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Prezidentas — už
„Williams” ir „Jukos” 
derybų atnaujinimą

Vilnius, gruodžio 19 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus mano, kad „Mažei
kių naftos” valdytojos JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional” ir Rusijos verslovės 
„Jukos” derybos turi būti tę
siamos. Tuo tarpu ūkio mi
nistras Petras Čėsna mano, 
kad kai kada pernelyg su
reikšminama „Mažeikių naf
tos” įtaka ūkiui.

Trečiadienį V. Adamkus su
sitiko su ūkio ministru Petru 
Čėsna. Kaip sakė prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė, prezidentui kelia 
susirūpinimą susidariusi pa
dėtis „Williams” ir „Jukos” de
rybose. „Prezidentas visiškai 
remia premjero poziciją, kad 
derybos būtų tęsiamos. Prezi
dentas ne kartą yra akcenta
vęs, kad ilgalaikį naftos tie
kimą garantuojančios sutartys 
Lietuvai yra svarbios”, sakė V. 
Gaižauskaitė.

„Williams” praėjusią savaitę 
nutraukė susitarimą su „Ju
kos”, kuris turėjo baigtis 300 
mln. litų vertės 26.85 proc. 
„Mažeikių naftos” akcijų pirki
mo sutartimi bei 300 mln. litų 
„Jukos” investicijomis į naftos 
perdirbimo gamyklos moder
nizavimą. Abi šalys dabar 
ieško būdų atnaujinti derybas. 

Anot P. Čėsnos, tikrasis
„Mažeikių naftos” indėlis į 
biudžetą praėjusiais metais 
buvo 75 mln. litų — tiek su
rinkta fizinių asmenų pajamų,

• Opozicinė Tėvynės są-
jungos-konservatorių frak
cija Seime kaltina val
dančiąją socialliberalų ir so
cialdemokratų daugumą dvi
veidiškumu, o premjerą Al
girdą Brazauską ragina atsi
statydinti iš Lietuvos socialde
mokratų partįjos (LSDP) pir
mininko posto. Trečiadienį 
išplatintame pareiškime kon
servatoriai griežtai kritikuoja 
Seimo daugumos remiamas 
įstatymo pataisas, pagal ku
rias teisėtiems savininkams 
nebūtų grąžinami pastatai, 
jeigu juose gyvena nuominin
kai. Pabrėžiama, jog patai
soms prieštarauja ir vyriau
sybė, vadovaujama LSDP 
pirmininko A. Brazausko. 
Prieš savaitę Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas taip 
pat nusprendė, jog minėtos 
pataisos gali prieštarauti 
Konstitucijai. (BNS)

* Socialdemokratų partija
(LSDP) dėl savo kandidato 
į prezidentus apsispręs kitų 
metų viduryje, teigė socialde
mokratų vadas prenųeras Al
girdas Brazauskas. Tačiau, 
anot jo, partija dar nėra tvir
tai nutarusi, kada konkrečiai 
ji nuspręs dėl savo kandidato 
prezidento rinkimuose. Į klau
simą, ar tiesa, kad jo vadovau
jama partija svarsto ir kitas 
kandidatūras prezidento rin
kimuose, A. Brazauskas at
sakė apie tai nieko negirdėjęs. 
Jei jis atsisakytų kandidatuo
ti, kandidatais į prezidentus 
minimi LSDP pirmininko pir
mieji pavaduotojai Vytenis 
Andriukaitis ir Česlovas Jur
šėnas. Kartais neoficialiai 
minimos ir premjero patarėjo 
filosofo Arvydo Juozaičio bei 
ambasadoriaus kadenciją Di
džiojoje Britanijoje baigusio 
Justo Vinco Paleckio pa
vardės. (BNS)

„Sodros” ir turto mokesčių. 
Tuo tarpu, pasak ūkio minist
ro, maždaug 2 mlrd. litų ak
cizų ir PVM „Mažeikių nafta” 
tik surenka, ir jeigu nebūtų 
šios įmonės, šiuos mokesčius 
Lietuva surinktų, importuoda
ma naftos produktus. „Tada 
tuos mokesčius surinktų mui
tinė”, sakė P. Čėsna.

Tačiau „Mažeikių naftos” 
Komunikacijos skyriaus vado
vas Tadas Augustauskas tei
gė, jog ministro pateikti 
skaičiai nėra visiškai tikslūs. 
Pernai, pasak T. Augustaus- 
ko, „Mažeikių nafta” į biu
džetą sumokėjo 106 mln. litų 
fizinių asmenų pajamų, „Sod
ros” ir turto mokesčių.

Vyriausybė
netarpininkaus

„Williams” ir „Jukos” 
derybose

„Vyriausybė yra viena iš 
trijų derybų šalių, tačiau pa
grindiniai klausimai, kurie 
trukdo užbaigti derybas tarp 
kitų dviejų pusių, yra susiję 
su jų interesais, ir vyriausybė 
jokio tarpininkavimo vaid
mens praktiškai negali atlik
ti”, teigė premjeras Algirdas 
Brazauskas.

Tačiau, pasak A. Brazausko, 
dabartinė vyriausybė, priešin
gai nei konservatorių kabine
tas 1999 metais,,ketina ginti 
Lietuvos tikslus. „Mes, 
kaip derybų šalis, turime 
visiškai aiškias derybų pozici
jas, jų laikysimės ir nesielg
sime taip, kaip 1999 metais, 
kai viskas buvo atiduota ir ne
reikalauta jokios atsakomy
bės”, žadėjo premjeras.

Jis kartu pažymėjo, kad vy
riausybė yra susirūpinusi 
„Mažeikių naftos” perspekty
vomis, ir tvirtino, kad nepra
dėjus įmonės modernizavimo, 
jos laukia liūdnas likimas.

„Dabar reikia laukti, nes de
rybos pakyla į aukštenį lygį, 
ir sprendimus turės priimti 
‘Williams’ vadovybė ne Lietu
voje”, tvirtino premjeras.

* Pirminiais duomenimis,
AB „Mažeikių nafta” nuos
toliai, pagal JAV priimtus 
apskaitos principus (GAAP), 
spalio mėnesį buvo 13 mln. Lt. 
Rugsėjį bendrovė patyrė 20 
mln. Lt nuostolių, rugpjūtį — 
50.7 mln. Lt. Pirminiais duo
menimis, šiemet per 10 mė
nesių Lietuvos naftos susivie
nijimas patyrė 175.3 mln. Lt 
nuostolių. (VŽ, Elta)

* Ignalinos atominės
elektrinės (IAE) uždary
mas gali būti sudėtingiausias 
derybų su ES klausimas, ta
čiau Lietuva neišvengiamai 
dėl to privalės apsispręsti, ir 
šis sprendimas neturi būti vil
kinamas, sakė vyriausybės at
stovai. „ES pozicija dėl antro
jo Ignalinos bloko yra aiški ir 
nuosekli —- antras blokas turi 
būti uždarytas 2009 metais, o 
sprendimas dėl uždarymo turi 
būti padarytas, atsižvelgiant į 
Lietuvos nusimatytus derybų 
pabaigos terminus ir stojimo į 
ES tvarkaraštį”, teigė vyriau
siasis euroderybininkas Pet
ras Auštrevičius. Preiųjeras 
Algirdas Brazauskas pareiškė, 
jog vyriausybė nesiryžta viena 
priimti sprendimo dėl IAE už
darymo. (BNSi

* Prezidentas ragina Ig
nalinos atominės elek
trinės (IAE) reikalus tvar
kantį ūkio viceministrą Artū
rą Dainių dirbti aktyviau. „Iš 
Europos Sąjungos ateina

Kokį statyti Vilniuje paminklą Lietuvos karaliui Mindaugui? Savo nuomonę šiuo klausimu galės pareikšti ir vil
niečiai bei sostinės svečiai. Nuo gruodžio 20 d. parodų centre ,,Litexpo" veikia Lietuvos karaliaus Mindaugo pa
minklo Vilniuje konkursui pateiktų darbų paroda. Šis paminklas bus statomas pagal vyriausybės patvirtintą 
veiksmų plana. Konkurso skelbėja — Vilniaus savivaldybi, jo organizatorė — Lietuvos architektų sąjunga. Pa
raiškų dalyvauti konkurse buvo gauta 44, pristatyti 38 dadbai

Nuotr. Keli ps minklo karaliui Mindaugui projektai. Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
* Liberalai nepritaria 

valdančiosios daugumos
atstovų siūlymui „depolitizuo- 
ti” viceministrų pareigybę, nes 
tai, jų nuomone, suvaržytų bū
simų vyriausybių galimybes 
įgyvendinti savo politinę prog
ramą, pareiškė Liberalų są
jungos pirmininkas Eugenijus 
Gentvilas. Seimui pateiktose 
vyriausybės ir Valstybės tar
nybos įstatymų pataisose nu
matyta, jog dabartinius politi
nio pasitikėjimo pagrindu ski
riamus viceministrus pakeis 
karjeros valstybės tarnautojai 
— valstybės sekretoriai ir sek
retoriai. Pasikeitus vyriausy
bėms ir atsistatydinus minist
rams, jie liktų ir toliau dirbti 
savo postuose. <bnsi

* Lietuvai dar trūksta 
patyrusių ir intelektualių 
žmonių, sugebančių dirbti 
diplomatinį darbą, pripažino 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis per Vilniuje 
vykstantį metinį ambasadorių 
susitikimą. (LR, Elta)

* Jau per šias šv. Kalė
das Prisikėlimo bažnyčios 
boluojantis bokštas, Šv. Myko
lo Arkangelo (Įgulos) bažny
čios pastatas ir kupolai, Vy
tauto paminklas Laisvės alė
joje bei greta stovintys Kauno 
miesto valdžios rūmai bus ap
šviesti ir puoš miestą naktį. 
Kitais metais iš tamsos išnirs 
ir kiti laikinosios sostinės kul
tūros bei istorijos paminklai.

(Elta)
* Seimo Nacionalinio sau

gumo ir gynybos komiteto 
(NSKG) narė Rasa Jukne
vičienė kreipėsi į Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską su 
pareiškimu, jog buvo suklasto
tas komiteto posėdžio protoko
las. Lapkričio pabaigoje vyku
siame posėdyje buvo svarsto
ma Krašto apsaugos ministe
rijos 2-ojo departamento, užsi
imančio žvalgyba ir kontr
žvalgyba, veikla. Po to R. Juk
nevičienė kreipėsi į Generali
nę prokuratūrą prašydama iš
tirti posėdyje įvykdytus šiurk
ščius Žvalgybos bei Valstybės 
ir tarnybos’ paslapčių įstaty
mų pažeidimus. Tačiau posė
džio protokole neliko pasisa
kymų, kurie galėtų tapti įro
dymais byloje. (BNsi

nemažų lėšų, skirtų Ignalinos 
atominės elektrinės uždary
mui, o Lietuvos pareiga — 
rengti konkrečius projektus, 
kurie pagrįstų, kaip ir kam, 
ir kada tos lėšos bus panaudo
jamos”, sakė prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. (BNS)

* Opozicirė Liberalų 
frakcija neskuba teikti bu
vusio premjero ir partijos va
dovo Rolando Pakso kandida
tūros į Seimo pirmininko pa
vaduotojus. Nuspręsta tai pa
daryti tik kitais metais. Kaip 
sakė frakcijos narys Jonas Če- 
kuolis, R. Pakso kandidatūrą 
nuspręsta teikti vėliau dėl 
pernelyg įtemptos prieš šven
tes Seimo darbotvarkės, ibnsi

* Interent’o vartų „Delfi” 
pokalbių svet?įnėje su jn- 
temautais” bendravo Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos vadovas, Seimo narys ir 
oficialus kandidatas į Lietuvos 
prezidentus Kazys Bobelis. Iš 
politikui užduotų 134 klau
simų per pusantros valandos 
78 metų K. Bobelis spėjo atsa
kyti net į 88. Į vis pasikarto
jantį internautų klausimą, ar
K. Bobelis ne per senas būti 
prezidentu, politikas atsakė 
manąs, kad „amžius abso
liučiai neturi įtakos, o tik pri
deda patirties politinėje veik
loje. Geriausi politikai buvo 
vyresnio amžiaus — Church- 
ill, Adenauer, Reagan. Labai 
svarbu, kokia bus mano ko
manda”, įsitikinęs K. Bobelis. 
Politikas tvirtino kol kas ne
turįs nė vieno rimto konkuren
to ir kad jo galimybės tapti 
prezidentu „labai didelės”.

* Jau nuo kitų metų ba
landžio Lietuvoje įsigalios 
privalomasis vairuotojų ir 
transporto priemonių savinin
kų civilinės atsakomybės 
draudimas. Tačiau šį drau
dimą teiksiančių įstaigų, ku
rios atlygins žalą nedraudimi
nių įvykių atvejais, kūrimo 
darbai dar neatlikti.

* Gruodžio 16 d. šiauri
niame Čikagos priemiesty
je Libertyville buvo pasmaug
ta 22 metų lietuvė Indrė Gar- 
bauskaitė. Ji mokėsi Lake 
apylinkės bendruomenės kole
gijoje. I JAV tęsti mokslų Vil
niaus universiteto Ekonomi
kos fakulteto studentė I. Gar- 
bauskaitė atvyko prieš 1.5 me
tų. Ji yra baigusi vidurinį mo
kyklą Panevėžyje. Pirmadienį 
policįja sulaikė nusikaltimo 
padarymu įtariamą 32 metų 
čikagietį, buvusį jos draugą 
Roberto Vargas, kuris prisipa
žino padaręs nusikaltimą. Jis 
apkaltintas I laipsnio žmogžu
dyste. Waukegan teisme buvo 
atmestas R. Vargas prašymas 
laikinai paleisti jį į laisvę už 5 
mln. dolerių užstatą. Mano
ma, jog R. Vargas lietuvę nu
žudė skatinamas keršto ir pa
vydo. <BNSi

* Švietimo ir mokslo mi
nisterijoje įteikta Mariaus 
Katiliškio premija už geriau
sią moksleivišką prozą. Šių 
metų premijos laureatu tapo 
Utenos Adolfo Šapokos gimna
zijos abiturientas Marius Kau
pas. 1993 m. M. Katiliškio fon
do ir Švietimo bei mokslo mi
nisterijos įsteigta premija kas
met skiriama už geriausius 
moksleiviškos prozos kūri
nius. Antrus metus iš eilės šią 
premiją pelno Utenos A. Ša
pokos gimnazijos lietuvių kal
bos mokytojo Stepono Eitmi- 
navičiaus mokiniai. (Eitai

* 200 kalėdinių eglaičių
pasiekė sunkiausiai gyve
nančių kauniečių namus. Tai 
— Žemės ūkio rūmų ir Kauno 
miesto savivaldybės surengtas 
renginys „Eglutė kiekvieniems 
namams”. Prie kiekvieno me
delio miškininkystės specialis
tai prikabino lapelį, kuriame 
prašo nekirsti eglaičių bet kur 
ir bet kaip, globoti mišką ir jo 
augmeniją. Kalėdines eglutes 
gavo vargingai gyvenančios 
šeimos, kurias atrinko Kauno 
miesto savivaldybės Socialinės 
rūpybos skyrius. (Elta)

* Klaipėdos krikščioniš
kojo ir labdaros fondo 
„Samarija” direktorius Ema
nuelis Kinas su žmona Aušra 
Kiniene prie turtingo vaišių 
stalo savaitgalį sukvietė per 
pusšimtį Klaipėdos benamių.

* Prenųeras Algirdas Bra
zauskas pasiėmė nemokamų 
atostogų tarp šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų. Jis informavo 
savo komandą per atostogas 
nebūsiąs Vilniuje, tačiau ne
konkretizavo, kur ketina iš
vykti. Vadovaudamasis Kons
titucija, prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė dekretą, 
kuriuo finansų ministrei Da
liai Grybauskaitei pavedama 
pavaduoti premjerą jo atosto
gų metų nuo gruodžio 27 iki
29 d. Lietuvoje nuo gruodžio 
23 d. iki gruodžio 26 d. bus 
Kalėdų švenčių, nuo gruodžio
30 d. iki sausio 1 d. — Naujų
jų metų nedarbo dienos, ibnsi

* Vakarų Lietuvos pra
monės ir finansų korporacija 
neigia konfliktavusi su Klai
pėdos rajono tarybos nariu 
Juozapu Paliaku, kuris antra
dienį mirė nuo sprogimo metu 
padarytų kūno sužalojimų. Ži
nomas Klaipėdos rąjono politi
kas ir verslininkas 43 metų J. 
Paliakas, kuris buvo vienas iš 
korporacijos steigėjų, pasta
ruoju metu rinko ir ketino per
duoti teisėsaugai korporacijos 
atstovus kompromituojančią 
informaciją. Vakarų Lietuvos 
pramonės ir finansų korpora
cija yra įtakinga verslo grupė, 
dalyvaujanti gamtinių dujų 
importo iŠ Rusijos versle, ibnsi

vižudžių operacijas, tačiau mes 
neketiname paskelbti oficialios 
deklaracijos”, teigė judėjimo at
stovas.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II trečiadienį per pasku
tinę savaitinę šių metų audienciją Šv. Petro aikštėje kreipėsi į vi
sus krikščionis ir paragino juos konfliktų temdomame pasaulyje 
tapti taikos pasekėjais. 81 metų pontifikas 7,000 maldininkų sa
kė, jog krikščionys turėtų iš visų jėgų stengtis, kad būtų išgirsta iš 
Betliejaus sklindanti taikos žinia. „Įvairiuose pasaulio regionuose, 
ypač Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose”, neslūgstant įtampai 
ir konfliktams, Jonas Paulius II pakvietė krikščionis „įtikėti tai
ka”. „Privalome įtikėti Kristumi, taika ir jo meile, kuri išsklaido 
visus tamsius smurto pavojus. Privalome prašyti Jo savo stebuk
linga taikos jėga sunaikinti žmogaus dvasioje slypinčią neapykan
tą ir kerštą”, sakė jis. Popiežius meldė, kad taika karaliautų 
miestuose, valstybėse, tarptautinėje bendrijoje ir visuose pasaulio 
kampeliuose”.

Kabulas. Osama bin Laden pabėgo iš Afganistano ir jaučiasi 
„pažemintas ir išsigandęs”, nes jam teko palikti paskutinį saugų 
savo prieglobstį, trečiadienį pareiškė Mohammad Qasim Fahim, 
laikinojoje afganų vyriausybėje užimsiąs gynybos ministro pos
tą. Prieš Talibaną kovojančios pajėgos sekmadienį pranešė, kad jų 
kovotojai užėmė paskutinę Afganistane buvusią O. bin Laden tvir
tovę — kalnų urvų ir tunelių tinklą Tora Borą. „Aš nemanau, kad 
šiuo metu bin Laden turi bent mažiausią galimybę planuoti ar 
įvykdyti kokį nors teroro išpuolį, nes dabar jis galvoja tik' apie 
savo gyvybę”, teigė gynybos ministras.

Briuselis. Jungtinės Valstijos, kurios pradėjo karąr prieš įta
riamąjį teroristų vadeivą Osama bin Laden ir jo organizaciją „ai 
Qaeda”, toliau turėtų smogti Somaliui, trečiadienį pareiškė aukš
tas Vokietijos pareigūnas. Dabar nebekeliamas klausimas, „ar ši 
operacija bus surengta, bet klausiama, kokia ji bus ir kada įvyks”, 
sakė pareigūnas po to, kai JAV gynybos sekretorius Donald Rums
feld antradienį Briuselyje trumpai informavo NATO šalių gynybos 
ministrus apie Vašingtono paskelbtąjį karą prieš terorizmą. „Tik 
kvailys galėtų atmesti operacijos prieš Somalį galimybę”, sake 
Vokietijos pareigūnas, nenorėjęs skelbti pavardės.

Peshavaras. Trečiadienį Pakistane netoli sienos su Afganista
nu, iš kalėjimo vežant arabų kalinius, kilo susirėmimas, per kurį 
žuvo 7 Pakistano saugumo pajėgų kariai ir 7 arabai, tarp jų įtaria
mi Osama bin Laden teroristų tinklo „ai Qaeda” nariai. Pakistano 
saugumo pajėgos paėmė j nelaisvę 156 kovotojus, kūne perejo Pa
kistano sieną, bėgdami nuo JAV bombardavimų ir afganistaniečių 
pajėgų puolimo prieš Rytų Afganistano kalnuose esančias jų slėp
tuves. Šie belaisviai buvo autobusais pervežami į Šiaurės Pakista
ne esantį kalėjimą.Viename iš autobusų buvę belaisviai užpuolė 
vairuotoją ir atėmė juos saugojusių sargybinių ginklus, pranešė 
vietos pareigūnai. Autobusui įvažiavus į griovį, pabėgo 48 kaliniai.

Londonas. Didžiosios Britanijos policija, remdamasi naujais jai 
suteiktais plačiais įgaliojimais, trečiadienį sulaikė teroristine 
veikla įtariamus 8 užsieniečius. Dauguma sulaikytųjų yra musul
monai alžyriečiai. Po teroro išpuolių JAV Britanijos parlamentas 
policijai suteikė teisę suimti užsieniečius vien remiantis įtarimu,
jog jie susiję su teroristine veikla.

Roma. Hamid Karzai, kuris vadovaus naujajai Afganistano ad
ministracijai, pažadėjo, kad Kabulas ateityje kovos su terorizmu ir 
kad iš buvusio karaliaus gavo palaiminimą bei Koraną. Iš susitiki
mo H. Karzai išvyko ne tik su palaiminimu. Karalius, kuris Ro
moje gyvena nuo 1973 metų, žengė labai svarbų simbolinį žingsnį 
— atidavė 46 metų naujajam Afganistano vadovui savo asmeninę 
Korano kopiją. H. Karzai laikinoji administracija, kuri valdžią 
perims gruodžio 22 d., Afganistaną valdys pusę metų; ją pakeis 2 
metus dirbsianti pereinamojo laikotarpio vyriausybė. Afganistano 
laikinoji vyriausybė trečiadienį pritarė, kad valstybėje būtų dislo
kuotos 3,000 karių tarptautinės pajėgos.

Strasbūras. Europos žmogaus teisių teismas trečiadienį atmetė 
šešių jugoslavų ieškinį, jog 1999 metų NATO antskrydis, kurio 
metu buvo subombarduota Serbijos televizija Belgrade ir žuvo 
žmonės, pažeidė jų teises. Teismas nusprendė, jog ieškinys nėra 
priimtinas svarstyti.

Deli. Indija nenori pradėti karo su Pakistanu, trečiadienį parla
mentui sakė Indijos premjeras Atal Behari Vajpayee. „Niekas ne
prašo karo”, sakė premjeras per debatus dėl Indijos atsako į pra
ėjusios savaitės savižudžių išpuolį parlamente, kurį tikriausiai 
įvykdė musulmonų kovotojai ir kurį, Deli teigimu, parėmė Pakis
tanas. Tačiau A. B. Vajpayee pabrėžė, kad Indįja negali priklausy
ti vien nuo diplomatijos ir sakė, kad valstybė, nepriklausomai, ne
skubėdama ir be emocijų nuspręs, kaip atsakyti į gruodžio 13 die
nos išpuolį.

Islamabadas. Pakistano kariuomenės atstovas spaudai genero
las majoras Rashid Qureshi trečiadienį paneigė Indijos praneši
mus, kad Pakistanas pasienyje telkia savo pajėgas. „Gali būti, 
kad norėdami pateisinti savo pajėgų telkimą, jie verčia kaltę Pa- 
kistanui”, sakė R. Qureshi.

Talinas. Estijos ministras pirmininkas Mart Laar trečiadienį 
parlamente pareiškė, kad pasitrauks iš posto kitų metų sausio 8 
d Estijoje atsistatydinus ministrui pirmininkui, automatiškai at
sistatydina visa vyriausybė. Pasak M. Laar, valdančiojoje sąjun
goje dabar vyksta rinkimų kampanįja, per kurią jos bendrininkai 
veikia vienas prieš kitą, o tai gali labai sutrukdyti Estijai pasiekti 
svarbiausius savo užsienio politikos tikslus — įstoti į NATO ir Eu
ropos Sąjungą.

Jeruzalė. Radikalusis palestiniečių judėjimas „Hamas” trečia
dienį paragino savo narius nerengti tragiškų savižudžių išpuolių 
prieš Izraelį. ,,’Hamas’ priėmė
vidinį sprendimą nutraukti sa

KALENDORIUS
Gruodžio 80 d.: Daugirdas, Domi 

ninkaa, Gratvile. Gražvyde, Teofilis
Gruodžio 21 d.: Girenė, Honora- 

tas, Ilgia, Norgaudas, Petras, Tomas 
Pirmoji žiemos diena

mailto:DRAUGAS%40EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS


»

2 DRAUGAS, 2001m. gruodžio 20 d., ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI
LOS ANGELES, CA

IŠKILMĖS METU 
PRADŽIOJE

Su šių metų pabaiga visų lo- 
sangeliečių laukia labai reikš
minga diena. Trijų Karalių 
šventės išvakarėse, Šv. Kazi
miero parapijos salėje, 2 vai. 
p.p. susirinks bendruomenės 
įžymybes pagerbti lietuviškoje 
veikioje labiausiai nusipelniu
sius asmenis. Tai vyks pirmąjį 
2002 metų šeštadienį. Toje de
vynioliktoje premijų įteikimo 
šventėje, kur trys losangelie-. 
čiai ir trys čikagiškiai bus ap
dovanoti premijomis, daly
vaus: JAV LB Kultūros tary
bos pirm. Marija Remienė, 
trys laureatai iš Čikagos, trys 
iš Los Angeles ir Angelų mies
to lietuvija, kurios nariai yra 
tos premijos laimėtojai, tai — 
ateitininkai, lituanistinė mo
kykla, dramos sambūris, para
pijos choras, žurnalistų L. A. 
skyrius, Vakarų apygardos lie
tuvių bendruomenė, pirm. An
gelė Nelsienė bei visų sričių 
parapijos pensininkai. Po iš
kilmių bus piano solo klasiki
nis koncertas atliekamas Eg
lės Janulevičiūtės. Bus šilti 
pietūs, vynas, paskui — kava 
ir pyragaičiai. Stalus užsisa
kyti galima jau dabar.

Šis lietuviškos veiklos ren
ginys kelia visuotinį pasidi
džiavimą mumyse, kad suge
bame ne tik dirbti pragyve
nimui, šio krašto privilegijo
mis naudotis, kartais susibar
ti pretenzijų įkarštyje, bet nie
kad neišsižadame savo pri
gimties balso dirbti Lietuvos 
labui. Norėtųsi šia proga, pa
kartoti žymųjį rašytoją žur- 
halistą Bronį Railą, čia vienos 
iš daugelio jo knygų „Iš pa
skendusio pasaulio” paragrafą 
apie Vincą Kudirką, kur iš
skirtinai pabrėžiama kūrybi
nės asmenybės paskirtis tau
tiniam išsilaikymui.

„Daktaras Vincas Kudirka, 
tai turbūt skaidriausia ir he- 
rojiškiausia asmenybė iš visos 
mūsų didžiųjų daktarų gady
nės. Tai vienas ryškiausių ir 
aktyviausių mūsų rezistentų 
juodojo caristinio šimtmečio 
naktyje. 'Aušros’ pabudintas 
tautiniam atgimimui, Vincas 
Kudirka ateina kaip visiškai 
naujas ir grynas lietuviškas 
veidas. Naujas socialinis ir 
kultūrinis tipas. Ne grafas, ne 
bajoras, bet valstietis, viduti
nio ūkininko sūnus. Ne kuni
gas, ne generolas, ne karinin
kas, bet gydytojas, žurnalis
tas, rašytojas, poetas, muzi
kas. Svarbiausia — grynas lie
tuvis, tik lietuvis, savaimin
gas ir savarankiškas, atskiras 
ir tiesus, išgijęs nuo lenkiško 
unijinio chloroformo. Kovojęs 
mokslo, meno, kultūros, socia
linio progreso idėjų ginklais. 
Kovojęs ligi paskutinio ato
dūsio — raidiškai! Net ir po 
mirties tęsęs kovą antkapyje 
įgraviruota giesme — 'Lie
tuva, tėvyne mūsų’ ”.

Šios gilios mintys sustiprina 
ir pakelia mūsų visų dirban
čiųjų įsitikinimu, šviesia atei
timi lietuviškos veiklos hori
zonte. Kultūrinė darbuotė turi 
būti ir išsilaikyti kaip mūsų 
ginklas prieš lituanistinį su
stingimą. Savo dalyvavimu 
kiekvienas prisideda, kad ir 
tik būdamas parapijos aplin
koje, dalyvaudamas tautinės 
bažnyčios lietuviškose pamal
dose, savos kalbos giesmynu. 
„Štai esu čia, mano Dieve, ir 
girdžiu, kaip Tu mane šauki”, 
— gieda Viktoro Ralio Šv. Ka
zimiero parapijos choras. Kun. 
S. Anužis pamokslams dažnai 
pasirenka Bernardo Brazdžio
nio poezijos žodžius, jam pa
čiam čia besėdint su žmona 
šv. Mišių aukoje. Viskas paky

la virš kasdienybės rūpesčių 
ir tada, lengvos mintys lydi 
šventadienio buvimą taip 
draugingu keliu. Los Angeles 
lietuvija tuo didžiuojasi ir 
mielai pasidalina tarpusavyje 
ir su kiekvienu atsilankiusiu 
iš kitur.

Todėl laukiame atvykstant 
šeštadienį, 2002 m. sausio 5 d.
2 vai. p.p. į devynioliktąją pre
mijų šventę, Angelų mieste, 
Ramiojo vandenyno pakran
tėje. Šventės rengėja — Lietu
vių Bendruomenė.

t

DERLIAUS ŠVENTĖ

Lietuvos Dukterų draugi
jos, šių metų lapkričio mėn.
11 d., sekmadienį, Šv. Kazi
miero parapijos salėje, šventė 
buvo sėkminga. Tuojau po pa
maldų, išklausę šv. Mišias ir 
parapijos giesmes, svečiai ir 
viešnios klegesiu pripildė ru
deninio atspalvio puošnią sa
lę. Užkandžiais besivaišinant 
dauguma būriavosi senos pa
žinties juokavimais, kol drau
gijos pirm. Lionė Vilimienė 
pakvietė maldai. Kun. S. Anu
žis, čia pritaikyta malda, visus 
palaimino. Pirmininkė papa
sakojo draugijos metinės 
veiklos pagrindinius bruožus, 
dėkojo visiems ir kiekvienam 
už aukas, gausų atsilankymą, 
palankų dėmesį nenutrūks
tančiai šalpos darbuotei; per
skaitė keletą laiškų tų, kurie 
gavę siuntinius už dovanas 
dėkojo. Tai daugiausia kaimo 
daugiavaikės šeimos; jos pasi
naudoja švariais vaikų drabu
žėliais, kuriuos rūpestingai 
peržiūri ir parenka sesė G.
Žaliūnienė. Tų šeimų paprasti 
žodžiai atveria jautrią širdį, 
kupiną padėkos, be jokių pre
tenzijų, vien, kad dėžės su 
švariais daiktai iš užjūrio, vi
sai nepažįstamų rankų su
pakuoti, — taip laukiama pa
rama vargdienio kasdienybė
je. Draugija gali tokį džiaugs
mą suteikti, užtikrino pirm. L. 
Vilimienė, kruopščiai apgalvo
tais būdais, kur svarbu ir paš
to išlaidas apskaičiuoti ir 
sąskaitas suvesti, atlikti at
ranką dėvėtų drabužių. Posė
džiuose tie sprendimai nepra
eina savaime, reikia daug 
kantrybės, gero tono ir laiko, 
kol paaiškėja priimtina gali
mybė. Losangelietės sesės tuo 
pasižymi, ir visuomenė tai sa
vo aukomis įvertina. Pagalbi 
ranka vargstančiam dar vis 
susilaukia daugumos pritari
mo, iš kurio plaukia siunti
niai, o jų Lietuvoje daug kas 
tebelaukia.

Po pirmininkės pranešimo 
rudens pokylis prasidėjo gra
žiai paruoštu maistu. Šeimi
ninkė, sesė Genė Plukienė, 
buvo apdovanota gėlėmis ir 
pirmininkė jai viešai padėko
jo. Sesės pačios išnešiojo mais
tą, aptarnavo stalus. Scenos 
pašonėje laukė turtingas lai
mikiais laimėjimų stalas. Sce
nos erdvė laukė būsimos pro
gramos. Sesė E. Dovydai
tienė netrukus pranešė, kad 
dabar bus atliekama meninė 
programa. Pavalgius išklau
syti koncerto, retai pasitaiko 
ir salėje kalbos nuščiuvo. 
Kažkas pamiršo scenoje už
degti šviesas. Solistė Indrė 
Viskontaitė vis vien pradėjo 
programą, harmonizuotomis 
liaudies dainomis: Br. Bud- 
riūno „Išauš pavasaris” ir A. 
Kačanausko „Tykiai, tykiai".
Akompanuojant Rudolfui Bud- 
ginui, solistė jas atliko ramia 
skaidria intonacija. Dainų 
pobūdis čia buvo išryškintas 
pianisto niuansų meniškai 
įprasminta ir išbaigta visuma. 
Sodraus tembro dainavimas 
šio paprastumo grožyje labai 
tiko koncerto pradžiai. Toliau

Omahos .lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka programą vysk. Valančiaus minėjime
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skambėjo piano solo. Rudolfas 
Budginas atliko Scriabino 
neilgą poemą — besikeičian
čių intervalų ritme fantastinį 
disonansų srautą, ypač gera 
kairės rankos technika. Reikia 
sveikinti šį jaunąjį maestro 
to kūrinio pasirinkimu. Tai at
liekant jis stebino visus ir 
žavėjo savo sugebėjimu kon
taktine kontrole interpretaci
joje, savo džiugesiu fortepijo
no muzikos kūrybai. Indrė 
Viskontaitė po to, originalo 
kalba atliko žinomas Puccini 
ir Mozart’o arijas ir Edith 
Piaf, prancūzų dainininkės 
mėgiamą „Rožinis gyveni
mas”. Publika abiem meninin
kams ilgai plojo. Menas ir bu
vo šiai progai skirtas, akade
minio lygio, gerai paruoštas, 
abu jie buvo apdovanoti gėlė
mis.

Po koncerto buvo visai ki
tokio pobūdžio eiga, laimėjimų 
už bilietus; laimikių stalas at
rodė labai viliojančiai. Popu
liarusis L. A. vyrų kvarteto 
narys, visada pilnas juokavi
mų ir geros nuotaikos Bronius 
Seliukas vedė laimėjimus. Py
ragaičiai, kava, raudonas vy
nas gerai nuteikė visus. Publi
ka palengva apleido salę. 
Darbštuolės sesės ir čia nenu
leido rankų, tvarkydamos pa
rapijos salę. Dosniai aukomis 
papildytas iždas džiugino 
kiekvieną.

Stasė Pautienienė

PALM BEACH, FL 
VEIKIAME

I pietų Floridą jau sugrįžo 
„sniego paukšteliai” tad ir lie
tuviška veikla vėl klesti. Pietų 
Floridos lietuviai kas antrą 
mėnesio antradienį renkasi 
pabendrauti į „Homer’s Buf- 
fet” restoraną, Lake Worth 
miestelyje.

Lietuviškos pamaldos yra 
aukojamos kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 2 vai. p.p. 
St. Jude bažnyčios koplyčioje, 
Teųuestoj.

„Dainos” choras, vedamas 
muz. Jono Samoškos, repetuo
ja kiekvieną ketvirtadienį 
Ocean View Metodistų bažny
čioje, 2 vai. p.p. Šiais metais į 
chorą įsijungė ir pora neseniai 
į Floridą iš Lietuvos atvykusių 
lietuvaičių.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Šią vasarą ilgametė pietų 
Floridos gyventoja, nepails
tanti visuomenininkė, Elena 
Jonušienė Kanadoje sukūrė 
šeimą su Pranu Krilavičiumi.

Jaunavedžiams Elenai ir 
Pranui Krilavičiams linkime 
daug laimės, šviesių dienų.

VĖLINĖS
Lapkričio 2 d. būrelis pietų 

Floridos lietuvių susirinko 
Royal Palm kapinių koplyčioje 
prisiminti ir pagerbti miru
sius gimines ir draugus. Kun. 
Antanas Čepanis sukalbėjo 
maldas ir pasakė pamokslą, o 
susirinkę sugiedojo porą gies
mių.

DAYTONA BEACH, FL

NETEKOME GERO 
KAIMYNO

Šiomis dienomis iš mūsų pa
dangės nuolatiniam gyveni
mui į Colorado valstiją išsi
kėlė Ona ir Kostas Žolynai. 
Žolynai maždaug du dešimt
mečius gyveno prie „gražiau
sio pasaulyje paplūdimio”. 
Tad jie yra lyg šio lietuviško 
telkinio pradininkai. Tuojau 
jų pavyzdžiu pasekė ir dau
giau mūsų viengenčių. Ir šian
dien šioje apylinkėje gyvena 
arti 120 lietuviškų šeimų.

Žolynai nuo pirmųjų dienų 
pradėjo organizuoti šių lietu
vių kultūrinę ir visuomeninę 
veiklą, patys'toje veikloje gy
vai dalyvaudami. Ona net 7 
metus yra buvusi Lietuvių 
klubo valdyboje. O Kostas bu
vo paskutiniuosius ketverius 
metus. Jis tvarkė mūsų baž
nytinių rinkliavų pinigus ir 
vedė visą atskaitomybę. Nėra 
buvę nei vieno renginio, ku
riuose nebūtume matę Žolynų. 
Be to jie buvo labai paslaugūs 
ir ištikimi kaimynai. Bet ku
riam ištiktam kokio sutriki
mo, jie visada atskubėdavo su 
globa ir pagalba.

Visi Daytona Beach lietuviai 
labai širdingai apgailestauja 
Žolynų netekimą. Klubo val
dyba surengė jiems atsisveiki
nimo pietus. O lapkričio 11d. 
buvo tradicinės lietuviškos pa
maldos. Po pamaldų visi, susi
rinkę į parapijos salę, kiekvie
nas asmeniškai turėjo progos 
atsisveikinti su Žolynais. Klu
bo vicepirm A. Šilbajoris pasa
kė gražų atsisveikinimo žodį 
ir visų vardu palinkėjo Žoly
nams sėkmingai įsikurti šalto
je naujoje aplinkoje. Ten jau 
seniau yra įsikūrusi jų dukra 
ir žentas. Tad visi tikime, kad 
Žolynai artimųjų globoje ir 
šioje naujoje gyvenvietėje sėk
mingai leis gyvenimo kasdie
nybę.

LANKĖSI ŽYMUS 
SVEČIAS

Lapkričio mėn. pradžioje 
Daytona Beach lietuvių telki
nyje lankėsi mons. Alfonsas 
Svarinskas. Jį Amerikoje pa
viešėti ir lietuvių telkinius ap
lankyti iškvietė V. Bražėnas ir 
jo dukra Lyvija. Jie ir surengė 
vietos lietuvių susitikimą su 
aukštuoju svečiu. Svečias yra 
labai šnekus ir iškalbingas. 
Jis per trumpą pasikalbėjimą 
aptarė savo asmenybę ir pa
sidalino mintimis šiandieninio 
gyvenimo Lietuvoje įspū
džiais.

Svarinskas kunigų semina- 
rijoje mokėsi dar bolševiki
niais laikais. Bodamas klieri
ku įsijungė į lietuviško pog
rindžio tautinę veiklą. Net ne
baigus seminaruos mokslų jis 
buvo suimtas ir kelis kartus 
ištremtas į Sibirą. Sibire jis 
sužinojo, kad gretimoje sto
vykloje yra įkalintas vysk. Pr. 
Ramanauskas. Papirkimais ir 
kt. Vyskupas slapta atvyko į 
Svarinsko stovyklą ir slaptai jį

įšventino į kunigus. Sibiro 
vergų stovyklose jis praleido 
23 metus.

Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, jis tuojau įsijun
gė į politinę veiklą ir šiandien 
yra Krikščionių demokratų 
partijos veikėjas. Jis labiau
siai susirūpinęs, kad Lietuvos 
mokyklose visai nėra tautinio 
auklėjimo, o religinis moky
mas labai prastai sutvarkytas. 
Religinius mokslus mokyklose 
dėsto dar iš anų laikų likę 
mokytojai. Jie savo pamokose 
daugiau skleidžia ateistines 
mintis. Tautinis auklėjimas 
yra visai užmirštas.

Tad mons. Svarinskas ir 
ėmėsi pastangų stiprinti Lie
tuvos mokyklose religinį ir 
tautinį auklėjimą. Šiuo metu 
jis stengiasi visas mokyklas 
aprūpinti mūsų didžiųjų vys
kupų ir kunigaikščių bei atgi
mimo sąjūdžio veikėjų portre
tais. Šių portretų pavyzdžius 
ir parodė susirinkusiems. Be 
to, Lietuvos mokyklų bibliote
kos dar tebėra užverstos bol
ševikine literatūra. Tad mon
sinjoras stengiasi aprūpinti 
mokyklas naujai išleistomis 
knygomis.

Be abejo, šios visos pastan
gos yra reikalingos pinigų. 
Šiandieninė valdžia tiems rei
kalams pinigų neskiria. Tad 
tenka remtis geros valios žmo
nių aukomis. Šiuo svarbiu rei
kalu susirūpino ir mūsiškis V. 
Bražėnas bei jo dukra. Jie lan
kėsi Lietuvoje ir užmezgė arti
mus ryšius su monsinjoru. Jie 
organizuoja aukų rinkimą šio
je šalyje. Čia susirinkusieji su
rinko šiek tiek pinigų ir įteikė 
mielam svečiui.

Šis susitikimas su mons. A. 
Svarinsku praėjo labai gera 
nuotaika ir visiems paliko 
gražius prisiminimus. Monsin
joras iš šio pobūvio išvyko lan
kyti ir kitus Floridos lietuvių 
telkinius.

KALĖDINIS POBŪVIS
Gruodžio 9 d. buvo mūsų 

tradicinės lietuviškos pamal
dos. Giedojo muz. A. Skridulio 
vadovaujamas „Sietyno” cho
ras. Šv. Mišias aukojo kun. 
Grasso. Jis pakvietė visus pa
simelsti už lygiai prieš trejus 
metus mirusį mūsų tautietį S. 
Levecką.

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidaya, the Tuesdays 
following Monday obaervance of legal Holidaya aa well aa Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 

IL 60629-5589.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing ofiices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115.
Postmaster: Send addreas changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60629-5589
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 

galioja.
DRAUGO prenumerata yra mokama iš anksto.

JAV
Metams 
$100 00

1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38.0u

Kanadoje ir kitur ' (V.S.) $115.00 $65.00 $45.00

Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
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Pamaldoms pasibaigus, visi 
susirinko į parapijos salę. Visi 
šio telkinio lietuviai gyvena 
lyg viena šeima. O šis susibū
rimas buvo paskutinis suėji
mas šiais metais. Tad klubo 
pirmininkas, pradėdamas šį 
pobūvį, pakvietė visus praleis
ti jį kalėdine nuotaika ir pa
bendrauti lyg būtume vienos 
šeimos nariai.

Pirmoje pobūvio dalyje kal
bėjo Marija Jankauskienė. Ji 
kiek ilgiau gyveno Detroite, 
bet maždaug prieš trejus me
tus yra atsikėlusi į mūsų pa
dangę. Nors iš pašaukimo yra 
dantų gydytoja, bet yra ir gera 
pedagogė. Detroite ilgus me
tus dirbo lituanistinėje mo
kykloje. Be to, Jankauskienė 
domisi ir dailiąja literatūra. 
Praėjusiais metais ji kiek il
gesnį laiką lankėsi Lietuvoje 
ir parsivežė daug labai gražių 
įspūdžių. Šios kelionės prisi
minimais ji ir dalinosi su sve
čiais.

Klausytojams buvo labai 
įdomu, kad savo pasakojimus 
paįvairino poezijos kūriniais, 
kuriuos pritaikė prie aplan
kytų mūsų žymiųjų lietuvių 
kapų ar istorinių vietovių. Jos 
pasakojimas buvo tikrai savo
tiškai spalvingas ir visiems la
bai patiko. Kalba buvo pa
lydėta išskirtinai gausiais plo
jimais.

Antroje dalyje visi giedojome 
kalėdines giesmes. Šį kartą 
„Sietyno” choro vadovas muz. 
A. Skridulis primygtinai kvie
tė, kad į giedojimą įsijungtų 
visi pobūvio dalyviai. A. Šilba
joris padaugino ir svečiams 
išdalino giesmių žodžius. Tad 
visi svečiai galėjo ne tik sekti 
giesmes, bet ir patys jas drau
ge su choru giedoti. Belieka 
pasidžiaugti, kad visi choro 
vadovo paklausė ir labai šir
dingai giedojo.

Klubo pirmininkas pabrėžė, 
kad šis yra paskutinis visų su
sibūrimas šiais metais. Kitos 
lietuviškos pamaldos bus atei-

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago. IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

i.

)

I
Į

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory-Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

_______Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centeriorsurgeryandbreasthealth.coni

nančių metų sausio 13 d. Po 
pamaldų bus Lietuvių klubo 
metinis susirinkimas. Tad jis 
palinkėjo visiems linksmai 
švęsti šv. Kalėdas ir pakilia 
nuotaika sutikti Naujuosius 
metus. Pakvietė visus pasivai
šinti vynu ir skaniais užkan
džiais.

J. Dg.

Detroito Lietuvos Dukterų koncerte ir vaišėse maloniai jautėsi šv. Antano parapijos atstovai su klebonu kun. 
Alf. Babonu ir muziku St. Sližiu. Nuotr Vito Petrulio

http://www.centeriorsurgeryandbreasthealth.coni


MAŽĖJA KLIŪČIŲ 

BALTIJOS VALSTYBĖMS 

ĮSTOTI Į NATO

Turbūt nesuklysiu pasakiu
si, kad daugelis save gerbian
čių lietuvių, perskaitę antraš
tę „Lietuvis išprovokavo Putin 
neprieštarauti Baltijos šalių 
narystei NATO”, su paleng
vėjimu atsikvėpė. Pagrindi
niai klausimai, kurie mus taip 
jaudino — ar NATO mūsų no
rės ir ar Rusija nepriešta
raus, atrodo, pasisuko mums 
teigiama linkme.

Turint galvoje lapkričio 15 
d. Rusijos prezidento Putin 
pasisakymą per JAV radiją ir 
birželio mėnesį prezidento 
Bush pasakytą kalbą Varšu
voje, atrodo, kad Baltijos vals
tybių galimybės būti pakvies
toms į NATO stipriai didėja. 
Sąlygos yra palankios, belieka 
įrodyti, kad esame verti ir ne
suklupti pusiaukelėje. Tačiau 
tuoj pat skubu priminti, kad 
dar per anksti daryti išvadas 
ir ploti sau kaip nugalėtojams. 
Dėl šios priežasties siūlau pa
nagrinėti keletą klausimų, į 
kuriuos reiktų atkreipti dė
mesį, norint užsitikrinti vietą 
taip trokštamose pasaulinėse 
organizacijose.

Naudodamasi proga, noriu 
pateikti keletą minčių iš lap
kričio 20 d. vykusios konferen
cijos Vašingtone, „Meridian 
House”, kurios tema buvo 
„The Baltics before the Se- 
cond Decade”. Konferencijoje 
dalyvavo ir pranešimus skaitė 
profesoriai iš įvairių JAV uni
versitetų: prof. Charles Gati, 
Johns Hopkins universitetas, 
dr. Mark Kramer, Harvard 
universitetas, Walter Cle- 
mens, Boston universitetas, 
Rasma Karklins, politinių 
mokslų fakulteto dekanė, Illi
nois universitetas Čikagoje, 
Stephen Szabo, Johns Hop
kins universitetas, Stephen 
Blank, JAV Karo kolegija, 
Andrew Michta, Rhodes kole
gija, bei valstybinių institucijų 
pareigūnai iš Valstybės depar
tamento ir kitų žinybų: Chris- 
topher Kojm, Thomas Zamost- 
ny, Frank Babetski, Ron As- 
mus.

Nors ir ne naujiena, tačiau 
daugelis dalyvavusių konfe
rencijoje akcentavo, jog labai 
teigiamas žingsnis, kad Balti
jos valstybės remia JAV ir 
pasisako už kovą prieš tero
rizmą. Tai labai sustiprina šių 
šalių galimybes kandidatuoti į 
sąjungos narystę. Visiems ži
noma, kad vienas pagrindinių 
narystės užtikrinimų yra de
mokratija. Atrodo, kad Balti
jos valstybės atitinka šį ke
liamą reikalavimą, tačiau vie
nas momentas vis dėlto ne
ramina daugelį NATO viršū
nėse. Tai politinė sistema ir

buvusių komunistų santykis 
šalių vyriausybėse. Čia galima 
būtų paminėti Estiją su naujai 
išrinktu prezidentu ir Lietuvą 
su ministru pirmininku, buvu
siais komunistų partijos vei
kėjais, bei Latviją, kurioje pa
dėtis šiuo atžvilgiu dar rim
tesnė, nes vyriausybė keičiasi 
kas devynis mėnesius.

Konferencijoje buvo pateikti 
apklausų, atliktų Baltijos 
valstybėse, duomenys, kurie 
gana liūdnai piešia Lietuvos 
vaizdą. Duomenys rodo, kad 
visgi daugelis gyventojų jaučia 
nostalgiją sovietiniams lai
kams. Norėdama sušvelninti 
šį teiginį, patikslinsiu, kad 
žmonės ilgisi ne sovietinių lai
kų, o greičiau socialinių ga
rantijų, kuriomis tuomet buvo 
aprūpinami. Sovietų valdžia 
siekė užgniaužti bet kokią 
konkurenciją. Buvo teigiama, 
kad visi lygūs, kas ilgainiui 
daugeliui sunaikino norą to
bulėti ir mąstyti. Taigi šie 
žmonės savo gyvenime susi
dūrė su gana sudėtinga situa
cija. Pripratę, kad viskas buvo 
duodama, jie nemoka prisitai
kyti prie pasikeitusių sąlygų 
ir už save pakovoti. Iš čia 
gimsta noras atsigręžti į senus 
laikus ir piešti juos šviesiom 
spalvom, kurios anaiptol to
kios nebuvo. Reikia pripažinti, 
kad turime nemažą nusivylu
siųjų kartą ir vienas uždavi
nių — padėti jai prisitaikyti 
prie pasikeitusios gyvenimo 
sistemos bei tempo.

Nenorėdama visiškai pasi
nerti į neigiamas mintis, pa
bandysiu paieškoti, kas teikia 
vilties ir nušviečia mūsų šalis 
šviesiom spalvom. Mūsų dide
lei laimei, iš 15 pokomunisti
nio lagerio tautų, Baltijos 
valstybės pirmauja beveik vi
sose kategorijose (ekonomi
niai, socialiniai, politiniai ro
dikliai). Taip pat galime pasi
girti, kad Baltijos tautoms gan 
svetimas toks klausimas, kaip 
lyčių diskriminacija. Akivaiz
dus pavyzdys galėtų būti vyrų 
ir moterų santykis Lietuvos 
Parlamente.

Ir vėlgi, šalia liaupsių, seka 
kritika. Žvelgiant į praeitį, la
bai opus klausimas — holo
kausto aukos. 1941/1945-1946 
metų masiniai trėmimai į Si
birą, antisemitinė veikla pali
ko gilias žaizdas visuomenės 
gyvenime. Daug buvo pralieta 
nekalto kraujo, išardytos šei
mos, sugriauti gyvenimai. Ne
mažai buvo rašyta, nagrinėta, 
teista ir netgi atsiprašyta vi
sos tautos vardu. Vieni mano, 
kad nesibaigiantis kaltų ieš
kojimas dar labiau komplikuo
ja situaciją. Ar nevertėtų už-

BALFo centro talkininkai su Marąuette Parko darbuotojais ir pirm. Aleksu Kikilu po suruoštų cepelinų pietų 
birželio mėn. Priekyje sėdi (antras ir trečia iš kairės) inž. Antanas Rudis ir BALFo centro valdybos pirm. Mari
ja Rudienė. Zigmo Degučio nuotrauka

versti praeities puslapį ir 
žvelgti į priekį? Atrodo pa
darėm viską, ką galėjom. Tuo 
tarpu, kiti pasisako, už nesi
baigiantį tiesos ieškojimą. No
rint toliau ramiai gyventi, pir
miausia reikia ištraukti visus 
spyglius iš tautos kūno ir 
užgydyti likusias žaizdas.

Ir vėi tas pats negatyviz
mas. Bandydama nuo jo pa
bėgti, pabandysiu prisiminti, 
kas, verčiant archyvų pusla
pius, buvo paminėta pozity
vaus. Prasidėjus masiniams 
trėmimams, kartu prasidėjo ir 
rusakalbių emigravimas į Bal
tijos valstybes. Tokiu būdu so
vietų valdžia siekė išlaikyti 
pusiausvyrą ir užsitikrinti vi
sišką tuometinės vyriausybės 
palaikymą. Nors niekur nebu
vo viešinama, tačiau archy
vuose yra užfiksuota, kad Bal
tijos valstybėse vyko bruzdėji
mai prieš Tarybų valdžią. 
Ypač antisovietiniais judėji
mais reiškėsi Lietuva. Ir kaip 
bebūtų keista, nors ir lietuvių 
tauta aktyviai reiškėsi prieš 
sovietų valdžią, vis dėlto ji 
išliko mažiausiai „atskiesta” 
kitataučiais ir išlaikė savo 
tautinį identitetą. Šis faktas, 
manau, galėtų paglostyti ne 
vieno lietuvio širdį. Iš karto 
peršasi klausimas, koks ryšys 
tarp kitataučių ir NATO? Tuoj 
pat skubu priminti, kad, sie
kiant sąjungos narystės, svarbu 
ne tik draugiški santykiai su 
kaimynais (ypač Rusija), bet ir 
kitataučių mažumų šalies vi
duje lygiateisiškumas bei jų 
integravimas į visavertį vi
suomenės gyvenimą.

Kalbant apie Sovietų Sąjun
gą, nors ji jau iširus, reiktų 
panagrinėti, kodėl Rusija taip 
ilgai ir stipriai priešinosi Bal
tijos valstybių stojimui į 
NATO. Visų pirma, Rusijai ra
mybės neduoda Kaliningrado 
klausimas. Lietuvai tapus są
jungos nare, Kaliningradas liks 
kaip salelė, apsupta NATO 
narių sąjungininkių. Antra,

remiantis Rusijos sienų politi
ka, minėta Rusija visuomet 
stengėsi turėti kuo trumpesnę 
sieną sausuma. Tai gana lo
giškas motyvas, nes sieną sau
suma kur kas sunkiau kontro- 
kuoti, skirtingai negu kalnus 
ar jūras. Kalbant apie sienas 
jūra, reiktų paminėti nenu
ginčijamą uosto svarbą valsty
bės ekonomikai. Konferenci
joje buvo bandoma diskutuoti 
teiginiais, ar apskritai toli
mesnis sąjungos egzistavimas 
turi prasmę, juk Sovietų Są
jungos — idėjinio priešo — 
kaip ir nėra. Tačiau tuoj pat 
prisiminta, kad pagrindinės 
NATO susikūrimo priežastys 
buvo pritraukti JAV, numal
šinti Vokietiją ir išlaikyti at
stumą su Sovietų Sąjunga. 
Nors Sovietų Sąjunga suby
rėjo ir Vokietija nėra grėsmin
ga, tačiau yra stipri Rusija ir 
visuomet egzistuoja teorinė 
galimybė, kad Baltijos vals
tybės gali tapti gardžiu jos 
kąsneliu. ''

Liko dar keletas momentų, 
kuriuos būtina paminėti, besi
ruošiant narystei NATO. Tai 
korupcija, jos neigiama įtaka 
visuomenei bei valstybės stra
teginių objektų privatizavi
mas. Remiantis apklausų duo
menimis, nesunkiai galime 
daryti išvadą, kad daugiau 
negu pusė Baltijos valstybių 
gyventojų yra nusivylę savo 
vyriausybėmis ir pagrindinis 
nusivylimo šaltinis yra įvai
riuose valstybiniuose lygiuose 
išsikerojusi korupcija. Atrodo, 
turim demokratinius rinki
mus, žodžio laisvę, tačiau daž
nai nematome povandeninių 
srovių, kurios daug ką gali pa
lenkti sau naudinga linkme. 
Kaip galima būtų kovoti su šia 
žmonijos laikmečio piktžole? 
Reiktų paminėti keletą būdų. 
Visų pirma, tai specialių ins- 

. titucijų kūrimas kovai su ko
rupcija. Antras, ne mažiau 
veiksmingas būdas — tinka
mas viešumo panaudojimas.

Kaip pavyzdį galima būtų pa
minėti, „stambios žuvies” su
gavimą ir negailestingą išvie
šinimą.

Siekiant nepriekaištingai iš
pildyti sąjungos narystės veiks
mų planą, turime atkreipti 
dėmesį į valstybės strateginių 
objektų valdymą bei privati
zavimą. NATO narių parei
gūnams susirūpinimą kelia 
Rytų investuotojų palaikymas, 
kaip tuo tarpu turėtume 
stengtis kuo daugiau pritrauk
ti investicijų iš Vakarų pasau
lio, nes, anot analitikų, Balti
jos valstybių šalies ūkiai yra 
per daug priklausomi nuo Ry
tų rinkos ir jos infrastruk
tūros.

Baigti norėčiau linksmesne 
gaidele. Nors ir daug buvo iš
sakyta kritikos, tačiau beveik 
visi konferencijos dalyviai 
vienbalsiai pasisakė, kad Bal
tijos valstybės turi labai stip
rų potencialą tapti NATO na- 
rėmis-kandidatėmis kitų metų 
lapkričio mėnesį. Šiai dienai 
Baltijos valstybėms užkirsti 
kelią narystei galėtų nebent 
staigus ekonominis smuki
mas. Tikėkimės, kad tai ne
įvyks ir kad visos trys — Lie
tuva, Latvija ir Estija — to
liau sėkmingai žingsniuos link 
finišo linijos. Tuo tarpu mes, 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
stengsimės, kad JAV parei
gūnai kuo aktyviau remtų 
Baltijos valstybių narystę 
Šiaurės sąjungoje.
Parengė: Jūratė Mikšėnienė

Stažuotoja — JAV LB įstaiga

* Kalėdiniai darbuotojų 
pobūviai — daugelio Kauno 
įmonių, įstaigų ir bendrovių 
tradicija. Kai kuriuose kolek
tyvuose ir šiemet jau* žinoma 
būsimojo bendradarbių pasi
linksminimo vieta, laikas ir 
programa. Bendrovių pobū
viuose apsilankęs Kalėdų Se
nelis dažniausiai apdalija dar
buotojus jų pačių pagaminta 
produkcija. (KD, Elta)
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Danutė Bindokienė

Nesutarimas tarp
draugų?
Pasikalbėjime, gruodžio 17 

d. išspausdintame „Finan
cial Times” (London) Vladimir 
Putin geranoriškai numoja į 
JAV prezidento pasitraukimą 
iš 1972 m. su Sovietų Sąjunga 
pasirašytos Priešraketinės gy
nybos sutarties: „Tai tik ma
žas nesutarimas tarp draugų, 
bet jis jokiu būdu nesuardys 
išsivysčiusios partnerystės 
tarp šių dviejų valstybių”. Ru
sija jokiu būdu nesiruošia di
dinti savo branduolinių gink
lų atsargų dėl tokio Baltųjų 
rūmų nutarimo, nepaisant 
užsienio valstybių spėliojimų 
ir būgštavimų. Kaip tik at
virkščiai: Kremlius stengsis 
įtikinti Vašingtoną, kad tokia 
sutartis yra naudinga ir rei
kalinga, todėl svarbu ją suda
ryti iš naujo, pritaikant da
barties reikalavimams.

Prez. Putin nuomonę Briu
selyje tą pačią dieną pakarto
jo ir Rusijos gynybos minis
tras Sergei B. Ivanov, pa
brėždamas, kad priešraketi
nės apsaugos sutarties panai
kinimas jokiu būdu nesukelia 
pavojų Rusijos saugumui ar 
pasaulio taikai. Vienintelis 
klausimas: kaip kitos vals
tybės, sudariusios ankstesnes 
sutartis su buvusia Sovietų 
Sąjunga, dabar elgsis? Gal jos 
taip pat nutars sutartis laiky
ti negaliojančiomis? Tad JAV 
vyriausybės nutarimas gali 
turėti ilgalaikių ir labai nei
giamų pasekmių...

Vadinasi, nepaisant rami
nančių prez. Putin žodžių, 
Kremlius savo ministro lu
pomis išsakė dabartinius rū
pesčius ir tam tikrą kritiką 
JAV prezidentui bei jo vyriau
sybei.

O kaip su Kinija? Juk Mas
kva su Beidžingu šių metų 
liepos mėnesį pasirašė su
tartį, įgalinančią koordinuoti 
veiklą tuo atveju, jeigu Ameri
ka atsisakytų 1972 m. pasi
rašytos sutarties. Jų nuo
mone, tas pasitraukimas su
kurtų pavojingą situaciją: 
JAV vėl butų pastatyta ant 
stipriausios šios planetos val
stybės pjedestalo. Iš dalies šią 
mintį išsakė savo pasikal
bėjime ir prez. Putin: „Mes 
kvietėme JAV diskutuoti spe
cifinius Priešraketinės gyny
bos sutarties punktus, ypač 
tuos, kurie jiems nepriimtini. 
Buvome visiškai pasiruošę 
tartis ir derinti skirtumus, 
tuo pasiekiant visiems tin
kamą sprendimą. Tačiau nie
ko konkretaus iš Vašingtono 
negirdėjome. Iki šios dienos 
aš tiesiog negaliu to suprasti,

juo labiau, kad mes pasakome 
savo nusistatymą, kuris iš es
mės buvo labai lankstus’.

Vašingtonas pasistengė, 
kad Kinijos vyriausybei butų 
prez. George W. Bush ketini 
mas reikiamai paaiškintas ir 
tuo pačiu užtikrinta, jog JAV 
nesiruošia imtis bet kokios ag
resijos prieš kitas valstybes. 
Šiuo metu santykiai tarp 
Beidžingo ir Vašingtono yra 
gan geri, juo labiau, kad Kini
ja stipriai remia kovą su tarp
tautiniais teroristais. Įdomu 
ir tai, kad Beidžingo reakcija į 
Amerikos nutarimą laikyti 
Priešraketinės gynybos su 
tartį negaliojančia buvo 
panaši į Rusijos — nors pasi
girdo nepasitenkinimas, bet 
ne atviri priekaištai ir grasi
nimai imtis kažkokių sank
cijų. Kinijai svarbu išlaikyti 
gerus santykius su JAV, nes 
jiems pasiekti pastaruoju me
tu dedama daug pastangų. 
Kaip žinome, prez. George W. 
Bush pirmųjų savo kadencijos 
šešių mėnesių laikotarpyje 
dažnai pasisakydavo prieš Ki
nijos vedamą vidaus, ir iš da
lies užsienio, politiką. Tačiau 
nereikia pamiršti, jog Kinija, 
laimėjusi vasaros olimpiados 
varžybas, stengiasi pasauliui 
pateikti kiek galima šviesesnį 
ir priimtinesnį vaizdą, tad jai 
šiuo metu naudinga palaikyti 
draugiškus ryšius ir su Va
šingtonu. Tą, be abejo, jaučia 
ir Kremlius, todėl prez. Putin 
reakcija Vašingtono nutari
mui nebuvo tokia aštri, kaip 
užsienis tikėjosi.

Visgi rūpi, kas iš tikrųjų 
slypi už Kremliaus nuolai
džiavimo ir dažno geros valios 
bei draugiškumo pareiškimo 
Vašingtonui. Galima manyti, 
kad prez. Putin stipriai pasu
ko Rusijos vairą Vakarų de
mokratijos link, nes tai visa
pusiškai naudinga jo vals
tybei, po sovietų imperijos 
žlugimo vis nepajėgiančiai at
sistoti ant tvirtesnės žemės. 
„Jeigu nesitiki laimėti, gal 
galima tartis arba su priešu 
sudaryti sąjungą”, — tvirtina 
amerikietiškas posakis. Ge
riausiu atveju — šiuo keliu ir 
eina prez. Putin.

O blogiausiu atveju? Argi 
tokie ėjimai nesuteikia Rusi
jai daug galimybių atlikti no
rimus uždavinius, pasiekti 
siekius visai kitomis priemo
nėmis? Geras pavyzdys yra 
Rusijos įkelta koja į NATO, 
net nesistengiant tapti jo na
re. Ar tai atsitiktinumas, ar 
dalis iš anksto numatyto pla
no?

ZARASŲ GIMNAZIJŲ 
ISTORINĖ APŽVALGA

PETRAS MATEKŪNAS
Nr.l
Nepriklausomybės metais Lietuvoje mokyklų tinklas 

buvo plačiai išplėstas. Zarasų apskrityje veikė šios mo
kyklos: Zarasuose — Valdžios aukšt. komercijos mo
kykla, Antalieptėje, ligi 1924 m., vidurinė mokykla, 
žemės ūkio mokyklos ir įvairūs specialūs kursai. Visos 
mokyklos, tiek pradžios, tiek žemės ūkio, tiek ir Za
rasų Valdžios aukštesnioji komercijos mokykla, kuri 
buvo vienintelė Zarasų apskrity, buvo perpildytos, nes 
beveik visi ūkininkai savo vaikus stengėsi išleisti į 
mokslą, kad jie „turėtų geresnį gyvenimą negu tėvai". 
Jie leido į mokslus ne tik berniukus, bet ir mergaites, 
kurios caro okupacijos metais tos privilegijos neturėjo. 
Tuomet tėvai buvo įsitikinę, kad jos „kunigais” nebus 
ir mokslas joms visai nereikalingas, o tik berniukams, 
tikėjosi, kad*jie bus kunigai. Mergaites skaityti išmo
kydavo motinos namuose iš „Šaltinio" ar „Aukso Alto
riaus” prie ratelio, verpdamos linus, vilnas.

Zarasų Valdžios aukštesnioji komercijos mokykla iš
sivystė iš „Saulės” draugijos progimnazijos, kuri buvo 
įsteigta 1918 m. lapkričio 1 d., vokiečių okupacijos 
metais. Nors vokiečių vietinė valdžia, kai į ją kreipėsi, 
buvo tam priešinga, bet pagaliau visgi sutiko. Jos

įkūrėjai buvo gyd. Domininkas Bukontas ir adv. Anta
nas Tumėnas. Pradėjo veikti su dviem klasėmis. Pir
mas šios progimnazijos direktorius buvo A. Tumėnas 
(kituose šaltiniuose rašoma, kad adv. A. Tumėno žmo
na Janina Kairiūkštytė). Įsikūrė buvusiuose carinės 
miesto mokyklos pastate. Iš pradžių ji vadinosi „Sau
lės" draugijos progimnazija, o vėliau „Zarasų progim
nazija”. Dirbo 8 mokytojai: A Tumėnas, Lionginas 
Galvonas, Kazys Kazlauskas, Marija Kozmienaitė, 
kun. Kubilius, Janina Tumėnienė, Kazys Ubeika ir 
Elena Ubeikienė (K. Ubeika nuo 1919 sausio iki gruo
džio 1 d. ėjo direktoriaus pareigas).

Pamokos Zarasų progimnazijoje pradėtos 1918 m. 
gruodžio mėnesį. Mokytojai algų negaudavo. Už moks
lą mokiniai mokėjo grūdais. Darbo sąlygos buvo labai 
blogos. Mokyklos reikalams direktorius šiek tiek pi
nigų gaudavo iš „Saulės” drauguos.

1918 m., kai vokiečiai iš Lietuvos traukėsi, valdžią 
Zarasuose paėmė bolševikai. Zarasų apskr. buvo iš
rinktas karinis komitetas, vadovaujamas B. Kazlaus
ko. Mokyklos programa buvo palikto nepakeisto, tik 
mokyklos pavadinimas pakeistos. Ji buvo pavadinta 
„Skola vtoroj stepeni”. Tikyba buvo palikta net iki 
1919 m. gegužės pradžios. A. Tumėnas su žmona iš
važiavo į Vilnių. Ten bolševikų buvo suimtas ir iki 
1919 liepos mėn. laikomas įvairiuose kalėjimuose. Di
rektoriaus pareigas laikinai ėjo mokytojas Kazys Ubei
ka. Progimnazija dėl sunkių veikimo sąlygų buvo 
uždaryta.

1919 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje bolševikams pasi

traukus iš Lietuvos, spalio 20 d. buvo sudarytas komi
tetas, į kurį įėjo gydytojas Juozas Buzelis, Marija 
Damsaitė, Jonas Juodinis, Alfonsas Butkys ir Liudvi
kas Dranga. Komiteto tikslas — progimnazijos atkū
rimas. Komitetas pakvietė zarasiečius į pasitarimą, 
kuriam pirmininkavo gydytojas J. Buzelis. Per šį pa
sitarimą gyd. J. Buzelis buvo išrinktas Zarasų progim
nazijos direktoriumi. Iš pradžių pradėjo veikti tik trys 
klasės ir prieklasis. Be kitų dėstomų dalykų, dar buvo 
dėstoma lotynų kalba.

Mokytojų sudėtį sudarė, esant direktoriumi gyd. J. 
Buzeliui, dvylika asmenų: gyd. J. Buzelis, Longinas 
Galvonas, kun. Benediktas Šveikauskas, Jonas No
kus, Jonas Kardelis, Marįja Damsytė, Viktorįja Mer
kienė, Petras Bruzgulis, Aleksandra Bačiūnienė, Na- 
dežda Valentinavičienė, Antanas Tamošaitis ir Elena 
Kudirkaitė-Nievadnicienė.

Gyd. J. Buzelis direktoriaus pareigas ėjo neilgai, nes 
1929 m. buvo išrinktas į Steigiamą seimą. Jo vietoje 
buvo paskirtas dailininkas Justinas Vienažinskis. Tas 
pareigas ėjęs tik du mėnesius, išvyko į Kauną. Jo pa
reigas perėmė mokytojas Jonas Norkus.

Zarasų progimnazijai iki 1920 m. birželio mėn. įvai
riems reikalams pinigų duodavo „Saulės” draugija, o 
toliau — švietimo ministerįja. Greitai po to Švietimo 
ministerįja progimnaziją paėmė savo žinion.

Kai bolševikai buvo išvyti iš Lietuvos, kultūrinė ir 
ekonominė padėtis šiek tiek pagerėjo, nors nepriklau
somybės kovos dar vyko su Lenkija, kuri norėjo Lie
tuvą okupuoti. Padėtis buvo sunki ir ateitis neaiški.

Nepriklausomybės kovose su lenkais dalyvavo ir vy
resnių klasių mokiniai.

Politinei padėčiai pagerėjus, kurie dalyvavo nepri
klausomybės kovose, grįžo vėl į progimnaziją ir toliau 
tęsė mokslą.

Švietimo ministerija Norkui išvykus, 1925 m. rug
sėjo 15 d. direktorium paskyrė Leonardą Dalangaus- 
ką. Tose pareigose jis išbuvo penkerius metus. Progim
nazijoje mokinių skaičius vis didėjo. Tiek mokytojai, 
tiek ir mokiniai įsijungė į kultūrinį bei visuomeninį 
krašto gyvenimą.

1925 m. Zarasų progimnazija buvo pavadinta Za
rasų vidurinė mokykla. Joje veikė keturios klasės. Į ją 
įstoti galėjo tie, kurie buvo baigę pradžios mokyklą. Ją 
baigdavo per ketverius metus.

Mokyklos personalą sudarė 17 asmenų, įskaitant ir 
direktorių, raštvedį ir sargienę, o visi kiti — mokyto
jai: Zofija Urbonaitė, Kazys Kairys, Petras Petukaus- 
kas, kun. dr. Juozas Čepėnas, Jokūbas Klusys, Anta 
nas Smalstys, Jonas Kardelis, Ipolitas Gasiūnas, Ma
tas Meškauskas, gyd. Petras Janulis, Jonas Giedrai
tis, Anelė Adomavičienė, Petras Bruzgulis ir Feliksas 
Matusevičius. Mokytojai dažnai keitėsi. Vieni išvažia
vo į kitas mokyklas, kiti mirė, kaip mokytojas K Kai
rys (palaidotas Zarasų katalikų kapinėse), o treti ne
turėjo, kaip sakydavo, cenzo. Jų vietas užėmė kiti, 
kaip Jonas Valiukonis, kun. Kazimieras Telksnys. 
Kostas Balčiūnas, o kun. K. Telksniui išvykus, kun J 
Gudonis.

Bus daugiau
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PASKUTINIS 2001-ŲJŲ KULTŪROS 
TARYBOS POSĖDIS

Štai ir baigėsi naujojo tūks
tantmečio metai. Paskutinis 
2001-ųjų JAV LB Kultūros ta
rybos posėdis įvyko gruodžio 
3 d. tėvų marijonų patalpose,
Chicago. Tik prasidėjus posė
džiui Marija Remienė pa
sidžiaugė, kad pavyko suor
ganizuoti sėkmingai nuskam
bėjusį berniukų choro „Ąžuo
liukas” koncertą. Iš peties ta
rybos nariai padirbėjo ir ruo
šiantis JAV LB 50-mečiui.
Prieš keletą dienų suruoštas 
Broniaus Nainio knygos „Lie
tuvai ir lietuvybei”, paskirtos 
LB kūrimosi istorijai, sutik
tuvės.

Pagal šių metų planą tėra 
likę pravesti Premijų šven
tę, kuri pradžioje buvo numa
tyta Detroite, bet dabar įvyks 
Los Angeles, California.

Po trumpo paskutiniųjų 
renginių aptarimo perėjome 
prie kitų metų renginių pla
no. Plano pradžioje — Kul
tūros tarybos skelbto ir Lie
tuvių fondo finansuojamo kas
metinio prenumeratorių
spaudos vajaus užbaigimas, 
numatytas š. m. gruodžio 31 
d., todėl norime priminti, kad 
visų lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų administratoriai turi 
pateikti kultūros tarybai pre
numeratorių sąrašus po Nau
jųjų metų — pradedant sau
sio pirmomis dienomis.

Vasario 16 dieną baigiasi ir 
skelbtasis pjesės konkursas.
Konkurso idėja buvo surasti 
šiuolaikinę pjesę išeivijos tea
trui. Gauta apie dešimt pje
sių, kurios bus premijuojamos 
pirmąja ir antrąja premija.
Dar nenutarėme, kaip orga
nizuosime premijos įteikimą 
laimėjusios pjesės autoriui.
Gal btotų galima pasekti „Lie
tuvių balso” pavyzdžiu ir pa
sikviesti autorių į Čikagą.
Šiais metais taip ir nepavyko 
pasidžiaugti svečiu iš Lietu
vos poetu Kaziu Saja, nešėjam 
atskristi sutrukdė tragiški 
rugsėjo 11-osios įvykiai. Tad 
yra pasiūlymas daryti premi

jos įteikimą laimėjusios pje
sės autoriui, dalyvaujant ne 
vien jam, bet ir mūsų ilgai 
lauktam svečiui poetui K. Sa
jai.

Po šiais metais sėkmingai 
praėjusio, ateinančių metų ba
landžio 28-tą dieną numaty
tas II Jaunųjų atlikėjų festi
valis.

Gegužės 11d. — tradicija ta
pusios poezijos dienos. 2002- 
aisiais nenumatome kviesti 
jokių svečių iš.užjūrio, t. y. iš 
Lietuvos. Šįkart poezijos die
nose dalyvaus tik vietiniai 
poetai. Spalio 27 d. numaty
tas „Aukuro” choro koncertas 
Jaunimo centre, Čikagoje. Šio 
choro koncertus žadame orga
nizuoti ne vien Čikagoje, bet 
ir Clevelande, Los Angeles ir 
S. Petersburg.

2002-ųjų Premijų šventė 
numatyta Philadelphia. Da
bar KT laukia darbas sudary
ti komisijas geriausiam tų me- 

' tų muzikui, teatro, dailės, 
spaudos, radijo darbuotojui ir 
tautinių šokių mokytojui iš
aiškinti.

Peržvelgusi planą, KT pir
mininkė supažindino ir su 
JAV LB XVI tarybos II sesi
jos, įvykusios spalio 12-13 d. 
Alsip (Chicago), IL., Kultūros 
komisijos siūlomomis rezoliu
cijomis. Iš jų pažymėtinas 
prašymas pradėti ruošti pla
nus Mindaugo karūnavimo 
750-ųjų metų sukakčiai pa
minėti, kuri bus 2003-aisiais. 
Manome, kad šiuo atveju būtų 
galima suruošti šiai datai 
skirtą parodą, paskaitą ir 
renginį iliustruoti teatro pa
ruošta programa, kaip kad 
buvo daroma, pažymint M. K. 
Čiurlionio jubiliejų.

Šiais metais, deja, taip ir 
nepavyko paruošti „Žaltvyks
lės” teatro spektaklio. Bet ne
seniai pakeisti trupės režisie
rę A. Budrytę sutiko jauna 
režisierė iš Lietuvos Ilona 
Čepaitė.

Violeta Drupaitė-Cole

JAV LB Kultūros taryba. I eil. iš kairės: Juozas Žygas, pirm. Marija Reinienė, Violeta Drupaitė-Cole; II eil: Leo
nas Narbutis, Ligija Tautkuvienė, Laima Petrauskaitė-Vanderstoep, Dalia Anysienė ir Aušrelė Sakalaitė. Tary
bai dar priklauso Dalia Šlenienė.
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Siūlo darbu

TAUTOSAKININKO VYSK. 
MOTIEJAUS VALANČIAUS

PALIKIMAS
Tuoj baigsis šie metai ir su 

jais visi renginiai, skirti Di
džiojo lietuvio Motiejaus Va
lančiaus 200-sioms gimimo 
metinėms pažymėti. JAV LB 
Kultūros tarybos organizuota
me Šių metinių paminėjime 
Lemonte pagrindinis pranešė
jas dr. G. Subačius labai įdo
miai pristatė, supažindino su 
dar mažai žinoma, skelbiama 
įvairialype vyskupo veikla bei 
asmenybe.

Norėčiau papildyti vyskupo 
portretą dar viena neįkaino
jama savybe — tautosakinin
kas. Jo knygelė „Palangos Ju
zė" tautos kultūriniame pali
kime užima svarbią vietą. 
Knygelė pirmą kartą pasirodė 
1869 metais. Ši knygelė — tai 
lobynas mūsų etnografams, 
kurios prakalboje autorius 
rašo: „Kaip viskas pasaulėj 
persimaino, taip persikeis il
gainiui ir žmonių papročiai. 
Ką aš numanydamas, ėmiau 
ir surašiau ne vien papročius” 
(Vilnius, 1965 m.) Autorius 
pateikia per 40 šokių, ratelių, 
žaidimų. Nors ir parašyta 
daug tų šokių pavadinimų, ta
čiau, deja, kaip ir kiti keliau
ninkai, užrašinėje liaudies 
dainas, pasakojimus, papro
čius, jis neaprašė, kaip tie šo
kiai šokami. Etnografai su
rinktą medžiagą moksliškai 
pagrindžia, dažniausiai paly
ginimu su kitais panašiais 
užrašymais, ieškodami atitik
menų tam ar kitam šokiui, 
dainai. Ieškodami patvirtini-

mo — tai buvo būdinga ar at
sitiktina. Keletas tautosakinin
ko M. Valančiaus minimų šo
kių, kaip „Vokas” ir „Žirklės”, 
niekur daugiau neužtinkami, 
tad manoma, kad čia autorius 
jau daugiau pasireiškia kaip 
rašytojas, pavadinimus savaip 
į lietuvių kalbą išvertęs, pagal 
kokius nors būdingus požy
mius. Manoma, kad „Žirklės” 
galėjo vadintis šokis „Mikita”, 
kur vyrai šokinėja, sukryžiuo
ja lazdas.

Knygos pagrindinis veikėjas 
— Palangos Juzė keliavo po 
Šiaurės Lietuvą ir Žemaitiją, 
tačiau tikima, kad visi šokiai 
užrašyti Žemaitijoje, netoli 
Kretingos, kur gimė, o vėliau 
ir dirbo Varnių kunigų semi
narijoje pats M. Valančius.

Didžiausias lobis — supran
tamai užrašyti aštuoniolika 
žaidimų, kurių dalis yra susi
jusi su veiksmais, kita dalis, 
kur dainuojamas tekstas eina 
tik su žaidimu. Pagal aprašy
mus galima suprasti, kad visi 
kartu šoko ar sukosi. Iš tų šo
kių galima paminėti „Blusą”, 
„Svirplys”, „Vaičius”, „Apval- 
cius”, „Blezdingėlė”, „Avietė
lė”, „Lfenciūgėlis”, „Duja”, 
„Žalnieriukas” ir kt. Kai kurie 
šok.ai nurodomi, kad buvo šo
kama poromis. Du šokiai 
„Žyds degė degutą” ir „Podu- 
sečka” — rateliai.

Aprašydamas šokius, auto
rius nevengė ir įdomaus ko
mentaro. Pvz.: „Kunigaikštis 
Palubinskis”. Senas šokis, ly

giai prancūzų kadrilis.
„Prūsas”. Svečiai, beregint

po keturis sustojusys, tūpt 
tūpt šokinėjo, it kazokui su 
bizūnu griežiant.

„Šešnytis”. Vaikiukai bildu- 
bildu spardės šokdamys, mer
gaites tūpt-tūpt tūpčiojo.

„Anglezas”. Spardėsi visi 
kiek tinkamys, vaikiukai vos 
grindų neišmušė su kulnais.

„Žirklės”. Apsistojusius du 
vaikinu padėjo kryžiškai ant 
grindų du šakaliu ir šoko. Ir 
t.t.

Iš tokios šykščios medžiagos 
choreografai-kūrėjai kūrė, pa
sitelkę fantaziją, nenutoldami 
nuo tautinio šokio kamieno, 
tokiais pačiais pavadinimais 
išplėtotus, sceninius šokius. 
Daugiausiai pats surinkęs et
nografinės medžiagos ir skru
pulingai laikęsis tautiškumo, 
šokius kūrė buvęs mano mo
kytojas, profesorius Juozas 
Lingys, ilgametis „Lietuvos” 
ansamblio baletmeisteris.

Bet ar tik choreografams Pa
langos Juzė buvo tikras šal
tinis kūrybai? Ypač daug iš jo 
pasisėmė etnografai — tauti
nio kostiumo atgaivintojai.

Apie galvos apdangalus. 
„Domicėlė, eidama prie šliūbo, 
apsivilko su gražiais žilais ba
ronais, arba kailiniais, ant 
galvos turėjo rūtų vainiką ir 
gražų kasnyką, arba platų 
spindintį galioną*, apsagstytą 
su plačiais kaspinais, kurių 
galai ant pečiais tinteliojo. 
Prie šliūbo vedė viena svočia, 
kuri, šliūbą duodant, bažny
čioje su kepure apsimovusi 
stovąjo” (103 p.) Jau kitą rytą 
po vestuvių M? Valančiaus Do
micėlei trečioji svočia, vadina
ma „gaubinė” „uždėjo ant gal
vos nuometą. Nuometu vadi
nas tarsi iš riečio pašalio pa
taisytas su balta aptrauktas 
drobe, kurios galai ant pečiaus 
(suprask — ant pečių — L.T.) 
motriškų tintelioja” (107 p.).

Salantuose Palangos Juzė 
matė (31 p.): „Moteriškosios, 
tiesa pasakius, čia yra gač- 
nios: bažnyčioj būva apsida
riusios su strupkėmi8, su 
aplinkuo kvalduotomis, su si
jonais margai dažytais, pačių 
austais. Galvos aprutuliotos 
su didžiais pirktiniais skepe
tais, antsiklestusios su tokiais 
pat raiščiais. Neturtingos su 
namie austomis žičkuotomis 
skaromis (...). Kojos apautos 
su šikšnos kurpėmis, retai ku
rios su naginėmis”. Plungės gi 
bažnyčioje vyrai buvo „gerai 
apsidarę su kailiniais arba pil
komis sermėgomis. Tos buvo 
pasiūtos su atriestomis ap- 
kaklėmis, per liemenį gana su
veržtos, priešakyj viena arba su 
plačiais guzikais, o retai kurio 
su ablikais užsegamos (...). 
Moterys „buvo su marginio 
striupėmi8, su dryžais sto
nais. Galvos buvo apmutu
riuotos su didžiais pirktiniais 
skepetais, už kuriuos nete

kėjusių mergelių užkišti buvo 
rūtai. Ant pečiais kybojo pirk
tinės ar žičkuotos pačių austos 
skąros. Visos su kurpėmis ap- 
siavusios ir, tiesa pasakius, la
bai gražios (38 p.).

19 a. Lietuvoje, kaip ir ki
tuose Europos kraštuose, pasi
pila fabrikinės medžiagos. Tą 
ir pamato Palangos Juzė, at
vykęs į Žarėnus: „Bet didžią 
atmainą regėjau čia apdaruo
se. Vyriški, girdi, apsivilkę 
sermėgomis gelumbės ar pa
čių austomis, dažytomis juo
dai. Kiti dar su pilkomis, ku
rių tačiaus siūlės buvo su bal
tomis pynomis. Motriškos 
mažne visos apsidariusios su 
išilginiais, ant galvomis pirk
tiniais skepetais antdengti, ki
tos dar su bryliais. Anklasto 
ant pečiais neregėjau”. Nusis
tebėjęs Juzė, kad šios parapi
jos „kur kalnelis, čia dvarelis”, 
todėl nuo bąjorų „prisistebėję, 
ir artojai daros (suprask — 
rengiasi — L.T.) bajoriškai” 
(142 p.)

„Vyriški Viekšnių, Leckavos 
ir Laižuvų parakvijų išsimanė 
siūdinti sermėgas išeigos, su 
apkaltėmis, karvošiais ir kiše
nėmis bliso” (60 p.). Kas gi tas 
blisas? Tai to meto aksomas 
ar pliušas.

Dar ir daugiau būtų galima 
cituoti M. Valančių, aprašantį 
gyvenamojo laikotarpio lietu
vių išeiginius rūbus. Pagal 
UNESCO nutarimą, tauti
niais rūbais priimta vadinti 
19 a. pabaigos ir 20 a. pra
džios pasiturinčių valstiečių 
išeiginius rūbus. Kur vykda
mi, daugiausia to laikmečio 
žmonės puošėsi — į bažnyčią, 
vestuves, krikštynas. Ramiau 
apsirengdavo laidotuvėms.

Taip iš M. Valančiaus sužino
me, kaip rengėsi kaimiečiai, 
sužinome, kad mėgo puoštis. 
Sužinome, kad 19 a. viduryje 
žemaičiai avėjo kurpes ir retai 
kuris vyžas.

Nei šešioliktame, nei vėles
niuose amžiuose lietuviai savo 
tarpe, galima sakyti, neturėjo 
tautosakos ar liaudies dainų 
užrašytojų, surinkėjų. Dau
giausia pasidarbavo svetimi 
— suomis Niemis, lenkas Ge- 
gužinskis ir kt. Didelis nuopel
nas tenka A. Sabaliauskui, 
broliams Juškoms, kurie su
rinko ir paliko neįkainojamą 
turtą — dainas. Daugelis jų 
būtų ir nuėję užmarštin. 1829 
m. S. Stanevičius „Dainų Že
maičių” rašė, kad vaikai, savo 
tėvų dainas atkartodami, va
dina senovės dainomis ir nori 
užmiršti. Tą patį tvirtino ir S. 
Daukantas „Dainių Žemaičių” 
(1846 m.), kad dainos nėra 
taip mėgiamos, ir kuo tolyn, 
tuo retyn dainuojamos. Tik de
vynioliktojo pabaigoje dvide
šimtojo pradžioje, savaime aiš
ku, ir nepriklausomoje Lietu
voje vis daugiau ir daugiau 
lietuvių įsijungė tautosaką, 
šokius, dainas užrašinėti.

Tautosakininko M. Valan
čiaus Palangos Juzė turi ne
įkainojamą vertę mūsų tautos 
kultūriniam palikimui tyrinė
ti. Tai dar viena jo įvairiapu
siškos veiklos sritis, kurią 
mums pravartu žinoti.

*Plačiausiai Lietuvoje paplitęs 
merginų galvos papuošalas buvo 
galionas. Galionas — sunki, stora 
metalizuota, siūlais atausta aukso 
arba sidabro spalvos juosta. Lietu
voje dažniausiai nešioti aukso spal
vos galionai. Jų plotis įvairus, nuo 
3 iki 10 cm. Galionas buvo pagrin-
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dinis aukštaičių ir kapsiu merginų 
galvos papuošalas. Greta kitokių 
vainikų, galionus dėvėjo dzūkės, ry
tų žemaitės. Zanavykės mėgo siau
resnius galionus (T. Jurkuvienė. 
„Tautinis kostiumas vaikams ir 
jaunimui”. Vilnius, 1993).

Ligija Tautkuvienė

PASIŲSKITE 
DOVANŲ Į 
LIETUVĄ

-Dovanų parduotuvč-
www.FarAwavLT.com 

Pristatymas Lietuvoje per 1-3 
dienas.
Taip pat turime 
lietuviSkų gaminių 
skyrių. Siunčiame į 
daugumą Salių.

Žemaičiai XIX a. Iš kairės: moterys — pirktinės medžiagos (damasto) lie
menė, raudonų koralų karoliai, ant galvos — rangė su daugybe pirktinių 
siuvinėtų kaspinų; skara ant galvos, o vėsesniu metų laiku dar papildo
ma skara, kuria apsisiaučia; vyrai — sermėga, veltine skrybėlė su 
plunksnomis; sermėga, skarelė ant kaklo ir susukta skara vietoje diržo, 
pušnys arba auliniai batai. Ii „Lietuvių tautiniai rūbai", Vilnius, 1994.

* Europos Sąjunga (ES)
skyrė 18.578 mln. eurų (apie 
66.7 mln. litų) negrąžintiną 
paramą Lietuvai. Tai numato 
penktadienį Vilniuje pasi
rašyti du ES paramos Lietu
vos pasirengimui narystei ES 
programos PHARE 2001 metų 
finansiniai susitarimai. Doku
mentus pasirašė finansų mi
nistrė Dalia Grybauskaitė ir 
Europos Komisijos (EK) dele
gacijos Lietuvoje vadovas am
basadorius Michael Grahama. 
Anot D. Grybauskaitės, gau
tos lėšos bus skirtos išlyginti 
įvairių šalies regionų ekono
minius ir socialinius netolygu
mus bei įgyvendinti bendra
darbiavimo abipus sienos pro
jektus. r (BNS)

* Kaune K. Griniaus vidu
rinėje mokykloje vyksta 
renginiai, skirti dr. Kazio 
Griniaus 135-osioms gimimo 
metinėms. Buvusio Lietuvos 
prezidento garbei rengiamos 
viktorinos, istorijos, geografi
jos, lietuvių kalbos ir kitų da
lykų pamokose prisimenama 
K. Griniaus — daktaro ir poli
tiko — asmenybė, aptariamos 
jo propaguotos idėjos. (KD.Elta)

* Prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė dekretą, 
kuriuo atšaukė Justą Vincą 
Paleckį iš Lietuvos ambasa
doriaus Jungtinėje Karalystė
je bei Airijai pareigų. Nuo pir
madienio J. V. Paleckis dirbs 
URM generaliniu inspektoriu
mi. Jis pakeis Dainių June
vičių, tapusį ambasadoriumi 
Graikijoje. Lietuvos spaudoje 
yra pasirodę pranešimų, kad 
J. V. Paleckis gali būti vienas 
pretendentų į Socialdemokra
tų partįjos kandidatus per ki
tais metais numatytus Lietu
vos prezidento rinkimus. (BNS)

* Europos Sąjunga kai 
kuriems lietuviams sukelia 
turtingos, tačiau šaltos ir sve
timos bendrijos įvaizdį, sako 
vyriausiasis Lietuvos eurode- 
rybininkas Petras Auštrevi- 
čius. Jis teigė, jog panašiai 
mano ir daugelis ES piliečių, 
todėl dabar Belgijos mieste 
Lakene vykstančiame ES vir
šūnių susitikime nemažai kal
bama apie ES reformą, sie
kiant, kad ji labiau atitiktų 
žmonių lūkesčius ir taptų de
mokratiškesnė. (BN8I

* Kaune įsikūrė nauja
žmiasklaidininkus vienysianti 
organizacija — Lietuvos žur
nalistų federacija. Manoma, 
kad federacijos veikloje daly
vaus apie 400 žurnalistų iš Vi
sos Lietuvos. (R,Elta)
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LITUANISTO, PEDAGOGO- 
* VISUOMENININKO JUOZO 
MASILIONIO PIRMOSIOS MIRTIES

METINĖS
(1914.03.14 — 2000.12.16)

vietų ir vardų, kadaise ir da
bar dar taip mielų ir gyvų”? 
(p.8).

Aštuonerius metus (1925- 
1933) lankė Panevėžio gimna- 
ziją. Joje tais laikais dirbo 
išprusę ir veiklūs mokytojai. 
Ypatingai iš jų čia pasižymėjo 
mokyklos direktorius ir lite
ratūros mokytojas kun. Julijo
nas Lindė Dobilas. Jo įtaka, 
pasireiškusi visai gimnazijos 
dvasiai ir kartu asmeniškai 
gimnazistui Juozui, kuris 
vėliau, jau Čikagoje būdamas, 
ne tik parašė vieną straipsnį 
(Susitikimai su J. Lindę Dobi
lu. — „Mūsų Vytis”, 1971, Nr. 
1, p. 4-10), bet ir pokalbiuose, 
ir visame savo gyvenime atsi
liepdavo apie šį kunigą labai 
pagarbiai, jautriai ir palan
kiai. J. Masilionis buvo ateiti
ninkas, ne vien anuomet gim
nazijoje vadinamos meno 
kuopos pirmininkas. Vėlesnių 
laikų mokyklose po II pasau
linio karo tokios meno kuopos 
būdavo vadinamos literatų 
būreliais. Tos anuolaikinės 
meno kuopos visa siela kaip 
tik ir buvo kun. J. Lindė Dobi
las. Vėliau, jau būdamas Vy
tauto Didžiojo un-to studentu, 
kai baigė lietuvių k. ir lite
ratūros, pedagogikos studijas, 
apie savo mokytojo ir direkto
riaus J. Linkės Dobilo lite
ratūrinę kritiką ir kūrybą jis 
parašė diplominį darbą.

Kai J. Masilionis 1939 m. 
buvo mobilizuotas, Panevėžyje 
buvo bataliono vado adjutan
tas, o po metų baigė Vilniaus 
un-tą ir penkerius metus pa
buvęs Joniškio gimnazijos 
mokytoju, 1944 m. pasitraukė 
į Vokietįją.

Pokario ketverius metus dir
bo Regensburgo ir Sheinfeldo 
lietuviškose gimnazijose, kur 
parašė ir mokymo reikalams 
rotatoriumi išsispausdino tris 
lietuvių literatūros vadovėlio 
dalis. Nuo 1949 m. apsigyve
nęs Čikagoje, mokytojavo 
aukštesnėje lituanistinėje mo
kykloje, o 1961-1992 m. buvo 
šios mokyklos direktoriumi, 
redagavo jos moksleivių kū
rybos metraščius „Jaunystės 
žiedai”, „Daigeliai”, „Pirmosios 
prošvaistės”, „Gintaro kran
tas”, „Laisvės viltis” ir kt. Jis 
dėstė lietuvių kalbą, buvo ne
akivaizdinio skyriaus direkto
rius. Nuo 1964 m. J. Masilio
nis — Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Čikagos apygardos 
Švietimo komisijos, o po viene- 
rių metų — Švietimo tarybos 
narys.

Spaudoje bendradarbiauja 
nuo 1931 m. Lietuvoje jis 
spausdino straipsnius „Pane
vėžio balse”, „Ateities spindu
liuose”, „Ateityje", „Naujojoje 
Romuvoje”, „Šaltinyje” ir ki
tur. Nemažą savo gyvenimo 
dalį — apie dvidešimt metų — 
J. Masilionis dirbo „Draugo” 
redakcijoje.

Kieksyk J. Masilionis dauge
lyje lietuvių bendruomenės ir 
pedagogų renginiuose skaitė 
įvairiomis temomis paskaitas, 
dalyvavo ir organizavo moky
tojų studijų savaites „Daina
vos” stovykloje, įsijungė į 
Amerikos lietuvių mokytojų 
sąjungą, filatelistų, Lietuvių 
istorijos draugijas, panevė
žiečių klubo darbą, parašė lie
tuvių literatūros vadovėlių 
aukštesniosioms mokykloms, 
„Lietuvių kalbos sintaksę”, lie
tuvių k. pratimus, išleido va
dovėlių Čikagos aukštesnėms 
mokykloms, su kitomis ben- 
raautorėmis parašė „Lietuvy
bės švyturį"— 25-erių metų 
mokyklos istoriją. Nemažas ir 
vertingas lituanistikai ir iš 
viso lietuviškosios spaudos is-

— Tik prieš vienerius me
tus..., — sako atsisėdusi -į 
vieną prie stalo stovintį krės
lą Pranė Lozaitytė-Masilio- 
nienė, ir rodydama, kaip 
sėdėjo tada jos vyras ir kaip ji
nai, atėjusi į šį kambarį, ne
tikėtai rado savo gyvenimo 
palydovą ir geriausią bičiulį 
mirusį. Taip ūmai prieš vie
nerius metus baigėsi lituanis
to, pedagogo, žurnalisto ir pla
taus masto visuomenininko 
Juozo Masilionio žemiškoji ke
lionė. — Taigi, šiemet gruo
džio 16-ąją pirmosios jo mir
ties metinės..., sako ašarą 
braukdama ištikimoji jo gyve
nimo draugė.

...Vaikštai ir žiūri į to ne
nuilstamo lietuvio kambarį. 
Štai jis prie šito paprasto stalo 
keliasdešimt metų kruopščiai 
dirbo. Stovi sukrauti spintose 
rietuvėmis sąsiuvai, aplankai, 
segtuvai. Jie visi vienas prie 
kito sudėlioti tvarkingomis ei
lėmis pagal metus, pagal 
svarbą, surikiuoti pagal šalis 
turtingi filatelįjos rinkiniai. 
Sukrautos dalykinės moksli
nės — gramatikos, sintaksės, 
metodikos, bendros mokomo
sios ir informatyviosios švie
timo, meno, kultūros ir sociali
nio gyvenimo temos, straips
nių iškarpos, informacijos, 
žinutės. Stebiesi, kraipai pe
čiais, kaip vienas žmogus, 
žinoma, rūpestingos žmonos 
Pranės remiamas, prižiūrimas 
ir globojamas, tiek visko pri
rašė apie lietuvių kalbą, lietu
viškąjį švietimą Amerikoje, 
tiek veikalų išvertė, suspėjo jų 
suredaguoti, parengti, tiek 
knygų, vadovėlių, straipsnių
parašyti. Ir koks jis tvarkin
gas, darbštus: surinkti iš 
spaudos, laikraščių, žurnalų 
teminiai apie lietuvių kultū
rinį, visuomeninį, ypač švie
timo darbą, gyvenimą, įvairios 
temos, su pavadinimais, ant
raštėmis, numeriais, metriko
mis. Ne be reikalo šia šviesia, 
plačiašakės veiklos asmenybe 
susidomėjo ir Lietuvoje nese
niai aukštuosius mokslus bai
gusi ir atvykusi čia, į Ame
riką, susirinkusi apie šį pe
dagogą ir lietuvių kalbos va
dovėlių autorių parašė ir apsi
gynė magistro darbą Vilniaus 
Pedagoginio universiteto Kal
botyros katedroje Kristina La- 
pienytė (darbo vadovas doc. 
dr. G. Akelaitis), reikia many
ti, norinti toliau, plačiau ir gi
liau panagrinėti šio lituanis- 
tinės-pedagoginės krypties 
mokslininko, praktiko ir vi
suomenininko darbus.

Paimi į rankas „Draugo” 
spaustuvės 1963 m. rausvais 
viršeliais bemaž puspenkto 
šimto puslapių geografinių ir 
istorinių žinių kupiną apie 
Vidurio Lietuvos vieną įžy
mesnį miestą panevėžiečių 
klubo sumanytą knygą „Pane
vėžys”, kurią, kitų padeda
mas, ne tik rūpestingai sure
dagavo diplomuotas lituanis
tas Juozas Masilionis, bet čia 
yra išspausdinti net devyni jo 
straipsniai. Kodėl jis apsiėmė 
šią knygą parengti ir į ją su
dėjo tiek daug laiko, jėgų ir 
skyrė tiek dėmesio? Mat re
daktoriui ši tema itin artima 
prie širdies.

Juozas Masilionis yra gimęs
1914 m. kovo 14 d. Panevėžio 
apskrityje ir valsčiuje, Miežiš
kių parapijoje, Pąjuosčio dva
re. Kaip parašyta minėtos 
monografinės knygos redakci
jos žodyje, jis parengė veikalą 
apie tą kraštą, kuris „primins 
skaitytojui gimtąjį Lietuvos 
kampelį, kur buvo gimta, aug
te, Inokytasi, dirbta ir svajo
ta... iškels iš užmaršties daug

Pranutė ir Juozas Masilioniai.

to rijai darbas — jo pastango
mis surasti ir 1889-1905 m. 
ėjusio „Varpo”, 1-5 t. komplek
to 1889-1905 perspausdini
mas. J. Masilionis yra pri
sidėjęs prie Richard Scarry 
„Mano žodyno” parengimo, 
išvertė ir sulietuvino Ligos K. 
Streipos vadovėlį „Easy Way 
to Latvian” („Easy Way to 
Lithuanian”), talkino Tėvų 
jėzuitų leidžiamiems „Laiškai 
lietuviams”, „Laivui”, „Mūsų 
Vyčiui”, „Mūsų žinioms”, 
„Švietimo gairėms”, „Pasaulio 
lietuviui” ir kitiems leidi
niams. Taip pat buvo kelių red
kolegijų narys, paskelbė ne
maža mokslo straipsnių, ke
lionės įspūdžių, kultūros, lie
tuvių bendruomenės, istorijos 
ir kitų sričių studijų.

Vienas iš paskutinių stam
biausių leidinių — prieš pat jo 
mirtį pasirodęs Pedagoginio li
tuanistikos instituto 2000 
metais išleistas ir Juozo Ma
silionio (su Stase Peterso
niene) suredaguotas veikalas 
„Lietuviškasis švietimas šiau
rės Amerikoje”, kurio prieš
lapyje randame tokį reikš
mingą mūsų tautos dainiaus 
posmą:

Vaikeli, mokinkis,
Lietuviu vadinkis,
Vilties nenustok niekados!
O mokslas daug gali!
Jis vargstančią šalį
Išpančios iš amžių skriaudos...
Tik žemei tėvų
Negamink svetimųjų dievų 

(Maironis)

Geriausia kalėdinė dovana— 
DRAUGO prenumerata!

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu.

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė _

Adresas

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja: 

Vardas, pavardė

Adresas

Miestas, valstija, zip code

Nuotr. V. Jasinevičiaus

I dalies „Lietuviškojo švieti
mo Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse” redaktorius J. Masi
lionis įvadinio žodžio pabai
goje rašo: „Nuoširdžiai dėkoju 
visiems šios knygos straipsnių 
ir lituanistinių mokyklų isto
rijų autoriams, padėjusiems

PAGERBTAS PREL. T.
Lapkričio 17 d. Lietuvos 

Respublikos kultūros ministe
rijos, Lietuvos kompozitorių 
sąjungos Kauno skyriaus ir 
Kauno arkivyskupijos kurijos 
iniciatyva Kaune, prie ketvir
tojo namo Vilniaus gatvėje, 
buvo atidengta atminimo len
ta (skulptorius Pr. Bartulis), 
įamžinanti muziko prelato T. 
Brazio, gyvenusio šio namo 
palėpėje 1923-1930 metais, at
minimą. Pašventinęs atmini
mo lentą, prel. V. Jalinskas 
pasidžiaugė, kad prel. T. Bra
zio atminimas į sales ir žmo
nių širdis sugrįžta per jo pa
darytus prasmingus darbus ir 
surinktas bei harmonizuotas 
lietuvių liaudies dainas, baž
nytinę muziką.’

Atidarymo iškilmėse minti
mis apie prelatą ir muziką pa
sidalijo kompozitorius V. Šve
das bei skulptorius P. Bartu
lis. Šios taurios asmenybės at
minimą savo dalyvavimu pa
gerbė Lietuvoj kompozitorių 
sąjungos pirmininkas G. So
deika, muzikai A. Kubiliūnas, 
A. Brilius, Kauno kultūros 
skyriaus atstovai, dvasininkai

sulipdyti lietuviškojo švietimo 
Jungtinėse Valstybėse mo
zaiką, kad istorįja ir ateities 
kartos žinotų, jog ir toli gyven
dami nuo Lietuvos, jai dir
bome”. Tai ne tik kruopštaus 
lituanisto, plataus masto čika- 
giečio visuomenininko, redak
toriaus, žurnalisto ir pedagogo 
gulbės giesmė, bet ir Ameri
kos lietuviškąjam švietimui ir 
gražiam lietuviškajam darbš
tumui ir sau pačiam pasistaty
tas paminklas.

— Ne netikėjau, kad jis 
šitiek yra visko prirašęs! 
Kviesdavau jį pakeliauti, 
pavažinėti, bet man vis saky
davo: „Netrukdyk! Negai
šinkime veltui laiko!” Jis vis 
norėjo ką nors parašyti, per
skaityti, — pasidėjusi ant sta
lo kelis atverstus segtuvus 
pasakoja Pranė Masilionienė. 
— Tik dabar supratau, kad 
šituose raštuose buvo sudėtas 
visas jo laikas, visas jo gyveni
mas, pašvęstas švietimui ir 
lietuvybei...

Kun. K. J. Ambrasas, SJ

BRAZIO ATMINIMAS
ir Kauno visuomenė. Ta proga 
Kauno arkivyskupijos konfe
rencijų salėje Lietuvos muzi
kos akademijos Kauno fakul
teto merginų choras (vadovė 
V. Liaudanskaitė), J. Gruodžio 
konservatorijos mišrus choras 
(vadovas D. Jokūbonis), Vy
tauto bažnyčios kamerinis 
choras (vadovas R. Daugėla) 
atliko prelato T. Brazio har
monizuotas lietuvių liaudies 
dainas ir „Mišias”. Kompozito
rius V. Švedas, vedęs koncer
tą, priminė šio dvasininko ir 
muziko gyvenimo bei kūrybos 
kelią.

Prel. T. Brazys buvo chori
nės muzikos pradininkas ir 
pirmasis lietuvių muzikos teo
retikas. Muzikos mokėsi pas 
Kauno arkikatedros vargoni
ninką J. Kalvaitį, vargonavo 
Josvainiuose, Pabiržėje, Žvin
giuose. 1900 m. baigęs Vil
niaus kunigų seminariją, porą 
metų studijavo Regensburgo 
(Vokietija) aukštojoje bažnyti
nės muzikos mokykloje. De
šimt metų dirbo Vilniaus ku
nigų seminarijoje, vadovavo 
Katedros chorui ir orkestrui. 
Nuo 1924 m. —- Kauno univer
siteto docentas ir Kauno ku
nigų seminarijos choro vado
vas. Surinko daugiau kaip 
2,000 lietuvių liaudies dainų, 
išleido 4 sąsiuvinius harmo
nizuotų liaudies dainų jauni
mui, kūrė bažnytinę muziką, 
parengė vadovėlius: „Giedoji
mo mokykla", „Choralo mo
kykla”, „Harmonija”.
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* Pajūryje budėjimą pra
dėjo Pakrančių apsaugos
rinktinės laivas ant oro pagal
vės „Christina”. Navigacijos 
sezono metu, nuo ankstyvo pa
vasario iki vėlyvo rudens, Ni
doje nuolat budi pasieniečių 
laivas „Madeleine”, mariose 
užšalus ledui — „Christina”. 
Šis laivas yra ketvirtas apie 3 
mln. litų kainavęs laivas. 
„Christina” 1999 m. buvo įsi
gytas už Lietuvos ir Švedijos 
vyriausybių skirtas lėšas, ibns»

* Labdaros fondas „Sta
tus vaikams” baigė dviejų 
metų programą, kurios metu 
vaikų su įgimtomis Širdies 
ydomis operacijoms Lietuvoje 
skyrė 242,000 litų. Per 2 me
tus buvo finansuotos 10 vaikų 
širdies operacijos. Vaikai su 
įgimtomis širdies ydomis Lie
tuvoje operuojami Vilniaus 
universiteto ligoninės Santa- 
riškių klinikų Įgimtų širdies 
ydų chirurgijos skyriuje. <bnsi

A. t A.
VALĖ DOBRAVALSKIENĖ- 

JUCYTĖ
Mirė 2001 m. gruodžio 19 d., sulaukusi 85 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Alsėdžiuose.

Amerikoje išgyveno apie 52 metus.
Nuliūdę liko: duktė Alvina, dukterėčia Elena su vyru

Wayne, sūnėnai Idzidorius ir Aloyzas su šeimomis.
A.a. Valė priklausė Šv. Kazimiero Seserų draugijai ir

Lietuvos Dukterų draugijai bei Lietuvių fondui.
Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 21 d., nuo

3 v.p.p. iki 8 v.v. Marųuette Chicago laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St, Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 22 d. Iš Marųuette Chicago laidojimo namų 9 
v.r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos Šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

50 METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Šiandien sueina pusė šimto metų, kai 1951 m. gruodžio 

20 d. Viešpats pasišaukė į savo karalystę 1882 m. gimusį

A. t A.
ADOMĄ

DUNDZILĄ,
Lietuvos knygų 

leidėją
ir mūsų šeimos Tėvą.

Jau 1912 m. Adomas Dundzila parašė ir savo lėšomis 
išleido lietuvišką elementorių „Dieve Padėk!”. 1918 m. 
jis su Bronium Siručiu įkūrė „Dirvos” b-vę knygoms leisti 
ir ją išugdė į vieną iš žymiausių nepriklausomos Lietuvos 
leidyklų su knygynais Kaune, Marijampolėje ir Vilniuje.

Šeimos vardu: 

Marija Dundzilaitė-Abromaitienė 
Antanas Dundzila

t .
How easy is it to 
As easy as SAS.

A 8TAA ALLtANCC

Chicago

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
wlth a hassle free eonneetion through our 
Čopenhagen Airport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Čopenhagen back 
to Chicago.

Flnd out Just how easy we can make your 
neri trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
with Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus1" freųuent flyer program.

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

It’s Scandinavian
ur

1 I

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandlnavlan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Sveikinu visus gimines, 
draugus, pažįstamus ir visus 
bendradarbius, dirbančius lie
tuvybės išlaikymo ir šalpos 
darbuose, su šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų šventėmis. Lin
kiu visiems daug džiaugsmo, 
laimės, giedrios nuotaikos ir 
sveikatos!

Birutė Jasaitienė 
$ $ $ $ $

Šv. Kalėdų proga sveiki
name mielus gimines, drau
gus, pažįstamus ir visus vil
niečius bei linkime malonių 
švenčių ir sveikų, laimingų 
Naujųjų metų!

Vanda ir Juozas Gasperai 
*1**T* *4* *4*

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba sveikina 
,,Draugo” vyriausiąją redakto
rę Danutę Bindokienę ir visus, 
visas redaktores, bendradar
bius, administraciją, tėvus 
marijonus ir visus „Draugo” 
skaitytojus, ypač brightonpar- 
kiečius LB narius su šv. Kalė
domis. Linkime visiems lai
mingų 2002-ųjų metų.

4: 4s 4č 4: 44*4* *4* *4* *4* *4*

Birutė Matutienė sveikina 
gimines, draugus ir pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir Nau
jaisiais metais.

44 it; įfc▼4* <4* *4* *4*
Vlada ir Alfonsas Par-

gauskai sveikina bičiulius ir 
gimines su šv. Kalėdomis bei 
linki visiems laimingų ir svei
kų Naujųjų metų.

& * $ * $
Ona ir Stasys Budėjai svei

kina draugus ir pažįstamus su 
šventėmis, linkėdami geros 
sėkmės ir sveikatos.

# # $ # &
Linkėdamas linksmų šv. 

Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų metų, nuoširdžiai 
sveikinu gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Vidmantas Rapšys 
Dovvners Grove, IL

Kūčių ir Kalėdų pirmąją 
dieną - gruodžio 24 ir 25 d. - 
„Draugas” nedirbs. Gruodžio 
26 d., trečiadienį leisime ket
virtadienio, gruodžio 27 d., 
numerį.

Dešimtis kartų tremtas 
kunigas Alfonsas Svarins
kas nepalūžo, skelbdamas tie
sos ir doros žodį, o save ir savo 
kančių draugus guosdavo taip: 
„Labiausiai mums trūksta 
kankinių. Idealistai miršta tik 
tam, kad prisikeltų” („Viola- 
tions of Human Rights in So- 
viet Occupied Lithuania”. - 
Philadelphia, 1983). Kun. A. 
Svarinskas atvyksta į Čikagą 
ir šį penktadienį, gruodžio 21 
d., 4 vai.p.p. dalyvaus tradici
nėje Kūčių vakarienėje Vyres
niųjų lietuvių centre, „Sekly
čioje”. Visi maloniai kviečiami. 
Vietas užsisakykite, skambin
dami tel. 773-476-2655 arba 
asmeniškai atvykdami į „Sek
lyčią”.

Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje Brighton Parke 
(2745 W. 44th Str.) gruodžio 
22 d. 2 vai.p.p. vyks Susitaiky
mo pamaldos ir asmeninė iš
pažintis. Bus du kunigai sve
čiai iš Lietuvos, šiuo metu stu
dijuojantys Vašingtone, - Vil
kaviškio vyskupijos kunigai 
Žydrūnas Kulpys ir Vaidotas 
Labašauskas. Visi kartu švęsi
me Viešpaties gailestingumą.

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos maldos namuose
Kalėdų naktį parapijos choras 
giedos tradicines lietuvių ir 
pasaulinių kompozitorių kalė
dines giesmes. Solo dalis at
liks Margarita Momkienė ir 
Vaclovas Momkus. Chorui di
riguos jo vadovas Rimantas 
Mingaila. Vargonais pritars 
Kristina Vilutytė. Jie abu yra 
Lietuvos Muzikos akademijos 
auklėtiniai.

Paskutinę minutę dovanėlių visada nusipirksite „Draugo" krautuvėlėje! Nesiblaškydami po parduotuves, at
vykite pas mus! Turime odinių knygelių ir paveikslėlių lietuviškais motyvais, gintarų, lininių staltiesėlių, lietu
viškos muzikos, lietuviškų lėlyčių ir kitko. Užsukite!

Labai malonu paremti jū
sų puikų laikraštį, kuris 
tiek daug rašo apie Lietuvą ir 
jos reikalus. Sveikiname jus ir 
linkime visiems kalėdinės 
nuotaikos per visus Naujuo
sius metus!

Vakarų Pennsylvanijos 
Lietuvių piliečių draugija

4: 44 44 4: 44<4* *4* *4* *4*

Su angelų giesme, sveiki
nančia gimusį pasaulio Išga
nytoją, su varpų skambėjimu, 
skelbiančiu Naujųjų metų 
pradžią, linkime visiems savo 
artimiesiems ir visiems geros 
valios tautiečiams laimingų 
Kalėdų ir sėkmingų 2002-ųjų.

Vytautas ir Danutė 
Bindokai

4* 44 44 4* 4*<4* *4* *4" <4* *4*
Šv. Kalėdų džiaugsmo, sėk

mingų, kūrybingų Naujųjų vi
siems artimiesiems, bičiu
liams, draugams ir šauniam 
„Draugo” kolektyvui linki

Sonata ir Rokas Zubovai
«±h 4±»t

*4» *4* *4* *4* *4*

Praurimė ir dr. Leonidas 
Ragai linki visiems prasmin
gų šv. Kalėdų ir sėkmės, o 
ypač sveikatos ateinančiais 
metais!

$ $ $ $ $
Lietuvos kariuomenės 

karių, nukentėjusių nuo 
sovietinio ir nacistinio ge
nocido, artimųjų sąjunga
(LKKAS) sveikina savo narius 
ir rėmėjus, gyvenančius Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir 
Kanadoje, su šv. Kalėdomis ir 
linki, kad šių švenčių ramybė 
ir skleidžiama šviesa lydėtų 
Juos ir Jų artimuosius visus 
2002 metus.

Dr. Vytautas Jasulaitis 
LKKAS pirmininkas
$ $ $ $ $

Rimantas ir Stasė Rama
nauskai šv. Kalėdų proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus ir linki gerų atei
nančių 2002 metų.

Dailininkė Eleonora Mar
čiulionienė mirė gruodžio 18 
d. Platesnis pranešimas bus 
paskelbtas vėliau.

Atsiųsta paminėti

FILATELISTŲ ORAUOIJOS -LIETUVA" 
ŽURNALAS NR 2001 - 1 (226)

-LITHUANIA" PHILATELIC SOCIETY 
JOURNAL NO. 2001 1 (226)

2001

1991-01-13

Pasirodė naujas filatelistų 
draugijos „Lietuva” žurnalo 
numeris (Nr. 2001-1(228)), ku
riame aprašomi filatelistų 
draugijos „Lietuva” visuoti
niai susirinkimai (visi žurnalo 
aprašymai - lietuvių ir anglų 
kalbomis), žinučių skyrelyje 
minima atskirų draugijos na
rių veikla, pasiekimai, ateities 
planai, spausdinami senųjų 
lietuviškų pašto ženklų pavyz
džiai ir jų aprašymai, skaity
tojai supažindinami su nau
jais Lietuvoje leidžiamais paš
to ženklų pavyzdžiais, publi
kuojamas pokalbis su neseniai 
mirusiu paskutiniuoju neprik
lausomos (1918-1940) Lietu
vos pašto ženklų kūrėju daili
ninku ir lakūnu Juozu Gauču, 
minimi a.a. Zbignevo Stepona
vičiaus nuopelnai filatelijai. 
„Lietuvos” žurnalo, kuris 
spausdinamas „Draugo” 
spaustuvėje, vyr. redaktorius 
- Jonas Variakojis, redakto
rius - Edmundas Jasiūnas. 
Žurnalo administracijos adre
sas: Algirdas Putrius, 1100 
Amber Drive, Lemont, IL 
60439.

Skelbimai
• Sagil’s restoranas, 6814 

W. 87 St., Burbank, IL, 60459, 
tel. 708-598-0685, sveikina 
esamus ir būsimus klientus su 
Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
metais. Linkime sveikatos, 
džiaugsmo gyvenime ir, ži 
noma, nepamiršti mūsų, o mes 
visuomet laukiame Jūsų. Ne 
užsidarykite namuose per tas 
niūrias žiemos dienas, atvykite 
pas mus, skaniai pavalgysite, 
maloniai aptarnausime. Irma 
ir Barbara

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

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings 
2212 West Cermak Road 
Tel. (773) 847-7747. (sk

Ti
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PROTĖVIŲ NAUJA 
KARTA

Lietuva yra viena seniausių 
tautų, kuri kažkada turėjo 
didžiulę valstybę. Istoriniuose 
vėjuose mūsų tauta išgyveno 
begalę tautinių išniekinimų, 
ilgai ji neturėjo savo rašto, nes 
svetimi rašė apie mus ir jiems 
istorinė tiesa visai nerūpėjo.

Lietuva ir lietuvybė išliko 
tik todėl, kad buvo karta, kuri 
visada saugojo tautos paveldą 
ir jį perteikdavo savo vai
kams.

Ši protėvių nauja karta, su
sikabinusi ne vien rankomis, 
bet ir darbais, čia, „Lietuviukų 
drauge”, įpins po gėlę į didelių 
darbų vainiką sudarydami 
Lietuvos mozaiką. O aš, sau
godama tautos paveldą, atver
siu vartus kūrybingam jauni
mui ir vesiu juos lietuvybės 
keliais.

Gražina Sturonienė 
„Lietuviukų draugo” 

redaktorė
VIS SUKASI

Metai yra, kaip tas ratas, 
kuris/vis sukasi. Kartais grei
čiau, kartais lėčiau, bet vis 
kartojasi tie patys mėnesiai, 
vienas po kito. Tai sausis su 
Vėliavos diena, Trim Karaliais 
ir Gynėjų diena. Vasaris pasi
puošia trispalve, atkurtą ne
priklausomybę mini. Tuoj vyks 
kova tarp žiemos ir pavasario, 
gal Morę vežios, o Lašininis ir 
Kanapinis vėl vaidins. Kovas 
atsuka Šv. Kazimierą, Kaziu
ko mugę ir Nepriklausomybės 
atstatymo dieną. Knygnešių 
diena irgi randa vietą rate. 
Jau Verbų sekmadienio rytas, 
girdisi: „Ne aš plaku, verba 
muša”. Už savaitės bus Vely
kos — Kristaus Prisikėlimo ir 
visos gamtos iš žiemos pabudi
mo šventė. Velykė, zuikučiai, 
margučiai, jau laikas visiems 
džiaugtis.

Dar vis sukasi ratas, tai Jur- 
ginės, Motinos diena ir Sek
minės. Ratas truputį sulėtėja, 
nes dabar sukasi pro birželio 
15-tą, liūdesio ir trėmimo 
laiką, bet ratas vis sukasi pir
myn. Štai Joninių naktis, 
stebuklų naktis, laužai lieps
noja, gal paparčio žiedą kas 
atras. Liepos 6-tą Mindaugas 
karūną gavo ir Lietuva tapo 
Europos valstybė.

Vis pirmyn sukasi ratas. 
Žolinės ir Šiluvos atlaidai 
atiduoda garbę Dievo Motinai. 
Vakarai ilgėja, lapai krinta 
nuo medžių, kapuose žvakutės 
dega, sukalbame „amžiną atil
sį”, tai Vėlinės, o po to Kariuo
menės šventė. Ratas lėčiau su
kasi, beveik sustoja, bet ne vi
sai. Renkamės prie Kūčių 
balto apdengto stalo, šilta, 
ramu. Prie žvakių šviesos su
kalbame maldą, dalinamės 
kalėdaitį. Dvyliką valgių rei
kės ragauti, gal šieną trauk
sim ar kitus burtus išban- 
dysim. Pamažu sukasi ratas. 
Netrukus reikės važiuoti į 
Bernelių Mišias, rytoj jau 
Kalėdos, o už savaitės Nauji 
metai. Sukasi, sukasi, sukasi 
ratas.

Lina Rauchaitė
„Geležinio Vilko” narė

MANO YPATINGOS 
KALĖDOS

Kai aš buvau mažas, menu 
ypatingas šv. Kalėdas, kurios 
buvo Lietuvoje. Tai buvo 
1998-taisiais metais, kai į 
mūsų namus atvyko daug gi

minių ir draugų. Pakviesti 
draugai buvo iš skirtingų 
kraštų ir jie skyrėsi, tačiau 
visi jie buvo linksmi ir nuo
širdūs. Aš atsimenu, kad bu
vau apdovanotas įvairiomis 
dovanomis, kurios man su
teikė daug džiaugsmo. Dabar, 
gyvendamas toli nuo savo tė
vynės, prisimenu tas nerū
pestingas vaikystės dienas ir 
mano trumpas džiaugsmo 
minutes.

Gediminas Janušauskas,
10-toji klasė Lemonto Mai

ronio lit. m-la

Piešė Vilįja Pakalniškytė

KAIP MANO ŠEIMA
PRALEIDŽIA KŪČIAS IR 

KALĖDAS

Kalėdos yra mano pati lau- 
kiamiausia šventė. Juk per jas 
ateina Kalėdų senelis! Lietu
viai turi labai gražias tradici 
jas Kūčių ir Kalėdų proga. 
Kūčios — tai daugiau rimties ir 
susikaupimo šventė. Per jas 
gaminame dvylika patiekalų. 
Vakare prie žvakių šviesos 
visi sėdame prie stalo, sukal
bame maldą. Pasišnekame 
apie praėjusius metus — sėk
mingi buvo jie ar ne. Tada val
gome šventinę vakarienę, į 
kurią būtinai įeina šližikai, 
silkė ir visokie kitokie lietu
viški patiekalai, kurių ameri
kiečiai net neįsivaizduoja. 
Pavakaroję einame miegoti, 
bet miegas neramus, nes no
riu pamatyti ateinantį su do
vanomis Kalėdų senį. Visą 
naktį budžiu ir, kai tik se
kundėlei užmiegu, jau jis bu
vęs ir palikęs dovanas po egle. 
Ek, ir vėl nepasisekė pamaty
ti! Na, bet jau šiais metais, tai 
tikrai sulauksiu!

Patricija Kirvaitytė, 5 kl. 
Lemonto Maironio Lit. M-la

ŠV. KALĖDOS

Mano ypatingos šv. Kalėdos 
buvo, kai buvau Lietuvoje ir 
man buvo tik šešeri. Man tos 
šv. Kalėdos buvo atmintinos, 
nes aš buvau su visa mano 
šeima — su močiute ir seneliu. 
Menu, kai mes visi susirink
davome prie Kūčių stalo, kai 
mes dalindavomės plotkele ir 
linkėdavome viens kitam daug 
sveikatos, ir tikėjomės, kad vi
sada būsime kartu... Prabėgus 
kuriam laikui, mes išsisky
rėme, tačiau vaikystės prisi
minimai visados liks su mani
mi.

Marijus Spitrys
Lemonto Maironio lit. m-la

10-toji kl.

MAIRONIO
MOKYKLOS

AUKŠTESNIŲJŲ SKYRlty 
KŪČIOS

Maironio' lituanistinė mo
kykla stengiasi nepamiršti nei 
vienos lietuviškos tradicijos. 
Mes švenčiame visas istorines 
šventes ir visas tradicines 
šventes. Šiais metais gruo
džio 8 dieną 8 skyrius su auk
lėtoja Danute Grigaliūniene 
pradžiugino mus Kūčiomis.

Kūčios tai yra paslapčių ir 
vienybės šventė. Norint at
švęsti tikras Kūčias, reikia ži
noti visas tradicijas. Yra labai 
svarbu žinoti, ką reiškia Kū
čių stalas ir kaip jį reikia tai
syklingai padengti. Ant Kū
čių stalo reikia paskleisti šie
ną, kuris vėliau gali nuspėti 
žmogaus gyvenimą ir kitų 
metų derlių. Yra ruošiami 12 
valgių, nes vyrauja 12 Kris
taus apaštalų. Kiekvienas val
gis taip pat kažką reikšdavo 
— medus būdavo šviesos ir 
sveikatos simbolis, o pavyz
džiui, kviečiai buvo skalsos 
simbolis. Taip pat ant stalo 
būdavo dedama žvakė, kuri 
simbolizuodavo Betliejų Kris
tui gimus. O stalo viduryje 
pastatydavo kryžių ir paplo- 
tėliusv Kryželį guldydavo, nes 
Jėzus dar nenukryžiuotas, o 
paplotėlis reikšdavo vienybę 
su Dievu.

Per Maironio mokyklos 
Kūčias kunigas pašventino 
mūsų vakarienę ir aštuntas 
skyrius suvaidino tikras Kū
čias. Labai dėkojame Danutei 
Grigaliūnienei už visus 12 pa
tiekalų ir už nuostabiai pra
leistą laiką.

Skaistė Jagelavičiūtė

KŪČIOS IR KALĖDOS 
MŪSŲ ŠEIMOJE

Mūsų šeima švenčia Kūčias 
ir Kalėdas. Prieš Kalėdas mes 
papuošiame savo namus vidu
je ir iš lauko. Lauke mes pa
kabiname lemputes ant krū
mų, medelių ir mūsų namo. 
Ant namo pakabiname pušų 
ir eglių vainikus ir girliandas 
su raudonais kaspinais. Prie
šais namą pastatome šventą
ją šeimą ir tris karalius.

Namie gražiai išvalome ir 
sutvarkome kambarius ir juos 
papuošiame. Priekiniame 
kambaryje pastatome ir pa
puošiame eglutę.

Mamytė kelias dienas kepa 
ir gamina visokius valgius Kū
čioms bei Kalėdoms. Per Kū
čias valgome 12 patiekalų. Vi
si patiekalai yra be mėsos. 
Nakčiai paliekame sausainių 
ir pieno Kalėdų seneliui.

Kalėdų rytą mes randame 
Kalėdų- senelio dovanėles po 
eglute. Bet pirmiausia eina
me į bažnyčią. Sugrįžus mes

. *

Piešė Greta Rainytė, Maironio lit. mokyklos 1 sk. mokinė

atidarome dovanėles, žaidžia
me, vaikštome į svečius arba 
priimame svečius. Man labai 
patinka Kūčios ir Kalėdos.

Lina Savickaitė
Maironio lit. mokykla

KŪČIOS IR KALĖDOS 
MŪSŲ ŠEIMOJE

Mūsų šeima Kūčias ir Kalė
das švenčia taip, kaip daugu
ma lietuvių. Prieš Kūčias visi 
tvarkome namus, papuošiame 
eglutę ir kambarius. Mes ma
mai padedame kepti pyragus, 
šližikus, tortą ir visokius žu
vies patiekalus. Atėjus Kūčių 
vakarui, padengiame balta 
staltiese stalą, o po staltiese 
padedame šieną. Ant stalo su
dedame 12 nemėsinių patie
kalų. Visi susėdame prie stalo, 
pasimeldžiame, pasidaliname 
paplotėliais ir pradedame ra
gauti visus patiekalus. Paval
gius buriame burtus. Traukia
me šieną ir žiūrime, kieno il
gesnis šiaudas. Kas ištraukia 
ilgiausią šiaudą, tas turės il
giausią gyvenimą. Vakare vė
lai visi eina į Bernelių Mišias. 
Taip ir pasibaigia mūsų Kū
čių vakaras. O kai atsibun- 
dame Kalėdų rytą, mes suran
dame daug dovanų po eglute. 

Eveline Jonušauskaitė
Lemonto Maironio mokykla

Piešė Raimundas Čepelė.

NEUŽMIRŠTINOS 
ŠV. KALĖDOS

Mano ypatingos šv. Kalėdos 
buvo labai labai seniai. Menu, 
kai siautė šaltas vėjas už lan
gų ir kai sniego pusnys siekė 
net iki namo langų. Mūsų visa 
šeima, susėdusi prie židinio, 
šildėsi ir bendravo mūsų na
muose. Susėdę prie stalo, mes 
dalinomės savo vargais ir 
džiaugsmais, ir vaišinomės 
skaniais patiekalais.

Dažnai prisimenu, kad visa
dos svąjodavau, kad šv. Kalė
dos būtų dažniau negu tik 
kartą per metus.

Darius Jutzi
Lemonto Maironio lit. m-la 

10-ta klasė
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