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morali, nors tai galbūt skam
ba ir utopiškai. Nusižengda
ma moralės dėsniams, ji tam
pa destruktyvia veikla, ne ku
riančia, o griaunančia valsty
bę, skaudžiai žeidžiančia ir
apsunkinančia jos piliečių gy
venimą”, pažymi A. J. Bačkis.
„Politikų klaidos — skau
džios, o jų vaisiai atsiliepia ne
vienoje kartoje”, įspėja jis..
Seimo ir vyraujančios Lietu
voje Katalikų Bažnyčios san
tykiuose kurį laiką buvo
juntama įtampa dėl valdan
čiosios daugumos atstovų keti
nimų panaikinti nuostatą dėl
dvasininkų ir vienuolių drau
dimo valstybės lėšomis sociali
nei pensijai gauti.
Šis projektas buvo atmestas
Katalikų Bažnyčiai priminus
apie iki šiol negrąžintą sovie
tiniais metais nacionalizuotą
bažnytinį turtą ir prieštaravi
mus projektui pareiškus vy
riausybei.
Bažnyčios hierarchai taip
pat pareiškė susirūpinimą dėl
pavasarį Seimo priimto spren
dimo
legalizuoti Lietuvoje
azartinius lošimus.

Europos politikai agituoja už
Baltijos valstybių pakvietimą į
NATO

a

Senatą pritarti penkių kandi
dačių, tarp jų — ir Lietuvos,
Latvijos bei Estijos, pakvieti
mui į NATO per kitąmet lap
kritį Prahoje įvyksiantį NATO
vadovų susitikimą.

Pasaulio naujienos
(Remianti* TP Reuters. AP. InlertaK, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Kabulas. Afganistano naujasis vadas Hamid Karzai ketina pra

šyti JAV nutraukti antskrydžius rytinėje provincijoje, kur buvo
bombarduota į jo inaugura ijos iškilmes vykusių svečių vilkstine
Liudininkai pasakojo, kad per antskrydį žuvo apie 60 žmonių. Vie
tos žmonės teigia, kad vilkstinėje keliavusių žmonių priešai galėjo
perduoti informaciją apie jos buvimo vietą Pentagonui ir taip iš
provokuoti antskrydį. JAV pareigūnai tvirtino, kad iš vilkstines
JAV lėktuvus prieš pat bombardavimą buvo pradėta šaudyti ir
kad su ja keliavo Talibano bei Osama bin Laden tinklo „al-Qaeda"
vadai.
Vašingtonas. JAV kariuomenė ketina perkelti dalį Afganistane
suimtų Talibano ir „ai Qaeda” belaisvių į Kubos Guantanamo
įlankoje esančią Amerikos laivyno bazę, pranešė NBC News. Rem
damasi neįvardytais JAV gynybos atstovais, televizija pranešė,
kad Guantanamo įlankoje jau rengiamasi atidaryti kalinimo sto-'
vykią, kurioje turętų būti kalinami tie belaisviai, kurie reikalingi
JAV. Dalis Afganistane į nelaisvę paimtų Talibano ir „ai Qaedh”
kovotojų šiuo metu yra laikomi JAV desanto puolimo laive „USS
Peleliu”, kuris plaukioja Arabijos jūroje, taip pat JAV jūrų pėsti
ninkų bazėje Afganistano Kandaharo miesto tarptautiniame oro
uoste. 1898 metais, Amerikos ir Ispanijos karo metu, JAV pajėgos
užėmė Guantanamo įlanką, o vėliau nuomojosi šį objektą pagal
1903 ir 1934 metais pasirašytas sutartis su Kuba.
Dubai. Osama bin Laden ketvirtadienį sugrįžo į pasaulio televi
zijos ekranus, sukeldamas nauja Vašingtono pykčio protrūkį ir
primindamas rugsėjo 11-osios įvykius. Tačiau sprendžiant pagal
reportažą, kurį parodė Kataro televizija „al-Jazeera”, kažkada ne
nugalimumo auros gaubiamas O. bin Laden dabar tėra tik anks
tesnio savimi pasitikinčio kovotojo šešėlis. Po jo akimis matėsi juo
di ratilai, o išvaizda nebebuvo tokia nepriekaištinga, kaip anks
čiau. Greta pasidėjęs Kalašnikovo automatą O. bin Laden nebegrasino naujais išpuoliais prieš Vakarų valstybes, tačiau jo kalti
nimo „nuožmiu kryžiaus žygiu prieš islamą” ir liaupsių terorizmui
pakako, kad Baltieji rūmai tuojau pat griežtai atmestų islamistų
kovotojo pastabas. „Mūsų terorizmas prieš JAV yra palaimintas,
jo tikslas — atremti engėją, kad Amerika liautųsi remti Izraelį",
sakė O. bin Laden. Iš kai kurių detalių galima spręsti, kad įrašas
buvo padarytas maždaug gruodžio 7 d„ praėjus maždaug 2 mėne
siams po to, kai JAV pradėjo karą prieš Afganistaną.
Kabulas. Osama bin Laden slapstosi Pakistane ir yra globoja
mas radikalaus islamo vado, padėjusio įkurti fundamentalistini
Talibano režimą, pasekėjų, ketvirtadienį pranešė Afganistano gy
nybos ministerijos atstovas spaudai. „O. bin Laden ir jo vyrų čia
(Afganistane) nebėra”, sakė jis.
Vašingtonas. Europos teisėsaugos pareigūnai turi įrodymų,
kad Riehard Reid, kuris, įtariama, „American Airlines” lėktuve
norėjo susprogdinti batuose paslėptus sprogmenis, mokėsi Afga
nistane su Zacarij Moussaoui — rugsėjo 11-osios teroro bylos kal
tinamuoju, pranešė ABC News. R. Reid ir Z. Moussaoui 2000 m.
pabaigoje kelis mėnesius praleido toje pačioje „ai Qaeda” stovyk
loje Afganistane, kur mokėsi sprogdinti. 28 metų R. Reid praėjusį
šeštadienį pateikęs Didžiosios Britanijos pasą, kuris prieš 3 savai
tes buvo išduotas Belgijoje, Paryžiuje įlipo į „American Airlines”
lėktuvą. J Miami, FL, skridusiame lėktuve jis mėgino padegti ba
tuose paslėptus sprogmenis, bet tai pastebėjo stiuardesė. Kiti ke
leiviai bei įgulos nariai jį'Sulaikė.
Muzafarabad, Pakistanas. JAV įtraukus į teroristinių orga
nizacijų sąrašą dvi Pakistane įsikūrusias musulmonų ekstremistų
grupes, viena jų ketvirtadienį pagrasino tęsti savo jihad’ą (šven
tąjį karą), kad būtų išvaduotas Indijos valdomas Kashmyras.
„Mes pradėjome savo jihad’ą Dievo nurodymu ir jį tęsime”, pa
reiškė grupuotės „Lashkar-e-Taiba” atstovas spaudai Aftab Hussain. „Lashkar-e-Taiba” yra viena dviejų grupių, kurias Deli kalti
no organizavus gruodžio 13 d. įvykdytą Indijos parlamento ant
puolį, kurio metu žuvo 14 žmonių, 5 iš jų — užpuolikai.
Islamabadas. Pakistanas ketvirtadienį paskelbė, kad gali vi
sais įmanomais budais atsilyginti Indijai už šių valstybių tarpusa
vio ginčo skatinimą, tačiau nurodė, kad branduolinis karas yra
„neįsivaizduojamas”. „Esu įsitikinęs, kad Indija ir Pakistanas yra
atsakingos valstybės. Nemanau, kad kas nors gali rimtai net pa
galvoti (apie branduolinį karą). Tai ginklai, kurie yra atgrasinimo
priemonė ir nieko daugiau”, sakė Pakistano kariuomenės atstovas
spaudai.
Deli. Indija, kaltindama Pakistaną delsimu imtis griežtų prie
monių prieš radikalius kovotojus, ketvirtadienį paskelbė apie nau
jas sankcijas Islamabadui, tačiau pareiškė, jog nėra jokio pagrindo
būgštauti dėl gresiančio karo tarp dviejų branduolinį ginklą tu
rinčių kaimyninių valstybių. Ministrų kabineto saugumo komite
tas nusprendė perpus sumažinti Indijos diplomatinę misiją Pakis
tane bei Islamabado misiją Deli, apriboti Pakistano diplomatų ju
dėjimo laisvę ir nuo 2002 m. sausio 1 d. uždrausti Pakistano tarp
tautinių oro linijų skrydžius Indijos oro erdve.
Karaliaučius. Maždaug 1,000 užsienio žvalgybos lėktuvų skry
džių prie Rusijos sienos Karaliaučiaus srityje užregistravo Baltijos
laivyno priešlėktuvinės gynybos priemonės 2001 metais. „NATO
lėktuvų skrydžių prie pat mūsų oro sienų nemažėja. Žvalgybos
lėktuvų atskrenda daugiau nei anksčiau. Praskrenda jie daugiau
kaip 300 km nuotoliu, o Tornado’ arba ‘F-16’ tipo kovos lėktuvai iš
tikrųjų priartėja prie pat pažeidimo ribos”, sakė kariuomenės pa

į

Antrąją Kalėdų dienų sostines Katedros aikštėje buvo dilinamas miuziklas ..Vilniaus legendos”. Šiame projek
te dalyvavo Aplinkos teatras „Miraklis*, žinomi aktoi ai ir dainininkai bei roko grupe „Skylė*. Valandos truk
mes libretą Vilniaus istorijos motyvais miuziklui parišę poetas Liudvikas Jakimavičius, muziką sukūrė „Sky
lės’’ vadovas Rokas Radzevičius. Miuziklo autoriai j vieną kūrinį sudėjo legendą apie kunigaikštį Gediminą ir
Vilniaus įkūrimą, mitą apie sostines požemiuose gyvenusį slibiną, kuris esą maitindavosi tik jaunomis merge
lėmis. pasakojimą apie Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meile Pačių atlikėjų scenoje nebuvo matyti
— juos pakeitė žmonių valdomos 4-5 metrų aukščio lėle.-. Kai kuriuos miuziklo epizodus lydėjo įspūdingi šviesos
ii Ugnies efektai.
Gedimino Žilinsku'Eltai nuotr.

Vilnius, gruodžio 27 d.

„padrąsinantis ženklas”, jog
(BNS) — Dvidešimt įtakingų jis nori sukurti naują pa
Europos politikų ragina JAV grindą NATO ir Rusijos santy
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Kardinolas priminė politikams
jų priedermę tarnauti
Vilnius, gruodžio 27 d.
(BNS) — Naujausiame žurna
lo „Seimo kronika” numeryje
skelbiamas vieno iš Lietuvos
Katalikų Bažnyčios hierarchų,
kardinolo Audrio Juozo Bačkio
autorinis straipsnis, kuriame
politikai raginami pasirinkti,
ko jie atėjo — valdyti ar tar
nauti.
„Ko atėjau — tik valdyti ar
tarnauti, reikalauti iš kitų ar
pats aukotis, rūpintis asme
niniais bei siauro rato įtakin
gųjų ir turtingųjų, ar visos vi
suomenės
interesais?”,
tai
klausimas, į kurį, kaip teigia
savo straipsnyje „Valdyti ar
tarnauti?” A. J. Bačkis, turi
atsakyti kiekvienas politikas.
Savo ruožtu kardinolas prime
na, jog popiežius Jonas Pau
lius II ragina politinę valdžią
grįsti
„tarnavimo dvasia”.
„Atmetus tarnavimą, neišven
giamai pradeda dominuoti sa
vanaudiškumas, vedantis į
teisingumo pažeidimus, visuo
menės susiskaldymą bei har
moningo jos brendimo apsun
kinimą”, teigia kardinolas.
„Politika gali ir turi būti

WWW.DRAJGAS.ORG
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Tėvynė/**

ilgius

kiams.

* Politikai svarsto gali
* Dėl blogų oro sąlygų
mybę
Užsienio
reikalų „Mažeikių naftos” valdoma
ministerijoje įsteigti dar me Būtingės naftos terminale
vieną viceministro etatą. Nau nepavyksta užbaigti visapu
JAV Kongreso aukštųjų rū jos pareigos gali būti suteiktos siškos terminalo plūduro pa
mų — Senato — daugumos va praėjusią savaitę generaliniu tikros bei pritvirtinti naujos
dovui Tom Daschle gruodį inspektoriumi Užsienio rei povandeninės žarnos ir atnau
išsiųstas laiškas, kurio su kalų ministerijoje pradėju jinti naftos krovos darbų. Po
manytojas — Vokietijos parla siam dirbti Justui Vincui Pa lapkričio pabaigoje įvykusios
mento narys, vienas valdan leckiui. Tokios žinios nepa avarijos, per kurią į jūrą iš
čiosios Socialdemokratų parti neigė nei užsienio reikalų mi siliejo 59 tonos naftos, tikrina
jos (SPD) vadovų, NATO Par nistras Antanas Valionis, nei ma plūduro būklė, jo tvirtini
lamentinės Asamblėjos vice Seimo Užsienio reikalų komi mas prie dugno inkarais, mon
teto pirmininkas Gediminas tuojama nauja povandeninė
prezidentas Markus Meckel.
Kirkilas.
(LR,Elta)
žarna vietoje trukusios seno
„Mes palaikome toliausiai
* Lietuva šių metų rug sios. Naujoji žarna turi du ap
pažengusių kandidačių pa
pjūtį nusprendė iš nedidelės sauginius sluoksnius, kurie
kvietimą derybų dėl narystės
Pietų Amerikos valstybės Ve- saugos aplinką nuo vidinio ar
per 2002 metų viršūnių susi
nezuelos savo ambasadą per išorinio žarnos trūkimo ir naf
tikimą. Slovėnija, Slovakija,
kelti į tuo metu ekonomiškai tos išsiliejimo.
.Estija, Latvija ir Lietuva iki
pastovia valstybe atrodžiusią
* „Negaliu suprasti, kodėl
2002 metų atitiks (narystės —
Argentiną. Argentinoje gyve ūkio subjektas, kuris naudo
BNS) reikalavimus”, sakoma
na apie 10,000 išeivių iš Lietu jasi mūsų šalies teritoriniais
Europos NATO valstybių poli
vos. Ėmus šį sprendimą įgy vandenimis ir valstybinių ins
tikų laiške. Dokumente pažy
vendinti, paaiškėjo, kad Ar titucijų aptarnavimu, ne tik
mima, kad šios penkios kandi
gentinos ekonomikos stipru už tai nemoka, bet net pats iš
datės dėl pastovios demokrati
mas tebuvo mitas, tad dabar to pelnosi”, sakė Klaipėdos
jos ir laisvosios rinkos ekono
užsimenama apie galimybę šią uosto direkcijos generalinis di
mikos valstybės, įgyvendinu
ambasadą kraustyti į Brazi rektorius Kęstutis Bartke
sios ginkluotųjų pajėgų civi
liją.
(LŽ.Elta)
vičius, turėdamas
galvoje
linę
kontrolę,
padariusios
„Mažeikių
naftą”.
K.
Bartke
* Vyriausybei ir susivie
reikšmingų investicijų į gyny
nijimui
„Mažeikių nafta” vičius siekia, kad įmonė mo
bos biudžetus bei kariuomenių
iki šių metų pabaigos tikriau kėtų už visas teikiamas pas
modernizavimą.
(R,Elta)
Anot laiško, šios kandidatės siai nepavyks pasirašyti va laugas.
* Grįžusiems į tėvynę
dalyvavo tarptautinėse taikos dinamojo veiksmų plano, ku SSRS
deportuotiems asme
rio
derinimas
vėluoja
jau
palaikymo operacijose ir pade
nims bei jų palikuonims bus
metus
ir
dėl
kurio
nebuvimo
monstravo savo gebėjimą veik
persikėlimo,
ti su sąjungininkų pąjėgomis „Mažeikių nafta” šiemet du kompensuojamos
lietuvių kalbos kursų bei pro
mėnesius
nemokėjo
vyriausy
pagal NATO reikalavimus.
bei palūkanų už jos suteiktas fesinio mokymo ir perkvalifi
„Žinome, kad esama daug 1.15 mlrd. litų paskolas. Vis kavimo išlaidos ir skirta vien
abejonių, ar Baltuos valstybių dėlto šalys tikisi dokumentą kartinė išmoka. Grįžę asme
priėmimo į NATO idėja ne pasirašyti sausio pradžioje. nys dėl išmokų turi kreiptis
turėtų boti atidėta ar atmesta Jei to padaryti nepavyktų, ne vėliau kaip per 12 mėnesių
, Eitai
dėl Rusijos pasipriešinimo. naftos susivienijimas žada po grįžimo.
sausio
pabaigoje
vėl
nemokėti
*
1999
metais
Kauno
ap
Tačiau mes įsitikinę, kad Bal
skrityje
pastatyti
767,
Vil
tuos valstybių prisijungimas maždaug 10 mln. litų palū
prie Europos Sąjungos ir kanų ir šią sumą užskaityti niaus — 2,190 butų, o
NATO užtikrins ilgalaikį pa kaip kompensaciją už nuosto 2000-aisiais — 631 butas Kau
stovumą Rusijos vakariniame lius, patiriamus dėl vyriau no apskrityje ir 2,614 — Vil
pasienyje", rašo Europos poli sybės neveiklumo bei įsiparei niaus. Didžioji jų dalis stato
gojimų nevykdymo. „Mažeikių ma apskričių centruose, dide
tikai.
Jų teigimu, Rusijos prezi nafta” dėl to jau yra pateikusi liuose miestuose, o ne mieste
dento Vladimir Putin pasta vyriausybei 35 mln. litų vertės liuose ir gyvenvietėse. Visoje
Lietuvoje pernai
pastatyti
raisiais mėnesiais susilpnėjusi pretenzijų už 2001 metus.
(BNS) 4,463 butai.
kritika NATO plėtrai yra
(KD.Elta)

ibnsi

* Aukšti valstybės tarnau
tojai nesidžiaugia atlygi
nimų reforma. Aukštas parei
gas užimantys valstybės tar
nautojai šiuos Naujuosius me
tus sutiks ne itin šventiškai
nusiteikę. Šiemet jiems nebus
išmokėtos metų premijos. Be
to, išaušus pirmajai kitų metų
dienai, šimtams pareigūnų
sumažės tarnybiniai atlygini
mai. Liepos mėnesį jie su
mažės dar daugiau. Tai — dar
spalį pradėtos tarnautojų algų
reformos, įteisintos Valstybės
tarnybos įstatymu, padarinys.
* Kodėl Kaune gyventojų
skaičius sumažėjo kur kas
smarkiau nei vidutiniškai Lie
tuvoje? Dauguma žmonių ne
abejoja, kad kalta migracija
Tik jos kryptys įvardijamos
skirtingai —• užsienis, sodai,
Vilnius. Vieni mėgina išgy
venti su labai mažomis paja
momis, todėl keliasi į sodus,
kur pigesnis bustas ir jo iš
laikymas. Kiti, nenorintieji
taikstytis su skurdžiu gyveni
mu Kaune, ieško laimės už
sienyje ar bent jau didesnes
perspektyvas žadančioje sos
tinėje.
(KD.Elta)
* Utenos regiono plėtros
taryba pripažino, kad šiam
regionui reikia turėti savo
nuolatinį atstovą Europos Są
jungos sostine vadinamame
Briuselyje, kur savo atstovą
turi tik Kauno apskritis.

* Dažniausia Kauno be
namių suėjimo vieta — or
ganizacijos, nemokamai mai
tinančios
skurstančiuosius.
„Caritas” sriubos valgykloje
kasdien valgo apie tūkstantis
žmonių. Virėjos sakė, kad dau
giausia prašančiųjų viralo bū
na pirmadieniais — per sa
vaitgalį vargetos išalksta, mat
tada niekur negauna veltui
pavalgyti. Samariečių bendri
joje užsiregistravę apie 200
benamių Čia jie du kartus per
savaitę gauna po kepalą duo
nos.
(KD.Elta)

* Dėl neplanuoto remon
to Ignalinos atominėje elek
trinėje

bendrovė

„Lietuvos

energija” bus priversta sausio
mėnesį sumažinti elektros
energijos eksportą į Baltaru
siją bei Karaliaučiaus sritį.
Planuoti eksporto kiekiai į
Latviją bei Estiją neturėtų
keistis. Ignalinos AE techni
kos direktorius Genadijus
Negrevoda
pranešė,
kad
gruodžio 29-ąją planuojama
maždaug dešimčiai dienų pro
filaktiniam remontui sustab
dyti pirmąjį jėgainės reakto
rių. Anot jo, bus dar kartą
patikrinti įrengimai ir jeigu
reikės, jie bus paremontuoti.
* Dalį Seimo nario kaden
cijos (1996-2000) praleidęs
kalėjime, Audrius Butkevičius
pagausino kinu kalba išleistų
lietuvių autorių knygų skai
čių. Taiwano leidykla „Nguofang congsh”, angliškai pri
statoma kaip avangardo leidy
bos firma, neseniai kinų kalba
išleido 113 puslapių Audriaus
Butkevičiaus ir Johan Jorgen
Holst knygą „Pilietinė gynyba
naujajame amžiuje. Strategi
jos pritaikymas mažoje vals
tybėje”. Joje siekiama parody
ti, kaip nesmurtiniais meto
dais galima sėkmingai siekti
politinių tikslų. Šiame kon
tekste nagrinėjama Lietuvos
kova už nepriklausomybę XIX
a. pabaigoje bei 1988-1990 m.

* Violončelininkas Vytau
tas Sondeckis įtrauktas į
vienos žymiausių klasikinės
muzikos radijo stoties „JAV
KDFC” sudarytą jaunųjų atli
kėjų „Top 30 under 30” sąra
šą, kurio komentare teigiama,
kad „šie jaunieji talentingi at
likėjai yra laimėję prestižinius
konkursus, koncertuoja aukš
čiausio lygio salėse, yra įrašę
Įspūdingus įrašus. Jie dažnai
minimi kaip populiariausi pa
saulyje atlikėjai”. 1972 m. Vil
niuje gimęs Vytautas Sondec
kis yra žyniaus dirigento, Lie
tuvos kamerinio orkestro va
dovo. profesoriaus Sauliaus
Sondeckio ir talentingos violonci lininkes. profesorės Silvi
jos Sondeckienės sūnus. iKitm

reigūnas.

Seulas.

Stalinistinė Šiaurės
Korėja, pasižyminti grubiais
žmogaus teisių pažeidimais,
nuo sausio 1 d. paskelbė amnes
tiją, kuri yra pirmas tokio po
būdžio kalinių paleidimas į lais
vę nuo 1978 metų.

KALENDORIUS
Gruodžio 28 d.: Agapė, Ema, Ka
milė, Kantvilas, Rimas. Teofilė, Vy
Gruodžio 29 d.: Šv. Tomas Beck
et; Gaja, Gedgantas, Gentvainas,
Melanųa, Naudutė, Silvestras, Teofi-
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MIRĖ LEGENDINIS SPORTININKAS IR

TRENERIS ANTUONY JUŠKA
Nedaug jau yra likę senosios
kartos sportininkų ar sporto
veikėjų; jų dauguma jau anks
čiau iškeliavo amžinybėn.
Lapkričio 30 d. mirė vienas
iš paskutiniųjų — Anthony
(„Tony”) Juška. „Chicago Tri
būne” dienraštis ilgame raši
nyje pristatydamas šį lietuvių
kilmės vyrą, jį pavadino „le
gendiniu gimnazijų treneriu”.
Jis mirė sulaukęs 85 m. am
žiaus.
Pats Juška sporto pasaulyje
pagarsėjo 1934-siais, kuomet
jis žaidė pirmosios Čikagos
viešųjų ir katalikiškųjų mo
kyklų amerikietiškojo futbolo
tarpusavio varžybose Soldiers
Field aikštėje. Stebint 50,000
žiūrovų miniai, mūsiškis tada
buvo išrinktas „naudingiausiuoju” šių rungtynių futboli
ninku. Po kelių dešimtmečių
„naudingiausiojo” žaidėjo tro
fėjų šio titulo laimėtojui buvo
pavadintas „Anthony M. Juš
ka” vardu.
Gavęs sporto stipendiją iš
Purdue universiteto, Juška
ten žaidė ir studijavo. Kiek
vėliau, kuomet ruošėsi ma
gistro laipsniui, tame univer
sitete jis treniravo šio univer

siteto pirmamečių studentų
futbolo
komandą.
Baigęs,
mokslą, tuoj pat buvo paimtas
j JAV kariuomenę ir II pasau
linio karo metu joje turėjo lei
tenanto laipsnį.
Pažymėtina, kad Juškos tre
nerio karjera tęsėsi daugelį
dešimtmečių ir apėmė ne vien
tik futbolą, bet ir golfą, imty
nes bei krepšinį. Jo treniruoja
mos rinktinės iškovojo 14 titu
lų ir laimėjo arti 300 rungty
nių dvejose Peorijos. o taip pat
ir Lyons bei La Grange mies
telių gimnazijose.
Nuo 1965 iki 1979 m jo
išėjimo į pensiją, Juška buvo
sporto direktoriumi Evergreen
Parko
gimnazijoje („High
School”). Juška buvo išrinktas
į Illinois gimnazijų futbolo tre
nerių —- „Hali of Fame”, pa
žymint jo didelius nuopelnus
sporto srityje. Jis užaugino
sūnų Jerry, kuris taip pat
nemažai pasireiškė sporto
aikštėse.
Anthony Juška,
dienraštyje pristatytas kaip
lietuvių imigrantų sūnus, buvo
palaidotas ketvirtadienį, gruo
džio 6 d., Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

llgampčiai

Varžybos vyko pagal UNI
FIGHT federacijoje patvirtin
tas taisykles, kuriose numaty
ta, jog kovojama rankų bei
kojų smūgiais bei įvairių imty
nių veiksmais. Tačiau prieš
tai privaloma įveikti gana su
dėtingą kliūčių ruožą bei rei
kia mokėti taikliai mėtyti peilį
į taikinį ir šaudyti.
Tai buvo antrasis universa
liosios kovos planetos čempio
natas. Pirmasis taip pat vyko
Rusijoje, Orienburgo mieste,
tačiau tuomet lietuviai pasi
rodė daug kukliau.
Trečiasis šios sporto šakos
pasaulio čempionatas vyks ki
tų metų gruodį Sankt Peter
burge, Rusijoje.
BNS

lietuviško sporto darbuotojui susitikę

ir Rimas Dirvoms

Is k

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Oro paštu
$500.00
Reguliariu paštu
$100.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00

$250.00
$55.00
$85.00

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Užsakant į Lietuvą:

š.m. gruodžio 21 d. Vilniuje, Nacionalinėje fdharmonijoje surengtame geriausiųjų 2001 m. Lietuvos sportininkų
pagerbime, dviratininkei Rasai Polikevičiūtei tradicinę Lietuvos tautinio olimpinio komiteto dovaną - Stanislovo
Kuzmos skulptūrą „Šaulį” įteikia LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas. Elta nuotrauka.
APDOVANOTI
GERIAUSIEJI METŲ
SPORTININKAI

V. BIČIULAITIS —
GERIAUSIAS LIETUVOS
BOKSININKAS

Geriausiu 2001 metų Lietu
vos boksininku šalies bokso fe
deracija išrinko kaunietį Vidą
Bičiulaitį.
30-metis boksininkas, kurį
treniruoja Vilius Buika, šie
met dvyliktą kartą tapo Lietu
vos čempionu, o pasaulio pir
menybėse Belfaste (Šiaurės
Airija) pateko į ketvirtfinalį.
Antrąją ir trečiąją vietas
rinkimuose užėmė taip pat
kauniečiai —
atitinkamai
Daugirdas Šemiotas ir Marius
Narkevičius, Toliau išsirikia
vo Ivanas Stapovičius, Jaros
Jakšto,
Miroslavas
* Lietuvos futbolo rink lavas
tinės vyriausiasis treneris Krepštulis, Darius Jasevičius
Benjaminas Zelkevičius grįžta (visi keturi — Vilnius), Neri
į Karaliaučiaus klubą „Balti- jus Valčiukas (Kėdainiai), Ri
ka”. Oficialiai B. Zelkevičius čardas Baika (Kauno r.) ir
vadinsis konsultantu, bet tu Andrejus Laušas (Vilnius).
rės visus trenerio įgaliojimus.
Geriausiu treneriu tapo V.
Treneris savo norą padirbėti Buika. Antras liko vilnietis
kaimynų komandoje pagrindė Vladimiras Bajevas, trečias —
tuo, kad kitais metais rinktinė kėdainietis Vilmantas Bobiturės nedaug varžybų.
nas.
|R, Elta)
Elta

lando vykusiame 2001 motų lapkričio 17 d

3 mėn.
$38.f
$45.00

Metams
$100.00
(U.S.) $115.00

Tik šeštadienio laida:

Penktadienį, gruodžio 21 d.
Vilniuje, Nacionalinėje filhar
monijoje, surengtame geriau
siųjų 2001 metų Lietuvos
sportininkų pagerbimo vakare
Metų laureate išrinktai pa
saulio dviračių plento lenkty
nių čempionei Rasai Polike
vičiūtei
įteiktas tradicinio
Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) apdovanoji
mas — Stanislovo Kuzmos
skulptūra „Šaulys”, o už per
galę „Lietuvos ryto” dienraščio
ir LTOK rengiamuose geriau
siųjų sportininkų rinkimuose
jai atiteko naujas automobilis
E. Šulaitis „Rover-45”. Sportininkės tre
neris Valerijus Konovalovas
apdovanotas kiek anksčiau
PASAULIO UNIVERSALIOSIOS KOVOS jam paskirtu aukščiausiuoju
LTOK. apdovanojimu — Gar
ČEMPIONATE
bės ženklu, jam taip pat įteik
Pasaulio universaliosios ko
Iš viso pirmenybėse dalyva tas specialus LTOK apdova
vos (UNIFIGHT) čempionate vo sportininkai iš 21 šalies.
nojimas.

Lietuvos sportininkai iškovojo
tris sidabro ir vieną bronzos
medalį.
Sidabro apdovanojimus Lie
tuvai šiose varžybose iškovojo
Janas Kačenovskis, Olenas
Pšednejus ir Rokas Stambrauskas, o Markas Saiko pel
nė bronzos medalį. Kol kas.tai
yra geriausias Lietuvos sporti
ninkų pasiekimas per visą
šios sporto šakos istoriją.
Universaliosios kovos plane
tos pirmenybėse, kurios vyko
Rusijos Samaros mieste, iki
pusiaubaigmių buvo kovojama
trimis ratais (sportininkas,
laimėjęs daugiau ratų, tapda
vo kovos nugalėtoju). Nuo pusiaubaigmės kovos vyko pen
kiais ratais. Tačiau tiek pradi
niame etape, tiek pusiaubaigmėje pirmąjį ratą sudarė vadi
namasis kliūčių ruožas, kurį
įveikus, sportininkas įgydavo
teisę kovoti ringe.
Kaip ir buvo tikėtasi, varžy
bose dominavo šeimininkai:
Rusijos atstovai, kurie pelnė
net 7 aukso medalius, po vie
ną sidabro ir bronzos. Antri
liko ukrainiečiai, o trečiąją
vietą neoficialioje komandinė
je įskaitoje iškovojo lietuviai.

1/2 metų
$60.00
$65.00

JAV
Kanadoje ir kitur

ŠAl.EASS-gos visuotiniame metiniame suvažiavime, CleveSięitas Krašauskas, Mindaugas Leknickas, Jurgis Vodopalas
Nuotr Elvyros Vodopalienėa

ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS ŽAIS ČIKAGOJE
Clevelando „Cavaliers” krep gausko atstovaujama koman
šinio komandos žaidėjas Žyd da laimėjo 19 taškų skirtumu.
rūnas Ilgauskas, gruodžio pra Tikimasi, kad ir Čikagoje per
džioje vėl pradėjęs rungty galę pelnys „Cavaliers” atsto
niauti šioje komandoje, šį šeš vai.
tadienį atvyksta į Čikagą. Jo
Būtų gera, kad į šias rungty
atstovaujama ekipa tą dieną nes gausiai atsilankytų Čika
(gruodžio 29-ąją) 7:30 vai. vak. gos lietuviai ir padrąsintų šį
žais „United Center” pastate pasižymėjusį lietuvį krepši
ninką.
prieš „Chicago Bulis”.
Šie abu' klubai varžosi toje
Beje po sužeidimo ir operaci
jos
į aikštelę vėl grįžęs Ilgauspačioje NBA lygos grupėje —
Rytų konferencijos Vidurinėje kas spėjo sužaisti 10 runtynių.
divizijoje. Clevelando koman Nors rungtyniaudamas labai
da dabar stovi 6-oje vietoje (11 ribotą minučių skaičių (vidur
pergalių, 16 pralaimėjimų), o kis 18.7 min. per rungtynes)
čikagiečiai' — 8-oje (paskuti jis jau spėjo pelnyti 129 taš
nėje) vietoje (4-21).
kus (vidurkis 12.9 taškai), kas
Neseniai' šie klubai rungty yra tikrai geras rezultatas.
niavo Clėvelande ir ten IIE. Š.

AMERIKOJE PASIŽYMĖJO LIETUVIS
V
VARTININKAS
Ne vien tik mūsų krepšininkai gražiai garsina Lietuvos
vardą Amerikoje. Prie jų kar
tais prisideda ir futbolo (čia
vadinamo „Soccer”) atstovas, o
taip pat ir viena, kita plau
kikė bei lengvosios atletikos
specialistės.
Jau buvome anksčiau prane
šę apie, kiek žinome, vienin
telį NCAA I divizijoje žai
džiantį lietuvį futbolininką
Vytautą Lenkutį, kuris gerai
gina Fairleigh Dickinson uni
versiteto futbolo komandos
vartus. Šio 23 metų amžiaus
lietuvio dėka, ši, iki šiolei ne
daug pasižymėjusi komanda,
šiemet pajėgė patekti į baig
minį aštuonetuką iš daugiau
negu 350 universitetų bei ko
legijų ekipą.
Pradžioje jai atiteko NCAA
Šiaurės rytų konferencijos nu
galėtojo prizas. Tuomet Vy
tautas su 9avo komanda įvei
kė Bostono kolegijos ir Princton universiteto vienuolikes.
Kuomet ketvirtfinalyje lietuvis
atstovaujama ekipa nugalėjo
Seaton Hali universitetą 1-0,
mūsiškis buvo paskelbtas geriausiuoju savaitės žaidėju.
Tada ketvirtfinalyje Vytautui
su jo komandos draugais šeš
tadienį teko susikibti su viena
iš geriausiųjų Amerikos stu
dentų komandų — North Carolina universiteto futbolinin
kais. Ir čia sėkmė buvo var
žovų pusėje: jie po trijų pratę
simų laimėjo 3-2.
Tačiau dabar apie Vytautą
Lenkutį jau žino visa Ameri
ka, žinoma tik tie, kurie domi
si šia sporto šaka, kuri, deja,
dar negali savo populiarumu
prilygti amerikietiškąjam fut
bolui. Tačiau jau dabar, kuo
met Amerikoje veikia gana pa
jėgi profesionalų lyga, „sakeris” jau randa vis daugiau dė
mesio bei pritarimo. Ir pats
Lenkutis, baigęs studijas, no
rėtų įsitvirtinti vienoje iš
Amerikos profesionalų koman
dų. Ypač, kad gerų vartininkų

čia trūksta. Vytauto labai reiketų ir Čikagos „Lituanicos”
futbolo ekipai, žaidžiančiai
Čikagos ir apylinkių geriau
siųjų komandų tarpe. Tačiau
vargu ar lietuvių klubas galė
tų mokėti bent 10,000 dolerių
metuose.
ęg

PERŽIURAI Į KAUNO
„ŽALGIRĮ”
Pirmosiomis sausio mėnesio
dienomis į Lietuvą turi atvyk
ti naujasis kandidatas į Kau
no „Žalgirio” krepšinio koman
dos įžaidėjus, vietoje lapkričio
mėnesį atleisto Kęstučio Mar
čiulionio.
Kaip skelbiama komandos
tinklapyje internete, tai 29
metų 185 cm ūgio Kanados
vyrų rinktinės žaidėjas Sherman Hamilton. Klubo vadovai
ir treneriai tikisi, jog naujasis
kandidatas dalyvaus dviejų
savaičių peržiūroje.
Sh. Hamilton yra baigęs Virginia State universitetą, o su
Kanados rinktine jis dalyvavo
1998 metų pasaulio krepšinio
čempionate ir 2000 metų Sid
nėjaus (Australija) olimpinėse
žaidyn^.
BNS
♦
70-metį
švenčiantis
praeityje garsus krepšinin
kas kaunietis Stanislovas
Stonkus kupinas naujų idėjų:
„Baigiu rengti papildyto spor
to terminų žodyno pirmąjį
tomą, kuris pasirodys pava
sariop, į leidyklą jau atiduota
olimpinė knyga moksleiviams,
įpusėjau rašyti krepšinio va
dovėlį. Taip pat noriu parašyti
monografiją apie pirmąjį Lie
tuvos tautinio olimpinio komi
teto prezidentą Vytautą Augustauską. Šis mūsų šalies
sportui ypač nusipelnęs žmo
gus nepelnytai pamirštas šiuo
metu,. Kuo greičiau reikia
atkurti tiesą, kad ji taptų
mūsų sporto istorijos dalimi”.
(KD.Elta)
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Specialybė - Vidaus ligų gydytojas

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

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

www.centertorsurgeryandbreasthealth.com

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

DR. JOVITA KERELIS

DR. L. PETREIKIS

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

DANTŲ GYDYTOJA

Tel. (708) 598-8101

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

Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avei'
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

EUGENE C. DECKER, DOS, 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

LIETUVA IR AIRIJA JTEIKE
APELIACIJĄ SPORTO ARBITRAŽO
TEISMUI
Tarptautinė žolės riedulio
federacija (FIH) oficialiai pa
tvirtino, jog Airijos riedulio
asociacija (IHA) ir Lietuvos
žolės
riedulio
federacija
(LŽRF) įteikė apeliacijas Spor
to arbitražo teismui (CAS) dėl
FIH drausmės komisijos lap
kričio mėnesio sprendimo.
Lietuvos ir Airijos konfliktas
tęsiasi dar nuo rugsėjo mėnesį
Prancūzijoje vykusio pasaulio
moterų čempionato atrankos
turnyro. Lemiamame varžybų
etape lietuvaitės po dviejų
baudinių serijų 6:5 nugalėjo
aires ir praktiškai buvo užsi
tikrinusios kelialapį į planetos
pirmenybes. Tačiau varžovės
įteikė protestą dėl neteisingai
vykusios baudinių realizavimo
procedūros ir turnyro vado
vybė nusprendė pakartoti bau
dinių seriją. Nesutikdama su
tokiu sprendimu, Lietuvos
rinktinė atsisakė tai daryti ir
jai buvo įskaitytas pralaimė
jimas.
FIH drausmės komisija šį
incidentą Briuselyje svarstė
lapkričio pabaigoje. Tuomet
buvo nuspręsta leisti abiems
komandoms be konkurencijos
dalyvauti vasario 9-17 dieno
mis
PAR
vyksiančiame
„Champions Challenge” mo
terų žolės riedulio turnyre.
Varžybose be Airijos ir Lietu
vos, dėl dviejų kelialapių į pa
saulio čempionatą Australijoje
„Champions Challenge” turėjo
žaisti JAV ir Indįjos ekipos.
Tačiau PAR žolės riedulio federacija nesutiko padidinti
rengiamo
turnyro dalyvių
skaičiaus nuo šešių iki aštuonių komandų (priimti Airiją ir
Lietuvą — BNS), motyvuoda
ma savo sprendimą „įvairio

mis priežastimis, įskaitant fi
nansines”.
Beje, FIH buvo įsipareigoju
si padengti Airijos (100 proc.)
ir Lietuvos (75 proc.) kelionės
bei dalyvavimo turnyre PAR
išlaidas.
Dabar FIH žada kreiptis į
Sporto arbitražo teismą, jog
Airijos ir Lietuvos apeliacijos
būtų svarstomos skubos tvar
ka.

BNS
„LITUANICOS”
FUTBOLININKAI SALĖS
FUTBOLO
PIRMENYBĖSE
Sausio 6 d. prasidės „Metro
politan” lygos salės futbolo
pirmenybės. Šios lygos „major" divizijoje runtyniaus ir
„Lituanicos” („Liths”) ekipa.
Pirmame susitikime tą sekma
dienį lietuviai kovos su „Vikings” klubo futbolininkais.
Rungtynių pradžia 5:15 vai.
vak.
Geriausios Čikagos ir apy
linkių komandos („major” ly
ga) pradeda žaidimus 3 valan
dą ir per nepilną pusdienį
įvyksta 5 rungtynės. Vienoms
rungtynėms (su pertrauka)
skiriama 45 minutės. Žaidžia
ma „Odeum” pastate; 1033
Vilią Avenue, Vilią Park, IL.
Kaip žinome, praėjusį pava
sarį pasibaigusiose 2001-ųjų
metų panašiose pirmenybėse
„Lituanicos” vyrai „mąjor” di
vizijoje tapo prizininkais —
užėmė III vietą.
„Lituanicos” treneris Gedi
minas Jarmalavičius teigia,
kad komanda stipriai šioms
pirmenybėms ruošiasi — tre
niruotės vyksta net 3 kartus
savaitėje.
F a
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LIETUVOS-VOKIETIJOS

Bronius

RYŠIAI

VYTAUTAS GUDAITIS

Vytautas Gudaitis gimė Lie
tuvoje, Jurbarko rąjone. Baigė
Vilniaus valstybinio universi
teto istorijos fakultetą. Nuo
1992 m. dirbo Vilniuje Užsie
nio reikalų ministerijoje.
1996-1998 dirbo LR ambasa
doje Vokietijoje patarėju kon
suliniams reikalams.
1998 m. grįžo atgal į Lietuvą
ir dirbo Vilniuje Užsienio reika
lų ministerijoje konsuliniame
departamente konsulinės pa
galbos skyriaus vedėjo parei
gose. Nuo šių metų rugsėjo 15
d. dirba nepaprastuoju įgalio
tu ministru LR ambasados va
dovo Vokietijoje pavaduotoju.
Yra vedęs ir augina sūnų Ka
rolį.
Šie metai yra ypatingi Lietuvos-Vokietįjos santykiams.
Prieš tris mėnesius mūsų
valstybės šventė diplomatinių
santykių atkūrimo dešimtme
tį. Vokietijos ambasadorius
Lietuvoje Detlol' von Berg tei
singai ir tiksliai pavadino šį
dešimtmetį diplomatinės har
monijos dešimtmečiu. Dėl to
sutaria ir mūsų istorikai bei
politologai. Dar niekada istori
joje mūsų dvišaliai santykiai
nebuvo tokie geri ir draugiški.
Istoriniame kontekste Lietu
vos ir Vokietijos santykiams
greitai bus tūkstantis metų.
Nėra kitos tautos, kuri galėtų
sakyti ir raštu paliudyti pažįs
tanti Lietuvą jau beveik tūks
tantį metų. Tam tikra prasme
Lietuvos vardas yra kilęs iš
mūsų tautų-vokiečių ir lietu
vių santykio. Kvedlinburgo
metraščiai liudija šį faktą ir
ilgą mūsų tautų bendravimą.
Vokietija buvo pirmoji, kuri
1918-aisiais de jure pripažino

režimą. Tai tapo ne tik prakti
niu, bet ir psichologiniu po
kyčiu.. Jis gerokai palengvino
tiesioginius kontaktus tarp
šių valstybių piliečių.
Vokietįja neabejotino politi
nio svorio valstybė — Europos
Sąjungos narė įkūrėja ir šios
organizacįjos politinis bei eko
nominis variklis. Tai ketvirtoji
pagal geografinį ir pirmoji pa
gal demografinį dydį Europos
Sąjungos šalis, išsidriekusi
Europos kontinento širdyje.
Vokietįja — tai 82 milįjonų
vartotojų rinka Lietuvos eks
portuotojams. Pagaliau, tai
didžios kultūros, svarbių kul
tūrinių renginių vieta.
Todėl, matydami Lietuvos
kontaktų su tokia valstybe
gausą, išplėtotą vos per de
šimtį metų, ir atsigręždami į
prieštaringus istorijos verpe
tus, galime konstatuoti — pra
ėjęs dešimtmetis mums buvo
labai sėkmingas dešimtmetis.
Vokietįja tapo viena didžiau
sių Lietuvos prekybos partne
rių. 2000-aisiais Lietuvos eks
portas Vokietijon buvo 1,1172
milįjardo markių. Tų pačių
metų Lietuvos importas iš Vo
kietijos — 1,790 milįjardo
markių. Šių metų pradžios
duomenimis, Lietuvoje įregist
ruotos 1,159 firmos, kuriose
esama vokiško kapitalo, 792 iš
jų bendros įmonės. Verslui ir
investicijoms plėtoti pasirašy
tos svarbios dvišalės sutartys:
dėl kapitalo investicįjų skati
nimo ir abipusės apsaugos, dėl
pąjamų ir kapitalo dvigubo
apmokestinimo išvengimo, dėl
finansinio bendradarbiavimo,
dėl oro susisiekimo, dėl kelei
vių ir krovinių tarptautinio
nepriklausomą Lietuvos Res pervežimo.
publiką. 1991 m. rugpjūčio 23 Bet vis dėlto mums reikia
d. VFR pripažino atkurtąją daugiau Vokietįjos Lietuvoje
nepriklausomą Lietuvos Res ir daugiau Lietuvos Vokieti
publiką, o rugpjūčio 28-ąją joje.
tarp Lietuvos Respublikos ir Mums reikia daugiau bend
VFR buvo užmegzti diplomati rųjų įmonių, daugiau vokiškų
investicįjų Lietuvoje. Greta
niai santykiai.
Harmonijos dešimtmetis ne kitų faktų, reikia pripažinti ir
ramių amžių kontekste yra ir šį: Vokietįja, turėdama galin
mažai, ir kartu labai daug. giausią Europoje ekonomiką,
Mažai-grynai aritmetine pras yra tik ketvirta šalis pagal tie
me. Ir labai daug — dėl savo siogines užsienio investicijas
reikšmės. Kokia gi yra ta Lietuvoje. Šiuo metu VFR tie
sioginės investicijos mūsų ša
reikšmė?
Vokietija Lietuvai yra viena lyje siekia 380 mln. markių.
pagrindinių partnerių. Pir Tai sudaro 7 procentus visų
maisiais nepriklausomybės tiesioginių užsienio investicijų
metais dažnai ją vadinome Lietuvoje.

savo advokate. Ji buvo viena
pirmųjų Šengeno susitarimo
valstybių, kuri davė didžiulį
impulsą, siekiant mūsų pilie
čiams bevizinio vykimo gali
mybės. 1999 m. buvo įveikta
svari kliūtis — pašalinta sie
na pasuose. Nuo 1999 m. Lie
tuva ir Vokietįja turi bevizį

Deja, tarp dvidešimties
stambiausiųjų investitorių ne
turime nė vienos Vokietijos
bendrovės... Tuo tarpu ap
klausos rodo, kad 94 proc. Lie
tuvoje investavusiųjų užsienio
verslininkų mielai vėl inves
tuotų mūsų šalyje. Be abejo,
čia reikia padirbėti ir Lietu-

ZARASŲ GIMNAZIJŲ
ISTORINĖ APŽVALGA
PETRAS MATEKŪNAS

Globėja* buvo
mokytojas Albinas Arminas. Iš viso turėjo apie 30 na
rių.
W
Jaunosios Lietuvos ratelis buvo įsteigtas 1929 m.
Ideologiniu atžvilgiu — tautiškas. Šūkis •Pro Patiria”.
Jo tikslas buvo ugdyti nariu* tautinėje, krikščio
niškoje dorovėje ir mokslo pažangos dvasioje. Steigėjai
buvo Povilas Ališauskas, Jonas Valiukėnas, Jonas
Juodvalkis, Leopoldas Šileikis, Antanas Vasiliauskas,
Juozas Vadyšius ir Povilas Lukošiūnas. Pirmąją val
dybą sudarė: Jonas Valiukėnas — pirmininkas, Povi
las Ališauskas — iždininkas ir Leokadįja Musteikytė
— sekretorė. Ratelio globėjas buvo mokytoja* Petras
Šolys. Ratelyje buvo apie 20 narių. Per sueiga* skaity
davo literatūrinėmis ir tautinėmis temomis paskaitas,
kuria* paruošdavo patys nariai, buvo svarstomi kiti
ratelio veiklos reikalai. Sueigos bodavo rengiamos
kiekvieną sekmadienį. 1929 m. vasario mėn. ratelis
•Ąžuolo” klubo salėje pastatė vaidinimą, kurį atliko pa
tys ratelio nariai. Iš gauto pelno buvo šelpiami netur
tingi ratelio nariai.
Jaunosios Lietuvos ratelis, kai švietimo ministerįja
uždarė visas ideologines organizacįjas, veikė slaptai,
kaip ir ateitininkai. Sueigas darydavo pas teismo ans-
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Nainys

Mūsų lietuviškų metų
suvestinė

Šventiškai papuoštas Prezidentūros pastatas Vilniuje.

voje. Turime dar labiau pra
skaidrinti investicinį klimatą,
patobulinti teisinę bazę. In
vesticijų srautai — tai dvipu
sio eismo gatvė.
Antra, mums reikia daugiau
Vokietįjos Lietuvoje žmogiškų
jų kontaktų prasme. Ir šioje
vietoje norėtųsi paminėti labai
svarbią sritį — turizmą. Nors
praėjusiais metais turistų iš
Vokietijos padaugėjo apie 20
proc. ir galėtume šiek tiek pa
sigirti teigiama dinamika, bet
greta šito fakto pripažinkime
ir kitką: šimtai vartotojiškos
civilizacijos nepaliestų Lietu
vos ežerų, upių ir slėnių dar
laukia užsienio svečių. Ištisa
kaimo turizmo pramonė yra
pasiruošusi priimti žymiai
daugiau turistų.
Vėlgi, kaip ir investicijų at
veju, turizmas reikalauja dau
giau mūsų pastangų. Turime
daugiau reklamuotis ir ypač
gerinti infrastruktūrą bei už
tikrinti saugumą atvykusiam
turistui. Svarbiausia, kad at
vykęs svečias norėtų vėl su
grįžti bei pakviestų savo ar
timą aplankyti mūsų kraštą.
Kas gi pasikeitė Lietuvoje?
Kuo galime būti patrauklūs
užsienio žmonėms? Galime
pasidžiaugti, jau dešimtmetį
gyvename veikiančioje demok
ratijoje. Laikome tai svariu
pasiekimu. Juk mūsų regione
atlikome beprecedentinę kelio
nę — iš centralizuotos ir ko
mandinės sistemos į laisvąją
visuomenę su rinkos dėsniais.
Šį birželį Lietuvoje įvyko
sklandi vyriausybių kaita.
Prie vykdomosios valdžios vai
ro stojo nauja koalicija — so
cialdemokratų ir sociallibera
lų. ši koalicija turi daugumą
Parlamente. Toks pastovumas
turėtų garantuoti veiklos efek
tyvumą itin svarbiu mūsų
valstybei laikotarpiu, kai in
tensyviai ruošiamės narystei
Europos Sąjungoje ir NATO.
Pirmieji koalicijos darbo mė
nesiai rodo, kad ši vyriausybė
sutaria su prezidentu esmi

niais
valstybės
gyvenimo
klausimais.
Kitos valdžios
grandys irgi veikia darniai.
Vyriausybė viena iš pirminių
sričių laiko mūsų valdžios
įstaigų administracinių gebėji
mų padidinimą. Tai sritis, ku
rioje yra kur tobulėti.
Ekonomikos srityje tvirtina
mi rinkos ekonomikos pagrin
dai. Vyriausybė tęsia refor
mas, išlaikydama fiskalinę ir
monetarinę drausmę. Nuo ki
tų metų vasario ruošiamasi
susieti mūsų vąlstybinę valiu
tą, litą, su euru. Dabartiniai
pirmumai — energetikos sek
toriaus pertvarkymas, mo
kesčių sistemos ir pensijų re
formos.
Prognozuojama, kad šiemet
bendrasis vitįaus produktas
išaugs apie 4 procentus. Šiuo
metu jau 75 procentus šio pro
dukto sukuria privatus sekto
rius. Metinė infliacija sudaro
1-2 proc. Daugiau nei 50 proc.
užsienio prekybos sudaro pre
kyba su ES dalimis. Tiesio
ginės užsienio investicijos vie
nam gyventojui sudaro apie
1,400 markių. Bendra investi
cijų suma yra 5,5 milijardai
markių. Visa tai pasiekėme
savopiis jėgomis, be Marshal
plano. Tačiau toliau išlieka
užduotis didinti Lietuvos kon
kurencingumą tarptautinėse
rinkose. Ypač srityse, kuriose

ir dabar turime pranašumą —

transporto, statybų, logistikos
sektoriai, bioy ir lazerinės
technologijos, farmacinė pra
monė. Siekiama išnaudoti Lie
tuvos privalumus. Tarp jų iš
skirtina kvalifikuota ir ne
brangi Lietuvos darbo jėga.
Paminėsiu keletą faktų. Per
metus vienam { tūkstančiui gy
ventojų tenka 4 aukštųjų mo
kyklų absolventai. Tai aukš
čiausias rodiklis Vidurio Euro
poje. Vyriausybės nustatytas
minimalus darbo užmokestis
už vieną darbo valandą yra
1,4 markės. Minimalus mėne
sinis atlyginimas — 233 mar

kės.
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Kiti Lietuvos pranašumai —
palankus investicijoms verslo
klimatas. Pastovi valiuta li
tas. Geografinė šalies padėtis
— betarpiška didelių rinkų
kaimynystė.
Neužšalantis
Klaipėdos uostas prie Baltijos
jūros. 4 oro uostai su tiesiogi
niais skrydžiais į 20 Europos
miestų. Geras kelių tinklas,
beje, laikomas vienu geriausių
regione. Galop mūsų privalu
mas yra ir mūsų narystė ES.
Juk tai ekonominės sėkmės
sertifikatas.
Kalbant apie aktyvesnį Lie
tuvos buvimą Vokietijoje, kaip
svarbiausias sritis, išskirčiau
eksporto skatinimą, aktyvesnę
rinkų paiešką. Šiuo metu Lie
tuva į Vokietiją daugiausia
eksportuoja tekstilę ir jos dir
binius, medieną. Manyčiau,
kad turime potencialą, ple
čiant prekybinius ryšius ir ki
tose srityse. Turėtume akty
viau dirbti atskirose Vokieti
jos žemėse. Sieksime plėsti
Lietuvos garbės konsulų tink
lą. Šiuo metu turime tris gar
bės konsulus, kurie atstovauja
Lietuvą devyniose Vokietijos
žemėse. Bonoje lieka veikti
ambasados padalinys, besirū
pinantis, kad ambasados įdir
bis šiame Vokietijos regione
būtų plėtojamas.
Mūsų valstybių santykių kli
matui pasitarnaus ir kompen
sacijų išmokėjimas Lietuvos
piliečiams. Berlyne buvo pasi
rašytas kooperacinis susitari
mas, pagal kurį priverstinai
dirbusiems nacistinei Vokieti
jai Antojo pasaulinio karo me
tais Lietuvos piliečiams bus
išmokėtos kompensacijos.
Vokietija nuolat teikia Lie
tuvai plačią metodinę techni
nę pagalbą. Jos labai reikėjo,
pradėjus kurti demokratinę
valstybę nuo pat pagrindų.
Tai pirmiausia Transform
programa. 1993-2000 metais
jos rėmuose Lietuvai buvo
skirta per 55 mln. markių. Tai
tik piniginė šios paramos iš
raiška.
Bus daugiau

Amžinybėn palydim ir pir
muosius trečiojo tūkstantme
čio metus. Kokie jie buvo ir kb
mums davė, žiūrint t juos iš
lietuviškosios pusės? Ką mes
per juos laimėjom, ką prala mėjom, kuo galima džiaugi s
ir dėl ko liūdėti? Kokia apla
mai mūs lietuviško darbo su
vestinė?
Vargu ar kas nors dabar
tokius duomenis renka, sau
go, grupuoja ir skelbia, te dėl
kokią nors vieną bendrą išva
dą pasidaryti būtų sunkoka.
Paklaustas, kur prie mūsų
veiklos dėti pliusus, kur mi
nusus, kiekvienas atsakys ki
taip. Tačiau šiuos metus bai
giant, bent vienas ženklas bus
vienodas ir deja, jis bus nei
giamas: New Yorko lietu
viams užtrenktos Kultūros ži
dinio durys ir už jų uždarytas
„Darbininkas”. Ir kartu su
tais paskenduoliais lietuvių
atminty nuskęs visi kiti, nors
ir naudingi, gerus vaisius su
brandinę, darbai. Apie juos
kalbėti daug kam net nesino
rės. Pasąmonėn visada pirma
skverbiasi neigiami reiški
niai.
Ne šio rašinio uždavinys
ieškoti kaltininkų ir juos kaip
nors, jeigu ne kuo kitu, tai
bent pirštais pabadyti, bet vis
gi verta priminti, kad tam pa
čiam vyksmui, jeigu jis ir bu
vo neišvengiamas, kelias galė
jo būti pasirinktas kitoks. Lie
tuviškam reikalui būtų buvę
geriau. Dabar tas lietuviškas
reikalas liko stipriai sukrės
tas, aplinka siūbuoja klausi
mais: kas ir kur bus kita tokia
auka? Va, tarkim, kad ir Či
kagoje? Jėzuitų nuosavybė
Lietuvių jaunimo centras, ma
rijonų nuosavybė „Draugas”,
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos „Seklyčia”, kiek ilgai
laikysis dvylikmetis paauglys
Pasaulio lietuvių centras ir
Ateitininkų namai Lemonte?
Nors kol kas nė vienai šiai
įstaigai tokių pavojų nematy
ti, tačiau neramios kalbos vis
dėlto kunkuliuoja. Ir ne be
pagrindo. Juk visos čia mini
mos įstaigos yra mūsų lietu
viškos veiklos buveinės bei
atramos, dar labai reikalingos
— kalbant vien tik apie Či
kagos apylinkių lietuvius, —
ir kiekviena iš jų turi savo
paskirtį. Prieš dvidešimt me
tų dar antrąją ateivių bangą
tėviškai globojęs, Jaunimo
centras dabar pamažu tampa
trečiabangių „sostinė”, PLC
Lemonte — iš Čikagos į prie

tolį Juozą Adomaitį, kuris gyveno miškininko Biliūno nevruose.
namuose, esančiuose Vilniaus ir Šiaulių gatvių kam
Moksleivių šaulių būrys, kaip ir kitos veikusios orga
pe.
nizacijos gimnazijose, išskyrus tik skautus, švietimo
Vyresnių klasių mokiniai, kai užsidarė mokytojų ministerijos įsakymu, buvo uždarytos. Šautuvus, ku
kursai ir išnyko Kultūros būrelis, norėjo įsteigti „Švie riuos turėjo moksleivių šaulių būrio nariai, grąžino į
sos” draugiją. Jos steigėjai buvo Povilas Ališauskas, rinktinę. Visi tuo metu buvę Zarasų apskr. šaulių bū
Juozas Vadyšius, Alfonsas Musteikis, Juozas Gaiga riai priklausė Utenos-Zarasų rinktinei, kurios centras
las, Liūdas Giedraitis, Antanas Puslys ir Jurgis Riba- buvo Utenoje. Atskiros Zarasų šaulių rinktinės tuo
kovas. Jie pasirašė po prašymu ir jį padavė pedagogų metu nebuvo.
tarybai. Bet jų prašymas buvo nepatenkintas. Svar
1926 m. prie Zarasų vidurinės mokyklos veikė spor
biausioji prašymo atmetimo priežastis, kaip vėliau pa to būrelis, kurį suorganizavo mokytojas Jokūbas Klo
aiškėjo, buvo knygų siunta, atsiųsta Liūdui Gied sis. Šiam sporto būreliui buvo duotas vardas JEžerėnų
raičiui iš JAV dėdės Kaskevičiaus, žinomo komunisto. moksleivių sporto kuopa Gediminas” (Zarasai tuo
Zarasų saugumas tą siuntą konfiskavo ir perdavė Za metu turėjo Ežerėnų vardą. 1929 m. buvo pakeistas į
rasų gimnazijos direktoriui kun. dr. J. Steponavičiui. •Zarasai”). Į būrelį buvo įsirašę beveik visi vidurinės
Tos knygos buvo peržiūrėtos. Jose buvo rasta, kad mokyklos ir mokytojų kursų mokiniai — berniukai ir
žodis Dievas buvo išspausdintas mažąja raide ir jų tu mergaitės. Veikė įvairios sporto šakos. Nariai turėjo
rinyje atsispindėjo komunistinė dvasia. Direktoriui ir gražią uniformą, papuoštą Gedimino stulpais: marš
kitiems mokytojams, kurie peržiūrėjo šią literatūrą, kiniai ir palaidinukės buvo baltos spalvos, kurių prie
kilo įtarimas, kad „Šviesos” draugįja buvo steigiama šakinėje daly buvo įsiūti Gedimino stulpai, o kelnaitės
tam, kad po jos priedanga galima būtų skiepyti moki ir sįjonukai — juodos spalvos. Zarasuose šis sporto
nių tarpe ateizmą ir komunistinę dvasią.
klubas buvo surengęs „Ąžuolo” klubo salėje net du
Moksleivių šaulių būrys buvo įsteigtas 1928 m. J jį vakarus. Tų vakarų programos buvo įvairios, ypatin
įstojo 20 mokinių. Šio būrio įsteigėjas ir globėjas buvo gai visiems patiko gyvosios piramidės. Iš gauto pelno
mokytojas Jonas Valiukonis. Jam vadovavo mokinys įsigijo įvairių sporto įrankių ir keletą rogių. Kai moky
K. Zaleckis. Buvo atliekami rikiuotės ir kovos šovi tojas Jokūbas Klosis išsikėlė iš Zarasų, būreliui vado
niais šaudymo pratimai į taikinį, kurie įvykdavo 3 km vavo patys mokiniai — pradžioje Kazys Zaleckis, o
nuo Zarasų miestelio žydų „Makabi” futbolo aikštėje, vėliau Jonas Šileikis. Bet jiems išlaikyti drausmę ir
esančioje tarp plento ir Salako vieškelio. Taip pat da susiklausymą, kaip buvo prie mokytojo J. Klūsio, ne
lyvaudavo ir rinktinės surengtuose šaulių būrių ma pavyko. 1929 m. būrelis buvo likviduotas, o jo turtą

miesčius išsikėlusių antros
bangos ir jų prieauglio ūžian
tis avilys, c šalia jo tarp ąžuo
lų įsispraudę Ateitininkų na
mai, labai parankūs šios ideo
loginės organizacijos senųjų,
jaunesniųjų ir pačių jauniau
sių bendršvimui. Marųuette
Parke savuose namuose įsi
tvirtinusi, JAV LB Socialinių
reikalų taryba — tiesiog išga
nymas šios apylinkės vyres
niesiems lietuviams. Šauliai
patogiai jaučiasi savoje bu
veinėje. Ir ką ta visa Čikagos
apylinkių „Lietuva” darytų be
„Draugo”? Ar mes bent minu
tę sustojam apie tai pagalvoti?
Taip pat ir apie kita lietu
viška informacija mus aprūpi
nančius šaltinius: „Lietuvių
balsą”, „Margutį II”, „Siutą”,
„Studiją R”, lietuvišką televi
ziją, mūsų sielas stiprinančias
Cicero, Brighton Parko, Mar
ųuette Parko, Tėviškės para
pijos, Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčias. Ar bent ret
karčiais paklausiam, kaip
toms įstaigoms einasi, kokios
bėdos slegia, kokios pagalbos
jos norėtų? Ir kas galėtų pasa
kyti, kurios iš jų mums ne
reikia? Ir ar norim, kad kokią
nors vieną iš jų ištiktų Kul
tūros židinio New Yorke ar
„Darbininko” Brooklyne liki
mas. Aišku, kad ne. O ar taip
negali atsitikti? Juk tų. visų
įstaigų išlaikymas — milijo
nai. O jie — tik iš mūsų kiše
nių. Mokesčiai — šalia duok
lės Dėdei Šamui. Ir tik sava
noriški. Bet jeigu visi propor
cingai pagal savo kišenę juos
pasidalintumėm ir dar šiek
tiek pridėtų Lietuvių fondas,
našta būtų lengviau pakelia
ma. Tokių nelaimių gal ir išvengtumėm. Bet kai vienas
„sušlubuoja”, kitam jau dvigu
bai sunkiau.
Va ir mūsų lietuviškų metų
suvestinė. Gerai, sutinkam. Ji
tvarkoj. Bet ką su ja daryti,
klausit? Nieko. Tik labai
trumpas žodelis, Naujųjų me
tų rezoliucija: visas šias įstai
gas išlaikyti reikia, ir padėsiu
tai padaryti. Ir ne tuo čia tar
tu žodeliu, bet kišene ir dar
beliu. Tai ir viskas ko iš ta
vęs, mielas bičiuli, reikia. O
gal ir dar mažiau? Pvz.,
„Draugui” paskelbus „tūkstan
čio prenumeratorių” vajų, už
surastą naują gautum 30 nuo
šimčių, kuriuos galėtum, sa
kykim, lietuviškai televizijai
paaukoti. Ir per visus metus
sąžinė būtų rami.

perėmė Zarasų vidurinė mokykla.
Prie Zarasų vidurinės mokyklos dar veikė dvejų me
tų mokytojų kursai. Juos baigė 40 kursantų. Beveik
visi mokytojavo Zarasų apskrity pradžios mokyklose, o
kiti tęsė mokslą toliau, įgydami gydytojo ar kitą pro
fesiją.
Mokytojų kursai buvo vienkartiniai. Uždaryti buvo
1927 metais.
Pirmoji Sovietų Sąjungos okupacija
1940 m. birželio 15 d. prasidėjo rusų sovietų okupa
cija. Lietuvos vyriausybė nepasipriešino ir ultimatumą
priėmė. Vyriausybės posėdis įvyko prezidentūroje nak
ties metu. Jame taip pat dalyvavo ir gen. Stasys Raš
tikis. Prezidentas A. Smetona, gen. K. Musteikis, K.
Jokantas ir K. Šakenis norėjo pasipriešinti. Kai vy
riausybė nutarė ultimatumą priimti, prezidentas A.
Smetona, gen. Musteikis ir daug valstybės tarnautojų
bei visuomenės veikėjų pasitraukė į Vakarus, o kurie
paliko, kaip ir K. Jokantas, kuris buvo suimtas ir 1942
m. kovo 2 d. Sverdlovske sušaudytas. J Vakarus pasi
traukė tūkstančiai žmonių.
Kai Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, visą administraciją perėmė į savo rankas iš Rusijos atvykęs ypa
tingas įgaliotinis V. Dekanozovas. Vietiniais komunis
tais nepasitikėjo. Jam padėjo jų saugumas ir iš Rusijos
atvykę apie 500 komunistų. Respublikos prezidento
pareigas ėjo J. Paleckis, kuris 1940 m. birželio 18 d.
pasakė, kad „bus atkreiptas didelis dėmesys į liaudies
švietimą”, kuriuo mažai buvo rūpintasi.
(B.d.)
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iškart: „Tvarkoj!”, „Padary
sim! Atvažiuoju”. Girdi tą jo
„Tvarkoj!”, ir akmuo nuo šir
dies nusirita. Atrodo, jis to
skambučio tik ir laukė. Girdė
jau, Gediminą apie save juo
kaujant: „Reikia — tu tik pa
skambink, aš kaip taksi —
tuoj pribūsiu”.

Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė,
talkinant sūnui Adomui

Ilona: Pas mus, Philadelphia, yra taip: reikia pagal
bos ar ko nežinai, eik pas Ge
diminą. Jis kuo galės, tau
nuoširdžiausiai padės. Naujie
siems, atvykusiems į Philadelphia, visi keliai veda pas Dra
gūnus.

Rašykite mums ,,Draugo” adresu su nuoroda „Bičiulystei”
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189
ei. paštas: biciulyste@aol.com
Bičiulystė Nr. 27

BIČIULYSTEI — VIENERI
Dvasine prasme pats švie
siausias laikas yra nuo Kalė
dų iki Trijų karalių. Kaip
nebūtų keista, kaip tik nuo ta
da dienos trumpiausios, o
naktys — ilgiausios, nors as
trologine prasme tai šviesiau
sias metas. Mat, savo metų
kelyje aplink Saulę Žemė tuo
metu labiausiai prie jos pri
artėja. Kaip astralinio kulto
dalis, saulė yra daugelio tau
tų garbinama pagal saulės
kultą (soliarizmas). Garbina
ma gali būti ketveriopai. Sau
lei, kaip fiziniam fenomenui
arba Dievo valdomos būty
bės personifikacijai, suteikia
ma išimtinė pagarba. Saulė
astrologijoje — dvasios simbo
lis. Todėl manoma, kad šis
periodas yra dvasingiausias
laikas per visus metus. Gal
neatsitiktinai prieš metus, ar
tėjant tokiam laikotarpiui ir
gimė „Bičiulystė”.
***
Kad laikas bėga greitai, daž
niausiai pastebime per me
džius, svetimus vaikus, kurie
auga nepalyginamai greičiau,
nei savi.
Jie ir vaikščioti anksčiau
pradeda, jiems ir dantys pra
sikala anksčiau ir prakalba
anksčiau, kai savų vis nesu
lauki..; „Bičiulystės” pirmieji
metai praėjo kaip viena diena.
Ko tik nebuvo: ir gerų žodžių,
ir rūstavimo. Taip dažnai bū
na, kol orkestras susiderina
stygas, reikia laiko. Ar tas or
kestras, susiderinęs stygas,
užgros vieningai ir galingai,
priklausys ir nuo dirigento, ir
nuo orkestro dalyvių ir nuo
žiūrovų — kaip jiems patiks,
kaip jie sutiks.
Suskaičiavau — per šimtą
laiškų įvairiais keliais atke
liavo „Bičiulystėn”. Ar tai ma
žai? Mano supratimu, nepa
prastai daug. Tai šimtas žmo
nių, kurie parašė vienokiais ar
kitokiais
reikalais, klausi
mais. Be abejo, skaitančiųjų
yra dešimteriopai daugiau. Jei
visiems ir neįtiko „Bičiulystė”
— ją vis tiek skaitė, diskuta
vo. Žodžiu, mums pavyko, esa
me gyvi, todėl ir tam tikro
dėmesio apsuptyje.
Šių pirmųjų metinių proga,
norėčiau padėkoti vyriausia
jai redaktorei Danutei Bindokienei už drąsą, riziką — įsi
leisti mus, trečiabangininkus,
o „Draugo” valdybos pirmi
ninkei Marijai Remienei už
palaikymą. „Draugas” ne kar
tą ir ne du kvietė trečiosios
bangos žmones rašyti, kurti
naują puslapį, kuris ir būtų
skirtas
mums patiems. Kai
niekas to nepadarė, ėmiau ir
surizikavau, pateikusi naują
pavadinimą ir naujas temas.
Prigijome. Dėkui Dievui, kad
redaktorės nepaveikė keletas
labai aktyvių, visada nepaten
kintų žmonių, kurie niekaip
negalėjo susitaikyti su min
timi, jog esame kitokie, kito
kiose sąlygose užaugę, kitokį
supratimą apie Lietuvą, gyve
nimą ir save atsinešę į šią ša
lį.
** Kas gi mus visus jungia
— kalba, meilė tėviškei, no
ras išlaikyti ir tęsti lietuvy
bę. O kas dar ir begali jungti
skirtingose pasaulio kraštuo
se užaugusius, subrendusius
žmones?! Dažnai pagalvoju, ar

gyvendama Vilniuje drauga
vau su visu miestu? Anaiptol,
Dalia: Kai mūsų bendruo
net daugelio žmonių iš mūsų
menės aukštuomenė rūstavo
G. Žilinsko (Elta) nuotr.
Naujametinė programa, Lietuvos televizijoje (LTV) pristatyta š.m. gruodžio 13 d.
daugiabučio namo nepažino
ant manęs dėl mano straips
jau, nes neieškojau progų su
nių ( nors nebuvo ko!), Darįja
— Gediminas. Kas veža į oro man pasakė: „Aš tave supran
sitikti, o dirbome skirtingose vieliu telefonu su kitoje Atlan puiku, ko mums ir reikėjo.
Ačiū visiems už parašytus uostą? — Dragūnai.
darbuose, skirtingu laiku į to pusėje esančiais artimai
tu...”
siais.
Kažkam
Zodiakas
mis
laiškus
su komentarais, kokie
Ilona: Kas
išverčia paštu
tuos darbus eidavome ar su
Ilona: Darija!... Ji tokia
grįždavome. Tik čia, Ameriko tika! Pažinčių klubas buvo jie bebuvę — teigiami ar nei atėjusius popierius, padeda
širdinga
— visada supras, vi
numarintas,
nes
„netinka
tokį
giami — tai laikraščio duona. atsirinkti, kurie jų svarbūs,
je, patekome į kitokią terpę
sada
užjaus,
visada paguos.
klubą,
kaip
ir
Zodiaką,
turėti
Ačiū už bendradarbiavimą kurie ne? Kas padeda vaikus
— lietuviškumą, lietuvybę,
kuriuos suprantame, ko ge katalikiškame laikraštyje", vi tiems, kurie neturėjo laiko ir nuvežti pas gydytoją ir ten
Reda: Darija ir Gediminas
sai pamirštant, kad ir Dievas rašė, kurie padėjo kartu au vertėjauja? Kas du ar dar dau
ro, vėl kažkiek kitaip.
vyresni
už mus. Kaip vyres
ginti naujagimį „Bičiulystę”.
giau kartų suvažinėja į oro
*” Ar galima priimti visus Adomą su Ieva supažindino...
niems,
jaučiu
jiems pagarbą.
Geriausių ateinančių metų uostą, kai reikia pakeisti bilie
Na, ne tokia didelė bėda tas
išeivijos siūlomus kelius? Be
Kita
vertus,
jie
tokie paprasti,
abejo, ne. Taip buvo su Di-Pi Pažinčių klubas, kuris buvo mums visiems. Neširskime, tus? Atvykęs į šią šalį, nieko
nuoširdūs.
Bendraudama
su
žmonėmis, kai jie atvyko į šią padidinęs skaitytojų skaičių, daugiau šypsokimės, mažiau nežinai, esi visiškai „žalias”.
jais,
nejaučiu
metų
ar
kokio
šalį iš Vokietijos stovyklų. Ką apsieisime ir be jo. Tik vis pykime, daugiau kalbėkimės. Patenki į audringą jūrą, ne
kito skirtumo. Jie mums —
rašė tuometinė pirmosios ban norėsime ir norėsime, kad kuo Rašykite mums jums rūpi mokėdamas plaukti, ir — iš
draugai, jie — mūsų bičiuliai.
gos išeivių spauda? Kam įdo daugiau skaitytojų prenume mais klausimais. Su pačiais kart į dugną. Gediminas ir
Tie žmonės, Darija ir Gedi
mu, — pavartykite. Lygiai to ruotų. Bet nepakanka mūsų geriausiais ‘linkėjimais vi Darija suteikia mums gyveni
miškų žinių, moko mus plauk minas, nušvietė mano viešna
kia pati pasipriešininimo ban noro, reikia įdėti nemaža siems.
Ligija Tautkuvienė ti. Jie — mūsų pagrindinis in gės Amerikoje laikotarpį. Ir ne
ga naujai atvykusiems. Dėkui triūso, kad laikraštyje pūstų
tik jį. Tų gražių žmonių ir va
formacijos šaltinis.
Dievui ne iš visų, ne visiems. naujesni vėjai. Mūsų žmonės
i
Arūnas: Gediminas man iš landų, praleistų su jais, prisi
Štai skaitai Br. Nainio (pa mielai skaito „Bičiulystę”, pa
*• Kalėdų;ęglutės visuotinai operavo ausį. Na, ne, operavo minimas švies ir šildys mane
rašyta mano prašymu) atsimi geidauja atskirai užsiprenu
nimus apie rengiamas Šokių meruoti, — tai irgi pripažini paplito 19 ai tačiau jos ištakų ne Gediminas... kartą jam visą gyvenimą.
šventes ir randi, kad jam se mas iš tų, kuriems ir buvo ieškotina pagoniškuose papro prasitariau, kad turiu rūpestį
Ilona: Jie — šventi žmonės.
čiuose, vadinamose „baisiose — auglį ausyje. Nuo to karto
nieji ateiviai aiškino, jog ne skirta.
Jei
visi žmonės būtų tokie
Įdomiausia tai, kad „Bičiu naktyse” (gruodžio 25 d. ££ Gediminas visada paklausipadarys jis nieko, nes naujai
kaip
jie, nebūtų jokių proble
atvykusieji daug ko nežino, lystę” skaito ir išeivija, prie sausio 6 d.), kai buvo bįjomasi nėdavo, kaip jaučiuosi. O aš
mų
nei tarp kartų, nei tarp
neturi svorio, neturi pažinčių. kaištauja daugiausia išeivįja, piktųjų dvasių, o apsisaugoji ką: skauda, jau visi metai, o bangų.
O tam, kad kas nors vyktų, ir tai, atvirai pasakius, netgi mui nuo jų trobose kabina reikalai tik blogėja. Vieną
vadinasi puslapiai mos žalios .Šakos ir degina dieną, jis man ir sako: sura
turi būti iš pirmosios bangos malonu,
Reda: Norėčiau palinkėti
dau tau gydytoją. Man liko tik
įtakingas ar su svoriu žmo yra skaitomi, puslapiai gyvi, mos žvakelės.
Gediminui ir Darįjai daug
nuvažiuoti ir „pakloti” savo
gus, kitaip tariant, Br. Nai
sveikatos, daug energijos. Te
ausį chirurgui.
niui buvo siūloma: „ (...) kepu
ilgai ir skaisčiai dega jų geru
Dona: Dar vienas pavyzdė
rės (suprask — įtakingo žmo
lis: Gediminas ir Darija va mo ugnelė. Ji šildys dar daug
gaus — L. T.) tau reikia, nepa
KUR VEDA MŪSŲ KELIAI
žmonių. Viešpatie, apsaugok
žiavo kažkur į Trenton atsi
darysi nieko pats vienas. Nie
Dragūnus
nuo negerų žmonių,
Dažnai, dalindamiesi patir
Reda: Po kelių dienų nuo vežti jiems nepažįstamos mo
ko nebus”. Ar ne tas pats kar
neduok,
kad
žmonės, kuriems
tojasi mums — nepadarysi timi su lietuviais, naujaisiais mūsų pažinties su Dragūnais, ters, apnakvydino pas save,
jie
padeda,
juos
nuviltų (juk
Vienos valso pokylio be tos ar atvykėliais, išgirstu: aš štai tą Gediminas paklausė: „Kur rytą vežė ją į oro uostą, kal
gyvenime
visko
būna)...
Nors
kitos organizacijos pagalbos! ir tą nuveikiau, taip ir taip laikai pinigus?” Kaip kur — bėjosi dėl bilietų su vięnu, po
ne,
nemanu,
kad
tai
Gediminą
Kam reikia remti Valdovų rū padariau, reikalus susitvar po čiužiniu: (nuomojamame to su kitu pareigūnu. Viskas
ir Dariją sustabdytų — vis
mų atstatymą? Ir kas tu to kiau. Matai, koks gudrus, gar bute gyvenom keliese, rąjonas dėl to, kad sutaupytų tai mo
vien padės, vis vien darys, ką
kia, kam sugalvojai tą Meno siai pagalvoju. Aš šioje šalyje nesaugus, iš namų išeidavo teriai šimtą dolerių. Darijos daro. Aš negaliu žodžiais ap
mokyklėlę, kam reikalinga jau keleri metai, o apie tokius me visai dienai, o duryse — pa(si)aiškinimas: „Mes žinom, sakyti, kiek dėkingumo jiems
„Bičiulystė”, jei nepadidėja dalykus nė žinot nežinojau. viena sena spyna). Net nesu kaip jums sunku uždirbti tuos abiems jaučiu. Esu ne kartą
prenumeratorių skaičius. Čia A, taigi čia ne mūsų nuopel dvejojusi atidaviau jam saugo pinigus”.
Reda: Taip, iš Darijos gir sakiusi jiems: „Ačiū, Gedimi
iškart atsakau skeptikams — nas, iškart pašikuklina, tai ti mūsų pinigus.
dėjau, kad jie yra sau pasakę, nai, ačiū, Darija. Ir kaip Jums
ar gali du kartus per mėnesį Gediminas Dragūnas mums
Gintaras: Gediminas mums
padėjo...
Žinau
Gediminą,
ma
jog neturi teisės palikti tokių atsidėkoti?” Gediminas juokia
išeinantys puslapiai pakeisti
papasakojo apie Philadelphia
tau
jį
po
mišių
Philadelphia
kaip mes, naujų atvykėlių, li si ir moja ranka, o Darįja šyp
ką nors? Gal tik nežymiai.
lietuvius, apie karo pabė
Šv.
Andriejaus
bažnyčios
sa
kimo valiai. Jie siekia padėti sosi: „A, ką jūs čia!” Gedimi
Visi turime kiek keistis, jei
gėlių stovyklas Vokietijoje, Si
nai, Darija, Jūs ne kartą ir ne
norime, kad galingai plūstelė lėje su glėbiu laikraščių (juos birą, Lietuvą. Stebimės, kiek mums, kaip kažkas prieš dau du girdėjote padėkos žodžius
jusi trečioji banga nenuban išdalina naujai atvykusiems), daug jis žino! Parodė vaizda gelį metų padėjo jiems. Tie iš tų, kuriems esate padėję. Iš
guotų sau. Nepriekaištaukime matau kalbant su žmonėmis, juostę kas vyko Washington žmonės nepamiršo, kad pra kiekvieno
atskirai.
Dabar
vieni kitiems — jūs tokie, o vietiniais ir atvykėliais. Na, 1991-aisiais, kaip Amerikos džia yra labai sunki...
Jums
sakom
„Ačiū!”
visi
kar
mes kitokie, — nei jūs, nei sakau sau, pereisiu aš per lietuviai rėmė Lietuvos ne
Vaidas; Žinai, į kitą kreip- tu, ir sakome per spaudą —
mes nepasikeisime per daug. tuos atvykėlius, ką jie mąsto, priklausomybės siekį. Mes iš tumeisi pagalbos, tai tas (kas kad visa lietuviškoji Amerika
Kokie jau esame, tokie ir pa ką galvoja apie Gediminą.
Dragūnų tiėk sužinojom apie suprantama) dar pagalvotų, žinotų ir girdėtų.
Reda: Labai geras, labai šil
liksime. Gal viliuosi, priside
Lietuvą, kiek neabejoju, Lietu pakrapštytų pakaušį, tada ką
Užrašė
rinsime, prisitaikysima Nei tas žmogus. Jo žmona Darija voje niekada nebūtume suži nors atsakytų. O Gediminas
Dalia
Kairiūkštienė
mes, nei jūs nevykdysimt ak tokia pati. Pirmą kartą susi noję.
lai kieno nors primestos va tikome bažnyčios salėje. Gedi
Reda: Gediminas man pa
lios. Juk esame be galo karin minas priėjo, prisistatė, pasi
skambindavo kartą ar du
teiravo,
kaip
laikomės,
ar
se
gos, peštukinės tautos pali
kiekvieną savaitę. Kaip jis
kuonys (kitaip mažos tautos niai atvykę. Mes, aš su vyru,
žinojo, kaip nuspėjo, kad man
tik
savaitę
buvom
praleidę
neišlieka — teigia istorikai),
labai sunku, ne tik fiziškai,
Philadelphia,
po
didelių
nenusiteikę vieni kitų atžvil
be ir dvasiškai?! Labai reikėjo
sunkumų
tik
tik
susiradę
lai
giu žemintis ar keliaklups
žmogaus su kuriuo galėčiau
kinus
darbus,
dar
neatsigavę
čiauti. Ypač mes, nebendravę
pasikalbėti. Mano vyras grįž
nuo
pirmos
pažinties
su
Ame
jokiose bendruomenėse. Gyve
davo iš darbo vėlai, labai pa
rika.
Stovėjom
bažnyčios
sa
nę kitokioje aplinkoje ir kito
vargęs ir pavalgęs tuoj krisda
kioje laisvėje. Mes nepriima lėje, tokie pasimetę, susigūžę
vo į lovą. Iš jo nebuvo pašne
me primetamos mums nuo naujokai, žiūrėjom į žmones ir
kovo. Gedimino rūpestingas:
monės kaip mes ten gyveno nedrįsom nė prie vieno iš jų
„Kaip laikais? Ką dirbai, ar
me. Nes kaip gyvenome, žino prieiti. Gedimino smagus ir
tvirtas „Labas!” mums buvo ilgai dirbai, ką šiandien nu
me mes patys. Kaip ir jūs.
veikei?”, — palaikė mane.
Norėdama tobulinti reda lieptas į lietuvių bendruome
nę,
į
savus
žmones.
Iki
tol
Ilona: Žmonės čia, Ameri
guojamą „Bičiulystę”, dauge
jautėmės
ir
vieni,
ir
labai
koje,
klausia: „Kaip sekasi?”,
lio žmonių
klausinėju tiek
vieniši.
bet
iš
tiesų tu jiems visai
raštu, tiek žodžiu — kas pa
Gintaras:
(Redos
vyras):
nerūpi. Gediminas klausia,
tinka, kas nepatinka. Keletas
išeivijos žmonių apkaltino, Gediminas ir Darįja paėmė nes tu jam rūpi. Jam rūpi
kad per dažnai buvo „pra mus į savo globą. Kas sekma tavo problemos. Ne kiekvie
sivardžiuojama” — vadinami dienį nuveždavo į bažnyčią ir nam gali ir papasakoti apie
„žilagalviais”, kitiems nepa parveždavo. Po mišių kartais sunkumus per kuriuos eini. O
tinka per daug mistikos. O važiuodavome pas juos į na Gediminui ir Darįjai — atsive
kas yra mistika? Man asme mus. Parodė mums Philadelp ri.
Arūnas: Kas skambina imi
niškai viskas mistika, prade hia ir jos apylinkes. Jei ne
Darija
ir
Gediminas,
per
savo
graciniais
klausimais, kas pil
dant nuo to, kad esu šiame
pusės
metų
viešnagę
būtume
do atvykėliams anketas? —
pasaulyje, kad sapnuoju ir
sapnai išsipildo (?!), vaikštau, matę tik darbą, mūsų nuo Gediminas. Kas pakeičia ir re
M. K. Čiurlionis. „Ožiaragis”.
zervuoja atvykėliams bilietus?
skraidau lėktuvais, kalbu be- mojamą kampą.
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AR ŽINAI, KAD...
•

Estradinės

muzikos

metro A. Šabaniausko (19031987 m.) premįjos lietuviškos
estrados atlikėjams buvo pra
dėtos teikti 1990 metais. De
vintuoju Antano Šabaniausko
premįjos laureatu, Palangoje
tris dienas vykusiame estra
dinės muzikos festivalyje, pa
skelbtas 46 metų dainininkas
Edmundas Kučinskas. E. Ku
činskui buvo įteiktas iš aukš
čiausios prabos sidabro ir pla
tinos specialiai pagamintas
laureato žiedas ir laureato
diplomas. Laureatui yra skir
ta 5,000 litų premija. Palan
goje gimęs ir augęs E. Ku
činskas profesionalioje scenoje
dainuoja 25 metus. Savo kar
jerą jis pradėjo estradiniuose
ansambliuose „Kopų balsai”,
„Nerįja”. Pastaruosius 7 me
tus jis koncertuoja vienas. Per
tą laikotarpį E. Kučinskas
yra parengęs 7 solines pro
gramas, išleidęs tris savo dai
nų kompaktinius diskus ir
penkias garso kasetes. Pirmą
ja premįjos laureate tapo Ja
nina Miščiukaitė. Vėliau pre
mįjos buvo skirtos Stasiui Po
vilaičiui, Nijolei Ščiukaitei,
Nįjolei Tallat-Kelpšaitei, Vy
tautui Kemagiui, Viktorui
Malinauskui, Onutei Valiuke
vičiūtei, Birutei Petrikytei.
• Prie lietuviškų stalų lie
tuviškose kėdėse sėdi, lietu
viškose lovose guli nemažai
prancūzų, vokiečių, belgų,
skandinavų, japonų. Ekspor
tas mūsų šalies baldžiams ta
po galimybe dirbti ir užsidirb
ti. Jau kuris laikas nedidėjanti Lietuvos žmonių perka
moji galia, statybų mažėjimas
baldų gamintojus verčia atsi
sakyti minčių, kad įmonės gali
išlikti prekiaudamos tik vietos
rinkoje. Šiuo metu Lietuvos
baldžius gelbėja tik eksportas
į užsienį.
• Lietuvoje yra 90 smul
kių alaus daryklų, kas sudaro

10 proc. Lietuvos alaus rinkos.

• Kaune yra 54 bendrojo

lavinimo mokyklos. IŠ jų — 4
pagrindinės, 4 pradinės ir 3
jaunimo mokyklos.

ZODIAKAS
OŽIARAGIS

Eurazijoje ir Šiaurės Afriko
je paplitusi laukinė ožka įspū
dingais ragais, atlenktais at
gal ar suktais, kartais laiko
ma mėnulio simboliu, pvz., jų
pasitaiko akmens amžiaus
piešiniuose ant uolų, taip pat
Mesopotamijoje (Gilgameso
epas). Ožiaragis arba Capricomus, yra dešimtasis Zodia
ko ženklas, jis atitinka pirmąjį
žiemos mėnesį, Saulė būna
šiame ženkle gruodžio 21 d. —
sausio 19 d. Marsas Ožiara
gyje yra pakilęs, čia yra Satur
no namai. Jupiteris, Marsas ir
Saulė (Uranus) jau nuo hele
nistinės astrologijos laikų yra
jam priskirti globėjai. Satur
nas, Venera, Merkurįjus — jų
atitikmenys indų astrologijoje.
Ožiaragis yra žemės ženklas,
moteriškas, neigiamas (pasy
vus) ir kardinalus. Ožiaragio
žvaigždynas identifikuojamas
su jau babiloniečių šaltiniuose
minimu mišriu gyvūnu ožkažuve. Ožys dažnai traktuoja
mas (teigiamai arba neigia
mai) kaip vyro seksualinių jė
gų įkūnįjimas. Indįjoje — Sau
lės gyvūnas, skirtas ugnies
dievui. Senovės Graikįjoje
ožys buvo aukojamas Dioni
sui, ant jo jodinėjo Afroditė,
Dionisas ir Panas. Biblįjcje —
aukojamas gyvūnas, ant korio
krinta visos nuodėmės, todėl
kaip atpirkimo ožys išvaromas
į dykumą.
Parengta pagal
Udo Becker. L.T.
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Bičiulystė
BIČIULIŠKOS KŪČIOS BRIGHTON
PARKE
Kas mums lietuviams katalikams yra Kūčios? Negaliu
kalbėti už visus, bet daugu
mai, gal ir visiems, — Šven
tos nakties paslaptis ir buvi
mas'kartu. Tai šeimos susi
kaupimo, susitikimo šventė,
kai susirinkusieji susėda už
stalo, Sukalba poterius, dalija
si kalėdaičiu, prisimena ne
grįžtamai išėjusiuosius, padė
dami jiems
lėkštelę, uždeg
dami žvakelę.
Ką daryti tiems, kurie, toli
nuo Seimų, nuo tėvynės, kurie
lyg ir savų namų neturi, o tik
laikinus, kuriuose dirba ar
yra prisiglaudę? Kauniečiui
Algimantui Keziui, trečius
metus čia skaičiuojančiam,
kirbėjo mintis — artėja Kū
čios, Kalėdos, Naujieji metai
ir vėl vieniši žmonės kur nors
susigūš kampe, ašarą nu
brauks. Nelengva, ypač tokių
metinių švenčių proga, kai
jautiesi nelabai kam reikalin
gas, nes kiekvienas turi savo
rūpesčius, o pirštis kam nors
į svečius lyg ir netinka. Kun.
Jauniui Kelpšai taip pat rūpė
jo kaip nors pritraukti dau
giau žmonių. Tada Algiman
tas pasiūlė organizuoti to
kiems žmonėms Kūčias ir
„mašina” ėmė suktis. Buvo
skelbiama viešai — vienišiai
ir neturintys kur sutikti Kū
čias ir Kalėdas — eikite pas
mus. Užsirašė apie 50 žmo
nių. Atvyko per šešiasdešimt.
Kartu su kun. J. Kelpša pa
dėjo ruoštis ir nuo Vilkaviškio
kilę kunigai — Vaidotas Labašauskas ir Žydrūnas Kulpys.

Kun. Jaunius Kelpša

r I.
Kun. Jaunius
Kelpša.
JAV tik pusantrų metų: —
Tikėjau, kad ateis dešimt,
dvidešimt. Kai užsirašė pen
kiasdešimt, labai nudžiugau
— tai viršijo mūsų lūkesčius.
Daug darbų nuveikėme, bi

Velykas ir kitokius suėjimus
vienišiems žmonėms. Ypač
jaunimui, kuriems Lietuvoje
tokias šventes ruošė tėvai.
Reiktų stengtis padėti, kad
svetimon žemėn atvykęs jau
nimas nenutoltų nuo bažny
čios, kad religinės tradicijos ir
čia tęstųsi. Toliau jau viską
darė kunigas Jaunius. Kai aš
jo po kelių savaičių paklau
siau ar daug žmonių užsira
šė (tada buvo tik šeši), jis man
atsakė, kad jei ir šeši žmo
nės ateis, vis tiek švęsime. O
kas įvyko — dešimt kartų
daugiau atėjo! Įspūdžiai pa
tys geriausi. Kaip gerai, kad
bažnyčion
prisirinko
tiek
daug žmonių. Neabejoju, jog
šios Kūčios — graži pradžia
ateičiai.
Naujųjų metų proga, vi
siems linkiu Meilės, Atlaidu
mo. Ypač atlaidumo smulkme
nose. Taip mūsų bendruome
nė bus stipresnė”.

Salomėja Daulienė. JAV
LB Brighton Parko apylinkės
pirmininkė: „Mūsų parapi
joje, nuo pat atvykimo į JAV,
niekada nebuvo švenčiamos
Kūčios tą patį vakarą. Todėl
buvo labai malonu padėti jas
surengti. Kartu su Monika
Gudaitiene tvarkėme stalus,
aptarnavome žmones. Kūčių
vakarą pasitikau svečius.
Kun. Jaunius užsakė maistą
pas Morkūnus, mes padėjome
jį patiekti. Visus teko pasvei
kinti JAV LB vardu. Mūsų
parapijoje yra nemažai ir išei
vijos vienišų žmonių, kuriems
Kūčių vakarą būtų buvę liūd
na, jei jie nebūtų pakviesti
pabūti kartu. Jie sudarė kokį
trečdalį visų dalyvavusių.
Šios Kūčios buvo patrauklios
viskuo — daug lietuvių, kun.
Jaunius ir jam talkinusieji
kunigai ir seselė Ramutė, at
vykusi iš Pažaislio vienuoly
no, sukūrė labai šiltą jaukią
aplinką, sugebėjo perteikti
Šventosios nakties nuotaiką.
Ypač visiems paliko įspūdį
kun. Jauniaus pasiūlymas pa
laiminti vienas kitą, esant
kairėje ir dešinėje, nubrė
žiant kryželį kaktoje. Kaip
buvo malonu, kai kiekvienas,
būtent kiekvienas žmogus
galėjo pasakyti ne daugiau
kaip tris linkėjimus visiems.
Buvo nuostabiai draugiška
ir linksma. Bažnyčia prisi
rinko pilna lietuvių, kurių
daugumą sudarė neseniai at
vykusių žmonių iš Lietuvos, o
jų Brighton Parke priskai
čiuojama apie tris tūkstan
čius! Galėčiau tvirtinti, kad
tai bažnyčios atgimimas, taip
svarbus mums, seniesiems gy
ventojams. Tai buvo labai
svarbios šv. Mišios, nes slo
vakas parapijos klebonas, vi

čiuliškai
pasidalindami su
geranoriškais išeivijos lietu
viais, Salomėja Daulienė, Mo
nika Gudaitiene, Vytautu Sta
nevičiumi ir Jonu Vyšniaus
ku.
Atvykusių nusiteikimas su
kūrė puikią aplinką. Kai ko
neplanavome, daug kas įvyko
spontaniškai. Man buvo bran
gus tų žmonių bičiuliškumas.
Aš bufetui labai laimingas, kai
skirstydamiesi žmonės dėkojo
ir sakė, kad tokių gerų Kū
čių, šv. Kalėdų jiems dar ne
teko atšvęsti.
Naųjųjų metų proga linkiu
visiems būti daugiau tikres
niais, ęuoširdesniais.
Algimantas Kezys, fotome
nininkas iš Kauno, treti metai
Čikagoje. Čikagiškio A. Kezio
bendrėvkrdis, bet negiminė.
Savo nuotraukos neturintis,
sako, kad yra panašus į bat
siuvį, vaikščiojantį be batų:
„Kunigas Jaunius viename są laiką stengiasi pabrėžti,
iš mūsų pokalbių bėdavojo, kad parapijoje mažai lietuvių.
kad parapijoje nėra daug žmo Žmonių padaugėjimui daug
nių, mažokai jaunimo. Tada prisidėjo kunigas Jaunius, ku
ir pasiūliau, jog reiktų su ris moka bendrauti, patraukti
rengi Kūčias, šv. Kalėdas, šv. juos. Jo veikla ALTV ar spau-
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MENO PASAULYJE
** Gruodžio pradžioje
Klaipėdos dramos teatre pa
gal italų rašytojo Aleksandro
Bariko literatūrinį monologą
pastatytos muzikinės tragiko
medijos „Heilo, Lemon” žiūro
vai neišvydo. Spektaklis su
žlugo dėl teatro scenoje debiu
tuojančio žinomo džiazo muzi
kanto ir politiko Vytauto Grubliausko. Tą vakarą kartu su
aktoriumi Rimantu Pelakausku turėjo vaidinti klaipė
Bičiuliškose Kūčiose lietuviškame Brighton Parke (iš kairės Birutė Kairienė, Mindaugas Kairys Arūnas Rau diečių pamėgti džiazo muzi
gevičius, Audronė Raugevičienė, Laima Makauskaitė, Gintautas Kindulys.
kantai — Saulius Šiaučiulis.
»
V.
Grubliauskas ir Edmundai
doje, radijuje patraukia ir su visiems daugiau artimo mei varžiausi eiti pas nepažįs
domina. Tiek žmonių bažny lės”.
tamus žmones, į nepažįstamą Federavičius. Imta kalbėti, jog
Jane Hurst. Žolininkė. 50 aplinką. O kai įėjome — visas spektaklis sužlugo dėl to, kad
čioje buvo tik kai mes atvy
kome iš Vokietijos. Širdis m. Ją pakvietė Daiva, kalbė varžymasis išgaravo, iškart vienas atlikėjų tą vakarą buvo
džiaugiasi, matant visa tai. jo: „Aš džiaugiuosi kad turiu kaip namuose, kaip savo šei neblaivus. Klaipėdos dramos'
Dabar reikia tik išlaikyti tuos lietuviško kraujo. Čia taip moje. Geras jausmas. Mane teatro vadovas Gediminas
žmones, kad jie vis dažniau ir puiku pas jus. Dar tokių Kū pagavo
kunigų
dėmesys Pranckūnas nenoriai kalbėjo
ir dažniau ateitų į mūsų baž čių nebuvau tur^ju savo gy mums visiems, neabejotinai apie šį incidentą. Tačiau pri
nyčią.
venime. Būtinai dalyvausiu kiekvienas iš mūsų čia buvo pažino, kad jis įvyko dėl pras
Naujų metų proga linkiu, ko ir kituose lietuvių renginiuo laukiamas ir reikalingas. Mal tos V. Grubliausko sveikatos.
linkėjau per Kūčias — meilės se ar šventėse ir išmoksiu su da visus vienijo. Po šv. Mišių, Paklaustas, kodėl publikai ne
ir vienybės!
sikalbėti lietuviškai. Daiva kai kunigai, seselės mus, išei pranešta apie tai, G. Pranc
Stasę ir Vytą Jagminus pažadėjo man padėti”.
nančius iš bažnyčios, išlydė kūnas atsakė, jog nenorėta
sutikau Lemonte jau po šv.
jo, kiekvienam paspausdami dar labiau jos įaudrinti: „At
Mišių. Atskubėjo iš Brighton
ranką, man pasirodė, kad jie, likėjo ligą, dėl kurios spektak
Parko parapijos, kur su visa
kaip geri namų šeimininkai, lis neįvyko, galima pavadinti
šeima buvo nuvykę dalyvau
išleidžia, kad vėl sutiktų. O technine kliūtimi”. Žiūrovai,
ti, kaip žmonės įvardija
Lietuvoje didelė dalis kunigų teigiantys, kad spektaklis ne
„kun. Jauniaus Kūčiose”: —
yra labai trafaretiški ir šal įvyko dėl to, jog atlikėjas buvo
„Žinai, aš tokia laiminga, kad
ti. Naujųjų metų proga lin išgėręs, savo nuomonę pa
mes ten dalyvavome. Tokia
kiu visiems šilumos ir meilės grindė tokiu argumentu — iki
premjeros likus pusvalan
dvasinga aplinka. Tokia šilu
ne tik savo namuose”.
džiui,
V. Grubliauskas pasiro
ma, kunigai buvo taip arti
Arūnas Raugevičius. 42
dė
teatre
ir veržėsi į sceną. Šis
mūsų. Atrodė, kad neįmano
metų, JAV — 10 mėn. Kaunie
garsių džiazo festivalių orga
ma, jog Kūčios būtų švenčia
tis: „Tai ne pirmos Kūčios,
nizatorius liberalas — vienas
mos kitaip, nei iki šiolei —
kurias sutinkame ne savo na
populiariausių žmonių Klaipė
tik namuose. Pasirodo, kad
muose. Buvo toks laikas, kai
doje. Išrinktas uostamiesčio
gali susikurti ir visai nauja
galėdavome nuvykti kalėdi
tarybos nariu, muzikantas
tradicija, per pačias tikrąsias
nių atostogų paslidinėti, taip
pretendavo
į mero postą.
Kūčias susirinkti ir pasijus
teko sutikti Kūčias, šv. Kalė
Miesto taryboje kurį laiką va
ti, kaip mes — viena tauta,
das Austrijoje, Slovakijoje. O
Virgilijus Ragauskas.
dovavo kultūros, švietimo ir
viena šeima. Ir kitais metais,
šios Kūčios paliko labai ma
jei tik bus rengiamos tokios
Virgis Ragauskas. 50 lonų įspūdį. Gerai, kad nerei sporto komisijai.
Kūčios, būtinai dalyvausime, metų. JAV — du mėn. Kau kėjo plušėti, jas ruošti, ypač
ir kitus pakviesime. Ne tik nietis: „Visą gy^erpmą. Kū kai dirbi visą dieną. Sakyčiau,
vieniši, bet ir šeimos gali būti čias šventėme namuose. Da kad ir Lietuvoje viskas tas
kartu. Norėčiau, kad tokios bar čia atsidūręs nė nepagal pats, tik trūksta to, kas buvo
pirmosios Kūčios taptų tradi vojau, kad man teks tokia ga čia — kunigo artumo, dėmesio Jaunius, pamatęs jį vėluo
cinėmis.
limybė dalyvauti bendrose kiekvienam žmogui. Norisi ti jant, pajuokavo: „Na, matai,
Artėjančiųjų metų proga no Kūčiose, kuriose pasijaučiau kėti, kad Lietuvos jauni kuni kaip gerai, kad gimiau nei per
rime visiems palinkėti kuo kaip savo namuose, tik, gaila, gai palaipsniui padės pasi anksti, nei per vėlai!” „Ypa
geriausios sveikatos. Būkime be žmonos ir sūnaus. Tarp keisti kunigo įvaizdžiui — jie tingai patiko šios Kūčios, jau
sveiki kūnu, bus sveika ir mū tiek svetimų žmonių jaučiau tap6 artimesni. Per LTV kun. čiausi kaip vienos didelės šei
sų siela. Taip pat linkime, si savu. Juk būčiau visas Salvijus veda labai įdomias mos narys. Buvo tokia sielos
kad kuo daugiau žmonių my šventes praleidęs vienas pats laidas, kurios irgi padeda ramybė, žmonės geranoriški.
lėtų vienas kitą”.
su savimi. O dabar dėkoju žmonėms įsigilinti daugiau į Nebebuvo mums įprasto sarDaiva Butautaitė. JAV — žmonėms, kad Kūčios, šv. Ka religiją. Priartina ją prie kiek matlyvumo (čia mes abu nu
sijuokėme, nes jau buvau pa
7 metai: „Tai mano pačios lėdos praėjo jaukioje, lyg ir vieno žmogaus. Tai svarbu.
miršusi šį nelabai lietuviš
maloniausios Kūčios, kurias savų namų aplinkoje. Kai
Gerų Naujųjų metų, kad
švenčiau iki šiolei. Mes visi bažnyčioje kunigas pakvietė mūsų gyvenimas pagerėtų ir ką, bet vartojamą lietuvių tar
sužavėti kunigų šiluma, artu visus susiimti už rąnkų, man šeimoms nereikėtų atsiskirti pe išsireiškimą (L. T.), kai
mu, paprastumu. Kunigas gerklėje lyg ir spązmos, aša dėl vienokių ar kitokių susi žmogus galvoja — aš prie ta
Jaunius prie kiekvieno priėjo, ros arti buvo, taip viskas jau dariusių negerovių Lietuvoje. vęs neprieisiu, nepakalbinsiu,
nes tavęs nepažįstu. Juk mes
pakalbino, paspaudė ranką dino — toli nuo tėvynės, baž
Birutė
Kairienė,
dviejų sū susirinkome ne gėrimo tiks
ir palinkėjo ką nors gero. nyčia pilna lietuvių, daug
nų mama, bankininkė. JAV — lu, o pabuvimo kartu, dažnai
Būtent, kiekvienam žmogui. jaunų žmonių. Tokiose vieto
treji metai: „Daiva pakvietė
Mes visi šešiasdešimt ar net se jauti tautą
mes jėga! į šias Kūčias. Buvome su jau taip reikalingo lietuvio sielai.
Šiose Kūčios tarsi pasipildėdaugiau žmonių, sėdėjome Lietuvoje koks skirtumas? Se
nesniuoju sūnumi Mindaugu, me dvasingumu, kurio priprie vieno salo ir jautėmės ni kunigai gana konservaty
o vyresnysis Tautvilas — trūkstame. Mūsų dažnesniam
didele šeima. Mano brolis, ku vūs, o jaunieji, kaip ir kun.
būsimas lakūnas, studijuojan bendravimui trukdo labai di
ris nėra toks aktyvus katali Jaunius ar kiti, bando keisti
tis St. Louis universitete, bu deli atstumai, užimtumas,
kas, po šių Kūčių sakė, kad nusistovėjusią rutiną, bando
vo su savo draugais. Dirbau sunkus darbas. Kai viskas su
jam tarsi tikėjimas atsinauji eiti prie žmonių. Tokių kuni
iki šeštos valandos vakaro. plaukia į vieną vietą, neretai
no — toks įtikinamai šiltas gų pagalba tikėjimas neišblės,
Kada man pačiai pasiruošti?! žmogus sunkiai kur išsijudi
ir tikras pasirodė kunigo žo o tik stiprės. Visiems linkiu
Todėl apsidžiaugiau ir sune na. Bet tokie pobūviai mums
dis. Mūsų draugai, jau iš mū gerų Naujųjų metų!”
rimau — o kaip atrodysime labai reikalingi.
sų ir kitų išgirdę, kaip buvo
Audronė
Raugevičienė,
svetimų žmonių tarpe? Die
Mūsų buvimas šioje žemėje
jauku ir gera, gailėjosi, kad lituanistė, ekonomistė, JAV
ve, kaip buvo lengva ir gera toks laikinas ir trumpas, todėl
nuėjo kitur. Kitais metais jie — dvi savaitės. „Nespėjau at
— mes visi, tarsi seni pažįs visiems Naujųjų metų proga
bus kartu su mumis. Aš bū vykti, o jau pagavo namų ilge
tami, tarsi viena šeima. Net noriu palinkėti paties svarbiau
tinai ateisiu ir kitais metais. sys — Lietuvoje liko dukra ir
keista, kaip buvo paprasta sio — Meilės ir atlaidumo”.
Naujųjų metų proga linkiu sūnus, abu studentai. Labai
bendrauti. Ačiū moteriškėms,
Kalbėjosi
kurios taip puikiai padengė
Ligija Tautkuvienė
stalus. Tokie bičiuliški susi
ėjimai ta ar kita proga, ska
tina mumyse norą ir kitam
kartui susieiti. Labai dėkinga
visiems už širdies šilumą.
Naujųjų proga linkiu vi
siems savitarpio supratimo.
Kad gyventume saugiai ir lėk
tuvai nekristų..."

Stasė Jagminienė (ii kairės), Jane Hurst, Daiva Butautaitė.

Vytautas Katilius. JAV —
penkeri. Praeityje Lietuvoje
žinomas muzikantas, Šiaulių
estradinio ansamblio „Vai
ras” įkūrėjas, dainų kūrėjas.
Gal dar nepamiršote jo dai
nos: „Gimiau nei per anksti,
nei per vėlai, gimiau pačiu
laiku...”? Būtent ši daina ir
sušildė Vytautą, kai kunigas

Vytautas Katilius

** Kultūros ministerijos
paskelbti šių metų Lietuvos
i acionalinių kultūros ir meno
premijų laureatai. Devyni me
nininkai apdovanoti už pasta
rųjų penkerių metų meno kū
rinius, reikšmingus Lietuvai
ir pasauliui. 2001 metų Nacio
nalinę kultūros ir meno pre
miją pelnė rašytojai Leonar
das Gutauskas ir Justinas
Marcinkevičius, operos solistė
Violeta Urmanavičiūtė-Urmana, kino režisierius Šarūnas
Bartas, kompozitorius Felik
sas Bajoras, dailininkas Leonoras Vytautas Strioga, Len
kijoje gyvenantis lietuvių dai
lininkas Stasys Eidrigevičius,
dirigentas ir muzikologas Do
natas Katkus, aktorius Kostas
Smoriginas. Lietuvos nacio
nalinė kultūros ir meno pre
mija — vienas garbingiausių
Lietuvos ir pasaulio lietuvių
bendruomenės menininkų ap
dovanojimų. Jis teikiamas
kasmet nuo 1989 metų. Pre
mijos dydis — 42,500 litų.
Kandidatūras svarsto Premijų
komitetas, kuriam šiuo metu
vadovauja Sigitas Geda. Ko
mitetą sudaro žinomi Lietuvos
menininkai ir menotyrininkai.
Laureatai, kaip kasmet, bus
pagerbti Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos — Vasario
16-osios — išvakarėse Prezi
dentūroje. Kultūros ministrė
Roma Dovydėnienė pasidžiau
gė, kad Nacionalinės premijos
laureatų kūrybai populiarinti
šiemet buvo skirta 400,000
litų. Taip ketinama elgtis ir
ateityje. Premijų komiteto na
riai pripažino, kad apdovano
jimą lemia ne tik pristatyto
menininko „kalibras”, bet ir
visuomenės dėmesys jo kūry
bai, sklaida pasaulyje, pristatančiojo recenzento iškalba,
pačių vertintojų intuicija. „Ta
čiau sklaida pasaulyje — ne
pagrindinis argumentas, nes
dabartinė Lietuva yra visame
pasaulyje”, — perspėjo S. Ge
da.

** Didžiosios Britanijos
korporacijos BBC apklausa
parodė, kad roko grupės „The
Beattles” legenda John Lennon žymiausio visų laikų brito
rinkimuose
pasirodė
esąs
svarbesnis už poetą William
Shakespeare. Velionio J. Lennon eilės ir melodijos lėmė,
kad jis lenkia W. Shakespea
re, mokslininką Sir Isaac
Newton ir šalies karo metų
lyderį Sir Winston Churchill.
J. Lennon, kurio 21-osios nu
žudymo metinės neseniai buvo
minimos, pirmajame dešimtu
ke atsidūrė kartu su mokslo
pionieriais, tyrinėtojais ir šalį
gelbėjusiais lyderiais. Kitas
„eksbitlas” Sir Paul McCartney, kuris pateko į dvidešim
tuką, yra aukščiausią poziciją
užimantis tebegyvenantis as
muo. Gana neblogai vertinami
roko „chameleonas” David Bowie ir „Posh Špice” vyras Ang
lijos nacionalinės rinktinės
futbolininkas David Bechk-

ham.

Parengta pagal Lietuvos ir
užsienio spaudą L.T.

K1-AIDŲ ATITAISYMAS
Praeitoje „Bičiulystėje" (Nr.
26, gruodžio 14 d.) str.
„Bičiulius pažinsi nelaimėje”
ne dėl redakcijos kaltės, įsi
vėlė klaida: penktos skilties
paskutinėje pastraipoje, kur
kalbama apie Putnamo sese
les, vietoje „seselė Petronė
lė”, reikia skaityti „vienuo
lyno provincijolė Paulė". Atsi
prašome ir ačiū Izabelei
Zmuidzinienei už pastebėtą
klaidą. L. T.

»
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ŠYPSENA — SIELOS VEIDRODIS
Kai studentė iš Lietuvos pa
sipiktino amerikiečių Šypsena,
taip pagailo jaunuolės, nemo
kėjusios įvertinti vienos gra
žiausių bei brangiausių Die
viškojo Kūrėjo dovanų Niekas
nemėgsta „rūgštaus obuolio”,
niekad nepatrauks susirau
kęs. lyg džiovinta slyva, vei
das. Net pati žaviausia pasau
lio gražuolė, be šypsenos, be
vidines šilumos, be sielos gro
žio, atstums kiekvieną, it led
kalnis.
Milton savo „Prarastajame
rojuje” ryškiai pabrėžė šypse
nos vertę: „Meili šypsena, mū
sų širdgėlų vienintelis balza
mas”. Šypsena nutvieskia niū
raus ūpo debesis, pakelia nuo
taiką ir neša šviesos, gerumo,
net linksmumo sparnais... Tai,
kas pasiekia gyvenime giliau
siai, nešdama glėbį vertin
giausių dorybių, kas kainuoja
mažiausiai — nieko, bet dau
giausia duoda, yra tiktai ma
loni šypsena. Jau laisvoje Lie
tuvoje motinos mokė dukras
liaudiškai: „Šypsena nieko ne
kainuoja, bet daug perka!”

je. Jie nevadina atvykėlių tu
ristais, bet draugais. Šypsoda
miesi, kone smagiai juokda
miesi, jie taip maloniai nutei
kia, jog, pamilęs visą kraštą,
nori sušukti: „You made mv
day!” (Amerikiečių papročiu
tariant). Užklausiau, kokia jų
gerumo paslaptis? „Sunshine”,
ratukais nudardėjo, anot Alės
Rūtos, skardus juokas...
Nepatiko jaunai studiozei ir
„amžinas” amerikiečių „Thank
you”. Turėčiau pripažinti, jog
tie du malonūs žodeliai palietė
čia rašančią visam gyvenimui.
Grįžus iš Anglijos po užbaigtų
studijų, pusseserė stebėjosi:
„Kas tau pasidarė? Grįžai vi
sai kitu žmogumi. Kiekvienam
kaimiečiui turguje vis dėkoji”.
Su širdgėla tenka paminėti:
sykį vežė lietuvaitis — geras,
doras, sąžiningas, sielos žmo
gus — į oro uostą. Skubėjome.
Kai trečią kartą mus kelyje
užleido į priekį, jis ir sako:
„Kokie kultūringi tie ameri
kiečiai! Lietuvoje niekad ne
praleis. Dar net kuloku (jo iš
sireiškimas) pagrūmos!” Šir
dyje
grūmėsi gėda, užuojauta
Lietuvos Dukterų draugijos
su
gailesčiu,
o viršijo nuošir
narės, tos pasiaukojusios ideadžiausi
linkėjimai,
kad Lietu
listės, lankydamos vienišus,
voje
išnyktų
grubumas,
nea
vargdienius, paliegėlius ligo
pykanta žmonėms, o užuot
nius — neša viltį, paguodą,
grasinančio kumščio, pakiltu
skausmų nuraminimą, norą
ranka draugiškam pamojavi
Aukšėiausia Kalėdų eglutė Vilniuje — tai daugiau kaip 326 metrų
gyventi. Ne jų dovanėlės, ska
mui — „Važiuokite!” Juk tai
aukščio Televizijos bokštas, kuris ir šiemet nuo Kalėdų pirmosios dienos
numynai, bet atneštoji užjau
iki Trijų Karalių šventės bus iliuminuotas. G. Žilinsko (Elta) nuotr.
taip lengvai įvykdoma, tada ir
čianti šypsena yra milijoninės
žmogus galėtų daug- geriau
vertės. Ištiesta glostanti pa
pasijusti kultūringu žmogumi
galbos ranka yra Dangaus
TARP MUSŲ KALBANT
esąs. Arba bent civilizuotas —
siunčiamas palaiminimas!
ne laukinis!
• Visada žavėdavo kraštai su
Jau anais senais laikais ir
JAU PRAĖJO VIENERI
kultūringais
gyventojais. Šekspyras stebėjosi bei guodė
Austrijoje, net statybos darbi si savo sukurtoje dramoje
Marąuette Parke sau gyve
ninkai, tratindami grindinį, „Henrikas VIII”: „Žmonių blo nom, / Gimėm, augom ir pase
sekundei sustabdo ir mesdami gi elgesiai amžinai gyvena nom, / Šaukėm, rėkėm už tė
plačiausią šypseną, pasveiki bronzoje; o jų dorybes mes vynę / Marąuette Parko neapną visai nepažįstamą praeivį: užrašome vandenyje!” Šypse gynėm./ Ir palikę baltą frontą,
„Gruess Gott!” (Garbė Dievui). na, padėka, mandagumas, / išsikraustėm į Lemontą.
Gal patys draugiškiausi, pa viens kito gerbimas, suprati
Vladas Vijeikis
slaugiausi, maloniausi žmonės mas ir net atjautimas pri
Tai tikra tiesa. Mūsų daugu
JAV-ose yra Aliaskoje. Su šyp valėtų būti musų visų kasdie ma išsikraustė į Lemontą
sena, kone puldami, stengiasi niniai palydovai, bendraujant arba į visokius kitus „lemonvisiems pasitarnauti. Tiktai ne tik su savo mielais tautie tus”. Išsikraustė ir VI. Vijei
išvykdama, supratau kodėl. čiais, bet ir su visais Aukš kis. Tik ne į Lemontą ar kurį
Jei sugedus kieno nors maši čiausiojo vaikais žemėje. Tiek kitą Čikagos priemiestį, bet
nai kelyje, pravažiavai pro meilė, tiek pagarba, tiek drau tenai, iš kur, deja, nebesu
, šalį nepadėjęs — tai lygu giškumas, tiek dėkingumas grįžtama. VI. Vijeikis mirė
žmogžudystei. Palikti nelai nėra vienos krypties gatvė. prieš pat Kalėdų šventes
mėje, žmonės be pagalbos gali Mes visi turime mokėti ne tik (2000 m gruodžio 23 d.). Tų
mirtinai sušalti.
imti, bet ir duoti! Ne tai, ką tu metų gruodžio 27-tos dienos
Negalima buvo atsistebėti gauni, bet ką tu duodi — su darganotą vakarą su juo atsi
Vladas Vijeikis
sveikinome, o rytojaus dienos
žmonių
gerumu,
pagalba, daro gyvenimo prasmę!
nio) Marąuette Parke gyvento
prietelyste Naujoje Zelandijo
Stasė E. Semėnienė rytą išlydėjome Amžinybėn.
Poeto žodžiais tariant, lai namo svetainėje. Kalbėjome
kas lekia kaip užburtas. Va, apie prabėgusias dienas, apie
ŠAKIŲ DEKANATO MUZIEJUS
regis, kad tik vakar ar užva praeitin begrimstančius įvy
Dvasinių vertybių ugdymas
Ateityje prie muziejaus nu kar mudu kalbėjome jo (velio- kius. Pamenu, VI. Vijeikis pa
sakojo, kaip jiems (tėvui, moti
yra vienas svarbiausių šio matoma atidaryti skaityklą,
nai ir jam pačiam) atvykus iš
laikmečio uždavinių. Vykdyti tačiau dėl lėšų trūkumo šiuo
jaus aplinkoje mokiniai geriau tolimo Charkovo, teko apsigy
šį uždavinį pasitelkiamos įvai metu tai neįmanoma.
Nors muziejus įkurtas ir vei įsisavina perteikiamas žinias, venti Panevėžyje, Nevėžio
rios institucijos. Manome, kad
tam pasitarnaus naujai įreng kia visuomeniniais pagrin giliau suvokia dvasines ver upės pakrantėje. Tuosyk Vla
tas, lapkričio 18 d. atidarytas, dais, bet veikla vykdoma Be tybes, jų reikšmę žmogaus gy das pasakojo, kaip jis gar
džiuodavosi mamos iškepta
religinis Šakių dekanato mu lankytojų priėmimo, o jų iki venime.
Muziejaus veiklos tikslas — duona. Jis sakė (pora kartų
gruodžio 10 d. buvo 341, mu
ziejus.
Muziejus įrengtas Šakių pa ziejuje vedamos kai kurios ti pasitarnauti dvasiniam žmo kartodamas), jog dar nėra pa
miršęs ajarais klotoje krosnyje
rapijos namų mansardoje. Tai kybos pamokos mokiniams. nių ugdymui.
Bronė Sakalauskienė iškeptos duonutės kvapo.
ne ypač tinkama patalpa, nes Jau buvo 16 pamokų. Esame
Kur VI. Vijeikio nebūta ir ko
Muziejaus fondų tvarkytoja
neapšildoma, o daiktų išdėsty įsitikinę, kad religinio muziemui labai trukdo stogo šlaitai.
Bet, kaip atidarymo metu pa
sakė Šakių parapijos klebo
nas, kun. Deimantas Brogys
(muziejaus kūrimo iniciato
rius) — džiaugiamės tuo, ką
turime. Jeigu atsiras galimy
bės, muziejų plėsime, gal net
perkelsime į geresnias patal
pas.
Iš tiesų — džiaugiamės tuo,
ką turime. Iki atidarymo mu
ziejuje sukaupta daugiau kaip
tūkstantis eksponatų. Vertin
giausi eksponatai — tai litur
giniai drabužiai ir reikmenys,
jų yra per 400. Be jų nemažai
sukaupta apeiginių ir simboli
nių daiktų: kryželiai, žvaki
dės, škaplieriai, fotonuotrau
kos, gausi knygų bei žurnalų
lentynėlė. Daugumą jų pado
vanojo dr Juozas Kriaučiū
nas, gyvenantis JAV, Putnam
mieste. Jam nuoširdžiausiai
dėkojame

nedaryta! Gimė Charkove,
Ukrainoje. Gyveno keliuose
Lietuvos miestuose. Taipgi gy
veno Vokietįjoje, Prancūzijoje,
Brazilijoje ir pagaliau JAV.
Nuo pat mažens skautaudamas, pasiekė vyresnio skauti
ninko laipsnį, o 1967-1969 m.
buvo Lietuvių skautų brolijos
vyriausias skautininkas. Bai
gęs pradinius mokslus, mokėsi
gimnazijoje, o paskui Kauno
Meno mokykloje. Vėliau mo
kytojavo, dirbo Marijampolės
teatre scenos dekoratoriumi,
bendradarbiavo spaudoje, kareivavo... Gyvendamas Vokie
tijoje (išvietintų asmenų sto
vykloje), rengė parodas, rūpi
nosi bendro likimo draugų ge
rove ir už teisybę buvo patup
dytas už grotų. Patekęs į Pa
ryžių, gilino meno studijas.
Atkakęs į Sao Paulo, prisidėjo
prie „Mūsų Lietuva” laikraščio
steigimo. Jame rašė ir iliust
ravo. Galop atvyko į JAV. Il
gai neužtrukęs New Yorko
mieste, persikėlė į Čikagą.
1948-1950 m. „margučiavo”
„Margučio” radijo laidoje. Jo
sumanymu ir pastangomis,
buvo įsteigta sekmadieninė li
tuanistinė mokykla — tėvynės
pažinimo valandėlė. Gyvenda
mas Čikagoje, įkūrė „Vi Vi”
spaustuvę ir leidyklą „Tėviš
kėlės” vardu. Redagavo ir lei
do vaikams laikraštėlį „Tėviš
kėlė”. Jo spaustuvėje ilgokai
buvo spausdinamas „Margu
čio” žurnalas. Jis suredagavo
(1965 m.) paskutinę „Margu
čio” žurnalo laidą. Visą de
šimtmetį išbuvo „Skautų aido”
žurnalo techniniu redaktoriu
mi. Daug skaitė, rašė, iliustra
vo ir leido savo bei kitų para
šytas knygas. Parašęs ir išlei
dęs feljetonų knygą „Geriau
juoktis negu verkti” tapo (bu
vo pakviestas) Lietuvių rašy
tojų draugijos nariu.
VI. Vijeikis labai mėgo teat
rą. Tačiau į aktorius, kaip sa
koma, „nesimušė”. Vis dėlto jis
buvo mūsų bene geriausias
linksmo žodžio kūrėjas ir at
likėjas. Gaila Amžinybėn iš
keliavusio VI. Vįjeikio. Atrodo,
jog jis galėjo ilgėliau pabūti
mūsų tarpe.
Pasaulyje rengiamos pomir
tinės dailininkų parodos. 2000
m. gegužės 12-24 d. Čikagoje,
Čiurlionio galerijoje, buvo su
rengta VI. Vijeikio atliktų dar
bų paroda, kurią būtų galima
pavadinti dailininko priešmir
tine paroda. Jis buvo priešin
gas parodos rengimui. Gerai
pamenu, jis kuklinosi ir atsi
sakinėjo. Vis dėlto pavyko
įkalbinti ir surengti jo darbų
parodą. Ją surengė Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centras,
glaudžiai bendraudamas su
Čiurlionio galerijos vadovybe.
VI. Vijeikio kūrybinio turto
didelė dalis saugojama Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ro archyve. Kita dalis pateko į
Lietuvių skautų sąjungos ar
chyvą ir Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejų.
Čikagoje, Jaunimo centre
veikiančioje Čiurlionio galeri
joje tebestovi VI. Vijeikio pa-
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Nekilnojamasis turtas

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

GREIT PARDUODA
RE/MAX
;REALTORS
0FFC.I773) 229 - <791
HOME (7M| 425 - 7 ISO
17731 590-0205

IR GYVYBES DRAUDIMAS.

RIMAS L.STANKUS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654
"

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

A &S
HKMTINd

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833
(angliškai)

New Vision

(TONY) ANATOLIJUS BACKO

Bus.: 708-361-0800

773-617-6768 (Setuviškai ir rusiškai)
FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas
ir instaliacija

Vore Ms* 773854-7830
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MA YER
Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar pnemiesf iuose, kreipkitės i
DANUTĘ MA YER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m
Niuosavybių
- •’įkainavimas
' ’
- •
veltui.

V.A.L Auto Servisas.

Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St

PATRIOT MORTGAGE
COMPANY

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

Kalbame lietuviškai.

• Finansuoja perkant
nekilnojamąjį turtą
• Perfinansuoja turimą
nuosavybę
• Pataria ir paaiškina
finansavimo klausimais

LENOER

Siūlo darbą

Patnot
Mortgage
Co. is art

IHnoto

Restdenttal
Mortgage
itcensee

Reikalingi žmonės,
darantys „sidings”.
Tel. 815-462-6263;
630-774-1025.

ŽILVINAS KARALEVIČIUS
Tel. 630-393-5662;
773-456-8502

Įvairūs

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

PASIŲSKITE
DOVANŲl
LIETUVĄ
-Dovanų parduotuvč-

www.FarAwayLT.com
Pristatymas Lietuvoje per 1-3
dienas.
Taip pat turime
lietuviikų gaminių
skyrių. Siunčiame į,,
daugumų Salių.
,,

Skokie kraustymo
kompanijai skubiai
reikalingi vairuotojai —
perkraustytojai.

Tel. 847-675-6617.

L
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^“zepter-

ZEPTER mis

— saugoti žmonių sveikatąl

Šveicarijos kompanija siūlo Jums, mieli pirkėjai, šventines kainas bei
dovanas. Nuolaidos tikrai maloniai nustebins. Skambinkite šiandien,
juk sveikata — brangiausias turtas.

Kompanijos atstovai ALDONA ir GINTAUTAS.
Tel. 847-045-0656 (palikti žlnutą), 706-917-9330 (mobilus).

Mūsų klientus bei mūsų
produktų mėgėjus sveikiname
Ir linkime laimingų 2002 metų,
primindami, kad Ir alų reikia
gerti saikingai!
STANLEY O. STAVVSKI

President

Auroms
Importer of Ouality Wines,
Beers & Liųuors
2017 North Mendeli Street,
Chicago, Illinois 60614
Tel. 773-276-4848
Fax. 773-278-5206

J

gamintas staliukas, kurio vir
šuje matomas dailiai išpjaus
tytas žirgu jojantis raitelis ir
žodžiai: „Kai aš jojau per Vil
niaus miestelį, visos miesčionkėlės manimi gėrėjosi”. A A.
Vladas Vįjeikis buvo ir tebėra
vertas neužmirštamo dėmesio
bei pasigėrėjimo.
Petras Petrutis
* Kalėdų rytą netradicinė
vestuvių ceremonįja vyko
Įgulos bažnyčioje. Čia žiedus
sumainė Juozo Vitkaus in
žinerijos bataliono karininkas
Julius Gaižauskas ir jo iš
rinktoje Renata. Pasak Kari
ninkų ramovės viršininko ka
pitono Gedimino Reuto, tokia
iškilminga ceremonija, ban
dant atkurti karininkų tradi
cijas, vyko pirmą kartą.
Zanavykų sostinė Sakiai iš lėktuvo

Nuotr Gedimino .Jokūbaičio

(KD,Elta)

2001 m. lietuvių ev liuteronų sinode. Čikagoje. Kolegijos prezidentė Hali
na Dilienė ir sinodo direktorius Jonas Variakojis Nuotr Ievos Plpynės

GYVENIMO VINGIUOSE

* Lietuvos nuteistieji iš
valstybės pageidauja pinigi

(Pažymint Adolfo Leono Jelionio mirties metines)

Adolfas Leonas Jelionis.

Lietuvos žmonėms, prara
dus tėvynei savarankiškumą,
jau nuo XVIII amžiaus buvo
lemta pasklisti didžiosios cari
nės Rusijos imperijos platy
bėse, kaip kovotojams prieš
carizmo okupantus už savos
šalies laisvę tremtiniams ar
išsiųstiems j darbus. Ne vie
nas, neapsikentęs okupantų
jungu, slaptais keliais pabėgo
j užantlantės šalis. Prasidėjus
didžiųjų agresyviųjų Europos
valstybių tarpusavio karams,
daug lietuvių šviesuolių, ne
norėdami tapti okupantų ver
gais, paliko savo tėvynę ir bėgo į svetimas šalis. Pirmojo
pasaulinio karo metu daug lie
tuvių nuo mūšių baisybių
traukėsi į Rusijos gilumą, An
trojo — bėgo iš tėvynės, gelbė
damiesi nuo komunistinių
okupantų teroro į Vakarų Eu
ropos šalis. Trečiojo — šaltojo
karo laikotarpyje — jie, būda
mi atskirti „geležinė uždan
ga”, patriotinių jausmų vedini,
intelektualinėmis jėgomis ir
visais demokratijoje įmano
ma^ veiksmais kovojo už sa
vos- tautos nepriklausomybę.
Prisimindami savo valstybės
didžią praeitį, užsienio lietu
viai daug rašė pasaulio valsty
bių, pirmiausiai JAV vyriau
sybėms, raštų dėl Lietuvos ne
priklausomybės
atstatymo,
siekdami ją sugrąžinti į pa
saulio valstybių žemėlapį.
Adolfui Leonui Jelioniui bu
vo lemta būti daugelio tų
vyksmų liudininku ar dalyviu.
Jam net ir gimti (1917.11.15)
buvo lemta ne tėvynėje, bet
„už Uralo žemės galo” tolimoje
Mandžiūrijoje, kur Pirmojo
pasaulinio karo metu buvo nu
blokšti jo tėvai. Lietuvai pa
skelbus nepriklausomybę, šei
ma su trimis mažamečiais vai
kais pargrįžo į laisvą tėvynę.
Pradžioje šeima apsigyveno
Žemaitijoje, paskiau persikėlė
į išvaduotą Klaipėdą ir paga
liau įsikūrė Kaune. Čia jau
šeimoje augo penki vaikai.
Adolfas Leonas, kaip vyriau
sias vaikas, įstojo į „Aušros”
berniukų gimnaziją. Būdamas
gimnazistu, tapo jūrų skautu,
aktyviai dalyvavo rengiamose
skautų kelionėse baidarėmis
Nemunu nuo Kauno į Klai
pėdą, paskiau iš ten burlaiviu
į Šventąją. Baigęs Prezidento
A. Smetonos Karo mokyklą
(1940 m.), gavo gusarų jaunes
nio leitenanto laipsnį. Kari
ninko stažuotę atliko pulke

Marijampolėje.
Baigiant karo mokslus, Lie
tuvą okupavo (1940.06.15) So
vietų Sąjunga. Prasidėjo Lie
tuvos kariuomenės likvidavi
mas ir pervedimas į Raudono
sios armijos sudėtį. Kariuo
menėje atsirado okupantų pa
skirti raudonieji komisarai.
Tada, Lietuvai skęstant „raudonąjame tvane”, jam pavyko
palikti kariuomenę ir 1940
metų rudenį pradėti studįjudti
architektūrą Vytauto Didžiojo
universitete (VDU). Adolfas
Leonas Jelionis universitete
kovai prieš okupantus susirišo
su Lietuvos Aktyvistų frontu
(LAF).

Prasidėjus
Vokietijos
ir
Sovietų
Sąjungos
karui
(1941.06.22), sušvito galimybė
Lietuvai atgauti nepriklauso
mybę. Todėl, vos tik vokiečių
kariuomenei peržengus Lietuvos-Vokietijos (Rytprūsių) sie
ną, visoje Lietuvoje prasidėjo
rezistencinio sąjūdžio, vado
vaujamo
LAF,
sukilimas.
Adolfas Leonas Jelionis jau
nas, tėvynę mylintis studentas-karininkas, tapo sukilimo
dalyviu Kaune. Jis su džiaugs
mu sutiko pro Kauno Radijo
stotį, kurią užimant aktyviai
dalyvavo VDU studentai, va
dovaujami VDU Organinės
technologijos katedros vedėjo,
pik. dr. J. Vėbros ir to paties
fakulteto dr. A. Damušio, ži
nią perduotą (1941.06.23, 9
vai. 28 min. L. Prapuolenio,
dr. A. Damušio ir J. Vėbros),
kad atstatoma nepriklausoma
demokratinė Lietuvos Respub
lika; paskiau paskelbiama
Lietuvos Laikinosios Vyriau
sybės sudėtis. Sukilimui pasi
baigus, patriotinių jausmų tė
vynei apimtas, Adolfas Leonas
Jelionis įstojo į Lietuvos Savi
saugos dalinį. Tačiau išaiškė
jus vokiečių nepalankiai Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimui politikai, netrukus jis tą
dalinį paliko.
Artėjant Lietuvos antrajai
sovietų okupacijai (1944.06),
Adolfas L. Jelionis pasitraukė
į Vokietiją. Ten, nepaisant
sunkių gyvenimo sąlygų, jis
įstojo į Stuttgarto Aukštąją
technikos mokyklą ir tęsė Lie
tuvoje pradėtas studijas. 1949
m. paliko Vokietiją ir atvyko į
JAV, į Čikagą. Kitame konti
nente ieškant darbo pagal sa
vo specialybę, teko patirti
daug sunkumų. Tik gerai susi
pažinęs su keliamais JAV in
žinieriniais reikalavimais ir
įgavęs patyrimo, išdrįso žengti
prie savarankiškos veiklos.
Susibūręs su kitais lietuviais
inžinieriais, Čikagoje įsteigė,
Lietuvą primenančiu „Ventos”
pavadinimu, plieno dirbinių
detaliavimo firmą — braižyk
lą. Ši firma sėkmingai gyvavo
27 metus.
Taip vingiavo, į tolius tiesėsi
Adolfo L. Jelionio, visa savo
esybe smerkusio Lietuvos oku
pantus ir dėl to nesavu noru
palikusio tėvynę, gyvenimo
kelias.
1952 m. A. L. Jelionis sukū
rė šeimą, kurioje užaugo dvi
dukterys — Guoda ir Ramin
ta. Jis, džiaugdamasis šeimos
laime, ištisai ilgėjosi savo tė
vynės, mylėjo ją visa širdimi,
brangino išsivežtus iš jos pri
siminimus, domėjosi viskuo,
kas vyko Lietuvoje. Jo di
džiausias troškimas buvo at
vykti į laisvą Lietuvą. Toji
svajonė išsipildė — 1992 m.
rugpjūčio 28 d. pasitikau jį, at
vykusį pirmą kartą po 48 me
tų, į savo numylėtą tėvynę,
palydimą jaunesniosios duk
ters Ramintos. Besivaišinant
prie stalo, jis pasakė: „Gimi
nės, bičiuliai, buvę mokslo
draugai apvežiojo mane per
Lietuvą ir aš pamačiau, kad
Lietuva yra labai graži. Aš jau
esu susitaręs su 12 inžinierių
grupe, kurie norėtų naudingai
ir prasmingai padaryti inves
ticijas į Lietuvos pramonę”.
Tačiau jiems atrodė, kad dar
Lietuvoje • buvo nesutvarkyta
investuotojams juridinė dalis.
Tarp kitko, jo paklausiau, ar
esąs iš jų bent vienas inžinie
rius chemikas. Pasirodė, kad
nėra. Tada aš pasisiūliau che
mijos technologijos reikalais
jiems visada padėti.
1995 m. Adolfas Leonas Je
lionis atvyko į Lietuvą antrą
kartą, tačiau jautėme, kad jo
sveikata netvirta. Stipriai pa
blogėjusi sveikata trečią kartą
atvykti jau ""koloido. Todėl
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS

nių išmokų ir pagalbos ieš
kant darbo. Tai rodo Darbo ir
socialinių tyrimų instituto at
ZIMBABVVE IR LIETUVA
liktas tyrimas „Nuteistų as
menų socialinių bei profesinių
Gruodžio 21 dieną JAV pre
poreikių sociologinė apklau zidentas Bush pasirašė Zimsa”. Jos. metu buvo apklausti babwe demokratijos ir ekono
Šešiose laisvės atėmimo įstai minio atsigavimo 2001 metų
gose paskutinius metus baus įstatymą. Jame reikalaujama,
mę atliekantys asmenys (apie kad Zimbabvve priimtų žemė?
1,500 žmonių).
ibnsi
nuosavybę apsaugoj anCius po

rininkas, po 1919 m. tarnavęs
Lietuvos kariuomenėje, o, iš
ėjęs atsargon, atsidėjęs litera
tūrai, Vladas Butleris (g.
1887.IV.23). Jo tėvas Tadas,
caro laikais dirbęs kelių inži
nierium, gimęs 1822 m. Uk
mergės aps., Traupio vi., Repšėnų dv. (LE III - 387)
Dėl A. Vitkaus priekaištų
Amerikai už draugystę su Iz
raeliu, reikia pridėti, kad sena
romėnų išmintis: „Quod licet
Jovi, non licet bovi” egzistuos
kartu su žmogumi, kurį Die
vas gailėjosi sutvėręs (žiūr.
Šventojo Rašto Pradžios kny
gą 6:6).
Al A. Simmons

tvarkius, idant ir toliau gau’
JAV ekonominę paramą. Pas
nyje, Užsienio reikalų ministe rašydamas šį įstatymą, prezi
rija turėtų į ambasadas siųsti dentas Bush pasakė: „Maro
daugiau konsulinį darbą dir administracija pritaria Kong
bančių diplomatų, sako URM reso giliam susirūpinimui dėl
Konsulinio skyriaus direkto politinių ir ekonominių sun
rius Gediminas Šiaudvytis. kumų, kuriuos Zimbabwe už
Pasak jo, 2000 m. už įvairius traukė jos vadovai. Aš manau,
nusikaltimus užsienyje buvo kad šio svarbaus įstatymo
suimti ar nuteisti 1,827 Lietu nuostatai padės Zimbabwe
vos piliečiai, šiais metais šis žmonėms jų kovoje pasiekti
skaičius padidėjo iki 3,091 (70 taikingą demokratinį pasikei
proc.). Daugiausiai nusikalti timą, ekonominį augimą ir at
mų Lietuvos piliečiai padarė statys teisės apsaugą”. Įsta
Lenkijoje (909), Ispanijoje tyme taip pat numatyta, kad
(824), Vokietijoje (660) ir Di JAV atstovai tarptautinėse fi
džiojoje Britanijoje (101). ibnsi nansinėse organizacijose ban
* Lietuvos pasienyje bai dys sustabdyti paramos tei
gėsi pasieniečių pratybos kimą.
Kaip žinome, Zimbabwe pra
„Green Man 2001” ir „Reži
dėjo
atiminėti baltųjų valdo
mas”. Lietuvos pasieniečiai
mus
ūkius
ir dalinti juos juo
kartu su Latvijos, Lenkijos ir
diesiems.
Visai
panašu į Lie
Rusijos Federacijos Kara
tuvos
Respublikos
Seimo, be
liaučiaus srities pasieniečiais
rods
šių
metų
gruodžio
20 die
dalyvavo operacijoje „Green
ną
priimtą
įstatymą,
kuriuo
Man 2001”, kuri buvo skirta
remiantis,
nebus
grąžinami
kovai su nelegalia migracija ir
nusikalstamumu
pasienyje. teisėtiems savininkams butai,
Jos metu buvo išaiškinti 5 sie kuriuose gyvena nuomininkai.
nos pažeidimai, sulaikyta 11 Gal kas gali paaiškinti, kuo
sienos ir 12 pasienio teisinio skiriasi šis antrosios naciona
režimo pažeidėjų, 8 policijos lizacijos įstatymas nuo Muieškoti asmenys, 2 vogti auto gabe vykdomų ūkių užėmimų?
Atrodo, kad, užuot demokra
mobiliai, išaiškinti du kontra
bandos atvejai. Tuo pačiu me tijos įsistiprinimo, Lietuvoje
tu prie rytinės Lietuvos sienos sparčiai einama resovietizacivyko dvišalė VSAT pareigūnų jos keliu. O į NATO tepriimair Baltarusijos pasieniečių mos tik demokratinės valsty
operacija „Režimas”, kurios bės. Nenoromis kyla klausi
metu pasienyje buvo išaiškinti mas: ar dabartinė kairioji Lie
3 valstybės sienos pažeidimai, tuvos valdžia, būk tai nesu
sulaikyti 3 pasienio teisinio tvarkydama savo partijos na
režimo pažeidėjai, keli neblai rių, aplinkiniais keliais siekia
nepakliūti į NATO?
vūs vairuotojai.
Algis Raulinaitis
* Sostinė netrukus vėl bus
Burbank, CA
priversta plėsti miesto ri
bas. Tai padaryti reikės dėl
SKAITYTOJO
Vilniaus miesto pakraščiuose
ATSILIEPIMAS
itin sparčiai statomų indivi
dualių namų kvartalų bei ko
Atsiliepdamas į Alekso Vit
mercinių centrų.
(LR.Elta)
kaus rašinį „Už ką, ar kodėl?”
(2001.XII.19), noriu jį patiks
linti, kad kelių dalių „Za čto?”
(lietuviškai — „Už ką?”) para
šė buvęs carinės Rusijos ka
Lietuvos piliečiams vis
dažniau nusikalstant užsie

Lembertų šeimos antkapiai.

ATIDENGTAS LEMBERTŲ ŠEIMOS
PAMINKLAS
Spalio 21 dieną Paežerėlių
kapinėse atidengtas Lembertų
šeimos paminklas.
Prieš ketverius metus sū
naus Vitalio Lemberto rūpes
čiu iš tolimosios Kalifornijos į
Lietuvą sugrįžo žymaus mūsų
poeto, menininko, teisininko
Prano Lemberto palaikai. Pa
ežerėlių kapinėse buvo supil
tas kapas, iš Amerikos atveža
kukli paminklinė lenta.
Amžino poilsio vieta Lietuvą
pasirinko ir kiti Prano Lem
berto šeimos nariai: žmona
Monika Lembertienė, kuriai
kitų metų sausio 23 d. sukaks
100 metų, sūnus Vitalis Lembertas. Čia ilsėsis ir marti Da
nutė Daukantaitė-Lembertienė (garsios Simono Daukanto
giminės atžala), mirusi 1999
m.
Vitalio Lemberto užsakymu,
pagal Amerikoje gyvenančio
architekto Edmundo Arbo pro
jektą, buvo pagamintas ir pa
statytas Lembertų šeimos pa
minklas. Darbus atliko Zigmo
Krušinsko firma .Alytaus var
pas”.
Tą sekmadienį į Paežerėlius
dar kartą pagerbti garbųjį
kraštietį ir atidengti paminklą
rinkosi svečiai iš Vilniaus,
Kauno, Šakių, Kriūkų mieste
lio žmonės, Lembertų šeimos
giminaičiai.
Šv. Mišias Paežerėlių bažny
čioje aukojo, pamokslą sakė
Vilkaviškio vyskupijos Mari
jampolės kunigų seminarijos
vicerektorius,
kanauninkas
Mindaugas Puidokas, giedojo
kriūkiečių bažnyčios choras.
Po šv. Mišių — iškilminga pa
minklo atidengimo ceremoni
ja. Prie paminklo — jaunuo
liai tautiniais rūbais. Juostelę
perkirpo rajono meras Juozas
Puodžio^aitis •> Kriūkų seniū
nas Viktoras Jp'-štys. Kanauliko neįvykdyti jo siekiai savos
tėvynės naudai.
Adolfas Leonas Jelionis mė
go natūralų gamtos grožį, joje
buvoti, medžioti ar žvejoti.
Pats buvo atviros, dosnios šir
dies, sąžiningas ir doras žmo
gus. Visad ramiai išklausy
davo kitų nuomonę, tačiau
niekada neatsisakydamas sa
vų įsitikinimų. Daug metų rė
mė lietuviškąją veiklą JAV,
buvo Medininkų pilies atstaty
mo fondo valdybos narys. Jo
dukterys puikiai kalba lietu
viškai.
Adolfo L. Jelionio, taip Lie
tuvą mylėjusi, širdis 2000 m.
gruodžio 16 d. nustojo plakusi.
Jis palaidotas antrojoje savo
tėvynėje — JAV, bet jo dvasia
sklando Lietuvoje.
Prof. Romualdas Baltrušis

ninkas Mindaup is Puidokas
pašventino parai įklą. Kriūkų
vidurinės mokyl los mokinės,
skaitydamos po* .o eiles, dar
kartą priminė, kaip stipriai
mylėjo savo gimtinę Pranas
Lembertas.
Trumpai apie Lembertų šei
mą papasakojo krašto kultū
ros istorikas Albinas Vaičiū
nas. Rajono iheras Juozas
Puodžiukaitis
pasidžiaugė,
kad į šį gražų Lietuvos kam
pelį sugrįš garsaus poeto šei
ma. Menišką gėlių puokštę ir
žvakelę prie paminklo padėjo
ir šiltai kalbėjo Lietuvos No
tarų biuro pirmininkė.
Meistrams,
gaminusiems
paminklą, ir žmonėms, susi
rinkusiems į šventę, padėkojo
Vytautas Gaižiūnas, kurį Vi
talis Lembertas buvo įgaliojęs
rūpintis paminklo gamyba ir
pastatymu.
Ceremonija baigėsi kriūkie
čių giedama giesme „Marija,
Marija”. Paminklas nušvito
žvakelių šviesa, pražydo ru
dens gėlėmis.
Žmonės neskubėjo skirstytis
— apžiūrinėjo didingą pa
minklą, kurio granito plokš
tėse iškalti poeto ir jo šeimos
atvaizdai, Prano Lemberto ei
lės:
Ten, sesute, pasodinki
Tu gražių baltų gėlių,
Mūsų meilė, kad nemirtų
Su manim kape kartu_.
Dr. inf.
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NESĖKMĖS SU NAFTA LIETUVOS DILEMA
Tokiu pavadinimu „Draugo”
vyr. redaktorė Danutė Bindo
kienė, parašė kertinį straips
nį, kuris yra įdomus ir vertas
paskaityti visiems.
Prie šio straipsnio noriu pri
dėti ir savo komentarus. Ne
paslaptis, kad „Williams In
ternational” bendrovė, nuolat
turi finansinių problemų su
„Mažeikių naftos” vadovybe.
Tačiau paskutinis premjero A.
Brazausko atidengtas skanda
lingas faktas yra, kad „Ma
žeikių naftos” vadovų oficialus
atlyginimas yra 430 litų, todėl
valstybei netenka jokių mo
kesčių už šias algas.
Neoficialiomis
žiniomis,
„Mažeikių naftos” vadovų tik
rieji atlyginimai siekia kelioli
ka tūkstančių litų per mėnesį.
Faktas yra, kad Lietuvoje
vyksta daug vagysčių, tačiau
naftos vadovai, turėdami pas
tovų darbą ir gaudami ąųkštus atlyginimus, turėtų gėdą
vogti (jeigu jie ją turi), pinigus
iš valstybės iždo.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

ibnsi

* Muitinės departamento
Pažeidimu prevencijos ir
tyrimų tarnybos pareigūnai
šiais metais sulaikė daugiau
kaip už 10 mln. litų kontra
banda gabentų prekių. Dėl
kontrabandos šiemet iškelta
90 baudžiamųjų bylų — dvigu
bai daugiau negu praėjusiais
metais.
(R,Elta)

Diplomuotas teisininkas

A. t A.
JUOZAS (JOSEPH) BIGELIS
Po sunkios ligos mirė 2001 m. gruodžio 23 d., 9:30 v.r.,
sulaukęs 94 metų.
Gyveno Downers Grove ir daug metų Cicero, IL.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje.
Nuliūdę liko: žmona Ona (Gasiūnaitė), sūnūs — George
Rimantas ir Sigitas, brolis Vincas, jo žmona Agnietė, jo
vaikai — Jūratė Silverman ir sūnus Ramūnas, a.a. sesers
Uršulės Karalienės duktė Česė Kalnas, sūnus Juozas ir
ju vaikai su šeimomis, a.a. sesers Teresės Kairelis duktė
Edita su vyru Justinu Vasiliauskas ir jų vaikai su
šeimomis, Kanadoje — a.a. sesers Elenos Galeckas sūnūs
Vincent ir Edis bei duktė Irena Vandermersh ir jų šeimos.
Lietuvoje — a.a. brolio Jono vaikai Algimantas, Regina
Bildienė ir jų vaikai su šeimomis, a.a. Danutės Varnienės
duktė Elvyra Katinskiene ir sūnus Ričardas su šeimomis,
Vokietijoje a.a. sesers Marijos Starrat vaikai su šeimomis.
A.a. Juozas buvo brolis a.a. Onos Simonaitienės.
Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, gruodžio 26 d.
Paskutinis atsisveikinimas įvyko ketvirtadienį, gruodžio
27 d.

Nuliūdusi šeima

Amano ir Jono Juškų kapai Veliuonos bažnyčios šventoriuje.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

Mielai gimnazijos laikų klasės draugei BIRUTEI
VILKUTAITYTEI-GEDVILIENEI reiškia užuojautą
dėl dukrelės

SALVINIJOS

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, Pretident

mirties

Jurgis Matusevičius

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

»
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„Draugas” turi 5 naujus
elektroninio pašto adresus:
redakcija@clraugas.org
lpuslapis@draugas.6rg
administracija@draugas.org
rastine@draugas.org
DĖMESIO, „DARBININKO”
skelbimai@draugas.org
ŠVENČIŲ
SKAITYTOJAI!
Prenumeratų pakeitimo, at
SVEIKINIMAI
Visi jūs kviečiami atsiųsti naujinimo, pasiteiravimo ar
Sveikinu visus „Draugo” savo lipinuką su adresu nuo knygų, atviručių, suvenyrų,
darbuotojus, draugus ir arti „Darbininko” laikraščio ir mes užsakymo klausimais kreip
kitės
rastine@draugas.org
muosius su šventom Kalėdom. jums siuntinėsime „Draugą” 3
Apmokamų
skelbimų, mirties
Linkiu stiprybės ir sveikatos mėnesius nemokamai!
pranešimų
reikalais
Mary Vaitkus iš Belleville,
Naujaisiais metais.
skelbimai@draugas.org
Marija Andriušienė IL, dėkodama už puikias ka
lėdines atvirutes, „Draugą”
Šių metų gruodžio 31 d.,
remia 50 dol. auka. Labai la pirmadienį, Naujųjų metų
Kur sausio 5 d. vyks pats bai dėkojame!
išvakarių dieną, 6 val.v. tėvų
linksmiausiais vakarėlis Čika
Pranas Gluoksnys, gyve jėzuitų koplyčioje vyks šventa
goje? Brighton Parke'. Švč. M. nantis Calgary, Kanadoje,
valanda. Per pamaldas Marijos Nekalto Prasidėjimo Draugo fondo garbės narys,
trumpas susitelkimas, senųjų
parapijos bažnyčios choras, švenčių proga atsiuntė papil
metų apmąstymas. Aukoja
vadovaujamas Algimanto Bar- domą įnašą Draugo fondui,
mos padėkos ir atsiprašymo
niškio, tą dieną rengia šaunų, pasiekdamas 1,100 dol. sumą
šv. Mišios už visus gyvus ir
jau tradicija tapusį linksma- ir 50 dol. už „Draugo” kalendo
mirusius, prašysime siųsti
vakarį, kuriame bus ir vaka rių 2002 metams. Labai dėko
malonių iš Dangaus 2002 me
rienė, ir programa, ir šokiai jame už nuolatinę paramą
(jie tęsis net iki 11 vai.v.). Pati Draugo fondui ir „Draugui”, ir tais.
Čikagos moksleivių atei
šventė prasidės 6:30 vai.v. Vi linkime geriausių 2002 metų.
tininkų kuopa, dėkodama
si, norintys pasilinksminti,
Rita Šakenienė Lietuvių „Draugui” už šių metų Ateiti
pabūti kartu, kviečiami sausio
Bendruomenės
trečiosios ban ninkų Kūčių pagarsinimą,
5 d. atvykti į mokyklos salę
gos
narė,
yra
darniai prisi mus remia 75 dol. auka. Ta
(4420 S. Fairfield Avė.).
dėjusi prie LB veiklos. Jau riame nuoširdų ačiū!
Vyresniųjų lietuvių cent daug metų ji priklauso Sociali
re — „Seklyčioje” pirmoji nių reikalų tarybai, kuriai va
Savo kalėdinių eglučių
Naujųjų metų trečiadienio po dovauja Birutė Jasaitienė. neišmeskite, o sausio 5 d„
pietės programa įvyks sausio 2000 m. Rita buvo išrinkta į šeštadienį, nuo 9 vai.r. iki 2
2 d., trečiadienį, 2 vai. p.p. JAV LB XIV Tarybą, kuri ren vai.p.p. atvežkite jas į šalia
Bus rodoma įdomi vaizdajuos kasi sesijoms kiekvienų metų esančius parkus, kur žaliaskatė, kurią sudarė svetimtautis, rudenį, o 2001 m. buvo suva rės bus susmulkintos ir paver
pamilęs Lietuvą ir jos vieto žiavusi į Alsip, Čikagos prie stos pjuvenomis. Drožles galė
ves. Manau, kad ir „Seklyčios” miestį. 2000 m. R. Šakenienė site arba parsivežti namo, ar
lankytojams bus įdomu „pasi buvo apygardos suvažiavimo ba palikti. Atvykite į šiuos pie
vaikščioti” ir pasigėrėti tėvy išrinkta į LB Vidurio vakarų tinėje Čikagoje esančius par
nės vaizdais. Visi maloniai apygardos valdybą 3-ejų metų kus: Marąuette Parką (6700
kviečiami ir laukiami. Kaip kadencijai. Atsiprašome Ritos, S. Kedzie Avenue), McKinley
jau įprasta, bus ir bendri pie jog per neapdairumą jos pa Parką (2210 W. Pershing
tūs. Atvykite!
vardė buvo praleista kalėdi Road), Mt. Greenwood Parką
Ligia Bardauskas, gyve niame sveikinime. Be abejo, ji (3721 W. lllth Street), Wentnanti Chicago, IL, prasitęsda- taip pat sveikina visus bend- worth Parką (5625 S. Mobile
ina 2002 metų „Draugo” pre ruomenininkus ir jų vadovus Avenue) arba šiaurinius - Riis
numeratą, mūsų laikraščiui švenčių proga. Laimingų Nau Parką (6100 W. Fullerton Avesiunčia 50 dol. Už paramą jų 2002 metų visiems!
nue), Lincoln Parką (Cannon
Birutė A. Vinda&ienė Dr. at Fullerton Pkvvay.) ir kt.
nuoširdžiai dėkojame'.
DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 28 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

„Vaiko vartų į mokslą” or
ganizacijos savanorės Aldona
Kamantienė ir Rita Venclovie
nė, tęsdamos darbą Lietuvoje
su beglobiais vaikais, pasida
lins savo įspūdžiais, pastebė
jimais ir ateities planais
sausio 13 d. 12 vai. Bočių me
nėje, PLC. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Skelbimai

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.

Lithuanian Mercy Lift organizacijos suruoštame pokylyje „Sveikatos
odisėja 2001" dalyvavo: Medardas Karalius, Viktorija Šaulienė, PML na
rys Vacys Šaulys ir Audronė Karalienė Viligailės Lendraitienės nuotr

PIETVAKARIŲ APYLINKĖS RŪPESČIAI
IR PLANAI
savivaldybe
(City.
Pirmadienį, lapkričio 5 d., miesto
Peck mokykloje, prie 58-tos ir Hali), metu R. Daley ir seniū
Hamlin, susirinko apie 120 nu. Taip pat reikės palaikyti
žmonių iš įvairių parapijų, ryšius su jais.
institucijų ir mokyklų pasitar
Mokyklos turi savų rūpes
ti apie pietvakarių apylinkės čių — gausėja mokinių skai
reikalus. Šį susirinkimą su čius, tad mokyklų patalpos jų
šaukė Pietvakarių apylinkių jau nebetalpina. Reikia pamo
organizavimo
projektas kas pravesti ant scenų arba
(SWOP). Susirinkime taip pat sandėliukuose. Mokyklų rū
dalyvavo atstovai iš Švč. M. pe:sčiais nutarta susitikti su
Čilikagos mokyklų vyriausiuo
Marijos Gimimo parapijos.
Čia buvo kalbama apie įvai ju administratoriumi (Chica
rius rūpesčius — tarp jų ir go Shcool Superintendent) Arapie saugumą, gyvenamąją nie Duncan ir palaikyti ryšius
vietą, mokyklas ir imigrantų su juo.
reikalus.
Imigrantų reikalais buvo
Saugumo reikalu buvo kal kalbama, kad apylinkėje yra
bama, kad nereikalinga padir apsigyvenę gana daug įvai
bėti su mokiniais, kurie rių tautybių imigrantų, kurių
„iškrito” iš mokyklos ir atsi rūpesčiai ir siekiai yra pana
dūrė gatvėje. Šiems jaunuo šūs. Susirinkimo metu imi
liams reikia daugiau dėmesio. grantų atstovai prisistatė sa
Juos numatoma nukreipti į vo kalbomis — lietuvių, ispa
„alternatyvią
aukštesniąją nų, arabų (lenkų atstovė ne
mokyklą”, specialiai pritaiky galėjo atvykti). Po tolimesnių
tą tokiems jaunuoliams. To imigrantų reikalų pristatymo
kio tipo mokyklos sėkmingai susirinkusiems buvo pranešta,
veikia. Taip pat numatyta kad SWOP organizacija suda
įdarbinti su jaunimu dirban ro naują komitetą, kuris tal
čius padėjėjus („outreach wor- kintų imigrantų rūpesčių ir
kers”), kurie tiesiogiai padėtų siekių sprendimams. Šis komi
tetas padėtų imigrantams to
moksleiviams.
Dėl įvairių gyvenviečių rei kiais reikalais kaip pvz., infor
kalų numatyta pasitarti su muoti apie banko sąskaitų

per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas. 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632
atidarymą, apie mokesčių for
mų pildymą, apie namų pas
kolas ir apie kitus dalykus,
reikalingus, kasdieniniame jų
gyvenime.
Susirinkusieji
vienbalsiai
pritarė SWPO numatytiems
planams ir pasisakė, kad pa
dės tuos planus įvykdyti.
SWOP per savo darbą ir
veiklą siekia sujungti įvairias
apylinkių institucijas, kad
bendromis jėgomis būtų gali
ma daugiau pasiekti. Tuo pa
čiu šios veiklos metu, kai žmo
nės susipažįsta daugiau, daž
niausiai patiria, kad turi
bendrų rūpesčių, ir pąjunta,
kad jų siekiai linksta ta pačia
kryptimi — beveik visus domi
na tie patys arba panašūs da
lykai — saugumas, apylinkės
tvarka, švara, aukšto lygio
mokslas ir t.t
Svarbu yra palaikyti ryšius
su kaimynais ir bendrauti su
žmonėmis iš kitų parapijų.
Šis bendravimo tinklas pra
plės mūsų galimybes — viningai dirbant galima dau
giau pasiekti ir, turint įvairių
pažinčių, galima praplėsti sa
vo akiratį ir pasaulėžiūrą. Iš
samesnės informacijos apie
SWOP veiklą, skambinkite
tel. 773-436-1000 (ext.ll2) ar
ba tel. 773-471-8208

Cicero Šv. Antano parapijos bažnyčia.

CICERO ŠV. ANTANO PARAPIJOS
SUKAKTYS
Šiemet Šv. Antano parapi
jai, įsikūrusiai arčiausiai nuo
Čikagos į vakarus esančiame
Cicero mieste, sueina dvi svar
bios sukaktys. 1926 m. birže
lio 13 d. (per šv. Antano šven
tę) įvyko naujai pastatytos Šv.
Antano parapijos bažnyčios
pašventinimas (jį atliko vys
kupas Jurgis Matulaitis). Tai
gi nuo tos dienos sukako 75
metai.
1911 m. gruodžio 25 d., pir
mąją Kalėdų dieną (taigi jau
prieš 90 metų), buvo atlaikytos
pirmosios lietuviškos pamal
dos dabartiniame Šv. Antano
parapijos pastate, kuriame il
gą laiką buvo prisiglaudusi ne
vien tik bažnyčia, bet ir para
pijos mokykla.
Šv. Antano lietuvių parapi
jos užuomazga buvo padaryta
1910-aisiais, kuomet šios pa
rapijos reikalams buvo nu
pirktas žemės sklypas, esantis
15-ojoje gatvėje tarp 49 Court
ir 50 Avenue. Tada lietuviai
katalikai turėjo glaustis prie
airių bažnyčios, kurioje kartą
per mėnesį lietuvis kunigas
atlaikydavę pamaldas sava
kalba. Vėliau tos pamaldos ta
po savaitinėmis ir čia lietu
viams tikintiesiems talkino
kun. Antanas Gžerakis.
1911 m. birželio 26 d. kun.
A. Ežerskis buvo paskirtas
nuolatiniu kunigu naujai įkur
toje Šv. Antano parapijoje. Šis
dar jaunas dvasininkas, apsi
gyvenęs Cicero, su dideliu en
tuziazmu ir pasišventimu
ėmėsi žygių organizuojant pa
rapijos veiklą ir Statant pasta
tus.
Pradžioje buvo sudarytas
planas anksčiau jau nupirkta
me sklype pastatyti namą, ku
riame būtų galima laikyti pa
maldas ir kuris taip pat galėtų
tikti mokyklai. Parapijiečiai,
nors patys neturėdami daug
pinigų, šiam projektui dosniai
aukojo, ngs norėjo kuo grei
čiau įgyvendinti užsimotą
planą.

Tokiu būdu išdygo laikinai
bažnyčiai skirtas mūrinis pa
statas — iš pradžių tik vieno
aukšto, nes didesnį statyti ne
buvo lėšų. Buvo stengiamasi
pirmąsias lietuviškas pamal
das atlaikyti atmintiną datą
— per Kalėdų šventes. Nors
pats pastatas dar nebuvo ga
lutinai užbaigtas, tačiau į jį
pirmosioms lietuviškoms šv.
Mišioms susirinko apie 300
tautiečių.
Kaip skelbia išlikę tų dienų
rašyti šaltiniai ir dar buvusių
gyvų praeities liudininkų tei
gimai, mūsų tautiečiams tos
Kalėdos buvo tikra džiaugsmo
šventė — ne vien tik Kristaus
gimimo pažymėjimas. Nepa
siturinčiai gyvenę ir pačius
paprasčiausius darbus dirbę
lietuviai tada triumfavo, ka
dangi pagaliau pasiekė tai, ką
VMS turėjo kitos tautinės grupės ir

apie ką ne vienerius metus
buvo galvota.
1912 m. rudenį tame pačia
me pastate buvo atidaryta lie
tuvių pradžios mokykla, ku
rios didžiulis lietuviškas užra
šas yra išlikęs iki šių dienų. Į
šią Sv. Antano parapijos mo
kyklą iš pradžių užsiregistra
vo 75 mokiniai. Pirmuosius
metus čia dėstė pasaulietės, o
vėliau pavyko gauti keturias
lietuves vienuoles.
Kadangi iki Pirmojo pasauli
nio karo pradžios (1914 m.) į
Cicero iš Lietuvos vis atvykda
vo nemaža tautiečių, tiek pa
maldoms, tiek mokyklai patal
pos pasidarė per ankštos. Pa
rapijiečiams iškilo naujas rū
pestis — padidinti bažnyčios
ir mokyklos plotą. Todėl buvo
numatyta pastatui pristatyti
antrąjį

aukštą. Tam

reikėjo

dėstė naujos bažnyčios staty
mo planą, prašant leidimo
bažnyčios statybos akcijoms
išleisti. Kardinolas šiam pro
jektui pritarė ir pažadėjo
85,000 dolerių paskolą. Tada
buvo pradėta naujos mūrinės
bažnyčios ir klebonijos staty-.
ba.
- . ’
1925 m. pavasarį buvo pa
tvirtintas galutinis bažnyčios
statybos planas ir po truputį
per daugiau negu vienerių
metų laikotarpį ji buvo už
baigta. Kaip minėta, 1926 m.
birželio 13 d. (per šv. Antano
šventę) čiaatlaikytos pirmosios
šv. Mišios ir atliktos pašven
tinimo iškilmės.
Bažnyčios statyba ir įrengi
mas kainavo 235,000 dolerių.
O pastačius bažnyčią, parapija
turėjo tik apie šimtą tūkstan
čių dolerių skolos. Visa kita
padengė parapijiečiai, kurių
tada buvo apie 600 lietuvių
šeimų. Faktas, kad kiekviena
iš jų šiam reikalui paskyrė po
200 dolerių (tai suma, kurią
tada dirbantieji turėjo taupyti
visus metus), buvo iš tiesų
sunkiai įtikėtinas lietuvių ti
kinčiųjų pasiekimas ir laimė
jimas.
Statybos darbuose talkino
katalikiškos lietuvių organiza
cijos, kurių tuo metu buvo net
14. Kai kurios jų skyrė lėšas
vitražų, „stacijų”, altorių įren
gimui. Tuomet lietuviai kata
likai šią bažnyčią, mokyklą
bei kitus parapijos pastatus
laikė savais ir jais rūpinosi,
kaip ir nuosavomis pastogė
mis, tikėdami, kad čia galės
melstis ar kitą lietuvišką veik
lą vykdyti jie, jų vaikai bei jų
atžalos.
1940 m. pabaigoje, kuomet
iš gyvųjų eilių pasitraukė kle
bonas kun. H. J. Vaičiūnas, į
Šv. Antano parapiją klebonau
ti buvo paskirtas kun. Ignas
Albavičius, atvykęs iš Dievo

kun. Igno Albavičiaus nuopel
nas. Pirmosios Lietuvos ne
priklausomybės metais jis va
dovavo šimto Amerikos lietu
vių ekskursijai į Lietuvą, ten
matė didelę savo gimtinės pa
žangą, buvo apdovanotas Ge
dimino ordinu. Šis dvasinin
kas 1916 metais kartu su ki
tais Čikagos ir apylinkių lietu
viais kunigais įsteigė Katalikų
spaudos draugiją ir kurį laiką
buvo jos pirmininku. Ši drau
gija vėliau parėmė dienraščio
„Draugas” leidybą. Daug lietu
viams nusipelnęs klebonas I.
Albavičius mirė 1970 m. pava
sarį. Į jo vietą buvo paskirtas
kun. Jonas Stankevičius, ku
riam lietuviška veikla buvo
mažiau aktuali. Tai buvo pas
kutinis lietuvis klebonas Šv.
Antano lietuvių parapijoje (vė
liau porą metų ją administra
vo kun. J. Šarauskas, tada
dirbęs Čikagos arkivyskupijos
vadovybėje).
1953 m. Šv. Antano parapi
jai priklausė apie tūkstantis
šeimų, apie 4,000 žmonių. Iš
to skaičiaus apie 150 šeimų
buvo naujai iš pabėgėlių sto
vyklų Vokietijoje atvykusių
tarpo, kas sudarė apie 600 as
menų.
Parapijos
mokyklą
1953-aisiais lankė 430 moki
nių, iš kurių 110 buvo naujai
Amerikon atvykusieji. Mokyk
loje mokė 10 kazimieriečių
vienuolių mokytojų. Lituanis
tikos klasę lankė 73 vaikai.
Šalia klebono I. Albavičiaus
čia dirbo vikarai — kun. St.
Petrauskas, kun. V. Urba,
kun. L. Gaučas ir naujas atei
vis kun. Pijus Karalius.
1959 m. Šv. Antano parapi
jos mokyklą lankė 370 moki
nių, dėstė 9 Šv. Kazimiero
kongregacijos seselės, mokyk
los vedėja buvo sesuo M. Perpetua. Lituanistikos klasę lan
kė 92 mokiniai, dėstytojavo
Juozas Kreivėnas ir kun. Pet

Apvaizdos parapijos Čikagoje.

ras Patlaba. Vėliau mokytojų

nauju lėšų, o parapija ir, be to,
jau turėjo 40,000 dolerių sko
los (tais laikais šio dydžio su
ma buvo milijoninė pagal šių
dienų dolerio vertę).
Tuometinis parapijos klebo
nas kun. A. Ežerskis tada nu
tarė pasitraukti iš pareigų. Į
jo vietą Čikagos arkivyskupas
Mundelein paskyrė Šv. Jurgio
parapijos administratoriaus
pareigas ėjusį kun. H. J. Vai
čiūną. Naujasis klebonas čia
buvo patvirtintas 1918 m. ko
vo 8 d. ir su didele energija
ėmėsi patalpų praplėtimo dar
bų.
Kuomet arkivyskupas šiems
darbams pažadėjo duoti
80,000 dolerių paskolą, para
pijiečiai tam pritarė ir kiek
vienas iš jų pridėjo 45 dolerius
mokesčių. Darbai ėjo sparčiai
ir jau 1919 m. buvo įeita į pa
didintas bažnyčios ir mokyk
los patalpas. Statybos ir re
monto darbai kainavo daugiau
negu 100,000 dolerių. 19191920 metais reikėjo padidinti
ir kleboniją, nes prisireikė vie
tos vikarui — vienam klebo
nui jau nebuvo įmanoma pa
tenkinti didėjančių parapijie
čių poreikių. Taip pat reikėjo kutinė parapijos skola —
rūpintis ir Šv. Kazimiero se 20,000 dolerių.
Tai daugiausia buvo patrio
serų, kurios perėmė mokytoja
vimą parapijos mokykloje, pa tiškai nusiteikusio klebono
talpomis.
Tačiau parapijiečiai norėjo
dar didesnės mokyklos bei
erdvesnių patalpų pamal
doms. Vienu metu buvo gal
vojama pristatyti trečiąjį
aukštą, tačiau toks planas
pasirodė brangus ir nelabai vi
sus patenkinantis.
Tad buvo prieita minties
statyti atskirą lietuvių švento
vę — Šv. Antano parapijos
bažnyčią. Parapijiečiai šiam
planui visuotinai pritarė ir
kiekviena dirbanti šeima sa
vanoriškai „apsidėjo" 200 dol.
mokeečiu-auka.
Sulaukęs tokio entuziastin
go parapijiečių pritarimo, kle
bonas kun. H. J. Vaičiūnas
nuvyko pas kardinolą ir iš Prel. Ignas Albavičius
Jį čia rado naujai į šią para
piją iš pabėgėlių stovyklų Vo
kietijoje atvykę ir Cicero lietu
vių telkinyje įsikūrę tautie
čiai. Dauguma šių naujų para
pijiečių aktyviai įsijungė ir į
šios lietuvių parapijos narių
eiles. Padidėjo lietuvių para
pijiečių skaičius, pagausėjo
lietuviškai kalbančių mokinių
Šv. Antano parapijos mokyk
loje.
1950-1952 metų laikotarpiu
buvo vykdomi statybos ir re
monto darbai: pastatytas dvie
jų aukštų mūrinis pastatas
kazimierietėms
vienuolėms,
išdygo gražūs klebonijos rū
mai. 1953 m. įrengta klasė li
tuanistikos pamokoms, atnau
jinta parapijos salė, kuri pa
puošta
dideliais
Lietuvos
miestų herbais. Viename iš
pastato kambarių įsteigta lie
tuviška biblioteka, o vietos lie
tuvių sporto klubo „Tauras”
sportininkai treniravosi ir
rungtyniavo pastato sporto
salėje. Čia dažnai vykdavo lie
tuviški minėjimai, koncertai,
kitokios pramogos, kurios su
traukdavo 400-500 žmonių.
1953 m. buvo sumpkėta ir pas

skaičius buvo išplėstas.
Šv. Antano parapijoje lietu
vybė klestėjo iki 1980 metų, o
tada mūsų tautiečių pradėjo
mažėti: vieni iškeliavo į „kazimierines” kapines, kiti — išsi
kėlė į prabangesnius priemies
čius. Buvo likviduota parapi
jos mokykla, paskirtas nelie
tuvis klebonas.
Bet apie tai kiek plačiau
prabilsime kitą kartą. Prisi
minsime apie lietuvišką veiklą
Cicero lietuvių telkinyje bei
papasakosime apie žymes
niuosius Cicero lietuvius.

Edvardas Šulaitis

SVEIKINIMAI IŠ
GRAND RAPIDS
Marija Alkevičienė, gyve
nanti Grand Rapids, MI, - a.a.
Vinco Alkevičiaus, 1918 me
tais išgirdusio Lietuvos verks
mą ir stojusio ginti taip sun
kiai iškovotą ir brangiai ap
gintą mylimą žemę, žmona. V.
Alkevičius tuomet stojo į ka
reivių būrius siekiant išlais
vinti žemę nuo priešų - daly
vavo bermontininkų, bolševi
kų ir lenkų frontuose.
Ateinantį mėnesį, jei Dievas
duos, M. Alkevičienė švęs savo
97-ąjį gimtadienį. Ji sveikina
„Draugą”, gimines ir pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir linki
laimingų Naujųjų 2002 metų.
Ta proga jos duktė Uršulė ir
sūnus Kazimieras atsiuntė
spaudai paramą su linkėji
mais. Kazimieras yra lankęs
Miuncheno lietuvių gimnaziją,
kur buvo išrinktas klasės pre
zidentu. Amerikoje yra baigęs
Aąuinas Colllege ir Michigan
State University įsigijęs B. S.
ir M. A. T. laipsnius. Po to yra
tęsęs studijas atominės (bran
duolinės) fizikos, chemijos ir
pedagogikos srityje - Hope
College, University of Michi,gan, University of Detroit ir
Loyola University, gaudamas
NSF stipendijas, skirtas mo
kytojams.

