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LIETUVIU TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS M
1991 m. sausio 13-oji

PRAĖJO 10 METŲ
NUO KRUVINOSIOS NAKTIES

Bėgantis laikas, lyg upės 
vanduo daug ką nuneša ir su
maišo. Ir tai, kas vieniems at
rodė nepaprastai svarbu, tra
giška, kitiems po neilgo laiko 
jau tampa mažai reikšminga 
praeitimi. Tada veltui šauk
tum, kad nevalia to pamiršti, 
kad tuo metu sprendėsi visos 
tautos likimas, kad toji karta 
šimtmečiams lėmė mūsų visų 
garbę. Aktyvūs tų dienų daly
viai atsakytų:

- Argi galėjo būti kitaip? 
Tai buvo mūsų pareiga.

1991 m. sausio 13-oji, 
mūsų skausmo ir garbės data, 
negali būti užmiršta ar su
menkinta. Jei kas nors ir kada 
nors pritrūktų jai dėkingumo, 
tai nors tegul išlaiko teisingą 
atminimą ir elementarią pa
garbą. Nors tiek, jeigu save 
vadina lietuviais. Šiandieninė 
mūsų pareiga labai kukli - 
padėti tą atminimą išlaikyti. 
Kas kiek galim, nors po men
ką smiltelę.

Apie omonininkų štur
muojamą Lietuvos radijo ir 
televizijos komitetą Konars
kio gatvėje bei Televizijos 
bokštą ir ypatingą grėsmę 
Aukščiausiajai Tarybai suži
nojau Vilniuje, Fabijoniškė
se, Aukščiausios Tarybos 
(AT) deputatų viešbutyje. 
Buvome ką tik sugrįžę iš visą 
dieną trukusių posėdžių, ku
riuose keletą kartų buvo iš
klausyta AT pirmininko Vy
tauto Landsbergio informaci
ja apie nuolat besikeičiančią 
politinę padėtį. Svarstėme 
įstatymą dėl nepaprastosios 
padėties teisinio režimo ir kai 
kuriuos Laikinojo Pagrindi
nio įstatymo pakeitimus. Ta-

Sausio 13-osios naktį žuvusiųjų kapai Vilniuje, Antakalnio kapinėse. Lino Johansono nuotr.

Dr. Leonas Milčius 
Kovo 11-osios Akto 

signataras

čiau daugiausia laiko buvo 
skiriama nuolat gaunamoms 
žinioms aptarti. Atrodė, kad 
ne tik valandos, bet ir minu
tės yra persotintos bloga nuo
jauta. Apie susiklosčiusią ne
paprastai rimtą padėtį buvo 
galima spręsti ne tik iš Lie
tuvos atstovo Maskvoje Egi
dijaus Bičkausko perduoda
mų žinių, bet ir iš daugelio 
kitų faktų. JAV Kongresas 
nutraukė svarstybas dėl Per
sijos įlankos ir ėmė nagrinėti 
Lietuvos klausimą, Maskva 
nutarė pasiųsti į Lietuvą tris 
Federacinės Tarybos narius, 
kuriems pavesta- "išsiaiškinti 
padėtį vietoje". Algirdas Bra
zauskas, irgi lyg kažką nege
ro nujausdamas, perskaitė pa
reiškimą, kad kritinės situaci
jos atveju, jeigu išorės anti
demokratinės jėgos įvestų 
Lietuvoje ypatingąją padėtį, 
LDDP liktų ištikima Kovo 
11-osios siekiams. Dar bjau
resnės žinios atėjo apie sovie
tų okupacijos šalininkų - TS
KP grupuotės, įžūlių "jedinst- 
veninkų" (antilietuviško susi
vienijimo) ir juos remiančių 
sovietinių omonininkų (ypa
tingosios milicijos dalinių) 
aktyvėjimą.

Aukščiausioje Taryboje džių tapo aišku, kad politinė
tą dieną vienas po kito kalbė
jo svečiai iš Rusijos Federa
cijos. Jie išsakė pritarimą mū
sų siekiams. Labai palankiai 
sutikome žinią, kad Borisas 
Jelcinas smarkiai kritikuoja 
M. Gorbačiovą dėl aštrios 
politikos Pabaltijo atžvilgiu. 

Kai kurie AT deputatai manė, 
kad padėtis aprimo, todėl ne
reikia patiems išsigąsti ir gąs
dinti žmonių. Naiviai tikėjo
mės, kad kol dirbs Maskvos 
komisija, kurioje turėtų būti 
tikrai demokratinių pažiūrų 
deputatas V. Oleinikas, gal 
nieko blogo neįvyks. Pervar
gę nuo įtampos ir bjauraus 
laukimo, apie 23 vai. vakaro 
išvažiavome į viešbutį pail
sėti.

Vos spėjus prigulti, mane 
pažadino sūnus Mindaugas, 
kuris tą dieną buvo atvykęs 
budėti prie Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų. Jis pranešė, 
kad kariškiai jau šturmuoja 
Radijo ir Televizijos komite
tą. Supratau, kad reikia va
žiuoti atgal, nes tik AT yra 
reali ir teisėta politinė val
džia, kuri vienintelė gali pri
imti lemiamus sprendimus 
Lietuvai. Maskvoje supla
nuota, jos karinių jėgų vyk
doma ir vietinių koloborantų 
palaikoma kruvinoji karuselė 
įsisuko visu smarkumu.

Po minutės paskambino 
deputatas P. Poškus, kuris pa
sisiūlė su savo "Niva", kiek 
tik tilpsime, nuvežti į AT, nes 
ten vėl šaukiamas posėdis. 
Taip ir važiavome vienoje 
mašinoje 8 ar 10 deputatų. Iš
girdus tankų ir kulkosvaidžių 
šūvius prie TV bokšto, be to

padėtis - pati kritiškiausia, 
lemiama.

Tikėjausi vieno: kas be
būtų, visi privalome laikytis 
ir dirbti savo darbą. Maniau, 
kad kaip sausio 8 d. kartu su 
žmonėmis sulaikėme "jedins- 
tveninkus", kurie bandė įsi-

Paminklas Vilniuje, Antakalnio kapinėse žuvusiems prie 
Televizijos bokšto ir Medininkų pasienio poste atminti.

Lino Johansono nuotr.

veržti į rūmus, taip ir dabar 
turėtume atsilaikyti. Smurtas 
prieš teisėtą parlamentą būtų 
pasmerktas visur ir visada.

Šiandien galiu pasakyti, 
kad jokio pastato sienos nėra 
tokios tvirtos, kokios tvirtos 
būna žmonių sielos. Visą 
naktį jų buvo tūkstančiai: la
bai rimtų, labai tvirtų ir labai 
gražių. Visose prieigose prie 
AT buvo daugybė įvairių ma
šinų. Atrodė, vien per jas bū
tų buvę sunku prisibrauti. Jei
gu kada nors būtų kuriamas 
filmas apie Sausio 13-osios 
įvykius, nemanau, kad kokio
mis nors "dekoracijomis" ar 
"statistais" pavyktų atkurti 
tikrąjį tų dienų vaizdą. Jis bu
vo Didis ne tik gynėjų skai
čiumi, bet ir sava, nuo įtam
pos virpančia, pakilusios tau
tos dvasia. Tos nakties vaizdą 
galima pilnai suprasti, tik jį * 

pergyvenus.
Kiek buvo mūsų gynėjų? 

20 tūkstančių, o gal dar dau
giau. Kas gi juos skaičiavo! 
Argi tokie dalykai tada rūpė
jo? Jie buvo įvairaus amžiaus 
vyrai ir moterys, pradedant 
labai jaunais, tikriausia stu
dentais ir moksleiviais, bai
giant sulaukusiais garbaus 
amžiaus. V. Landsbergis, N. 
Oželytė ir kiti deputatai siūlė 
moterims ir jaunimui nebūti 
prie rūmų, nes čia gali pasi
daryti labai pavojinga. Gali 
tekti gintis, o tada aukų bus 
sunku išvengti.

Pakalbinau prie priekinės 
tvorelės arčiausiai stovinčius 
apsikabinusius jaunuolius - 
gal 17 ar 18 metų vaikinuką 
ir tokio pat amžiaus mergaitę. 
Jie pasisakė esą kažkurios tai 
Vilniaus vidurinės mokyklos 

(Nukelta į 5 p.)

Kalėdų eglutės šventė Šv. Kazimiero lituanistinėje m-loje. 
Vaizdelio "Žaislų paradas" pradžia. Prie mikrofono - Kate 
Staškutė ir Patrikas Žebrauskas. Už jų - I skyriaus mokytoja 
Vilma Vaitkevičiūtė-Khmaladze. Jono Jasaičio nuotr.
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Girdėta iš Vilniaus Tarptautinių įvykių apžvalsa

ATIDĖTAS LĖŠŲ PERVEDIMAS Į IAE 
EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMO FONDĄ. 
Vyriausybė trečiadienį nusprendė dešimčiai mėnesių atidėti 
lėšų pervedimą į Ignalinos atominės elektrinės (IAE) 
eksploatacijos nutraukimo fondą. Vyriausybės nutarimu,
1999 metais priskaičiuotos lėšos į IAE eksploatacijos 
nutraukimo fondą IAE perves iki šių metų rugsėjo 30 dienos. 
Už 1999 metus IAE įmokos į fondą siekia 30 mln. litų, už
2000 metus į fondą turėtų būti sumokėta apie 36 mln. litų. 
Sprendimas atidėti lėšų pervedimą priimtas atsižvelgiant į tai, 
kad akcinė bendrovė "Lietuvos energija" iš IAE nenupirko 
tiek elektros energijos, kiek buvo planuota bei grąžino mažiau 
skolų, nei buvo žadėta. IAE eksploatavimo nutraukimo fondo 
tikslas - sukaupti lėšas šios elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo darbams finansuoti. Lietuva yra priėmusi politinį 
sprendimą iki 2005 metų uždaryti IAE pirmąjį bloką ir 2004 
metais nuspręsti dėl antrojo bloko uždarymo laiko. Manoma, 
kad bus nuspręsta tai padaryti iki dešimtmečio pabaigos. IAE 
pagamina maždaug 73 proc. visos Lietuvos elektros 
energijos.

LIETUVA SANTŪRIAI VERTINA SPAUDOS 
PRANEŠIMUS APIE BRANDUOLINĮ GINKLĄ 
KALININGRADE
Nepatvirtintas JAV dienraščio pranešimas apie Kaliningrade 
neva dislokuojamą Rusijos branduolinį ginklą sukėlė santūrią 
reakciją Lietuvoje. Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius pareiškė, kad "The Washington Times" 
pranešimas galėtų būti komentuojamas, jei Lietuva gautų 
patvirtinimą, jog kaimyninėje Rusijos Kaliningrado srityje 
išties dislokuojama branduolinė ginkluotė. JAV dienraštis 
"The Washington Times" trečiadienį, remdamasis konkrečiai 
neįvardintais žvalgybos šaltiniais, pranešė, kad Rusija, 
priešindamasi tolesnei NATO plėtrai, perkelia branduolinius 
ginklus į savo anklavą Kaliningrade. Pentagono atstovas 
spaudai Kenas Baconas (Kenas Beikonas) atsisakė 
komentuoti žvalgybos šaltinių pranešimą apie taktinių ginklų 
perkėlimą į Kaliningradą. Anot dienraščio, naujų taktinių 
ginklų judėjimas buvo pastebėtas birželio mėnesį. Pasak JAV 
žvalgybos pareigūnų, susipažinusių su ataskaita apie šią 
veiklą, tai ženklas, jog Maskva įgyvendina grasinimus 
atsakyti į NATO plėtrą toliau dislokuojant branduolinius 
ginklus.

- OPOZICIJA SU PREZIDENTU APTARĖ ŠALIES 
ŪKIO RAIDOS PROBLEMAS
Socialdemokratinės koalicijos ir jos frakcijos Seime vadovai 
trečiadienį su prezidentu Valdu Adamkumi aptarė šalies ūkio 
raidos problemas bei įteikė didelį pluoštą pasiūlymų, kaip 
gerinti ūkio būklę. Po dvi valandas trukusio pokalbio su šalies 
vadovu Socialdemokratinės koalicijos garbės pirmininkas 
Algirdas Brazauskas žurnalistams sakė, kad opozicija išdėstė 
savo požiūrį į mokesčių sistemos, sveikatos ir socialinės 
apsaugos tobulinimą, pasikeitė nuomonėmis administracinės 
reformos, racionalaus biudžeto lėšų naudojimo, santykių su 
kaimynais ir kitais klausimais. Prezidentui buvo įteikti 89 
Socialdemokratinės koalicijos pasiūlymai šalies ūkio būklei 
gerinti. A. Brazausko teigimu, susitikime buvo pabrėžta 
būtinybė vykdyti esminę mokesčių reformą, nes, pasak jo, 
"šioje srityje mes esame gerokai atsilikę nuo daugelio 
Europos valstybių".

KONSERVATORIŲ LYDERIS NAUJAJAI 
VALDŽIAI PATEIKĖ DAR VIENĄ PATRIOTIZMO 
TESTĄ
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) lyderis Seimo 
narys Vytautas Landsbergis siūlo dalį Privatizavimo fondo 
lėšų skirti sovietinės okupacijos tremtinių ir jų palikuonių 
grąžinimui iš buvusios SSRS teritorijų į Lietuvą. Seimo 
posėdžių sekretoriate V. Landsbergis užregistravo įstatymo 
projektą, kuriuo siūloma 5 proc. Privatizavimo fondo pajamų 
skirti SSRS deportuotų asmenų grįžimo į tėvynę fondui. Šis 
fondas buvo įkurtas ankstesnės konservatoriaus Andriaus 
Kubiliaus Vyriausybės sprendimu, tačiau iki šiol nesudaryta 
fondo taryba . ir jame nėra lėšų. Įstatymo projekto 
aiškinamajame rašte teigiama, jog įstatymas nustatys vieną iš 
finansavimo šaltinių ir paskatins jo vadovybės sudarymą. 
Pasak V. Landsbergio, ištremtųjų į SSRS ir jų palikuonių 
grąžinimas į Tėvynę buvo "pareigos užduotis kiekvienai 
atkurtos Lietuvos Vyriausybei". BNS konservatorių lyderis 
sakė, jog tikisi, kad įstatymo projektas bent jau bus įtrauktas į 
Seimo sesijos darbotvarkę ir- pradėtas svarstyti. 
Jis neatmeta galimybės, jog svarstymo metu įstatymas galėtų 
būti tobulinamas. V. Landsbergio duomenimis, iš viso 
buvusios SSRS teritorijose dar gyvena kelios dešimtys 
tūkstančių buvusių tremtinių arba jų palikuonių. 
(BNS ir kitas žinias siunčia Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centras.} BNS 2001-01-03 22:08:31

Algirdas Pužauskas

JAV prezidentu išrinktas 
George W.Bush pakvietė 
savo bičiulį, žinomą versli
ninką Paul O Neill tapti iždo 
sekretoriumi. Šis patyręs spe
cialistas (gim. 1935 m.), yra 
vadovavęs tarptautinei "Al- 
coa" bendrovei, dirbęs JAV 
vyriausybės biudžeto ir va
dybos įstaigoje, ilgus metus 
išbuvęs veteranų reikalų ad
ministratoriumi. Kviesdamos 
jį į savo tarybas, jo patirtimi 
naudojosi šios korporacijos: 
Eastman Kodak Co, Lucent 
Technologies ir Rand. Nauja
sis iždo sekretorius turi tris 
dukteris, vieną sūnų ir 12 vai
kaičių.

Prekybos sekretoriaus 
pareigoms naujasis preziden
tas pakvietė savo kaimyną, 
Texas naftos pramonės spe
cialistą Donald Evans. Jis 
uoliai darbavosi, kai George 
W.Bush kandidatavo į Texas 
gubernatoriaus vietą, rinko iš 
respublikonų aukas, organi
zavo jo inauguracijos iškil
mes, rūpinosi šios valstijos 
švietimo reikalais.

Žemės ūkio sekretore pa
kviesta Ann Veneman. Tai 
pirmoji JAV istorijoje mote
ris, kuriai pavedamos šios 
pareigos. A. Veneman turi 
gerą vardą tarp Kalifornijos 
žemės ūkio specialistų.

Naujajam prezidentui iš 
pradžioje nepasisekė surasti 
Teisingumo departamento 
vadovo. Jo pakviestas Mon
tanos valstijos gubernatorius 
Mare Racicot atsiprašė, kad 
jis, pasitaręs su šeima, nuta
ręs atsisakyti šių garbingų pa
reigų. Pasakojama, kad buvu-

• Prieš Kalėdas įvyko 
Serbijos parlamento rinkimai. 
Visi rinkėjų nuomonės tyri
mai rodė, kad ilgametis serbų 
socialistų vadovas Slobodan 
Miloševič rinkimus pralai
mės. Jis galėjo tikėtis surinkti 
tik apie 15 proc. balsų. Rug
sėjo 24 d. S. Miloševič buvo 
pašalintas iš Jugoslavijos va
dovo pareigų.

• Palestiniečių sukilimas 
padarė daug nuostolių Betlie
jaus miestui, į kurį per Kalė
das suvažiuodavo ekskursan
tai iš viso krikščioniškojo pa
saulio, norėdami dalyvauti

VALDŽIOJE - PATYRĘ 
DARBUOTOJAI

šioje vyriausybėje dirbusi 
Janet Reno daugiausia domė
josi vadinamaisiais "baltosios 
apykaklės" nusikaltimais: 
verslo įmonių nusižengimais, 
piliečių teisių pažeidimais. 
Todėl ji neturėdavo laiko ko
vai su nusikaltimais viešose 
vietose ir organizuotu nusi
kalstamumu. Naujoji vyriau
sybė laikosi nuomonės, kad 
įstatymų yra pakankamai, ta
čiau būtina geriau juos vyk
dyti. Rengiamasi sustiprinti 
kovą su narkotikų platinto
jais, pareikalauti, kad būtų 
griežtai vykdomi ginklų įsi
gijimą ir jų laikymą reguliuo
jantys įstatymai.

Vyriausybės nariu tapo 
Mel Martinez iš Floridos 
valstijos. Jam patikėtos mies
tų plėtotės ir butų sekreto
riaus pareigos. M. Martinez - 
pabėgėlis iš Kubos, pelnęs 
darbštaus ir sąžiningo veikėjo 
vardą. Jį į šias pareigas reko
mendavo Floridos gubernato
rius, naujojo JAV prezidento 
brolis.

Prezidentu išrinktas Ge
orge W.Bush gruodžio 22 d. 
oficialiai pasitraukė iš Texas 
valstijos gubernatoriaus vie
tos. Atsisveikinimo kalboje 
jis neslėpė susijaudinimo, 
kad tenka palikti mėgstamą 
darbą valstijoje, kurią jis my
li. Tą pačią dieną gubernato
riaus kėdę užėmė buvęs G. 
W. Bush pavaduotojas Riek 
Perry.

Išrinktąjį prezidentą Va
šingtone mandagiai priėmė 
ne tik išeinantis prezidentas 
Bill Clinton, bet ir rinkimus 
pralaimėjęs viceprezidentas 
Al Gore. Baltuosiuose rū
muose George W. Bush su
tiko daug pažįstamų patar
nautojų, virėjų, sargybinių, 
nes tame pastate jam teko 
dažnai lankytis, kai jo tėvas 
buvo JAV viceprezidentu, o 
vėliau - prezidentu. Komen
tatoriai mano, kad naujoji 

Keliais sakiniais
kūdikėlio Jėzaus gimimo 
šventės minėjime. Izraelio 
kariniai sraigtasparniai bom
bardavo pastatus, iš kurių bu
vo šaudoma. Sugriauti 22 na
mai. Vietiniai gyventojai Bet
liejaus prakartėlėje uždegė 22 
žvakes, pagerbdami žuvusius 
jaunus palestiniečius. Betlie
jaus viešbučiai liko apytuš
čiai. Izraelio valdžia įspėjo 
užsienio kelionių biurus, kad 
per šias Kalėdas nesamdytų 
lėktuvų skrydžiams į Betlie
jų, nes čia - labai neramu.

• Televizijos ir spaudos 
leidinių savininkas, milijar

respublikonų vyriausybė su
gebės rasti bendrą kalbą ir su 
demokratų partijos atstovais.

į valstybės sekretoriaus 
pareigas pakviestas atsargos 
generolas Colin Powell apsi
lankė Valstybės departamen
te ir pasikalbėjo su tos įstai
gos darbuotojais. Pasitrau
kiančioji valstybės sekretorė 
Madeleine Albright pasi
kvietė jos pareigas perimantį 
generolą pietų į savo namus, 
esančius Georgetown, ir su 
juo kalbėjosi apie tris valan
das. Sekretorė sakė, kad ji 
džiaugiasi, galėsianti "sugrįž
ti į privatų gyvenimą". Ji ket
verius metus dirbo JAV am
basadore Jungtinėse Tautose 
ir beveik tiek pat laiko - vals
tybės sekretore. Spaudai ji 
prisipažino, kad dabar jos 
svarbiausias rūpestis - vėl 
išmokti vairuoti automobilį. 
Pasiguodė, kad per septyne
rius metus ji gerokai primiršo 
vairavimo taisykles. Dabar 
jai teks pačiai nuvažiuoti į 
parduotuves.

Dvi iš trijų M. Albright 
dukterų gyvena Vašingtono 
apylinkėse, todėl ji tikisi, kad 
galės pažaisti su penkiais vai
kaičiais. Be to, sekretorė pla
nuojanti parašyti atsiminimų 
knygą. Jau dabar ji gauna ne
mažai kvietimų skaityti pra
nešimus įvairių visuomeninių 
organizacijų susirinkimuose 
bei universitetų auditorijose. 
Buvusios sekretorės saugumu 
dar kurį laiką rūpinsis vals
tybės paskirti sargybiniai. 
Name, kurį dar teks saugoti, 
M. Albright gyvena nuo 1968 
metų.

Permainos sostinėje svar
bios dar dviems moterims. 
Gnfodžio 18 d. ponia Hilla- 
ry Clinton pakvietė arbatėlei 
naujojo prezidento žmoną 
Laurą. Apie ką jos kalbėjosi, 
nepranešama. H. Clinton ne
seniai išrinkta senatore. Ji at
stovaus New York valstijai.

dierius Ted Turner pažadėjo 
vėl apmokėti JAV skolas 
Jungtinėms Tautoms. Jis jau 
anksčiau buvo paskyręs mili
jardą dolerių šiam reikalui. 
T. Turner pareiškė, kad jam 
gėda dėl tų skolų. Amerika, 
anot jo, turi vis menkesnę įta
ką toje organizacijoje.

• JAV ir Rusija, bendrai 
veikdamos, įtikino Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą pa
skelbti ekonomines ir diplo
matines sankcijas Afganista
nui. Talibų atstovas pasipikti-

(Nukelta į 3 p.)
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PRISIMINIMUI

Tai gąsdina daugiausia 
ne eilinius žmones, bet tuos, 
kurie prie lovio yra prisitaikę. 
Neseniai Užsienio reikalų 
ministerija gyrėsi, kad jos 
pastangomis buvo padidintas 
būsimų Lietuvos atstovų 
skaičius Europos Sąjungoje 
nuo 5 iki 7. Gal būt jau ir 
kandidatai yra numatyti, ku
rie tuos papildomus postus 
užimtų. Bet atsargumo dėlei 
patartina susipažinti su lietu
viškomis patarlėmis. Viena 
aiškiai sako:

- Nesakyk "Op!", kol 
griovio neperšokai.

Atlikus gyventojų sura
šymą, gali būti, kad tie du at
stovai prie ES bus prarasti. 
Juk jau yra nuogąstaujančių, 
kad vietoje rodomo Lietuvos 
gyventojų 3,700,000 skai
čiaus bus rasti tik 3 milijonai.

Šiuo keliu einant gali pa
sitvirtinti vokiečių nacių gra
sinimai, kad mažos tautos, 
kaip lietuvių, tėra tik lašas 
vandens ant karšto akmens". 
O Michail Suslov dar aiškiau 
pasakė:

- Bus Lietuva, tačiau be 
lietuvių.

Lietuvos sovietintojas 
Vladimir Dekanazov gavo 
kulką į pakaušį. Berods toks 
pat likimas ir M.Suslovą iš
tiko. Tokia lemtis jiems teko 
ne už tai, kad Lietuvai spąs
tus spendė. Bet jų pranašys
tės gali išsipildyti net be jo

Tarptautinių įvykių apžva/ga
nęs pasmerkė šį nutarimą. Jis 
sakė, kad Afganistano žemę 
jau 21 metus niokoja įvairūs 
karai, o žmonės badauja. Da
bar ir Jungtinės Tautos pa
kursto nesutarimų liepsną.

Amerika reikalauja, kad 
Afganistanas suimtų ir per
duotų jai garsųjį teroristą 
Osama bin Laden. Paaiškėjo, 
kad jis organizavo ir finansa
vo JAV ambasadų sprogdi
nimą Kenijoje ir Tanzanijoje. 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba draudžia parduoti 
ginklus Afganistano vyriau
sybei. Uždraustos Talibano 
karinių ir politinių veikėjų 
kelionės į užsienį.

Balsuojant dėl sankcijų 
Afganistanui, susilaikė tik 
dvi Saugumo Tarybos narės - 
Kinija ir Malaizija. Kitų vals
tybių atstovai pritarė sankcijų 
įvedimui. Uždarytos Afganis
tano diplomatinės įstaigos, 
veikusios Niujorke. Atsaky
dama į tai, Afganistano val-
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NAUJŲJŲ METU 
BAUBAS- 

GYVENTOJU 
SURAŠYMAS

kios svetimųjų pagalbos. Jau 
žinome, kad už sunaikintą 
Žvejybos laivyną, už nevyku
sį "Telekomo" ir "Mažeikių 
naftos" privatizavimą, jokių 
kaltininkų nebuvo rasta. (O 
kaip juos ras, jeigu neieško
jo?).

Tad ta pačia logika ir 
Konstitucija vadovaujantis, 
nebus kaltų ir dėl tautos pra
radimo! Jeigu tą klausimą iš
vis svarstys, tai išvada bus la
bai aiški: Nėra įrodymų - 
tauta pati išsivaikščiojo!

Manyčiau, kad tokiu at
veju, jeigu gyventojų skaičius 
būtų 20 % sumažėjęs, tai ir 
juos atstovaujančių bei vado
vaujančių procentas taip pat 
turi būti atitinkamai sumažin
tas. Ir visokios premijos turi 
būti be jokių išlygų nutrauk
tos. Premijos, jeigu jų davi
mas išvis būtų pateisintinas, 
tegalėtų būti skiriamos už la
bai gerą pareigų atlikimą, bet 
ne už sąlygų sukūrimą tautai 
išsivaikščioti.

Ir bendrai paėmus, kol 
valstybės biudžetas nėra.su
balansuotas, tai premijos ne
gali būti iš paskolų moka
mos! Čia neturiu galvoje pre
mijų, kurios yra skiriamos už 
Lietuvos vardo garsinimą 
olimpiadoje ar pasaulinėse 
varžybose. Lietuvos krepši
ninkų kova prieš JAV ko
mandą Lietuvą daugiau išgar
sino, negu visi Lietuvos dip
lomatai, kartu sudėjus, per vi
są nepriklausomybės dešimt

(Atkelta iš 2 p.)

džia paskelbė nutraukianti 
dalyvavimą taikos derybose. 
Afganistanas boikotuos visas 
Amerikos ir Rusijos prekes. 
Amerikiečiai diplomatai ir 
įvairių tarptautinių organiza
cijų atstovai išvyksta iš Afga
nistano sostinės Kabulo, bijo
dami afganų keršto.

• Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin bandė įtikinti 
Kanados premjerą J. Chre- 
tien, kad Jungtinių Valstijų 
planuojama priešraketinės 
gynybos sistema pažeidžia 
1972 metais sudarytą sutartį 
dėl strateginės ginkluotės ap
ribojimo. Anot V. Putino, vėl 
gali prasidėti ginklavimosi 
varžybos. Tačiau Kanados 
premjeras siūlė palaukti, kol 
paaiškės, kokią poziciją už
ims naujoji JAV vyriausybė 
ir Kongresas.

• Čilės Aukščiausiasis 
Teismas atmetė kaltinimus 

metį. Net tie, kurie nežinojo, 
kurioje pasaulio dalyje yra ta 
Lietuva, šių varžybų metu tu
rėjo progos sužinoti apie tą 
nuostabų nykštuką, kuris vos 
amerikoniško milžino iš kojų 
neišvertė.

O kad apie Lietuvą labai 
mažai tėra žinoma, tai teko 
man pačiam su didele nuosta
ba patirti 1999 metais kelio
nėje po Vidurio Europą. Tarp 
29 bendrakeleivių, kurie jau 
buvo beveik visą pasaulį ap
keliavę, aš buvau mažiausiai 
tekeliavęs. Tačiau kadangi su 
Vidurio Europos klausimais 
buvau geriausiai susipažinęs, 
tai beveik nuo pirmosios ke
lionės dienos pasidariau po
puliarus. Be to, teko ir vertė
jauti. Per Vokietiją važiuo
jant, privažiavus Tiuringiją, 
prie buvusios Rytų Vokieti
jos sienos, sustojome apsi
pirkti ir pailsėti. Nors slova
kų kalbos nemoku, bet po
nioms perkant vaisvandenius, 
teko vertėjauti, kas ant jų eti
kečių parašyta. Slovakiškus 
užrašus išaiškinęs, jų suprati
mu, pasidariau Europos kalbų 
žinovu. Tačiau nesu įsitiki
nęs, kad man pavyko išaiš
kinti, kur ta mano Lietuva 
yra! Su keletu buvusių bend- 
rakaleivių susirašinėju. Šios 
olimpiados metu, kuomet 
Amerika su Prancūzija žaidė, 
apie Lietuvą buvo kalbama. 
Tada jiems parašiau, kad da
bar, pagaliau jau žinote, kur 
ta Lietuva yra!

buvusiam šalies vadovui 
Augusto Pinochet Generolas 
A. Pinochet sunkiai serga. 
Čilės kairiųjų jėgų atstovai 
kaltina generolą, kad jo val
dymo metu be žinios dingo 
kai kurių šeimų nariai. Po 
perversmo kariuomenė šalino 
komunistus iš jų užimamų 
pareigų. Apeliacinis teismas 
leido jį gydyti karinėje ligo
ninėje.

• Toliau vyko Izraelio ir 
Palestinos derybos. Tuo pa
čiu metu Izraelio partijų va
dovai varžėsi dėl valstybės 
vairo. Darbo partijos kandi
datas E. B ar ak susidūrė su tri
mis konkurentais. Šalia Li- 
kud partijos atstovų - buvu
sio premjero B. Netanyahu ir 
atsargos generolo Ariel Sha- 
ron iškilo buvęs ilgametis už
sienio reikalų ministras, Dar
bo partijos veikėjas Shimon 
Perez. Dešinieji sako, kad jis 
"per minkštas" arabams ir ne
tinka premjero pareigoms.
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Kruvinoji Stalino saulė švietė Laukuvoje
1945 m. sausio 1 d.

Ją ir šiandien mano, tė
viškės Laukuvos apylinkės 
gyventojai prisimena, kaip 
pačią juodžiausią ir skau
džiausią kraujo ir ašarų die
ną, kurią sovietinė okupacija 
atnešė šiame gimtinės kam
pelyje gyvenusiems broliams 
ir sesėms žemaitėliams. Aš 
tada mokytojavau gimtojo 
Juodainių kaimo pradžios 
mokykloje. Laukuvos mieste
lyje nebuvo nė vieno klasės 
draugo, su kuriuo kartu bai
giau gimnaziją, dalyvavau 
gimnazijos literatų veikloje. 
Todėl sutikti Naujuosius 
1945 metus nuvažiavau į Ši
lalę, kur gyveno ir dirbo kone 
pusė mano klasės vaikinų ir 
merginų.

Šviesiai sutikęs ir pralei
dęs 1945 metų pirmąją dieną 
draugų tarpe, kitą rytą anksti 
pašokau ir su kariškių maši
na, važiuojančia Laukuvos 
kryptimi, dar tamsoje pasie
kiau tėvų pirkią. Motinos vei- 

. das - užverktas, bet ji man 
nusišypsojo: "Jau manėm kad 
tavęs gyvo nebėra, nes daž
nai su valdžios žmonėmis 
ginčijies, teisybės ieškai... 
Čekistai siautė po visą vals

čių, šaudė žmones, degino 
trobas. Sutikę vos už keletos 
žingsnių nuo savo trobos ei
nančius vyrus, vadino juos 
"banditais". Gausi kulką į 
•kaktą ir tiek. Arčiau esančius 
trobesius sudegina: bėk į 
mišką mirti...

Motina man tiesiog įsa
kė, kad aš kuo greičiau bėg
čiau pas tetą, savo krikšto kū
mą Emiliją Plynienę: jos vir
tuvėje raudonieji banditai če
kistai nušovė ką tik įėjusį pas 
ją kaimyną, gyvenantį tame 
pačiame name, Praną Gu- 
muliauską, paleisdami į jį se
riją šūvių iš automato. Jo 
smegenys išsitaškė ant plūk
tos aslos, ant slenksčio. Mo
teris verkia, dreba, iš to išgąs
čio nė žodžio nebegali ištarti.

Bėgau tiesiai, kur žmonių 
eita, taikydamas į pramintas 
pėdas, kad greičiau atsidur
čiau pas tetą. Jos namas - 
dviejų galų, maždaug už pus
kilometrio nuo mūsų. Viena
me namo gale gyveno teta, 
kitame - nužudyto jos kaimy
no P. Gumuliausko šeima. 
Pravėręs duris į tetos virtuvę, 
išvydau kraujo klaną, susigė- 
rusį į plūkto molio aslą. Teta 

stovėjo kambario gale prie 
stalo, drebėjo, lyg drugio kre
čiama, negalėdama ištarti net 
mano vardo: Kaz... Kaz
ei...!!!" Prie durų, ant slenks
čio pastebėjau ištaškytas 
smegenų kruopelytes. Savo 
pirštais paliečiau jas, tos bol
ševikinės piktadarybės liudi
ninkes. Šios minutės, šio 
vaizdo savo gyvenime nieka
da neužmiršiu!

Tetos kaimynas jau gulė
jo pašarvotas savoje namo 
pusėje. Žmonės rinkosi pa
gerbti "bolševikinės laimės ir 
laisvės" aukos: bolševikiniai 
sargai išlaisvino žmogų nuo 
žemiškų vargų ir darbų. 
Naujų metų dieną, kaip ir visi 
kaimo žmonės, P. Gumu- 
liauskas šėrė, girdė gyvulius, 
o po darbo užėjo pažiūrėti 
kaip laikosi kaimynė, mano 
teta. Paskui jį į tetos kambarį 
įsekė čekistai. Grūmodami 
automatais, jie pradėjo kažko 
reikalauti. Teta suprato, kad 
jie klausia, ar ką tik slenkstį 
peržengęs Gumuliauskas yra 
jos vyras, ir parodė ant sienos 
kabantį savo vyro portretą, 
pasakiusį gal tik vienintelį jai 
žinomą rusišką žodį "umier"

Emilija Plynienė, likusi invalide visam gyvenimui 1945 m. 
sausio 1-ąją. (Nuotrauka iš autoriaus archyvo)

(mirė). Tada Stalino sargai ir 
paleido šūvių seriją į kaimy
no galvą...

Po šio įvykio mano teta 
tapo invalide: vos pašnekėjo, 
drebėjo visa, sunkiai vaikš
čiojo. Ji dar pagyveno ne vie
nerius metus, kaip gyva bol
ševikinio teroro liudininkė.

Taip Stalino čekistai pa
žymėjo Naujuosius 1945 me

tus Laukuvos apylinkėse: 
dešimtys sudegintų trobesių, 
virš 20 nužudytų niekuo ne
kaltų žmonių, o kiek nuo su
mušimų ar kitaip tapusių in
validais. Tikrai tą dieną mano 
tėviškės padangėje švietė 
"tautų tėvo ir mokytojo" sau
lė.

Kazys Kedaitis

PASKUTINĖS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sausio pabaigoje turėtų gimti 
nauja socialdemokratinė 
partija
Vilnius, sausio 8 d. (ELTA). 
Sausio 27 dieną Lietuvoje 
turėtų gimti nauja social
demokratinė partija. Pir
madienį spaudos konferenci
joje LDDP atstovaujantis 
Seimo narys Juozas 
Bernatonis sakė, kad LDDP 
ir Socialdemokratų partijos 
jungimasis yra objektyvus 
procesas, kuris vyksta ne
grįžtamai, ir jokie mėginimai 
jį sustabdyti yra nerealūs, 
praneša ELTA. Social
demokratų partijos pirmi
ninko pavaduotojas Seimo 
narys Juozas Olekas 
pažymėjo, kad partijų jun
gimuisi jau yra pritarę beveik 
visi partijų skyriai, yra 
parengtas naujos partijos 
statutas, programa, reda
guojama jungimosi sutartis. 
Pasak J. Oleko, šiuo metu 
tikslinama būsimos partijos 
vadovaujančių organų su
dėtis. Jo teigimu, bus 
renkamas naujas partijos 
pirmininkas, pariteto pa
grindais iš socialdemokratų ir 
LDDP bus suformuota 
taryba, prezidiumas, pirmi
ninko pavaduotojai.

J. Olekas ir J. Bernatonis ■ 
paneigė kalbas apie tai, kad 
neva kyla problemų dėl 
partijų jungimosi. "Jokių 
rimtų didelių problemų nėra. 
Problema yra ta, kad mūsų 
partijų jungimasis daug kam 
nepatinka, ypač dėl to, kad 
gimsta galinga politinė jėga, 

turinti rimtas perspektyvas 
būsimuose rinkimuose", 
sakė J. Bernatonis. Pasak jo, 
politinės partijos veikia pagal 
Konstituciją, galiojančius 
įstatymus ir savo statutus. 
"Partijų jungimosi scenarijus, 
visi dokumentų projektai yra 
parengti taip, kad neiškiltų 
niekam abejonių dėl jų 
teisėtumo", - užtikrino J. 
Bernatonis. Pasak J. Oleko, 
Socialdemokratinė koalicija 
neskubina dabartinės dau
gumos pasitraukti. "Po 
ketverių metų būsime 
idealiai pasiruošę perimti 
valdžią, nors iš tikrųjų esame 
ir būsime pasiruošę perimti 
valdžią ir anksčiau, jeigu to 
reikės", - pridūrė jis.

J. Bematonio duomenimis, 
LDDP ir Socialdemokratų 
partijos susijungimo metu 
Jungtinėje politinėje jėgoje 
bus apie 20 tūkstančių narių, 
tačiau tikimasi, kad per 
metus šis skaičius išaugs iki 
30 tūkstančių.
Eltos korespondentė Jadvyga 
Bieliavska

Krašto apsaugos ministras 
Krokuvoje įteikė Krašto 
apsaugos ministerijos medalį , 
"Už nuopelnus"
Vilnius, sausio 8 d. (ELTA). 
Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius 
Tarptautiniame seminare 
Krokuvoje apdovanojo 
Lietuvos ir Lenkijos kariuo
menių bendradarbiavimui 
nusipelniusį lenkų pareigūną, 
praneša ELTA.

Be įprastų žuvusiųjų pager
bimo iškilmių, šiais metais 
bus gausu patrauklių 
renginių vaikams ir jaunimui. 
Tuo siekiama supažindinti 
jaunąją kartą su jau 
bepasimirštančiu, bet lem
tingu Lietuvos istorijos 
laikotarpiu, praneša ELTA. 
Penktadienio, sausio 12- 
osios, rytą visose Kaimo 
bendrojo lavinimo mokyklose 
vyks istorijos pamoka, kurios 
metu per Kauno "AR" 
televizijė jiems bus rodomi 
filmai apie 1991 metų 
pradžios įvykius, kovą už 
mūsų valstybės nepri
klausomybę. Moksleiviai taip 
pat susitiks su Sausio 13- 
osios įvykių liudininkais bei 
dalyviais. Vakare "Girstučio" 
kultūros rūmuose bus 
rodomas bendras Lietuvos ir 
Čekijos projektas - roko 
spektaklis "Vilties kelias", 
jame vaidins apie 140 įvairių 
Kauno muzikos mokyklų 
vaikų.

Šeštadienį, sausio 13-ąją, 
Kauno arkikatedroje bazi
likoje bus aukojamos Šv. 
Mišios. Prieš dešimt metų 
tapusieji tautos didvyriais bus 

* pagerbti Karo muziejaus 
sodelyje prie Laisvės 
Paminklo ir Nežinomojo 
kareivio kapo. Bus aplankyti 
1991-ųjų sausio 13-ąją 
žuvusių kauniečių Tito 
Masiulio ir Juozo Vaidoto 
kapai.

Šeštadienį Kauno miesto 
savivaldybėje Kauno depu
tatų klubas rengia Sausio 13-

L. Linkevičius dalyvavo 
Krokuvoje vykusiame semi
nare "Baltijos valstybių kelias 
į NATO". Jį organizavo 
Lenkijos strateginis studijų 
centras, vadovaujamas bu
vusio Lenkijos gynybos 
ministro pavaduotojo Bog
dano Klicho.

Šis pareigūnas, dar 
būdamas Lenkijos gynybos 
ministro pavaduotoju, daug 
nuveikė stiprindamas Lie- 
Tuvos ir Lenkijos kariuo
menių ryšius, mūsų šalies . 
integracijos į NATO 
procesus. Krašto apsaugos 
ministerijos medalį "Už 
nuopelnus" B.Klichui skyrė 
buvęs Lietuvos krašto 
apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius.

Pasak ministerijos Tarp
tautinių ryšių departamento 
direktoriaus Andriaus Krivo, 
neseniai Lietuva gavo 
Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijos pritarimą šio 
apdovanojimo teikimui, tad 
Krokuvoje vykusiame semi
nare ministras L.Linkevičius 
apdovanojimą ir įteikė. 
Eltos korespondentas 
Mindaugas Mockus

Kaunas, minėdamas Sausio 
13-osios dešimtmetį, ketina 
Atsikratyti minorinių nuo
taikų
Kaunas, sausio 8 d. (ELTA). 
Tragiškų Sausio 13-osios . 
įvykių dešimtmečio minėjimo 
renginiai Kaune prasidės 
išvakarėse ir truks dvi dienas. 

osios prisiminimų popietę. 
Joje ne tik bus dalijamasi 
tuometiniais įspūdžiais, bet 
taip pat bus sklaidomi 
dienoraščiai bei dokumentai, 
kurie buvo ruošiami tam 
atvejui, jei Lietuvai nebūtų 
pavykę iškovoti nepri
klausomybės.
Po pietų įvairių kartų 
kauniečiai kviečiami į 
muzikinius renginius. Šv. 
Jurgio bažnyčioje vaikų ir 
jaunimo šokio teatras 
"Gijelė"parodys K.Maša- 
nausko ir R_Lileikio
"Reųuiem". Taip pat 
pavadintą Č.Sasnausko 
kūrinį Kauno arkikatedroje 
bazilikoje atliks Kauno 
Valstybinis choras. Netikėta 
Sausio 13-osios įvykių 
minėjimo kulminacija - tai 
koncertas jaunimui "Rokas 
už laisvę", vyksiantis 
Vienybės aikštėje. Jame 
dalyvaus grupės "Rebel 
Heart", Arina ir "Veto bank", 
"Ouest" ir kiti atlikėjai. 
Skaidrėse bus rodomos 1991 
metų Sausio 13-osios įvykių 
iliustracijos. Koncerto metu 
aikštėje bus uždegta 10 laužų, 
simbolizuojančių 10 krauju 
iškovotų nerpkiklausomybės 
metų. Renginyje taip pat 
ketinama panaudoti karinę 
techniką, paleisti sirenas ir 
net fejerverką.

Dar vienas įspūdingas 
tragiškų įvykių minėjimo 
sumanymas - tai iliuminuotas 
Prisikėlimo bažnyčios bokš
tas, kuriuo vakare kren- 

(Nukelta į 5 p.)
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abiturientai. Pasiūlius jiems 
eiti į namus, nes jie labiau 
reikalingi ateities Lietuvai, 
abu nusisuko ir daugiau ne
kalbėjo. Tikriausiai tada juos 
įžeidžiau, nes ar gali būti per 
jaunas ginti savo valstybės 
laisvę?

Kol jaunesni ir tvirtesni 
vyrai statė barikadas, vyres
nieji ir moterys šv. Mišių, lai
komų AT priekiniame antra
jame aukšte, atidarius langus, 
metu garsiai meldėsi, giedo
jo. Pačiu gražiausiu simboliu 
ir šiandien akyse stovi jaunas 
gynėjas iš Utenos. Palikęs 
namuose šeimą, vos mėnesio 
amžiaus dukrytę, apsiginkla
vęs metaliniu kuolu, kokius 
Lietuvoje naudoja karvėms 
ganyklose pririšti, laiptuose 
tarp pirmųjų ir antrųjų Seimo 
rūmų jis laukė "suskio", kuris 
drįstų lįsti per langą. Šian
dien gailiuosi, kad nepaklau
siau jo vardo ir pavardės. Ne
žinau, kaip auga jo dukra, ar 
rado jis darbą ir laimę jo ap
gintoje Lietuvoje.

O kad būtų galima su
kviesti visus tuometinius AT 
gynėjus, smėlio maišų nešė
jus, žmones, maitinusius vi
sus duona ir medumi, visus 
aukotojus. Ar jiems padėkojo 
ne tik tie, kuriuos jie gynė, 
bet ir tie, kurie šiandien išdi
džiai vaikšto rūmuose, kurie 
keliolika naktų tikrai buvo 
tapę Tautos Šventove?

Tada buvo svarbiausia iš
laikyti nuolat dirbančią 
Aukščiausiąją Tarybą. Tai 
buvo svarbu ne tik teisiškai, 
politiškai, bet ir morališkai. 
Pirmininkauti naktiniam po
sėdžiui buvo pasiūlyta depu
tatui iš Kauno Aurimui Tau- 
rantui. Man visą laiką teko 
dirbti balsų skaičiavimo ko
misijoje. Tad sėdėjau viršuje, 
nuolat skaičiavau salėje esan
čius AT deputatus, tikrinau, 
ar yra kvorumas (nustatytas 
deputatų skaičius, kuris rei
kalingas, kad AT sprendimai 
pagal Laikinąjį Pagrindinį 
įstatymą būtų pripažinti teisi
niais aktais). Nors deputatų 
skaičius nuolat keisdavosi, 
bet reikalingas kvorumas visą 
laiką buvo! Dažniausiai par
lamento narių skaičius svyra
vo tarp 80 ir 95.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Atkelta iš 4 p.) 

tančios liepsnelės bei 
gaudžiantys bažnyčių varpai 
simbolizuos didvyriškos tau
tos laisvės ir nepriklau
somybės troškimą, pasiau
kojimą ir pergalę. Kauno 
rajone šeštadienį vyks 
daugiau nei trys dešimtys 
Sausio 13-ajai skirtų 
renginių.

Šios datos minėjimo 
įamžinimui Juragiuose bus 
atidengtas 2,4 metro aukščio 
akmeninis paminklas, o

PRAĖJO 10 METŲ
NUO KRUVINOSIOS NAKTIES

Šiandien vertinant tos 
nakties įvykius, sunku ką 
nors išskirti. Viskas buvo 
svarbu, skaudžiai neįprasta ir 
nenumatoma. Įvykiai diktavo 
veiksmus. Jaudinantys mo
mentai keitė vienas kitą: du
jokaukių išdalijimas, kunigo 
Roberto Grigo visuotinės at
gailos žodis, nerimas dėl ne
žinia kur dingusio premjero 
A. Šimėno, pranešimai apie 
aukas prie TV bokšto, apie 
žmonių susitelkimą prie Sit
kūnų ir Juragių, apie čia nu
trūkstantį, Čia vėl atsirandantį 
radijo ryšį. Mus drąsino kiek
vienas iš lauko atsklidęs pa
drąsinantis žodis ir uždegan
tis dainos posmas, per sienas 
kiaurai persismelkiantis jaus
mas: mes visi esame ir būsi
me kartu.

Kažkuriuo momentu, ei
nant pro salės duris, vienas 
Japonijos žurnalistas paprašė 
atsakyti į keletą klausimų. 
Vėliau sužinojau, kad tai bu
vo Koichi Imaeda. Jis klausė, 
ką mes darysime, jei AT bus 
uždegta, nes čia taip sklinda 
benzino kvapas (A. Butkevi
čiaus vyrai buvo ginkluoti 
"Molotovo kokteiliais"). At
sakiau, kad sudegsime, nes 
lietuviai dar nuo Pilėnų laikų, 
kuo daugiau dega, tuo ilgiau 
būna gyvesni ir laisvesni. Tik 
po aštuonerių metų jis prisi
pažino manęs, kad aš tada 
buvau labai svarbus, nes sė
dėjau aukštai ir visą laiką 
kažką rašiau. Gal jį ir nuvy
liau atsakydamas, kad buvau 
tik eilinis deputatas, kuriam 
tuo metu pagal eilę teko dirb
ti balsų skaičiuotoju. O gal jis 
buvo teisus, nes argi tada bu
vo nereikšmingų, "eilinių". 
Visi tą naktį, kaip ir Kovo 
11-ąją, buvome vienodai 
svarbūs ir reikalingi - buvę 
rūmuose ir šalia jų, Vilniuje 
ir Sitkūnuose.

Kažkodėl iki šio laiko iš 
tos nakties vaizdų labiausiai į 
atmintį įsirėžė deputato Zig
mo Vaišvilos paveikslas. Jau
nas, o pilkas, kaip žemė, turė
jęs pirmojo šūvio ir pirmo
sios mirties teisę. Tiesa, ant
rąją teisę turėjome visi. Tam 
specialių priemonių nereikė
jo. Reikėjo tik valios: nepa-

Sitkūnuose - medinis 
koplytstulpis. Kauniečius, 
norinčius dalyvauti šių 
paminklų atidengimo iškil
mėse, užsakyti autobusai iš 
Kauno pilies į renginių vietas 
ir atgal veš nemokamai. 
Kauno miesto vadovai 
įsitikinę, jog ne minoriniais, 
bet patraukliais ir kartu 
informatyviais renginiais 
galima sužadinti lietuvių 
patriotizmą.
Eltos korespondentė Vereta 
Rupeikaitė 

lūžti ir nepasitraukti. Ir jos 
buvo! Aš nemačiau nė vieno 
palūžusio, pabėgusio, išsi
gandusio. Tada visi buvome 
vienodi, tikri likimo broliai. 
Tik vėliau, ieškant privilegi
jų, AT deputatai buvo pradėti 
skirstyti į "pirmuosius", 
"svarbiausius", "antrarūšius" 
ir visai nerūšinius idealistus - 
baltas varnas, jokiai valdžiai 
nereikalingus, kuriuos ir tauta 
privalėjo pamiršti.

Neatsimenu, tą pačią ar 
jau kitą dieną žiūrėjome pir
muosius filmuotus sovietinės 
karo mašinos agresijos prieš 
nepriklausomą valstybę pada
rinių vaizdus. Matėme su
žeistuosius, žuvusius, kai ku
rių iš jų paskutinių akimirkų 
konvulsijas. Kas gali būti 
šiurpiau? Nors ir patys buvo
me pasiruošę mirčiai, bet ji 
buvo baisesnė, negu įsivaiz
davome.

Ir šiandien savęs klausiu: 
"Ar bijojau?" Dėl savęs - ne, 
dėl artimųjų - taip. Žinojau, 
kad tą vakarą prie TV bokšto 
buvo atvažiavusi sesuo Ona 
Krušinskienė ir kitos sesers 
dukra su vyru - Daiva ir Čes
lovas Tunaičiai. Nežinojau, 
ar jiems ko nors neatsitiko. 
Sūnui rytą liepiau važiuoti į 
namus: "Nors vienas vyras 
šeimoje tegul lieka gyvas." 
Jaučiau, su kokiu nerimu ra
dijo imtuvo žinių klausėsi 
žmona ir dukra. Joms, kaip ir 
daugeliui kitų, likusių na
muose, taip pat nebuvo leng
va.

Ne kartą tenka girdėti 
priekaištus ir pasišaipymus:

- Na ir kas, nieko jums 
tada neatsitiko. Nei jūs šalo
te, nei buvote alkani.

Tad ar elgčiausi šiandien 
taip pat, kaip ir tą 1991 metų 
sausio 13-osios naktį? Tikrai 
taip, nes Lietuva yra kai kas 
žymiai daugiau, negu krimi
nalinio pasaulio "daktarai", 
Stašaičiai, uspaskichai ar ki
tokie piniguočiai su savo pi
limis. Lietuva - daugiau negu 
ministrų, ambasadorių, Sei
mo narių, apskričių viršinin
kų, merų ir kitų, save pri
skiriančių "elitui", portfeliai. 
Lietuva - daugiau negu visas 
tuntas besiriejančių "partijų" 
ir "sąjungų". Lietuva - tai 
mūsų senoliai, mes, mūsų 
vaikai ir vaikaičiai, mūsų 
draugai ir kaimynai, mūsų 
žemė ir mūsų dangus, mūsų 
kalba ir mūsų istorija, mūsų 
džiaugsmas ir mūsų skaus
mas. Tad ar galima klausti, ar 
ginčiausi? Be abejo, vėl visi 
gintumės kartu, nes nėra nie
ko reikšmingesnio ir svarbes
nio už Lietuvą.

Gerai suprantu tuos, ku
riuos šiandien daug kas žei
džia. Pirmiausia, priekaištai 
tų, kurie viską linkę matuoti 
piniginės storiu, įžulumu, su-

gebėjimu paminti ne tik tiesą, 
teisingumą, dorą, moralę, bet 
ir elementarų žmogiškumą. 
Tie, kurie buvusiems laisvės 
gynėjams, Kovo 11-osios 
Akto signatarams dėl daug ko 
priekaištauja, kurie ryžtasi 
mokyti juos net patriotizmo, 
tie, kurie pasiruošę niekinti ir 
menkinti sunkią Nepriklauso
mybės pradžią, tegul perskai
to tų dienų Aukščiausiosios 
Tarybos posėdžių stenogra
mas, pasižiūri išlikusią do
kumentinę medžiagą ir tik ta
da, jei užteks drąsos, tegu 
sviedžią kaltinimo akmenį. 

Paminklinė lenta žuvusiems prie Televizijos bokšto ir Me
dininkų pasienio poste atminti. Lino Johansono nuotr.

1991 m. sausio 13 d. prie Vilniaus Televizijos bokšto žuvu
sios Loretos Asanavičiūtės kapas Antakalnio kapinėse, 
Vilniuje. (Žuvusių vyrų kapai paženklinti juodais kryžiais, o 
Loretos kapo kryžius - baltas. Lino Johansono nuotr.

Deja, jie šiandien dažnai mė
tomi aklai - iš pykčio, keršto 
ir pavydo.

Tauri Sausio 13-osios gy
nėjų Dvasia, tik nepelnytai, 
per kasdienybę, abejingumą, 
o kartais ir tyčia likusi pusiau 
pamiršta. Daugelio Aukš
čiausiosios Tarybos, Televi
zijos bokšto, Sitkūnų, Juragių 
ir kitų svarbiausių valstybinių 
objektų gynėjų dabartis yra ta 
pati - pilka ir skurdi, kaip ir 
visos Lietuvos. Bet tikiu atei
timi, daug šviesesne, daug tu
riningesne ir linksmesne. Gal 
tada ir Sausio 13-oji bus ne 
skausmo, bet tvirtybės, gar
bingo atsilaikymo simboliu. 
To ši data tikrai yra verta.
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JAV LB XVI-tosios Ta
rybos patvirtinta Šešiolikos 
asmenų Krašto valdyba (KV) 
pakiliai stojo darban. Taupant 
lėšas ir atsižvelgiant į sunku
mus šiuo metu keliauti, KV 
renkasi į posėdžius nepilnos 
sudėties ir priimtus sprendi
mus derina su posėdyje neda
lyvavusiais nariais. Pirmasis 
KV posėdis su Vidurio vaka
rų valstijose gyvenančiais 
nariais įvyko 2000 m. gruo
džio 2 d. Lemont, IL esan
čiame Pasaulio Lietuvių 
Centre. Antrasis posėdis, ku
riame dalyvavo visi rytinio 
JAV pakraščio KV nariai, 
įvyko gruodžio 16 d. Hun- 
tingdon -VaHey, PA.

Šio straipsnio paskirtis - 
apžvelgti Lemonte vykusio 
posėdžio metu patvirtintas 
Švietimo, Kultūros ir Socia
linių reikalų tarybų veiklos 
gaires.

JAV LB Švietimo Taryba

Ilgametei JAV LB Švieti
mo tarybos pirmininkei Regi
nai Kučienei atsisakius toliau 
jai vadovauti ir tapus "Pasau
lio lietuvio" vyriausiąja re
daktore, po 50-ties metų bu
vimo Čikagoje, lituanistinių 
mokyklų programas ir veiklą

Petras Maželis
(Pabaiga. Pradžia - 49 nr.)

"1918 m. lapkričio 23 d. 
paskelbiamas pirmasis įstaty
mas tuo reikalu. Taip ši diena 
tapo Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi pradžia."

" Per 22 metus kariuome
nė buvo ne tik krašto apsau
gos garantas, bet ir jaunimo 
auklėtoja. Karo mokslas buvo 
ne vien mokymasis tapti geru 
kareiviu, bet ir savo kraštą 
mylinčiu ir dėl to pasiryžusiu 
aukotis tautos sūnumi."

"Ši sveika lietuviška siela 
pasirodė visu savo grožiu po 
Antrojo pasaulinio karo - 
Lietuvą užgulusios ilgos so
vietinės okupacijos metu. 
Partizaninis judėjimas, parei

JAV LB Žurnalisto premijai skirti komisijos pirmininkė 
Rūta Šakienė, šios premijos laureatas Karolis Milkovaitis ir 
Lietuvos Respublikos garbės generalinis konsulas Vytautas 
Čekanauskas. Alfonsos Pažiūrienės nuotr.

NAUJOJI JĄV LB KRAŠTO VALDYBA 
JAU DIRBA

Švietimo, Kultūros ir Socialinių reikalų 
tarybos bei jų planai

koordinuos prie Los Ange
les, CA gyvenantys švietimo 
darbuotojai. Švietimo tarybai 
pirmininkaus amerikiečių ir 
lietuvių mokyklose ilgametę 
patirtį įgijusi pedagogė Dalilė 
Polikaitienė. Mokslo priemo
nės bus kaupiamos ir išsiunti
nėjamos iš Čikagos, talkinant 
nepailstančiam Viktorui Ku
čui. "Eglutės" redaktore ir to
liau sutiko likti R. Kučienė. 
Š. m. sausio 6 d. Los Ange
les, CA šaukiamas pirmasis 
JAV LB Švietimo tarybos 
posėdis.

KV patvirtintos Švietimo 
tarybos sudėtis: D. Polikaitie
nė (pirm.), Vytenis Vilkas 
(ižd.), Kristina Bandziulienė, 
Violeta Gedgaudienė, Aldona 
Kudirkienė, Marytė Newsom, 
Juozas Polikaitis, Darius Ud- 
rys, Zita Udrienė - nariai.

Dabartiniu metu JAV 
veikia 20 lituanistinių mo
kyklų, kuriose mokosi beveik 
1,200 mokinių. Apie pusę 
mokinių sudaro neseniai iš 
Lietuvos atvykusiųjų vaikai.

Los Angeles lietuviai 
paminėjo 82-ąjį Lietuvos 
kariuomenės gimtadienį

kalavęs tūkstančių gyvybių, 
buvo ir liks visiems laikams 
puikiausias paliudijimas apie 
Nepriklausomos Lietuvos 
atliktą tautinio auklėjimo tei
giamą įvertinimą."

Kiek ilgiau kalbėtojas 
nagrinėjo NATO vaidmenį ir 
jo reikšmę:

"Vienas iš esminių NA
TO siekių - užtikrinti ir iš
saugoti taiką. Šio tikslo NA
TO siekia, remdamas demo
kratiją, teikdamas pirmenybę 
žmogaus laisvėms ir ekono
miniam suklestėjimui. Kylan
čius konfliktus NATO sten
giasi išspręsti pirmiausia tai
kiomis priemonėmis. Tačiau 
prieš kurią nors organizacijos 
narę prasidėjus karinei agre- 

Švietimo taryba leidžia vado
vėlius, skelbia konkursus, rū
pinasi mokytojų rengimu li
tuanistinėms mokykloms, 
ruošia jų pasitobulinimui va
saros kursus.

JAV LB Kultūros taryba

JAV LB Kultūros tarybai 
vadovauti liko nepaprastos 
energijos visuomenininke 
Marija Remienė. Nešusi pir
minę atsakomybę už lapkri
čio antroje pusėje vykusią 
JAV LB Premijų šventę (St. 
Petersburg, FL) ir už Čika
goje ruoštą JAV LB X Teatro 
festivalį, M. Remienė KV pa
tvirtinimui buvo pasiruošusi 
pateikti ne tik naują JAV LB 
Kultūros tarybos sudėtį, bet ir 
2001-jų metų kultūrinės veik
los planus.

2001-ji metai - vysk. 
Motiejaus Valančiaus sukak
ties metai. Telkiami paskaiti
ninkai ir menininkai šio di
džio Žemaitijos sūnaus prisi
minimui lietuviškuose telki

sijai, naudojamos NATO 
valstybių ginkluotosios pajė
gos. Pagal NATO sutarties 5- 
tą straipsnį vienos iš organi
zacijos narių užpuolimas lai
komas visų jų užpuolimu ir 
NATO narės įsipareigoja be
sąlygiškai ginti vieną kitą.

"Lietuvai labai svarbus 
yra narystės NATO ekonomi
nis, socialinis ir saugumo po
veikis. Todėl 1994 m. sausio 
4 d. Lietuva nusiuntė oficialų 
laišką NATO generaliniam 
sekretoriui, prašydama priim
ti ją į šią organizaciją." ’

LR Garbės generaliniam 
konsului baigus kalbėti, klau
sytojai ilgai ir nuoširdžiai 
plojo. Po to buvo išneštos vė
liavos ir prasidėjo meninė 
programa. Kompozitorei Rai

niuose. Kovo mėnesį iš Lie
tuvos sulauksime mūsų telki
nius su koncertais lankančius 
solistus Vytautą Juozapaitį ir 
Gintarę Skėrytę. Gegužės 25- 
26 d.d. Čikagoje vyks "Poe
zijos pavasario" dienos, o bir
želio 3 d. Lemonte - Jaunųjų 
talentų festivalis. Žymiajam 
Lietuvos berniukų chorui 
"Ąžuoliukas" atvykstant iš 
Lietuvos dalyvauti Utah vals
tijoje vykstančiame Vaikų 
chorų festivalyje spalio mė
nesį, Kultūros taryba rūpinsis 
jo koncertais Niujorke, Va
šingtone, Klyvlende ir Čika
goje. Premijų šventė įvyks 
2001 m. lapkričio 8 d. Det
roite.

Ypač daug dėmesio būti
na skirti mažiesiems lietuvių 
telkiniams. Vieni jų - lietu
viški, kiti naudoja anglų kal
bą, tačiau gyvena Lietuvos 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Nė 
vienų pamiršti negalima. 
Lietuvių Fondo per JAV LB 
Kultūros tarybą teikiama pa
rama mažųjų telkinių kultū

mondai Apeikytei fortepionu 
palydint, solistė Janina Čeka- 
nauskienė padainavo: "Gim
tinės dangus", muz. I. Maka- 
čino; "Kur bakūžė samano
ta", muz. St. Šimkaus; "Idė
jos amžiais bus", muz. Gied
ros Gudauskienės; "Šauks
mas", muz. Br. Budriūno; 
"Jau žirgelis pabalnotas", 
muz. Dambrausko.

Abi menininkės klausy
tojų buvo nuoširdžiai sutiktos 
ir pagerbtos ilgais plojimais. 
Šios menininkės tikrai yra 
Los Angeles lietuvių turtas. 
Po programos visi ryžtingai 
sugiedojo Lietuvos himną. 
Inž. Vytautas Vidugiris už
baigė minėjimą ir pakvietė 
Antaninos Uldukienės paga
mintoms vaišėms. 

rinei veiklai puoselėti įgalina 
surengti menininkų apsilan
kymus juose bent kartą per 
metus. Tikimasi, kad dosnu
sis Lietuvių Fondas ir ateityje 
skirs lėšų mažųjų telkinių 
kultūrinei veiklai.

JAV LB Krašto valdyba 
trijų metų laikotarpiui patvir
tino sekančios sudėties LB 
Kultūros tarybą: M. Remienė 
(pirm.), Leonas Narbutis (vi- 
cepirm.), Violeta Drupaitė 
(sekr.), Dalia Anysienė (ižd.), 
Dalia Šlenienė, Ligija Taut
kų vienė, Laima Petrauskaitė- 
Vanderstoep, ir Juozas Žygas 
-nariai.

JAV LB Socialinių 
reikalų taryba

Nepailstanti visuomeni
ninke Birutė Jasaitienė ir to
liau lieka vadovauti JAV LB 
Socialinių reikalų tarybai. Tai 
žmonių triūsu ir dosniomis 
aukomis išugdyta institucija, 
gelbstinti tėvynainius Lietu
voje ir išeivijoje. Jos žinioje 
veikia keturios valdžios įs
taigose įregistruotos korpora
cijos, administruojami aštuo- 
ni fondai, veikia keturi spe
cialūs Socialinių reikalų tary
bos komitetai:

Lietuvos Vaikų Viltis - 
pirm. Gražina Liautaud;

Lietuvos Našlaičių Glo
bos komitetas - pirm. Birutė 

(Nukelta į 8 p.)

AUKŲ VAJUS
” DIRVAI”
"Dirvos" 85-erių metų 

sukakties proga Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos ir 
"Vilties" draugijos paskelbto 
vajaus aukotojai:
Korp. Neo-Lithuania, vyr. val
dyba .................................  1,500
ALT sąjungos Chicago, IL sky
rius ...................................... 500
Gediminas Balanda ...........  350
Antanas Januška ................ 100
Janina Pilkauskas ................. 50
Viktorija Paliulis .................. 15

Aukų vajus tęsiamas.
Nuoširdžiausiai dėkojame vi
siems, atsiliepusiems į šį 
kvietimą. Netrukus praneši
me apie naujus aukotojus.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos valdyba

Lietuvos kariuomenės dienos minėjime. Iš kairės: pianistė ir kompozitorė Raimonda Apei- 
kytė, solistė Janina Čekanauskienė, LR garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas ir 
ALTS Los Angeles skyriaus pirmininkė Rūta Šakienė. Alfonsos Pažiūrienės nuotr.
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Tiesioginis interviu 
iš Lietuvos sostinės 

(lapkričio 3-13 dienomis) 
(Pabaiga. Pradžia -49 nr.)

Man tai - kaip ir savotiš
kos "atrakcijos" gabalėlis, 
nes kai susimoki už visas pa
slaugas ir "paslaugėles", tai 
ne tiek jau daug ir išeina, per
vertus į $$. Bet visa tai kas
dien tenka atkentėti eiliniam 
Lietuvos piliečiui, išgalin- 
čiam tik visuomeniniu trans
portu nukakti į tas vietas. O 
apie užmokesti už "paslaugų" 
pagreitinimą net kalbos nebū
na. Todėl ir tvarkosi jie tuos 
dokumentus mėnesių mėne
siais, o kai kurie ir metais. 
Prisiklausiau žmonių skundų 
ir dejonių, eilėse besitrinda
mas. Kažkoks absurdas ir 
tiek...

Bet Jūs, gyvenantys čia, 
užjūry, pensininkai, kurie 
ruošiatės keltis atgal į Lietu
vą gyventi, neišsigąskite. 
Jūsų tai TIKRAI neturėtų pa
liesti, nes gaudami "eilinę" 
amerikietišką pensiją - apie 
1500-2000 USD, jūs Lietuvo
je tikrai būsite apmylėti ir ap- 
glamonėti. Galėsite pasisam
dyti žmogų, kuris pagal jūsų 
įgaliojimus apeis tuos kry
žiaus kelius. Ir patikėkit, tai 
tikrai nedidelis pinigas, kai 
tavo pensija, išvertus į litus, 
beveik prilygsta pusei Prezi
dento algos. Todėl ir kyla no
ras grįžti, kai ateina metas į 
pensiją. Ko ten sėdėti "ame- 
rikėj" ir mokėti už pasirūpi
nimą tavo senatve arba už na
mų priežiūrą. Čia už tai reikia 
mokėti tikrai DAUG, o ne
retai ir atiduoti viską, ką turi.

- Kas kita - Lietuvoje. Pa
vyzdžiui, Vilniuje už turčiaus 
namų išvalymą, užtrunkantį 
visą dieną, moteriškė gauna 
30-40 litų. (Amerikoje va
lančios namus gauna tiek per 
valandą). O prižiūrinčių žmo
nes "niursių" irgi gali gauti 
pigiai. Gali jų turėti ir dvi, ir 
tris... tik sumokėk... Žodžiu, 
vėl paprasta išvada: jei turi 
pinigų - Lietuvos sostinėje 
gyventi ROJUS ! (Ir visur 
"rojus", kai jų turi!)

TIK iš kur jų paimti nu
stekentam Lietuvos eiliniam 
žmogui??? Bedarbystė - koš
mariška, darbdaviai - despo
tai, nesilaikantys jokių žmo
gaus teisių, nei darbo taisyk
lių, priimantys į darbą tik su 
sąlyga, jei pasirašai (niekam 
nematant) "savo noru" atlei
dimą iš darbo... Ir taip toliau, 
ir panašiai. Pasikeitė laikai, 
bet nepasikeitė "principai". 
Gal ne tik kad nepasikeitė - 
jie dar labiau įsigalėjo ir kuo 
puikiausiai veikia.

Žmonės, negaudami pa
doraus atlyginimo, visokiau
siais būdais bando "suktis" ir 
sukčiauti: nemoka mokesčių, 
ima kyšius per "garantuotus 
tarpininkus". Kyšius ima ir 
policininkai. Aš pats sumokė-

Jaunimo puslapis
KELIONIŲ

jau "į kišenę" 50 litų už tai,
kad viršijau leistiną 40 km 
per vai. greitį Pašilaičiuose, 
prie buvusios "Pas Juozapą" 
krautuvės (prie jau bankruta
vusio pirmojo Lietuvoje "su
permarketo").

O štai nors degtinėlės 
upeliai, nors jos - tiek daug ir 
taip pigiai (apie 10-13 litų už 
puslitrį), bet provincijoje tau
tiečiai vis tiek įsigudrina virti 
"samanę" ("krūminę" ir kito
kią), ją maišo su pigiu spiritu 
ir pardavinėja priemiesčiuose 
po 5 litus. Juk gaunantiems 
20-30 litų per dieną žmonėms 
yra skirtumas net ir tarp 5 ar 
12 litų. Žodžiu, "šešėlinė 
ekonomika” dirba išsijuosusi. 
O gal ir gerai: išmirs nuo ci
rozių visi pijokai ir liks jauna 
LIETUVOS TAUTA (kaip 
dabar madinga sakyti.

Apie sveikatą

Sveikatos apsauga čia ir
gi centus (privačioje kliniko
je) kainuoja, jei lygini su 
JAV, o ne su Lietuvos "eili
nių" uždarbiu. Apatinių dan
tų du tiltai, pavyzdžiui, te
kainuoja 1900 litų. O čia, 
Cleveland, OH man būtų kai
navę apie 2000, tik NE litų, 
bet $$ ...už vieną. Tai kodėl 
neaplankius tėvynės už $700 
ir dantų nesusitvarkius? Vis 
tiek gerokai pigiau, o priedo 
dar ir miestą pamatai. Sudė
jus visas išlaidas, išeina, kad 
susitaupo apie $2800. Reikė
tų ekskursijas rengti į Lietu
vą: kartu ir istorinius pamink
lus apžiūrėti, ir dantų taisymo 
ar šiaip gydymo centrus ap
lankyti. Didelius pinigus kai 
kas susižertų. Va, pilnai išsi- 
tyriau naujame, erdviame 
medicinos diagnostikos 
centre, įsikūrusiame Antakal
nyje, Grybo gatvėje. Visiems 
tautiečiams rekomenduoju. 
Brangu Lietuvos kainomis, 
bet pigu, pažvelgus į visa tai 
per $$. Aparatūra - naujau
sia, gydytojai - aukščiausios 
klasės, profesoriai konsultuo
ja, seselės bėgioja aplink ta
ve. Tokio "serviso" Ameri
koje nerasi, kad kas nors ap
link pacientą taip lakstytų, iš
skyrus gal tik turčiams priei
namose vietose. Visus tyri
mus, įskaitant ir skrandžio, ir 
širdies bei kraujo patikrini
mus sudėtingais prietaisais, 
atliko per dvi valandas, o at
sakymą gavau po valandos. 
Visa tai man kainavo 1000 li
tų-

Tik ar gali tai leisti sau 
normalus vietinis lietuvis? 
Labai abejoju. Bet iš kitos 
pusės, jei eitum į paprastą li
goninę, tai tikriausia ten ky
šiais sumokėtum ne ką ma
žiau: ir už vaistus, ir už prie-

Dainius Zalensas

žiūrą, ir už geresnį kąsnį. Tik 
ar tokį aptarnavimą gautum? 
Tame centre nereikia žemin
tis, padlaižiauti, kad "dakta
rėlis" sutiktų apžiūrėti "per 
pažintis".

Diagnostikos centras - 
kol kas vienas toks stambus 
ir brangus (sąlyginai) visame 
Vilniuje. Bet jei tokių būtų 
penki, kainos tikriausia gero
kai nukristų. Juk panašiai at
sitiko ir su lietuviškais "CD" 
(kompaktinėmis plokštelė
mis). Jie, kaip ir užsienie
tiški, seniau kainavo 50-60 li
tų. Šįkart jų kaina svyravo 
tarp 10 ir 20 Lt. Kas tai? Ogi 
sveika konkurencija. Skai
čiau laikraščiuose, kad And
riaus Mamontovo brolis tai 
pradėjo, paleisdamas į rinką 
pigią produkciją. Ir ką gi: visi 
kiti buvo priversti padaryti tą 
patį. Iš viso to laimėjo pirkė
jas.

Telšiai (dvi dienos)

Na gal užteks apie sosti
nę? Savaitgalį teko aplankyti 
uošviją - Žemaitijos sostinę - 
Telšius. Tai pasidalinsiu 
įspūdžiais iš provincijos.

Sakoma, kad pažanga 
Lietuvoje - ryškiai jaučiama. 
Aš tai pataisyčiau, kad ji ma
toma Vilniuje, na dar ir Klai
pėdoje. Kaunas - merdintis. 
Ir keisčiausia, kad miestas 
gaudžia nuo rusiškų "čiastuš
kų". Jas išgirsi visur: ir resto
rane, ir taksi, ir gatvėje... Pa
menu, prieš 20 metų Kaune 
galėjai "gauti į dantis", vien 
rusišką žodį ištaręs. O dabar?

Taigi, kelionė į Telšius... 
Dar neprivažiavus Telšių, 
vietinis radijas (nes automo
bilio imtuvas kitų bangų kaž
kodėl visai nepriėmė) beveik 
visą laiką skalambijo rusišką 
"bumbčiką". Mieste, kur rusų 
gal ir iš viso niekad nebuvo!

Miestas merdi. Paskutinį 
kartą jame lankiausi prieš ko
kius 20 metų. Tai jis koks bu
vo, toks ir paliko, tik dar la
biau susmegęs ir papilkėjęs. 
Žmonės - liūdni, pilki. Daug 
"trintukų" palei kioskus šliti
niuoja. Būriuojasi neaiškaus 
tipo skustagalviai treninguoti 
vaikinai...

Visas skurdas atsivėrė, 
vos tik išsukus iš greitkelio 
ties Kryžkalniu. Buvo graudu 
važiuoti per kaimus, pro ap
griuvusias pirkias, pro stati
nius, kurie stovi pradėti, bet 
neužbaigti, išdraskyti. Pro 
kaimiečių trobesius, įgriuvu
siais stogais, pro sovietų ga
mybos automobilius "Žiguli" 
ar "Moskvič" - išdaužytais 
langais, be ratų rūdyjančius 
laukuose. O kiek žemės ūkio 

technikos - pamestos, ap
gadintos ir surūdijusios išmė
tyta! Kiek šiukšlių visur...

Ir uošviams - ne pyragai. 
Vienintelis dalykas juos 
gelbsti. Tai - nuosavas ūkis: 
karvė, kiaulės, ožka, pulkas 
vištų. Patys užsiaugina bulvių 
ir daržovių. Tik iš to ir ver
čiasi... Skaudu ir graudu pa
sidaro, kad inteligentų šeima 
(ilgametė Telšių laikraščio 
darbuotoja ir inžinierius) sėdi 
apgriuvusioj pirkelėj ir už vi
są savo atidirbtą laiką gauna 
(per abu!) apie 600 litų... 
Nenukabina jie nosies ir gy-

KVIEČIA ELEKTRONINIS 
DISKUSIJŲ KLUBAS "GIJA"

Šis diskusijų ir pasikeiti
mo informacija klubas (elekt
roniniu paštu) įsikūrė 1997 
m. liepos mėn. Cleveland, 
OH. Mūsų tikslas - suburti 
svetur gyvenančius, po pa
saulį išsibarsčiusius lietuvius, 
keistis aktualia informacija, 
padėti surasti vieniems kitus. 
Ypač tai aktualu žmonėms, 
neseniai atvykusiems į JAV - 
laikinai ar visam laikui.

Klubo oficiali kalba yra 
lietuvių, bet jei kam sunku 
rašyti lietuviškai, nesivaržy
kite rašyti ir angliškai. Taip 
pat galite persiųsti įdomią in
formaciją iš angliško šaltinio.

"Gija" - tai vieta, kur ga
lite tikėtis atsakymų į jums 
rūpimus klausimus. Seniau 
čia gyvenantys žmonės ir 
JAV lietuviai mielai pasida
lins savo patirtimi ir žinio
mis. Iki šiol toks pasikeitimas 
informacija vyko telefonu, 
asmeniškai susirašinėjant 
elektroniniu paštu ar iš nuo
girdų. Bet paskleidus šią in
formaciją plačiau, laimėsime 
mes visi.

Nesinori konkrečiai api
brėžti veiklos krypčių ir tuo 
apriboti klubo veiklą. "Gija" 
vystosi, kinta ir gal rytoj ji 
bus jau kitur. Dalinkitės savo 

Kalėdų šventės rengėjams ir dalyviams dėkoja Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Danutė 
Tuljak. Jono Jasaičio nuotr.

vena, kaip išeina. Sako: 
"Kiek turim, tiek ir turi už
tekti."

Kažkada garsi "Masčio" 
gamykla užsidarė. Matyt, ne
beliko ko vogti! ("Mastis" 
garsėjo didelio masto vagys
tėmis). Ir dar kelios didelės 
įmonės uždarė duris. I gatvę 
iškeliavo ir liko bedarbiais 
didelė dalis telšiečių. Mano 
žmonos mergikės klausia: 
"Pasakyk tu mums, ką gi čia 
veikti? Ar jaunimas gali to
kiose sąlygose gyventi???"

Ir bėga jaunimas iš kai
mo, bėga iš mažų miestelių. 
Tik kur gi benubėgsi, kad ir 
taip jau ir Vilnius baigia iš 
rėmų išsiveržti. Žodžiu, grau
dus ir skaudus vaizdas toje 
provincijoje...

mintimis, pageidavimais ir 
patirtimi, tik tada "Gija" ne
nutruks.

Techniniais klausimais 
kreipkitės į Dainių Mačikėną: 
Dainius.Macikcnas@wl.com

Jei turite kompiuterį su 
modemu, techniškai esate pa
siruošę įsijungti į "Gijos" 
elektroninį klubą.

KAIP PRISIJUNGTI 
PRIE "GIJOS" 

DISKUSIJŲ KLUBO?

Jūs galite aktyviai daly
vauti klubo diskusijose nuo 
to laiko, kai esate įrašytas į 
narių sąrašą. Tapti diskusijų 
klubo nariu - gana paprasta. 
Reikia nusiųsti žinutę adresu: 
"majordomo@po.cwru.edu". 
Laukelį "subject" palikite 
tuščią, o žinutėje tereikia pa
rašyti: subscribe gija cJūsų 
elektroninio pašto adresas>, 
pavyzdžiui: subscribe gija 
ddm3@po.cwru.edu

Užsiregistravę žinutes 
siųskite adresu: gija@po. 
cwru.edu ir jos bus automa
tiškai persiunčiamos kitiems 
"GIJOS" nariams. Jūs taip pat 
gausite kitų siųstą informaci
ją. Dainius Zalensas

mailto:Dainius.Macikcnas@wl.com
mailto:majordomo@po.cwru.edu
mailto:ddm3@po.cwru.edu
cwru.edu
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(Buvusio tremtinio 
ir politinio kalinio 

prisiminimai) 
(Tęsinys. Pradžia - 46 nr.)

Daugiau kaip pusę metų 
mus kankino, versdami prisi
pažinti, kad organizavome 
"lietuviško modelio" partiza
ninį karą. Tačiau čekistams 
nepasisekė iš mūsų penketo 
nieko išpešti.

Iš kitų kalinių sužinojau, 
kad gretimose kamerose ka
linami iš mūsų rajono suimti 
du moldavai. Atseit, jie ki
tiems tremtiniams pasiūlė, 
apsiginklavus medžiokliniais 
šautuvais (juos įsigyti nebuvo 
kliūčių) pasitraukti į taigą. 
Pasak jų, greitai prasidės ka
ras, kuris truks neilgai. Jie 
aiškino, kad tai vienintelis iš
sigelbėjimo būdas jaunimui. 
Tokį pasiūlymą kai kas įver
tino kaip provokaciją ir pra
nešė MGB operatyviniam 
darbuotojui.

E.Vaišnoro vaikiškas žai
dimas su ginklu kainavo 
dviems draugijos nariams gy
vybes. Bet apie tai - vėliau.

Erdvioje kameroje tūno
jau vienas. Šeštą valandą pri
žiūrėtojas atnešdavo kibirą 
vandens ir skudurą. Kiekvie
ną dieną reikėjo plauti išpu
vusias grindis. Na ir kas, kad 
šlapios lubos ir sienos, o ka
meroje tvyrojo pašvinkusi 
drėgmė. Tris kartus "pamai
tintas" iki 22 vai., tartum še
šėlis slankiojau po kamerą. 
Miego trūkumas ir alkis ne
leido susikaupti. Sėdėti buvo 
leidžiama, tik padėjus rankas 
ant kelių, nes delnu parėmęs 
smakrą, kaip mat užsnūsda
vau. Miegą nutraukdavo per 
"vilkelį" pastebėjęs prižiūrė
tojas. Atidaręs "karmušką" 
(mažas dureles kameros du
ryse), griežtai perspėdavo ir 
pagrąsindavo karceriu. Po 
22-os valandos (10 vai. vaka
ro) prižiūrėtojas liepdavo 
gulti. Pamiegojus pusvalandį 
ar šiek tiek daugiau, visame 
kalėjime pradėdavo žvangėti 
varstomos kamerų durys. Ka
linius vilkdavo į viršų nakti

TAUTYBIŲ SĄJŪDŽIO SUSITIKIMAS

Amerikos tautybių sąjūdžio susirinkime-pietuose. Iš kairės: University Heights burmistė 
Beryl E. Rothschild, teisėja Ann Kilbane, teisėjas Ronald Suster, teisėjas Raymond L. Pianka 
ir teisėjas Ralph J. Perk Jr. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

KAI MUS ŠAUDĖ...
niams tardymams. Tik pary
čiui juos sugrąžindavo į ka
meras bemiegiui dienos "bu
dėjimui". Naktiniai tardymai 
- čekistų mėgstamiausias 
kankinimo būdas. Tardy
tojas, paklausinėjęs ir pa
kumščiavęs , kartais kalinį su 
sargybiniu palikdavo iki ryto. 
Kareivis snausdavo, įsitaisęs 
sofoje, o kalinys - ant pri
tvirtintos prie grindų tabure
tės, kad nesumanytų kam 
nors ja užvožti per galvą. Tuo 
tarpu tardytojai susirinkdavo 
į vieną kabinetą. Pasityčioję, 
pasišaipę ir išplūdę tame ka
binete esantį kalinį, palikda
vo jį sėdėti, kaip užmirštą ne
reikalingą daiktą. O tada 
SSRS saugumo avangardas 
"apsinuogindavo". Vienas per 
kitą pasakodavo nešvankius 
anekdotus, žmonų apgaudi
nėjimo gudrybes, intymius 
"romanus". Perrėkdami viens 
kitą, žvengdavo tartum eržilai 
prirūkytame kabinete.

Alkis ir nemiga, įkyri 
vienutės tyla ir nuolatinės 
sargų priekabės išsekino ne 
tik kūną, bet ir dvasią. į tar
dymų kabinetus kareiviai nu- 
vilkdavo, sugriebę už pažas
tų. Kartais perkeldavo į trečią 
aukštą pas pulkininką Uralo- 
vą. Šis. tardydavo neilgai, ta
čiau grąžindavo ne į kamerą, 
o. į karcerį, kuriame lovą ir 
patalynę atstodavo betoninės 
grindys. Dienos maisto davi
nys - du šimtai gramų duo
nos ir kas trečia diena - sam
tis sriubos. Po septynių parų, 
pasak rusų, iš čia išeidavai 
"tonkij, zvonkij i prozračnyj1 
(plonas, skambantis ir per
matomas)". Per pilvą buvo 
galima pakasyti stuburą.

Ištisus devynis mėnesius 
iš mūsų tyčiojosi čekistai, 
nieko naujo nesugalvodami. 
Reikalavo išduoti daugiau 
draugijos narių, prisipažinti, 
kad ruošėmės "skelbti" karą 
SSSR. Iš visko matėsi, kad 
delsia bylos baigtį nes nebe
turėjo darbo. Baiminosi dėl

Vytautas Kaziulionis

savo ateities, turėdami vie
nintelę - kankintojo profesi
ją: gyvam žmogui lupti odą, 
pasmerkti tiesioginei ar lėtai 
mirčiai, pasiuntus į lagerius 
neapmokamą darbo jėgą. 
Kiekvieno nuteistojo laukė 
"ypatinga" misija - kurti 
šviesų komunizmo rytojų. 
Laukė mirtimi alsuojančių, 
pridvokusių šachtų nasrai, 
užpoliarės "komjaunuoliškos 
statybos", į kurias savo noru 
niekas nenorėjo važiuoti. Tik 
prievarta, dešimčių milijonų 
badmirių armija, nedidelei 
aferistų grupei - komunistų 
partijai - kaupė kapitalą, 
skirtą pasaulio proletariato 
"išvadavimui".

Pokario ir vėlesniais me
tais NKVD, MGB, KGB 
struktūros dirbo išsijuosusios, 
lukštendamos liaudies prie
šus. Lietuvoje visada pakako 
politinių bylų. Anekdotas 
apie kolchozą arba užtraukta 
partizaniška daina jau buvo 
politika. Rusijoje, o ypač SiO- 
bire retas pilietis nuo revoliu
cijos pradžios nebuvo sėdėjęs 
kalėjime. Atsiradus naujų sta
tybų poreikiui, atsirasdavo 
naujos represinės bangos. 
Kriminalinės ar politinės, 
koks skirtumas, svarbu - pigi 
darbo jėga. Palankus buvo 
sodinimas antrą kartą, nes 
dvigubėjo bausmės terminas.

Pritrūkus eilinių mirtin
gųjų, komunistai tartum ryk
liai rydavo viens kitą, taip va
dinamose apsivalymo kom
panijose pagal principą:"kas 
- ką". Statistika rodo, kad 
bolševikai sunaikino "savųjų" 
daugiau, nei Hitleris.

Pasirodo, Tiumenės če
kistai veltui nerimavo, kad 
neteks darbo. Kremliuje sė
dintis tautų "tėvas" Stalinas 
sugebėjo apmulkinti savo 
Vakarų sąjungininkus ir 
mikliai užsiropštė ant perga
lės pjedestalo. Iš aukštai žiū
rėdamas, prisiminė savo 

trumpą ir aiškų "filosofinį" 
posakį: "Kare belaisvių nega
li būti, tokie yra tėvynės iš
davikai". Rusijoje ritosi nauja 
banga. Per pusmetį prisipildė 
MGB rūsių kameros buvu
siais raudonarmiečiais, pabu
vojusiais vokiečių nelaisvėje. 
Po septynių mėnesių erdvi 
mano vienutė tapo ankšta, te
ko susispausti. Man buvo 
šioks toks niūraus gyvenimo 
paįvairinimas, tačiau neseniai 
atvykusiems nežadėjo nieko 
gero. Dauguma jų buvo eili
niai kolchoznikai, kuriuos ka
ro pradžioje vokiečiams pa
dovanojo "patikimi" Stalino 
karvedžiai.

Man buvo gaila šių, gy
venimo nuskriaustų vargdie
nių. Visi jie buvo pergyvenę 
bolševikinės revoliucijos koš
marą, kolektyvizacijos bad
metį, vokiečių nelaisvėje ese
sininkų genocidą bei pokario 
metų skurdą. Kai kuriuos iš 
vokiečių nelaisvės išvadavo 
sąjungininkai. Šitiems leng
vai klijavo šnipo etiketę. O 
jeigu kuris nors iš jų dar buvo 
prasitaręs, kad vakariečių 
technika ir aplamai gyvenimo 
lygis - aukštesnis, iš karto ta
po "antisovietiniu agitatoriu
mi". Nė vienas iŠ jų neišven
gė 25 metų lagerio.

Suėmimai, kaip paprastai 
vyko naktimis, be triukšmo, 
kelionių, "specialių iškvieti
mų" metu. Žmogus dingdavo, 
kaip į vandenį. Visi žinojo, 
kur dingo, tačiau niekas ne
drįsdavo prasižioti. Tokiu bū
du iš visuomenės dingo ir 
Ivanas Norinas. Jį, beariantį 
kolchozo lauką, nuo trakto
riaus nusodino ir pristatė į 
mano kamerą. Arė jis naktį, 
antroje pamainoje. Kadangi

NAUJOJI JAV LB KRAŠTO 
VALDYBA JAU DIRBA

(Atkelta iš 6 p.)
Jasaitienė;

Lietuvos Partizanų Glo
bos fondas - pirm. Leonas 
Maskaliūnas;

Komitetas "Vaikai" - 
pirm. Alė Kėželienė.

LB Socialinių reikalų ta
ryba administruoja "Margu- 
tis-II" radijo programą, rūpi
nasi Marųuettc Park rajono 
apsaugos reikalais, išlaiko 
restoraną "Seklyčia", leidžia 
žurnalą "Pensininkas", kurį 
redaguoja Karolis Milkovai- 
tis. Socialinių reikalų taryba 
skiria savo direktorius Klyv
lende veikiančių vyresnio 
amžiaus žmonių globos na
mams "Lietuvių sodyba" ir 
yra atsakinga už jos finansinę 
kontrolę.

Naująją JAV LB Krašto 
valdybos patvirtintą Sociali
nių reikalų tarybą sudaro: B. 
Jasaitienė (pirm.), Salomėja 
Daulienė, Alė Kėželienė, dr. 

Sibire naktys - šaltos, o Iva
no kojos - nesveikos, jis avė
jo veltiniais. Taip jį ir atvedė, 
apsirengusį gazolinu permir
kusia vatine ir su veltiniais, 
nors dienos metu temperatūra 
pakildavo iki +30 laipsnių.

Po kelių dienų MGB rūsį 
aplankė SSSR generalinio 
prokuroro pavaduotojas Ru- 
denka. Mandagiai prisistatęs 
paklausė, ar neturime nusi
skundimų. Aš pasiskundžiau, 
kad suimant turėjau 25 rub
lius už kuriuos, kaip rašoma 
instrukcijoje, man pareikala
vus, privalėjo nupirkti maisto 
produktų. Tačiau kalėjimo 
administracija nevykdo mano 
reikalavimo. Ivanas savo rei
kalavimą išdėstė demonstra
tyviai. Nusivilkęs seniai van
denį mačiusius tepaluotus 
marškinius, parodė tardytojo 
rimbu išraižytą nugarą. 
"Draugas" Rudenka, paklau
sęs jo pavardės, Ivaną "užjau- 
tė"šiais žodžiais: "Gaila No
rmai, kad tokius kaip tu, iki 
šiol sovietų žemė nešioja". 
Apsisuko ir išėjo iš kameros.

Supratęs, kad mano rei
kalai Rudenkai nė motais, 
sugalvojau pasirūpinti pats.

(Pabaiga - kitoje laidoje)

PRANEŠIMAS
Noriu pranešti, kad mano 

tėvo aušrininko dr. Jono Šliū
po 140-ties metų gimimo su
kakties minėjimai įvyks Lie
tuvoje: Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Palangoje, gal ir 
kitur - tarp vasario 23-osios 
ir kovo 8 d.

Vytautas J. Šliūpas, P.E. 
Burlingame, CA

Petras Kisielius, Antanas 
Paužuolis, Rita Šakenienė, 
dr. Linas Sidrys, Aldona 
Šmulkštienė, Laima Vaičiū
nienė ir Juozas Žygas. Teisi
niu patarėju yra adv. Saulius 
Kuprys, finansų tvarkytoju - 
Juozas Paškus, C.P.A.

Krašto valdyba paprašė 
pirm. B. Jasaitienę plėsti So
cialinių reikalų tarybos veiklą 
už Čikagos ribų, ypač Flori
dos lietuvių telkiniuose, kur 
gyvena daug vyresnio am
žiaus žmonių. Atsižvelgiant į 
Krašto valdybą pasiekusius 
pageidavimus, B. Jasaitienės 
taip pat prašome paruošti ir 
išleisti socialinės veiklos va
dovą, jame panaudojant di
desnę dalį jos ir Aldonos 
Šmulkštienės lietuvių spaudai 
paruoštų patariamųjų straips
nių.

(LB informacija)
Parengė Teresė Gečienė
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Lietuvių Fondo metinė 
auka ................................. 4,500
E.Briedienė, Burr Ridge, IL 100
S.Petrulis, Omaha, NE ........ 65
G.Stankūnas, Cos Cob, CT 65
A. Gečys, Huntingdon V. PA 50
V.Mažeika, Park Ridge, IL 42
B. Balčiūnas, Annapolis, MD 40
K.Simaitienė, Queens, NY 35
K. Ccputis, Evanston, EL ..... 30
A.Januška, Milton, MA ...... 30
P.Budininkas, St. Pete. B. FL 25
V.Matulis, Stuart, FL .......... 25
V.Kniburys, Albion, MI ..... 25
R.Murphy, Indianapolis, IN 25
J.Shukys, Richmond H„ OH 25
M.Švarcas, Wickliffe, OH 25
J.Yurkus, Canada ................. 25
A.Dilba, Philadelphia, PA 20
L. Hoffman, Oak Lawn, IL 20
A.Reventas, Houston, TX 20
C. Vilčinskas, Rcdding, CA 20

Detroito BALFo skyrius .... 20
T.Sperauskas, Glen Cove NY 17
A.Bimbiris, Desert Hot S.CA 15
S.Brazdžionis, Oak Lawn, IL 15
R.Chesonis, Webster, NY .... 15
K.Civinskas, Brecksvl,. OH 15
V.Gimius, Greenacres, FL 15
K.Gricius, Santa Monica, CA 15
RJacobs, La Grange, IL ..... 15
D. Nasvytis, Cleveland, OH 15
AJuodvalkis, Burbank, IL 15
A.KaraSa, Fallston, MD ...... 15
V.Kasniūnas, Beverly S., IN 15
J.Kazlauskas, Waterbury, CT 15
A.Kisielius, Sidney, OH ....  15
A.Kižys, Euclid, OH ........... 15
I. Ramanauskienė, Daytona
Beach,.FL ............................ 15
R.Sidrys, Streator, IL .......... 15
E. Trečiokas, Riviera B., FL 15

"DIRVAI" AUKOJO:
"Dirvos" 85-mečio

M.Ulinskaitė, Rochester, NY 15
M.Vilutis, St. Pete. FL ........ 15
B.Zabukas, St. Pete., FL ....  15
B. Zeikus, Crownsville, MD 15
P.Vaškys, Chelteham, PA ... 15
C. Zitkus, Baltimorė, MD .... 15
J.Vėlyvis, North Adams, MA 15
J. Ignaitis, Cupertino, CA 15
V.Bagdonavičius, Phila., PA 10
E.Bliudnikas, Centervl., MA 10
S.Bliudnikas, Rochester, NY 10
A.Čepulis, Wlby. H., OH' ... 10
K. Damijonaitis, Deerfield FL 10
A.Gustaitis, Los Angeles CA 10
G.Heppner, Mansfield, OH 10
T. Kašiuba, Brooklyn, NY 10
I.Manomaitis, Juno, FL ...... 10
P.Matas, Mentor, OH .......... 10
V.Matonis, Phila, PA .......... 10
D.Nagrodcki, Woodbrg, VA 10

I. Navickas, Lemont, IL ...... 10
J. Penkiūnas, Annapolis, MD 10
H.Vaitaitis, O. Saybrook, CT 10
K. Navakauskas, Coventry RI10
J.Kluonius, Holiday, FL ..... 10
P.Raslavičius, Lynnfld., MA 10
J.Vencius, Wickliffe, OH ..... 7
A.Bivainis, Edinburg, TX ..... 5
W.Diehl, Wickliffe, OH ....... 5
V.Drabišius, Cleveland, OH 5
A.Grigaitis, Livonia, MI ....... 5
A.Masčinskas, Lakewood, OH 5
B.Mikalauskas, Seminole, FL 5
B.Palski, Sun Cily C., FL ....  5
T.Varanka, Clarendon H......... 5
A.Alminauskas, Blooming IN 5

A. f A. JUOZAS TAORAS

sukakties proga:
Arvydas Barzdukas,
Falls Church, VA ...............  50

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame 

* * *
Linkiu ir toliau skatinti 

lietuvius nenutrūkti nuo savo 
tautos kamieno, nes žmogus 
be tautybės yra lyg medis be 
žievės.

Linkiu sėkmės!
Dr. K. Šimaitienė

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

TREMTINIO GIESMĖ TĖVYNEI
"Žaliuojanti žemė" - ži

nomo poeto ir publicisto, il
gamečio "Dirvos" redakto
riaus Balio Gaidžiūno.(1911- 
1996) poezijos knyga, kurioje 
sudėta visa jo Lietuvoje ir 
JAV paskelbta poetinė kūry
ba: penki eilėraščių rinkiniai 
ir dvi poemos. "Jaunystė ari
muose" (1936 m.) - tai jau
nojo poeto dainos, kuriomis 
jis eina sveikinti saulėto ryto
jaus, tikėdamas Tėvynės atei
tim, kuri priklauso nuo kiek
vienos išartos vagos, nuo 
kiekvieno užakėto hektaro: 
"Lietuva, mes tavo vardą 
lūpose nešiosim, 
Kiekvieną neišartą pėdą 
versime arimais".

Jaunystės veržlumo ir ti
kėjimo šviesiu rytojumi ku
pinas ir antrasis rinkinys "Ža
liuojanti žemė":
"Nuo Nemuno, Dubysos,

nuo Šešupės, 
Nuo jūros melsvo

gintarinio ploto,
Mes išsiliejome

jaunystės upėm, 
Ir savo žemės vargą 

pažabosimi"
Tačiau netikėtai atūžusio 

karo, persekiojimų rykštė, 
tremtinio išgyvenimai siel
vartu nudažė trečiąjį rinkinį -

Susitikimas, pasibaigus M.K. Čiurlionio 125-ujų gimimo metinių minėjimui. Iš kairės: Beata 
Čiurlionienė, Vilniaus styginio kvarteto solistai - Girdutis Jakaitis ir Artūras Šilalė, M.K. 
Čiurlionio ir R. Zubovo giminaitis Juris Čiurlionis, M.K. Čiurlionio provaikaitis, pianistas 
Rokas Zubovas. Lino Johansono nuotr.

Zita Karlelytė

"Rūpesčių dienos": "į arimė- 
lį daug kraujo plūdo", kentė
jo "vaikai be vietos savoj tė
vynėj". "Mes pėsti išeitume į 
namus, kur maži išaugome, 
kruvinomis rankomis išrink
tume karų žarijas, bet ten tiek 
daug persekiojamųjų kraujo 
ir - nė jokio į namus vedan
čio kelio". Vis dėlto, nežiū
rint begalinio sielvarto, iš
lieka neparklupdomas tikėji
mas, kad Tėvynė bus išva
duota, kad atsigaus Lietuva, 
sugrįš laisvi jos vaikai, tikė
jimas, kad vieniems palūžus 
"ąžuolais prie kelio, kiti su 
ąžuolų šakelėm grįš".

Tačiau slinko metai - ke
turi dešimtmečiai praslinko, 
kasdien matant Tėviškės miš
kus ir laukų žydėjimą, kas
dien meldžiantis už sugrįži
mą ir laimėjimą. Sis laikotar
pis sutilpo rinkinyje "Mano 
kartos likiminiai metai" 
(1980). Ilgai užtrukusi kelio
nė į Tėvynės laisvę išlieka ir 
paskutiniojo rinkinio "Ir sau
lėtos, ir rūsčios dienos" 
(1986) pagrindiniu leitmoty
vu: "einu ieškot vaikystės", 
"kasnakt sapnuoju tėviškų", 
"kaip gera būtų grįžt į tė

viškų". Taigi "Žaliuojančioje 
žemėje" kiekvienas tremti
nys, kiekvienas nuo savo tė
vynės atskirtas lietuvis atras 
ir savo gyvenimo kelio kan
čias, viltis, ras niekad nebai
giamą, neišgiedamą savo 
giesmę Tėvynei. Ta pati nuo
taika ir poemose: "Bernelių 
mišios"’(1983), sukurtos 65 
metams praėjus nuo stipriau
sią įspūdį palikusių pirmųjų 
Bernelių mišių, 1918 metais 
švęstų tėviškės bažnyčioje, 
bei "Septyni paskutiniai Kris
taus žodžiai lietuvio maldo
se" (1980).

Rinkinio įžanginis žodis 
- autoriaus autobiografija iš 
knygos "Egzodo rašytojai. 
Autobiografijos" (Vilnius, 
1994). Knygos pabaigoje - 
paaiškinimai, taip pat Balio 
Gaidžiūno kūrybinio paliki
mo sąrašas. Yra nuotraukų iš 
autoriaus gyvenimo akimir
kų.

Balys Gaidžiūnas. 
"Žaliuojanti žemė". Poezi
ja. Vilnius. 1999. Knyga iš
leista dukterėčios Jadvygos 
Glaveckienės rūpesčiu ir lė
šomis. Dailininkas Vilius 
Jauniškis. Išleido UAB "Švy
turys", Maironio g. 1, 2600 
Vilnius.

Žinau, kad keli žodžiai 
nebesugrąžins sūnums rūpes
tingo tėvo, žmonai - vyro, 
St. Petersburg lietuvių visuo
menei ir visoms organizaci
joms - nuoširdaus talkininko. 
Sunku įsivaizduoti, kad vie
na šeima galėjo sukaupti tiek 
nuotraukų ir įvairių vaizda
juosčių, kuriomis Juozas pa
puošdavo daugelį mūsų susi
būrimų ar minėjimų. Nesveti
ma Juozui buvo nepriklauso
mos Lietuvos istorija. Ji atsi
spindėjo jo surinktuose pašto 
ženkluose, kuriuose įamžinti 
Lietuvai nusipelnę žmonės.

Juozas Tąoras surengė 
daug parodų ir visos jos buvo 
labai skirtingos. Buvo paroda 
Tautinės sąjungos seimui, ka
riuomenės šventės minėji
mui, Dariaus ir Girėno skry
džiui per Atlantą paminėti. 
Daug surinkta nuotraukų, 
įamžinusių laisvės kovotojų 
kovas, žuvusių partizanų iš
niekinimą miestų aikštėse, 
ištremtųjų gyvenvietes amži
no įšalo krašte, tremtinių pa
laikų parvežimą į tėvynę. 
Lietuvos miestų herbai, ne
priklausomos Lietuvos pini
gai ir daugelis kitų be balo 
vertingų daiktų, kurių net ne
įmanoma išvardinti. Jo su
rengtose parodose buvo daug 
nuotraukų, kuriose atsispin
dėjo Lietuvos laisvės laiko
tarpis, pavergtos tėvynės kan
čios ir išeivijos veikla.

Jei kuris iš rengėjų pa
klausdavo Juozo, kaip galėtų 
atsilyginti už šį kruopštų 
darbą, gaudavo atsakymą: 
"Tėvynės labui". Gal mes, 
St. Petersburg gyvenantys 
lietuviai, jau buvome taip 
įpratę, kad neįvertinome a. a. 
Juozo atliekamo darbo. Bet 
atvykę iš kitų miestų žmonės 
klausdavo, iš kur tas vyras 
turi tiek energijos. Dabar 
svarbiausias klausimas, koks 
likimas ištiks šiuos rinkinius, 
Juozui iškeliavus.

A. a. Juozas Taoras gimė 
1914 m. gegužės 2 d. Rimšių 
kaime, Padubysio valsčiuje, 
Šiaulių apskrityje, Juzės ir 
Ignaco Taorų šeimoje. Baigė 
Pašiaušės pradžios mokyklą, 
Kelmėje lankė gimnaziją. 
Baigęs 3 klases, turėjo pasi

traukti, grįžti į ūkį padėti ma
mytei, nes tėvelis buvo žuvęs 
Pirmame pasauliniame kare 
1914 metais.

1936 metais Juozas buvo 
pašauktas į nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenę. Paskir
tas į sanitarijos puskarininkų 
mokyklą. Ją baigęs paskirtas 
į šaulių įgulą. 1938 metais 
grižęs iš kariuomenės, ūki
ninkavo Šiaušės upės pakran
tėje. 1941 metais sukūrė šei
mą su Brone Puodžiukaite. 
1944 metais, artėjant rusams, 
pasitraukė į Vakarus. 1949 
metais balandžio mėnesį 
Taorai atvyko į JAV ir apsi
gyveno Pittsburg, PA. Šiame 
mieste išgyveno 30 metų, čia 
gimė jauniausias sūnus Gin
tautas.

Bronės ir Juozo Taorų 
pasididžiavimas yra 4 sūnūs, 
kaip ąžuolai, pasižymintys 
darbštumu ir tvarkingumu. 
1979 metais Taorai atvyko į 
St. Petersburg Beach. Čia 
Juozas tuojau įsijungė į lietu
višką veiklą. Priklausė Ame
rikos Lietuvių Tautinei są
jungai, buvo skyriaus valdy
bos narys, priklausė Lietuvos 
šaulių sąjungai, Romo Ka
lantos kuopai, Lietuvių klu
bui, Šv. Kazimiero misijai, 
filatelistų klubui, buvo JAV 
Lietuvių bendruomenės na
rys, bandė platinti lietuviškas 
knygas.

Nors katalikų bažnyčia 
mus moko, kad mirties nerei
kia bijoti, kadangi Dievo 
sūnus Kristus savo prisikėli
mu mirtį nugalėjo, bet visi 
gerai žinome, kad atsisvei
kinimas su artimaisiais, nors 
ir laikinai išvykstančiais, yra 
liūdnesnis, negu pasisveikini
mas, jiems iš kelionės su
grįžus. Tai ką jau kalbėti, 
jeigu mums visiems artimas 
žmogus amžių amžiams iš 
mūsų tarpo atsiskiria. Šių 
minčių vedamas, velionio 
žmonai, sūnums Martinui, 
Algirdui, Broniui ir Gintau
tui liūdesio dienoje perduodu 
savo nuoširdžią užuojautą. 
Juozai, ilsėkis ramybėje. Ma
loningas Dieve, būk jam gai
lestingas.

Antanas Jonaitis
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ATSISVEIKINANT SU A.fA. VLADU VIJEIKIU

Jis gimė 1919 m. liepos 
27 d. Ukrainoje, Charkove. 
Dailininkas, visuomeninin
kas, skautų veikėjas, redakto
rius, rašytojas ir žurnalistas. 
1940 m. baigė Kauno meno 
mokyklą. 1942 m. Švietimo 
ministerijos buvo paskirtas 
Kultūros paminklų apsaugos 
įstaigos meno skyriaus vedė
ju. 1943-aisiais tapo Mari
jampolės Rygiškių Jono gim
nazijos mokytoju ir teatro de
koratoriumi. Dalyvavo meno 
parodose Kaune ir Vilniuje. 
1944 m. vasarą pasitraukė į 
Vokietiją.

Pirmoji mano pažintis su 
juo įvyko 1945 metų gegužy
je, kuomet apsigyvenome Ba
varijoje, Coburg stovykloje. 
Tuo metu beveik kiekvieną 
dieną vyko stovyklos susirin
kimai, nes reikėjo išsirinkti 
stovyklos komitetą ir įvairius 
jo padalinius. Žodžiu, reikėjo 
pradėti mokytis stovyklinio 
gyvenimo. Kadangi tai buvo 
tur būt pirmoji stovykla, tad 
niekas patirties dar neturėjo. 
A. Vijeikis dalyvaudavo dis
kusijose, todėl greitai tapo vi
siems žinomu. Birželio gale 
ši stovykla buvo iškelta į 
Wiurzburg.

Stovyklinį laikotarpį Vla
das išnaudojo tolimesnėms 
studijoms. 1945 m. rudenį jis 
atsidūrė Prancūzijoje, kaip 
BALF'o stipendininkas. Stu
dijavo Ecole Nationale Su- 
perieure dės Arts Decorati- 
ves Paryžiuje. Prasidėjus 
emigracijai, 1947 metais iš
vyko į Braziliją, kur redaga
vo "Mūsų Lietuvą". Bet ten 
jis neilgai užsibuvo. 1948 
metais V. Vijeikis persikėlė į 
JAV ir apsigyveno Čikagoje.

Mes, lietuviai, nusipel
niusius asmenis dažniausiai 
atsimename tik po jų mirties. 
Laimingu sutapimu ir Petro 
Petručio rūpesčiu, Vlado Vi- 
jeikio darbų paroda ir jo pa
gerbimas buvo surengtas per
nai gegužės 12 d. Jaunimo 
cehtro, Čiurlionio galerijoje. 
Parodos eksponatai buvo 
gauti iš paties V. Vijeikio, 
kiti - iš Balzeko muziejaus ir 
asmeninių meno mėgėjų rin
kinių: Albinos Ramanauskie
nės, Evelinos Oželienės, Vac
lovo Momkaus ir kt.

Pagerbimą pradėjo ir jam 
vadovavo Skirmantė Migli- 
nienė. Apie V. Vijeikio gy
venimą, jo veiklą ir darbus 
kalbėjo Petras Petrutis. Meni
nę programą parengė muzi
kas prof. Algis Zaboras (iš 
Klaipėdos) ir solistė Geno
vaitė Bigenytė. V. Vijeikio 
feljetoną iš jo knygos "Geriau 
juoktis negu verkti" perskaitė 
aktorius Viktoras Jasinskas. 
Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro vardu sveikino rek
torius, prof. dr. Jonas Rač
kauskas. Jis įteikė įrėmintą 
diplomą. Amerikos Lietuvių 

Tautinės sąjungos pirminin
kas Petras Buchas dėkojo V. 
Vijeikiui už jo meno darbus: 
paveiksluose ir knygose pa
vaizduojant Lietuvos seno
vę, didvyriškas kovas ir tau
tos reikšmę, išlaikant lietu
viškumą. Nes tik kaimas iš
laikė lietuvybę. Lietuvių ra
šytojų draugijos pirmininkė 
Stasė Petersonienė sveikino 
ilgametį draugijos narį ir lin
kėjo jam neapleisti plunksnos 
ir teptuko.

Lietuvių skautų sąjungos 
vardu sveikino ASS vadijos 
pirm. fil. Rimantas Griškelis 
dail. Vladui Vijeikiui įteikė 
LSS Pirmijos pirm. v.s. Biru
tės padėkos diplomą už jo 
nuopelnus Lietuvių skautų 
sąjungai ir lietuviškam jauni
mui. "Skautų aido" administ

Dailininkui, rašytojui, ilgamečiui “Dirvos” 
svaitraščio bedradarbiui

A. + A.
VLADUI VIJEIKIUI 

mirus, visus jo artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir dalinamės šios netekties 

skausmu.
“Vilties” draugija ir “Dirvos” redakcija

A.fA.
VYTAUTUI JUCIUI

Pitsburge mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo 
seserį BIRUTĘ CYVIENĘ, brolį ALGI PEN- 
KAUSKĄ ir visus artimuosius.

Janina ir Vytautas Januškiai

ALT sąjungos St. Petersburg skyriaus nariui, 
tautinės minties bei kultūros puoselėtojui

A.fA.
JUOZUI TAORUI

mirus, velionio žmoną BRONĘ, sūnus MAR
TYNĄ, ALGIRDĄ, BRONIU ir GINTAUTĄ su 
šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalinamės netekties skausmu..

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 
St. Petersburg, FL skyriaus valdyba ir nariai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad gruodžio 27 d., 6:20 vai. ryto, po 
sunkios ligos mirė mūsų mylimas vyras, tėve
lis, uošvis ir senelis

A.fA. 
JUOZAS TAORAS

Palaidotas šeštadienį, gruodžio 30 d. 11:30 
vai. ryto iš šv. Vardo bažnyčios, St. Peters
burg, FL.

Liūdinti šeima: žmona Bronė ir sūnūs: 
Martynas, Algirdas, Bronius, Gintautas, 

marčios ir anūkai

ratorė v.s. Albina Ramanaus
kienė, daug metų praleidusi 
jo spaustuvėje, perrišo jį tau
tine juosta, reikšdama padėką 
už malonų bendradarbiavimą 
ir atsidėjimą skautijos idėjų 
skleidimui. "Lituanicos" 
skautų tunto Kaziuko mugių 
darbuotojų vardu sveikino 
v.s. Antanas Paužuolis, iškel
damas jo daugybę nuopelnų 
tuntui. Dailininkas V. Vijei
kis plačiai reiškėsi veikloje 
su vilkiukais, vadovavo sto
vykloms, puošė savo darbais 
Rako stovyklavietę. A. Pau
žuolis linkėjo broliui Vladui 
daug sėkmės ir ryžto.

A. a. Vladas Vijeikis, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
2000 m. gruodžio 22 d., su
laukęs 81 metų. Buvo pašar
votas Petkus Marųuette lai-

dojimo namuose. Atsisveiki
nimas įvyko gruodžio 29 d. 6 
vai. vakaro laidojimo namuo
se. Gruodžio 30 d. jo palaikai 
atlydėti į Švč. Mergelės Ma

rijos Gimimo bažnyčią, ku
rioje 10:30 vai. ryto buvo au
kojamos šv. Mišios už jo sie
lą. Laidotuvės buvo priva
čios. Juozas Žygas

Kas miršta? Ar žmogus? Ne jis. Ne, nei
Jis j gyvenimą, j šviesą žengia.
Ir visa vyksta tolimam sapne.
Ir visa gimsta kitoje padangėje...
Ir skleisies tu, it žiedas amžinai
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais.

B. Brazdžionis

PADĖKA
A.fA. 

JANINA BILIŪNIENĖ
Mirė 2000 m. gruodžio mėnesio 2 d. Ji savo gy
venimo odisėją pradėjo Lietuvoje, keliavo per Vo
kietiją, Pensylvaniją, Niujorką ir užbaigė Mentoro 
miestelyje.

Ji buvo nuotaikinga, vaišinga, linksma, pilna 
energijos, be jokių priekaištų gyvenimui. Ji 
daugiau davė gyvenimui, negu ji iš jo reikalavo. Ji 
buvo žmogus, kuris savo teises matavo parei
gomis.

Dėkoju Dievo Motinos parapijos klebonui 
G. Kijauskui už turiningą ir prasmingą žodį 
atsisveikinimo metu ir pareikštus stiprinančius 
paguodos žodžius, už atlaikytas šv. Mišias ir 
palydint į paskutine kelione į kapines.

Dėkui muzikei Ritai Kliorienei ir solistei 
Virginijai Muliolienei už muziką ir giedojimą 
bažnyčioje.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir Jakubs 
& Son laidojimo namų direktoriams už jų rūpes
tingą patarnavimą.

Širdingai dėkoju giminėms draugams už 
velionės prisiminimą, prisiųstas gėles, pareikštą 
užuojautą ir moraline paramą, suteiktą mūsų 
šeimai netekties valandą.

Tikiu, kad mano ilgesys, Rimo švelnūs akor
deono balsai ir anūkėlių Andriuko ir Daivutės 
nepamainoma draugystė lydės ją amžinybės 
kelyje, o mes meldžiame Dievą, kad Janina būtų 
Jo globoje ir šviesoje.

✓ ■-

Vyras Juozas šeimos vardu

A. a. Janina Biliūnienė savo sodyboje praėjusių metų vasarą.
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KALĖDŲ EGLUTĖS ŠVENTĖ
ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

• Vasario 17 d., 6:30 v.v. 
- Dievo Motinos parapijos 
didžiojoje salėje - Lietuvos 
nepriklausomybės šventė. 
Rengia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Cleveland, OH sky
rius ir LB apylinkės valdyba.

KALĖDŲ 
LIETUVIŲ

Po šventinių pietų na
muose, pasidžiaugus dovanė
lėmis, gautomis iš Kalėdų se
nelio, grupelė draugų pava
kary susirinko į šventiškai 
išpuoštą Lietuvių klubo res
toraną "Gintaras". Kalėdos - 
viena iš gražiausių švenčių 
metuose, todėl noras susitikti 
bei pasidžiaugti šia švente ir 
paskatino mus susirinkti. 
Šypsenos veiduose, džiugi 
nuotaika, kalėdinės muzikos 
garsai, sveikinimai vieni ki
tiems dar labiau reikšmino 
šią šventę. Svečiai dalinosi 
įspūdžiais, vaišinosi, vaikai 
laukė, kada prasidės žaidimas

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, 

GRYBU 
SKAMBINKIT: 

JODI APANAVIČIUS 
Tel. (216) 531-6995
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available worldwideEXPE8TS ON TRAVEL TO EAST EUROPE 

passports * visas * prepaid tickets 

serVing our community 
FOR OVER 35 YEARS

1

•KOVO 10-11 d.-Cle
veland, OH ateitininkų šei
mos šventė. Rengia "Atei
ties" klubas.

• GEGUŽĖS 5 d., šešta
dienį, 6 v.v. - "Exultate" cho
ras ruošia "Dainų vakarą".

ŠVENTĖ 
NAMUOSE
"Laimės šulinys". Smagu, 
kad šventėse kartu su tėvais 
dalyvauja vaikai. Tarp jų 
stiprėja dvasinis ryšys, tobu
lėja tarpusavio santykiai, tė
vai savo pavyzdžiu rodo mei
lę lietuviškoms tradicijoms ir 
papročiams.

Dainius Zalensas paskai
tė visiems apie senovinius 
kūčių ir Kalėdų papročius, 
burtus. Toliau visi dalyvavo 
"Laimės šulinio" loterijoje. 
Smagi muzika, šokiai, pačių 
pasidaryti skanūs patiekalai. 
Čia buvo ir aguonų pienas su 
kūčiukais, žemaitiška "sėme
nų druska" su karštomis bul
vėmis, įvairiai paruoštos sil
kės, mišrainės, pyragai. Nors 
už lango snigo ir pustė žvar
bus vėjas, tačiau šviesiuose ir 
šiltuose Lietuvių namuose 
dar ilgai grojo muzika.

Aktorė 
Ona Pučkoriūtė-Zalensienė

Kalėdos - viena iš di
džiausių ir gražiausių katali
kiškų švenčių. Lietuviai, kaip 
ir daugelis katalikiškų tautų, 
mini Kristaus gimimą. Jį pa
minėjo ir Klyvlendo (Cleve
land, OH) Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos moki
niai, jų tėveliai ir mokytojai. 
Gruodžio 16-osios rytą visi 
su gera nuotaika skubėjo į 
Kalėdų eglutės šventę. 
Kalėdų rytį - rožė inžydo. 
Vai Kalėda, Kalėda.
Ne dėl mani viena, 
dėl visa svietą. 
Vai Kalėda, Kalėda.

Taip seniau dainuodavo 
sodžiuose. Lietuviai turi ne
paprastai daug gražių papro
čių, susijusių su kūčiomis, 
Kalėdomis. Vienas iš jų - ka
lėdojimas. Šventinis rytas 
prasidėjo vienų klasių moki
nių kalėdojimu pas kitus. Vy
resniųjų klasių moksleiviai 
jaunesniesiems parodė savo 
išmonę ir sugebėjimus. Mo
kiniai, vadovaujami Živilės 
Vaitkienės, parodė spektaklį 
apie vargingą šeimą, gyve
nančią Skandinavijoje. Šioje 
šeimoje serganti mergaitė 
laukia Kalėdų senelio. Ji nori 
lėlės, tačiau tėvai negali jos 

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojos ir mokiniai 
- Kalėdų eglutės šventėje. Jono Jasaičio nuotr.

Born To Travel
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building) 
CLEVELAND, OH 44122
Tel: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
KELIONĖS 1 LIETUVA - 2001
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis 
Atstovaujame FINNAIR, SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su "Lietuvos avialinijomis".

nupirkti. Jie tiki, kad jei jų 
dukrytė gaus šią lėlę, tuomet 
ji išgis. Kalėdų naktis - ste
buklinga. I duris kažkas pa
sibeldžia. Pasirodo jauna gy
dytoja, kuri atvežė vaistų ir 
dovanų - išsvajotą lėlę. Šia 
istorija mažieji mokinukai 
buvo tiesiog užburti.

Toliau jie aplankė moky
tojos Danutės Belzinskienės 
klasę, kur buvo tikrinamos jų 
žinios apie Kalėdas. Mokyto
jos Livijos Polock klasėje jie 
išmoko pasidaryti popierinius 
angelėlius ir jais vėliau pa
puošė eglutę. Dar laukė mo
kytoja Iris Halall ir jos moki
niai, kurie paruošė žaidimą: 
kas surinks daugiau tokių pa
čių paveikslėlių. Paskutinis 
sustojimas buvo pas mokyto
ją Viliją Klimienę ir jos mo
kinius. Ten mažieji išmoko 
pasidaryti kalėdinius papuo
šalus ir aguonų pieną su kū
čiukais.

Iškilmingoji ir linksmoji 
dalis prasidėjo parapijos sve
tainėje, kur buvo susirinkę 
pakviesti tėveliai, seneliai, 
draugai. Gražiai išpuoštoje 
scenoje (ją papuošė pirmųjų 
skyrių mokytojos: Vida Sas
nauskienė, Nomeda Vucia- 

nienė, Aurelija Girniūtė, Vil
ma Khmaladze ir tėvų komi
teto nariai) pasirodė gražiais 
kalėdiniais kostiumais pasi
dabinę mažieji ir vyresniųjų 
klasių mokiniai. Programą 
pradėjo mokytojos Vida Sas
nauskienė ir Nomeda Vucia- 
nienė, pakviesdamos į salę iš 
šaltųjų kraštų atvykusį Kalė
dų senelį. Vaikų linksmai su
tiktas jis įsitaisė kėdėje ir ste
bėjo visą programą.

Pradžioje mergaičių an
samblis padainavo "Kalėdų 
naktį". Mažiausieji mokinu
kai ( darželinio, pirmojo ir 
antrojo skyriaus) suvaidino 
spektaklį "Žaislų paradas". 
Vaikai pasirodymui buvo la
bai pasiruošę: kiekvienas 
savo rolės žodžius išmoko 
mintinai, o vaidmenis atliko 
labai artistiškai. Salėje žiūro
vai plojimais sutiko ateinan
čius mažiausius, kurie gražiai 
pašoko "Šimtakojį". Aštunto 
skyriaus mokinys Tadas Šir- 
vinskas paskaitė eilėraštį 
"Kalėdų varpai". Jungtinis 
mokinių choras gražiai atliko 
kalėdinę giesmę " Šventoji 
naktis".

Staigmena žiūrovams bu
vo mokytojų ansamblis, su
dainavęs dainą "Naktis". Pro
gramos pabaigoje mokytojos 
ir mokiniai kartu padainavo 
dainą "Jau Kalėdos". Susirin
kusieji žiūrovai audringais 
plojimais padėkojo progra
mos atlikėjams. Baigiamąjį 
žodį tarė tėvų komiteto pir
mininkė Danutė Tuljak. Ji 
padėkojo mokiniams, moky
tojoms, tėvų komiteto na
riams, kurie taip gražiai pa
puošė stalus ir salę, suruošė 
tokias gražias ir skanias vai
šes. Nuostabi šventė ilgam iš
liks visų atmintyje.

Vilma Khmaladze 
Nomeda Vucianienė 

Lituanistinės mokyklos 
mokytojos

Complete Front End Service

New and used Tiras, Brakes, Shocks, Struts, 
Mufflers, lube oil and Filter

• Buy any 4 tiras and receive a P.S. Tire hat!

OPEN
Mon.-Fri.: 8 am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm Cleveland, Oh. 44119

Paul Stefanac

m
LH
REALTOR® MLS

Rita P. Matiepė • Broker • Savipipkė NORMLS.
Statė Certified Real Estate Appraiser - Įkaipuotoja 9
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Iš Lietuvos spaudos

POLITIKA

Socialdemokratų partijos 
vadovams pavyko palaužti 
eilinių partijos narių 
pasipriešinimą jungtuvėms su 
LDDP, informuoja "Lietuvos 
žinios".
Krikščionių demokratų 
partijos skyriai priešinasi, kad 
Krikščionių demokratų parti
jos lyderis Kazys Bobelis 
vadovautų suvienytai poli
tinei jėgai, teigia "Kauno 
diena".

Švedijos laikraštis
"Expressen" paskelbė, kad 
Prancūzija Latvijoje šnipi
nėjo Švedijos ir Baltijos šalių 
ryšius telefonu bei 
elektroninėmis ryšio priemo
nėmis, rašo "Respublika" 
Klausomais buvo Tukumo 
mieste, maždaug už 60 
kilometrų nuo Rygos. 
Neatmetama versija, jog 
prancūzai turėjo galimybę 
kontroliuoti ir "Lietuvos 
telekomo" bei Estijos 
telekomunikacijų tinklus.

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija turės spręsti, ar 
liberalo Audriaus Klišonio 
veiksmai neprieštarauja 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarny-. 
boję įstatymui, rašo "Lietuvos 
rytas". Abejonių dėl 
AKIišonio veiksmų opo
zicijai kilo po to, kai 
socialliberalų ir liberalų 
dauguma priėmė jo 
parengtas Sveikatos drau

Algis Širvaitis & Associates
advokatų įstaiga (Cleveland, OH) ieško lietu
vaitės, mokančios anglų ir lietuvių kalbas. 
Pageidautinas supratimas apie kompiuterį ir 
bendrą įstaigos darbą. Kandidatė bus išmo
kyta atlikti teisinės asistentės pareigas. Dar
bo valandos - pagal susitarimą. Visi įprasti 
apdraudimai ir t.t. yra mūsų apmokami.

Skambinkite: (216) 692-1222 
arba rašykite advokatui Algiui širvaičiui: 

880 East 185th Street, Cleveland, OH., 44119

JAKUBSAND SON
Laidojiipo Įstaiga
VViIliam J. Jakubs Sr. 
VViIliam J. Jakubs Jr. 
Kenneth Schmidt 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
936 East 185tb Street Clevelaųd, Obio 44119 
36000 Lakesbore Blvd. Eastiake, Obio 44095 
Telefonas: (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi vėsinama, 
telkianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. 
Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

dimo įstatymo pataisas. 
AKlišonis yra farmacijos 
firmos "įneša" savininkas. 
Šias pataisas šiemet 
pakartotinai svarstyti parla
mentui grąžino Prezidentas 
Valdas Adamkus.

Uostamiesčio liberalus
aplankiusi Lietuvos liberalų 
sąjungos frakcijos Seime 
pirmininkė Dalia Kutraitė 
rinko kandidatus į apskrities 
viršininko pavaduotojus, 
informuoja "Lietuvos žinios".

Lietuvos diplomatai tikisi, 
kad šalies ambasadoriui 
Vokietijoje pavyks įkurti 
rezidenciją buvusiame ži
nomo kolekcininko Mykolo 
Žilinsko name Berlyne, 
tvirtina "Lietuvos rytas". 
Tinkamos rezidencijos amba
sadorius kol kas neturi.

Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minis
terijos panaikinimas ir jos 
funkcijų perdavimas Vidaus 
reikalų ministerijai įvyko 
sklandžiai, cituoja vidaus 
reikalų viceministrą Ričardą 
Malkevičių "Lietuvos rytas" ir 
"Kauno diena". Valdymo 
reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerija nustojo 
egzistuoti nuo šių metų 
pradžios.

KULTŪRA

Sausio 6-ąją - Trijų karalių 
dieną Šventajam Tėvui Jonui 
Pauliui II Vatikane

paskelbus Jubiliejinių metų 
pabaigą ir užvėrus didžiąsias 
Šv. Petro bazilikos duris, 
Kristaus gimimo 2000 metų 
jubiliejaus pabaigos iškilmės 
įvyko ir Lietuvos sostinės 
Katedros aikštėje Iškilmėse 
dalyvavo aukščiausieji
Lietuvos valdžios ir 
dvasininkijos atstovai,
užsienio šalių diplomatai, 
kunigai, vienuolės ir 
vienuoliai. Apie šias iškilmes 
pranešė visi šalies dien
raščiai.

Valdas Adamkus M.K 
Čiurlionio klausysis Pary
žiuje, skelbia "Lietuvos 
žinios" ir "Kauno diena". 
Lietuvos Prezidentas su 
darbo vizitu šiandien išvyksta 
į Prancūziją, kur susitiks su 
šios valstybės vadovybe ir 
dalyvaus lietuvių kompozi
toriaus bei dailininko
M.KČiurlionioo gimimo 
125-ųjų metinių renginiuose.

Vilniuje pirmąkart nuskam
bėjo Mstislavo Rostro
povičiaus diriguojama
Mikalojaus Konstantino 

• Čiurlionio simfoninė poema 
"Miške" ir Ludwigo van 
Beethoveno Devintoji
simfonija, informuoja
"Lietuvos rytas”.

2000-ųjų pabaigoje šauniu 
koncertu paminėtas Lietuvos 
operos jubiliejus nesutaikė 
konfliktuojančių dainininkų 
grupės ir teatro vadovų, 
tvirtina "Lietuvos žinios". 
Rytoj čia rengiamas 
visuotinis kolektyvo susi
rinkimas, kuriame turėtų 
paaiškėti, ar atsistatydins 
kuris nors iš trijų teatro 
vadovų.
Vytautą Landsbergį
papiktino Rusijos televizija, 
skelbia "Respublika”.
"Maskvos laikrodžiai sustojo 
prieš dešimt metų", - taip 
buvęs Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas vertina 
Rusijos televizijos NTV laidą 
"Nepriklausomas tyrimas", 
skirtą Sausio 13-osios 
dešimtosioms metinėms.

LITHUANIAN CREDIT UNIUN
SAVI PAS SAVUS! 

KVIEČIAME VISUS I TAUPĄ!
TELEFONAS 216.481.6677 o E-MAIL TA1JPA@AOL.COM

767 EAST 185,h. STREET CLEVELAND OHIO 44119 
DARBO VALANDOS: Antradienį, Trečiadienį 

Ir Ketvirtadienį-..............9:00v.r. -4:00p.p.
Penktadienį-........ .9:00v.r. - 6:00p.p.

Šeštadienį------------------ 9:00v.r. - 12:00p.p.
Sekmadienį parapijoje--11:00v.r. - 12:00p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000, YRA APDRAUSTA (NCUA)

Dešimtąja Lietuvos rašytojų 
sąjungos premijos laureate 
tapo poetė Judita 
Vaičiūnaitė, šį apdovanojimą 
pelniusi už naujausią savo 
eilėraščių rinktinę "Debesų 
arka", skelbia "Respublika". 
Rašytojų sąjungos premija 
tradiciškai įteikiama Vilniuje, 
per Tris karalius - sausio 6- 
ąją-

Šeštadienį vakarėjant iš trijų 
Vilniaus bažnyčių išėję Trys 
karaliai susitiko uyž senosios 
Vilniaus sienos ir pro Aušros 
vartus įžengę į miestą 
patrauk) Katedros link. Trijų 
karalių eiseną aprašo visi 
šalies dienraščiai.

Vakar vilniečiai pradėjo 
atsisveikinimą su Kalėdų 
eglutėmis, rašo "Lietuvos 
aidas". Šiandien bus • 
nupuošta Kalėdų eglutė 
Katedros aikštėje, rytoj - 
Rotušės aikštėje. Egluters 
atgal į mišką išgabens 
bendrovės "Vilniaus zunda" 
darbininkai.

Lavoriškių lietuviška
mokykla - užsienio lietuvių 
Tautos fondo dovana
Vilniaus rajono Lavoriškių 
kaimo lietuviškų šeimų vaikai 
jau turi savo naują gražią 
mokyklą Antradienį, kaip 
pranešė Eltai Vilniaus 
apskrities viršininko admi
nistracijos atstovė spaudai, 

Pranešame, kad 2000 m. gruodžio 15d., su
laukęs 92 metų, mirė poetas, ilgametis 
"Dirvos" talkininkas

A.fA.
ADOMAS P. JASAS

Dar visai neseniai jis atsiuntė redakcijai ką tik 
išleistą savo eilėraščių knygos "Būk palaimin
tas" antrąją laidą. Reiškiame užuojautą poeto 
dukroms LILIJAI ir BIRUTEI JASAITĖMS bei 
kitiems jo artimiesiems. Tegu lieka šviesus jo 
atminimas mūsų širdyse.

"Dirvos“ redakcija

rengiamas iškilmingas naujos 
mokyklos atidarymas. Lavo
riškių Šv.Jono Krikštytojo 
bažnyčioje mišias aukos 
vyskupas Jonas Boruta.

Ilgą laiką Lavoriškėse 
veikė vien tik lenkiška 
mokykla. Prieš dvejus metus 
įkurta priauganti lietuviška 
pradžios mokykla glaudėsi 
išnuomotose patalpose. 
Lietuviškoje mokykloje, be 
direktorės Ramunės Kati- 
nauskienės, dirba dar penki 
mokytojai, mokosi 42 vaikai. 
Jų skaičius, kaip pranešta 
Eltai, didėja vos ne kiekvieną 
dieną - vis daugiau šeimų 
apsisprendžia savo vaikus 
leisti į lietuvišką mokyklą. 
Specialiai iš Niujorko į 
Lavoriškių mokyklos atida
rymo iškilmes atvyko 
užsienio lietuvių atstovai - 
Tautos fondo pirmininkas 
Jonas Valaitis ir šio fondo 
valdybos vicepirmininkė Vida 
Penikicnė. Tautos fondas, 
kaip sakė Eltai V.Penikienė, 
Lavoriškių mokyklos statybai 
skyrė beveik 300 tūkstančių 
litų. Dešimt tūkstančių 
Kanados dolerių dovanojo 
Tautos fondo Kanados 
skyrius. Likusias išlaidas 
padengė Lietuvos valstybė.

(ELTA, BNS ir kitas žinias 
siunčia Lietuvių Grįžimo į 
Tėvynę Informacijos Centras)
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