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Po rugsėjo 11-osios sustiprėjo 
būtinybė plėsti NATO

Vašingtonas, gruodžio 11 
d. (BNS) — Aukštas JAV pa
reigūnas teigia, kad po teroro 
aktų Amerikos įsipareigojimai 
remti Baltijos valstybių įsi
jungimą į Europos ir transat
lantines struktūras nesikeičia, 
o poreikis plėsti NATO tik dar 
labiau sustiprėjo.

Tai JAV Valstybės departa
mento pasekretorius politikai 
Mare Grossman sakė pirma
dienį Vašingtone vykusiame 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
JAV Bendradarbiavimo komi
sijos posėdyje, kuriame Lietu
vos delegacijai vadovavo UR 
ministras Antanas Valionis.

Pasak URM pranešimo 
spaudai, posėdyje aptarti Bal
tijos regiono saugumo ir 
NATO plėtros, kovos prieš te
rorizmą ir kiti tarptautinės 
politikos klausimai, Baltijos 
valstybių ir JAV ekonominis 
bendradarbiavimas, pilietinės 
visuomenės kūrimas.

Vašingtone vykęs Bendra
darbiavimo komisijos posėdis 
buvo pirmasis po naujos JAV 
administracijos sudarymo.

Baltijos valstybių ir JAV 
Bendradarbiavimo Chartija, 
pasirašyta 1998 m. sausio 16 
d. Vašingtone, patvirtino ben
drą keturių valstybių tikslą 
sudaryti sąlygas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos integracijai 
į Europos ir transatlantines 
politines, ekonomines ir sau

Tėvynėje pasižvalgius
* Kėdainiuose minima Či

kagoje gyvenančio šviesuo
lio, mecenato, daktaro Jono 
Adomavičiaus 90 metų sukak
tis. J. Adomavičius yra gimęs 
Kėdainių apskrityje, Pernara
vos valsčiuje. Kėdainių Mika
lojaus Daukšos bibliotekoje 
surengta gydytojo knygų, 
straipsnių ir nuotraukų paro
da, išleistas lankstinukas. 
Gruodžio 13 d. Tėviškės pa
žinimo draugija kartu su bib
lioteka ir „Gimtinės” laikraš
čiu Kėdainiuose rengia dr. J. 
Adomavičiaus 90-mečiui skir
tą konferenciją „Žostautų kai
mo žmonių tradicijų tęsėjas”. 
Bus skaitomi pranešimai apie 
jubiliato gyvenimą, jo medici
nos, švietėjišką ir labdarystės 
veiklą. (Eita)

* Kauno miesto meras 
Erikas Tamašauskas apsi
lankė Martyno Mažvydo mo
kykloje ir susitiko su 5a 
klasės mokiniais. Miesto vado
vas ištesėjo neseniai šios mo
kyklos penktokui Mantui 
Blėdai duotą pažadą apsilan
kyti jo klasėje ir vyriškai pasi
kalbėti. Tokį pageidavimą jis 
pareiškė dalyvaudamas kon
kurse „Laiškas merui”. Manto 
laiškas buvo trumpiausids, 
tačiau komisijos narius suža
vėjo originalumu. (KD, Elta)

* Arvydas Sabonis nekan
triai laukiamas NBA klube 
„Portland Trail Blazers”. Po 
nesėkmingos Portlando klubo 
pradžios NBA čempionate — 
per 19 rungtynių patirti 9 pra
laimėjimai — „Blazers” vado
vai vis dažniau prisimena 6 
metus šioje komandoje rungty
niavusį 220 cm ūgio vidurio 
puolėją iš Lietuvos. „A.. Sabo
niui mūsų durys vis dar atvi
ros”, sakė „Blazers” generali
nis vadybininkas Bob Whit- 
sitt. Jis tikisi, jog galbūt po 
Kalėdų A. Sabonį apims 
„krepšinio karštligė”. (LR, Elta)

gumo struktūras, įskaitant ir 
NATO. Šios Chartijos rėmuo
se kasmet rengiamos ke- 
turšalės saugumo — karinės 
bei ekonominės konsultacijos, 
kurios apibendrinamos jung
tiniame Bendradarbiavimo 
komisijos posėdyje.

Posėdžių metu UR ministras 
A. Valionis susitiko su JAV 
Valstybės sekretoriaus pava
duotoju Richard Lee Armi- 
tage, taip pat apsilankė Bal
tųjų rūmų Valstybinėje saugu
mo taryboje, kur susitiko su 
JAV prezidento valstybinio 
saugumo patarėjos pavaduoto
ju Stephen Hadley.

JAV NATO komiteto su
rengtos vakarienės metu įvy
ko A. Valionio pokalbis su 
JAV prezidento valstybinio 
saugumo patarėja Condolleez- 
za Rice.

Susitikimuose ministras A. 
Valionis pažymėjo, kad Lietu
vos bei kitų Vilniaus grupės 
valstybių pakvietimas pri
sijungti prie NATO kitų metų 
lapkritį Prahoje reikštų svar
bų žingsnį laisvos ir vieningos 
Europos kūrimo link.

Antradienį tarp Vašingtono 
ir Baltijos valstybių sostinių 
buvo surengta tiesioginė vaiz
do konferencija, kurios metu 
Lietuvos žurnalistai turėjo ga
limybę pateikti klausimus Lie
tuvos, Estuos, Latvijos ir JAV 
delegacijų vadovams.

* Premjeras Algirdas Bra
zauskas pateikė skandalin
gą faktą, kad „Mažeikių naf
tos” vadovų oficialus atlygini
mas tėra 430 litų, todėl valsty
bei netenka jokių mokesčių už 
šias algas. Neoficialiomis ži
niomis, „Mažeikių naftos” va
dovų tikrieji atlyginimai sie
kia keliolika tūkstančių litų 
per mėnesį. (KD, R, Elta)

* Sveikatos apsaugos mi
nistras Konstantinas Romu
aldas Dobrovolskis įsakė su
rinkti duomenis apie ministe
rijos valdininkų studijas Lie
tuvoje bei užsienyje. Tyrimas 
pradėtas po to, kai ministrą 
pasiekė informacija apie Far
macijos departamento direk
toriaus Gintauto Viskaičio 
studijas, už kurias mokama iš 
departamento biudžeto, ir ku
rios valstybei jau kainavo dau
giau kaip 22,000 litų. (LR, Elta)

* * Socialinės politikos 
studijų centro žiniomis, 
120,000 Lietuvos gyventojų 
yra nuolatiniai pašalpų gavė
jai, jų pajamos per mėnesį ne
siekia nė 135 Lt. Vien moti
noms, auginančioms vaikus, 
išmokama apie 500 mln. litų 
per metus. Įstatymų leidėjai 
pripažįsta, kad socialinė poli
tika skatina žmones nedirbti.

(LA,Elta)
* Iki Kalėdų Klaipėdoje

bus atidaryti 50 vietų „vie
nos nakties” nakvynės namai 
benamiams. Tai — bendras 
Klaipėdos vyriausiojo policijos 
komisariato (VPK) ir savival
dybės projektas, kuriame bene 
svarbiausią vaidmenį atlieka 
miesto nevyriausybinės orga
nizacijos. Nakvynės namai be
namiams veiks žiemos metu. 
Ar šiltesniais metų laikais 
prieglobstį ten ras miesto 
vargšai, kol kas dar nežinia. 
Tai priklausys nuo finansavi
mo. (K, Elta)

Rugsėjo ll-osios tragiškų įvykių JAV paminėjime 
dentas Valdas Adamkus (dešinėje).

— JAV ambasadorius Letuvoje John F. Tefft ir Lietuvos prezi- 
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Vilniuje paminėti tragiški 
rugsėjo ll-osios įvykiai JAV

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(BNS) — Prieš tris mėnesius 
JAV ištikusią tragediją antra
dienį Vilniuje paminėjo prie 
JAV ambasados susirinkę 
aukščiausieji valstybės vado
vai bei paprasti vilniečiai, o 
Seime trumpam nutilo visi 
ginčai ir diskusijos.

Prezidentas Valdas Adam
kus, Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, Seimo bei vy
riausybės nariai, užsienio di
plomatinių atstovybių vadovai 
ir darbuotojai bei kelios de
šimtys vilniečių prie JAV am
basados pastato tylos minute 
pagerbė teroro aukų atmini
mą.. Aukšti pareigūnai padėjo 
geltonų rožių, buvo uždegtos 
žvakelės, Lietuvos karinis or
kestras sugrojo JAV ir Lietu
vos himnus.

Lietuviškai ir angliškai susi
rinkusiesiems dėkojęs JAV 
ambasadorius John Tefft sa
kė, kad, nepaisant atėjusios 
žiemos, paminėjimo ceremo
niją nuspręsta rengti lauke, 
nes būtent čia tūkstančiai pa
prastų vilniečių rugsėjį atėjo 
pareikšti užuojautos.

Ambasadoriaus teigimu, 
Jungtinių Valstijų prezidento 
George W. Bush pasiūlymu 
tą pačią akimirką paminėji
mai vyko Baltuosiuose rūmuo
se ir prie Pentagono pastato 
Vašingtone, prie World Trade 
Center griuvėsių New Yorke, 
taip pat daugumoje pasaulio 
miestų. *

J. Tefft teigė, kad ambasada 
iki šiol gauna tūkstančius 
laiškų, į kuriuos jis bandąs at
sakyti. Ambasadorius taip pat

* Kaune Lietuvos krimi
nalinės policįjos Organizuo
to nusikalstamumo tyrimo 
tarnybos pareigūnai, tikrinda
mi operatyvinę informaciją, 
sulaikė užsakytų žmogžudys
čių vykdymu įtariamą 37 
metų Rusijos pilietį Leonid 
Paršukov. Rusijos federacijos 
Karaliaučiaus srities gyvento
jas L. Paršukov įtariamas 
įvykdęs ne vieną užsakytą 
žmogžudystę Rusijos teritori
joje. Bus tiriama, ar tokių nu
sikaltimų L. Paršukov neįvyk
dė ir Lietuvoje. Sulaikomas 
įtariamasis priešinosi policijos 
pareigūnams, tačiau operaci
jos metu niekas nenukentėjo. 
Sulaikant L. Paršukov, buvo 
rastas ir paimtas jo neteisėtai 
turėtas pistoletas. Dėl šio fak
to jam bus iškelta baudžiamoji 
byla. Tarptautinė L. Paršukov 
paieška buvo paskelbta 1999 
m. lapkritį’. (BNS)

prisiminė vieną šeštadienį iš 
Palangos atvykusį būrį ugnia
gesių, kurie, prie ambasados 
padainavę keletą dainų, iš
vyko atgal į pajūrį.

Tragiškų įvykių metu Va
šingtone su vizitu lankęsis 
prezidentas V. Adamkus susi
rinkusiems sakė, kad lietu
vių tautai nepriimtinas savo 
tikslų siekimas teroro būdu, 
žudant nekaltus žmones. „Lie
tuvių tauta smerkia tokį 
būdą, dėdama visas pastan
gas, kad pasaulyje tokių įvy
kių daugiau nepasikartotų”, 
sakė V. .Adamkus. Tragiškąją 
rugsėjo 11-ąją V. Adamkus su 
oficialiu vizitu lankėsi Va
šingtone, kur turėjo susitikti 
su aukščiausiais JAV vado
vais. Dėl teroro aktų Lietuvos 
prezidentui teko nutraukti 
vizitą. V. Adamkus tapo pir
muoju asmeniu, kuris lėktuvu 
išskrido iš JAV, šioje vals
tybėje po teroro išpuolių įve
dus skrydžių draudimą.

* Kauniečio moksleivio 
Eimanto Jazdausko pieši
nys papuoš didžiausios pasau
lyje dokumentų ir siuntų pri
statymo bendrovės UPS ka
lėdinius atvirukus, kuriais 
švenčių proga bus sveikinami 
nuolatiniai klientai. 11 metų 
berniukas laimėjo tarptautinį 
UPS kalėdinio atviruko pieši
nio konkursą, jo darbas at
spausdintas 120,000 tiražu. 
„Tai ne tik vieno moksleivio 
sėkmė, tai — visos valstybės 
reklama. Prieš šventes UPS 
savo klientams visame pasau
lyje išsiuntinės atvirukus su 
užrašu, kad jį sukūrė lietu
vis”, sakė UPS Lietuvos sky
riaus direktorius Vladas La
šas. (KD, Elta)

* Vyriausybei priėmus 
nutarimą, draudžiantį fut
bolo ir krepšinio varžybų 
metu, prieš jas ir po jų gerti 
stiprius alkoholinius gėrimus 
bei alų, aludariai spėja, kad 
šios sporto šakos gali netekti 
labai didelės dalies rėmėjų
skiriamų lėšų. (LR,Elta)

* Nuo gruodžio 12 d. iki
Naująją metą Lietuvoje skel
biamas saugaus eismo rengi
nys „Saugiai sutikime Nau
juosius metus”, kurio metu 
dėmesys bus kreipiamas ne 
tik į greičio viršijimą, neblai
vius vairuotojus, pėsčiųjų pe
rėjų pravažiavimą, bet ir pės
čiųjų ir dviratininkų daromus 
pažeidimus. Taip pat numaty
ta tikrinti mokyklinių autobu
sų eismą. ibns>

* Gavusi kvietimą prisi
jungti prie antiteroristinės 
kampanijos Afganistane, Lie
tuva į šį regioną pasiųstų 12 
karo medikų, kurie veiktų 
Čekijos lauko ligoninės su
dėtyje. Krašto apsaugos mi
nisterija (KAM) jau parengė 
nutarimo projektą dėl Lietu
vos karo medikų dalyvavimo 
tarptautinėje operacijoje „En- 
during Freedom” Vidurio ir 
Pietų Azįjos regione. Lietuvos 
karo medicinos tarnyba infor
mavo, kad dabar yra 21 sa
vanoris, pateikęs prašymą da
lyvauti užduotyje. Medikų 
darbas minėtoje operacijoje 
bus finansuojamas iš krašto 
apsaugos biudžeto lėšų. (BNS)

* Ūkio ministerijos pa
rengtame Energijos taupymo 
įstatymo projekte numatoma, 
jog Energetikos inspekcija 
prie ministerijos kontroliuos, 
kaip naudojami energijos iš
tekliai bei energija, o esant 
pažeidimams — skirs baudas. 
Centro sąjungos vadovas Kęs
tutis Glaveckas ūkio ministro 
Petro Čėsnos teiravosi, kuo 
pagrįsti tokie ministerijos pla
nai bei kiek kainavo parengti 
prieštaringai vertinamą įsta
tymo projektą. „Grįžtame į se
nus laikus — sudaroma prie
žiūros komisija, kuri uždės 
baudą, jei netaupiai naudoji 
dujas, pavyzdžiui, naudoda
mas dujinį katilą privačiame 
name. Labai įdomu!”, sakė jis.

(BNS)
* Iki metą pabaigos dar 

galima pateikti prašymus
atkurti nuosavybės teises į ne
kilnojamąjį turtą. Po Naųjųjų 
metų tokių galimybių nebus. 
Piliečiai, padavę prašymus at
kurti nuosavybės teises, bet 
nepateikę nuosavybės teises 
bei giminystės ryšį patvirti
nančių dokumentų, šiuos do
kumentus dar gali pateikti iki 
2002 m. liepos 1 dienos. (Eitai

* Sunerimę Lietuvos mu
zikos pasaulio atstovai 
kreipėsi į premjerą Algirdą 
Brazauską, prašydami sustab
dyti numatytą vaikų muzikos 
mokyklų reformą ir pagelbėti 
patalpų netenkančiai Vilniaus 
plokštelių studijai. Dėl šių 
problemų vyriausybėje apsi
lankė Lietuvos kamerinio or
kestro vadovas ir vyriausiasis 
dirigentas profesorius Saulius 
Sondeckis, operos solistas Vir
gilijus Noreika, Lietuvos ope
ros ir baleto teatro vyriausia
sis dirigentas Liutauras Bal
čiūnas, kompozitorius Vytau
tas Laurušas. „Šalin rankas 
nuo muzikos mokyklų”, toks, 
anot S. Sondeckio yra Lietu
vos muzikos profesionalų pra
šymas valdžiai. <bnsi

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

|/X7 žinių agentūrų praneSImals)

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II, antradienį pirmą kartą 
itin aiškiai kalbėdamas apie terorizmą, sakė, kad tarptautinė ben
drija turi teisę gintis, tačiau nurodė, kad negalima kaltinti visos 
valstybės. Kreipdamasis Katalikų Bažnyčios Pasaulinės taikos 
dienos procp, popiežius teroristų organizacįjų tvirtinimus, esą jos 
gina vargšus ir prispaustuosius, pavadino „akivaizdžiu melu”. Ta
čiau Jonas Paulius II pažymėjo, kad, nepaisant milžiniškų kliūčių, 
ilgalaikė moralinė ir socialinė tvarka, kurią pakirto „siaubingas 
smurtas”, gali būti atkurta tik atleidimu, o ne apmaudu ir pykčiu. 
Jis pasmerkė mirtįes troškulį, kuriuo remiasi teroristų organizaci
jos, ir sakė, kad jis kilo iš neapykantos ir „fanatiško fundamenta
lizmo”, kuris kartais mėgino vykdyti nusikaltimus Dievo vardan.

Vašingtonas. JAV karinės pąjėgos per oro antskrydžius Afga
nistane vėl panaudojo ypač galingą 6.8 tonos sveriančią bombą, 
numetę ją Tora Borą vietovėje netoli Jalalabado ant požeminių ur
vų, kuriuose, kaip įtariama, slapstosi teroristų tinklo „ai Qaeda” 
vadai, tarp jų ir Osama bin Laden. Didžiulio galingumo bomba, 
sprogstanti likus keliems metrams iki žemės, turi tiek karinį, tiek 
ir psichologinį poveikį. Šis ginklas yra skirtas naikinti didelį būrį 
karių, kadangi jo sprogimo banga sunaikina viską, kas yra maž
daug 500 kvadratinių metrų plote aplink sprogimo vietą.

Melava. Rytiniame Afganistane esančiame Tora Borą kalnų 
masyve antradienį antitalibinėms afganų pąjėgoms sutiko pasi
duoti Osama bin Laden ištikimi kovotojai. Vienas iš trijų O. bin 
Laden tinklui „ai Qaeda” priešiškų vietos grupuočių vadas Haji 
Mohammad Zaman apie pasidavimą pranešė po kelias valandas 
kalnuose trukusių įnirtingų mūšių. H. M. Zaman teigimu, kovoto
jai, kurių daugumą sudaro iš užsienio atvykę „ai Qaeda” rėmėjai, 
sutiko nusileisti nuo kalnų trečiadienį.

Islamabadas. Pakistano valdžia nusiuntė papildomus karinius 
dalinius prie sienos su Afganistanu, siekdama visiškai uždaryti tą 
jos ruožą, ties kuriuo afganų kariai kovoja su Osama bin Laden 
kovotojais. Tūkstančiai reguliariosios kariuomenės bei sukarinto
jo pasienio korpuso kareivių užtvėrė visus galimus praėjimus, per 
kuriuos bin Laden kovotojai galėtų patekti iš Rytų Afganistane 
esančio Tora Borą rajono.

Jungtinės Tautos. Britanija imsis vadovauti ir organizuoti Af
ganistane ketinamas dislokuoti tarptautines pajėgas, kurios už
tikrins pastovumą ir saugos Kabulą. Penkios NATO narės — Vo
kietija, Prancūzija, Turkija, Italija ir Kanada — kurių kariai su
darys tarptautinių pąjėgų branduolį, per praėjusią savaitę vyku
sias derybas sutiko leisti Britanijai 6 mėnesius vadovauti šiai ope
racijai. Prie operacijos greičiausiai prisidės Jordanija, kurios ka
riai kartu su Prancūzijos pajėgomis dalyvavo užduotyje Bosnijoje. 
Norą dislokuoti karius Afganistane išreiškė ir Bangladešas, tačiau 
jam reikės rasti lėšų finansuoti šią užduotį.

Vašingtonas. Iš Maroco kilusiam Prancūzijos piliečiui Zaca- 
rias Moussaoui antradienį pateikti kaltinimai dėl rugsėjo ll-osios 
teroro atakų Vašingtone ir New Yorke. Jis tapo pirmuoju žmogu
mi, kuris oficialiai apkaltintas dėl šių tragiškų išpuolių, per ku
riuos žuvo beveik 4,000 žmonių. Kaip pranešė JAV teisingumo mi
nistras John Ashcroft, Z. Moussaoui pateiktas 6 punktų kaltina
masis aktas, už keturis jame nurodytus nusikaltimus yra numaty
ta mirties bausmė. Z. Moussaoui buvo suimtas Minesotoje rugpjū
čio mėnesį, kai treniravosi su „Boeing” skrydžių treniruokliu.

Kabulas. Pirmosios 30,000 tonų maisto produktų, kuriuos su
rinko Jungtinės Tautos, pasiekė badaujančią Afganistano šiaurę. 
Tai pranešdamas, JT misijos atstovas Kabule Yousuf Hassan pa
žymėjo, kad tai tik lašas jūroje, nes vien tik Afganistano šiaurėje 
badauja daugiau kaip 3 mln. gyventojų. Jis patikino, jog atidarius 
nuolatinį maisto produktų paskirstymo centrą išlaisvintame Ma- 
zari Sharife, prie Jungtinių Tautų tiekimų prisidės nevyriausybi
nės organizacijos, renkančios maisto produktus badaujantiems af
ganams.

Beijing. Kinija antradienį paskelbė, kad visi jos piliečiai, Afga
nistane pagauti kovojantys už Talibaną ar jo šalininkus, turi būti 
išduoti Kinijai ir teisiami pagal jos įstatymus. Kinijos valdžia bu
vo informuota, kad Afganistane sulaikyta'uigūrų iš musulmoniš
kojo Sindziango regiono Kinijos vakaruose. Tie žmonės buvo arti
mai susiję su tarptautinėmis teroristų pajėgomis, šimtai jų buvo 
apmokomi Afganistane. Nors Kinija aiškiai parėmė JAV vadovau
jamą karo kampaniją prieš Talibaną, buvo susirūpinta dėl jos ban
dymų susieti separatizmą Sindziange su pasauliniu antiteroristi- 
niu karu. Kinijos piliečių išsiuntimas į tėvynę, kur teisingumas 
yra sąlyginis ir kur dažnos mirties bausmės, tikriausiai sukeltų 
įnirtingus žmogaus teisių gynimo organizacijų protestus.

Jeruzalė. Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos koordinato
rius Javier Solana, antradienį pradėdamas naują užduotį Izraelio 
ir palestiniečių smurtui sustabdyti sakė, kad palestiniečių vadas 
Yasser Arafat privalo kovoti su ginkluotais islamistais. J. Solana 
taip pat pripažino, kad stebuklų sprendžiant Artimųjų Rytų krizę 
tikėtis sunku. Pirmadienį Europos Sąjunga paprašė palestiniečių 
vado išardyti radikalių islamistų teroristinius tinklus „Hamas” ir 
„Islamic Jihad”, kurie yra atsakingi už savižudžių sprogdinimų 
bangą Izraelyje.

Haga. Buvęs Jugoslavijos prezidentas Slobodan Miloševič atsi
sakė pareikšti, ar yra kaltas dėl paties sunkiausio jam pateikiamo 
kaltinimo — genocido, kuris buvo vykdomas per kruviną 1992- 
1995 metų karą Bosnijoje. S. Miloševič nepateikus atsakymo, tei
sėjas jo vardu įrašė, jog jis neprisipažįsta kaltas.

Beijing. 15 metų siekusi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
narystės, maždaug 1.3 mlrd. gy
ventojų turinti Kinija antradie
nį įstojo į šią organizaciją, pra
dėdama naują persitvarkymo 
epochą, kuri turėtų atnešti di
džiules permainas į šią komu
nistų valdomą valstybę.

KALENDORIUS
Gruodžio 12 d.: Dagmara, Gaiva, 

Gilmintas, Joana, Vaingedė (Vainė).
Gruodžio 13 d.: Šv. Liucija; Ei- 

viitė, Kastautas (Kastytis), Liucija, 
Otilįja, Šviesis.

DRAUGAS0EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


2 DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 12 d., trečiadienis

SKAUTYBES
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

PRASMINGAI PAMINĖJOME 
VĖLINES

„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
sesės vykdo gražią tradiciją 
kasmet paminėti Vėlines, įsi
gilinti į jų prasmę. Kol visos 
sueigavome Jaunimo centre, 
Vėlines minėdavome specialia 
sueiga. Visos nueidavome į 
Tėvų jėzuitų koplyčią, ten pa- 
simelsdavome ir prie šoninių 
altorių uždegdavome žvakeles 
už mirusius artimuosius. Pas
kui aplankydavome Jaunimo 
centro sodelyje kryžių, pasta
tytą a.a.mirusio j.v.s. kunigo 
Jono Raibužio atminimui. Ten 
prisimindavom šį mums bran
gų velionį, uždegdavom žva
kelę, padėdavome gėlių. Prie 
Žuvusiems už Laisvę pamink
lo prisimindavom ir pasimels- 
davom už Lietuvos laisvę ko
voje žuvusius karius-savano- 
rius, partizanus ir tremtyje 
mirusius kovotojus. Prie ant
rojo Jaunimo centro sodelyje 
esančio kryžiaus vėl uždegda
vome žvakutę, padėdavom gė
lių ir maldele prisimindavom 
savo mirusius artimuosius, vi
sus mirusius toli nuo tėvynės 
lietuvius, ypač tuos kurių ka
pų niekas nelanko ir už jų vė
les nesimeldžia.

Vėliau, kai mūsų sueigos 
persikėlė į Lietuvių centrą Le
monte, Vėlinės prisimenamos 
sueigose arba po pamokų li
tuanistinėje mokykloje, vyks
tama į lietuvių kapines ir ten 
aplankomi sesių šeimų narių 
ir jūrų skautų ir skaučių ka
pai.

Šįmet Vėlinės buvo paminė
tos prasminga sueiga Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje, Le
monte. Sueigą gražiam būriui 
sesių po pamokų Maironio li
tuanistinėje mokykloje prave
dė j.s. fil. Taiyda Chiapetta. 
Lapkričio 3 d. buvo graži, sau
lėta. Sueiga vyko lauke prie 
prieš PLC esantį koplytstulpį.

Susirinkusiems jūrų jau
nėms ir jūrų skautėms sesė 
Taiyda priminė, kad Vėlinės 
yra prasminga mirusiųjų 
šventė, švenčiama lapkričio 2 
d. Ši šventė skiriama bendra
vimui su mirusiais. Lankomos 
bažnyčios, dalyvaujama šv.

Pažymint JAV LB 50 m. sukaktį, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Vėlinių 
iškilmėse vainiką prie Steigėjų paminklo padėjo LB Vidurio Vakarų apy
gardos pirm. Birutė Vindašienė ir Žibutė Žiupsnienė. Abi yra „Sietuvos” 
skautininkių dr-vės narės. Nuotr. Zigmo Degučio

Mišiose, meldžiamasi už visus 
mirusiuosius — artimus gimi
nes, šeimų narius, o ypač už 
tuos, kurių niekas neprisime
na. Tikime, kad £ą dieną ap
lankius bažnyčią ir sukalbėjus 
poterius, arba uždegus žvake
lę, iš skaistyklos išlaisvinama 
viena vėlė.

Čia sesei Taiydai kalbant 
maldą, o visoms atsiliepiant: 
„Meldžiam, Tave, Viešpatie”... 
melstasi už tremtinius, pabė
gėlius ir kitus, kurie nebeturi 
savo namų; už tautas ir rases, 
kurios savo kraštuose neturi 
teisių; už tikinčiuosius šalyse, 
kuriose jie persekiojami; už vi
sus, kurie š.m. rugsėjo 11-ją 
žuvo JAV-se nuo teroristų ant
puolių.

Toliau buvo meldžiama: 
„Dieve, tegul mūsų laimė nie
kad neapakina mūsų akių 
tiek, kad nematytume kitų ne
laimių ar juos užmirštume”.

Po trumpo susimąstymo su
kalbėjusios .Amžiną atilsį...” 
sesės susirinko prie kiek nuo
šaliau tradiciniais Vėlinių val
giais padengtų stalų. Čia sesė 
Taiyda paaiškino, kaip Vėli
nės buvo švenčiamos Lietu
voje penkioliktame šimtmety
je. Vėlinės tais laikais buvo 
mirusiųjų pagerbimo šventė. 
Apeigos buvo atliekamos vėlai 
vakare, arba vidurnaktyje, 
nes buvo manoma, kad vėlės 
tada veikliausios.

Kaip ir kitų švenčių metu, 
apeigos būdavo pradedamos 
apeiginiu prausimusi. Po to 
pirtys buvo paliekamos vei
kiančios, kad ir vėlės galėtų 
jomis pasinaudoti.

Aplankę kapus visi rinkda
vosi prie vakarienės stalo. 
Stalą apdėję šienu, užtiesdavo 
staltiese, padėdavo kelis ke
palus duonos ir ant kampo 
pastatydavo kelis ąsočius 
alaus. Po to atnešę ir kitokio 
maisto aukojo jį su tam tikro
mis apeigomis dievui Šeimi
ninkui, sakydami:

„Tau, o Šeimininke, mes 
Dievo, aukojame ir dėkojame, 
kad mus praėjusius metus 
sveikus ir visko pertekusius

Linksmai nusiteikusios „Nerijos” tunto jūrų skautės Nida Lendraitytė, 
Tara Mikužytė ir Vaiva Rimeikaitė. Nuotr. Romo Česo

ILGO GYVENIMO KELIONĖJE
(Skautininko prel. Leonardo Musteikio autobiografija)

Tęsinys
DIEVO, TĖVYNĖS IR 

ARTIMO TARNYBOJE
Sulaukiau pirmą kartą iš 

savo vyskupijos įstaigos laiš
ką, skyrimą vykti į Troškū
nus. Prieš galutinai nusi- 
kraustydamas aplankiau būsi
mą kleboną kun. A. Jušką. Jis 
buvo be entuziazmo, mažai 
kalbąs ir šaltokas. Klebonija 
buvo seno vienuolyno patal
pose, langai gilūs, sienos dvie
jų metrų storumo. Atsitiko, 
kad, man vidurnaktį besivar- 
tant, lova išsiskyrė ir su 
triukšmu sukiužo. Tai taip bu
vo pirmoji ir paskutinė naktis 
Troškūnuose gulint ant plikų 
grindų. Mat, ten tuo laiku 
svečiavosi kun. J. Juozevičius. 
Susibičiuliavęs su klebonu, ko 
pasėkoje aš gavau kitą pasky
rimą į Jūžintus.

laikei. Javų ir viso gero davęs, 
nuo ugnies, geležies, ligų ir 
visų mūsų priešų apsaugojai”.

Keli grūdai, alaus lašai ir 
kt. aukojama ant židinio ug
nies, nuliejama ant žemės 
alaus sakant: „Tau, o Šeimi
ninkai, Dieve, teikis priimti 
mūsų ąuką ir maloningai val
gyti mūsų valgius”.

Tada visi renkasi prie stalo. 
Valgių turėjo būti 12 (pagal 
kalendorių). Dauguma ne- 
ruošdavo nei mėsos, nei žuvies 
per Vėlines. Kaip ir visose lie
tuvių šventėse pirmenybė ati
duodama duonai. Tada šeimi
ninkas pakviesdavo visas vė
les prie stalo sakydamas: 
„Sėskite ir valgykite taip, kaip 
Dievas leis”.

Po trumpos tylos visi paau
kodavo pirmą maisto kąsnelį 
vėlėms. Tie kąsneliai buvo de
dami bliūdelin, kuris buvo pa
liktas garbingoje vietoje ant 
stalo. Tada šeimininkas saky
davo: „Dovanokit, vėlelės, bū
kite sveikos. Sudiev. Laimin
kite mus gyvenančius. Ramy
bė tiems namams. Eikite ten, 
kur likimas veda, bet atmin
kite mus”.

Po to susirinkusieji tęsė 
puotą. Į puotą buvo kviečiami 
ir elgetos, nes jie turėję stiprų 
ryšį su vėlėmis. Buvo sakoma: 
„Ką darote elgetai, tai darote 
vėlei”.

Atlikę savo prosenių vaiši
nimo ir pagerbimo apeigas, 
degindavo ugnį kalbėdami: 
„Prisimink ugnyje sudegusius, 
vandenyje paskendusius, me
džių užmuštus, griaustinių 
nutrenktus ir pražuvusius. 
Ateikite, vėlelės, gerkite ir 
vaišinkitės su mumis”.

Pasivaišinusios šios sueigos 
dalyvės sukūrė lauželį. Suei
gai baigiantis sesės užrašė 
savo prisimintų mirusių var
dus ant popieriaus lapelių ir 
sudegino juos lauže. Šią pras
mingą sueigą sesės baigė su- 
giedodamos tradicinę skautų 
maldą .Ateina naktis”.

Jūrų Skautė

Jūžintai yra mažas bažnyt
kaimis ant aukšto kalnelio 
prie gražaus ežerėlio. Klebo
nas kun. St. Žulys buvo drau
giškas, mėgo bičiulystes, pasa
korius visokių nuotykių ir ge
ras bitininkas. Šioje mažoje 
parapijoje nebuvo daug darbo, 
bet vis tik buvau užsiėmęs — 
lankiau mokyklas, organiza
vau jaunimą, pavasarininkus, 
platinau spaudą, etc. Tai maž
daug tokie buvo mano darba
vimosi laukai, keliaujant iš 
vienos parapijos į kitą. Dau
giausia laiko buvo praleista 
organizuojant jaunimą ir iš
tuštinta kišenių beplatinant 
spaudą.

Kaimynystėje — Duokišky
je, 1938 m. gruodžio 11 d. mi
rė kun. K. Turla. Vyskupas 
tuojau skyrė mane ten, kol 
kun. J. Matulis atvažiavo ad
ministruoti parapiją. Gavau 
vėl naują įkyrimą vykti į Ki- 
burius, Biržų a., pavaduoti 
kun. J. Dubniką pusei metų. 
Iš šio molėto krašto 1939 m. 
birželio pabaigoje vykau į Du
setas.

Gražus Sartų ežeras plauna 
Dusetų klebonijos sodelio pa
kraštį ir Šventoji vingiuojasi 
greta. Čia mielas, svetingas 
klebonas kun. J. Laurenčikas 
buvo geras mano bičiulis. Kai 
kartą užsiminiau, kad jis 
mane pakrikštijo, tai tuojau 
atsiliepė, sakydamas: dabar 
lenkis čia pat ir „sutvirtinsiu” 
va su šita lazda, kuria pasi
ramsčiuodamas mėgo vaikš
čioti. Šioje parapijoje darbo 
buvo daug. Be organizavimo 
dar reikėjo tvarkyti pavasari
ninkų rajoną. 1940 metų bir
želio mėn. įvykiai sugriovė vi
sas organizacijas, suardė pla
nus. 1941 m. pavasarį pra
šiaus vyskupo iškeliamas, no
rėjau „sumėtyti pėdas”, bet 
nepavyko; teko pakliūti į Za
rasų kalėjimą ir tik nuostabiu 
būdu likti gyvam.

Gavau pavėluotą persikė
limą į Ramygalą. Šioje parapi
joje keletą mėnesių turėjau 
progos bendradarbiauti su 
prel. Labanausku. Rudenį vy
kau į Šeduvą. Prel. M. Karo
sas, sutikdamas naują vikarą, 
pavaišino vynu, sakydamas, 
kad jis niekam to nedaręs, tai 
esanti išimtis. Prelatas buvo 
aukštos kultūros žmogus. Pa
sižymėjo dideliu tvarkingumu 
namuose, bažnyčioje ir sve
čiuose. Jis visur buvo laukia
mas. Klebonija buvo svečių 
vieta, lankėsi pasauliečiai, ar 
poilsiavo kunigai. Jo patari
mai buvo labai saikingi ir iš
mintingi. Trejetą metų mano 
bičiulystė su juo buvo vertin
giausia, kiek aš patyriau savo 
gyvenime.

UŽ TĖVYNĖS — 
VOKIETIJOJE

Frontui verčiantis, vokie
čiams bėgant ir panikai su
pant kraštą, palikau Šeduvą

ir atsidūriau Telšiuose, vėliau 
Šventosios pakrantėse ir pa
kelyje į Švedįją. Deja, po įvai
rių nuotykių atsidūriau Rygos 
kalėjime. Tai buvo 1944 m. 
rugpjūčio mėn. Šioje kelionėje 
į Švediją buvo per 124 asme
nys. Vokiečiai mus išrūšiavo 
pagal raumeningumą ir atsky
rė nuo artimųjų ir šeimų. 
Greitai su didelėmis sargybo
mis nukraustė iki Estijos sie
nos kasti apkasus. Po šešių 
savaičių kasimo mūsų „globė
jai” turėjo trauktis į tėvynę ir 
ten gintis, o mus atleido vėl 
pasiieškoti darbo. Mano kelias 
į Žemaitiją, jau supamą kitų 
„išvaduotojų”, buvo sunkus ir 
dar sunkesnis — pereiti Klai
pėdą į Smiltynę. Po mėnesio 
pagaliau pasiekiau Bavariją ir 
apsistojau Bamberge. Šios vie
tos vyskupas paskyrė rūpintis 
lietuviais, kurių su šeimomis 
buvo arti 200, dirbančiais fab
rikuose, ūkiuose ir kitur. Gy
venau priemiesčio parapijos 
klebonijoje, Gaustadt. Šioje 
vietoje praleidau 1944 m. ru
denį ir pavasarį, būdamas ka
peliono pareigose.

KARUI PASIBAIGUS

1945 m. vasarą įsijungiau į 
UNRRA stovyklą Mannheime, 
kurs buvo labai sugriautas. 
Vėlyvą rudenį nusikėliau su 
visa lietuvių grupe į Badmer- 
gentheimą, gražią kurortinę 
vietą. 1947 m. rudenį buvom 
sukelti iš kelių stovyklų į 
Schvvabisch Gmundą. Arti 
metų buvau Labor Service 
kuopose kapelionu.

Šiame laikotarpyje gavau 
progos pagilinti skautiškas ži
nias, vadovaujant skautinin
kui Michelsonui, ir įgyti Gil- 
welio ženklą (1948 metais) 
Hanau.

1949 m. pradžioje įsikūriau 
Kempteno stovykloje. Šioje ir 
kitose stovyklose buvau kape
lionas ir mokiau ten esamose 
gimnazijose. Šią vasarą aplan
kiau Liurdą ir rudenį per 
Augsburgą iš Bremeno uosto 
spalio 18 d. laivu General 
Howze pasiekiau New Yorką 
spalio 29 dieną. (11 dienų aud
ringu vandenynu).

JUNGTINĖSE
AMERIKOS

VALSTIJOSE

Įsikūriau viduryje JAV — 
Omahoje, Nebraska valstijoje 
Šv. Antano lietuvių parapijoje. 
Šios parapijos klebonas kun. 
J. Jusevičius labai rūpinosi 
naujakuriais iš Lietuvos. Su
rasdavo jiems darbų, padėda
vo surasti butus, tarpininkavo 
namus perkant, padėdavo 
jiems reikale ir nelaimėje. 
Šiame darbe teko daug ben
dradarbiauti. Pažymėtina, 
kad jis buvo lietuviams kaip 
tėvas. Po vienerių metų bend
radarbiavimo su kun. J. Juse- 
vičiumi arkivyskupas Gerald 
T, Bergan 1950 m. lapkričio 
mėn. 1 d. paskyrė kapeliono 
pareigoms Gerojo Ganytojo 
vienuolyne. Taip pat, šalia sa
vo kapeliono pareigų, šių vie
nuolių išlaikomoje gimnazijoje 
turėjau mokyti mergaites reli
gijos bei etikos dalykų.

Lietuviškas liežuvis buvo 
nedėkingas naujajai darbo 
aplinkai. Rūpinaus tą kliūtį 
nugalėti. Šiose sąlygose gy
vendamas, suderinau savo 
darbą su studijomis, kurias 
pradėjau jėzuitų vedamame 
Creighton universitete. Po ke
lių metų studijų užbaigiau 
universitetą, 1957 metais gau
damas diplomą BA. Įsidrą
sinęs siekiau daugiau mokslo. 
Gilinaus sociologijoje ir psi
chologijoje. Studijų pagrindu 
buvo aukštesniosios mokyklos 
(high school) Amerikoje, jų or
ganizavimas, inspektavimas ir 
joms programų rengimas. Po 
intensyvaus darbo 1960 m. 
sausio mėn. gavau magistro
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SKAUTIŠKOJE
VEIKLOJE

Amerikiečių aplinkoje suras
davau progų senu pripratimu 
neužmiršti bičiulystės su lie
tuviais. Daug laiko praleidau 
beorganizuodamas skautus. 
Skautams buvau atsidavęs 
vispusiškai, dažnai užmiršda
mas save patį, per tai net nu
kentėdavo mano tiesioginės 
pareigos. Rinkau buvusius 
skautus, ieškojau kandidatų į 
skautus, kreipiaus į buvusius 
vyresniuosius skautus, kad 
sutiktų būti vienetų vadovais. 
Taip pirmą kartą 1951 m. 
kovo mėn. 23 d. Omahoj pasi
rodė skautės, susidedančios iš 
dviejų skilčių, su jų vadove 
Regina Parulyte, o skautai — 
1951 m. lapkričio 7 d. su vado
vu Gedu Drazdžiu. Vyriausios 
skautų vadovybės buvau pa
skirtas skautų vadovu — vie
tininku ir šiose pareigose iš
buvau penkerius metus. Šiame 
laikotarpyje skautų vienetai 
taip sustiprėjo, jog pajėgė įsi
steigti dvi skautų draugovės 
su skautų vyčių būreliu. Šalia 
to pasisekė suorganizuoti 
skautų rėmėjų būrelį, kuris 
buvo didelis talkininkas skau
tų vadovams šiame lietuvybės 
klestėjimo židinyje. Buvo suor
ganizuoti skautų vadovams 
kursai, įsigyta vietininkijai 
vėliava. Su dideliu susikaupi
mu ir rūpesčiu buvo surengtos 
trys savaitinės stovyklos, iš
kylos ir minėjimai. Vyr. skau
tų vadovybė pakėlė mane į 
paskautininkio ir vėliau į 
skautininko laipsnį. Be to bu
vau skautų ir skaučių kapelio
nas.

Šalia darbo jaunimo organi
zacijoje, bendruomenėje, dar 
bendradarbiavau spaudoje. 
Dažnai žinutėmis, straipsne
liais, reportažais su gausiomis

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreaslhealth.com

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandosipagaįsusitarim^^

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

nuotraukomis iš Omahos lie
tuvių gyvenimo. (Taip pat ir 
dabar darbuojuos šioje srityje. 
Talkinau gausiai fotografijo
mis žum. Jeronimui Cicėnui 
išleidžiant knygą „Omahos lie
tuviai”. Taip pat parūpinau 
nuotraukų metraščiui, leidžia
mam šios gimnazijos St. Jo
seph Academy, kurioje aš dar
buojuos. Fotografavimas — 
mano pramoginis užsiėmi
mas. Šioje srityje gilinaus 
Creightono universitete lanky
damas iliustruotos žurnalis
tikos paskaitas.

Bus daugiau

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje

Sausio 13 d. — Tradicinė 
jūrų skautų ir skaučių Klai
pėdos dienos iškilminga suei
ga PLC, Lemonte.

Sausio 26 d. —■ Jūrų skau
tų ir skaučių ruošiama slidi
nėjimo iškyla.

Vasario 16 d. — „Nerijos” 
tunto jūrų skaučių savaitga
linė iškyla.

http://www.centerforsurgeryandbreaslhealth.com
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Bronius Nainys

Apie ką Jums rašysiu
JAV Lietuvių Bendruomenei 

pradėjus minėti savo veiklos 
50-tį, mūsų spauda puikuojasi 
jos buvusių ir esamų vadovų 
nuotraukomis. Kartais tų nuo
traukų lyg ir per daug, lyg ir 
peršasi kuriamo „asmenybės 
kulto" mintis. Ir kokie gražūs 
bebūtų, tie mums rodomi besi
šypsantys ar rūstūs vadovų 
veidai, LB-nės svarbioji veikla 
vyksta LB vienetuose — apy
linkėse ir apygardose. Kol kas 
dar gan gausiai esama veiklių 
apylinkių, turima pasiauko
jančių asmenų. Gerai žinome, 
jei vienetuose veiklai bus lem
ta merdėti ar visiškai nutrūk
ti, JAV LB taps dar viena gar
binga praeitimi gyvenančia or
ganizacija. O tai išeivijai bū
tų tragiška!

Visgi esame gyvi

Asmenys, stebėję kiek dau
giau kaip prieš mėnesį Čika
goje vykusią JAV LB XVI ta
rybos antrąją sesiją, nedvejo
dami pripažįsta, kad įdomiau
siu tarybos sesijos darbotvar
kės punktu buvo priešpasku
tinis — LB apylinkių pirmi
ninkų pasisakymai. Ir nors 
darbotvarkėje šiam punktui 
buvo skirta vos 40 minučių, iš 
kalbėjusių pirmininkų ar ats
tovų pasisakymų (Houston 
Liudos Flores, Washington, 
DC, Rūtos Skučienės, St. Pe
tersburg Vidos Meiluvienės, 
San Diego Giedrės Milienės, 
Lemont Nįjolės Nausėdienės) 
jautėme entuziazmą rūpintis 
Lietuvos ir savosios išeivijos 
reikalais, burti įvairių kartų 
tautiečius, o taip pat ir dvel
kiantį pasitenkinimą sėkmin
gai atliktu darbu. Ir kaip ne
sidžiaugsi, kai San Diego 
įkurta lituanistinė mokykla, 
Washingtone (bendradarbiau
jant su Lietuvos ambasada) 
suruošti net du Lietuvos re
prezentacinio choro „Ąžuoliu
kas” koncertai, Houston su 
Lietuvos kultūros laimėjimais 
einama į amerikiečių publiką, 
St. Petersburg skaičiumi auga 
lituanistinė mokykla, rūpina
masi socialinės pagalbos rei
kalingais asmenimis, o prieš 
daugiau kaip metus įsikūrė 
jaunųjų ir vyresniųjų skautų 
vienetas.

Svarbus klausimas 
Rusijos prezidentui

Rusįjos prezidentui V. Putin 
prieš keletą savaičių atvykus į 
JAV-es pasitarimams su prez.
G. W. Bush, National Public 
Radio korespondentas Robert 
Siegel vadovavo pokalbiui, ku
riame amerikiečių visuomenės

pateikti klausimai buvo stato
mi Rusijos prezidentui. Ir štai, 
mūsų visų nuostabai ir 
džiaugsmui, prez. Putin patei
kiamas JAV LB Seattle LB- 
nės apylinkės naujojo pirmi
ninko Rimvydo Mikšio klausi
mas dėl Baltijos valstybių na
rystės NATO. Putin atsakyda
mas mėgina išsisukinėti, kar
toja šaltojo karo istoriją, įtiki
nėja klausytojus apie NATO 
praradimą praeityje turėtos 
reikšmės, primena, kad Sov. 
Sąjunga daugiau nebeegzis
tuojanti. NPR koresponden
tas, stebėdamas prez. Putin 
vykdomą laiko „marinavimą’, 
mandagiai įsiterpia ir klau
simą pakartoja. Ir štai, milijo
nams asmenų klausantis, Pu
tin pareiškia, kad nepriešta
rauja Baltijos valstybių narys
tei NATO, nors ir nemano, 
kad tai išmintingiausias 
sprendimas: „Mes negalime 
žmonėms uždrausti, jei jie no
ri tokiu būdu sutvirtinti savo 
šalies saugumą. Bet aš nema
nau, kad NATO plėtra yra iš
mintinga išeitis”.

LB-nės darbuotojo R. Mikšio 
gautas atsakymas yra nepa
prastos svarbos. Jei anksčiau 
jautėme, kad viena koja Lietu
va yra įžengusi į NATO, tai po 
prez. Putin pareiškimo galime 
teigti, kad antrąją koją jau 
esame kilstelėję tvirtam atsi- 
stęjimui. Jei neįvyks pasauli
nių netikėtumų ir Lietuvos va
dovai elgsis išmintingai, 2002 
metų gegužės mėnesį Lietuva 
turėtų būti pripažinta rimta 
kandidate į NATO, o lapkričio 
mėnesį NATO viršūnių konfe
rencijoje Prahoje formaliai į 
NATO sudėtį pakviesta. LB 
apylinkės pirm. R. Mikšio 
klausimu ir, nors nenoriai 
duotu, teigiamu prez. Putin 
atsakymu stipriai pasitarnau
ta Lietuvai. Ar ne keista, o 
dar taip neseniai LB-nei kai 
kurių „veiksnių” stengtasi ne
leisti darbuotis taip tada va
dinamoje Lietuvos laisvinimo 
veikloje.

Šen. Specter rems 
kandidatūrą į NATO

Prieš daugiau kaip mėnesį 
sulaukiau prie Filadelfįjos gy
venančio visuomenininko, LB 
Tarybos ir Filadelfijos LB apy
linkės valdybos nario Kazio 
Razgaičio skambučio. Sakė 
eisiąs į kaimynystėje esan
čiam Bryn Mawr miestelyje 
įvyksiantį JAV šen. Arlent 
Specter susitikimą su rinkė
jais. Kvietė prisidėti. Deja, dėl 
kitų įsipareigojimų teko atsi
sakyti. Nuvyko jis su dviem 
paaugliais sūneliais į garsią

Clevelando apylinkės ruoštame JAV Lietuvių Bendruomenės 50 metų sukakties paminėjime. Iš kairės: paskai
tininkas Arvydas Barzdukas, Daiva Barzdukienė, Cleveland LB apylinkės pirmininkė Mylita Nasvytienė, 
Cleveland miesto tarybos pirm. Michael Polensek, Cleveland LB apylinkės vicepirm. dr. Viktoras Stankus.

J. Kijausko nuotrauka

turtingųjų vaikams Baldwin 
School. Senatoriui dalyvau
jančiųjų statomi klausimai 
daugiausia rišosi su rugsėjo 
11 terorizmu. Po 34 kitų klau
sėjų atėjo K. Razgaičio eilė 
senatoriui duoti klausimą. Jo 
klausimas: „Ar senatorius
remsiąs NATO plėtrą ir Lietu
vos pakvietimą į NATO sudė
tį?” Nelauktai, iki šiol „ant 
tvoros” sėdėjęs, senatorius, at
sakė teigiamai. Taip, jis rem
siąs! Prisipažino, kad 1999 
metais jis vadovavęs NATO 
plėtros opozicijai ir balsavęs 
prieš Lenkuos, Čekijos ir 
Vengrijos priėmimą į NATO. 
Dabar nuomonę pakeitęs, ne
mato plėtros klausimu jo lauk
to stipresnio protesto iš Rusi
jos, kurios jis anksčiau neno
rėjęs pykdyti.

Kai Krašto valdybos suorga
nizuotos Pennsylvanijos lietu
vių delegacijos birželio 28 d. 
lankytasi šen. Specter įstaigo
je Washingtone, tada jo štabo 
pareigūnės nesiteikta dėl 
NATO tvirčiau įsipareigoti. 
Laiku ir tinkamoje aplinkoje 
senatoriui užduotas K. Raz
gaičio klausimas atnešė tei
giamą rezultatą. Nuosaikaus 
respublikono, žydų tikėjimo 
šen. Specter įsipareigojimas 
remti Lietuvos priėmimą į 
NATO sudėtį teikia viltį, kad 
reikiama 67 senatorių dau
gumą, NATO plėtros įstaty
mui Senate patvirtinti, even
tualiai pavyks sukaupti.

Taisomas Lietuvos 
įvaizdis

Vienas būdas rašytojo kny
gai Amerikoje sulaukti dėme
sio yra gauti televizijos įžy
mybės Oprah Winfrey teigia
mą įvertinimą. Toks pripaži
nimas buvo suteiktas gan ži
nomo amerikiečių rašytojo Jo- 
nathan Franzen naujai išleis
tam romanui „The Correc- 
tions”. Šią knygą dar labiau 
išgarsino rašytojo pareiški
mas, kad jis nevertina Win- 
frey teikiamo knygoms pripa
žinimo. „Nepagarba” parodyta 
televizijos įžymybei įvedė ro

maną į šiuo metu labiausiai 
skaitomų knygų sąrašą.

Žodis „Lithuania” amerikie
čiams rašytojams ir komedi- 
jantams skamba intriguojan
čiai. Prieš daugelį metų juok- 
tasi iš lietuvių astronautų, 
vėliau aktorius Mel Gibson 
juokėsi iš Hollywood paplūdi
my jį užpuolusių golfo lazdo
mis ginkluotų lietuvių, parei
gas paliekančio prez. B. Clin- 
tono patarėjas koresponden
tams juokavo, kad B. Clinton 
statys filmą apie lietuvius.

Rašytojo Franzen fiktyvaus 
romano siužeto dalis vyksta 
Lietuvoje, kur už kelis tūks
tančius dolerių būsi išstatytas 
kandidatu į parlamentą, tavo 
vardu pavadins miestelio gat
vę, siaučia pro mašinų langus 
šaudančios gaujos, vyrauja 
prastas oras — ledo krušos, 
trūksta elektros ir anglies, 
vyksta papirkinėjimai, žmo
nės minta arkliena. Nereikia 
aiškinti, jog tai sensacijomis 
skaitytojo dėmesio savo kūri
niu ieškančio autoriaus išmįs- 
las, sąmoningai iškreiptas tik
rosios Lietuvos veidas.

Franzen knygos „garsas” su
domino amerikiečius žurnalis
tus. Kaip Amerikos lietuviai 
pažiūrės į jų tėvų žemės pri
statymą romane? Kadangi 
Nevv York miestas laikomas 
literatūriniu požiūriu labiau 
išprususiu, Nevv Yorko LB-nės 
apygardos pirmininkei dr. 
Giedrei Kumpikaitei teko 
atsakinėti į gausius žur
nalistų užklausimus ir ginti 
Lietuvos įvaizdį. Pirmuoju 
kreipėsi tinklapį turinti 
„smartertimes.com”. Pirminin
kė buvo priversta su knyga su
sipažinti ir teikti atsakymus. 
Už kelių dienų „The Nevv York 
Post” ją jau citavo kartu su O. 
Winfrey. Dar už poros dienų 
sulaukta „The Entertainment 
Weekly” užklausimų. Į ją be
sikreipiantiems, dr. Kumpi- 
kaitė aiškino, kad autorius 
nesilaikęs tikrųjų faktų ir pa
teikęs primityvaus krašto cha
rakteristiką, kuri Lietuvai ne- 
taikintina. „Argi būtų Lietuva 
viena iš pirmųjų kandidačių į

Europos Sąjungą ir NATO, jei 
ji būtų tokia, kokią autorius 
vaizduoja?” Keistai dr. Kumpi
kaitei atrodė Vilniaus radįjo 
laidos ir „Lietuvos ryto” stato
mi klausimai „Ar užsienio lie
tuviai gina Lietuvos įvaizdį?” 
Nejaugi nežinoma, kad veik 
50 metų išeivįja kovojo prieš 
sovietų ir jų bendraminčių Va
karuose bandymus sumenkin
ti Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį, ištrinti Lietuvos is
torinį valstybingumą, ir ap
šmeižti asmenis tėvynėje ir 
išeivijoje, kurie siekė Lietuvai 
laisvės. Teigiamai vertinti rei
kia ir Lietuvos amb. Vygaudo 
Ušacko įsijungimą į Lietuvos 
vardo gynimą, ir pakvietimą 
autoriaus apsilankyti Lietu
voje.

Galimybės Lietuvos 
vardo kėlimui

Esama daug būdų kelti Lie
tuvos vardą svetimųjų tarpe. 
Galimybę suteikia JAV LB 50- 
mečio sukaktis, kurią, tikima
si, šiais ir dar ateinančiais 
metais minės didesnieji bei 
mažesnieji lietuvių telkiniai. 
Sukaktį spalio 12 dieną minė
jusi Clevelando LB apylinkė 
(pirmininkė Mylita Nasvytie- 
nė) minėjimo proga išleido 
programinį leidinį, kuriame 
yra proginiai Ohio valstybės 
gubernatoriaus, Clevelando 
miesto tarybos pirmininko, 
JAV Kongreso narių sveikini
mai. Kai kurie sveikinimai at
sidūrė ir „Congressional Re- 
cord”. Taigi, kaip matome, ga
lime pasitarnauti Lietuvai, jei 
tik turime noro!

* 50 proc. Lietuvos gy
ventoju referendume pri
tartu valstybės įstojimui į Eu
ropos Sąjungą, rodo visuome
nės nuomonės tyrimas „Euro- 
barometras 2001 šalyse kandi
datėse”, pranešė Europos Ko
misijos (EK) delegacija Vilniu
je. Pagal Lietuvos įstatymus, 
referendumo nuostata priima
ma, kai už ją balsuoja daugiau 
kaip pusė visų registruotų 
rinkėjų. <bns>

„Draugo” Direktorių tary
bai nutarus, ir vyr. „Draugo” 
redaktorei sutikus, kviesti 
daugiau autorių dienraščio 
vedamiesiems rašyti, jų pa
prašytas, sutikau į tą darbą 
įsijungti ir parašyti po vieną 
vedamąjį per savaitę. Tai 
būtų pakaitalas mano savaiti
nių rašinių, jų turinį prideri
nus prie Direktorių tarybos 
sutartos dienraščio krypties 
reikalavimų taip, kad jie atsi
lieptų į „Draugo” puoselėja
mas vertybes. O jų sąraše, be 
abejo, vyrauja lietuvių tauta, 
lietuvybė, nepriklausoma Lie
tuvos valstybė; jų rėmuose — 
lietuviškoji išeivija bei jos iš
likimas, artimas ryšys su tė
vyne. Iš mano jau beveik dveji 
metai nuolat spausdinamų ra
šinių, manau, skaitytojai su
voks, kad juose puoselėjami 
bei aptariami tikslai ir prie
monės jiems siekti glaudžiai 
siejasi su „Draugo” leidėjų 
tikslais, todėl daug ko derinti 
gal ir nereikės.

Per vienuolika nepriklauso
mybės metų daugelyje sričių 
Lietuva pažengė pirmyn ir 
laisvės, demokratijos, žmo
gaus teisių samprata bei šių 
vertybių vystymu priartėjo 
prie Vakarų. Ryški politinio, 
kultūrinio, visuomeninip, o 
kai kur net ir ekonominio gy
venimo pažanga. Tai teigiami 
reiškiniai, kurie bus pabrė
žiami mano vedamuosiuose, 
tačiau nebus glostomos ir ne
gerovės, kurių, deja, Lietuvoje 
dar visgi per daug. Manau, 
kad jų išryškinimas pagrindi
nio lietuvių išeivijos dien
raščio vedamuosiuose at
kreips Lietuvos valdžių dėme
sį ir žymiai prisidės prie tų 
blogybių šalinimo.

Vedamuosiuose bus kalba
ma lietuvybės išlaikymo rei
kalais ir jų atgarsiais Lietu
voje. Taip pat bus ryškinamos 
Lietuvos žmonių gyvenimu 
besirūpinančių užsienio lietu
vių nuomonės, kurios dažnai 
gerokai skiriasi nuo tą gyve
nimą įtaigaujančių valstybės 
vadovų nusiteikimo, ypač tau- 
tos-valstybės santykių atžvil
giu. Pastaruoju laiku Lietu
voje išryškėjusi tautos sam
pratos stoka tr kosmopoli
tizmą puoselėjančių įtakingų 
žmonių nusiteikimas daug 
pastangų ir darbo tautybės 
išlaikymui skyrusiems išei
viams kelia rimtą rūpestį. Jį 
dar padidina per tarptautines 
organizacijas bei per Lietuvos 
valstybės ketinamas įstoti 
sąjungas uoliai brukamas pa- 
saulėjimas ir reikalauja giles
nio išmąstymo, gerai apgal
votų planų išsaugojimui lie

tuvių tautos. Žinome ir su
prantame — tokių sąjungų 
Lietuvai reikia, nuo jų ne
pabėgsime, nuo pasaulio už
sidaryti negalime, bot, į jas 
tempdami valstybę, taip pat 
turime susikurti aplinką, ku
rioje galėtų tarpti tauta. To
kios mintys hiano vedamuo
siuose vaidins svarbiausią 
vaidmenį.

Tauta ir valstybė, tautybė ir 
pilietybė, valdžia ir piliečiai, 
tautinis bei pilietinis auklė
jimas, jaunimo lietuviškas ug
dymas švietimo sąrangoje, 
tautinė kultūra, jos santykis 
su tarptautine bei „betaute” 
kultūra, išeivija ir tėvynė, 
išeivįja ir valstybė, išeivijos 
atsakomybė tautos kamienui, 
valstybei, valstybės atsako
mybė išeivijai bus pirmaeilės 
tarp mano vedamuosiuose na
grinėjamų temų. Bus ir visuo
meninio turinio vedamųjų, 
svarstančių Lietuvos tarpval
stybinius santykius ir vidaus 
politiką, net ir partinę, tačiau 
čia tvirčiau teks laikytis 
„Draugo” leidėjų nusiteikimo, 
ypač per ateinančius prezi
dento rinkimus, ir klausimus 
narplioti tik dalykiškai, be 
jausminių ar asmeninių polin
kių.

Užsiminsiu ir Lietuvos už
sienio politiką, ypač Europos 
Sąjungos poveikį į lietuvių 
tautą ir jo panaudojimą tautos 
atsparumui ugdyti, nes jau
čiu, taip pat, kaip ir kiekvie
nas lietuvis, stipresniųjų kės
lus slopinti silpnesniuosius. 
Tautinių idėjų vystymą per 50 
metų okupantas gerokai su
menkino, tad būtina šį vyks
mą atgaivinti.

Tarp išeivijos gyvenimų bei 
veiklą nagrinėjančių temų ne 
paskutinėje vietoje liks ir 
naujųjų, trečiabangiais vadi
namų, ateivių lietuviškoji 
veikla, jų santykiai su II pa
saulinio karo prieš penkias
dešimt metų čia atblokštais 
lietuviais, su antrąja karta, 
panašumai bei skirtumai, de
rinimas stygų bendrai lietu
viškai muzikai. Mano veda
mieji bus spausdinami trečia
dienio laidoje — tikiu, kad čia 
kliūčių nebus — nes kitą nuo
latinę skiltį, „Mes ir pasau
lis”, noriu pateikti Šeštadienio 
laidoje.

Dėkodamas skaitytojams už 
dėmesį ir atsiliepimus apie 
mano iki šiol „Drauge” spaus
dintus rašinius, kviečiu bent 
retkarčiais vienu kitu laiš
kučiu atsiliepti. Noriu žinoti 
Jūsų nuomones, pastabas, nes 
visada noriu jausti skaitytojų 
pulsą.

TĖVIŠKĖLE, TĖVIŠKĖLE
JONAS ŠARKA

Nebaigdavom
grybauti, kol mūsų pintinėlės ar kibiriukai nebūdavo 
pilni tų miško gėrybių. Jei Beržytėje jų pritrūkdavo, 
įlisdavom ir į didesnį, šalimais esantį valdišką mišką 
— Epušotę. Ten labai daug raudonikių rasdavom. Jie 
geri tuo, kad labai retai sukirmyja. Net už baravykus, 
visų grybų pulkauninkus, jie buvo atsparesni prieš 
didžiausius grybų priešus — kirminus. Tokiais jie pa
liko ir dabar.

Mums begrybaujant, atvažiavo mane susitikti ir jau 
minėtas Antanas H., — Ukmergės rajono miškų 
urėdas, pasižiūrėti, kaip mūsų darbai vyko ir galbūt 
pasitikrinti, ar mes savo ribos per daug neįleidome į 
valdišką mišką. Atrodo, kad buvo patenkintas, nes 
nieko nesakė. Grįžę prie automobilių, dar radom ir 
Mercedes-Bentz, kurs jau ryte čia stovėjo. Netrukus iš 
Beržytės pasirodė ir Mercedeso savininkas, pilnutėliu 
krepšiu grybų nešinas. Jis buvo nemažai nustebintas, 
pamatęs net keturis suaugusius vyrus, stoviniuo
jančius prie jo mašinos. O kad jį kur grybai! Jam 
atvėrus bagažinę, savo akimis išvydau tiek grybų, 
kiek niekuomet savo gyvenime nesu matęs. Jo Mer
cedeso gana gili bagažinė buvo pilnut pilnutėlaičiai 
pripildyta baravykais ir raudonikiais. Kitokių, matyt,

jis ir nerinko — per prasti. Manau, kad jis maloniai 
būtų nustebinęs ir plačiai išgarsėjusį grybautojų kara
lių, Grūto miškų savininką Viliumą Malinauską. Kas 
nuostabu, kad šis, apie 40 m. amžiaus vyras, man pri
sistačius jo išgrybauto miško savininku esant, ne tik 
nesiteikė ištarti nors mažytį padėkos žodelį, bet ir ne
pasiūlė nei vieno, net menkiausio raudonikėlio ar nors 
šiek tiek apkirmįjusio baravykėlio. Tik slydo į savo 
Mercedesą ir išdulkėjo siauru mano laukų keliuku. 
Kad jį kur grybai! Nors būtų atsisveikinęs...

Ši diena Pučionyse buvo tikrai išskirtinė. Ji parodė, 
kad šis mažytėlis žemės kampelis yra tapęs labai po
puliariu vietinių ir nevietinių gyventojų tarpe. Tai 
įrodė ir dar keletas nuotykių po pietų. Pietus, kaip ir 
kitomis dienomis, valgėme Deltuvoje, vienintelėje to 
miestelio užeigoje. Dažnai ten užsisakydavau savo 
mėgstamiausią patiekalą — didžkukulius, kitaip dar 
vadinamus „cepelinais". Jie čia, labai malonių 
šeimininkių paruošti, buvo žymiai didesni, negu bet 
kur kitur. O tas lašinukų su grybais padažas — nepa
kartojamas! Ir visa tai tik už penkis ar šešis litus, kas 
pagal mūsų amerikietiškus standartus — pigiau gry
bo. Mano JAV gyvenvietėje skautų ar taut. šokių gru
pių paruošiami „cepelinų" pietūs net 7 dol. kainuoda
vo. Tiesiog nuostabu, kad ten Deltuvoje jie tik 1.5 dol. 
tekainuoja. Tarp kitko, deltuviškės šeimininkės man 
priminė, kad visas ten gaminamas maistas esąs iš vie
tos produktų. Net ir užeigoje gaunamas „Vilkmergės” 
alus netoli esančios alaus daryklos produktas. 
Čiabuviai jį trumpai „haš-bė-has” vadina — pagal

čekų bendrovės HBH vardą, kurios lėšomis tas bravo
ras yra įkurtas. Artimiausią sekmadienį tenai mus 
nuvežė du mano giminaičiai, kurie toje Antakalnio 
alaus darykloje dirba kaip specialistai. Svariai ir tvar
kingai užlaikoma įmonė mums padarė labai gerą ‘ 
įspūdį. Iš didžiulio talpintuvo kranelio teko paragauti 
jau išrūgusio alaus. Tik mano tėtis gal padarydavo 
skanesnį — naminį alų.

Traktorius ir žemaitukai

Tą pačią dieną, kai sutikome jau aprašytą 
nedėkingąjį grybautoją, po pietų Deltuvoje vėl at
sidūrėme prie Beržytės, kur buvom nusprendę dar pa
dirbėti, paplatinant dar vieną ribos liniją palei 
Epušotę. Nebeilgai leidomės kankinami prakaito ir vis 
tirščiau puolančių uodų. Tomo meistriškai švaistomas 
motorinis pjūklas per porą valandų baigė iškirsti ar 
paplatinti apie dviejų šimtų metrų ilgio linįją. Dar 
spėję prisirinkti pilnas kišenes ir kepures raudonikių, 
surinkę tą dieną vartotus įrankius, įskaitant ir mano 
senąjį, bet labai patikimą Guley (teodolitą), pa
traukėme iš miško link Valdo irgi labai patikimo 
Volkswageno. Iš mano laukų pasigirdo kažkokios 
mašinos dūzgenimas. Vos išlindus iš miško, paste
bėjome piktžolėmis apaugusiame lauke besidarbuo
jantį vidutinio dydžio „Bielarusa” traktorių, valdomą 
dar apyjaunio vyro. Prie traktoriaus pritvirtintas 
žolpjovis kirto gana vešlią, dobiliukų primaišytą, žolę. 
Šalimais stoviniavo ir vidutinio amžiaus moteris. Savo

pagalbininkus paleidęs eiti prie Valdo automašinos, 
kimsynu patraukiau link šenpjovių. Pakeliui čia pat iš 
po kojų staigiai pakilo zuikis, kaip visuomet tokiais at
vejais, mano kūną pagaugais apipildamas. Man pri
artėjus prie moters ir prisistačius šios žemės savinin
ku esant, ji tuojau paaiškino, kad jie čia pasišienauja 
jau nuo senų laikų, kai šie laukai dar kolūkiui pri
klausė. Tuo šienu jie savo vienintelę karvutę išlaiko. 
Tuo tarpu pjovėjui, man atrodė, buvo visiškai nesvar
bu, kas tas, iš miško atėjęs senukas. Jis ir toliau, kaip 
niekur nieko, kirto mano žolę. Panašiai, kaip šv. Pran
ciškus iš Asissi; kartą jam kertant grikius, praeivis 
užklausė, ką jis darytų, jei dabar kas pasakytų, kad jis 
rytoj mirs. Šv. Pranciškus jam tuomet ramiai atsakė, 
jog jis ir toliau pjautų grikius, kol pabaigtų. Taip dar ir 
neteko su anuo mano laukų šieno pjovėju susipažinti. 
Nemažą gabalą žolės jis tą dieną nupjovė, o už poros 
dienų į kupetas sukrovė. O iš tos moters sužinojau, 
kad ji esanti Felė Apalinskaitė-D. Tik vėliau prisimi
niau, kad jos tėvai galėjo būti tie patys, kurie 
prieškario laikais pagelbėdavo prie derliaus nuėmimo 
Pučionyse.

Ir kitur mano laukuose buvo matyti keletas žalių 
lopų, tartum oazių dykumose, kur jau anksčiau šienas 
buvo nupjautas. Pasirodo, kad ir tai jų darbas. Tos 
oazės, tai vietos, kur esama iš žemės pamažu besisun- 
kiančių šaltinių, dirvai duodančių pakankamai drėg
mės auginti žolę bei dobiliukus. Jų ten jau iš seno 
būdavo. Dabar, pradėjus užsikimšti melioracijos 
vamzdžiams, tie šaltiniai vėl pradėjo veikti. (B.d.)
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UŽBAIGIANT OHIO LIETUVIŲ 
GYDYTOJU DRAUGIJOS 

KULTŪRINES PREMIJAS
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

S K E A 1

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos kultūrinės .premijos 
idėja gimė maždaug tuo pačiu 
laiku, kai kūrėsi OLG draugi
ja.

1949 metais Clevelande 
pradėjo kurtis iš Europos at
važiavę lietuviai gydytojai, bet 
socialinio bendravimo gydy
tojų tarpe dar nebuvo, nors 
vieną kartą buvo bandoma 
Clevelande gyvenančius su
burti. Aktyvi visuomenininke 
dr. D. Kesiūnaitė 1950 metų 
gruodžio 31 dieną Naujų metų 
išvakarėse, sukvietė pas save 
Clevelande gyvenančius kole
gas gydytojus. Jos bute susi
rinko: Julius Abraitis, Danie
lius Degėsys, Edmundas Juo- 
dėnas, Viktorija Miknienė, 
Viktoras Puškorius, Vladas 
Ramanauskas, Dominika Ke
siūnaitė ir Mykolas Vaitėnas. 
Susirinkimo metu buvo iš
keltas ir svarstomas klausi
mas, ar nevertėtų Clevelande 
gyvenantiems lietuviams gy
dytojams steigti lietuvių gydy
tojų organizaciją. Tolimes
niam to klausimo gvildenimui 
buvo seniūnu išrinktas dr. M. 
Vaitėnas ir jam padėjėja dr. 
D. Kesiūnaitė. Dr. Kesiūnaitė 
atsiklausė senesnės kartos 
vietinių gydytojų (dr. Vitkaus 
ir dr. Kazlausko) nuomonės. 
Jų nuomone, tokios organiza
cijos mums nereikia. Jūs tik 
dirbkite ir tylėkite. Taip tas 
klausimas ir nebuvo judina
mas eilę metų.

1955 metų vasarą iš Cam- 
bridge, Ohio, mane aplankė 
dr. Jonas Stankaitis. Mums 
bekalbant, jis iškėlė klausimą, 
ar nereikėtų mums, lietu
viams gydytojams, gyvenan
tiems Ohio valstijoje, įsteigti 
Ohio lietuvių gydytojų drau
giją. Mudu sutarėme, kad to
kios draugijos įkūrimo reika
las yra aktualus ir, norint tai 
įvykdyti reikia neatidėliojant 
sukviesti Ohio valstijoje gyve
nančius lietuvius gydytojus ir 
aptarti tokios draugijos stei
gimą. Į iniciatorių steigėjų 
grupę dr. J. Stankaitis pasiūlė 
įtraukti dar vieną gydytoją, 
būtent, dr. J. Balčiūną, kuris 
mielai sutiko toje grupėje da
lyvauti. Ohio lietuvių gydytojų 
adresams surinkti, kvietimus 
rašyti ir juos išsiuntinėti pak
vietėm Romą Degėsienę, kuri 
greitu laiku tokius praneši
mus visiems Ohio lietuviams 
gydytojams ir išsiuntinėjo.

Suvažiavimas įvyko Cam- 
bridge, Ohio, 1955 m. rugpjū
čio 19-20 d. Suvažiavime daly
vavo 22 lietuviai gydytojai su 
šeimomis. Mokslinės šio suva
žiavimo programos dalyje 
buvo skaitomos mokslinės pa
skaitos ir rodomas filmas 
(Open heart surgery). Orga
nizacinėje programos dalyje 
buvo nutarta steigti Ohio Lie
tuvių gydytojų draugiją. Buvo 
išrinkta laikinoji valdyba, su
sidaranti iš daktarų J. Bal
čiūno, D. Degėsio, D. Kesiū- 
naitės, V. Ramanausko ir J. 
Stankaičio. Valdybos pirmi
ninku išrinktas D. Degėsys. 
Laikinoji valdyba buvo įpa
reigota suregistruoti Ohio 
valstijoje gyvenančius lietu
vius gydytojus, juos kontaktuo
ti, parinkti draugijai vardą ir 
vienų metų bėgyje sušaukti 
Clevelande steigiamąjį susi
rinkimą. Laikinosios valdybos 
sekretorė dr. D. Kesiūnaitė 
susisiekė su Čikaga ir iš 
daktarų Mildos Budrienės bei 
Vytauto Tauro gavo nuo se
niau Čikagoje veikiančios lie
tuvių gydytojų draugijos įsta
tus. Ohio Lietuvių gydytojų 
drauguos laikinoji valdyba,

tuos įstatus pataisiusi, pri
taikė Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos reikalavimams. Tie 
pataisyti įstatai ir Ohio Lietu
vių gydytojų draugijos pava
dinimas buvo oficialiai steigia
mojo susirinkimo, įvykusio 
Clevelande 1956 m. spalio 6-tą 
dieną, priimti. Tais pačiais 
metais, gruodžio 21 dieną, 
Ohio Lietuvių gydytojų drau
gija buvo įregistruota į Ohio 
Medical Association, kaip le
gali profesinė gydytojų orga
nizacija.

1955 ir 1956 metais Jung
tinėse Amerikos Valstijose lie
tuvių visuomeninis bei kul
tūrinis gyvenimas jau buvo 
gana gyvas, bet lietuviai gydy
tojai jame mažai reiškėsi. Vie
no kultūrinio kongreso metu 
Čikagoje, dr. J. Girnius savo 
kalboje gana kritiškai atsi
liepė apie lietuvius gydytojus, 
kad jie neprisideda prie lietu
vių kultūrinio gyvenimo veik
los. Ruošiant mūsų draugi
jos steigiamąjį suvažiavimą, 
mums rūpėjo kokiu nors būdu 
tuos kultūrininko išpuolius 
atremti. Todėl steigiamojo su
sirinkimo metu, 1956 metais, 
spalio 6 dieną, aš ir pasiūliau 
stėigti Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos metinę kultūrinę 
1,000 dolerių premiją, aiškin
damas, kad kolegos gydytojai, 
dėl laiko stokos negalėdami 
aktyviai dalyvauti mūsų vi
suomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje, įsteigdami metinę 
kultūrinę premiją, nors iš da
lies prisidės prie kultūrinės 
veiklos skatinimo. Susirinkę 
kolegos siūlymą užgyrė ir pri
ėmė. Tokiu būdu buvo įkurta 
mūsų draugijos metinė premi
ja. Susirinkime dalyvavo 32 
gydytojai ir 24 šeimų nariai.

1957 metais pinigai kul
tūrinei premijai buvo gana 
sklandžiai surinkti. Draugijos 
valdyba pradėjo dairytis kan
didato premijai. Tais metais 
Lietuvių Bendruomenė Cleve
lande buvo sudariusi vertini
mo komisiją, kuriai pavesta 
atrinkti ir pasiūlyti geriausią 
scenos veikalą, parašytą iš
eivijoje. Komisija išrinko dra
maturgo Algirdo Landsbergio 
scenos veikalą „Penki stulpai 
turgaus aikštėje”. Clevelando 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba norėjo tą veikalą premi
juoti, bet, neturėdama pinigų, 
ji siūlė Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos valdybai, kad ji 
duotų premiją A. Landsber
giui. Kai kurie mūsų valdybos 
nariai turėjo kitą kandidatą, 
būtent lietuvių mokyklą, vei
kiančią Šv. Jurgio parapijos 
ribose. Todėl OLGD-jos valdy
ba šiuos du kandidatus ir 
pasiūlė draugijos nariams bal
savimui. Susidarė du gana 
griežti frontai. Draugija balsa
vimo metu išgyveno savotišką 
krizę. Su nedidele balsų pers
vara premiją laimėjo A. 
Landsbergis.

Clevelando Lietuvių Ben
druomenės valdybos pirminin
kas Petras Balčiūnas, daktaro 
Jurgio Balčiūno brolis, 
sužinojęs mūsų sprendimą, 
bandė įkalbėti, kad mes tą, 
1,000 dolerių premiją duo- 
tumėm Bendruomenei, o jie 
pinigus įteiks Landsbergiui 
Ohio Lietuvių gydytojų drau
guos vardu. Mes nesutikome, 
nes premiją įteikti norėjome 
patys. Reikia pasakyti, kad 
tuometiniai Clevelando Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
nariai buvo gana kieti ir teko 
daug ginčytis dėl premijos 
įteikimo. Galų gale buvo su
tarta, kad Clevelando Lietu
vių Bendruomenės valdyba

Clevelando „Taupos” metiniame vakare prie įėjimo sveikino šio kredito kooperatyvo vyr. kasininkė Ingrida 
Janušauskaitė, „Taupos” vadovas Aleksas Spirikaitis ir paskolų direktorius Algis Belzinskas.

Nuotr. Lino Johansono

surengs A. Landsbergiui pri
ėmimą, kurio metu Ohio Lie
tuvių gydytojų draugija įteiks 
jam skirtą draugijos kultūrinę 
premiją. 1957 metų gruodžio 
13 dieną dr. V. Ramanauskas, 
draugijos iždininkas, ir įteikė 
A. Landsbergiui 1,000 dolerių 
čekį, o dr. Degėsys, pasveiki
nęs autorių, palinkėjo, kad 
„Penki stulpai turgaus aikš
tėje” pasiektų Broadway sce
ną, (kas už maždaug 9 metų ir 
įvyko).

1958 metais draugijos valdy
ba tuometinio JAV LB pirmi
ninko Stasio Barzduko pata
riama, nutarė paremti Lietu
vių Bendruomenės Kultūros 
fondo pastangas. Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros fon
das norėjo skirti pirmą Kul
tūros fondo premiją, bet, ne
turėdamas pakankamai pi
nigų ieškojo mecenato. Su Sta
siu Barzduku sutarta, kad 
Ohio Lietuvių gydytojų drau
gijos 1958 m. kultūrinė pre
miją bus paskirta LB Kultūros 
fondo išrinktam kandidatui. 
LB Kultūros fondas sudarė 
kultūrinei premijai skirti ko
misiją, kurios pirmininku bu
vo profesorius Steponas Kolu
paila. Komisija nuodugniai ir 
atidžiai svarstė kandidatų 
sarašą net 7 valandas, kurių 
metu nutarta, kad premija 
reikėtų skirti Lietuvių enci
klopedijos kolektyvui. Jie siū
lė tą padaryti Lietuvių Ben
druomenės suvažiavimo metu, 
kuris turėjo įvykti New Yorke 
tų metų rudenį. OLGD-jos val
dyba pritarė jury komisijos 
nutarimui. Tokiu būdu antroji 
draugijos kultūrinė premija 
Lietuvių enciklopedijos kolek
tyvui buvo įteikta bendruo
menės suvažiavimo metu New 
Yorke. Premiją priėmė dr. Gir
nius . Lietuvių enciklopedijos 
kolektyvo vardu. Ją įteikė 
OLGD-jos pirmininkas dr. H. 
Brazaitis. Iškilmėse dalyvavo 
visa OLGD valdyba.

Per 45-rius metus kas metai 
draugijos nariai skyrė savo 
duoklę premijos tęstinumui 
išlaikyti. Ne visada tos premi
jos buvo paskirtos geriausiems 
bei daugiausia nusipelniu
siems kandidatams. Kai ku
rios buvo kontroversinės. To 
neįmanoma išvengti. Mes ne
turėjome absoliutaus masto, 
kuriuo remdamiesi, galėtu
mėm kandidatą tiksliai įver
tinti. Premijas gaudavo tie, 
kurie tuo metu būdavo kuo 
nors išryškėję arba prisidėję 
savo darbu prie visuomeninės 
bei kultūrinės veiklos. Nepai
sant gana aiškių premijai 
skirti gairių, jos skyrimas kai 
kuriais atvejais sukeldavo tiek 
draugijos narių, tiek valdybos 
tarpe gyvas ir karštas diskusi
jas. Diskusijų ir komentarų po 
premijos paskyrimo susilauk
davome ir iš visuomenės. Ne 
vien kartą po premijos įtei
kimo girdėdavome žmones 
kalbant, kad premiją reikėjo 
skirti ne tam, bet kitam asme
niui. Būdavo net ir piktų iš
puolių. Pavyzdžiui, 1968 me
tais, premiją paskyrus Broniui 
Railai už lietuvišką publicis
tiką ir žurnalistiką, Petras

Stravinskas „Laisvoje Lietu
voje” štai kaip rašė „Ohio Lie
tuvių gydytojų draugijos na
riai, skirdami dvyliktą metinę 
kultūrinę premiją B. Railai, 
įrodė, kad jie savo kišenėse 
turi daugiau pinigų negu gal
velėse smegenų”. Į tokį jo pa
reiškimą spaudoje aš asme
niškai „Dirvoje” atsakiau, kad 
Stravinsko pareiškimas turė
tų būti priimtas kaip labai ne
gatyvus ir ardantis kultūrinį 
darbą. O kuriose galvelėse yra 
daugiau ar mažiau smegenų 
palieku spręsti patiems skai
tytojams.

Negaliu pasakyti, kad pre
mijų skyrimo metu, valdybos 
nariai nebūtų išgyvenę ner
vinės įtampos. Būdavo atvejų, 
kad valdybos posėdžiai užsi
tęsdavo iki vėlyvos nakties, o 
kartais net būdavo atidedami 
kitai dienai, kad įkaitusi at
mosfera šiek tiek atvėstų. 
Skiriant premiją, visada buvo 
bandoma prieiti vieningos 
visų valdybos narių nuo
monės. Bet būdavo ir išimčių.

Nepaisant čia paminėtų ma
žų nesklandumų, draugijos 
nariai rėmė premijos tęsti
numą. Mūsų draugijos kul
tūrinė premija ne tik iš
garsino OLGD-ją Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, bet ir už 
jų sienų, ten kur lietuviški 
laikraščiai pasiekia ir taip pat 
davė akstiną mūsų kitom vi
suomeninėm organizacijom 
steigti panašias kultūrines 
premijas, remti kultūrinį dar
bą.

Ohio ’ Lietuvių gydytojų 
draugijos nariai, remdami 
kultūrinę premiją, ne tik po
zityviai prisidėjo prie mūsų 
kultūrinės veiklos ir jos rė
mimo, bet taip pat prie mūsų 
tautinės sąmonės stiprinimo. 
Deja, šiuo metu sąlygos yra 
pasikeitusios. Po 45-ių metų 
Ohio lietuvių gydytojų gretos 
smarkiai praretėjusios. Iš 
32-jų steigiamojo susirinkimo 
metu dalyvavusių gydytojų 
gyvi yra likę tik aštuoni. Jau
nosios kartos lietuviai gydyto

Į PAŽAISLĮ GRĮŽO PACŲ PALAIKAI

Lapkričio 3 d. Pažaislyje 
perlaidoti šio vienuolyno fun
datoriaus ir Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės didžiojo 
kanclerio K Z. Paco, jo žmo
nos bei sūnaus palaikai.

Kristupas Zigmantas Pacas 
(1621-1684), jo žmona prancū
zų grafaitė Klara Izabelė Eu
genija de Maily Lascaris' 
(1630-1685) ir vos aštuonias 
dienas išgyvenęs jų ilgai lauk
tas pirmgimis sūnus paties 
vienuolyno fundatoriaus pra
šymu daugiau kaip prieš 300 
metų buvo palaidoti kriptoje 
po bažnyčia. Šalia buvo laido
jami kiti jų giminės nariai. 
Visoje Europoje garsios šeimos 
palaikai buvo ne kartą išnie
kinti, brangūs karstai pavog
ti. Nuo 1967 m. Pažaislio an
samblis kartu su Pacų šei
mos palaikų likučiais perduo
ti M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejui. 1992 m. legendinės 
šeimos palaikus atsiėmė ir

jai, čia baigę mokslus, ne visi 
remia premijos tęstinumą, 
todėl, nors ir su širdgėla, ten
ka premijų tęstinumą už
baigti.

Paskutinė kultūrinė premija 
įteikta š.m. spalio 28 d. vi- 
suomenininkei Daliai Sta- 
niškienei.Ohio Lietuvių gydytojų draugijos kultūrines premijas yra gavę šie asmenys:

1957 A. Landsbergis; 1958 
Lietuvių Enciklopedijos kolek
tyvas; 1959 Lietuviškų Mo
kyklų vadovėliai; 1960 „Čiur
lionio” ansamblis; 1961 K Ba
naitis; 1962 M. Biržiškos 
„Aleksandrynas”; 1963 Tėvy
nės garsų jaunimo programa; 
1964 B. Kviklys; 1965 M. 
Venclauskas; 1966 Stasys 
Barzdukas; 1967 Alfonsas Mi
kulskis; 1968 Bronis Raila; 
1969 „Grandinėlė”; 1970 prof. 
J. Maceina; 1971 prof. Z. 
Ivinskis; 1972 J. Girnius; 1973 
Algis Rukšėnas; 1974 Cleve
lando Lietuvių namų jaunimo 
kambarys; 1975 „Dirva”; 1976 
Kento universiteto lituanis
tinė katedra; 1977 A. Biels- 
kus; 1978 prof. J. Jakštas;
1979 Andrius Kuprevičius;
1980 mokytoja Vida Bučmie- 
nė; 1981 Juozas Stempužis;
1982 Nijolė Palubinskienė;
1983 dr. Danguolė Tamulio- 
nytė; 1984 prof. R. Šilbajoris; 
1985 Balys Gaidžiūnas; 1986 
Vasario 16-tosios gimnazija; 
1987 Šv. Kazimiero lituanis
tinė mokykla; 1988 Dainavos 
stovykla; 1989 A. ir Liuda Sa- 
giai; 1990 kun. Gediminas Ki
jauskas; 1991 Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos moky
tojai; 1992 Clevelando Lietu
vių kultūrinis darželis; 1993 
Rita Kliorienė; 1994 Aldona 
Stempužienė; 1995 Aurelija 
Balašaitienė; 1996 Kristina 
Kuprevičiūtė; 1997 Kęstutis ir 
Ingrida Civinskai; 1998 Balys 
Auginąs; 1999 Vacys Rociū
nas; 2000 Virginia Bruožytė- 
Muliolienė; 2001 Dalia Sta- 
niškienė.

saugojo į Pažaislį sugrįžusios 
Šv. Kazimiero kongregacįjos 
vienuolės.

Pacų šeimos palaikai į Pa
žaislio vienuolyno bažnyčios 
požemį buvo perlaidoti seserų 
kazimieriečių rūpesčiu bei lė
šomis. Palaikai perlaidoti per 
šv. Mišias, kurioms vadovavo 
Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius. Prie 
karstų budėjo Lietuvos bajorų 
draugijos nariai. Dalyvavo 
gausus būrys kauniečių. Vie
nas turtingiausių to meto 
žmonių, padovanojęs žymiau
sią Šiaurės ir Rytų Europoje 
•pripažintą baroko architek
tūros paminklą, K Z. Pacas 
ant savo antkapinės plokštės 
grindyse prie Pažaislio baž
nyčios durų paprašė užrašyti: 
„Žmogau, kuris mini šią ak
meninę plytą, atmink, kad čia 
guli nusidėjėlis”.

*
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Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

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

Siūlo darbą

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

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

Ieško darbo

54 m. moteris ieško darbo 
žmonių priežiūroje. Gali 
pakeisti keletą dienų arba

mėnesį. Tel. 773-736-5086.

, 773-585-9500

Geriausia kalėdinė dovana— 
DRA UGO prenumerata!

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

Kalėdų 
proga 

užsakau 
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė--------------------------------------------------------------------------

Adresas ------------------------------------------------------------ ,-------------------------

Miestas, valstija, zip code------------------------------------------------------------

Dovanoja:

Vardas, pavardė--------------------------------------------------------------------------

Adresas___________________________________________________

Miestas, valstija, zip code _________________________________

* Lietuvos mokslo potencialas neišnaudojamas
versle, o pati mokslininkų 
bendruomenė — sensta, teigia 
švietimo ir mokslo ministras 
Algirdas Monkevičius. Sei
me surengtoje konferencijoje 
„Mokslas ir verslas Lietuvoje” 
ministras pabrėžė, jog 99 proc. 
iš 13,600 Lietuvos moksli
ninkų dirba valstybinėse įstai
gose ir tik 0.25 proc. — pri
vačiose bendrovėse. „Jie kuria 
žinias, padeda jas paversti 
technologijomis ir svarbiausia 
— darbo vietomis, kuriose dir
bantys žmonės kuria produk
tus, galinčius konkuruoti pa
saulyje. Kuo daugiau moksli

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RIMAS L.STANKUS
r

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

Įvairus
Kalėdinių siuntinių priėmimą 
lėktuvu pratęst

5 iki^
Gruodžio 

14 d.

2718 W. 71 Str.^ '
Chicago, IL 60629 
1-773-434-7919 
8801 S. 78 th Avė, Bridgeview, IL 60455 

Tel:1-708-599-9680,1-888-615-2148 
' www.atlantlcexpreaecorp.com

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabarl

20 svarų statinaitė — $35!
8 svarų statinaitė — $21! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 
Pristatome UPS.

ninkų pereis į šią sritį, tuo bus 
geriau”, sakė A. Monkevičius.

(BNS)* Apklausus 995 Lietuvos vidurinių mokyklų vyres
niųjų klasių moksleivius pa
aiškėjo, kad beveik pusė (49 
proc.) jų atsakė, kad užsiimtų 
kontrabanda, jei nebūtų kitos 
išeities ar palankiai susiklos
tytų aplinkybės. Griežtai nuo 
šios veiklos atsiribojo 24 proc. 
apklaustųjų. Vardydami svar
biausias kontrabandos prie
žastis mokiniai pirmiausia 
mihėjo žemą pragyvenimo lygį 
ir ribotas galimybes legaliai 
gauti pąjamų (58 proc.).

(KD, Elta)

http://www.atlantlcexpreaecorp.com


„LIETUVOS KRIKŠČIONĖJIMAS 
VIDURIO EUROPOS KONTEKSTE”

' Rugsėjo 26 dieną Vilniuje, 
Lietuvos dailės muziejuje, 
prasidėjusi tarptautinė moks
linė konferencija „Lietuvos 
krikščionėjimas vidurio Euro
pos kontekste”, kaip ir dauge
lis kitų šiame muziejuje 
anksčiau rengtų konferencijų, 
buvo skirta Lietuvos valdovo 
Mindaugo krikšto 750 metų 
jubiliejui. Tarptautinėje kon
ferencijoje dalyvavo 9 prane
šėjai iš užsienio, daugiausia iš 
Lenkijos ir Vokietijos, ir 6 iš 
Lietuvos.

Atidarant konferenciją, pir
miausia žodį tarė Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius 
R. Budrys. Jis priminė, kad 
pirmasis kolokviumas šia 
tema 1987 metais Romoje su
rengė tėvas jėzuitas prof. Pau
lius Rabikauskas. Tame ko
lokviume dalyvavo ir keletas 
dabartinės konferencijos pra
nešėjų.

Kardinolas A. J. Bačkis per
skaitė popiežiaus Jono Pau
liaus II telegramą, kurioje 
šventasis Tėvas sveikina kon
ferencijos dalyvius ir svečius. 
Telegramoje rašoma: „Džiau
giamės pastoracine ir kul
tūrine Lietuvos veikla, tiki
mės, kad konferencija, Lie
tuvos krikščionėjimas Vidurio 
Eurppos kontekste padės liu
dyti krikščionių tikėjimą”. 
Sveikinimo pabaigoje Šven
tasis Tėvas konferencijos daly
viams suteikė apaštališkąjį 
palaiminimą. Kardinolas pa
linkėjo visiems bendrystės 
dvasia pasidalyti konferenci
jos medžiaga, padėsiančia drą
siau žengti į ateitį.

Buvo perskaitytas ir iš Airi
jos atsiųstas Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus svei
kinimas. Jame rašoma: ^Lie
tuvoje, kaip ir visoje Europoje, 
valstybė neatsiejama nuo 
krikščionybės. Tikiuosi, kad 
šio forumo pranešimai krikš
čioniškos minties tema padės 
suprasti krikščionybės svarbą 
mūsų istorijoje”.

Šios konferencijos globėjas, 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos pirmininkas, Kauno arki
vyskupas Sigitas Tamkevi- 
čius, SJ, akcentavo Mindaugo 
prieš 750 metų ištarto „tikiu” 
svarbą Lietuvai. Arkivysku
pas prisiminė sovietmečiu, 
1951-aisiais, tremtinių labai 
pagarbiai paminėtas 700-ąsias 
Lietuvos valdovo Mindaugo 
krikšto metines. „Profesorius 
Paulius Rabikauskas, 1987 
metais Romoje surengęs labai 
svarbų tarptautinį moksli
ninkų kolokviumą, skirtą Lie
tuvos krikščionėj imui, bei re
gis įkvėpęs ir šią konferenciją 
ne kartą pabrėžtinai skatino 
giliau ir įdėmiau pažvelgti į 
karaliaus Mindaugo ištartą 
pirmąjį mūsų credo, į jo ženg
tus krikščioniškosios bendruo
menės kūrimo žingsnius — 
pastatytą Vilniaus katedrą, 
įkurtą Vilniaus vyskupiją”, — 
kalbėjo arkivyskupas, kvietęs 
tęsti profesoriaus pradėtą 
mokslinį darbą — tiesti svar
bius mokslinius tiltus į ateitį.

Pirmąją konferencijos dieną 
buvo skaitomi istoriniai ap
žvalginiai pranešimai, akcen
tuojantys Lietuvos kaip vals
tybės susidarymą, krikščio
nybės plėtrą,Vidurio Europoje, 
katalikybės evoliuciją, įvairius 
veiksnius, lėmusius vienokį ar 
kitokį tautų apsisprendimą. 
Prof. Klaus Zernack iš Berly
no, dalyvavęs ir prof. P. Rabi
kausko 1*987 metais organi
zuotame kolokviume, kalbėjo 
apie Vidurio Europos vaisty
tųjų susidarymą, krikščionybę 
įj; šio regiono ankstyvąją sa
vimonę. Profesorius Tore Ny- 
hęrg (Danija) skaitė prane
šimą tema „Skandinavija Bal
tijos jūros regione XII-XIV a”. 
Dr. Rasa Mažeikaitė iš Kana

dos paskelbė savo tyrinėjimus 
tema „Lietuvos vardo pirmo 
paminėjimo ir šv. Boųifacijaus 
misijos šaltinių naujos inter
pretacijos”. Prof. Kaspar Elm 
(Berlynas) pasidalijo įžvalgo
mis apie viduramžių vienuolių 
ordinų vaidmenį krikštijant 
Lietuvą. Vyskupas J. Boruta, 
S J, skaitė pranešimą „Min
daugo laikų krikščionybė ir 
Lietuva”, profesorius Sven Ek- 
dahl iš Berlyno kalbėjo apie 
Lietuvos krikštijimą kaip apie 
vokiečių ordino dilemą. Pir
mosios dienos pabaigoje buvo 
perskaitytas dėl ligos neatvy- 
kusio prof. Marceli Kosmano 
pranešimas „Tarp politeizmo 
ir monoteizmo. Katalikybės 
evoliucija Lietuvoje nuo XIII 
iki XIX a.”

Antrąją konferencijos dieną 
iki pietų pranešimus skaitė 
gerai Lietuvos istorikams pa
žįstami prelegentai, Liublino 
katalikų universiteto profeso
rius prel. Boleslaw Kumor ir 
vilnietis prof. Mečislovas Ju
čas. Posėdį vedė vysk. Jonas 
Boruta, SJ. Prof. B. Kumor 
supažindino su Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės se
niausiomis bažnyčių patroci- 
nijomis iki 1430 m., apžvelgė, 
kokię bažnyčių titulai buvo po
puliariausi, kam kokie funda
toriai, globėjai bei vienuolijos 
dedikavo seniausias LDK 
bažnyčias. Įdomu, kad iki XV 
a. vidurio Vilniaus srityje 
buvo net 32 patrocinijos, o pa
vyzdžiui, Krokuvoje — 40. 
Daugelis bažnyčių buvo titu
luojamos Švč. M. Marijos Dan
gun Ėmimo vardu, tuo tarpu 
ši dogma buvo priimta tik XX a.

Prof. M. Jučas kalbėjo apie 
pirmąsias Vilniaus katalikų 
bažnyčias, kur ir kada jos 
bu vo'‘statomas; ' Profesoriaus 
pareiškė, kad lietuvių toleran
cija pirmaisiais Lietuvos 
krikščionybės amžiais yra mi
tas. Prelegentas minėjo įvy
kius bei dokumentus, rodan
čius, kad lietuviai nesiskaitė 
su vietine stačiatikių bendruo
mene, o, pavyzdžiui, bernardi
nai, XV a. viduryje priimdami 
stačiatikius į Katalikų Baž
nyčią, liepdavę jiems persi
krikštyti, ir tik tuometinio Vil
niaus vyskupo ir net Romos 
įsikišimu tam buvo užkirstas 
kelias. Profesoriaus pasisaky
mas sukėlė klausimą ir disku
sijų, ypač tarp užsienio pra
nešėjų.

Dr. Ingė Lukšaitė apžvelgė 
katalikų ir evangelikų dia
logą, keičiant lietuvių liaudies 
krikščionybės pavidalus. Pro
fesorius Guido Michelini skai
tė pranešimą tema „XVI. a. lie
tuvių liuteronų knygos Vidu
rio Europos kontekste”. Po 
pietų dr. Irena Vaišvilaitė 
skaitė pranešimą tema „Ką 
reiškia būti krikščioniu?” Dr. 
I. Vaišvilaitės pranešimas 
pratęsė prieš tai kalbėjusiųjų 
mintį apie Bažnyčios reformą 
Lietuvoje. Remdamasi kata
likų ir liuteronų vizitacijomis, 
I. Vaišvilaitė aptarė to laiko
tarpio sakramentų praktiką, 
kai kurias prieštridentinės 
Lietuvos krikščionybės tradi
cijas. Prelegentė pabrėžė, jog 
įsitvirtinusi nuomonė, kad 
Lietuvos krikščionybė buvusi 
nevisavertė ar pagoniška, yra 
nepagrįsta. Tai, kas būdinga 
to meto Vidurio Europos 
Bažnyčiai, yra būdinga ir Lie
tuvos Bažnyčiai.

Profesorė Eugenija Ulčinaitė 
priminė jėzuitų įsikūrimo Lie
tuvoje istoriją bei jų misionie
rišką veiklą, ragino atsispirti 
pagundai pateikti per daug 
nudailintą Lietuvos krikščio
nybę. „Reikia pasakyti, — 
sakė ji, — kad Mindaugo ir Jo
gailos krikštu pradėtas krikš
čionybės įtvirtinimo Lietuvoje 
procesas su įvairiomis modi
fikacijomis tebesitęsia iki šių

Paminklas Lietuvos Šaulių sąjungos kūrėjui Vladui Putvinskiui Tau
ragėje. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ 
BAŽNYČIOS JAV SINODAS 2001 M.

Išeivijoje reformatų sinodai, 
arba suvažiavimai, prasidėjo 
Vakarų Vokietijos tremtyje. 
Ten nemažas būrys vadovų ir 
eilinių narių pasitraukė Ant
rojo pasaulinio karo (1939- 
1945) išdavoje. Į pirmąjį tokį 
sinodą reformatai susirinko 
1948 m. Klein Wittensee sto
vykloje, Schleswig-Holstein 
rajone, Vokietijoje. Daugeliui 
pradėjus emigruoti į JAV, jų 
centras įsikūrė Čikagoje. Pa
žymėtina, kad jau nuo pat 
pradžios Reformacijos sąjū
džio Lietuvoje XVI amžiuje, D. 
L. Kunigaikščių Radvilų vieš
patavimo laikais, buvo laiko
mi sinodai. Iš viso jų yra buvę 
mažiausia 450. Amžių slink
tyje, siaučiant svetimų valsty
bių užpuolimams ir karams, 
veikla buvo sutrukdyta. Laiki
nai nutrūkę sinodai vykdavo 
ir toliau. Jie ypač atgijo Lietu
voje Pirmosios Nepriklauso
mybės metu (1918-1940 m.). 
Buvo keli ir bolševikmečiu, ne
paisant komunistinės valdžios 
represijų. Dabartiniu metu si
nodai vyksta Tėvynėje, kaip ir 
už jos ribų — Čikagoje.

Šių 2001 metų JAV ev. re
formatų sinodas vyko rugsėjo 
13-14 d. savaitgalyje įprastoje 
vietoje: Ziono ev. liuteronų 
bažnyčioje, 5000 S. Menard 
Avė., Oak Lawn (Čikagos prie
miestyje), Illinois. Posėdžiai 
praėjo darbingoje ir krikščio
niškoje dvasioje. Kaip visada, 
nuo pat senovės laikų, vyko 
draugiškas nuomonių pasikei
timas ir laisvi pasisakymai. 
Vyresnio amžiaus dalyvių 
mintys skriejo į tuos malonius 
senų laikų suvažiavimus Bir
žuose ar Vilniuje. Prisimini
mus stiprino čia atsilankę sve
čiai iš Lietuvos, kartu iš ten 
atvežę žinių. Tai buvo Lietu
vos reformatų Kolegijos — 
vykdomojo organo — preziden
tas Vytautas Vegys; studentė 
Gitana Gasiūnaitė, naujai at
vykusi ir studijuojanti Presby
terian Theological Seminary, 
Austin, Texas; kaip ir iš Kau
no atkeliavęs ev. liuteronų ku
nigas Saulius Juozaitis, dabar 
einąs pareigas vietos „Tėviš-

dienų”. Konferenciją tą dieną 
užbaigė profesorių Tadeusz 
Krahel ir Edvardo Gudavi
čiaus pranešimai.

Rugsėjo 28 d. keturi konfe
rencijos dalyviai — prof. 
Klaus Zermack, prof. Kaspar 
Elm, prof. Tore Nyberg ir prof. 
Sven Ekdahl, — lydimi konfe
rencijos koordinatoriaus dr. V. 
Dolinsko, Kaune buvo supa
žindinti su miesto kultūros ir 
istorijos paminklais, arkivys
kupijos kurijoje susitiko su ar
kivyskupu Sigitu Tamkevi- 
čiumi, SJ. Vakare svečiai kar
dinolo V. Sladkevičiaus memo
rialiniame muziejuje susitiko 
su Kauno visuomenės atsto
vais ir kiekvienas trumpai 
pristatė savo skaitytų prane
šimų tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje „Lietuvos krikš
čionėjimas Vidurio Europos 
kontekste” temas bei proble
matiką, pasidalijo vizito Lietu
voje įspūdžiais, atsakė į susi
rinkusiųjų klausimus.
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kės” parapijoje.
Lietuvos ir užjūrio bažnyčios 

tvarkosi atskirai, bet stengiasi 
palaikyti tvirtus ryšius. Ilgai 
atskirti nuo tautos kamieno, 
išeiviai jaučia pareigą teikti 
paramą tautiečiams Tėvynėje. 
Aišku, jų sąlygos ekonominiu 
požiūriu (ir tam tikras dvasi
nis netikrumas būdingas so- 
vietijoje užaugusiems) nepri- 
lysta padėčiai gyvenančių 
Amerikoje, gal ne visada taip 
bus. Bažnyčia Lietuvoje yra 
gaji ir ateityje kada nors taps 
savarankiška. Reformatai Lie
tuvoje yra negausūs, bet jų 
bendruomenė auga ir stiprėja. 
Šią vasarą prie dvasinio darbo 
prisidėjo du jauni, akademinį 
išsilavinimą pasiekę kunigai. 
Biržų sinodas birželio mėn. 
buvo sėkmingas. Kita gera ži
nia, kad Lietuvos Bažnyčia 
pripažinta pilnateise nare pa
saulinėje reformatų sąjungoje 
— World Alliance of Reformed 
Churches arba WARC su būs
tine Ženevoje (jai jau daug 
metų priklauso ir JAV Bažny
čia).

Šeštadienio posėdžiuose da
lyvavo geras'būrys bažnyčios 
rėmėjų ir kuratorių (rūpintojų 
ar globėjų). Jie suvažiavo iš 
Floridos, New Mexico, Maine, 
Texas ir kitur. Buvo didelis 
būrys vietinių Illinois gyven
tojų. Apgailestauta, kad dėl li
gos nedalyvavo visada ištikimi 
mus lankę ev. liut. vyskupas
H. Dumpys, „Tėviškės” para
pijos klebonas, ir Ziono para
pijos šeimininkas kun. J. Juo- 
zupaitis. Malonu pasakyti, 
kad sekmadienio pamaldose ir 
pietuose buvo matyti daug re
formatų draugų — liuteronų, 
kaip muzikas W. Chesna su 
motina M. Chesna, Kurtas Vė
lius, liuteronų žurnalo „Sve
čias” redaktorė Ema Žiobrie- 
nė, veikėjos H. Pilmonienė, M. 
Sankow ir kt.

Sinodas buvo pradėtas pa
maldomis bažnyčioje su kun. 
diakonės Erikos D. Brooks 
Švento Rašto skaitymais ir da
lyvių giesmėmis, akompanuo
jant pamokslininkui J. Gyliui. 
Posėdžių salėje vyko rinkimai. 
Sinodo direktoriumi išrinktas 
krt. Jonas Variakojis (pik. J. 
Variakojo, Lietuvos laisvės 
kovų didvyrio sūnus). Cenzo
rium išrinktas kun. dr. Euge- 
nius Gerulis, o sekretoriais 
Paulius Guobužis ir Evelyna 
Yčaitė Taggart. Vyko miru
siųjų pagerbimas, minint Am
žinybėn išėjusius nuo paskuti
nio (1998 m.) sinodo ligi šiol. 
Jų tarpe buvo: Valė Gerulienė 
(kun. Gerulio žmona) FL vals
tijoje; Bronė Variakojienė, CA; 
„Mūsų sparnų” redaktorius 
Mykolas Zablockas, IL; Birutė 
Frankienė (kun. M. Franko 
našlė) Lietuvoje; krt. Marija 
Bernšteinaitė, Vokietijoje, krt. 
Marija Guobužienė, IL; krt. 
Kostas Klybas, NY; ir žinoma 
visuomenininke krt. Alena De- 
venienė-Grigaitienė, FL. Čia 
buvo prisiminti mūsų pasi
šventę kunigai, abu mirę tais 
pačiais 1995 metais — super
intendentai Stasys Neimanas 
ir Povilas Dilys, tiek daug 
prisidėję prie Bažyčios išlai
kymo svetimoje šalyje. Krt.

Hypatia Y. Petkus pateikė šių 
dviejų iškilių asmenybių 
trumpas biografijas.

Sinodą žodžiu pasveikino 
kun. liut. Valdas Aušra savo ir 
kun. J. Juozupaičio bei Ziono 
parapijos vardu. Lietuvių 
evangelikų Floridoje vardu 
kalbėjo kun. dr. Gerulis. Liu
teronų žurnalo „Svečias” var
du sveikino jo redaktorė Ema 
Žiobrienė, prisimindama refor
matų žurnalo „Mūsų sparnai” 
50-ies metų sukaktį. Krt. R. 
Pipynė, Devenių Kultūrinio 
fondo komisijos narys, sveiki
no dalyvius ir kartu pasiprašė 
sveikatos sumetimais atlei
džiamas iš pareigų. Ilgesnis 
sveikinimas buvo iš brangaus 
ir laukiamo svečio — Lietuvos 
ev. reformatų Kolegijos prezi
dento Vytauto Vegio. Jis ap
sakė š.m. birželio mėn. sinodą 
Biržuose, perduodamas ev. re
formatų bendruomenės svei
kinimus. Kolegijos sekretorė 
perskaitė raštiškus sveikini
mus (keli su piniginėmis au
komis) jų tarpe pp. J. Ballard 
(FL), kun. J. Burbulys (IL), 
pp. B. Fabijonai (TX), krt. dr. 
A. Devenis (CA) su 100 dol. 
čekiu, Zenonas Misius (AZ), 
dr. Martynas Yčas (NY), E. 
Čygaitė su 50 dol. čeku ir dr.
I. Mačionienė (FL). Keli svei
kintojai palinkėjo „Ilgiausių 
metų” žurnalui „Mūsų spar-

• nnai .
Iždininkės R. Neimanaitės 

pateikta Bažnyčios kasos apy
skaita buvo patvirtinta Revizi
jos komisijos. Patikrinimą at
liko krt. J. Variakojis. Jo pa
dėką už tvarkingai vedamas 
apyskaitas sinodo dalyviai pa
lydėjo plojimu. Iždininkės dar
bai buvo sinodo patvirtinti. 
Kolegijos atskira 2001-2002 
piniginė sąmata buvo vienbal
siai priimta.

Lietuvos Kolegijos preziden
to Vytauto Vegio platesnis 
pranešimas sulaukė didelio 
dėmesio. Jis priminė, kad re
formatų Bažnyčios steigėjai 
parinko jai vardą Unitas Li- 
thuaniae. Dabartinėje Bažny
čioje stengiamasi laikytis senų 
tradicijų ir dar galiojančių 
įstatų — bažnytinės teisės ka
nonų. 2001 m. sinode Biržuose 
buvo išrinkta nauja Kolegija 
iš keturių dvasininkų ir ketu
rių pasauliečių. Tarp kitų ten 
dalyvavo atstovai iš užsienio 
— Lenkijos ir Vokietijos kur 
su keliomis reformatų grupė
mis vyksta aktyvus bendra
darbiavimas (vad. „partnerys
tė”). Ruošiami spaudai nauji 
giesmynai, Heidelbergo Kate
kizmas ir kita literatūra. V. 
Vegys neslėpė, kad yra viduji
nių nesantaikų, tačiau jo žo
džiais tariant, jis tikisi, kad 
netolimoje ateityje Viešpats 
mokės atskirti pelus nuo grū
dų.

Kiekviename sinode buvo 
reiškiamas didelis rūpestis 
švietimu ir spauda, taip ir šį
kart Čikagoje. Sekmadienį, 
pietų metu, buvo pranešta 
apie evangelikų autorių knygų 
parodą. Sekė redaktorės H. 
Yčaitės-Petkus pranešimas 
apie „Mūsų sparnų” žurnalą, 
leidžiamą jau 50 metų. Čia 
pat ji supažindino su spalio 
mėn. išleistu Nr. 81. Šį kartą 
žurnalą spausdino ne Čikago
je, bet amerikiečių leidykloje 
Albuąuerąue, New Mexico. Si
nodo dalyviai su pasitenkini
mu sutiko gausiai iliustruotą 
leidinį. Didžiuma bus pasiųsta 
Lietuvon. V. Vegys tuojau pa
siūlė grįždamas į Biržus su sa
vim pasiimti 50 egzempliorių.

Dar liko svarstyti klausimai 
ir sumanymai, įskaitant pa
siūlymą pasiųsti 1,000 dol. iš 
Devenių fondo Vilniaus Val
dovų rūmų statybai remti. 
„Mūsų sparnų” redaktorė 
kvietė talkininkus — plunks
nos darbininkus talkon, ruo
šiant kitus žurnalo numerius. 
Žurnalo leidėjas yra Bažnyčios 
kolegija. Kaina — laisva auka. 
WARC vadovybės iš Ženevos
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A. f A.
JADVYGA RADAVIČIENĖ
POŠKIENĖ BEINORAITĖ

Mirė 2001 m. gruodžio 9 d., sulaukusi 88 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Gimė Lietuvoje, Gorainių kaime. Amerikoje išgyveno. 

52 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Edmundas su žmona Aldona 

Radavičius, duktė Adelė su vyru Juozu Grina, anūkės 
Viktoria su vyru Carlos Leiva ir Kristina su vyru Chris 
Felten bei kiti giminės Lietuvoje.

A.a. Jadvyga priklausė Lietuvių fondui.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 12 d., nuo 

2 v.p.p. iki 9 v.v. Marąuette Chicago laidojimo namuose. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 13 d. Iš 
Marąuette Chicago laidojimo namų 9 v.r. velionė bus 
išlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 
9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. 
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba , 

www.petkusfuneralhomes.com

PADĖKA 
A. t A.

SOFIJA ŽADEIKYTĖ- 
MARTINAITIENĖ

Užbaigė žemės kelionę 2001 m. spalio 12 d. Toronte, 
Kanadoje. Palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississauga, Ont.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams 
už atnašavimą Šv. Mišių, kun. L. Januškai už maldas'"' 
laidotuvių koplyčioje, kun. P. Šarpnickui už palydėjimą 
į Amžino poilsio vietą. Ačiū karsto nešėjams.
Reiškiame padėką už aukas šv. Mišioms, aukas kovos 
su vėžiu ir odos liga sergančių organizacijai Lietuvoje, 
už rinkliavą D. Keršienei, M. Povilaitienei, gėles, 
užuojautą, pareikštą žodžiu, raštu bei spaudoje.
Dėkojame visiems, palydėjusiems Sofiją į Amžinuosius 
namus.

Brolis Juozas, sesuo Teodora Tamulienė, 
brolienė Valerija Žadeikienė

gautas užuojautos laiškas 
Amerikos bažnyčioms dėl bai
sios rugsėjo 11 d. tragedijos, 
pavedamas Kolegijos nuožiū
rai.

Klausimai apie sugrąžinimą 
Lietuvoje reformatų bažnyti
nio turto (šventovių ir gyve
namų namų) sulaukė daug 
diskusijų, bet nebuvo konkre
taus atsakymo. Nežinia kada 
bus sugrąžinta. Visų klausimų 
neišsprendus, sinodas buvo 
baigtas pavakaryje, pamoksli
ninko J. Gylio sukalbėta mal
da.

Sekmadienio, spalio 13 d. vi
dudienyje sinodalai ir svečiai 
rinkosi į pamaldas Ziono baž
nyčioje. Kun. diak. Brooks ve
dė pamaldas. Iš Šv. Rašto 
skaitė J. Gylys, kuris taip pat 
skambino pianinu ir giedojo 
solo. Gražiai vargonavo Wer- 
neris Chesna. Giesme „Kaip 
tyliai ilsisi...” buvo pagerbtas 
mirusiųjų atminimas. Pa
mokslą pasakė kun. dr. E. S. 
Gerulis kiek neįprasta ir įdo
mia tema, apie Monoteizmą ir 
Šv. Trejybę. Po to su diakone 
Brooks jis dalijo Šv. Vakarie
nę.

Po pamaldų, dalyviai susi
rinko salėje prie skanių pietų 
stalo. Patarnavo Brooks šei
mos moksleiviai Audra ir Aliu
kas. Sinodo direktorius Va
riakojis sumaniai vedė progra
mą ir pristatė svečius. Vytau
tas Vegys pasidalijo vėliausio
mis žiniomis iš Tėvynės. Ilges
nę kalbą pasakė kun. S. Juo
zaitis iš Kauno. Krt. Keistutis 
Devenis pateikė naujų faktų 
apie savo istorinę knygą „Lie
tuvos pradžia ir Deltuvos isto
rija”. Kun. diak. Erika Brooks 
pateikė žinių apie savo vado
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vaujamą parapiją. Lietuvos 
Kolegijos prezidentas V. 'Ve
gys jai įteikė juostą su atitin
kamu įrašu, išaustą Lietuvoje 
žinomos biržietės Adelės Sa
dauskienės. Turėjo progos pa
sisakyti ir „Mūsų sparnų7’- re
daktorė. V. Vegys ją apdėva- 
nojo tos pačios audėjos plačia 
juosta su įrašu „Mūsų spar
nams — 50 metų”. Stalą puošė 
didžiulis, 'ypatingo skanumo 
(greit, kažkur, pradingęs) tor
tas su žodžiais apie žųrpalo 
sukaktį.

Halinai J. Dilienei, naujai 
Kolegijos garbės prezidentei, 
buvo paskirta pati garbingiau
sia vieta. Prie jos stovėjo dova
na — žavi puokštė įvairia
spalvių rožių. Daug kas atėjo 
ją asmeniškai pasveikinti. Da
lyviai atsistoję ilgai plojo pa
gerbdami jos pasišventimą ir 
ilgų metų darbą Bažnyčios la
bui. Giliai sujaudinta prezi
dentė prisipažino, kad jai 
trūksta žodžių tinkamai iš
reikšti savo padėką. Baigiant 
programą tokio entuziazmo 
ženkle, ne visi galėjo atkreipti 
dėmesį į tikrai vertingą evan
gelikų, autorių knygų parodą, 
surengtą šio straipsnio rašėjos 
ir Aldonos Buntinaitės.Jų 
tarpe buvo ir retų, nekasdie
nių knygų, kaip Martyno Yčo 
.Atsiminimai — Nepriklauso
mybės keliais” ir kitų. Buvo 
veikalai apie muziką Vladą 
Jakubėną, astronomą Paulių 
Slavėną, apie Reformacijos is
toriją, apie Joną Kalviną ir 
Martyną Liuterį. Tikimės, kad 
mums geriau pasiseks su lite
ratūriniais užsimojimais ki
tame sinode. Tad — iki malo
naus pasimatymo!

Hypatia Yčas Petkus

http://www.petkusfuneralhomes.com
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEB ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Prelato dr. Juozo Pruns
kio penktoji metinė premija 
šįmet Labdaros vakaro metu 
„Seklyčioje” gruodžio 8 d., bu
vo paskirta Lietuvos Dukte
rų draugijai, kurios pirmi
ninkė yra Joana Krutulienė.

Labdaros vakaro, vyku
sio „Seklyčioje” gruodžio 8 
d., metu buvo ištraukti, LB 
Socialinių reikalų tarybos iš
siuntinėti laimėjimo bilietė
liai. Laimingieji buvo šie: 500 
dol. — dr. Jonas Valaitis, 
Western Springs, IL; 200 dol. 
— Jonas Palubeckas, North- 
borough, MA; ir trys laimė
tojai po 100 dol. — Darius Po
likaitis, Dovvners Grove, IL; 
dr. R. Čepulis, Willoughby 
Hillš, OH; V. Čepėnas, Da- 
rien, IL.

„Draugas" išleido 5 kalėdines atvi
rutes, kurias kviečiame įsigyti mū
sų krautuvėlėje. Vienos atvirutės 
kaina - 1 dol.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė kviečia sutikti 
Naujuosius metus Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago, gruodžio 31 d., 7 vai. 
v. Bus šalti užkandžiai, šilta 
vakarienė, šokiai ir kiti prie
dai. Informacija teikiama tel. 
773-434-3713.

Tradicinės, prieškalėdi- 
nė» Algimanto Kezio darbų 
Vėraytifiės (aukcionas) vyks 
šį penktadienį, gruodžio 14 d., 
7 val.v., Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre (5600 S. Clare
mont). Norintieji savo turi
mus paveikslus varžytinėse 
parduoti, registruokitės pas 
A. Kezį tel. 708-749-0888. 
Darbus pristatykite į Čiur
lionio galeriją ketvirtadienį, 
tarp 7 ir 9 vai. v.

Sekmadieni, gruodžio 16
d., 10:30 v. r., šv. Mišias Ne
kaltojo M. Mergelės Prasidė
jimo bažnyčioje Brighton Par
ke aukos svečias iš Lietuvos, 
mons. Alfonsas Svarinskas. 
Po Mišių bus susitikimas su 
svečiu parapijos salėje, 4420 
S. Fairfield Avė. Visi kvie
čiami.

PLC Lemonte ruošia
tradicines kūčias gruodžio 16 
d., 12 vai., didžiojoje salėje. 
Aldona Palikienė priima re
zervacijas tel. 708-448-7436.
t
Tradicinė kūčių vakarie

nė ruošiama vyresniųjų lie
tuvių centre, „Seklyčioje”, 
gruodžio 21 d., penktadienį, 4 
vai. p.p. Visi maloniai kvie
čiami. Užsisakykite vietas, 
skambindami tel. 773-476- 
2655 arba asmeniškai „Sek
lyčioje”.

Dail. Ramunė Vėliuvienė (kairėje), kurios grafikos paroda buvo atidaryta 
gruodžio 8 d. Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, apsilankiusi „Draugo” 
redakcijoje (su vyr. redaktore Danute Bindokienė). Jono Kuprio nuotr.

Draugo fondo direktorių 
tarybos posėdis šaukiamas 
gruodžio 18 d., 4 vai. p.p., 
„Draugo” redakcijos patalpo
se. Bus aptariami rudens va
jaus ir kiti reikalai.

Čikagos lituanistinė mo
kykla visus moksleivius, jų 
tėvelius ir tuos, kurie neabė- 
jingi lit. mokyklos gyvenimui, 
kviečia dalyvauti Eglutės 
šventėje šį šeštadienį, gruo
džio 15 d., 11:30 vai. r. Jauni
mo centro didžiojoje salėje 
(5620 S. Claremont, Chicago). 
Matysite kalėdinį spektaklį 
„Dvylika mėnesių”. Režisierė 
Onutė Cvilikienė.

Čikagos moksleiviai atei
tininkai kviečia visus atei
tininkus, jų draugus ir vi
suomenę į tradicinę Kūčių 
šventę š.m. gruodžio 16 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. ruošia
mą Jaunimo centre. Prašoma 
registruotis pas Liudą Lands
bergį tel. 630-792-0616, arba 
elektroniniu paštu: 
liudas@mindspring.com Ne
delskite, nes rengėjams būtina 
žinoti dalyvių skaičių, paruo
šimui atitinkamam kiekiui 
šventiško maisto patiekalų. 
Kviečiami ir maloniai laukia
mi visi — suaugę ir maži.

Cicero Šv. Antano bažny
čioje kiekvieną sekmadienį, 9 
vai. ryte, vyksta lietuviškos 
Mišios. Ciceriškiai ir apylin
kių lietuviai kviečiami bei ra
ginami šiose Mišiose gausiai 
dalyvauti. Mišių metu gražiai 
gieda parapijos choras, vad. 
Jūratės Lukminienės, kartais 
patalkinant ir Mariui Prapuo
leniui, ir choro vadovei Jonei 
Bobinienei. Ciceriškiai džiau
giasi, kad dauguma giesmi
ninkų yra neseniai atvykę 
tautiečiai. GrUbdžio 16 d., 
tuoj po Mišių, parapijos salėje 
bus Advento agapė — prieška
lėdinis pabendravimas. Para
pijos choras pradžiugins ka
lėdinėmis giesmėmis, bus pro
ga pasivaišinti ir pabūti kar
tu. Visus maloniai kviečia Ci
cero apylinkės LB valdyba.

Kūčių vakarą visi tie, ku
rie neturite giminių ar arti
mųjų, o taip pat ir visi kiti no
rintys, kviečiami prie Kūčių 
stalo, kurį rengs Brighton 
Parko Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapija (2745 W. 
44th Street, Chicago). Atvyki
te 6 val.v. į parapijos salę. No
rintys dalyvauti praneškite 
kun. Jauniui Kelpšui tel. 773- 
523-1402 (kaina - apie 10 
dol.). Po Kūčių vakarienės 9 
val.v. vyks Kalėdų nakties 
(Bernelių) šv. Mišios lietuviš
kai.

Stasio Butkaus šalių kuo
pa per iždininką Matą Baukį 
„Draugo” paramai skiria 25 
dol. Dėkojame už dėmesį ir 
dosnumą!

Mažosios lietuvos fondas 
„Draugui” siunčia 100 dol. au
ką. Esame dėkingi už paramą 
ir dosnumą!

Šokis keičia šokį... Studentų grupės šokėjai, pasipuošę dzūkiškais tautiniais drabužiais, linksmina publiką 
Mokslo ir pramonės muziejuje J Dalios Badarienės nuotrauka.

TRADICINIS KALĖDINIS PASIRODYMAS 
MUZIEJUJE

Jau nuo 1963 metų tapęs 
tradiciniu, kalėdinis pasirody
mas pačioje miesto širdyje 
esančiame Mokslo ir pra
monės muziejuje ir šiais me
tais sukvietė gausybę žiūrovų. 
Sekmadienį, gruodžio 9 dieną, 
muziejaus pagrindinėje salėje 
įrengtoje scenoje, apsuptoje 
įspūdingomis įvairių šalių 
tradiciškai papuoštomis eglu
tėmis, daugiau valandos tru
kusioje programoje, tautiniais 
rūbais pasipuošę programos 
dalyviai tapo tikrais lietuviš
kos kultūros ambasadoriais.

Lietuviškos programos 
įkvėpėjas — buvęs Lietuvos 
generalinis konsulas Petras 
Daužvardis. Jau 38 metai 
šiems lietuviškiems kalė
diniams pasirodymams vado
vauja ir jais rūpinasi nenuil
stantis Pranas Zapolis. Jo pa
galbininkais šiemet buvo Vy
čių šokių grupės vadovė Lidija

Kalėdines dainas dainuoja Agnė Gedvilaitė ir Dalia Gedvilienė.
D. Badarienės nuotr

Per Adventą Brighton Par
ko Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje, jos priekyje, bus pastaty
tas „Pasninko krepšelis”, į ku
rį parapijiečiai prašomi įmesti 
tai, ką sutaupys nuo savo pas
ninko stalo. Visu tuo pasida
linsime su vargstančiais tėvy
nėje. Praėjusios Gavėnios me
tu taip buvo surinkti daugiau 
kaip 500 dolerių, kurie buvo 
išsiųsti į Lietuvą. Parėmėme 
10 daugiavaikių šeimų, iš jų 
gavome nuoširdžios padėkos 
laiškus su nuotraukomis. 
„Pasninko krepšelio” dovanų 
lauksime visą Adventą.

Stasys ir Birutė Ališius,
gyvenantys VVestchester, IL, 
atsilygindami už kalėdines at
virutes, „Draugo” laikraščio 
paramai siunčia 50 dol. Ačiū, 
kad mums aukojate!
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Ringienė, studentų grupės 
choreografė Ligija Tautku- 
vienė, mažųjų Vyčių šokėjų gru
pės vadovė Daiva Kamberos, 
akompaniatorė — Diana Vidu- 
girienė.

Pasirodymą pradėjo mažieji 
dainininkai. „Lakštutės” cho
ras, vadovaujamas Dalios 
Gedvilienės, atliko net ketu
rias kalėdines dainas. Vyčių 
moksleivių grupės šokėjai su
vaidino, jau tradiciniu tapusį, 
Kūčių vakaro vaidinimėlį. 
Nežinantiems lietuviškų tra
dicijų, tai buvo puiki proga 
išvysti Kūčių vakaro burtus, 
susipažinti su tradiciniais Kū
čių vakarienės valgiais. Neap
sieita ir be Kalėdų senelio — 
juo buvo ilgametis šios progra
mos dalyvis John Radavich.

Kanklės — tradicinis lietu
viškas instrumentas. Jomis 
skambinusios merginos Aušra 
Bužėnaitė, Giedrė Elekšytė,

Antanas Baksys, gyvenan
tis W. Hartford, CT, atsilygin
damas už kalėdines „Draugo” 
atvirutes, „Draugui” aukoja 
50 dol. Ačiū už paramą!

Ramunė Dicius iš Dana 
Point, CA, norėdama atsily
ginti už kalėdines „Draugo” 
atvirutes, mums siunčia 50 dol. 
Nuoširdžiausias ačiū!

Laužote galvą, kur sutik
ti Naujus metus? Atvykite į 
Pasaulio lietuvių centro ir 
Amerikos lietuvių televizijos 
ruošiamą Naujųjų metų šven
tę! Pokylyje, kuris prasidės 
gruodžio 31 d. 8 val.v. Pasau
lio lietuvių centre, bus turi
ninga ir linksma programa, 
skanus maistas. Vietas užsi
sakykite skambindami į Pa
saulio lietuvių centro raštinę 
tel. 630-257-8787 ar po darbo 
valandų kreipkitės į ALTV tel. 
630-257-9777.

Milda Razumaitė ir jų vadovė 
Genė Razumienė atliko du 
kalėdinius kūrinius.

Scenoje pasirodžiusi „Lakš
tutės” choro vadovė Dalia 
Gedvilienė su dukra Agne 
Gedvilaite atliko dvi linksmas 
dainas. Viena jų — L. Lap- 
kauskaitės „Mėlynoji šalis” 
buvo atlikta, pritariant žiūro
vams salėje.

Scenoje — šokėjai. Jaunes
nieji keitė vyresniuosius, pa
galiau visi susiliejo į bendrą 
šokį. Pašokti aštuoni tautiniai 
šokiai puikiai atspindėjo lietu
viško tautinio šokio savitumą 
ir nuotaiką. Puiku, kad į šokio 
sūkurį įsijungė net trys gru
pės —- jaunesnieji Vyčių šokė
jai, vadovaujami Daivos Kam
beros, moksleivių grupė ir jų 
vadovė Lidija Ringienė bei 
„Svajos” studentų grupės šo
kėjai, atstovavę Lietuvos Vy
čius, vadovaujami Ligįjos 
Tautkuvienės. Pastaroji grupė 
parodė, kad puikiai sugeba 
šokti ne tik pramoginius, bet 
ir tautinius šokius.

Pabaigoje — ir vėl tradiciš
kai — dosnusis Pranas Zapo
lis pakvietė visus pasivaišinti. 
Nebuvo pamiršti ne tik šven
tės dalyviai, bet ir žiūrovai. 
Fox Restaurant and Pub, 
esantis Orland Parke, vos su
talpino visus norinčius paben
drauti ir aptarti ką tik įvykusį 
pasirodymą. Daugelio nuo
mone, koncertas buvo puikus. 
Šventės organizatoriai, įrengę 
sceną pagrindinėje salėje, su
teikė galimybę koncertą 
stebėti net iš balkono, esančio 
antrame muziejaus aukšte, 
arba tiesiog jaukiai sėdint 
muziejaus kavinukėje ir 
gurkšnojant kavą.

Žiūrovų gausa parodė, jog 
šis tradicinis kalėdinis pasi
rodymas tampa vis patrauk
lesnis. Džiugu buvo salėje ma
tyti daug jaunų veidų.

Belieka tikėtis, jog ši tradi
cija dar daugelį metų puo
selės lietuviškus papročius, 
perteiks juos . ir amerikiečių 
žiūrovui.

Dalia Badarienė

Dvasinis susitelkimas 
(rekolekcijos) tėvų jėzuitų 
koplyčioje (2345 W. 56th Str., 
Chicago; tel. 773-737-8400). 
Šio susitelkimo metu visur 
išpažinčių bus klausoma prieš 
šv. Mišias ir po jų. Susitelki
mas vyks gruodžio 15-16 d. 
Jam vadovaus svečias iš Lie
tuvos (šeštadienį šv. Mišios — 
4 val.p.p., sekmadienį - 10 
val.r.). Beverly Shores (India
na) Šv. Onos parapijoje vienos 
dienos dvasinis susitelkimas 
vyks gruodžio 16 d. 1 val.p.p., 
vyks šv. Mišios.

„Seklyčia” penkias dienas 
per savaitę išvežioja maistą į 
namus ligoniams, vyresnie
siems ir nepajėgiems. Jei kas 
norėtų ir galėtų padėti vežioti 
ųiaistą, prašome kreiptis į 
„Seklyčią” tel. 773-476-2655.

Vanda ir Vytautas Ma
jauskai šventų Kalėdų proga 
sveikina artimuosius, drau
gus bei bičiulius, linkėdami 
daug prasmingų, sveikų ir 
laimingų metų!
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Ona Norvilienė, Lemont, 
IL, švenčių proga sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Kalėdinio džiaugsmo, laimin
gų Naujųjų!

•fe įt« įfe įt;

Sveikinu visus mielus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdom ir linkiu svei
kų, taikingų Naujų metų!

Irena Gelažienė

$ $ $ $ $
Maloniu šv. Kalėdų šven

čiu ir laimingų, sveikų Naujų 
metų linkiu mieliems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems.

Adelė Lietuvninkienė 
Palos Park, IL

Įtjfo itjĮk įtĮjfc ąijĮto*1*
Don Varnas Amęrikos 

Legionierių postas ir Mo
terų vienetas švenčių proga 
sveikina visus geros valios lie
tuvius ir linkime visiems vie
ningai darbuotis ir padėti Lie
tuvos gyventojams. „Draugą” 
paremiame 50 dol. auka.

Lietuvių programoje Mokslo ir pramonės muziejuje gruodžio 9 d. Iš 
kairės: kanklininkės Giedrė Elekšytė, Aušra Bužėnaitė ir Lietuvos Vyčių 
taut. šokių grupės vadovas Pranas Zapolis. Dalios Badarienės nuotr.

PASKAITA APIE IGNALINOS JĖGAINĘ
Kiekvienus veiklos metus 

Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjungos Čikagos 
skyrius baigia tradiciniu kalė
diniu susirinkimu. Šiemet 
toks susirinkimas vyks penk
tadienį, gruodžio 14 d., 7:30 
vai. v., Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus auditorijoje. 
Susirinkimo svečias — pri
pažintas branduolinės inžine
rijos autoritetas, rašytojas ir 
leidėjas, prof. Kazys Almenas. 
Jis gimė Lietuvoje, Gruzdžiuo
se, Šiaulių apskrityje. Aukš
tesniąją mokyklą baigė Loup 
City, Nebraska. Studijavo fi
ziką Nebraskos, Northvvestem 
ir Varšuvos universitetuose. 
Dirbo Argon laboratorijoje ato
minių jėgainių projektavimo 
srityje. 1968 m. tapo Merilen
do (JAV) universiteto profeso
riumi, o nuo 1999 m. — pro
fesoriumi emeritus. 1990 m., 
paragintas prof. A Avižienio, 
pradėjo dirbti Lietuvos Ener
getikos instituto termomecha- 
nikos grupėje Kaune. Modelia
vo Ignalinos tipo reaktorių 
avarijas, paruošė informaciją 
apie tokius reaktorius anglų 
kalba, ieškojo patikimesnių jų 
saugos būdų. Kartu su tarp
tautiniu komitetu nagrinėja 
Ignalinos reaktorių saugos 
problemas. Prof. K. Avižienis 
paskelbė virš 60 mokslinių 
darbų.

Tiksliųjų mokslų specialybė 
netrukdė K. Almenui reikštis 
ir grožinėje literatūroje. 1958 
m. jam paskirta „Mūsų Vy
ties” konkurso premija už no

Vladas ir Raminta Sinkai
iš Lemont, IL, sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linki laimin
gų, ramių ir sveikų Naujųjų 
2002 metų.

$ $ $ $ $

Sveikinam su šv. Kalė
dom ir Naujais, 2002 metais. 
Linkime Dievo palaimos ir ge
ros sveikatos.

Pensininkai Čikagoje
*$* *$*t

Birutė ir Juozas Ališaus
kai sveikina draugus, gi
mines ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais metais.

# Sis sfc & sįs
Nuoširdžiai sveikiname

visus artimuosius, draugus 
bei pažįstamus su šv. Kalė
domis ir linkime Viešpaties 
palaimos Naujuosiuose me
tuose.

Ona ir Juozas Baužiai 
sfc sfc sfc ste

Regina ir Vincas Vaitkai,
New Buffalo, MI, švenčių pro
ga sveikina draugus bei pa
žįstamus, linkėdami visiems 
daug laimės, o ypatingai svei
katos. Vietoj kalėdinių korte
lių skiria auką „Draugui” pa
remti.

velę „Vartai balto sidabro”. Jo 
debiutinis dviejų tomų roma
nas „Upė į Rytus, upė į Šiau
rę” (1964) laimėjo Lietuvių 
Rašytojų draugijos premiją. K. 
Almenas išleido ne vieną no
velių knygą, 1970 m. — isto
rinį romaną „Šienapjūtė”, 
„Skatikų sauja”, yra „Sko
manto” serijos autorius ir ak
tyvus „Santaros-Šviesos” fede
racijos veteranas.

Susirinkime bus kalbama 
apie Ignalinos atominę jėgainę 
XXI amž. Lietuvoje. Išgirsime 
ne tik apie jos saugą, bet ir 
apie politines bei ekonomines 
jėgainės problemas. Kviečia
me visus, besidominčius į su
sitikimą su puikiu specialistu 
ir įdomiu žmogumi, profeso
riumi Kaziu Almenu.

Aurelija Dobrovolskienė

Pasaulio lietuviu centro
vadovybė kviečia visus į puotą 
„ARRRIBA!”, kuri įvyks sau
sio 26 dieną atnaujintoje di
džiojoje salėje. Puotos metu 
nebus laiko nuobodžiauti, nes 
svečiams bus progos pasimo
kyti lotyniškų šokių ir išban
dyti laimę varžytinėse. Ka
dangi laimikiai žada būti ypač 
turtingi ir įdomūs, vyks net 
dvi skirtingos varžytinės — 
tyliosios ir gyvosios. Drąses
nieji galės varžytis viešai, o 
mėgėjai laikyti kortas arčiau 
krūtinės — privačiai! Pasižy
mėkite sausio 26 dieną su 
raudonu pieštuku ant kalen
doriaus. Puota , ARRRIBA!” 
jūsų laukia!
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