvių biografinius
duomenis ar pasitikrinti jų
vardus, pavardes, gimimo da
tas, nuveiktų darbų sąrašą?
Kur sužinoti apie brolius kine
matografininkus Adolfą ir Jo
ną Mekus, apie Hollyvvood ak
tores Ann Jillian-Jūratę Nau
sėdaitę ir Rūtą Lee-Kilmonytę, kur pasiskaityti apie Gin
tę Damušytę, Juozą Kazicką ir
Birutę Galdikaitę? Visas ži
nias atrasite 1998 metais Vil
niuje išleistame biografijų ži
nyne „JAV lietuviai. I tomas’
(I tomas apima A-M raidėmis
prasidedančias
biografijas),
kuriame surinkti 2,004 JAV
gyvenusių ir tebegyvenančių,
ypač po II pasaulinio karo vi
suomenės ir profesinėje veik
loje aktyviai pasireiškusių lie
tuvių gyvenimų aprašymai,
pateiktos 1,037 iliustracijos,
greta lietuvių aprašyta ir kele
tas kitų tautybių žmonių,
glaudžiai susijusių su mūsų
valstybe, jos istorija ir kultū
ra. Knygą išleido Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos institutas,
leidinį padėjo rengti Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras
Čikagoje. Žinyno rengėjai tiki
si, kad šis leidinys, liudijantis
apie mūsų tėvų, brolių ir sese
rų likimus plačiajame pasau
lyje, prisidės prie mūsų tautos
istorinės atminties papildymo.
„Draugo” knygynėlis šį žinyną
dabar siūlo įsigyti tik už 30
dol. (anksčiau jo kaina buvo
50 dol!). Persiuntimo mokestis
- 3.95 dol., Illinois valstijos
gyventojai dar prideda 8.75
proc. mokesčių.

Jjf art! tr toli
* Italijos lietuvių ben
druomenė neteko žinomo
lietuvių kalbos ir kultūros
puoselėtojo 86 metų kunigo
Tasiaus Eremino. Dvasinin
kas mirė Strezos kurorte, gre
ta Šveicarijos pasienio. Laido
tuves rengė Lietuvos garbės
konsulas Milane Guido Levera.
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Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453________________
***
Jei dvidešimt pirmame am
žiuje kas nors pasikėsintų į
•Lietuvos laisvę, aš ten nuvy
kęs būčiau partizanas ir pasi
slėpčiau miške. Dieną aš pla
tinčiau slaptą spaudą, kur
• drąsinčiau lietuvius nepasi
duoti. Vakare grįžęs į mišką,
aš su draugais siųsčiau slap
tas žinias į JAV ir į kitus dide
lius kraštus ir skelbčiau artė
jantį pavojų. Aš gelbėčiau
žmones, kurie būtų kalėjimuo
se ar ištremti į Sibiro taigas.
Aš visokiais būdais mėginčiau
pasauliui pranešti tą daromą
negerovę ir skriaudą mūsų
brangioje Lietuvoje, kurią aš
taip myliu.
Ramūnas Stančiauskas
Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mažieji Sausio 13-osios minėjimo atlikėjai su žvakutėmis ir gėlytėmis
Lemonto Maironio lit. m-los
rankose. Iš kairės: Tomas Čyvas, Aleksa Rugieniatė, Mantas Naris, Ariana Žliobaitė, Raimundas Čepelė, Greta
7 klasės mokinys
Reinytė.
Beatričės Čepelienės nuotr.
SAUSIO 13-OJI
MAIRONIO
Sausio 13-tą mes, mokyklos
MOKYKLOJE
mokiniai, paminėjome ketu
Pereitą šeštadienį mes, li
tuanistinės mokyklos moki
niai, paminėjome ypatingą
dieną Lietuvos istorijoje. Tą
dieną mes suteikėme didelę
garbę tiems, kurie 1991aisiais Sausio 13-tą gindami
visai neseniai paskelbtą Ne
priklausomybę, paaukojo sa
vo gyvybę. Keturiolika žmonių
mirė, kad matytų savo mylimą
tautą „be rusų”, kad matytų
plevėsuojančią trispalvę ir
žmones laisvus.
Antanas Petkus
Lemonto Mairono lit m-los
10 klasės mokinys
** *

(LR, Elta)

Skelbimai
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
(sk.)
•Ieškau išsinuomoti butą
Vilniuje šiais metais balandžio
ir gegužės mėnesiais. Esu tvar
kinga ir neseniai baigusi uni
versitetą. Skambinkite tel. 440423-0830 arba degesyte@aol.com.
• 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!

Sausio 13-oji diena mums
primena tą dieną, kai keturio
lika lietuvių žuvo, gindami sa
vo žemę. Mes, mokyklos moki
niai, rankose su degančių žva
kučių liepsna, su gražių gėlių
žiedais ir karštomis maldomis,
pagerbėme tos istorinės die
nos aukas.
Julija Vallee
Lemonto Maironio lit. m-los
10 klasės mokinė

Čepelės,
Lemonto
Maironio lituanistinės mokyklos 1
skyriaus mokinio, piešinys.
Raimundo

riolikos žuvusiųjų 11-ąsias mi
rimo metines. Jie žuvo, kad
mes būtume laisvi. Tai mes
pagerbėme, uždegę žvakutes,
ir sugiedoję:
„Kaip krentantys rudenio
lapai
Subėgs atminimai širdin
Sustosim prie mylimo kapo
Ir galvas nulenksim žemai”.
(Žodž. M. Skulsčienės)
Vida Mikalčiūtė
Lemonto Maironio lit. m-los
10 klasės mokinė

JEI REIKTŲ VĖL
KOVOTI UŽ LIETUVOS
LAISVE
Jei man reiktų kovoti už
Lietuvos laisvę, aš pasitarčiau
su Lietuvos prezidentu ir paklausčiau, kuo aš galiu padėti.
Aš visados melsčiausi už Lie
tuvos vaikus, jų ateitį ir visų
žmonių gyvybes, už jų skaus
mus ir neteisybę. Aš rašyčiau
padrąsinimo laiškus, kad pa
saulis girdi juos, kad mes ži
nome jūsų vargus ir matome
jūsų ašaras.
Daina Annarino
Lemonto Maironio lit. m-los
7 klasės mokinė
***
Jei Lietuva vėl prarastų sa
vo nepriklausomybę ir mums
iš naujo reiktų kovoti ją at
gauti, aš atiduočiau savo gyvy
bę, jei tai padėtų. Aš atiduo
čiau visą savo stiprybę dėl ma
no protėvių žemės.
Vilius Palionis
Lemonto Maironio lit. m-los
7 klasės mokinys

Tomo Čyvo, Lemonto Maironio lituanistinės m-los 1 skyriaus mokinio,

piešinys.

***
Jei Lietuva kentėtų, prara
dusi savo laisvę, aš padėčiau
lietuviams. Aš nusiųsčiau dra
bužių Lietuvos kariams, mais
tu apdovanočiau našlaičius,
taip pat prašyčiau pagalbos iš
JAV prezidento George Bush,
kad jis neleistų blogiems žmo
nėms skriausti Lietuvos. Žino
ma, aš melsčiau Dievą, kad
padėtų Lietuvai.
Gintarė Radvilaitė
Lemonto Maironio lit. m-los
7 klasės mokinė

***
Jei dvidešimt pirmame am
žiuje kas nors atimtų Lietuvos
laisvę, aš parašyčiau laišką
Lietuvos prezidentui ir JAV
prezidentui, kurie darytų vis
ką, kad laisvę sugrąžintų. Aš
melsčiaus kas dieną, kad Lie
tuva būtų saugi ir stipri.
Siga Poskočimaitė
Lemonto Maironio lit. m-los
7 klasės mokinė
MANO SLAPČIAUSIA
SVAJONĖ

***
Jei atsirastų nauja imperija
pasaulyje, kuri norėtų vėl oku
puoti mūsų žemę Lietuvą, aš
daryčiau viską, ką tik galiu.
Aš stengčiaus, kad Lietuva pa
tektų į NATO, gal kitos tautos
padėtų išgelbėti ją iš vargų.
Bet jei tai nepadėtų, tada
reiktų gudrumu apgauti prie
šus, taip, kaip praeityje darė
mūsų protėviai.
Algis Grybauskas
Lemonto Maironio lit. m-los
7 klasės mokinys
***
Žiūri dieną, žiūri naktį, tik
nieko nemato.
(8oFuo7)

Mano slapčiausia svajonė
yra grįžti į gimtąją žemę Lie
tuvą, pamatyti, sutikti savo
draugus, senuosius ežerus ir
upes. Lakstyti su draugais po
pąjūrį, plaukioti garlaiviu po
Baltijos jūrą. Rytais atsibusti
su gaidžiu, klausytis viever
sėlio dainos ir miško ošimo.
Visas dienas lakstyti po pie
vas, juoktis su draugais. Skin
ti pievų gėles ir pinti pienių
vainikus. Svajoju, kad mano
svajonė išsipildytų.
Gintarė Viršinskaitė
Čikagos lit. m-los
6 skyriaus mokinė
(mokytoja Virginija Melone)

♦**
Sausio 13-osios aukos nema
tė pagražėjusios Lietuvos, ta| čiau jie gavo Dievo palaimą.
Darius Jutzi
Lemonto Maironio lit. m-los
10 klasės mokinys

Sausio 21 d ..Draugo" redakcijoje lankęsis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus nusifotografavo su dienraščio
darbuotojais Iš kaires: Dalia Badarienė, vyr redaktorė Danutė Bindokienė, Dalia Sokienė, LR prezidentas Val
das Adamkus, Daiva (iuzelyte-Švabienė, Irena Regienė, Emilija Andrulytė, Laima Krivickienė, Onutė Gintauliėne ir Gražina Makauskaite
Jono Kuprio nuotr

***
Maironio mokyklos mokiniai
pagerbė tuos, kurie žuvo Sau
sio 13-tą, jie žuvo dėl Lietuvos
laisvės. Mes, mokiniai, ranko
se su žvakutėmis prisiminėme
tuos keturiolika didvyrių, ku
rie gynė Televizįjos bokštą, jie
gynė Lietuvos žmonių laisvę.
Jų atminimas visados gyvuos
mūsų širdyse.
Žiba Šaulytė
Lemonto Maironio lit. m-los
10 klasės mokinė

lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai gedulingame Sausio 13-osios minėjime. Iš kairės: Aleksand
ra fltrub. Darius Jutzi, Agata Vyšniauskaitė. Jonas Domanskis Amžiną atilsį mirusioms reiškia Gediminas Ja
nušauskas.
Beatričės Čepelienės nuotr.

i

