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Prezidentas pažymėjo veiklos 
gaires Lietuvos diplomatams
Vilnius, gruodžio 18 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį > nurodė 
veiklos kryptis Lietuvos am
basadoriams strategiškai 
svarbiose ambasadose JAV ir 
Rusijoje.

„Nors 2001 metai buvo 
sudėtingų išbandymų demo
kratijai metai, galiu pa
sidžiaugti, kad mums jie buvo 
sėkmingi, nes JAV vadovybės 
parama Lietuvos priėmimui į 
NATO tik išaugo”, po susitiki
mo su prezidentu sakė amba
sadorius JAV ir Meksikai Vy
gaudas Ušackas.

Susitikime ambasadorius V. 
Adamkui perdavė JAV prezi
dento George W. Bush lin
kėjimus bei aptarė planuo
jamą V. Adamkaus vizitą į 
Vašingtoną kitų metų sausio 
22-23 d. bei vizitą Meksikoje 
sausio 24-25 d. šios valstybės 
prezidento Vincente Fox kvie
timu.

Pasak V. Ušacko, preziden
tas Vašingtone su JAV admi
nistracijos vadovais aptars 
dvišalius santykius bei sieks 
užsitikrinti tvirtą JAV para
mą Lietuvos narystei NATO. 
„Per prezidento vizitą Meksi

Daugelis lietuviu vis dar mąsto 
sovietiškai

Varšuva, gruodžio 18 d. 
(BNS) — Nors Lietuva nuėjo 
gana ilgą kelią, integruodama- 
si į demokratinę Europą, ir 
turi geras perspektyvas įstoti į 
NATO ir ES, daugelis lietuvių 
vis dar mąsto sovietiškai, tei
gia Lietuvos konservatorių va
dovas, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis.

Išsamų interviu su V. 
Landsbergiu išspausdino po
puliariausias lenkų dienraštis 
„Gazeta Wyborcza”, kuris tę
sia eilę straipsnių, skirtų 
SSSR žlugimo 10-mečiui.

V. Landsbergis apgailestau
ja, kad „Lietuvoje yra daug 
žmonių, kurie norėtų matyti 
savo šalį komunistine, tačiau 
nepriklausoma”. Tai, pasak jo, 
rodo, kokias gilias šaknis turi 
sovietinė praeitis žmonėse.

Paprašytas pakomentuoti A. 
Brazausko populiarumą, V. 
Landsbergis teigė, kad tai 
rodo, kad „lietuviuose vis dar 
giliai tūno homo sovieticus”. 
„Jie priešinasi privatizacįjai, 
mano, kad valstybė turi kon
troliuoti ekonomiką, o jeigu ką 
nors ir reikia privatizuoti, tai 
turi dąryti vietiniai verslinin
kai, o jokiu būdu ne atvykėliai 
iš Vakarų. Geras kapitalas 
taip pat yra iš Rytų. Vyrauja 
keistas įsitikinimas, jog Va
karų kapitalistai tik ir žiūri, 
kaip pasinaudoti lietuvių dar
bininkais, o tie iš Rytų galvoja 
kaip palengvinti jo sunkią 
dalią”, ironizavo jis.

Paklaustas, ar išsipildė jo 
svąjonės, V. Landsbergis at
sakė, kad tik dalinai. „Mane 
patenkina tarptautinė Lietu
vos pozicija ir pasirinktas in
tegracijos į demokratinę Eu
ropą kelias. Padarėme labai 
daug ir manau, kad jokia jėga 
Lietuvoje nesugebėtų iš to ke
lio išsukti”, sako V. Landsber
gis. Tačiau, pasak jo, nevi
siškai išsipildė svajonė, jog 
„Lietuva bus pakankamai de
mokratinė ir teisinga, su gerai 
veikiančiais teisingumo orga
nais”.

„Buvome valdžioje du kartus 
ir padarėme klaidų. Maniau, 
kad bus daugiau geros valios

koje didžiausias dėmesys bus 
skiriamas verslo ryšių užmez
gimui, nes dabartiniai eko
nominiai santykiai su šia vie
na didžiausių Lotynų Ameri
kos šalių yra labai kuklūs”, 
sakė V. Ušackas.

V. Adamkus antradienį taip 
pat priėmė ambasadorių Rusi
joje Zenoną Namavičių. Pasak 
ambasadoriaus, su prezidentu 
aptarta Rusijos vadovybės 
požiūrių į tarptautines proble
mas kaita, prezidento Vladi- 
mir Putin dialogas su Vaka
rais bei Lietuvos ekonominiai 
santykiai su didžiąja kaimyne.

„Galima pasidžiaugti, kad 
Lietuvos eksportas į šią šalį 
2001 metais išaugo beveik 80 
proc.”, teigė ambasadorius. 
Paklaustas apie kliūtis, truk
dančias didinti eksportą į Ru
siją, Z. Namavičius minėjo ne
retai pasitaikančią korupciją 
kaimyninės valstybės mui
tinėse ir neprotingą muitų tai
kymą.

Siekiant suaktyvinti Lietu
vos ekonominius mainus su 
Rusija, šiemet ambasadoje 
Maskvoje pirmąkart buvo pas
kirtas Lietuvos prekybos ata
šė.

ir mažiau pasipriešinimo per
mainoms. Pasirodė, jog visuo
menėje pradėjo dominuoti abe
jingumas”, sakė V. Landsber
gis.

* Tarptautinė migracijos 
organizacija primena, kad
iki gruodžio 31 d. asmenys, 
dirbę vergišką ir priverstinį 
darbą naciams ir II pasaulinio 
karo metu per nacių okupaciją 
praradę turtą, dar gali paduo
ti paraiškas kompensacijoms 
gauti. Dar dvi savaites paraiš
kas gali pateikti asmenys, ku
rie prarado turtą nacionalso
cialistų režimo metu, tiesio
giai dalyvaujant Vokietijos 
įmonėms, bet ne dėl karinių 
veiksmų kaltės. <bns>

* Seimo Liberalų, Tėvy
nės sąjungos-konservato- 
rių ir Jungtinė frakcijos an
tradienį paragino valdančiąją 
Seimo socialliberalų ir social
demokratų daugumą atsisaky
ti „buldozerio” principo pri
imant sprendimus. Protestuo
dami prieš valdančiosios dau
gumos bandymus atmesti siū
lymą atidėti naujos redakcijos 
Pelno mokesčio įstatymo įsiga
liojimą, šių frakcijų nariai an
tradienį laikinai paliko Seimo 
posėdžių salę. Tai pirmas kar
tas šios kadencijos Seime, kai 
parlamentarai „balsavo kojo
mis”. Pakvietusi į salę dau
giau savo narių, valdančioji 
dauguma antruoju balsavimu 
sugebėjo pataisą atmesti. <bns>

* Europos Sąjunga skiria
Lietuvai 55 milijonus eurų 
(198 mln. litų) Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) užda
rymui. Antradienį finansų mi
nistrė Dalia Grybauskaitė ir 
Europos Komisijos delegacijos 
Lietuvoje vadovas ambasado
rius Michael Graham pasirašė 
finansinį susitarimą dėl spe
cialiosios paramos IAE už
darymui ir uždarymo sąly
gojamų priemonių energetikos 
ūkyje 2001 m. programos Lie
tuvai. Šios specialios progra
mos tikslas — padėti Lietuvai 
pasirengti narystei ES ato
minės energetikos ir energeti
kos srityse. (BNS)

Visą pasaulį šiemet sukrėtę tragiški įvykiai parodė, jog būtina sutelkti didesnes pastangas įgyvendinant Bažny
čios skelbiamus žmogiškuosius principus, antradienį artėjančių šv. Kalėdų proga pietaudamas su tradicinių 
krikščioniškų konfesijų Lietuvoje vadovais, teigč prezidentas Valdas Adamkus. „Todėl, žvelgiant į ateitį, tikiuo
si iš jūsų išgirsti žodžių ir patarimų, nes kiti metai pareikalaus didžiulių pastangų atstatant sugriautą moralinį 
pagrindą, kuriuo remiasi visas krikščioniškasis pasaulis”, kalbėjo prezidentas. Pietuose dalyvavo katalikų kar
dinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius, kariuomenės 
ordinaras Eugenijus Bartulis, kiti katalikų vyskupai. I pietus taip pat atvyko Lietuvos ortodoksų metropolitas 
Chrizostomas, liuteronų vyskupas Jonas Kalvėnas, reformatų kolegijos pirmininkas vyskupas Algimantas Kve- 
daravičius, Aukščiausiosios sentikių tarybos pirmininkas kunigas Nikoląjus Pilnikovas.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

n Tėvynėje pasižvalgius
* Ruošiantis atnaujinti

darbą Būtingės terminale 
po nelaimingo atsitikimo lap
kričio 23 dieną, kai į jūrą išsi
liejo 59 tonos naftos ir termi
nalas buvo laikinai uždarytas, 
buvo patobulinta jūrinės da
lies plūduro įranga ir įdiegtos 
dar griežtesnės krovės darbų 
instrukcijos. „Mažeikių naf
tos” vadovybė informavo, jog 
nuspręsta pakeisti abi vieno 
korpuso povandenines žarnas 
į dviejų korpusų žarnas. Trū
kusi vieno korpuso žarna pas
kutinio nelaimingo atsitikimo 
metu ir buvo naftos išsiliejimo 
priežastimi. (Eitai

* Seimas pritarė opo
zicinės Liberalų frakcijos 
nario Algirdo Griciaus pasiū
lymui kitąmet sumažinti ka
riuomenės šauktinių skaičių 
nuo 5,000 iki 4,500. Liberalai 
teigė, jog šią pataisą jie pa
siūlė, vadovaudamiesi savo 
rinkimų programos nuostato
mis, jog Lietuvoje turi būti 
pereinama prie profesionalios 
kariuomenės.

* Kai kurie Kauno miesto 
žemėtvarkos skyriaus spe
cialistai neteisėtai grąžino 
sklypus gyventojams, tuo pa
darydami milijoninę žalą vals
tybei. Rengdami nuosavybės 
teisės į žemę atkūrimo doku
mentus, žemėtvarkininkai el
gėsi savo nuožiūra, nepaisė 
įstatymų reikalavimų, netin
kamai atstovavo teismuose. 
Taip teigiama patikrinimo, 
kuris buvo atliktas Žemė
tvarkos skyriuje, išvadose.

* Per bendrą, beveik 9 
mėnesius trukusią, Vokieti
jos ir Lietuvos pareigūnų ope
raciją buvo sulaikyta 15 Lietu
vos piliečių, įtariamų automo
bilių vagystėmis. Gerai orga
nizuota nusikalstama grupuo
tė, kuriai buvo vadovaujama 
iš Lietuvos, veikė visoje Vokie
tijos teritorijoje. Gaujos nariai 
„specializavosi” vogdami auto
mobilius „Audi” ir „Volkswa- 
gen”. Vieni automobiliai, pa
keitus numerius, būdavo par
duodami Vokietijos turguose, 
kiti — Lietuvos. Dalis automo
bilių Lietuvą pasiekdavo išar
dyti dalimis. Vogtų automobi
lių detalėmis prekiaudavo kai 
kurios Lietuvos automobilių 
dalių parduotuvės. Lietuvių 
padaryti nuostoliai siekia apie 
300,000 Vokietijos markių.<BNs>.

* Valdančioji Socialde
mokratinės koalicijos frak
cija nusprendė paremti libe
ralo Rolando Pakso kandida
tūrą į Seimo pirmininko pava
duotojus. Liberalai iškėlė R. 
Pakso kandidatūrą, kai Seimo 
pirmininko par aduotojo parei
gas einantis liberalas Ginta
ras Steponavičius buvo išrink
tas Liberalų frakcijos seniūnu 
ir, pagal Seimo Statutą, gavo 
parlamentinės opozicijos vado
vo statusą. (BNS)

* Antroji pagal dydį Rusi
jos naftos verslovė „Jukos” 
nori baigti su JAV bendrove 
,,Williams” pradėtą sandorį 
dėl „Mažeikių naftos” tomis 
sąlygomis, kurios buvo numa
tytos šalių susitarime, premje
rui Algirdui Brazauskui pa
reiškė „Jukos” vicepreziden
tas Michail Brudno, specialiai 
atvykęs į Vilnių informuoti 
Lietuvos vyriausybę apie ne
tikėtai amerikiečių nutrauk
tas derybas. Paprašytas pako
mentuoti „Williams” paskelb
tą nuostatą, kad amerikiečiai 
nekeis savo derybininkų, bet 
pasirengę tęsti pokalbius nuo 
kitų metų pradžios, M. Brud
no sakė: „Mūsų manymu, de
rybų vedimas per spaudą — 
ne pats efektyviausias. O kai 
gausime iš ‘Williams’ pasiūly
mą tęsti derybas, jiems nusių
sime atsakymą”. (Eita)

* Maskvoje praėjusį 
šeštadienį buvo sulaikytas 
plastinę operaciją pasidaręs 
nusikaltėlis iš Lietuvos, iš Lie
tuvos biudžeto pagrobęs apie 
milijonus litų. 50 metų šiau
lietis Aleksandras Songaila 
laikomas skandalingųjų pri
dėtinės vertės mokesčių grobs
tymo suktybių ideologu. Apie 
10 mln. litų iš Lietuvos 
biudžeto pagrobęs vyriškis 
buvo sulaikytas kartu su savo 
dukterimi Ingrida, kuri taip 
pat įtariama sukčiavimu. Iš 
Lietuvos šis šiaulietis pabėgo 
dar 1999 m. vasarą. Pernai 
buvo paskelbta tarptautinė jo 
paieška. Manoma, kad Mask
voje daugiau kaip 2 metus be- 
sislapstęs A. Songaila tęsė 
Lietuvoje pradėtą savo veiklą 
— tik šįkart grobstė ne Lietu
vos, bet Rusijos biudžeto pini
gus. Jis artimai bendravo su 
banko „Ruskij bankirskij dom” 
vadovais, kitais žinomais Ru
sijos verslininkais. (BNS)

* Antradienį prie Seimo
300 buvusių politinių kali
nių, tremtinių ir laisvės kovų 
dalyvių surengė protesto mi
tingą prieš valdančiosios dau
gumos atstovų ketinimus leis
ti mokėti valstybines nukentė
jusiųjų pensijas buvusiems so
vietinių partinių ir represinių 
struktūrų darbuotojams. Susi
rinkusieji taip pat protestavo 
prieš planus atsisakyti teisė
tiems savininkams grąžinti 
natūra nuomininkų apgyven
dintus pastatus. Jie priėmė du 
nutarimus, kuriuose paragino 
Seimą atsisakyti priimti da
bar svarstomas Valstybinių 
pensijų ir Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymų pa
taisas. (BNS)

* Nepaisydami tradicinės
teisėjų nemalonės, Lietuvos 
čiuožėjai Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas Kanadoje 
įvykusiose Tarptautinės čiuo
žėjų sąjungos (ĮSU) finalinėse 
„Grand Prix” varžybos užėmė 
III vietą. (KD.Elta)
* Nors Rusijos dujų susi
vienijimas „Gazprom” nuo 
ateinančių metų sausio padi
dins bendrovei „Lietuvos du
jos” parduodamų dujų kainą, 
Lietuvos gyventojams dujos 
kitąmet brangti neturėtų.

* Kauno oro uosto avia
cinės meteorologijos stoties 
darbuotojai pasigedo dviejų 
debesų aukščio matuoklių. Dėl 
vagystės oro uosto darbas ne
sutriko. Stoties teritorija ap
tverta tvora, vagys į vidų pa
teko, nulaužę spyną. Matuok
liai įrengti specialioje dėžėje, 
kurioje, pasak specialistų, be
veik nėra spalvotųjų metalų. 
Vagystės metu padaryta nuos
tolių už 14 ,606 litų.

* Klaipėdos ligoninėje an
tradienį mirė sprogimo 
smarkiai sužalotas Klaipėdos 
rajono savivaldybės tarybos 
narys Juozapas Palekas. Kol 
kas nenustatyto sprogmens 
sprogimas nutraukė 43 metų 
J. Palekui ranką, sužalojo 
galvą ir vidaus organus. J. Pa
lekas dirbo bendrovės „Klaipė
dos hidrostatyba” generalinio 
direktoriaus pavaduotoju, ra
jono savivaldybės taryboje jis 
priklausė socialdemokratų 
frakcijai. Sprogimas nugriau
dėjo prie bendrovės „Irvaja”, 
įsikūrusios daugiabučiame 
name, įėjimo. Sprogimo metu 
išdužo daugiabučio ir priešais 
esančio namo stiklai. „Irvajai” 
priklauso automobilių turgus 
Klaipėdos pakraštyje. (bns>

menės kariai buvo nukauti ir 
daugiau kaip 600 sužeista. Šiuo 
metu Čečėnijoje yra 26,000 vi
daus kariuomenės karių, kurie 
saugo viešąją tvarką.

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

žinių agentūrų prane&imais)

Briuselis. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld antra
dienį įspėjo Europą, kad teroro išpuolių, panašių į tuos, kurie bu
vo įvykdyti JAV, taikiniais gali tapti ir Londonas, Paryžius, Berly
nas bei kiti miestai. Antradienį Briuselyje susirinkusiems NATO 
valstybių gynybos ministrams D. Rumsfeld sakė, kad rugsėjo 11- 
ąją į dangoraižius ir Pentagoną įsirėžę teroristų užgrobti lėktuvai 
yra pavyzdys netikėtų atakų, kurios gali būti vėl pakartotos per 
„ateinančius chaotiškus dešimtmečius”. Gindamas prieštaringai 
vertinamus Vašingtono planus kurti savo priešraketinės gynybos 
sistemą nepaisant griežto Rusijos nepritarimo ir Europos valsty
bių susirūpinimo, gynybos sekretorius teigė, kad NATO turėtų 
skirti daugiau lėšų karinėms pąjėgoms bei kurti gynybą prieš va
dinamąsias asimetrines grėsmes, apimančias tiek biologinius 
ginklus, tiek ir atakas prieš kompiuterius ir kosminius palydovus.

Maskva. Rusijos medikai sukūrė naujus, labai veiksmingus ir 
saugius žmogui skiepus nuo juodligės, antradienį pranešė Rusijos 
medicinos mokslų akademijos prezidentas Valentin Pokrovskij. 
Jis sakė, kad naujieji skiepai, kuriuos sukūrė karo žinybų specia
listų grupė, išugdo imunitetą juodligei jau po dviejų skiepijimų.

Islamabadas. Antitalibaniškų pajėgų vadas Hazrat Ali prane
šė, kad jo pąjėgos antradienį nutraukė operacijas Rytų Afganista
ne esančiame Tora Borą kalnų masyve, kurių metu iš regiono bu
vo išvyti „ai Qaeda” kovotojai, pranešė „Afghan Islamic Press. 
„Mūsų pajėgos šiandien užbaigė visas savo operacijas Tora Borą. 
Apie šiame regione besislepiančius ‘ai Qaeda’ kovotojus informaci
jos nebegavome”, sakė H. Ali.' „Mes atlikome savo pareigą. Dabar 
centrinė vyriausybė turi nuspręsti, kaip su jais elgtis”, sakė jis. H. 
Ali interviu AIP taip pat patvirtino, kad Tora Borą kalnų masyve 
yra JAV specialiųjų pajėgų karių.

Sana. Jemeno pąjėgos ir policija antradienį apšaudė kaimą, 
kur, kaip manoma, galėjo pasislėpti Osama bin Laden tinklo „ai 
Qaeda” nariai, pranešė vietos genčių šaltiniai. Operacijoje dalyva
vo tankai ir sraigtasparniai. Afganistane amerikiečiams ir opozici
jai nuvertus Talibano režimą, iš Afganistano pabėgo daug „ai Qae- 
da” narių. Saudi Arabijoje gimusio O. bin Laden šeima yra kilusi 
iš Jemeno.

Vašingtonas. JAV kariuomenės atstovas spaudai antradienį 
paneigė pranešimus, jog Afganistane raketomis „Stinger” buvo 
apšaudyti du JAV kariniai transportiniai lėktuvai, tačiau pripaži
no, jog išvydę blykstelėjirųus žemėje, lakūnai buvo priversti imtis 
klaidinančių veiksmų ir pakeitė kryptį.

Islamabadas. JAV remiami afganų genčių kovotojai, įkaitais 
paėmę dešimtis „ai Qaeda” kovotojų, ketina juos perduoti ne ko
kiai nors užsienio valstybei, o naujai pereinamajai Afganistano vy
riausybei, antradienį pranešė „Afghan Islamic Press” (AIP). JAV 
Gynybos departamentas pareiškė, kad Afganistane esančios pajė
gos apklausia šimtus opozicinių pajėgy laikomų kalinių. Departa
mentas teigė ketinąs prašyti afganų perduoti ypatingą susidomė
jimą sukelsiančius sulaikytus asmenis.

Vašingtonas. Pentagono įsitikinimu, prieš kelias dienas Osa
ma bin Laden slapstėsi rytų Afganistane esančiuose Tora Borą 
kalnuose, tačiau dabartinė jo buvimo vieta nėra žinoma, pirma
dienį pranešė kontradmirolas John Stufflebeem. Paklaustas, kur 
labiausiai ieškomas pasaulyje teroristas yra šiuo metu, J. Stuffle
beem atsakė, jog dabar galima pasikliauti tik spėlionėmis.

Vašingtonas. Bioteroristinėse atakose JAV naudotas juodligės 
užkratas yra greičiausiai kilęs iš Amerikos. Nuo spalio JAV juodli
gė nusinešė 5 žmonių gyvybes. Dar 13 asmenų, turėjusių ryšių su 
paštu platintomis juodligės sukėlėjo sporomis, užsikrėtė šia liga. 
Tyrėjai dar negali tiksliai pasakyti, kas suorganizavo ir vykdė 
šiuos bioteroristinius išpuolius. Pasak Baltųjų rūmų atstovo spau
dai Ari Fleischer, įtarimas, jog juodligės užkratas buvo pagamin
tas JAV, yra pagrįstas „tyrimų ir moksliniais” duomenimis.

Deli. Indijos vyriausybės ministras antradienį pareiškė, kad ka
rinis atkirtis Pakistanui nėra pirmutinė iš galimybių, kurias val
dančioji koalicija svarsto po praėjusią savaitę savižudžių teroristų 
įvykdyto išpuolio prieš Indijos parlamentą. Indija teigė, kad šį iš
puolį surengė iš Pakistano veikiančios ekstremistų grupės, sie
kiančios prijungti Indijos Kashmyro provinciją prie Pakistano. Per 
išpuolį Indijos parlamente žuvo 14 žmonių, tarp jų ir visi penki 
užpuolikai. Deli atstovų teigimu, Islamabadas šiuo išpuoliu bandė 
sunaikinti Indijos politinę vadovybę.

Islamabadas. Pakistano vyriausybė antradienį pareiškė apgai
lestaujanti dėl naujų Indijos kaltinimų, jog Pakistanas neva susi
jęs su savižudžių išpuoliu Indijos parlamente, ir pasiūlė imtis ben
dro tyrimo, kurio metu būtų išsiaiškintos šio įvykio priežastys bei 
organizatoriai ir vykdytojai.

Vašingtonas. Baltieji rūmai pirmadienį paragino Indiją ir Pa
kistaną bendromis jėgomis kovoti su terorizmu ir įspėjo, kad po 
Indijos parlamento antpuolio tarp šių valstybių įsiviešpatavusi 
įtampa gali tapti nekontroliuojama. „Indija turi prigimtinę teisę į 
savigyną. Bet tuo pačiu metu prezidentas primena, jog regione su
siklostė labai sunki padėtis, kuri gali tapti nekontroliuojama”, sa
kė Baltųjų rūmų atstovas spaudai Ari Fleischer.

Chankala. Iš viso Čečėnijoje aktyviai veikia maždaug 1,500 ko
votojų, pranešė Rusijos kariškiai. Jie mano, kad kovotojų būriai 
gali būti sustiprinti atsiuntus naujų narių iš artimiausių užsienio 
valstybių, kur yra sutelkta maždaug 1,000 kovotojų.

Maskva. Šiais metais Rusijos VRM vidaus kariuomenės dalis, 
dislokuotas Čečėnijoje, kovotojai apšaudė daugiau kaip 300 kartų, 
vidaus kariuomenės kariai susirėmė su jais 81 kartą, pranešė Ru
sijos kariuomenės pareigūnai. Per šį laikotarpį 168 vidaus kariuo

KALENDORIUS
Gruodžio 19 d.: Darijus (Darius), 

Gerdvilas, Rimantė, Rufas, Urbonas.
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^j£j SKAUTYBĖS 

•įgjy KELIAS
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

SVEIKINAME
Sveikiname LSS vadoves ir vadovus, tėvelius, rėmėjus, visus 

seses ir brolius šv. Kalėdų proga. Linkime, kad Kūdikėlis Jėzus 
atneštų sveikatos, ramybės ir džiaugsmo visoms Jūsų šeimoms. 
Tegul 2002 metai būnd pilni skautiško pasiryžimo tęsti lietu
višką skautavimą tarnaujant Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Budėdami,
n.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos pirmininkė 

v.s. fil.Rimantas Griškelis
ASS pirmininkas 
v.s. Romas Otto

LSS Brolijos Vyriausias skautininkas 
v.s. fil. Rita Penčylienė

LSS Seserijos Vyriausia skautininkė

* * *

Šventų Kalėdų džiaugsmas užlieja mūsų jausmus ir visiems 
tariame: „Linksmų ir gražiausių šv. Kalėdų švenčių!!!”

Dėkojame mieliems mūsų rėmėjams be kurių pagalbos ne
galėtume savo darbus ištesėti. Juos jau vykdome per 50 metų ir 
nežadame pavargti. Sveikiname visą skautišką šeimą Lietuvoje 
ir plačiame pasaulyje. Telydi Šv. Kalėdų nuotaikos visus me
tus!

L. Maskaliūnas
Vydūno fondo tarybos pirmininkas 

V. Mikūnas
Valdybos pirmininkas

* * *

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu visus Lietuviškos 
Skautybės fondo narius ir rėmėjus.

Broliams ir sesėms linkiu džiaugsmingų Kristaus Gimimo 
švenčių, sėkmingų ir veiklių skautybėje 2002-jų metų.

v.s. fil. Petras Molis 
Lietuviškos Skautybės fondo pirmininkas

* * *

Visiems broliams ir sesėms, jūrinio skautavimo rėmėjams ir 
talkininkams linkime linksmų šv. Kalėdų ir „Gero vėjo!” 2002 
metuose.

Čikagos jūrų skautininkų ir skautininkių 
„Grandis”

* * *
Linksmos Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės ir laimingų 

Naujųjų metų linkime visoms sesėms, broliams, tėveliams ir 
skautiškos veiklos rėmėjams.

„Aušros Vartų”/„Kernavės” skaučių tuntas 
„Lituanicos” skautų ir jūrų skautų tuntas

„Nerijos” jūrų skaučių tuntas 
„Sietuvos” skautininkių ir vyr. skaučių draugovė

Čikagos skautininkių draugovė 

# * *
Prieš 2000 metų Betliejaus padangėje nušvitus nuostabiajai 

žvaigždei ir angelams skelbiant Dieviškojo Kūdikio gimimą, Jį 
sveikinti su kukliomis dovanomis skubėjo vargingi piemenys ir 
auksu, smilkalais bei myra nešini karaliai... O kaip mes 2001-jį 
Jo gimtadienį, švęsime? Nudžiuginkim Jį skautiškais gerais 
darbeliais Dievui, Tėvynei ir Artimui. Tebūnie jie gausūs ir 
nuoširdūs.

Visiems broliams, sesėms ir šio puslapio skaitytojams lin
kėdama linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 2002-jų metų,

budžiu
j.v.s. Irena Regienė

„Skautybės kelio” redaktorė

ILGO GYVENIMO KELIONĖJE
(Skautininko prel. Leonardo Musteikio autobiografija)

Skautininkių „Verpsčių” būrelio sesės literatūros popietėje, vykusioje Nijolės Maskaliūnienės namuose. Iš k.: I 
eil. Ritonė Rudaitienė ir Danutė Korzonienė. II eil. Laima Luneckienė, Nijolė Martinaitytė-Nelson, skaičiusi iš 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus raštų, Nijolė Maskaliūnienė, Daila Liubinskienė, Ramunė Lukienė. III eil. Joana 
Krutulienė, Dalia Povilaitienė, dana Dirvonienė Aldona Markelienė, Nijolė Užubalienė, Marytė Utz ir Vida Ri
mienė. Sesės „Verpstės” linki visiems Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų. Nuotr. Leono Maskaliūno
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Tęsinys
ILGAS IR ĮVAIRUS 

PASTORACINIS
DARBAS

Ateina 1963 m. birželio 11 
d., t.y. 25-erių metų kunigys
tės sukaktis. Čia Gerojo Gany
tojo vienuolės surengė man 
pagerbimą. Tai buvo padėkos 
šv. Mišios bažnyčioje ir akade
mija vienuolyne. Dalyvavo ar
kivyskupas Gerald T. Bergan, 
šios arkivyskupijos kunigai ir 
svečiai. Arkivysk. priminė ku
nigams apie ištvermę sunkio
se gyvenimo sąlygose. Čia, šių 
iškilmių metu Ben Šulskis, 
buvo moderatorius anglų kal
ba.

Omahos lietuviai Šv. Antano 
parapijoje surengė mano si
dabrinio jubiliejaus proga di
deles iškilmes. Pradėta padė
kos šv. Mišiomis ir baigta

akademija su pietumis. Iškil
mėms vadovavo Ben Šulskis. 
Šia proga lietuviai mane ap
dovanojo meile ir dosnumu.

Mieli zarasiškiai Cicero su
rengė pagerbtuves, 1963.VI.30 
Šv. Antano parapijoj. Kun. 
Juozas Domeika pasakė pa
mokslą, o Klemas Žukauskas 
buvo šių iškilmių vadovas ir 
organizatorius. Ir čia mieli lie
tuviai parodė nuoširdumą, 
meilę ir dosnumą.

Beveik po 20 metų darbavi
mosi vienuolyno aplinkoje 
gaunu skyrimą 1969 m. birže
lio mėn. vykti į Šv. Juozapo li
goninę, kapeliono pareigoms. 
Čia radau kapelioną kun. Ka- 
rol Kucerą, čeką, jaunesnį. 
Šioje ligoninėje mano darbas 
buvo skirtingas nuo praeitųjų 
metų vienuolyne. Ligoninė yra

JURŲ SKAUTAI ŠVENTĖ 
KŪČIAS

Kūčios tradicinė mūsų šven
tė. Švenčiame Kūčias namuo
se kartu su savo šeimomis. 
Švenčia ir jūrų skautų ir 
skaučių šeima. Kasmet susi
renka tėveliai, seneliai, sesės 
ir broliai šventiška nuotaika 
pasidalinti „Dievo pyragu” — 
kalėdaičiais ir pabendrauti. 
Susirinkome ir šiais metais 
Pasaulio lietuvių centre. Salė
je žibėjo žvakutės, kvepėjo eg
lutės. Tradiciniais Kūčių val
giais padengti ir papuošti sta
lai, puošni Kalėdų eglutė vi
sus šiltai nuteikė. Po eglute 
sesės ir broliai padėjo savo 
atneštas dovanėles, kurios bus 
nuvežtos „Vaikų vilties” glo
bojamiems iš Lietuvos atvyku
siems čia gydytis vaikučiams 

„Seklyčioje”.
Kūčių vakaro programą ve

dė gintarė kandidatė Nida 
Lendraitytė. Svečiams susė
dus, sesė Nida pakvietė jūrų 
skautes ir jūrų skautus atlikti 
tradicinį žvakių uždegimą. 
Sesėms — vair. Vaivai Rimei- 
kaitei, vair. Aleksandrai 
Strub, Vidai Mikalčiūtei ir 
vair. Žibutei Šaulytei aiški
nant Kūčių vakaro tradicijas, 
sesės Krista Weir ir Lilė Ru
dytė uždegė žvakes. Žvakes 
uždegus v.v. Aleksandros 
Stančiauskienės vadovauja
mos ūdrytės sugiedojo 
„Sveikas, Jėzau, gimusia”. 
Mažosios ūdrytės ne tik giedo
jo, bet įvairiais skambaliukais 
sau pritarė.

Bebrų vadovai j.ps. Marius 
Naris ir jūrų budys A. Siliū-

tarytum ligonių viešbutis, kur 
teikiama visokeriopa pagalba: 
gydoma fizinės ir dvasinės ne
galės. Lietuviai ligonys džiau
gėsi mane matydami prie jų 
lovų ir kalbinant lietuviškai.

Darbas šioje didelėje ligoni
nėje nebuvo lengvas, reikalin
gas nuolatinis budėjimas. Bet 
būdami dviese kits kitą išleis- 
davom pas draugus ar į mies
tą. Taip pat lietuviai lankyda
vo mane kapelionijoje.

Po dvejeto metų gaunu kitą 
paskyrimą vykti į kaimą ir ten 
būti klebonu. Tai 1971.VI.16, 
trečiadienį atvykstu į Plain- 
view, maždaug 150 mylių į 
šiaurę nuo Omahos, netoli S. 
Dakatos sienos. Čia Šv. Pau
liaus Apaštalo bažnyčia, me
dinė, klebonija dviejų aukštų 
ir garažas, taip pat mediniai. 
Prie šios parapijos dar pri
jungta Šv. Ignaco Lojolos mi
sijų bažnyčia į vakarus 10 
mylių. Parapijiečių šeimų arti 
70 ir misijoje maždaug 35 šei
mos. Miestelis apie 1,500 gy
ventojų įvairių tautybių, tik 
lietuvių nebuvo. Be katalikų 
dar buvo penkios bažnyčios 
kitų tikėjimų.

Gavęs patarimą įsikardinuo- 
ti į šią arkivyskupiją, taip ir 
padariau. Tapau lygiateisiu 
kunigu šioje arkivyskupijoje.

nas supažindino su pulku jau
niausių skautų. Brolis Marius 
paskaitė pasaką apie kojinę, o 
bebrai entuziastingai vaidino. 
Jūrų skautui kandidatui And
riui Novak paaiškinus Kūčių 
vakaro papročius, traukėme 
šieną iš po staltiesių, stebėjo
me kas ilgiausiai gyvens, kas 
praturtės. Jūrų jaunės parašė 
ir paskaitė savo eilėraštį apie 
skautų Kūčias ir kaip jos jų 
laukia, jotos ruošiasi. Jūrų 
jauniai apsirengė kaip elniai; 
o jų vadovas jūrų budys Aras 
Galinaitis,11 apsirengęs kaip 
Kalėdų sėtos, linksmino esan
čius dalindamas saldainius. 
Baigiant programą tėvelius ir 
svečius pasveikino j.ps. Danu
tė Navickas ir Robertas JokU- 
bauskas. Sesė Danutė padėko
jo tėveliams ir svečiams už da
lyvavimą Kūčiose. Palinkėjo 
linksmų šventų Kalėdų ir ra
mybės, taikos ateinančiais 
metais. Tėvas Vytautas Sa
dauskas sukalbėjo invokacįją, 
o vair. Audrė Kapačinskaitė 
paaiškino T pirmos žvaigždės 
reikšmę. Ūdrytės Liana Joku- 
bauskaitė^ ir Daina Kielaitė 
įnešė į salę šviečiančią žvaigž
dę. Pasibaigus programai se
sės ir broliai pradėjo vienas 
kitą sveikinti ir dalintis kalė
daičiais, -tradicinėm plotke- 
lėm.

Vakaras prabėgo greitai. 
Broliai jūrų skautai kartu su 
vadovu jūrų budžiu Raimundu 
Novak, skubiai kibo į darbą 
tvarkyti stalus. Nuotaika tik
rai šeimyniška, prie darbų pri

Daugiau nesiskaičiau esąs 
svečias. Šioje parapijoje išbu
vau 14 metų. Šioje arkivysku
pijoje buvo numatyta išleisti į 
pensiją sulaukus 70 metų. 
Metai kopė labai greitai. Dar 
tęsiau ketvertą metų ir paga
liau, 75 metus eidamas, pra
šiau arkivysk. Daniel E. Shee- 
han išleisti mane pensijon. 
Jau buvau pavargęs, nebe- 
pąjėgiau reikalingos veiklos 
per abi parapijas vystyti.

PO NAŠAUS DARBO — PENSIJA
Atėjo pensijos laikas. Jau 

prieš porą metų žvalgiaus, 
klausinėjau kur rasti palan
kias sąlygas gamtos ir kai
mynų atžvilgiu pensininko 
saulėleidį praleisti. Kalifornija 
netraukė, nes smogai, žemės 
drebėjimai ir per brangu. Ari
zona — per karšta ir sausa. 
Arkansas lietuviai laukė ma
nęs, bet gamta, aplinka ir uo
dai atbaidė mane. St. Peters- 
burge, FL, 1 atrodė gražiai, 
daug lietuvių, mielų bičiulių, 
bet drėgmė manęs netraukė. 
Pagaliau Klemensas Žukaus
kas, gyvenantis Sunny Hills, 
FL, pakvietė aplankyti, susi
pažinti su lietuviais, gražia 
gamta ir pagyventi pora sa
vaičių. Aplinka patiko, klima

sidėjo sesės ir broliai. Visi pa
žadėjo rytoj važiuoti lankyti 
Holy Family Vilią gyvenan
čius senelius ir trumpa šven
tiška programėle palinkėti 
jiems malonių Kalėdų švenčių.

LANKĖME SENELIUS

„Nerijos” jūros skaučių tun
to sesės ir „Lituanicos” tunto 
jūros skautai šeštadienį, gruo
džio 8 d., po pamokų Maironio 
lituanistinėje mokykloje vyko 
į Lemonte esančios Šventos 
Šeimos slaugos namus. Lydi
mi vadovų ir vadovių — Ai
dos Brakauskienės, Onutės 
Savickienės, Danos Mikužie- 
nės, Viktorijos Siliūnienės, 
Lauros Lapinskienės, Aldonos 
Weir, Kristinos Barakauskai- 
tės, Romo Česo, Roberto Joku- 
bausko, Dariaus Siliūno ir 
Zigmo Mikužio, daugiau negu 
80 skautų ir skaučių pasi
skirstė į du būrius. Vieni ap
lankė tų namų pirmojo aukš
to, o kiti — antrojo aukšto gy
ventojus. Pasveikinę senelius 
su artėjančiomis Kalėdomis, 
sesės ir broliai palinksmino 
juos kalėdinėmis giesmėmis 
ir linksmomis kalėdinėmis 
dainelėmis. Jaunimo apsilan
kymu buvo patenkinta tų na
mų vadovybė ir jų gyventojai. 
Džiaugėsi ir mūsų broliai, ir 
sesės matydami šypsančius 
senelių veidus.

Šis prieškalėdinis apsilan
kymas Šv. Šeimos viloje yra 
jūros skaučių ir skautų dau
giametė tradicija.

Sesė Vilytė

tas švelnus, nei šlapias, nei 
šaltas. Prie Boat Lake nusipir
kau sklypą, padedant Vytau
tui Baleckui. Ir, pagaliau turė
damas sklypą tokioje gražioje 
vietoje, nusprendžiau pradėti 
statyti namą. Pasirinkau mo
delį „Maple” ir pavedžiau sta
tybą Deltona kompanijai. Jau 
1984 m. vasarą pradėjo statyti 
namą. Balandžio mėnesio pa
baigoje 1985 metais namas 
buvo baigtas, o aš jau galėjau 
atvykti birželio mėn. 7 d.

Štai jau treji metai prabėgo. 
Gerasis Viešpats leidžia man 
sulaukti auksinio kunigystės 
jubiliejaus — 1988.VI.il.

Pabaiga
* * *

Iškilmingai kunigystės 50- 
metį atšventęs, gerbiamas ju
biliatas ir toliau darbuojasi 
Viešpaties garbei, tėvynės ir 
artimo gerovei. Šįmet, lapkri
čio 11 d. Sunny Hills, Flori
doje, Šv. Teresės parapijos 
klebono prel. Szczykutovičiaus 
pastangomis, jam buvo su
rengtas pagerbimas — šv. Mi
šios ir pagerbimo iškilmės pa
rapijos salėje, jo 90 metų gimi
mo sukakties ir pakėlimo į 
prelatus proga.

Linkime sveikatos ir ilgiau
sių metų. Red.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
______ Valandos pagal susitarimą______

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

■ 219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.
Fellow: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61 St Avė. (219) 947-5279
Hobart, IN 46342 Fax (219) 947-6236

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

Or. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Avė., Bervvyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai.

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

TĖVAS J. VAIŠNYS 
LIGONINĖJE

Prieš kelias savaites sunkiai 
sunegalavęs ir operaciją per
gyvenęs fil. v.s. tėvas Juozas 
Vaišnys, SJ, gydomas Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Ligonio būklė 
sunki. Linkėdami jam pa
sveikti, prisiminkime jį savo 
maldose, prašydami Dievo jam 
sveikatos, stiprybės ir grįžimo 
į mūsų tarpą. Pasiųskime jam 
gerų linkėjimų korteles, pa
rodydami, kad jis mums reika
lingas. Ligonis guli 410 kam
baryje.

PAREMKIM LIETUVOS 
SKAUTUOS CENTRĄ

VILNIUJE

Vilniaus skautų centras — 
būklas, priklausantis Lietuvos 
Skautijai, pagrindinei skautų 
organizacijai Lietuvoje. Šias 
patalpas Centras gavo iš Vil
niaus miesto. Skautai patys 
turėjo jas atsiremontuoti. Šios 
miesto centre esančios patal
pos yra vidutinis 5 kambarių 
butas. Didžiausiame kamba
ryje telpa maždaug 30 vaikų. 
Vilniaus skautai Centrą nau
doja sueigoms, seminarams, 
susitikimams su tėvais bei vi
suomene. Čia labai patogu su
sitikti ir Akademinio skautų 
sąjūdžio nariams.

Centrui sumaniai vadovauja 
jauna skautininkė fil. Jolita 
Buzelytė-Kašelynienė. Čia ją 
dažnai galima sutikti su guvia 
jos ketverių metų dukrele Uly- 
te. Jolitos geriausi padėjėjai

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.centerforsurgeryandbreasthealth.com

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

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

yra ps. Donatas Bagdonas, 
prityrusi skautė Ieva Čer
niauskaitė ir skautininkė dr. 
Gražina Kačergytė. Vidutiniš
kai šio Centro išlaikymas kai
nuoja arti 650 litų per mėnesį, 
daugiausiai už šildymą, elekt
rą, vandenį ir telefoną. Tai yra 
dideli pinigai Vilniaus skau
tams.

Los Angeles, CA, gyvenan
čių skautininkų Birutės ir Zig
mo Viskantų šeimos fondas 
AMLITas jau daug metų kuk
liai remia Lietuvos skautus, o 
šiais metais pradėjo remti ir 
Centrą. Būtų gera, kad ir kiti 
JAV lietuviai Kalėdų švenčių 
proga prisidėtų prie paramos 
Vilniaus skautų Centrui. Tai 
būtų puikus gerasis darbelis. 
Čekius galima rašyti: Vilniaus 
skautų centras, Smetonos g. 
8-1, Vilnius, 2043. Telefonas 
ir faksas 611252.

Norint auką nusirašyti nuo 
pajamų mokesčių, galima au
koti per AMLITą, P.O. Box 
2686, Rolling Hills Ėst., CA 
90274.

JAV-se informaciją teikia 
Zigmas Viskanta, tel. 310-541- 
5825.

Visiems aukotojams Cen
tras atsiųs padėką ir pakvita
vimą. ZV

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje
Sausio 13 d. — Tradicinė 

jūrų skautų ir skaučių Klai
pėdos dienos iškilminga suei
ga PLC, Lemonte.

1988.VI.il
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


UŽ KĄ, AR KODĖL?
ALEKSAS VITKUS

Prisimenu, kad gal apie 
1930 metus, kai dar buvau 
mažas vaikas, mano tėvai iš 
kažkur gavo kelių tomų vei
kalą vardu „Už ką?”. Jei tei
singai prisimenu, ta knyga 
buvo išleista rusų kalba, bet 
buvo ir lietuviškas vertimas. 
Nežinau, ar jau mokėjau skai
tyti, ar ne, bet tos knygos nei 
lietuviško vertimo neprisime
nu. Atmintyje liko tik nugirsti 
tėvų tarpusavio pasikalbėji
mai apie jų tuomet išgyventus 
kelis šiurpius Rusijoje bolševi
kų revoliucijos metus, per ku
riuos jiems ir mano vyres
niems broliams teko pergyven
ti badą ir net žudynes. Jie abu 
skaitė tą knygą, dažnai dali
nosi savais įspūdžiais, ir, lin
guodami galvomis lyg vis 
klausdavo: „Už ką?”. Iki šian
dien ta knyga man paliko dide
lį įspūdį, ir pavadinimas „Už 
ką?” ar rusiškos „Za čto?” paliko 
mano atmintyje kaip kažkas 
baisaus ir nedovanotino.

Kodėl po tiek metų šią kny
gą vėl prisiminiau? Lapkričio 
9 dienos „Chicago Tribūne” ve
damasis „Going separate 
vvays”, nagrinėdamas Ameri
kos ir Izraelio valstybių gal 
per daug tamprų bendradar
biavimą, lyg ir pasiūlė prezi
dento Bush vyriausybei per
žiūrėti jos Izraelį besąlygiškai 
remiančią politiką. Nieko ypa
tingai ir drastiškai naujo, tik 
bandymas sukti Amerikos po
litiką, mėginant bent šiek tiek 
atsiriboti nuo šimtaprocenti
nio Izraelio rėmimo, rimčiau 
atsižvelgiant į palestiniečių 
reikalavimus turėti savo vals
tybę.

Pasitaikė, kad jau po dviejų 
dienų ta pati „Chicago Tribu- 
hė” paskelbė dešimties valsty
bių, gaunančių didžiausią 
JAV paramą, sąrašą. Nenuste
bau, jame pirmoje vietoje ra
dęs Izraelį. Čia ir prisiminė 
man ta senoji „Už ką?” knyga. 
Kodėl Izraelis turi gauti ne
proporcingai daugiau Ameri
kos pagalbos negu bet kuri 
kita pasaulio valstybė? Nuta
riau į tai smulkiau pažiūrėti.

Tų dešimties valstybių sąra
še Izraelis pažymėtas kaip be
veik 6 milijonus gyventojų tu
rinti valstybė. Jos vidutinis vi
daus produktas yra 18,900 
dol. per gyventoją. Vidutinis 
likusių devynių valstybių tas 
pats produktas siekia vos tik 
4,000 dol., t.y. tik penktadalį 
Izraelio gamybos. Kituose sta
tistikos duomenyse pastebė
davau Izraelį kasmet gaunant 
iš Amerikos tarp 3 ir 4 milijar
dų dol. ekonominės pagalbos. 
Jei ir tikėti šio sąrašo kažko
dėl gerokai sumažintais Izrae

lio duomenimis, iš Amerikos 
jis gauna apie 1,2 milijardo 
dol. paramos per metus, kas 
reiškia, kad Amerikos mokes
čių mokėtojai kiekvienam Iz
raelio piliečiui kasmet duoda 
beveik 200-600 dol.! Paskai
čiavus kitų likusių devynių 
valstybių vidurkį, rasime, kad 
jis yra tik 17,9 dol., t.y. tik 
mažiau negu dešimtadalis to, 
ką gauna Izraelis. Vieni ma
žiau, kiti daugiau, o, pavyz
džiui, didžioji Azijos demokra
tija, neturtingoji Indįja kiek
vienam savo gyventojui iš 
Amerikos gauna tik 16 centų, 
kas yra tūkstantį kartų ma
žiau negu turtingasis Izraelis. 
Kodėl?

Izraelio gyventojų vidutinė 
gyvenimo trukmė — pati 
aukščiausia, 78.7 metai. Jo 
kūdikių mirtingumas — pats 
žemiausias, tik 7.72 per 1,000 
gimusių kūdikių, tuo tarpu 
kai Egipte ar Indijoje tas mir
tingumas viršija 60! Izraelio 
gyventojų net 95 proc. yra 
raštingi. Tą skaičių viršija tik 
Rusija ir Ukraina, su 98 proc. 
Žiūrint į tokią statistiką, žmo
gus turėtų pagalvoti, ar Izrae
lis tokia neturtinga valstybė, 
kuriai reikia Amerikos kasme
tinės pagalbos, keliolika kartų 
stambesnės negu siunčiamos 
kitiems, daug neturtinges- 
niems ir labai atsilikusiems, 
kraštams?

Grįžkime prie to paties lap
kričio 9 d. vedamojo. Jau sa
vaitę po to „Chicago Tribūne” 
op-ed puslapyje, skaitytojų 
skyriuje, pasirodė net aštuoni 
ilgoki, pilni pasipiktinimo 
laiškai, kritikuojantys tą ve
damąjį, kaip netikslų, klaidi
nantį ir gal net įžeidžiantį Iz
raelį — geriausią Amerikos 
draugą. Vieną vienintelį laiš
ką, sutinkantį su vedamuoju, 
radau tik lapkričio 24 d. lai
doje.

Laiškai atėjo iš Amerikos 
Žydų kongreso, iš Žydų jungti
nio fondo, iš Čikagos Rabinų 
tarybos, iš antidefamacįjos ly
gos, ir kitų. Ką jie rašo? Pa
skaitykime. „Izraelis ir JAV 
yra sąjungininkės, nes jos abi 
tiki į demokratiją ir laisvę”. 
„Mus remia net 2/3 Amerikos 
balsuotojų”. „Be Izraelio Ame
rika karo prieš terorizmą ne
laimės”. „Kokios partįjos be- 
valdytų Vašingtone ar Jeru
zalėje, mes visuomet eisim 
kartu”. „Kaip tas vedamasis 
gali siūlyti Amerikai remti Iz
raelį politiškai ir kariškai, bet 
kartu sumažinti ar net nu
traukti jai finansinę paramą?” 
,Amerikai reikia daugiau to
kių draugų kaip Izraelis". 
.Amerika turėtų persvarstyti

Atviroje Meno mokyklėlės pamokėlėje-konoerte gruodžio 16 d. Lietuvių dailės muziejuje Lemonte — dėstytojai 
ir svečiai. Iš kairės: JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remienė, dainavimo mokyt. Loreta Umbrasienė, 
mokyklėlės direktorė Ligija Tautkuvienė, baleto mokyt. Virginija Dargytė, baleto mokyt. Diana Gudavičiūtė, 
pramoginių šokių mokytojas ir „Svąjos" šokėjas Regimantas Beržanskis, „Tėviškės” kapelos vad. Stasė Jagmi- 
nienė. Dalios Badarienės nuotrauka

75 milįjonų metinę pagalbą 
duodamą palestiniečiams”. 
(Palygink tai su 1,200 milijo
nais kasmet siunčiamų Izrae
liui—A. V.)

Nė viename tų laiškų nebu
vo jokio prisipažinimo, kad Iz
raelis ne viską daro teisingai. 
Niekas neatsiprašė, kad jau 
daug metų Izraelis yra okupa
vęs palestiniečių žemes, kad 
nesiruošia jų grąžinti teisė
tiems savininkams, kad nauju 
žydų sodybų steigimas palesti-. 
niečių žemėse yra nepateisina
mas, kad Izraelio kariuome
nės kieti neatlaidūs smūgiai 
prieš civilius arabų gyventojus 
yra gal per daug aukų reika
laujantys, kad prieš daugiau 
kaip 50 metų sutarta atskira 
Palestinos valstybė turėtų bū
ti pagaliau įgyvendinta.

Man rašant šį straipsnį, 
šiandien kaip tik sukanka 54 
metai, kai Jungtinės Tautos 
nutarė padalinti tuometinę 
Palestinos valstybę tarp arabų 
ir žydų, o Jeruzalę palikti JT 
valdžioje. Iki šiandien tas nu
tarimas nėra įvykdytas.

Senoj ame Testamente (Pr 
15, 18) Viešpats Abramui taip 
tarė: „Tavo palikuonims duo
siu šį kraštą nuo Egipto upės 
lig didžiosios upės — Eufrato”, 
ką į tai pasakytų Saddam 
Hussein, jau nekalbant apie 
palestiniečių Arafat? Toliau (1 
Kr 4, 10) vėl rašoma, kad Do
vydo ainis Jabezas šaukėsi Iz
raelio Dievo: „Jeigu tu tikrai 
mane laimini, — jis tarė, — 
išplėsk mano žemes, tebūna 
tavo ranka su manimi, apsau
gok mane nuo žalos, neleisk 
mane slėgti nelaime!" Ir Die
vas davė, ko jis prašė. Žydai, 
atrodo, tiki, kad tos žemės jų, 
nes taip sako jų pačių rašyta 
keturių tūkstančių metų senu
mo istorija.

Bet grįžkime prie laiškų. 
Ne vien tokiais laiškais Ame
rikos žydai užpila Amerikos

spaudą. Jei Izraelyje vyksta 
rinkimai, jų rezultatai visuo
met pirmuose laikraščių pus
lapiuose. Kai šįmet Izraelio 
ministru pirmininku buvo iš
rinktas Ariel Sharon, entu
ziastingi straipsniai apie jį 
tęsėsi bent kelias dienas. Kiek 
mūsų laikraščiai rašė apie Ka
nados rinkimus? Labai ne
daug, ir gal tik kartą, tikrai 
ne pirmame puslapyje. Dau
guma amerikiečių turbūt ir 
nežino, kas dąbar yra Kana
dos ministru pirmininku, bet 
visi beveik kasdien skaito apie 
Sharon. Amerikos spauda jam 
visuomet atidara, jį teigiamai 
nušviečia, jo praeitį teisina. 
Retai atsiranda žmonių, kurie 
vis dėlto drįsįa pasauliui pri
minti kruvinas Sharon dar
bus. ,H, , > /

Štai James Ron, Johns Hop- 
kins univerąiteto sociologijos 
ir politinių mokslų profesorius 
straipsnyje „Ar Sharon karo 
nusikaltėlis?’ taip rašė: „Jo 
vadovaujami daliniai jau 1953 
metais Vakarų kranto žemėje 
nužudė per 60 gyventojų, 
vyrų, moterų ir vaikų. Pagal 
Sharon planą, Izraelio armįja 
1983 metais beveik visiškai 
sugriovė Libano sostinę Bei
rutą ir vėl išžudė per tūks
tantį civilinių gyventojų”.

Už panašius nusikaltimus 
Serbįjos vadas Slobodan Milo- 
sevič buvo apšauktas karo nu
sikaltėliu, bet joks tarptauti
nis karo nusikaltimų tribuno
las nepatraukė Sharon atsa
komybėn. Kai Serbija okupavo 
Kosovo, Amerika bombardavo 
net Belgradą. Kai Irakas 
užėmė Kuwait, Amerika pra
dėjo karą prieš Saddam Hus
sein. Kai Indonezija okupavo 
Rytinį Timor, mes pritarėme 
Australijos žygiui jį išlaisvinti. 
Kai Izraelis okupavo Vakarų 
krantą, Amerika tylėjo.

Kai paaiškėjo, kad be Ameri
kos, buvusios Sovietų Sąjun

gos, Anglijos, Prancūzijos ir 
Kinįjos, atominius ginklus tu
ri Indįja bei Pakistanas, Ame
rika abiem valstybėm pagrasi
no ir pritaikė įvairias ekono
mines sankcijas. Kai panašiai 
paaiškėjo, jog palyginti maža, 
bet Amerikos politikoje labai 
įtakinga, valstybė, Izraelis, tu
rinti per 100 branduolinių 
ginklų, Amerikos politiniai ri
kiuotojai nerado jokio reikalo 
jam taikyti bet kokias sankci
jas.

Pabaltįjo valstybės yra pa
keliui į NATO. Lapkričio 7 d. 
susitikime su JAV-Baltijos 
tautų atstovais (JBANC) Vals
tybės departamento atstovė 
Kathleen Fitzpatrick pareiš
kė, jog „ne karinis pasirengi
mas, ar politinis ir ekonominis 
pastovumas..., bet antisemiti
nių atvejų nagrinėjimas bei 
atsiskaitymas už juos” bus tai, 
į ką bus atsižvelgiama spren
džiant NATO plėtimo klau
simą! Kaip tai suprasti?

Šiandien pasaulyje priskai
čiuojama apie 14 milijonų žy
dų, iš jų Amerikoje gyvena tik 
apie šešis milijonus. Palygint 
nedaug, ar ne? Bet jų lobistų 
įtaka Vašingtone tikrai bent 
dešimteriopai stipresnė negu 
balsuotojų santykio skaičius 
rodytų. Štai kodėl tas nesu
prantamas ir dvejopas standar
tas!

* Krašto apsaugos minis
terija kartu su kultūros ver
tybių apsaugos atstovais pasi- 

- rašė bendradarbiavimo sutartį 
kultūros paveldo srityje. Pagal 
sutartį, institucijos bendra
darbiaus kultūros vertybių ap
saugos srityje, kultūros verty
bių apskaitos, tvarkymo dar
bų, mokslinių tyrimų, infor
macijos apie kultūros verty
bes, renginių, seminarų, kon
ferencijų, bendrų projektų ir 
programų rengimo klausi
mais. (BNS)

DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 19 d., trečiadienis 3
Bronius Nainys

O „Draugas” netenka
draugų
„Darbininkas” netenka dar

bo — lapkričio 27-tą rašė 
„Draugo” vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė, pranešdama 
apie Brooklyn, NY, leidžiamo 
lietuviško savaitraščio baigtį. 
Susirūpinau, juk jis mane 
daug metų lankė ir labai rėmė 
Lietuvių Bendruomenę. Baig
ties priežastys — stoka lėšų 
dėl kasmet gausiai nubyran
čių prenumeratorių. Ir staiga 
lyg strėlės smaigalys į kaktą: 
o kaip mūsų, išeivių, pasidi
džiavimas „Draugas”? Nors 
darbo jis ir turi, didelis būrys 
tarnautojų pluša penkias die
nas per savaitę, bet pasiteira
vęs patyriau, kad jis nebeten
ka draugų. Tų pačių prenu
meratorių, kurie kasmet apsi
moka mokesčius, rėmėjų, ku
rie siunčia aukas, skelbia 
verslus, spausdina savo leidi
nius, knygas, perka „Draugo” 
gaminius. Taip pat ir nuolati
nių bendradarbių kuriais re
miasi skaitytojus patraukian
tis turinys. Ir supratau, kad 
„Darbininko” keliu kasmet vis 
sparčiau ir sparčiau žengia ir 
„Draugas”. Labiausiai į pakal
nę jį stumia ta pati bėda — 
gausiai byrantys skaitytojai. 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte duomenimis, per 
praėjusius metus tik per šią 
bažnyčią bent penkiasdešimt 
jų iškeliavo į Kazimierines. 
Tokių sąrašų nestinga nė ki
tos lietuvių parapijos. O iške
liavusiųjų vietų niekas ne
beužims. Kodėl? Nebėra pa
kaitų? Bet ar kas nors jų 
ieško?

Gal ir supyks ant manęs tie, 
kurie naujų prenumeratorių 
ieškojo, bet nerado, ir šaus at
gal: surask jų pats, čia mums 
nepamokslavęs, jeigu toks 
gudrus esi. Ir, žinoma, „nuo
dėmė” nusiplauta. Aišku, tai 
lengviausias atsakymas, bet, 
deja, taip kalbėti —• ne išeitis. 
Man kažkaip atrodo, kad už
sispyręs, vos ne kiekvienas 
skaitytojas bent po vieną nau
ją prenumeratorių surasti vis
gi galėtų. Net ir savo aplin
koje, o pagaliau, ir savo šei
moje pasidairęs. Kur ta mūsų 
antroji karta? Negi be reikalo 
siuntėm savo vaikus į lietu
viškas mokyklas, į vasaros 
stovyklas, į skautų sueigas, 
ateitininkų susirinkimus ir 
šiandien su jais, jau tvirtai 
įsikūrusiais profesionalais, su
sitikę juk tik lietuviškai kal
bam ir didžiuojamės, kad jie 
gimtosios kalbos neužmiršo? 
Argi jiems per sunku būtų 
kasmet bent šimtinę skirti lie

tuviško laikraščio prenumera
tai? Net nenorintį skaityti, — 
ar labai sunku būtų prikalbin
ti užsisakyti tik dėl paramos 
lietuviškam spausdintam žo
džiui? Juk šimtinė, tai tik vi
dutiniame restorane vidutinė 
vakarienė dviem šeštadienio 
vakare. O viena tokia vaka
rienė pas tėvus arba uošvijoje 
„Draugui” užsisakyti tą šimti
nę ir sutaupytų. Koldūnus, ce
pelinus juk ir antroji karta 
mėgsta, o už porą dešimkių to
kio patiekalo galima pakanka
mai prigaminti. Sakykim, tai 
būtų prieškalėdinė vakarienė. 
O jeigu ir taip neišeitų, gal 
patys tėvai ar uošviai užsaky
tų jiems „Draugą” vietoj kalė
dinių dovanų. Juk jie ir taip 
nebežino, kur kaklaraiščius 
bei megztinius dėti. Tai būtų 
paveikus atsiliepimas į „Drau
go” leidėjų ne kartą kartotą 
prašymą: skaitytojau, surask 
bent vieną naują prenumera
torių, ir „Draugo” bėdos pra
puls — bent dešimčiai metų.

O ar negalima rasti būdo 
panašų žaidimą sužaisti ir su 
trečiabangiais? Gal ir sunkiau 
sektųsi, bet... Nieko nekainuo
jančiu geru tonu, šiltu, įtiki
nančiu žodžiu juk nieko ir 
nepralaimėtum. O New Yorko 
apylinkių „Draugo” skaitytojai 
galėtų pakalbinti buvusius 
„Darbininko” skaitytojus ne
likti be lietuviško spausdinto 
žodžio ir užsisakyti „Draugą”. 
Leidėjai tą klausimą jau 
kruopščiai sijoja: Direktorių 
tarybos vardu pirm. dr. Petras 
Kisielius ir Marija Remienė 
tėvų pranciškonų provincįjolui 
išsiuntė laišką, kviesdami jį 
tartis, kaip buvusių „Darbi
ninko” skaitytojų nuostolį iš
lyginti „Draugu”. Leidėjai su
tiktų ir dienraštyje kai ką 
keisti, prie niujorkiečiu „sko
nio” priderinti, kasdien po 
skiltį ar net puslapį jiems 
skirti. Jeigu pranciškonai tokį 
siūlymą priimtų — jau šis tas 
į geresnę pusę. Ar neverta ir 
„Draugo” skaitytojams tokį 
užmojį savo trigrašiu tvirčiau 
paremti? Tad gal ir nesakykit, 
kad „Draugo” padėčiai page
rinti galimybių nėra? Reikia 
tik noro. Jeigu jo pristigs, 
„Draugas” nebeteks draugų, o 
po kelių metų mes nebeteksim 
ir „Draugo”. Šaunus darbas —> 
sutelktas milijono dol. fondas, 
bet jo nuošimčiai nubyrančių 
prenumeratorių nuostolio išly
ginti nepajėgs. Taigi čia tik 
stipri parama, bet dar neišsi- 
gelbėjimo ratas.

TĖVIŠKĖLE, TĖVIŠKĖLE
JONAS ŠARKA

Nr.9

Juk jis tuomet tvirtai nusprendė, kad jo, giliai
įleidusio šaknis į žemę šią

Jau niekas neišraus — nei baimė karo, nei audrų,
nei užmačios žmonių piktų,

Miglota ateitis, nei meilė savo šeimai. Tiek prakaito 
į žemę šią įdėta.

Ir dar ilgai budėjo jis ten, gimtuose mano Pučionyse 
apleistuos,

Ten prie Beržytės, Epušotės, prie Riešės, netoli
ąžuolo šimtmečio.

Ir, prieš paliekant nunykusią gimtinę, nejučiom 
sėmiaus saują akmenėlių

Nuo pažvyruoto tako. Tartum relikviją laikau juos
saugiai pasidėjęs.

O gal kada vėl mūs genties vaikai ten juos parveš
ir dės prie pamato

Naujai pradėto namo. Gal vėl ten susiburs išlikę
palikuonys

Tos išdidžios šeimos, kurios ir tu, ir aš esam maža
dalis.

1988 m.

Purtikų likimas

Pučionių vienkiemis susidėjo ne vien tik iš Šarkų so

dybos. Toliau į vakarus nuo Riešės buvo dar du ar trys 
kiemai. Didžiausias buvo Purtiko dvaras, tuo laiku 
(1941 m.) apėmęs apie 120 ha žemės. Ten žemė, kaip 
ir mano tėvų, nebuvo labai derlinga. Didesnė jos dalis 
susidėjo iš kimsynų, krūmynų, beržynėlių bei šiaip ne
labai naudingo miško. Dirbamoji žemė buvo smėlynų 
ar molynų. Prieš I pasaulinį karą dvaras priklausė 
grafui Tuminskui, kurį jis naudojo daugiau pramogi
niams poreikiams, įskaitant ir medžiojimą. Prieš Pur- 
tiką dvarą, 80 ha centrą, valdė iš Amerikos sugrįžęs, 
geras tėtės draugas Kavoliukas, kurs 1933 m. jį par
davė Juozui Purtikui.

Juozas Purtikas irgi buvo „amerikonas”. Visą savo 
Amerikoje buvimo laiką praleido prie vieno ir vienin
telio darbo, kažkur netoli Pittsburgo, vagonų fabrike. 
Gulėdamas aukįtielnikas ant kažkokios kietos lentos, 
turėjo dažyti virš jo geležinkelio bėgiais riedančias 
ašis. Tas darbas, anot jo, buvo pragariškai nemalonus. 
Kelias valandas praleidus ant lentos, sustingdavo 
sąnariai, nuvargdavo rankų raumenys, drabužiai su- 
kietėdavo nuo dažų. Prasidėjus didžiajai depresijai, 
Purtikas grįžo į Lietuvą. Vedė pasiturinčio ūkininko 
dukrą Petronėlę, su kuria turėjo du berniukus. Aną 
lemtingą 1941 m. birželio 14 d. jie buvo 6 ir 4 metų 
amžiaus.

Tą rytą mama mus iš lovos ištraukė dar prieš ket
virtą. Iš jos susirūpinusio veido buvo galima išskaityti, 
kad ne grybauti mus pažadino. Po namą bėginėjo visa 
šeimyna. Kažkas ant greitųjų mums, įbrukę šiltesnių 
drabužių, įsakė bėgti slėptis į rugius, kuo toliau nuo 
namų. Tuomet ką tik buvau sukakęs tryliktuosius me

tus, tad, kaip vyriausias, mamos buvau įsakytas pri
žiūrėti ir už save jaunesnius broliuką ir sesutę. Mama 
mus painformavo, kad pas Purtikus nuvažiavo sunk
vežimis su ginkluotais kareiviais. Jai ilgai nereikėjo 
aiškinti, kodėl visa tai vyksta, nes jau anksčiau buvo 
pasklidę kalbos kad veš. Tik dar nedaug kas savo au
sims norėjo tikėti. Tą rytą patikėjo.

Rytas buvo nepaprastai gražus. Saulė ką tik pasi
rodė horizonte. Žemesnėse vietose pievas dengė tirš- 
tokas rūkas. Rugiuose mūsų kojos šalo nuo šaltos ra
sos. Mat buvom basi. Mes namie mažai kada dėvė- 
davom batelius. Penkiametė Irutė dar naktinėse piža-

. mose buvo.
Vos tik nubėgus į rugius, nuo Purtikų sodybos pasi

girdo net kelių šunų lojimas. Girdėjosi ir nelietuviškai 
kalbančių žmonių piktoki balsai su įsakymais skubėti. 
Iš tų visų garsų geriausiai atsimenu mažo berniuko 
verksmą. Purtiko vaikai, kaip ir mes, nebuvo pratę 
taip anksti keltis. Tuomet dar nežinojau, kad jų Anta
nuko balsą girdėsiu paskutinį kartą. Gal už valandos 
laukimo iš topolių alėjos išniro atviras sunkvežimis. 
Palei kapinaites, per Riešės tiltelį artėjo jis prie 
įvažiavimo į mūsų sodybą. Nepasuko į ją. Iš rugių lau
ko dar teko pamatyt nuo ryšulių krūvos silpnai pamo- 
jančią Petronėlę Purtikienę, tariant paskutinį sudiev 
savo artimiausiems kaimynams. Juozas Purtikas, 
kaip didžiausias „nusikaltėlis”, buvo pasodintas sunk
vežimio priekyje, tarp vairuotojo ir ant laiptelio sto
vinčio enkavedisto. Dar du sėdėjo dėžėje. Visi ant šau
tuvų turėjo užsimovę durklus, tuos nepamirštamus 
keturkampius „štikus”, daugybei „liaudies priešų”

daug baimės įvariusius ir daugybę gyvybių atėmusius. 
Be abejo, tie kareiviai nežinojo, kad mirčiai Sibire jie 
lydėjo vieną didžiausių darbo žmonių, daugiau dirbusį 
fizinio darbo negu juos visus į krūvą sudėjus.

Juozas Purtikas savo apvalia išvaizda man visuomet 
priminė Winston Churchill. Tik cigarų nei cigarečių jis 
nerūkė. Niekad jo nemačiau geriant alkoholinių gėri
mų. Jis ir politika mažai domėjosi. Jo mėgstamiausias 
užsiėmimas ar pramoga buvo darbas. Pas jį dirbę 
žmonės pasakojo, kad jį tą rytą nuo darbo atitraukė 
enkavedistai, tvarte suradę gyvulius šeriant. Žodžiu, 
jis per savo fizinį darbą pakliuvo į liaudies priešų ka- 
tegorįją. Visiškai nepavydėtina gyvenimo ironįja. Ir iki 
šios dienos liko nežinomas Purtikų šeimos tolimesnis 
likimas. Pereitais metais visą jo žemę Pučionyse vietos 
miškų urėdija apsodino eglaitėmis.

Daug keistų reiškinių nutinka šiame pasaulyje, bet 
keisčiausias mano gyvenime įvyko aną neužmirštamą 
1941 m. birželio 14 dienos rytą. Neišdilo mano atmin
tyje Purtikų išvežimas, bet kas vyko vėliau buvo be
veik tiek pat įspūdinga.

Purtikų dvaro gyvenamasis namas nepasižymėjo 
ypatingu didingumu ar grožiu. Buvo statytas iš medi
nių rąstų, apkaltų lentomis. Buvo žymiai didesnis ir 
senesnis už mūsų ir visi kambariai, priešingai mū
siškiam, buvo galutinai užbaigti. Išsiskyrė jis tuo, kad 
turėjo aukštą, su daugybe langų, priestatą, vadinamą 
„salka” ar „gonkais”. Namas stovėjo ant aukščiausios 
kalvos visuose Pučionyse. Galbūt jį buvo galima vadin
ti ir rūmais, nes anksčiau jame gyvenę kilmingo luomo 
savininkai. Nukelta į 5 psl.



4 DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 19 d., trečiadienis

BR. NAINIO „LIETUVAI IR 
LIETUVYBEI”

Paskutinis šių metų JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkės M. Remienės organi
zuojamas renginys, įvyko žie
mos pradžioje — gruodžio 1 d. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte (PLC) — Br. Nainio 
knygos „Lietuvai ir lietuvy
bei ” pristatymas.

Vakarą pradėjusi M. Reinie
nė sakė: „Neapsiriksiu tvirtin
dama, kad knygos išsaugoja 
visa, kas pasaulyje buvo ar 
yra vertinga. Knygose atsi
skleidžia žmonijos istorija, pa
tirtis, dvasia. Lietuviška kny
ga išeivijoje nuėjo ilgą ir ne
lengvą kelią. Savo tarpe turė
jome ne vieną knygos autorių, 
kuriais ir šiandien didžiuoja
mės. Tačiau vis labiau rašan
čiųjų gretos retėja ir ir jų be
lieka vienas kitas. Br. Nainio 
knyga „Lietuvai ir lietuvybei” 
skirta mūsų bendruomenės is
torijai, tam keliui, kurį ji nu
ėjo per 50 metų. Ši knyga 
svarbi tuo, kad joje atsispindi 
LB išeivijoje veiklos istorija. 
Neabejoju, kad tai puikus pa
likimas ateinančioms kar
toms.

Knygą aptarė A. Vitkus. 
Kaip gerai, kad ją aptardamas 
neapsiribojo vien tik knygos 
turinio nagrinėjimu ar sausa 
literatūros kritiko role, bet pa
lietė ir paties Br. Nainio gy
veninio,, momentus, nes ilgus 
metus buvo kartu ar šalia dir
bo bendrą darbą lietuvybei. 
Nepagailėjo komplimentų, ne
pašykštėjo šmaikštumo, hu
moro, j

Vakaro programą papildė 
ir trečiosios bangos nariai — 
Violeta Drupaitė-Cole paskai
tė ištraukas iš knygos, Giedrė 
Nedveckienė ir Ričardas Šo
kas duetu padainavo ne vie
ną lyrišką dainą. Dainavo apie 
gimtinę, motutę, linus, jūrą, 
meilę ir rudenį. Žmonės 
klausėsi su šypsena, ilgai ir 
nuoširdžiai plodami.

Po meninės programos in
tarpo dar kalbėjo dr. Petras 
Kisielius, vienas šios knygos 
atsiradimo iniciatorių ir pats 
knygos autorius.

Gal mugė, kuri vyko visą 
dieną PLC ar kitos priežas
tis sutrukdė žmonėms gau
siau atsilankyti. Po vakaro, 
kuris neprailgo, buvo jaukus 
ir šiltas —- susirinko veik vie
ni kitus pažįstantys — buvę 
knygos autoriaus bendražy
giai ar pažįstami, visi skirs
tėsi namo puikia nuotaika.

Br. Nainio knyga, paremta 
tikrais įvykiais — JAV LB 
kūrimasis, jos gyvavimas ir 
veikla bei autoriaus apmąs
tymai ir išvados. Tai lyg ir 
proginis kūrinys, skirtas spe
cialiai bendruomenės 50-me- 
čiui .paminėti, atsiradęs ren
ginio org. komiteto užsakymu.

Giedrė Nedveckienė ir muz. Ričardas Šokas.♦

Per trumpą laiką parašyta 
knyga, gaila, be palydinčių ir 
iliustruojančių įvykius nuo
traukų, knyga yra labai svar
bus dokumentas šiapus Atlan
to gyvenantiems ir, be jokios 
abejonės, tėvynėje. Lietuvos 
žydų pastangomis, šiandien 
Lietuvoje į vidurinių mokyklų 
programas įvedamas holo
kausto istorijos nagrinėjimas. 
O kur išeivijos istorija, kuriai 
nesuteikiama lygiavertės 
reikšmės? Juk išeivijos istori
ja yra nepaprastai svarbi, ji 
siejasi su kitokiu tautos nai
kinimu, taip pat įvardijamu 
„genocidas”. Kai karui bai
giantis didelė dalis iškilių 
tautos žmonių, saugodami sa
vo ir savo artimųjų gyvybę, 
paliko Lietuvą, ar atsiras 
prieštaraujančių teiginiui, kad 
tautos genofondas nuskurdo, 
kad šių žmonių pasitraukimas 
padarė Lietuvai neapskaičiuo
jamą dvasinę žalą?

Laikas skuba greitai it srau
ni kalnų upė, nusinešdama 
vis daugiau ir daugiau žmonių 
į nebūtį. Kaip svarbu, kad, kol 
dar gyvi liudininkai, reikia su
rinkti ir objektyviai viską su
rašyti, visų išeivijos organiza
cijų, buvo jos teigiamos ben
druomenei ar ne, į vieną vietą 
ar į vieną dokumentą visą 
veiklos istoriją. Reikėtų suras
ti Lietuvoje vidurinių mokyk
lų moksleiviams istorijos va
dovėlius rašančius žmones, 
kurie, kartu su tokiais žmo« 
nėmis, kaip Br. Nainys, ir kiti, 
galinčiais prisidėti prie istori
jos sukaupimo, atrinkimo kas 
šiandien yra svarbiausia ir 
aprašymo, parengti Lietuvos 
moksleiviui išeivijos istorijos 
vadovėlį. Lietuvos švietimo 
ministerija, kuri kaunasi su 
valdininkija dėl kiekvieno pro
jekto įgyvendinimo, dėl kiek
vieno lito, šiandien nepajėgi, 
gal neturi ir intereso, išleisti 
tokį vadovėlį. Tai turėtų būti 
labai glausta, nedidelės apim
ties istorijos knyga, kuria ga
lėtų naudotis visa moksleivi
ja, pradedant aukštesnėmis 
vidurinės mokyklos klasėmis. 
Platesnė galėtų būti bibliote
koje, kad susidomėję surastų 
platesnę informacįją.

Artėja 2003-tieji metai, Min
daugo karūnavimo 750-tosios 
metinės. Kokia puiki būtų 
išeivįjos dovana Lietuvos mo
kykloms, jei tokį vadovėlį gau
tų Lietuvos moksleivija!

Savo kalboje Br. Nainys 
klausia — kur gauti pinigų 
tokiai knygai išleisti? Nejaugi 
visos išeivijos veiklos istorįją 
šiandien būtų mažiau svarbi 
nei kiti projektai? Ar ne to
kiam svarbiam darbui įgy
vendinti ir turėtų tarnauti 
išeivių įkurti fondai?

Ligija Tautkuvienė

Bronė ir Bronius Nainiai, apdovanoti gėlėmis jo knygos „Lietuvai ir lietu
vybei” sutiktuvėse.

APIE KNYGĄ „LIETUVAI IR LIETUVYBEI”

Nors knygos pavadinimas 
„Lietuvai ir lietuvybei” nusa
ko, kam visa joje aprašyta 
veikla buvo ir yra skiriama, 
man atrodo, kad knygą buvo 
verta pavadinti „Lietuvių 
bendruomenės istorija”, tai 
būtų buvęs tikslesnis ir tin
kamesnis jos pavadinimas. 
Kadaise dažniausiai minėda
vome visuomenę, mokyklos 
suole turėjome net visuome
nės mokslą, o bendruomenės 
sąvoka pas mus prigijo, tik tą 
Bendruomenę sukūrus. Ir ne 
bet kokią, bet Lietuvių Bend
ruomenę. Bendruomenė mus 
jungia glaudžiau negu visuo
menė, nes ji reiškiasi laisvai, 
labiau iš vidaus.

Šią 176 puslapių knygą iš
leido JAV LB penkiasdešimt
mečio sukakties minėjimo or
ganizacinis komitetas. Kny
gos redaktorė-korektorė
Audronė Škiudaitė. Techniš
kasis redaktorius — Jonas 
Kuprys.

Pačioje knygos pradžioje 
prisiminta ir senoji Lietuvos 
istorįją. Po to vykęs tautinis 
atgimimas. Neilgai trukusi 
nepriklausomybė. Nors Lietu
va tuomet atsikūrė kaip tauti
nė valstybė, bet bent pradžio
je, daugiau tik vardu, nes lie
tuviškai anais laikais tekal
bėjo tik kaimas.

Pagrindinėje knygos dalyje, 
apimančioje apie tris ketvir
čius viso veikalo puslapių, yra 
įdomiai aprašyta Lietuvių 
Bendruomenės idėja, prigim
tis ir jos pati organizacija. To
liau prisimenama 1944 m. pa
bėgėlių, kurių Vokietįjoje at
sirado apie 65,000, dar kitaip 
vadinamų tremtinių, vėliau — 
išeivių, o dar vėliau — ir dipu
kų bei imigrantų dalia, jų lie
tuviško darbo keliai Vokieti
jos stovyklose. Jau po karo, 
1946 metų kovo 3-4 d., tuome
tinė kadaise Berlyne veikusi, 
Lietuvių sąjunga buvo peror
ganizuota į Lietuvių Tremti
nių Bendruomenę, kurios vie
nas pagrindinių tikslų buvo 
rūpintis tremtinių švietimo, 
kultūros ir socialiniais reika
lais.

Vokietįjon persikėlė ir Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas (VLIKas), susida
ręs dar Lietuvoje 1943 m. Tuo 
tarpu likusi Lietuvoje, po
grindyje kovojanti tauta, su
siorganizavo net į dvilypę 
naują tautos vadovybę, Vy
riausias Lietuvos atstatymo 
komitetas (VLAK) ir Bendras 
demokratinio pasipriešinimo 
sąjūdis (BDPS). Jų ryšininkai 
buvo atvykę į Vokietįją derin
ti savo veiksmus su VLIKu, 
kuriam tuo pačiu laiku (1946 m.) 

- nelabai sekėsi tartis su Lie
tuvos Diplomatinės tarnybos 
šefu St. Lozoraičiu (senjoru). 
Plyšys tarp jų vis didėjo. Tuo 
tarpu Vokietijos Tremtinių 
bendruomenės vadovybė į tuos 
ginčus nesikišo, bet uoliai vyk
dė savo nusistatytus uždavi
nius.

Kurie dalyvavo JAV Lietu
vių Bendruomenės 50 veiklos 
metų jubiliejaus minėjime, tu
rėjome puikią progą iškilmin
goje akademijoje, po invokaci- 
jos ir įvairių sveikinimo žo
džių, išklausyti Broniaus Nai
nio pagrindinę kalbą tema 
„Bendruomenė ir Lietuva”.

Šventės planuotojai ir ruo
šėjai suprato, kad jokia kai- ’ 
ba Bendruomenės su Lietuva 
ryšių temos nebūtų tinkamai " 
išgvildenusi, todėl jau gerokai 
prieš šventę numatė ieškoti 
autoriaus, kuris galėtų para
šyti platesnę apžvalgą, apta
riančią visą LB prigimtį, es
mę bei organizacinę sąrangą, 
taip pat skaitytoją supažin
dinti su jos istorįją, kuri pra
sidėjo dar Vokietijoje, o Ame
rikoje pagaliau išsivystė įjos 
50-metį švenčiančią JAV Lie
tuvių Bendruomenę.

Spėju, jog sukakties rengi
mo komitetas be ilgų diskusįjų 
priėjo nuomonės, kad tikrai 
nedaug yra mūsų visuomenėje 
žmonių, kurie būtų tinkames
ni tokiai apžvalgai parašyti, 
kaip B. Nainys.

Gimęs ir užaugęs plačiose 
šiaurės Lietuvos lygumose, 
jaunas studentas Bronius jau 
bolševikmečiu įsįjungė į po
grindžio rezistencįją, kurią 
tęsė ir vokiečių okupacįjos 
metais. 1944 m. rudenį daly
vavo atmintinos Sedos kau
tynėse prieš Raudonosios ar
mijos dalinius. Vokietįjoje dir
bo amerikiečių karinėje tar
nyboje, buvo lietuvių staty
bos kuopos vadu.

Amerikoje Nainys įsįjungė 
į lietuvišką visuomeninę veik
lą ir dirbo bendruomenėje ei
damas įvairiausias pareigas. 
Keletą kartų buvo prie Čika
gos veikusių apylinkių pirmi
ninkas, Vidurio vakarų apy
gardos pirm., JAV Lietuvių 
Bendruomenės daugelio tary
bų narys. Organizavo II Tauti
nių šokių šventę, moksleivių 
pavasario šventes bei dailiojo 
žodžio varžybas. Nuo 1967 iki 
1970 metų — Nainys — JAV 
centro valdybos pirmininkas. 
Jo kadencijos metu pradėta 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mų tradicija, tęsiama iki da
bar. Jis, galima sakyti, ir 
įvedė JAV LB į tikrąjį Lietu
vos laisvinimo darbą. Nainys 
buvo taip pat kelių PLB sei
mų narys. Dvi kadencijas — 
nuo 1973 iki 1978 m., ir nuo 
1992 iki 1997 metų — buvo 
PLB pirmininkas. Nainiui 
nesvetima ir lietuviškos spau
dos veikla. Jis 23 metus reda
gavo pagrindinį užsienio lie
tuvių žurnalą „Pasaulio lietu
vis”.

B. Nainys bendradarbiavo, 
ir iki šiol dar aktyviai rašo 
„Drauge”, „Dirvoje”, „Tėviš
kės žiburiuose”, „Nepriklau
somoje Lietuvoje”, „Technikos 
žodyje”ir kituose išeivįjos, taip 
pat ir Lietuvos, laikraščiuose 
bei žurnaluose.

1949 metais birželio 14 die
ną VLIKas išeivijai paskelbė 
Lietuvių Chartą, kurią Nainys 
savoje knygoje pavadino net 
naująja evangelija. Pagal ją 
visiems po užsienius paskli- 
dusiems lietuviams buvo nu
statyti du pagrindiniai tiks
lai: kovoti dėl Lietuvos nepri
klausomybės, ir išeivijoje išlai
kyti lietuvybę. Toji jungtis — 
tai Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė.

Po 1948 m. DP įstatymo pri
ėmimo pomažu įsisiūbavo 
emigracįjos banga, kuri gal 
daugiau nei 30,000 mūsų nu
bloškė į Ameriką. Tuomet, ga
lima sakyti, ir prasidėjo tik
rasis JAV Lietuvių Bendruo
menės kūrimas. Labai įdomus 
knygos skyrius „Į naujų gyve
nimą Amerikoje”, kuriame 
autorius aptaria Lietuvių 
Bendruomenės esmę, ir taip 
pat bando aprašyti senųjų išei
vių veiklą.

Čia jau nuo 1940 m. vasa
ros, tuojau po pirmosios Lie
tuvos okupacįjos, veikė iš se
nųjų ateivių didžiųjų organi
zacijų sudaryta Amerikos Lie
tuvių Taryba, kuri turėjo rū
pintis Lietuvos laisvinimo dar
bu. Ji skubiai susiorganizavo 
kaip Lietuvai Gelbėti taryba, 

_ netrukus gavo audienciją pas 
prezidentą F. D. Roosevelt, ir 
jau spalio 15 dieną jam įteikė 
memorandumą dėl neseniai 
įvykusios Lietuvos okupaci
jos. Kitais metais ji pasivadi
no Amerikos Lietuvių taryba, 
ir buvo laikoma visų JAV lie
tuvių politine vadovybe.

Senieji veikėjai, manydami, 
jog naujieji ateiviai nedaug 
ką išmano apie JAV politiką, 
nerodė didelio entuziazmo dėl 
naujai kuriamos Lietuvių 
Bendruomenės. Senųjų lietu
vių išeivių tarpe tuomet vy
ravo nuomonė, kad pakako 
jų senųjų organizacijų. ALTas 
turėjo rūpintis politika, o 
BALFas — šalpa. Pagaliau, 
kai po daug vargo ir ginčų, 
1951 m. lapkričio 18 d. New 
Yorke buvo paskelbtas JAV 
Lietuvių Bendruomenės stei- 

_gimo aktas, ALTas vis tiek 
primygtinai teigė, kad ši nau
ja organizacija neturėtų kiš
tis į Lietuvos laisvinimo dar
bą, bet turėtų tenkintis tik 
lietuviško švietimo ir kultū- 

_ros veikla.
- Čia reikia prisiminti, kad 
jau III PLB seime, 1968 m.

_ vykusiame New Yorke, seimas 
įpareigojo LB organus veik
liau dalyvauti Lietuvos laisvi
nimo politikoje. Taip padrą
sintos, PLB valdybos, vado
vaujamos Broniaus Nainio ir 
Vytauto Kamanto, nors ir ne
retai trukdomos priešingų ar 
bent kitaip galvojančių inte
resų, stipriai paspaudė savo 
žygius politikoje.

Ypač kruopščiai, įtikinan
čiai, ir su gausiomis citato
mis iš įvairių dokumentų au
torius mus toliau perveda per 
tą vis plačiau įsisiūbuojančią 
penkiasdešimtmetę JAV LB 
veiklą. Jis prisimena keistoką, 
vos ne trilypę ALTo, VLIKo 
ir Diplomatinės tarnybos val
džią, ir tariamo „bendradar
biavimo” su okupuota Lietu
va problemą.

Paskutiniai keliolika knygos 
pirmos dalies puslapių apra
šo, kas Lietuvių Bendruome
nės buvo padaryta, Lietuvai 
jau atgavus nepriklausomybę, 
ir nagrinėja bei kritiškai per
žvelgia, kokia mus laukia atei
tis.

Antroje, gerokai trumpesnė
je, knygos dalyje Nainys su
pažindina skaitytoją su JAV 
LB ir jos pagrindiniais dar
bais, jų aprašymus suskirsty- 
damas į patogius trumpes
nius a skyrelius, pradedant lie
tuvišku švietimu, prabėgant 
per kultūrinę veiklą, ir tę
siant jau tik vėliau prasidė
jusia socialine veikla.

Nukelta į 5 psl.
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS
3208 1Z2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
1-8654

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings",

“soffits", “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

■ tel. 630-241-1912. ,

Siūlo darbą

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

Reikalinga kulinarė ir 
konditerė.

Tel. 773-405-8861, 
Antanas.

Dalyvaudami šiame iškilmingame 
pokylyje paremsite Lietuvių Operą ir 

Lietuvių Jaunimo centrą
Laukiame visų!

Maloniai kviečiame dalyvauti
LIETUVIU OPEROS NAUJŲJŲ METŲ POKYLYJE 1 

Pirmadienį, 2001 m. gruodžio 31 d.
Lietuvių Jaunimo centro pokylių salėje 
5620 South Claremont Avė., Čikagoje

š s®?

7:30 v.v. 
8:30 v.v.

Kokteiliai
Vakarienė»— šeimininkė Vandens 
Morkūnienė
šokiai — gros padidintas A. 
Barniškio orkestras 
Sutinkame Naujuosius metus 
Šaltas ir karštas užkandis 

- šokiai, šokiai, šokiai...
(vairūs importuoti ir vietiniai gėrimai nuo pradžios iki 

AUŠROS 
Auka70 dol.

Rezervacija Ir informacija: V. Momkus, tel. 7760256193

9:30 v.v.

12:00 
12:45 v.r.
Pasistiprinus

m

Geriausia kalėdinė dovana— 
DRAUGO prenumerata!

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

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ
Siųskite:

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

Adresas ------------------------------------------------------------------ -------------------

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

Dovanoja:

Vardas, pdvardė--------------------------------------------------------- u________

Adresas____ .

Miestas, valstija, zip code _________________________________

Paslaugos

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
y REALTORS
OFFC.1773) 229 • S761 

HOME (708) 425 - 7180 
MOBIL (773) 590-0205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

įvairus

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.

PASIŲSKITE
DOVANŲl 
LIETUVĄ

-Dovanų parduotuvi- 
www.FarAwayLT.tQm 

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

...~~T" ""7/™^

i

http://www.FarAwayLT.tQm
http://www.FarAwayLT.tQm


IŠ LAGERIO Į ESTRADĄ
Lietuviškosios estrados pa

radinė pusė ir užkulisiai jam 
iš arti pažįstami jau beveik 
keturi dešimtmečiai. Ir ne tik 
todėl, kad yra vedęs daininin
kę Nįjolę Tallat-Kelpšaitę. 
Kauno menininkų ir inteligen
tų jaunystėje pramintas „kny- 
giumi”, vyriškis savo išsilavi
nimą apibūdina taip: „Baigiau 
lagerių liaudies universitetą”. 
Būdamas aštuoniolikos, teis
tas už veikimą prieš tarybų 
valdžią, pustrečių metų atsė
dėjo Mordovijoje. Tačiau nuo 
politikos ir noro „lyginti svie
tą” tai jo neatbaidė. Prityręs 
koncertų vadybininkas, daž
nai pelnantis atlikėjų kompli
mentą „geriausias”, ir Social
demokratų partijos Kauno 
skyriaus pirmininko pavaduo
tojas viename asmenyje yra Antanas Ignatavičius.— Kaip atsitiko, kad susidėjote su estrada? Anuomet ir nebuvo tokios profesijos „koncertų vadybininkas**...

— Grįžęs iš lagerio, neleng
vai radau darbą: pažiūrėję į 
pasą, visi sakė — gal ateik ry
toj, pažiūrėsim. Kaip tik buvo 
naujai pastatyta Ketaus lie
jykla, mane pasiuntė ten. Pus
antrų metų atpyliau formuoto
ju. Darbas monotoniškas, dul
kės, o čia dar regėjimas stip
riai sušlubavo. Mečiau. Ką da
ryti toliau? Mama sako: gir
dėjau, Juozo Tiškaus estradi
nis orkestras rengiasi gastro
lėms į Vidurinę Aziją, ieško 
scenos darbininko. Nuėjau. 
Administratorius sako: va, 
matai orkestro bagažą, pa
krausi, nulydėsi į Maskvą, 
paskui pristatysi į'Taškentą. 
Apsidžiaugiau — pamatysiu 
svieto, pavažinėsiu. Taip 
1964-aisiais ir pradėjau savo 
„karjerą” nuo pirmojo laiptelio
— scenos darbininko. Su J. 
Tiškaus orkestru pravažinė
jau iki 1968-ųjų, kol jis suby
rėjo; vėliau vietoj jo įsikūrė 
ansamblis „Estradinės melodi
jos”. Su „Estradinėmis melo
dijomis”, „Nemuno žiburiais”, 
„Nerįja”, maskviškiu Leonido 
Utiosovo orkestru išvažinėjau 
beveik visą sąjungą. Tik į gas
troles Tolimuosiuose Rytuose 
manęs neleisdavo — buvau 
„politiškai nepatikimas”, o, 
ten vykstant, dokumentus rei
kėjo pildyti kaip į užsienį. Gal 
todėl, kad sieną nesunku buvo 
pereiti, Japonija netoli...— O už ką pakliuvot į lagerį?

— Už raginimą atšvęsti Va
sario 16-ąją. Tada mokiausi J. 
Jablonskio vidurinėje vakari
nėje mokykloje. Su draugu pa- 
rašėm patriotišką atsišauki
mą (paskui Saugumas tardy
mo metu pagyrė: „gražiai pa- 
rašėt”), fotodidintuvu jį pa
dauginom ir išplatinom Kaune
— primėtėm į pašto dėžutes, 
išklįjavom, padalįjom pažįsta
miems. Įkliuvom gana greitai, 
nes apie mūsų planus KGB,

„Lietuvai ir lietuvybei”
Atkelta iš 4 psl.

Knygą Nainys baigia, linkė
damas mums naujo pasiryži
mo kitam Lietuvių Bendruo
menės veiklos pepkiasdešimt- 
mečiui. Nors koks jis bebūtų 
optimistas, paskutiniame pa
ragrafe galėjau nugirsti ir tam 
tikrą rūpesčio, net pesimizmo 
gaidelę: — „Reikia labai susi
rūpinti lietuvybės išlaikymu 
už Lietuvos ribų, ypač kai 
valstybės ribose (suprask: Lie
tuvoje) tautą naikina jau labai 
įkyriai brukamas kosmopoli
tizmas”. Knyga labai lengvai 
skaitoma, ir niekam neturėtų 
nubosti, nes tai juk mūsų pa
čių asmeninė istorįja.

Aleksas Vitkus
Kalba knygos sutiktuvėse Le

monte 2001 m. lapkričio 30 d. (kiek 
sutrumpinta).

pasirodo, žinojo iš anksto — 
kai kas prasitarė. 1960 metų 
vasarį mus suėmė, o gegužę aš 
jau atsidūriau lageryje. Man 
teismas atseikėjo dvejus su 
puse metų, bendrabyliui — 
dvejus, kiti išsisuko draudimu 
užbaigti vidurinę. Nuospren
dis buvo labai švelnus, nes tuo 
metu jautėsi politinis atšili
mas, Chruščiovas laukė su vi
zitu iš Amerikos atvykstančio 
Eisenhauerio.— Keli dešimtmečiai lietuvių estradai — ištisa era. Kaip ji dabar atrodo iš laiko atstumo?

— Septintajame dešimtme
tyje ji dar buvo labai statiška. 
Dainininkas išmeta į priekį 
vieną ranką, atsistoja, lyg 
kuolą prarijęs, ir — pirmyn. 
Išimtis tuo metu buvo tik pas 
Tiškų dainavęs Julius Juške
vičius. Aukštaūgis Julius sce
noje buvo emocionalus, drąsiai 
judėdavo, šokdavo ir tai darė 
didelį įspūdį publikai. Jo dai
nos visur — nuo Rygos iki No
vosibirsko — eidavo su bisu. 
Tada buvo populiarios jo atlie
kamos ^Apasionata”, „Buona 
serą, sinjorita”, o „Čarlston 
omnibus” sukeldavo tikrą fu
rorą: įsivaizduokite dvimetrinį 
dainininką, scenoje šokantį 
čarlstoną. Mūsų estradoje sa
votišką perversmą sukėlė sep
tintoj# dešimtmečio viduryje 
gastrolių iš Jugoslavijos atva
žiavęs estrados daininkas 
Džordžė Maijanovičius. Ko tik 
jis nedarė scenoje — ir verkė, 
ir juokėsi, ir klaupėsi, ir su 
moderniu mikrofonu vaikščio
jo iš vieno Sporto halės kampo 
į kitą. Lietuviai žaibiškai daug 
ką perėmė iš jo atlikimo ma
nieros — paversti dainą mažu 
spektakliu. Tik tokios apara
tūros, technikos, kaip užsie
niečių, mūsiškiai neturėjo, 
prie tuometinių senamadiškų 
mikrofonų buvo pririšti kaip 
ciuciukai prie grandinės... Iš 
ko mokėsi moterys? Nnolei 
Tallat-Kelpšaitei, Nijolei Ščiu
kaitei imponavo prancūzų 
šansono mokykla. Mano Nijo
lės dievaitė — Edita Piaf.— Buvo metas, kai Lietuva nemažai estrados solistų „eksportavo” į Maskvą — ten dainavo Džilda Mažeikaitė, Vida Vaitkutė, L. Utiosovo orkestras buvo suviliojęs ir Nijolę Tallat- Kelpšaitę. Jūs ją lydėjote į Maskvą, kaip ištikimas ginklanešys.

— Džilda Mažeikaitė užsi
minė, kad Leonido Utiosovo 
orkestras nori papildyti savo 

. gretas europinio stiliaus daini
ninkais. Atsitiko taip, kad 
mudu su Nįjole pabėgome iš 
„Estradinių melodijų” (kodėl 
— būtų ilga kalba) ir metus 
dirbome Maskvoje. Tada dar 
tik galvojome apie vedybas, 
susituokėme 1969-aisiais. 
Nors Maskvoje sekėsi neblo
gai, Nįjolę kelis kartus pa
kvietė pasirodyti Centrinėje 
televizijoje, o tai anuomet so
listui daug reiškė, adaptuotis 
ten buvo sunku. Pragyveni
mas, butai brangūs (gyvenom 
pas mano draugo mamą), ap
linka svetima, o rietenos ir in
trigos orkestre stulbino savo 
drastiškumu. Susirinkimuose 
muzikantai keikdavo ir skųs
davo vieni kitus, kovodami dėl 
didesnių įkainių. Mes prie to 
nebuvome pripratę. Ėmėme 
vis dažniau galvoti apie Lie
tuvą. O čia kaip tik Liudas 
Šaltenis subūrė „Nemuno ži
burius” ir pakvietė: ko jūs 
sėdit toj Maskvoj, grįžkit. Taip 
atsidūrėme „Nemuno -žibu
riuose”. Paskui buvo „Nerija”, 
apie 1970 m. ir kiek vėliau 
mušusi populiarumo rekor
dus.

Sporto halėje duodavome po 
kelis koncertus iš eilės, ir vis 
vien publikos lavinai suvaldy
ti kartais prireikdavo milicijos

Žvilgsnis į Kauno Saborą nuo M. Žilinsko dailės galerijos pastato.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

A. t A.
BRONEI JACIKEVIČIENEI

mirus, jos sesutę IZABELĘ STANKAITIENĘ ir visą 
jos šeimyną nuoširdžiai užjaučiame.

Ohio lietuvių gydytojų žmonos

A. t A.
STASEI LIUBERSKYTEI- 

PAULIONIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų NERIJŲ, gausią 
LIUBERSKIŲ-PAULIONIŲ giminę ir jų artimuosius 
Amerikoje ir Lietuvoje.
Liūdėdami meldžiamės.

Donata, Alfonsas, Aldona Samušiai, 

Andželė, Petras Petraičiai

talkos. Tada „Nerijoje” daina
vo abi Nijolės — maniškė ir 
Ščiukaitė, Benediktas Gadei- 
kis, Stasys Povilaitis.Vėliau — 
vėl „Nemuno žiburiai”, ku
riems tada jau vadovavo ne L. 
Šaltenis, — jis nuėjo dirbti į 
Kultūros ministeriją, daug ra
šė apie estradinę muziką, — o 
Viktoras Voronovas. Ansamb
liui subyrėjus, abu grįžome į 
Filharmoniją: Nijolė, kaip lais
va atlikėja, aš — administra
torium.— Ar repertuaras estrados dainininkams tuomet buvo didelė problema?

— Ansamblius nuolat pjau
davo su dvidešimčia procentų 
privalomų „tarybinių” dainų. 
„Nerijos” vadovas Romualdas 
Bieliauskas, valdininkų klaus
davo: tai kaip čia yra, Pabalti- 
jys jau ne Tarybų Sąjungoje, 
kad mūsų dainos neužskaito- 
mos? Filharmonijos meno va
dovas Rimvydas Žigaitis, nete
kęs kantrybės, pratrūkdavo: 
ar tu nesupranti — rusiškų, 
rusiškų dainų reikia! Bieliaus
kas buvo sumanęs vieną „Ne
rijos” programą pradėti ir už
baigti daina „Graži tu mano, 
brangi tėvyne”. Funkcionieriai 
uždraudė dainuoti tekstą. Ta
da melodija buvo atliekama 
mormorando, o publika tą su
prato taip, kaip ir reikėjo. Ži
not, gal mano žodžiai nuskam
bės paradoksaliai, bet to meto 
estradinės muzikos repertua
rui netrūko lietuviško patrio
tizmo — jame vyravo dainos 
apie Lietuvą, jos gamtos grožį, 
meilę gimtinei, savo žmonėms, 
o ne apie partiją, Leniną, ko
munizmo statybą. Na, gal iš 
dalies tai buvo ir savotiška 
konjunktūra, nes publikai to
kios dainos patiko.— Anuomet estrados žvaigždės turėjo dar vieną didelį rūpestį — kuo pasipuošti scenoje „visuotinio deficito” laikais...

— O, tam reikėjo medžiotojo 
uoslės! Moterys solistės ieško
davo pažinčių tarp gaunan
čiųjų siuntinius iš užsienio, 
kad nusipirktų įdomesnį au
dinį ar papuošalą. Tai gelbėjo. 
Tačiau gražūs bateliai scenai 
buvo išties keblus galvosūkis. 
Vyrams buvo kiek paprasčiau 
— jiems Filharmonija urmu 
užsakydavo kostiumus siuvyk
loje, avalynę — pas batsiu
vius. Tiesa, „priskirtų” siuvyk
lų paslaugomis pasinaudodavo 
ir dainininkės, tačiau buvo 
laimės dalykas, pas kokią siu
vėją pakliūsi.

Su batais susijusi tokia tra
gikomiška mano darbinės bio
grafijos istorija. Gastrolių po

Vidurinę Aziją metu, važiuo
jant per Pamyro kalnais, į tar
peklį nuo sunkVežimio nudar
dėjo viena mūsų rekvizito dė
žė. Vairuotojas buvo išgėręs, 
krovinio tinkamai nepritvirti- 
nom, ir — še tsafu. O toje dėžėje 
— solistų ir orkestro batai, ke
lionėje „sumedžioti” deficiti
niai pirkiniai,' kostiumininkės 
lygintuvai... Liko tik tai, kas 
ant kojų — kasdienis vasariš
kas apavas, kurio negaila trin
ti kelionėje. Negana to, atvy
kus į vietą, misų filmuoti pri
sistatė tadžikų televizija. Teko 
prašyti, kad Kamerų žemiau 
kelių nenukreiptų, stambių 
planų visu ūgiu vengtų...

— Šeimai dalį gyvenimo 
praleisti „ant ratų” — sun
ku ar galima^priprasti?

— Ilgos koncertinės gast
rolės buvo jaunystėje, bet be

1 KOPLYTĖLĖ MIŠKE
Šią vasarą būdama Lietu- kalnio projektas

voje, apsilankiau ir Kačergi
nėje, kur jaunystėje esu pra
leidusi ne vienį vasarą.

Kačerginės kaimas netoli 
Kauno, tarp Nemuno ir senų 
pušynų, nuo 1933 m. oficialiai 
buvo paskelbtas vasarviete, 
nors jau 1906 m. jo pušų prie
globstyje džiovą gydėsi rašy
tojas Jonas Biliūnas.

Vietiniai gyventojai, o kar
tais ir vasarotojai, į bažnyčią 
eidavo Zapiškyje, o tai buvo ne 
tik toloka, bet ir ant kalno (tai 
ne toji vytautinė ant Nemuno 
kranto). Tad apie 1942 m. gy
ventojai nutarė pasistatyti 
bažnytėlę. Buvo pateikti keli 
projektai ir išrinktas tas, ku
ris savo naujoviškumu negąs
dino žmonių. Iš Zapyškio sek
madieniais atvažiuodavo kuni
gas, o visą gegužės mėnesį 
žmonės rinkdavosi vakarais 
pagiedoti. Neatsimenu pavar
dės to senyvo kaimo gyvento
jo, kuris pravesdavo giedoji
mus ir kurio paties giedojimas 
griebdavo už širdies.

Neilgai žmonės džiaugėsi sa
vo bažnytėle. Atėjo antroji so
vietų okupacija ir bažnytėlė 
buvo „nacionalizuota”.

Kačerginės senbuviai įvai
riai pasakoja. Vieni sako, kad 
ji buvo nugriauta, kiti — kad 
paversta stribynu ir paskui 
sudeginta, treti — kad pasta
tas ir dabar tebestovi, o jame 
įrengti butai. Tik niekas tiks
liai neparodė, kuris tas pasta
tas.

Atsikūrus Lietuvai, žmonės 
vėl ėmė galvoti apie bažnytė
lės statybą. Tada archyvuose 
buvo atrastas, aną kartą ne
priimtas, arch. Vytauto Žem-
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Su Nijole drauge pragyvenom 
jau trisdešimt dvejus metus.
Užauginom sūnų Algį. Šeimi
ninkauti mokam abu. Nelai
kau savęs geru kulinaru, ta
čiau manau, kad vyras turi 
mokėti gaminti valgį.

— Laisvės alėją pro savo 
buto langus matote jau 
daug metų. Ar įsivaizduo
jate save, gyvenantį kitame 
mieste?

— Negalėčiau įsivaizduoti 
net „padėto” į kitą gatvę. Lai
kau save kauniečiu iki kaulų 
smegenų (čia gyvenau nuo 
paauglystės), labai myliu ir ši
tą miestą, ir jo žmones. Vienu 
metu su Nijole turėjome Vil
niuje butą, bandėme ten gy
venti. Neprigijoifte. Žeidė tai, 
kad daug kur neįmanoma lie
tuviškai susikalbėti, užslėptas 
kitakalbių priešiškumas, ne
patiko, kad ne visada gali 
žmonėmis pasitikėti. Žinot, 
kokį skirtumą tarp vilniečių ir 
kauniečių padėjo išryškinti 
„buitinis testas”? Jeigu duoda
vai kyšiuką, dovanėlę, prašy
damas kokios paslaugos ar de
ficito, kauniečiai visada susi
tarimo laikydavosi. Vilniuje 
dažnai kyšį paimdavo, o paža
do netesėdavo. Be to, mano 
nuomone, vilniečiai nėra pat
riotai, jeigu per tiek laiko ne
sugebėjo priversti vietos rusų 
išmokti lietuviškai. Kaune nė
ra rusų, nekalbančių lietuviš
kai, net čia tarnavę sovietiniai 
karininkai, gyvenę savo užda
roje terpėje, dažnai išmokdavo 
kalbą, kad galėtų normaliai 
bendrauti. Todėl dauguma ru
sų po 1990 metų Kaune pasili
ko — jie mokėjo lietuviškai, 
jiems nesivaideno nacionaliz
mo baubai.

Tiesą sakant, nacionalizmo 
dozę turėti yra būtina, tai 
sveikas dalykas. Žmogus turi 
būti savo valstybės, savo tau
tos,. savo miesto patriotas. Esu 
įsitikinęs, kad neturintis pat
riotizmo jausmo politikas ne
gali būti prileistas prie val
džios per patrankos šūvį.

Kalbėjosi Rūta 
Kanopkaitė

Ir dabar jis 
atrodė neįprastas, nes visa 
priekinė siena su įėjimu ir vi
sa galinė siena už altoriaus 
buvo iš stiklo, bet žmonės jau 
nebesibaidė naujovių, o dabar 
džiaugiasi, kad melsdamiesi 
mato paties Dievo augintą pu
šyną, kuris iš trijų pusių supa 
bažnytėlę.

Bažnyčia labai jauki, pasta
tyta iš šviesaus medžio, su to
kiais pat šviesaus medžio bal
dais. Šventoriaus dar nėra —

jauki koplytėlė miške.

TĖVIŠKĖLE, TĖVIŠKĖLE
Atkelta iš 3 psl.

Vos pravažiavus sunkvežimiui su Sibiran tremiamais 
Purtikais, mano žvilgsnį į vakarus patraukė prieš tai 
niekad neregėtas vaizdas. Dvaro rūmai, o ypač tas 
stiklinis priebutis, atrodė lyg liepsnose paskendę. Tos 
nuo namo ateinančios rausvos, oranžinės spalvos aki
mirkomis tiesiog apakino mane, bet kažkodėl dūmų 
nemačiau. Tik po minutės ar kitos tos varsos pradėjo 
blėsti, pastatas pradėjo atgauti savo pirmykštę išvaiz
dą. Tik tuomet supratau, kad tekančios saulės spindu
liai, atsimušę į namo langų stiklus, turėjo būti to ne
paprasto reginio priežastim. Tik man vis dar palikę 
galvosūkiu, kodėl toks keistas apšvietimas nebuvo pa
sitaikęs nei prieš tą rytą, nei vėliau po jo. Dažnai pa
galvoju, kad tai galėjo būti kažkoks kosminių jėgų 
veiksmas, pranašaujantis ar įspėjantis žmones apie 
itin audringą mūsų ir mūsų planetos ateitį. O gal tai 
buvo tik paprastas sutapimas, kad tą birželio rytą 
mama mus pažadino prieš saulės patekėjimą, kas
prieš tai labai retai kada atsitikdavo... „ , .Pabaiga

IEŠKO GIMINIU

Ieškau Marijonos Uleckai- 
tės-Gražulis vaikų, savo pus
brolių: Juozo, Albino ir Bronės 
Reilly (ji turėtų būti 75-80 m.) 
arba jos vaikų - Francie Reil
ly, Marianac Reilly, Timmy 
Reilly. Ieškau pusbrolio Albi
no vaikų - Barbara Gražulis, 
Patricia Gražulis, Chirly (gal 
Shirley ar Charlie?) Gražulis. 
Paskutinėmis žiniomis jie gy
veno Cleveland, OH. Atsiliep
kite šiuo adresu: Janina An- 
driuškevičienė, St. Lozoraičio 
3a-30, Garliava, Kauno rajo
nas, Lithuania; tel. 011-3707- 
55-28-09.

jis atsiras, kai suaugs sklypo 
ribas žyminčios eglutės.

Čia pat netoli yra pažymėta 
vieta, kur buvo išmėtomi nu

* Seimas priėmė Viešųjų 
ir privačių interesų derini
mo valstybinėje tarnyboje įs
tatymo pataisą, kuria apribo
jamos advokatais tapusių bu
vusių valstybės tarnautojų ga
limybes atstovauti savo klien
tų interesams valdžios institu
cijose. „Asmuo, nustojęs eiti 
pareigas valstybinėje tarny
boje, vienerius metus negali 
atstovauti fiziniams ar juri
diniams asmenims kitose vals
tybėse ar savivaldybių institu
cijose tais klausimais, kurie 
buvo priskirti jo tarnybinėms 
funkcijoms”, teigiama pataiso
je. (BNS)

kauti partizanai, o kitoje gat
vės pusėje stovi kryžius bol
ševizmo aukoms pagerbti.

Arch. Vyt. Žemkalnio pro
jektą dabartinei statybai pri
taikė arch. Feliksas Jackevi
čius, o finansavo įvairūs auko
tojai: Ž. Ū. Bankas, kitos fir
mos, organizacijos ir privatūs 
asmenys suaukojo 400,000 
litų. Statybą vykdė „Jonavos 
statyba”, viso darbo koordina
torius buvo Kauno apskrities 
viršininkas Kazimieras Star
kevičius.

1998 m. rugsėjo 5 d. buvo pa
šventintas kertinis akmuo, po 
kuriuo įmūryti bažnyčios Įkū
rimo dokumentai. Vilkaviškio 
vysk. Juozas Žemaitis kop
lytėlei suteikė Šv. Onos vardą. 
Per šias iškilmes statybinin
kai pažadėjo, kad iki Kalėdų 
statybą pabaigs, ir savo žodį 
ištesėjo. Vyskupas J. Žemai
tis, per 1998 m. Kalėdas kop
lytėlę pašventino.

Dabar kas sekmadienį iš Za
pyškio atvyksta kunigas ir au
koja šv. Mišias. Koplytėlėje yra 
100 sėdimų vietų, žiemos me
tu ji šildoma. Per pamaldas 
gieda jaunimo choras iš Kau
no Liturginės muzikos mokyk
los. Ir gieda nuostabiai gra
žiai, subtiliai. A. Karazijienė
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Linksmų švenčių ir sveikų 

ateinančių metų giminėms ir 
draugams linki

Sofija Plėnys
»t« .i. .ų..*4.*

Venezuelos lietuvių drau
gija „Draugo” darbuėtojus 
sveikina su šv. Kalėdomis ir 
linki visų norų išsipildymo!

St! Sfc Sfc Sfc it!

Birutė A. Vindašienė svei
kina visus bičiulius ir pažįsta
mus bei gimines, seses sietu- 
vietes, seses ir brolius akade
mikus, LB Vidurio vakarų 
apygardos valdybų, apylinkių 
valdybas, JAV LB Krašto val
dybą ir visus mielus bendruo- 
menininkus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga ir linki 
gerus sveikatos bei Dievo pa
laimos.

$ # # e *
Teresė ir Algimantas 

Landsbergiai iš Upper Mal- 
boro, Maryland, sveikina vi
sus draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga. Švenčių proga 
skiria aukas „Lietuvos Vaikų 
vilčiai”, „Lietuvos Našlaičių 
globai” ir Lietuvių Katalikų 
religinei šalpai.

Tyro Kalėdų džiaugsmo,
sėkmės ir tvirtos sveikatos ku
pinų Naujųjų metų nuošir
džiai linkime giminėms, drau
gams ir pažįstamiems. Ištver
mės ir geros kloties „Draugo” 
redakcijai ir visiems darbuoto
jams.

Sofija Jelionienė, 
Raminta ir

Guoda su šeima
S*SSi5SiSS$i!įS5jS5iSSfcS£55ii:!jS3iSa£SSjSSjS5iSSj!SjSSj5SiSSiS5jS!i8Sį55iS

Nustebinkite savo ameri
kiečius draugus originaliomis 
kalėdinėmis dovanomis - lie
tuviškais suvenyrais. Jų dar 
turime „Draugo” krautuvėlė
je. Net išrankiems lietuviams 
čia atrasite gražių lietuviškų 
gintarinių papuošalų, odinių 
knygelių, piniginių, paveiks
liukų, lietuviškų ženkliukų, 
lipdukų, lininių staltiesių ir 
servetėlių, lietuviškos muzikos 
kasečių ir kompaktinių plokš
telių. Turime ir lietuviškų 
knygų, vaikiškų knygelių. At
vykite pasirinkti!

Jonas Urbonas iš Clawson, 
MI, prasitęsdamas „Draugo” 
prenumeratą, mus nudžiugino 
50 dol. auka. Dėkojame!

„Valstiečių laikraštis”, 
vienas iš patrijotinės spaudos, 
leidžiamos Vilniuje, plačiai 
aprašo ne tik Lietuvos kaimo 
ir miesto problemas, bet ir 
Lietuvos biurokratijos daro
mas skriaudas Lietuvos žmo
nėms. Leidžiamas du kartus 
savaitėje. Prenumerata 150 
dol. JAV ir Kanadoje oro paš
tu. Prenumeruoti galima pas 
atstovą Bronių Juodelį, 239 
Brookside Ln., Willowbrook, 
IL 60527. Tel. (630) 986-1613.

Linksmai nusiteikę Lithuanian Mercy Lift metinio pokylio svečiai (iš 
kairės): Daina Dumbrienė su Aldu ir Maria Nariais.

V. Lendraitienės nuotr.

Juozas Vaineikis, Irena 
ir Romas Žuliai iš Oak Lawn 
sveikina savo gimines, drau
gus, pažįstamus bei buvusius 
joniškiečius šv. Kalėdų bei 
Naujųjų metų proga, linkėda
mi Dievo palaimos, sveikatos 
ir ramybės šeimose.

$ $ $ $ $
Sveikinu gimines, drau

gus in pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir linkiu daug stipry
bės, ištvermės ir sveikatos 
Naujaisiais 2002 metais!

Aldona Stropienė
Sveikiname^ * ^gimines, 

draugus, visus tautiečius išei
vijoje ir tėvynėje bei „Draugo” 
bendradarbius. Linkime šv. 
Kalėdų ramybės, Dievo palai
mos, geros sveikatos ir geres
nių, saugesnių 2002-ųjų.

Ilona ir Petras Dapkai
Lietuvoje - Rita (Dapkutė) 

ir Raimis Lumbiai 
$ $ $ $ $

Stefanija ir Justinas Šid
lauskai sveikina visus gimi
nes, artimus draugus ir pažįs
tamus su šv. Kalėdomis, lin
kėdami sveikų ir sėkmingų 
Naujųjų metų.

ifc sfc sfc ifc sfc
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

metų proga linkėdami Jums 
džiaugsmo ir Dievo palaimos, 
sveikiname „Draugo” redak
ciją ir visus darbuotojus

Vida ir Algis Jonušai 
ifc ifc ifc ifc ifc

Lilė Juzėnienė sveikina vi
sus draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linki sveikų, 
laimingų Naųjųjų metų.

Ziono evangelikų liute
ronų parapijoje (9000 S. 
Menard Avė., Oak Lawn) Kū
čių dieną, gruodžio 24 d., pir
madienį, pamaldos prasidės 5 
val.p.p. Pamokslai bus sakomi 
anglų ir lietuvių kalba, giedos 
moterų choras. Kalėdų dieną, 
gruodžio 25 d., antradienį, ka
lėdinės pamaldos su Šventa 
vakariene 10 vai. r. vyks ang
liškai, 11 val.r. - lietuviškai.

Moteris laukiasi dvynu
kų. Ji būtų labai dėkinga, jei 
kas nors galėtų padovanoti lo
vytę, vežimėlį, drabužėlių ir 
kitų daiktų. Skambinkite tel. 
773-498-1728 Editai.

Džiugi naujiena muzikos 
mylėtojams! Iš Austrįjos sos
tinės Vienos į Čikagą atvyksta 
operos solistė sopranas Erika 
Navickaįtė. Jos koncertas 
„Dovanoju Tau savo širdį” 
įvyks 2002 m. sausio 20 d. 3 
val.p.p. Maria aukštesniosios 
mokyklos koncertų salėje, 
6727 South California. Bilietai 
jau gaunami „Seklyčioje” ir 
„Lithuanian Plaza Bakery 
and Deli”. Informacija tel. 
708-386-0556. Gausiai da
lyvaukime šiame neeiliniame 
renginyje!

Kun. Alfonsas Svarinskas
dalyvaus tradicinėje Kūčių va
karienėje, kuri gruodžio 21 d., 
penktadienį, 4 val.p.p. vyks 
Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje”. Visi maloniai 
kviečiami užsisakyti vietas, 
skambinant tel. 773-476-2655 
arba asmeniškai atvykstant į 
„Seklyčią”.

Čikagos viešosios biblio
tekos pareigūnė Mary A. 
Dempsey atsisakytų sava
noriškai išduoti teroristus 
FBI agentūrai ar kitoms 
saugumo organizacijoms, jei 
žinotų, jog jie naudojasi biblio
tekos kompiuteriais - taip bib
liotekos vadovė teigė per pra
ėjusios savaitės TV Fox News 
žinių kanalą. Ši moteris pasi
rinktų tylą, nepaisant Ameri
kos generalinio prokuroro 
John Ashcroft ir Čikagos mero 
Richard Daley prašymų viso
keriopai padėti saugumo pa
reigūnams informuojant apie 
bet kurį įtartiną teroristinį 
judėjimą. O ką apie tai mano 
Joe Kulys, kiekvieną savaitę 
rašantis savo skyrelį „South- 
west News-Herald” laikrašty
je? Jo nuomonę atrasite gruo
džio 13 d. numeryje, o gruo
džio 20 d. žurnalistas toliau 
nagrinėja šį klausimą ir atsa
ko į skaitytojų laiškus. Kiek
vieną ketvirtadienį pasirodan
tį savaitraštį galite įsigyti Či
kagos pietvakarių parduotu
vėse, o taip pat ir „Seven- 
Eleven” krautuvėje (67-ta ir 
California), „J. S. Peppers” 
(71 gatvė ir Kedzie), „Domi- 
nick’s” (71 gatvė ir Pulaski) 
bei kitose vietose. Laikraštį 
galite skaityti internete 
www.swnewsherald.com

John R. Damauskas iš
Woodridge, IL, atsilygindamas 
už kalėdines atvirutes, „Drau
go” paramai aukoja 50 dol. Ta
riame nuoširdų ačųi!

Sausio 26 d. visi Čikagos 
apylinkių keliai ves ne į Ro
mą, bet į kitą šiltą pietietišką 
pasaulį - puotą „ARRRIBA”. 
Puošnioje PLC salėje svečius 
linksmins Patti Lupo Music 
orkestras, susidedantis iš še
šių muzikantų ir dviejų daini
ninkų. Pati Patti Lupo yra 
dainavusi su žymiais Davis 
Bromberg, Wisdom Street 
Theatre ir Blue Skies vienetų 
dainininkais. Antrasis dainin- 
kas Jim Hines pasižymi ypač 
plačia ir įdomia muzikine pa
tirtimi. Jis ne tik atlikęs šim
tus radijo ir televizijos rekla
mų, bet taip pat dirbo su Ken 
Nordine, David Cassidy ir 
Brian Wilson. Artimoje ateity
je Jim Hines bus galima pa
matyti TNT programoje apie 
patį Brian Wilson, kur feu juo 
dalyvaus žvaigždės Billy Joel, 
Elton John ir Ricky Martin. 
Kviečiame ir jus kartu su 
draugais ateiti pasidžiaugti 
pasakišku vakaru ir neeiline 
muzika.

LIETUVIŠKA EGLUTĖ 
HAMMOND MIESTE

Naujas Lake apskrities tarp- 
valstįjinis lankytojų informa
cijos centras (7770 Corinne 
Dr., Hammond; 1-80/94 Ken- 
nedy South) buvo atidarytas 
1999 m. spalio 1 d. Tai - mo
demus pastatas, kainavęs 6.5 
mln. dolerių. Šiame centre 
įsikūrusios įvairios raštinės, 
John Dillinger muziejus, ki
nas, krautuvėlė ir didžiulė 
6,500 kvadratinių pėdų paro
dų salė.

Nuo atidarymo šis centras 
kiekvienais metais gruodžio 
mėnesį ruošia eglučių parodą, 
pavadintą „Christmas Around 
Lake County”. Centro admi
nistracijos kvietimu parodoje 
dalyvauja ir JAV LB East Chi
cago valdyba, žiūrovams rody
dama lietuvišką kalėdų eglu
tę, puoštą šiaudinukais. 2000 
m. mūsų lietuviška kalėdinė 
eglutė pagal lankytojų balsa
vimą laimėjo pirmąją vietą. 
Eglučių paroda veiks iki 2002 
m. sausio 2 d.

Meno mokyklėlės dainininkai linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2002 metų Pasaulio lietuvių centro 
Kūčių svečiams. Baniutės Kronienės nuotr.

KŪČIOS PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE

Kūčių vakaras, pagal lietu
višką tradiciją, yra kalėdinė 
šeimos šventė. Prie Kūčių sta
lo susirenka visi šeimos' na
riai iš arti ir toli. Negalin
tiems atvykti ir įnirusiems 
šeimos nariams prie Kūčių 
stalo pastatomos tuščios kė
dės. Šeimos šventėje dalyvau
ja ir svečiai, šeimininkų pa
kviesti* Pasaulio lietuvių 
centro — Pal. J. Matulaičio 
misijos Lemonte nariai ir arti
mieji 2001 gruodžio 16 d. susi
rinko į didžiąją salę Kūčių 
popietę tuoj po pamaldų, no
rėdami atšvęsti tradicinį Kū
čių vakarą. Kūčių vaišes iš 
dvylikos valgių čia suruošė 
PLC renginių komitetas, va
dovaujamas nepavargstančios
Bronės Nainienės. Visus Kū- . . . * 
čių valgius pagamino pačios 
komiteto narės. Ant, angelė
liais papuoštų stalų, greta ka
lėdaičio buvo ir riekutė juo
dos duonos iš Lietuvos, kurią 
atvežė Liudas Slėnys. Ant sa
lės scenos stovėjo tradicinė 
medžio žvakidė su žvakėmis, 
kurios simbolizavo tuos, ’ su 
kuriais kartu švenčiama ši
Kūčių popietė. Tuščia kėdė 
buvo įnirusiems.

- Didžioji šeima
Gausiai susirinkusius į PLC 

Kūčias pasveikino Bronė Nai
nienė:

— Nors daug šalių, daug 
žemių jau mačiau, žinau, kad 
pasaulyje tėvynė — tik viena. 
Ir žinau, į nieką šio mažyčio 
krašto nemainyčiau. Artėjant 
Kalėdų šventėms vėl ten ke B. Kronienės nuotr.

Prie PLC Kūčių stalo. Iš kairės: Bronė Abromanskienė, Birutė Navickienė, Ramunė ir Bronius Juodeliai, Bro
nius Nainys, kun. Algirdas Paliokas ir prel. dr. Ignas Urbonas. Baniutės Kronienės nuotr.

Mažiausiosios Meno mokyklėlės šokėjos Kūčių popietėje, vykusioje Pasaulio lietuvių centre, atliko kalėdinę 
programą. Dalios Badarienės nuotr.
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liauja mūsų mintys, vėl susi
renkame į šią salę, nes nori
me pabūti kartu, prisiminti 
Kristaus atėjimą, išlaikyti iš 
Lietuvos atsivežtą tradiciją — 
Kūčias.

— Šią šventą popietę noriu 
pasveikinti ir palinkėti, kad 
Kristaus šviesa pasiektų mū
sų mintis, kad gaivintų mūsų 
širdis, kad mus jungtų vieny
bės ir artimo meilės ryšiai, — 
linkėjo PLC didžioji „skruz
dėlytė” Bronė Nainienė.

Po to ji pakvietė prisimini
mo žvakių uždegėjus. Už Pal. 
J. Matulaičio misiją žvakę 
uždegė Zita Dapkienė.

Už Lemonto Maironio litua
nistinę mokyklą žvakę užde
gė Birutė Navickienė.

Už Lietuvių fondą, kad jis 
gyvuotų ir remtų lietuvišką 
veiklą žvakę uždegė Dalia 
Ječienė.

Už ilgus metus išeivijoje 
gyvenančius lietuvius žvakę 
uždegė Algis Kronas.

Už Pasaulio lietuvių centro 
kūrėjus ir darbuotojus žvakę 
uždegė Irena Kazlauskienė.

Už Lietuvos partizanus ir 
kovotojus už jos laisvę žvakę 
uždegė Liudas Šlenys.

Už lietuvišką spaudą ir jos 
darbuotojus žvakę uždegė 
Bronius Juodelis.

Už visus čia susirinkusius, 
kad sveikiems sulaukus ki
tų Kūčių, žvakę uždegė dr. Vi
lius Mikaitis.

Už peržengusius amžinybės 
slenkstį žvakę uždegė Mo
desta Umbrasienė.

— Viešpatie Kristau, atne

šęs Žemei džiaugsmą ir išga
nymą, laimink mus visus, čia 
susirinkusius ir negalėjusius 
atvykti... Teiki amžiną atilsį 
mūsų mirusiems šeimos, gi
minės, bendruomenės na
riams... palaimink, Dieve, 
šias Kūčių stalo gėrybes, ku
riomis stiprinsimės šį šven
tą vakarą..., — Kūčių maldą 
kalbėjo kun. Algirdas Palio
kas.

Vyko kalėdaičių laužymas ir 
šventiniai linkėjimai bei dvy
likos Kūčių valgių valgymas.

Meno mokyklėlės 
linkėjimai *

Kūčių popietėje Kalėdinę 
programėlę atliko PLC vei
kianti Ligijos Tautkuvienės 
vadovaujama Meno mokyklė
lė. Jos kanklininkė Marija 
Steigvilaitė paskambino porą 
melodijų. Mažiausių šokėjų

PLC Kūčiose Liudas Šlenys uždegė 
žvakę partizanų ir žuvusių kovoto
jų už Lietuvą prisiminimui.

būrys salės estradoje pašoko 
porą choreografinių šokių, o 
dainininkės padainavo „Pa
parčio žiedą” ir „Linkime 
smagių Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų”, pagal lietuviš
ką vertimą, iš anglų kalbos. 
Gaila, kad Meno mokyklėlė 
nepadainavo Lietuvos kalėdi
nių giesmių, kurias bandė 
giedoti Kūčių dalyviai pagal 
ant stalų padėtus kalėdinių 
giesmių tekstus. Tas giedoji
mas greit nutrūko be dirigen
tės, akordeonistės Rasos Pos- 
kočimienės, kurios šį kartą 
Kūčiose nebuvo.

Kūčių dalyvių pokalbiai 
prie stalų dar ilgokai tęsėsi, 
nors čia nebuvo tradicinio 
šieno po staltiese ir tradicinių 
burtų traukimo, kuris vykda
vo tėviškėje.

Atrodė, kad Kūčių dalyviai 
buvo patenkinti tokiu šeimy
niniu Pasaulio lietuvių centro 
renginiu, nors dar vieną Kū
čių vakarienę dauguma val
gys savo namuose, Kūčių die
nos vakarą. Pagarba ir padė
ka rengėjoms.

Br. J.

Kun. Algirdas Paliokas skaitė Ka
čių maldą. B. Kronienės nuotr.

PLC renginių komiteto pirmininkė 
Bronė Nainienė visus pasveikino ir 
palinkėjo geriausių Naujųjų metų.

B. Kronienės nuotr.
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