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Liberalų vadovai R. Pakso
komandai paskelbė ultimatumą

Vilnius, gruodžio 22 d. 
(Elta) — Lietuvos liberalų 
sąjungos valdyba ir Liberalų 
frakcijos Seime vadovai para
gino iš frakcijos išstojusią pir
mojo partijos vicepirmininko 
Rolando Pakso komandą iki 
gruodžio 28 d. apsispręsti dėl 
tolesnių žingsnių.

Partijos ir frakcijos vadovy
bių nuomone, Seime negali 
būti dviejų skirtingų frakcijų, 
atstovaujančių tai pačiai poli
tinei jėgai. R. Paksas pažadėjo 
atsakyti į visus žiniasklaidą, o 
ne partijos vadovybę domi
nančius klausimus spaudos 
konferencijoje gruodžio 28 
dieną.

Gruodžio 21 d. R. Paksas ir 
10 jo šalininkų paskelbė išei
ną iš Seimo liberalų frakcijos. 
Apie tolesnius žingsnius R. 
Paksas ir jo komanda paža
dėjo paskelbti po švenčių.

Kaip sakė Liberalų sąjungos 
vadovas Eugenijus Gentvilas, 
partija negali būti kelių as
menų įkaite, kurie pasakę ,A”, 
neištaria „B”. „Ne R. Paksas 
turi diktuoti partijos darbų 
grafiką, laikyti ją nežinioje”, 
sakė E. Gentvilas.

Liberalų sąjungos tarybos 
posėdis yra numatytas gruo
džio 28 d. Iki to laiko, anot E. 
Gentvilo, R. Paksas ir jo 
šalininkai turi aiškiai atsaky
ti, ar jie grįžta į Seimo libe
ralų frakcįją, ar kuria naują.

Lenkijos lietuvių žurnalas
„Aušra” — pavojuje

Varšuva, gruodžio 24 d. 
(BNS) — Dėl lėšų stygiaus 
gali būti nutraukta mėgs
tamiausio Lenkijos lietuvių 
žurnalo,Aušra” leidyba.

Iki šiol du kartus per mėnesį 
pasirodančios .Aušros” leidi
mui Lenkijos Kultūros mi
nisterija kasmet skirdavo apie 
250,000 zlotų, tačiau 2002 
metams planuojama skirti tik 
50,000 zlotų, pranešė Punsko 
viršaitis Vytautas Liškauskas.

Pasak jo, jei situacija nepa
sikeis, tai teks ne tik uždaryti 
Aušrą”, leidyklą, bet ir nu
traukti lietuviškų knygų 
spausdinimą.

Lenkijos lietuvių draugijos 
pirmininkas Algirdas Vaice
kauskas mano, kad klausimas 
iki šiol galutiniai neišspręstas, 
kadangi pinigų „dalinimas” 
Lenkijos tautinėms mažu
moms įvyks gruodžio 28 d. 
Tačiau jau žinoma, kad kitais 
metais Lenkijoje gyvenančių 
tautinių mažumų kultūri
niams poreikiams numatyta 
skirti tik 1 mln. 700,000 zlotų,

* Kuršių mariose prie 
Smiltynės nuskendo 6 me
tus nenaudotas laivas „Ne
rija”. Kaip pranešė radijo sto
ties „M-l” žinių tarnyba, ben
drovei „Smiltynės perkėla” 
priklausantis laivas buvo pri
rištas prie krantinės. Trečia
dienį vidurnaktį įvykio metu 
žmonių nebuvo. Manoma, kad 
laivas nuskendo nuo šalčio 
susprogus dugno įrengimams. 
Nors laive nebuvo kuro, į 
marias pateko nedidelis kiekis 
tepalų. Dar nežinoma, kada 
bus bandoma iškelti nusken
dusį laivą ir kiek kainuos šie 
darbai. „Smiltynės perkėlos” 
vadovas tikino, kad bendrovei 
didelė materialinė žala nepa
daryta, nes šį laivą norėta 
nurašyti ir parduoti. Anksčiau 
laivas plukdydavo žmones į 
Jūrų muziejų ir ekskursijas po 
Kuršių marias. (BNS)

Liberalų sąjungos ir frakci
jos valdybos pareiškime sako
ma, jog vienuolikos Seimo 
narių apsisprendimas palikti 
Liberalų frakciją Seime ver
tinamas kaip lauktas, jam 
buvo rengiamasi seniai, ven
giant atviros diskusijos parti
joje”. Partijos vadovybės nuo
mone, tikroji pasitraukimo 
priežastis yra ne programiniai 
skirtumai, o asmeninės ambi
cijos.

„Toks žingsnis tapo smūgiu 
ne tik Lietuvos liberalų sąjun
gai ir jos frakcijai Seime, bet 
ir sunkiai brandintai Lietuvos 
dešiniojo centro politinių jėgų 
vienybei”, rašoma sąjungos 
pirmininko E. Gentvilo ir Sei
mo liberalų frakcijos seniūno 
Gintaro Steponavičiaus pa
reiškime.

Ę. Pakso atsakyme partijos 
ir frakcijos vadovams rašoma, 
kad, „Liberalų frakciją paliku
sių kolegų liberalų bei mano 
asmenine nuomone, Šv. Kalė
dų išvakarės nėra tinkamas 
metas spręsti vidines partijos 
problemas. Tuo būtų išreikšta 
nepagarba katalikiškosios Lie
tuvos tradicijoms bei švenčių 
laukimu gyvenantiems šalies 
piliečiams”. Todėl iš frakcįjos 
pasitraukę liberalai, gerbdami 
tradicijas ir šventinę piliečių 
nuotaiką, iki gruodžio 28 d. 
susilaikys nuo bet kokių ko
mentarų ar sprendimų.

kai šiemet buvo skirta 6 mln. 
zlotų. Tai — beveik 70 proc. 
mažiau.

Lenkijos lietuviai per metus 
rengia 8 stambius kultūrinius 
renginius, kurių organizavi
mui finansinę paramą iki šiol 
teikdavo Lenkijos Kultūros 
ministerija. Kitais metams 
lėšos žadamos tik vienam ren
giniui.

Lenkijoje gyvenančių mažu
mų — vokiečių, ukrainiečių, 
baltarusių, slovakų, lietuvių, 
žydų, atstovai atviru laišku 
kreipėsi į Lenkijos premjerą 
Leszek Miller ir Lenkijos 
kultūros ministrą Andrzej Ce- 
linski prašydami surasti lėšų 
tautinių mažumų kultūri
niams poreikiams tenkinti.

* Žuvininkų rūmų suda
ryta komisija pažymėjo, 
kad valstybinės aplinkosaugos 
ir kitos tarnybos leido pastaty
ti Būtingės naftos terminalą ir 
jam veikti be įprasto tokiu at
veju žalos žuvų ištekliams 
apskaičiavimo ir kompensavi
mo už tai. Nors dėl to objekto 
žymiai sumenko žūklės plotai 
Baltijoje, o pasikartojančios 
avarijos dar labiau mažina 
žvejybos galimybes, žvejams 
padaryta žala neatlyginama. 
Vyriausybė savo žinioje ak
cinėje bendrovėje „Mažeikių 
nafta” turi kontrolinį akcijų 
paketą. Ji privalo prisiimti at
sakomybę už avariją, jos pada
rinius, spręsti žalos atlygi
nimą žvejams, patraukti 
griežton atsakomybėn kalti
ninkus. (K,Elta)

* „Mažeikių naftą” val
dantys amerikiečiai nesi
laiko techninių sąlygų ir ap
tarnauja žymiai didesnės tal
pos laivus. Jų talpa siekia net 
iki 150,000 tonų. Techninėse 
sąlygose numatyta, kad po
vandeninis Būtingės termina
lo vamzdis turi būti vizualiai 
tikrinamas kiekvieną mėnesį.

-

Kūčių išvakarėse Vilniaus Lukiškių aikštėje vyko jau aštuntus metus Etninės veiklos centro rengiama Bluko 
arba Saulėgrjžos šventė, kurioje buvo sudegintas milžiniškas slibinas, su kuriuo degė ir visi vilniečių neišsipildę 
lūkesčiai bei bėdos. Sekmadienį nuo Senamiesčio per Gedimino prospektą blukvilkiai vilko kelmą Bluką, kuris 
nuo senų laikų mitologijoje simbolizuoja praeinančius metus ir viską, kuo reikia atsikratyti. Blukas valkiojamas 
tam, kad tai, kas senuosiuose metuose neišsipildė ar atsitiko negero, kartu su kelmu sudegtų laužo ugnyje. Lu
kiškių aikštėje per miestą atvilktas Blukas buvo sudegintas kartu su didele, ne mažiau kaip 6 metro aukščio 
Bluką kaip saulę prarijusį pasaulio slibiną vaizduojančia ugnies.skulptūra. Bluko šventė laikoma įžanga į Kū
čias ir Kalėdas. Bluko šventės tradicijos ir apeigos daugelyje kaimyninių tautų turi skirtingas variacijas, tačiau 
jų esmė visur siejama su Saulėgrįža — šviesos pergalės prieš tamsą simboliu. Gedimino Žilineko (Elta> nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
♦ Vyriausybės narių dar

bu esu patenkintas. Svar
biausia, kad atmosfera mi
nistrų kabinete yra darbinga 
ir kūrybiška. Ministrai neven
gia diskusijos, moka apginti 
savo nuomonę, veikia sava
rankiškai. Apie darbo trūku
mus, jei tokius matau, pasa
kau visiems tiesiai, be už
uolankų. Tačiau šį kelių 
pirmųjų veiklos mėnesių iš
mėginimą, mano nuomone, 
ministrai išlaikė garbingai”, 
sakė Algirdas Brazauskas.

* Kauno meras Erikas 
Tamašauskas nusprendė 
atviru laišku kreiptis į Vil
niaus merą Artūrą Zuoką ir 
pakviesti jį diskusijai. Tai 
padaryti E. Tamašauską pa
skatino „padažnėję bandymai 
menkinti Kauno mieste vyk
domus projektus, ryžtinges- 
nius laiku padarytus spren
dimus, užgaulioti specialistus 
bei mokslininkus, keliant abe
jonių dėl pasitikėjimo jais”.

(KD, Elta)
* Neringos gyventojai

sunkiai taikosi su pakitusio
mis sąlygomis, kai jų gyveni
mas tampa priklausomas ne 
tik nuo keltų judėjimo tvarka
raščio, bet apskritai nuo jo 
veikimo galimybių. Net di
džiausi skeptikai pradeda kal
bėti, jog Neringai tiltas per 
Kuršių marias gali tapti bū
tinybe. Tą ypač pajuto vieš
bučių savininkai, nes klientai 
šventėms baiminasi vykti į 
Neringą, kadangi nėra garan
tuoti, jog laiku galės sugrįžti į 
namus. (K,Elta)

Kovo mėnesį po avarijos tik 
Aplinkos ministerijai griežtai 
pareikalavus, narai nusileido 
po vandeniu apžiūrėti vamz
džio. Jau tada buvo nustatyta, 
kad vamzdyje yra įtrūkimų, 
tai buvo užregistruota atitin
kamuose dokumentuose. Deja, 
į tai niekas nekreipė dėmesio. 
Narai vamzdžio netikrino, 
pastebėti įtrūkimai pašalinti 
nebuvo, amerikiečiai naftos 
terminalą naudojo, nusiženg
dami visoms techninėms są
lygoms ir reikalavimams.

(KJElta)

* „Mažeikių naftos” valdy
toja, JAV bendrovė „Wil- 
liams International” pranešė 
dar kartą paprašiusi vyriau
sybės leidimo išleisti baigia
mojo derybų dėl bendrovės 
„Mažeikių nafta” akcįjų įsi
gijimo 1999 metais doku
mentų ir korespondencijos rin
kinį. (R,Elta)

* Pirmieji automobiliai 
išbandė M. K. Čiurlionio 
tiltą per Nemuną. Tiesa, tai 
kol kas buvo miesto valdžios 
automobiliai. Bendrovės „Kau
no tiltai” generalinis direkto
rius Algimantas Karkauskas 
prisipažino, kad buvo mo
mentų, kai buvo prarasta vil
tis, jog tiltas apskritai kada 
nors bus baigtas statyti ir 
imta skaičiuoti, kiek kainuos 
jį susprogdinti. (KD,Elta)

* Skuodo savivaldybės
salėje prie kalėdinės eglutės 
susirinko vaikai, kurių šei
mose ne visuomet užtenka 
namų šilumos. Kalėdų Senelis 
jiems įteikė dovanėlių, kurias 
už savus pinigus pirko savi
valdybės pastate dirbantys 
žmonės. Šis renginys sureng
tas JAV Taikos korpuso sa
vanorės Katerinos Kanatelos 
sumanymu. (K,Elta)

* Šiais metais į valstybės
biudžetą surinkta 3.1 mlrd. 
litų, nesurinkta 200 mln. litų 
planuotų pąjamų, per 100 
mln. litų — į savivaldybių 
biudžetą. (R,Elta)

* Po dvejų metų pertrau
kos Panevėžyje vėl atidarius 
blaivyklą, policįjos pareigūnai 
ir medikai atsikvėpė lengviau. 
Medikams nebereikės gir
tuoklių blaivinti ligoninės 
palatoje, o policininkams vežti 
jų už miesto, kad išsiblaivytų, 
kol pareis pėsčiomis. (LŽ,Elta)

* Kauno daugiabučių 
namų gyventojai netrukus 
turėtų mokėti mažesnius 
mokesčius už namo aplinkos 
tvarkymą.' Apygardos admi
nistracinis teismas nustatė, 
kad gyventojai keletą metų 
buvo verčiami neteisėtai mo
kėti už tuos darbus, kuriuos 
privalu atlikti savivaldybei. 
Pastarąja! gali tekti ieškoti 
papildomų lėšų. (KD,Elta)

Pasaulio naujienos
(Remianti* AFP, Reuter*, AP, lnterfax, ITAR-TASS. BNS 

Žinių agentūrų pranešimai*)

* Kalėdų išvakarėse kul
tūros visuomenė pagerbė 
monsinjoro Kazimiero Vasi
liausko, mirusio spalio 14 d., 
atminimą. Vilniaus rotušėje 
surengtame atminimo vakare 
buvo pristatoma pomirtinė 
mons. K. Vasiliausko pamoks
lų knyga „Šviesi vilties žvaig
ždė”. Prisiminimais apie susi
tikimus su iškiliausiu dvasi
ninku dalijosi Lietuvos kultū
ros ir meno veikėjai. (Eitai

* Varguolius ginanti Lie
tuvos laisvės sąjunga (LLS) 
sukvietė prie Kauno rotušės 
kauniečius į labdaringą kalė
dinį renginį. Aprūpinti lauk
nešėliais, išalkę renginio daly
viai buvo pamaitinti ir karei
viška koše. LLS vadas Vytau
tas Šustauskas sakė, jog išda
linta buvo 600 skanumynų 
maišelių. Juose — žiupsnelis 
kūčiukų, apelsinas, saldainis, 
vaikiška spalvojimo knygelė. 
Renginiui, kuris kainavo apie 
6,000 litų, V. Šustauskas tiki
no paaukojęs visą Seimo nario 
atlyginimą. (Eitai

* Vilniaus konditeriai 
įgyvendino trįjų Vilniaus 
vaikų globos namų auklėtinių 
piešinių fantazijas — sukūrė 
kalėdinius tortus pagal jų pie
šinius. Restoranas „Vilnoja” ir 
Lietuvos liberalų sąjungoj Vil
niaus Naujamiesčio skyriaus 
suruošė renginį „Piešiame ka
lėdinį tortą”, kurio metu vaikų 
globos namų auklėtiniai piešė 
tokį tortą, kokį norėtų pama
tyti ant stalo Kalėdų dieną. Iš 
150 piešinių buvo išrinkti trys 
gražiausi, originaliausi ir įdo
miausi, o iš jų buvo renkamas 
geriausias. Didysis tortas pra
džiugino globos namų, kuriuo
se gyvena konkurso nugalėto
ja, auklėtinius. (Bnsi

* Pirmąją Kalėdų dieną, 
gruodžio 25-ąją, Vilniuje 
buvo įžiebta aukščiausia Ka
lėdų eglė — iliuminuotas Tele
vizijos bokštas. Daugiau kaip 
326 metrų aukščio bokštas 
švenčių laikotarpiu — nuo 
Kalėdų iki Trijų Karalių 
trečią kartą tapo išskirtiniu 
sostinės panoramos akcentu.

(Elta)
* Lietuvos kariuomenės 

vadas Jonas Kronkaitis 
Kūčių dieną ir per šv. Kalėdas 
lankėsi kariniuose vienetuose 
ir šventė kartu su kariais.

(Elta)

Kabulas. Naujasis Afganistano vadas Hamid Karzai pirmadie
nį pažymėjo 44 gimtadienį, rengdamasis nelengvai užduočiai at
statyti karų nuniokotą valstybę, kurioje jo įtaka beveik neperžen
gia sostinės Kabulo ribų. Saudi Arabijos ekstremisto Osama bin 
Laden ir jį globojusio Talibano režimo vadų buvimo vietą gaubian
ti paslaptis yra dar viena problema du karo dešimtmečius išgyve
nusiai valstybei. Pirmadienį naujosios pereinamosios Afganistano 
vyriausybės ministrai maldomis pradėjo pirmąją darbo dieną įs
taigose, nuniokotose karo, plėšikavimų ir Talibano režimo. Kabi
netuose taip pat dirbo valstybės tarnautojai, ilgus mėnesius ne
gaunantys atlyginimų. CNN H. Karzai pareiškė, kad aukščiau
sias Talibano vadas mula Mohammad Omar tebėra laisvėje, ir pri
sipažino nežinąs, ar O. bin Laden vis dar yra gyvas.

Kabulas. Trečiadienį ligoninėje Kandahare Afganistano pie
tuose tebebuvo įsitvirtinusių arabų kovotojų, kurie tikriausiai 
priklauso Osama bin Laden tinklui „ai Qaeda”. Kovotojai grasino 
susisprogdinti, jei prieš juos bus pradėtas puolimas. I savo palatą 
arabai įsileidžia tik gydytoją, kuris gydo jų žaizdas. Per Kandaha- 
ro oro uosto bombardavimą sužeisti arabų kovotojai į Mirvaiso li
goninę buvo atvežti prieš Talibano pasitraukimą iš miesto anks
čiau šį mėnesį. Pasitraukdami talibai arabams paliko granatas ir 
sprogmenis, kad jie galėtų apsiginti. i

Beijing. Įtariamojo teroristų vadeivos Osama bin Laden tikrai 
nėra Pakistane ir jis greičiausiai žuvo per požeminių urvų bom
bardavimą rytų Afganistane, Kinįjos valstybinei televizįjai pareiš
kė Kinijoje su 5 dienų vizitu viešintis Pakistano prezidentas Per- 
vez Musharraf. Jis pridūrė, kad jo valstybė sustiprino saugumą 
prie pasienio su Afganistanu, tikėdamasi sučiupti ieškomiausią 
pasaulyje teroristą Osama bin Laden, jeigu jis dar gyvas, ir jo va
dovaujamo tinklo vadus. Pentagonas pripažino nežinąs teroristų 
vado buvimo vietos, tačiau tvirtino manąs, jog iki šiol jis tikrai bu
vo Tora Borą rąjone.

Bostonas. JAV lėktuvą grasinusio susprogdinti keleivio batuo
se rastas pakankamai sudėtingas sprogstamasis užtaisas leidžia 
manyti, kad šis asmuo veikė ne vienas, antradienį pranešė laik
raštis „The Boston Globė”. Iš Paryžiaus į Miami, FL, skridusiame 
lėktuve sulaikytas asmuo, įvardytas kaip 28 metų britas Richard 
Reid, kuriam keleiviai ir lėktuvo įgula sutrukdė degtuku uždegti 
batuose paslėptus sprogmenis, pirmadienį stojo prieš Bostono fe- 
deralinį teismą. Pirminių tyrimų metu jo abiejuose sportiniuose 
batuose buvo aptiktas nedidelis sprogmenų kiekis, virvė, panaši 
įsprogdinimo kabelį. Paprastai sprogdinant tokį įtaisą, naudojami 
elektriniai degikliai arba detonuojančios kapsulės. Tačiau FBI 
sprogmenyse aptiko medžiagos, dėl kurios ilgai kaitinamas sprog
muo būtų detonavęs. „American Airlines" lėktuvas „Boeing 767”, 
kuriame buvo 185 keleiviai ir 12 įgulos narių, po gruodžio 22 d. 
virš Atlanto vandenyno įvykusios dramos buvo nukreiptas į Bosto
no Logano tarptautinį oro uostą.

Deli. Indija, kurios retorinis karas su Pakistanu tebekelia grės
mę regiono saugumui, trečiadienį paskelbė parengusi savo valdo
mąsias raketas, nors Islamabadas ir ėmėsi veiksmų prieš Pakis
tane įsikūrusias kovotojų grupuotes. Raketų skridimo nuotolis yra 
150 km, jų kovinės galvutės gali būti ir branduolinės. Indijai ap
kaltinus Pakistano kariuomenės žvalgybą gruodžio 13 d. išpuolio 
Indijos parlamente organizavimu, abi priešininkės bendrame pa
sienyje telkia pąjėgas ir ginkluotę. Indija pareikalavo, kad Islama- 
badas imtųsi veiksmų prieš dvi Kashmyro kovotojų grupuotes, esą 
įvykdžiusias šį išpuolį, per kurį žuvo 14 žmonių, tarp jų — penki 
užpuolikai. Pakistanas jau įšaldė grupuotės „Lashkar-e-Taiba” lė
šas, o antradienį paskelbė suėmęs „Jaish-e-Mohammad” v4dą. Pa
kistanas pasmerkė išpuolį Indijos parlamente ir paskelbė, kad im
sis veiksmų prieš kovotojų grupuotes, jei bus įrodymų dėl jų daly
vavimo. Pačios grupuotės paneigė, kad yra kaip nors su tuo susi
jusios.

Prancūzija. Eurotunelį po Lamanšu šturmavo beveik 150 nele
galių imigrantų iš Raudonojo Kryžiaus pabėgėlių stovyklos Sanga- 
te, kurie norėjo patekti į Didžiąją Britaniją. 150 pabėgėlių pralau
žė elektrinę užtvarą prie krovinių skyriaus ir pateko į tunelį. Vė
liau dar 400 pabėgėlių mėgino pasinaudoti spraga toje pačioje už
tvaroje ir patekti į tunelį, tačiau juos iš karto sustabdė nusileidę 
metaliniai barjerai. Antrasis mėginimas, kaip ir pirmasis, žlugo. 
.Akivaizdu, kad jie nebūtų galėję nukeliauti iki pat Anglijos. Tai 
buvo protesto veiksmas, kuriuo pabėgėliai mėgino patraukti žinia- 
sklaidos dėmesį”, sakė Eurotunelio atstovas.

Machačkala. Dagestano Aukščiausiasis teismas nuteisė čečėną 
teroristą Salman Radujev kalėti iki gyvos galvos bausmę atliekant 
ypatingo režimo pataisos darbų kolonijoje. Tokios bausmės reika
lavo Rusijos generalinis prokuroras Vladimir Ustinov, asmeniškai 
rėmęs kaltinimą ginkluoto išpuolio prieš Dagestano Kizliaro mies
tą 1996 metų sausį organizatoriui ir jo bendrininkams.

Buenos Aires. Argentinos sprendimas sustabdyti milžiniškos 
užsienio skolos išmokėjimą nebuvo netikėtas daugeliui investuoto
jų, dabar įtemptai laukiančių, kaip naujasis prezidentas bandys 
išvesti valstybę iš beveik 4 metus trunkančios krizės, privertusios 
atsistatydinti ankstesnįjį Argentinos vadovą. Patvirtindamas tai, 
ko ilgus mėnesius tikėjosi visos finansų rinkos, gruodžio 23 d. pre
zidentu prisaikdintas Adolfo Rodriguez Saa Kongresui pareiškė, 
kad Argentina negali tęsti 132 milijardų JAV dol. skolos išmokėji
mo ir privalo jį sustabdyti. Šis pareiškimas sulaukė audringų plo
jimų, o per valstybę nuvilnijo palengvėjimo banga.

New Yorkas. „Time” žurna
las metų žmogumi paskelbė 
New Yorko merą Rudolph Giu- 
liani. Dvi kadencijas vadovavęs 
miestui, gruodžio 31 d. R. Giu- 
liani šį postą perduos žinia- 
sklaidos magnatui, respubliko
nui Michael Bloomberg.

KALENDORIUS
Gruodžio 27 d.: Šv. Jonas, apašta

las, evangelistas; Dautaras, Eglė, 
Fabijolė, Gedvinė, Mantilė.

Gruodžio 28 d.: Agapė, Ema, Ka
milė, Kantvilas, Rimas, Teofilė, Vy- 
ga.

- A-i* * f- ' -tf

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


2 DRAUGAS, 2001m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis

■LZETt/VZU TELJCEVTAZ

TYLIĄJĄ NAKTĮ

New Yorko lietuviškoji vi
suomenė net ir neįsivaizduoja, 
kaip būtų galima apsieiti, be 
bendrai visiems kartu, vienoje 
šeimoje, Kūčių neatšventus. 
Anksčiau Kūčias švęsdavome 
Kultūros židinyje. Dabar, jo 
netekus, Apreiškimo parapi
jos, Brooklyn, NY, taryba su
ruošė ir jas švęsti pakvietė į 
žemutinę parapijos sąlę, kuri 
yra vadinama „židinėliu”.

Sekmadienį, gruodžio 16 d., 
tuojau po kun. Vytauto Voler- 
to atnašautų, 10 vai. ryto Mi
šių, parapijiečiai ir svečiai rin
kosi į „židinėlį”. Ten jų laukė 
šventiškai, skoningai ir išra
dingai papuošta salė. Salės 
gale ant stalelio — maža pra- 
kartėlė ir trys tautinių spalvų, 
žvakės. Iš šonų stovėjo viena 
tradicinei papuošta, o antra — 
mūsų tautine tematika iš 
Šiaudelių pagamintais, įvairių 
formų dirbiniais. Stalai ap
dengti baltomis staltiesėmis, o 
ant jų padėta po dvi, gėlinin
kės Albinos Daukantienės pa
dovanotos, didelės, nepapras
tai gražios rožių bei kitų įvai
rių gėlių puokštės su žvakute 
viduryje.

Prigesinus šviesas, visiems 
kartu giedant „Tyliąją naktį”, 
į gėlių vainiko vidurį įstatyta 
atnešama ir prie prakartėlės 
pastatoma didelė žvakė (at
nešė A. Butkutė). Nuo jos už
degamos ir ten stovėjusios ki
tos trys žvakės. Jas uždegant, 
prasmę aiškino programos ve
dėja Vida Jankauskienė:

— Geltona žvakė uždegama 
už nepriklausomą Lietuvą. 
Lai ji gyvuoja ir tegul niekas 
daugiau jos neskriaudžia.

Žvakę uždegė LR gen. kon- 
'■‘Sttfo dr. Rimanto Morkvėno 

žmona Vilija Morkvėnienė.
— Žalia žvakė — už miru

sius dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės. Jie paaukojo 
savo gyvybę, kad ji būtų laisva 

pn. ir nepriklausoma.
Žvakę uždegė LB NY apy

gardos pirmininkė dr. Giedrė 
Kumpikaitė.

— Raudona žvakė — už mus 
r visus gyvenančius už Lietuvos 

ribų, kad nepamirštume mūsų 
praeities, mūsų šaknų ir drau
ge su tėvynainiais Lietuvoje 
mylėtume ir remtume Lie
tuvą.

Žvakę uždegė parapijos cho
ro vadovė muz. Asta Barkaus
kienė,

Po to, giedant „Mes girdėjom 
angelus”, su tomis žvakėmis 
buvo uždegtos ir visos kitos, 
ant stalų esančios žvakės.

LB Brooklyn! Queens apy
linkės pirmininkei Ramutei 
Česnavičienei paaiškinus ka
lėdaičių, kurie buvo padėti ant 
kiekvienos lėkštės, prasmę ir 
reikšmę, P. Palgus skaito Ka
lėdų nakties Mišių Evangeliją. 
Skaityti užbaigus, ji buvo pa
lydėta giesme „Sveikas Jėzau 
gimusis”.

Viešniai iš Lietuvos, Vidai 
Paulavičienei paskaičius „Kū
čių maldą” (St. Ylos), už miru
sius parapijiečius buvo su
kalbėta „Tėve mūsų”, „Sveika 
Marija” ir tris kartus Amžiną 
atilsį”.

Į Kūčias atsilankė ir nauja
sis Apreiškimo parapijos ad
ministratorius, gretimai esan
čios Carmel parapijos klebo
nas Joseph Fonti. Jis visus 
pasVeikinęs prisipažino, kad 
jau žino du lietuviškus žo
džius — „labas” ir „ačiū”. Pa
žadėjęs jų ir daugiau išmokti, 
visus palaimino.

Po to visiems sukilus, vienas 
su kitu pasisveikinus, pasida
linus kalėdaičiu bei asmeniš
kais šventiniais linkėjimais, 
V. Jankauskienei palinkėjus 
„gero apetito”, visi rinkosi prie

didelio, įvairių įvairiausiais, 
darbščių parapijos moterų 
pagamintais pasnikiškais val
giais apdėto stalo, patys pasi
tarnavę ir grįžę į savo vietas, 
skaniai vaišinosi.

Besivaišinant atsirado klau
simas, kam atiteks tos pui
kios, esančios ant stalų, gėlės. 
Buvo surastas saliamoniškas 
sprendimas; jos teks tiems, 
kurie ištrauks iš po staltiese 
esančio šieno ilgiausią stie
belį. Sprendimu buvo visi pa
tenkinti, jo laimingieji džiau
gėsi gėlėmis.

Pavalgius buvo giedamos 
įvairios kalėdinės giesmės, o 
vėliau skambėjo ir lietuviškos 
dainos. Akordeono muzika pri
tarė Vyt. Čereška.

Saulutei palinkus į vėlyvą 
popietę, Kūčių dalyviai (jų bu
vo apie 120), laukdami džiu
gaus Kristaus užgimimo, vil
damiesi ir kitais metais Kū- 
čioms čia susirinkti, geroje 
nuotaikoje, skirstėsi į savąsias 
pastoges.

Tokie ir panašūs renginiai 
savaime neatsiranda. Jie pa
reikalauja nemažai darbščių 
rankų ir išmintingų galvų. 
Todėl ir šiuo atveju būtų ne
tikslu praleisti, nepaminėjus 
tų, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu, prisidėjo prie sėkmingai 
ir oriai praėjusių Apreiškimo 
„židinėlyje” suruoštų Kūčių. 
Štai jie: P. Sidienė, J. ir I. Ru
dis, O. Povilaitytė, A. Petrai- 
tienė, V. Čereška, R. Meš
kauskas, J. Kunca, V. Jan
kauskienė, V. Penikienė, I. 
Gvildienė, A. Daukantienė, J. 
Senken, V. Paulavičienė, A. 
Butkutė, S. Dimienė, A. Bag- 
dpniepė, Ę. Andriušienė, A 
McCarthy, Z. McCarthy, M. 
Klevečkienė, J. Norvilienė, 
Butkienė, Z. Jankauskaitė, A. 
Barkauskienė, M. Shalins, R. 
Vedeckienė, A. Staknienė, Re
gina ir parapijos choras.

Jeigu kas būtų „praslydęs” 
—atsiprašau.

P. Palys

S. PETERSBURG, FL

40 VEIKLOS METŲ 
LIETUVIŲ KLUBUI

Lietuvių klubo patalpose 
2001 m. lapkričio 9-11 d. buvo 
minimas 40 metų našios veik
los jubiliejus.

Penktadienį, lapkričio 9 d. 3 
v. p.p. Lietuvių klubo pirm. 
Loreta Kynienė pasveikino 
gausiai susirinkusius telkinio 
gyventojus ir svečius, į iškil
mingą klubo šventę. Minėjo, 
kad prieš 40 metų buvo pasėta 
gaji sėkla, išaugusi į mūsų vi
sų mylimą Lietuvių klubą. Čia 
mes renkamės sekmadieniais 
papietauti, pasiklausyti kas 
naujo įvyko mūsų telkinyje, 
kokios žinios Lietuvoje ir kas 
vyks klube ateityje. Čia mus

St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo narės A. Gaižauskienė (kair.) ir L. Alvarado (deš.) įteikė dovanas klubo Vilniaus banko skyriuose, 
steigėjams Albinui ir Angelei Karniams. Nuotr. Juozo Šulaičio (LR, Elta)

St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo sukaktuvinės šventės meninės programos atlikėjams buvo įteiktos gėlės. Sce
noje — „Tėviškės” kapelos nariai. Priekyje stovi Dalia Adomaitienė, solistė Praurimė Ragienė, klubo pirm. Lore
ta Kynienė, šokėjai Rima ir Aurelijus Kilbauskai, ir v-bos narė Aldona Česnaitė. Nuotr. Juozo Šulaičio

jungia artimas bendradarbia
vimas daugelyje organizacijų. 
Čia kultūrinis būrelis, choras, 
tautinių šokių ir dainų viene
tai bei mūsų turtinga bibliote
ka.

Klube ruošiami minėjimai, 
koncertai, paskaitos. Ruošia
mi renginiai vaikučių ir sene
lių labdarai bei Lietuvos at
statymui. Visa tai vyksta mū
sų nuosavoje pastogėje — mū
sų namuose, kuriuose esame 
lyg viena didelė graži šeima. 
Pirm. L. Kynienė sveikino vi
sus klubo veiklos vienetus — 
jų vadovus, nes jų darbai pri
sideda prie plačios klubo veik
los. Todėl galima didžiuotis 
sulaukę 40 metų našios veik
los sukaktį, kada iš 40 pirmų
jų, pasiekėme arti 500 narių 
būrį.

Perskaičiusi St. Petersburgo 
miesto proklamaciją, kvietė 
muz. dr. Bronių Kazėną vesti 
JAV ir Lietuvos himnų giedo
jimą. Dienai pritaikytą invo- 
kaciją sukalbėjo brolis kun. 
Antanas Grabnickas, OFM. 
Tylos minute buvo prisiminti 
visi mirusieji klubo steigėjai ir 
nariai.

Toliau kvietė klubo steigėją 
ir daugelį metų buvusį pirm. 
Albiną Karnių pateikti 40 m. 
veiklos apžvalgą. Prelegentas, 
pasveikinęs susirinkusius į šią 
šventę, minėjo, kad jam ir jo 
žmonai Angelei, teko būti pir
mųjų klubo steigėjų ir narių 
tarpe, stebėjosi, kad tie metai 
prabėgo labai greit. Nušvietė 
ne visiems žinomą Lietuvių 
klubo pradžią: Domicėlės ir 
Kazimiero Štaupų garaže, 
Golfporte, 1961 m. lapkričio 
11d. pavakarį, sugužėjo būrys 
lietovių, pasiruošusių steigti 
lietuvišką vienetą, kuris be ki
tų užsibrėžtų tikslų, patyrinė
tų galimybes, pastatyti nuosa
vus namus St. Petersburge. 
Tą vakarą įstojo 40 narių ir 
susimokėjo nustatytą mokestį 
— po vieną dol. per metus. 
Naujieji nariai, užpildydami 
įstojimo pareiškimą, turėjo pa
žymėti, kad tiki į laisvos ne
priklausomos demokratinės 
Lietuvos atstatymą. Tą patį 
vakarą buvo išrinkta klubo 
valdyba ir revizijos komisija.

kaičio paruoštą 40 m. klubo 
veiklos parodą fotografijose, 
bei kvietė vaišintis moterų pa
ruoštomis vaišėmis ir šam
panu.

Kitą dieną, šeštadienį, lap
kričio 10 d., 5 v. v. rinkomės į 
didžiąją klubo salę iškilmin
gam pokyliui. Pirm. L. Kynie
nė pasveikinusi susirinkusius, 
pristatė „Tėviškės” kapelą, 
vad. Stasės Jagminienės, at
vykusius iš Čikagos, vesti pro
gramą ir šokius. Buvo pakelta 
taurė ir patiekti pietūs. M. 

Visi džiaugėsi naujomis patai- Šilkaičio „humoristiniai apdū- 
pomis ir visų lietuvių parody- mojimai” sukėlė nemažai ma
tu vieningumu. Per 2 metus ir 
3 mėn. buvo sutelkta daugiau 
40,000 dpL, tai įrodė, kad pag
rindinis noras buvo, yra ir da- sižymėję lietuviai šokėjai Ri- 
bar, išlaikyti lietuvybės židinį ma ir Aurelijus Kilbauskai, 
už Lietuvos ribų palikusių' ‘ pašoko keletą klasikinių šo- 
tautiečių tarpe, puoselėjant 
lietuviškas tradicijas bei kul
tūrą. I

Baigdamas klubo apžvalgą, 
A. Kamius linkėjo nepavargti 
lietuviškuose darbuose, kad 
galėtume sulaukti dar dides
nės šventės — mūsų klubo 
auksinio jubiliejaus.

Klubo valdybos narės prise
gė po rožę buv. pirmininkams: 
A. Karniui, M. Silkaičiui ir A. 
Gudoniui.ii Simbolinę dovaną 
įteikė klubo steigėjams ir dau
giausia klubo veikloje nusipel
niusiems , Albinui ir Angelei 
Karniams-

Pirm. L. Kynienė perskaitė 
gautus sveikinimus iš orga
nizacijų, garbės konsulo Algi
manto Karnavičiaus. Žodžiu 
sveikino Pasaulio LB pirm. 
Vytautas Kamantas ir vieti
nių vienetų vadovai. Meninę 
programą atliko tautinių šo
kių šokėjų grupė ,Audra”, vad. 
Dalios Adomaitienės, pašok
damas 2 gražius šokius. Klubo 
mišrus choras, vad. muz. dr. 
Broniaus Kazėno, akompanuo
jant muz. Aloyzui Jurgučiui, 
puikiai atliko 5 skambias dai
nas, už ką susilaukė gražaus 
įvertinimo iš susirinkusiųjų. 
Pabaigai visi dainavo „Lietuva 
brangi”. Tuo baigėsi dienos 
programa.

Pirm. L. Kynienė padėkojo 
visiems programų atlikėjams 
ir kvietė į mažąją salę M. Šil-

Jau pirmaisiais mėnesiais 
klubas pasipildė naujais na
riais ir pradėjo siekti pagrin
dinio tikslo — pastatyti lietu
vių namus.

Stebėtinai, bet jau 1964 m. 
vasario mėn. 1 d. klubo pasta
tas buvo iškilmingai atidary
tas. Klubo salė buvo perpildy
ta vietinių lietuvių bei svečių. 
Klubo pirm. Liudvikas Čepelis 
atidarė šventę, pakviesdamas 
Albiną Karnių vadovauti pro
gramai, o pagrindiniu kalbė
toju buvo dr. Durnas Jasaitis. 

lonaus juoko, begeriant kavu
tę.

Šokių metu, Europoje pa- 

kilį.
Sekmadienį, lapkričio 11 d., 

1 v. p.p. rinkomės į lietuviškas 
pamaldas Šv. Vardo bažny
čioje Gulfporte. Šv. Mišios bu
vo aukojamos už klubo steigė
jus, jas atnašavo brolis ;kun. 
Antanas Grabnickas, OFM ir 
kun. dr. Matas Čyvas. Bažny
čioje giedojo klubo vyrų viene
tas ,Aidas”, vad. muz. Leono 
Sodeikos.

Po pamaldų vykome į Lietu
vių klubą pietums ir sukaktu
vinės šventės užbaigimui. 
Pirm. L. Kynienė pasveikino 
susirinkusius ir kvietė pie
tums. Po pietų „Tėviškės” ka
pela atliko trumpą programą, 
po to kvietė ir visus įsijungti 
ir kartu padainuoti. Pakili 
nuotaika, perpinta gražių dai
nų melodijų skambėjimu liudi
jo nepaprastą pasisekimą, 
švenčiant klubo sukaktuves.

Pirm. L. Kynienė dėkojo vi
siems už dalyvavimą visuose 
sukaktuviniuose renginiuose. 
Dėkojo programų atlikėjams 
bei visiems prisidėjusiems 
prie šventės ruošimo. Kvietė ir 
toliau lietuvybę bei tautybę 
puoselėjantį Lietuvių klubą 
remti tokiu pačiu užsidegimu 
žengiant jį ateitį. „Tėviškės” 
kapelai vadovaujant ir visai 
auditorijai pritariant Lietuvių 
klubui buvo sugiedota „Ilgiau
sių, darbingiausių metų”.

Sukaktuvių dalyviai skirstė
si galvodami, kad Lietuvių 
klubas išliks toks tik pasi
šventusių, sumanių pirminin
kų dėka bei išradingų valdybų 
narių sugebėjimais. Mes lin
kime, kad jų ryžtas ir nenuils
tama meilė Lietuvai, vestų į 
auksinį jubiliejų.

Juozas Šulaitis

* Vokietijos avialinijų 
„Lufthansa” lėktuvas iš 
Frankfurto parskraidino Vil
niaus bankui pirmąją naujo
sios Europos Sąjungos valiu
tos — eurų siuntą. Šių pinigų 
banknotais artimiausiomis 
dienomis bus aprūpinti visi 
banko filialai. Nuo 2002 m. 
sausio 2 d. naujųjų banknotų 
bus galima įsigyti visuose

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 Aw>.
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

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

Ilgamečiai Clevelando Lietuvių namų bartenderiai Gediminas Šėmeta ir 
Jane Ranytė lietuvių kredito kooperatyvo „Taupa” metiniame vakare š. 
m. spalio 30 d.

Nuotr. Lino Johansono
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Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38 )0
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00

LOS ANGELES, CA

2002-sius METUS 
PRADĖSIME 

REIKŠMINGU 
RENGINIU

Šių metų JAV LB Kultūros 
tarybos žymenų įteikimo iškil
mės vyks Los Angeles, CA, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
2002 metais, sausio 5 dieną, 
šeštadienį, 2 vai. p.p. Tai jau 
devynioliktoji premijų įteiki
mo šventė, į kurią iš Čikagos 
atvyksta JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Marija Re
inienė ir čikagiškiai laimėto
jai. Po oficialiosios dalies bus 
pianino solo klasikinės muzi
kos koncertas, atliekamas 
jaunos pianistės Eglės Janule- 
vičiūtės. Tada — šilti pietūs, 
vynas, kava, pyragaičiai — 
D.'. Ragauskienės/G.:Plukienės 
gamyba.

Šią ypatingą šventę sutiko 
ruošti organizacijos, kurių na
riams yra suteikti šių metų 
nuopelnų žymenys: Dramos 
sambūris, ateitininkai, litua
nistinė mokykla, parapijos 
choras, žurnalistų L. A. sky
rius; JAV LB Vakarų apygar
da (pirm A. Nelsienė). Rengia 
LB Los Angeles apylinkė 
(pirm. Viktoras Ralys) ir kvie
čia, šio pirmojo metų renginio 
niekam nepraleisti. Renginys 
reikšmingas dar ir tuo, kad 
vyks Trijų Karalių šventės iš
vakarėse, kurios simbolizuoja 
pirmąjį pagarbų vizitą Užgi
mimui. Tokio užgimimo kri
terijaus laukiame ir mes visi 
naujųjų metų lietuvybės veik
loje.

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.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


3DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis„BAŽNYČIA LIETUVOJE... ĖJO 
IR EIS SU TAUTA”

Atsiliepdamas į „Lietuvos 
ryto” straipsnį (2001 m. ba
landžio 19 d.), siekiantį su
kiršinti kardinolą Audrių Juo
zą Bačkį ir Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininką arki
vyskupą Sigitą Tamkevičių, 
vieną giriant, o kitą peikiant 
(senas kagėbistinis šio laik
raščio triukas, pagal principą 
„skaldyk ir valdyk”, dar iš tų 
laikų, kai jis vadinosi „Kom
jaunimo tiesa”), monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas tvirtino, 
kad laikraščiui to padaryti 
niekada nepavyks, nes „Baž
nyčia Lietuvoje... ėjo ir eis su 
Tauta” (Svarinskas A. Ne tik 
laikraščiai, bet ir laikas palie
ka ženklus // Lietuvos aidas, 
— 2001, geg. 8, p. 5).*

„Vyskupas M. Valančius, ku
rio 200-ąsias metines šiemet 
minime, neleido carams pa
skandinti Lietuvos alkoholyje. 
Organizavo, spaudą uždrau
dus, knygų ir laikraščių gabe
nimą iš prūsų...

Kunigas A. Mackevičius su 
to meto rusų ir kitais demo
kratais pakilo prieš carą ir 
vedė dalgininkus į kovų prieš 
okupantus...

Kunigas prelatas M. Krupa
vičius buvo Krikščionių de
mokratų vadovas ir žemės 
ūkio ministras. Sėkmingai 
vykdė žemės ūkio reformą ir 
išgelbėjo Lietuvą nuo bolševi
kų invazijos. Be Raudonosios 
armijos durtuvų jie būtų nie
kad neatėję į valdžią Lietu
voje...

Arkivyskupas Teofilis Matu
lionis, kankinys, savo laiku 
turėjo pilietinės drąsos pasa
kyti tiesą į akis ir von A. Ren- 
telnui, ir komisarui M. Gedvi
lai...

Lietuvos partizanų kapelio- inlnUuii. »ireiD 
nai kunigai Juozas Stankū
nas, Justinas Lelešius (Gra
fas), Zigmas Neciunskas (Ely
tė), Liudvikas Puzonas, Ed
vardas Semaška ir kiti ėjo su 
laisvės kovotojais petys į pe
tį, dalijosi su kovotojais ir 
džiaugsmais, ir skausmais, 
pergalėmis ir mirtimi ant tė
vynės laisvės aukuro...” (Sva
rinskas A. Ten pat)

Šį sąrašą būtų gedima dar il
gai tęsti. Į jį patektų aukso 
raidėmis į Lietuvos istoriją 
įrašytini Juozo Tumo-Vaiž
ganto, vysk. Vincento Borise- 
vičiaus, vysk. Mečislovo Rei
nio, vysk. Pranciškaus Rama
nausko, arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus, prelato Juozo 
Prunskio, ir, be jokios abe
jonės, kunigo monsinjoro Al
fonso Svarinsko vardai.

Alfonsas Svarinskas gimė 
1925 metų sausio 21 d. Uk
mergės apskr. Kadrėnų kai
me. 1932-1936 metais mokėsi 
Vidiškių (Ukmergės raj.) vidu-

rinėje mokykloje, 1936-1942 
m. — Ukmergės A. Smetonos 
gimnazijoje, 1942-1946 m. stu
dijavo Kauno kunigų semina
rijoje.

Prasidėjus Lietuvos partiza
niniam judėjimui, jau būda
mas klieriku, įsįjungė į Uk
mergės apylinkėse veikusios 
Didžiosios kovos apygardos 
partizaninę veiklą. Buvo iš
duotas, suimtas ir 1946 me
tais nuteistas. Kalėjo Sibiro 
lageriuose. 1951-1952 m. Abe- 
zės lageryje susitiko su pro
fesoriumi Levu Karsavinu, ku
ris, ir lageryje būdamas, iki 
pat savo mirties rašė ir rank
raščius patikėjo kunigui Al
fonsui Svarinskui. Jis juos 
išsaugojo ir grižęs iš kalėjimo 
atidavė į Lietuvos Mokslų 
Akademijos biblioteką.

1952 m. spalio 3-ąją, Šv. 
Teresės, Rusijos globėjos die
ną, vyskupas Pranciškus Ra
manauskas jį įšventino į kuni
gus.

Po dešimties metų kalėjimo 
kančių A. Svarinskas grįžo į 
Lietuvą. Visą laiką buvo seka
mas. 1958 metais vėl buvo 
suimtas. Jo bibliotekoje buvo 
rasta A. Šapokos „Lietuvos is
torija”, A. Maceinos ir Merež- 
kovskio knygos, prieškaryje 
leisto „Židinio” keli numeriai. 
Vėl kalėjimai... iki pat 1964 
metų.

Kalėjimuose gavo pravar
dę „nepataisomas” (neispravi- 
myj). Ir iš tikrųjų, niekas ne
galėjo jam išplėšti iš širdies 
vertybių, kurios buvo sufor
muotos dar vaikystėje — 
tikėjimo, teisingumo, meilės 
savo tėvynei. Jis visad sakė 
tiesą ir nieko nebijojo... Save 
ir savo kančių draugus guodė 
manimi atsikratyti. Bet ką jie Su\ 
gali man padaryti? Uždaryti į 
kalėjimą — ten irgi reikia ku
nigų. Pakarti? — Tada arčiau 
dangaus būsiu. Labiausiai 
mums trūksta kankinių. Idea
listai miršta tik tam, kad pri
sikeltų” (Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied 
Lithuania. — Philadelphia, 
1983. — p. 155)

Grįžęs į Lietuvą, kurį laiką 
kunigavo Kulautuvoje, Bety
galoje, Miroslave (Alytaus 
raj.), Kudirkos Naumiestyje 
(Šakių raj.) iš pradžių vikaru, 
1971-1976 m. Igliaukoje (Kap
suko raj.), 1976-1982 m. Vi
duklėje (Raseinių raj.) — kle
bonu.

1982 m. vasario 26 d. Vi
duklės klebonas Alfonsas Sva
rinskas vėl buvo suimtas už 
aktyvią veiklą Katalikų komi
tete tikinčiųjų teisėms ginti. 
1983 m. gegužės 3 d. įvyko 
monsinjoro teismas. Alfonsas 
Svarinskas buvo valdžios „pa-

Gruodžio 18 d. „Seklyčioje” dalyvavę BALFo darbuotau svečiu iš Lietuvos, prel. Alfonsu Svarinsku (sėdi iš 
kairės) ir BALFo centro valdybos pirmininke Maria Rine.
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gerbtas”, prie Aukščiausiojo 
teismo ir Lenino prospekte su
telkus milžiniškas milicijos 
pąjėgas. Ak, koks pavojingas 
buvo monsinjoras — ne- 
palūžusio lietuvio ir kataliko 
dvasia! Net giminės, net sesuo 
Janirfa Pupkienė nebuvo 
įleisti į teismo posėdžių salę. 
Respublikinės bibliotekos 
skaitytojai buvo nuvaikyti nuo 
langų, kad nematytų milici
ninkų vaikomos žmonių mi
nios, atėjusios pagerbti savo 
kunigo su gėlėmis prie Aukš
čiausiojo teismo rūmų.

Kunigas A. Svarinskas tada 
teisme kalbėjo, kad sovietinėje 
Lietuvoje klesti alkoholizmas, 
chuliganizmas, melas, apga
vystės, plinta venerinės ligos, 
reikalavo, kad, valdžiai tas 
negeroves toleruojant, nebūtų 
žudoma tauta. Dėl to buvo ap
kaltintas sovietinės tikrovės 
šmeižimu, tikinčiųjų teisių gy
nimu, įvairių pareiškimų Lie
tuvos valdžiai ir užsienio ins
titucijoms rašymu, buržuazi
nės ideologuos propaganda.

1983 metų gegužės 6 d.
JUA

>uvo nuteistas 7 metams ka
lėjimo ir 3-jiems metams 
tremties, bausmę skiriant at
likti griežto režimo lageryje 
Permėje. Jo prokuroras, pa
skyręs tą itin griežtą bausmę, 
tada buvo Egidijus Bičkaus
kas, ilgametis dabarties ne
priklausomos Lietuvos Seimo 
narys.

Kai lageryje iškilo pavojus 
būti teisiamam už lagerio re
žimo pažeidimus (pavyzdžiui, 
atsisėdai ant lovos, prieš sig
nalą nuėjai gulti, vaikščiojai 
darbo metu — teismas ir pen- 
keri metai pridedami) „48-ji 
Amnesty Intemational” grupė 
iš Origono miesto prie Kana
dos ir Ramiojo vandenyno sto
jo jo ginti. Ši organizacija 
kreipėsi į Amerikos prezi
dentą R. Reiganą, kad padėtų 
kalinį išvaduoti. R. Reiganas, 
atvykęs į Maskvą, susitiko su 
Nįjole Sadūnaite, Antanu Ter
lecku ir kitų tautų disidentais, 
ir po to kreipėsi į M. Gor-

mon- 
buvo

De- 
gavo

bačiovą. 1988 birželio 11 d. 
mons. A. Svaskas iš lagerio 
buvo paleistabet visam lai
kui ištremtas Lietuvos. 22 
metus iškalė sovietiniuos 
lageriuos morgyveno Vokie
tijoje, po to nvko į Romą ir į 
Ameriką. Čiaiėjo pas prezi
dentą R. R<aną padėkoti 
jam už atgau laisvę. Ameri
kos prezident A. Svarinsko 
audiencijai skė net 30 min., 
už žmogaus teių kovą 
sinjoras A. farinskas 
apdovanotas diplomu 
troite, Puebl premija,
Venezuelos jdovanojimą II 
Grand Cordor

Nebuvo užirštas ir Lietu
voje. Tais pafl.988 metais čia 
buvo pastatyta piktas filmas 
„Kas Jūs, hnige Svarins
kai?”. Autoria buvo trys. Tarp 
jų dabar Lieuvoje klestintis 
— Ferdinande Kauzonas.

Lietuvai atjavus nepriklau
somybę, mom. Alfonsas Sva
rinskas grįžo į tėvynę. 1991- 
1995 m. — Lietuvos kariuo
menės vyriausiasis kapelio
nas, dimisijos pulkininkas, 

rybos Atkuriamojo Seimo de
putatas, nuo 1992 m. — 
Kauno Šv. Mykolo Arkangelo 
bažnyčios vicerektorius, Lietu
vos partizanų, šaulių, politi
nių kalinių ir tremtinių kape
lionas.

Rinkimus laimėjus komunis
tams, Lietuvoje prasidėjo ko
munistinės nomenklatūros at
gimimas. Pirmiausia buvo su
sidorota su Lietuvos patrio
tais. 1995 m. iš Lietuvos ka
riuomenės vyriausiojo kapelio
no pareigų buvo atleistas ir 
monsinjoras A. Svarinskas, 
vėliau... ir iš Kauno Šv. Myko
lo Arkangelo bažnyčios vice- 
rektoriaus pareigų. Kad būtų 
skaudžiau ir ciniškiau... tas 
buvo padaryta Vasario 16-ąją.

1998 metų vasarą mons. A. 
Svarinskas buvo ištremtas į 
Kavarską. Dabar jau patyrė 
pirmąją nepriklausomos Lie
tuvos, už kurią tiek kovojo ir 
kentėjo 22 metus lageriuose, 
tremtį.

ZARASŲ GIMNAZIJŲ 
ISTORINĖ APŽVALGA

PETRAS MATEKŪNAS
Nr.4

Prie šio leidinio išleidimo dar prisidėjo mokytojai ir 
įvairių įstaigų tarnautojai. Leidinėlis išleistas gražiai 
ir jame randama daug istorinės medžiagos apie Za
rasų kraštą.

Direktorius Pranciškus Gipiškis mokyklai vadovavo 
iki pat pirmosios sovietinės okupacįjos. Mokiniai ir Za
rasų miesto visuomenė buvo juo patenkinta, nes akty
viai dalyvavo visuomenės gyvenime.

Kaip ir visoje Lietuvoje, Zarasų apskrity 1934 m. 
buvo paminėtas kalbininkas Kazimieras Būga, 10-ties 
metų mirties proga. Prisimindami jo nuopelnus litua
nistinėje srity. Viena Zarasų miesto gatvė buvo pava
dinta jo vardu. Taip pat Zarasų Valdžios aukštes
niosios komercijos mokyklos pedagogų taryba paprašė 
švietimo ministrą Tonkūną, kad leistų Zarasų Val
džios aukšt. komercijos mokyklą pavadinti prof. Būgos 
vardu. Ministras sutiko. Nuo 1935 m. Zarasų Valdžios 
aukšt. komercijos mokykla buvo vadinama Zarasų 
prof. K. Būgo V mercijos mo
kykla. Vėliau, vykdant švietimo reformą, Zarasų Val
džios aukšt. komercijos mokykla buvo pakeista į kla
sikinę. Komerciniai dalykai, kurių buvo septyni, 
išmesti ir mokykla pavadinta Prof. K. Būgos vardu.

Mokinių tuo metu, kai mokyklą pakeitė į klasikinę, 
buvo apie 170. Mokinių skaičius augo. Buvo įsteigta 
keletas mokinių lavinimo būrelių. Jiems vadovavo 
mokytojai. Būreliai turėjo valdybas ir dažnai darydavo 
susirinkimus.

Gimnazija mokslo metais savo salėje rengdavo ne
turtingų mokinių naudai vakarus. Jų programos buvo 
įvairios, įdomios. Jas atlikdavo patys mokiniai.

Kaip ir kiekviena gimnazija, taip ir Zarasų, turėjo 
chorą, bet jis pirmame dešimtmety viešąjame gyve
nime mažai tepasireiškė. Jo klestėjimo laikotarpis 
prasidėjo antrojo nepriklausomybės dešimtmečio ant
roje pusėje, kai švietimo ministerįja į Zarasų gimna
ziją atkėlė energingą ir labai darbštų muzikos moky
toją Mykolą Belzaką, baigusį Kauno konservatorijos 
pučiamųjų instrumentų skyrių. Jis tuojau suorganiza
vo orkestrą, gerą skudučių ansamblį, vyrų chorą ir ge
rai paruoštą mišrų chorą, kuris 1939 m. Ukmergėje 
per Ukmergės gimnazijų chorų varžybas laimėjo pir
mą vietą. Gražiai pasirodė ir jo paruoštas mokinių 
bažnytinis choras, kuris giedodavo per pamaldas. 
Bolševikmečiu tas choras buvo panaikintas.

Bolševikams okupavus Lietuvą, daug dainų iš reper
tuaro, kurios netiko to laiko dvasiai, buvo išimtos, o jų 
vieton įtrauktos revoliucinės, daugiausia rusų kom
pozitorių. Dėl repertuaro sudarymo mokytojas M. Bel- 
zakas turėjo tartis su komunistų partijos I sekreto
rium Vosilli Kovšov ir gauti iš jo aprobatą. Bet neilgai 
teko Zarasų prof. K. Būgos gimnazijai džiaugtis puikiu 
ir energingu chorvedžiu, nes deportacįjos banga, kuri

Danutė Bindokienė

Vėjas papučia ir jau 
nebėra...

„Žmogaus dienos kaip lau
ko žolė... Vėjas papučia ir jos 
nebėra, ir vieta, kur ji buvo, 
nežinoma...” Maždaug taip 
vienoje psalmėje nusakomas 
gyvenimo laikinumas. Juk net 
labiausiai žinomi žmonės, il
gainiui „užsitarnauja” vos ke
lių eilučių istorijos knygose ar 
enciklopedijų puslapiuose.

Žinoma, mažos tautos la
biau vertina savo didvyrius, 
bet ir jos tais kilniais vardais 
vadina ne kiekvieną, o tik 
ypatingai pasidarbavusius vi
sos tautos ar jos vertybių iš
saugojimo darbuose. Be to, 
įvairiais laikotarpiais ar skir
tingos politikos vėjams pa
pūtus, vakar dienos didvyriai 
nustumiami į dulkėtas už
maršties kertes.

Visgi net ir mirusiuosius 
galime vadinti gyvaisiais, kol 
jie prisimenami, kol jų darbai 
minimi ir vertinami. Toks bu
vo jėzuitas, apleidęs šį pasaulį 
prieš pačias Kalėdas (gruo
džio 19 d.), kun. Juozas Vaiš
nys.

Vargiai kas šiandien klaus
tų: kuo gi tas žmogus nusipel
nęs, kas jis buvo? Viena aiš
ku: t. Vaišnys „dėvėjo daug 
kepurių”: ir kunigas, ir skau
tas, ir redaktorius, ir apskri
tai žurnalistas, ir pedagogas, 
įr — galbūt svarbiausia — li
tuanistas. Jo meilė lietuvių 
kalbai ir kova su nuolatiniais 
teršalais, iš visų pusių gau
siai besikėsinančiais į mūsų 
didžiausio tautos lobio gry
numą, buvo tiesiog tapusi le- 
enda. Ir niekas t. Vaišnio 

j nesueiiinUdvu, lielšbuuk-
davo tokios aistringos pasmer
kimo žodžių tirados, kaip ne
paisymas lietuvių kalbos tai
syklių arba kaišiojimas į lie
tuvišką pokalbį įvairiausių 
barbarizmų. Čia t. Vaišnys 
jau buvo neatlaidus ir nesi
drovėdavo nusikaltėliui pasa
kyti „tokį pamokslą”, kurį tas 
ilgai prisimindavo. Ilgainiui 
įsivyravo nuomonė, kad su t. 
Vaišniu kalbėti apskritai pa
vojinga, nes jis nesiklauso, ką 
žmogus sako, bet tik ieško kal
bos klaidų, pasiruošęs „šokti, 
kaip katinas, pamatęs neap
dairią pelytę”. Žinoma, tai ne
buvo tiesa, bet tik įsigalėjęs 
mitas, iki kokio taško kun. 
Vaišnio meilė gimtajai kalbai 
buvo įleidusi šaknis į jo širdį.

Bet tai tik vienas kun. Juo
zo Vaišnio bruožas. Niekam 
nebuvo paslaptis ir jo potrau
kis žurnalistikai. Kai 1950 m. 
t. jėzuitai Čikagoje nutarė 
leisti religinės ir tautinės kul
tūros žurnalą, pavadintą

Kantriai ir paklusniai mon
sinjoras priėmė jam skirtą 
kryžių. Atvažiavęs į Kavarską 
jis ėmėsi ne tik ganytojiškos, 
bet ir švietėjiškos veiklos.

Pirmiausia jis ėmėsi naikin
ti dar nuo sovietmečio išli
kusią tradiciją per bulviakasį 
nedalyvauti sekmadieniais šv. 
Mišiose. Savo pamoksluose jis 
ragino parapijiečius atsisakyti 
visų darbų sekmadieniais.

Kavarske jis rado net tris 
karčemas ir 24 „taškus”, ku
riuose kavarskiečiai parda
vinėjo „pilstuką”. Jiems jis 
paskelbė negailestingą karą... 
Po kurio laiko monsinjoras 
džiaugėsi, kad įpratino para
pijiečius laidotuves ruošti be 
alkoholio.

Matydamas, kaip iki šiol 
bibliotekose naikinama skai
tytojų dvasia, joms neskiriant 
pinigų spaudai įsigyti ir skai
tytojams brukant seną mark
sistinę literatūrą ir iki šiol 
komunistuojančią periodiką,
jis net šešioms mokyklų bib
liotekoms ir šešioms viešo
sioms bibliotekoms užsakė 34 

ir 220 egzempliorių „Kregž
dutės”. Jo nuomone, lahiausiai 
Lietuvos palaužtai dvasiai da
bar reikia katalikiškos spau
dos.

Monsinjoras A. Svarinskas 
išmokė kavarskiečius gerbti 
valstybines šventes ir žuvu
siuosius už Lietuvos laisvę.

„... prie Bažnyčios per vals
tybės šventes vaikai ir jauni
mas pakelia vėliavą, susiren
ka daug žmonių, skambina 
Bažnyčios varpai, o susirinkę 
žmonės ir kai kurie valdžios 
atstovai, mokytojai gieda him
ną. Mokslo metų pradžioje ir 
pabaigoje čia renkasi ir vidu
rinės mokyklos mokiniai ir 
mokytojai. Vėliava nuleidžia
ma vakare, skambant var
pams ir giedant himną. Po to 
procesija eina į partizanų iš
niekinimo vietą, prie šaltinio, 
skambant „Viešpaties Ange
lui” ir lietuviškoms patrio
tinėms dainoms.

Nukelta į 4 psl.

nusiaubė Lietuvos kraštą, neaplenkė ir M. Belzako. 
Jis buvo su žmona, kuri Zarasų gimnazijoje dėstė pai
šybą, ir 9 mėn. sūnumi suimti ir išvežti į Sibirą, o se
nutė motina palikta Dievo valiai. Tai „nuopelnas”, jei 
jis buvo išvežtas, X klasės mokinio Micchelio Kromo, 
kuris buvo komjaunimo sekretorius ir mokinių atsto
vas. Mokykloje jautėsi didesnis už direktorių. Moky
tojų taryboje jo žodis buvo lemiamas. Vokiečių kariuo
menei artinantis, pasitraukė į Sovietų Sąjungą.

1938 m. buvo paminėtos nepriklausomybės 20-osios 
metinės. Mokinių aukomis buvo nupirkti du šautuvai 
ir juos įteikė XXI Zarasų šaulių rinktinei, o mokytojai 
nupirko gimnazijai dail. K. Šimonio paveikslą.

Nepriklausomybės metais, iki II pasaulinio karo, 
gimnazijoje veikė šios organizacijos: ateitininkų, skau
tų, sporto būrelis „Gediminas”, kultūros rateliai, Nau
josios Lietuvos ir šaulių būrys.

Ateitininkų organizacija buvo viena didžiausių. Jai 
vadovavo gimnazijos kapelionas. Kai švietimo ministe
rija, išskyrus tik skautus, visas organizacįjas gimnazi
jose uždarė, Zarasų ateitininkai veikė slaptai. Susirin
kimus darydavo bažnyčios zakristijoje ar klebonijoje. 
Zarasų saugumo viršininkas Aleksis Braziukaitis ži
nojo, kad ne tik slaptai veikia ateitininkai, bet ir „Jau
nosios Lietuvos” ratelis, bet jo visas dėmesys buvo 
nukreiptas tik į ateitininkus.

Skautų draugovė Zarasų progimnazijoje buvo įsteig
ta 1923 m. Ją įsteigė ir jai vadovavo mokytojas Al. Ur
bonas. 1926 m. jam išvykus į Jurbarką, skautų veikla 
užgeso, nes nebuvo kam vadovauti. Ją atgaivino Ro

„Laiškai lietuviams”, t. Vaiš- 
nys buvo pirmuoju jo redakto
riumi. Iš tikrųjų — tik su ne
didele pertrauka — jis su 
„Laiškais lietuviams” bendra
vo iki pat jų paskutiniojo nu
merio pernai metais. Žurnalo 
puslapiuose redaktorius ne 
tik rašė brandžius, išsamius 
straipsnius įvairiais, mums 
svarbiais klausimais, bet taip 
pat kiekviename numeryje re
dagavo (ir pats užpildė!) kal
bos patarimų skyrelį, kuris 
daugeliui buvo labai svarbus 
dėl pateikiamų praktiškų, su
prantamai aiškinamų, pa
remtų lengvai prisimenamais 
pavyzdžiais, kalbos patarimų. 
Ilgainiui iš to skyrelio išsi
vystė ir dvi knygelės: „Da
bartinės lietuvių kalbos ra
šyba” (1982 m. kartu su Anta
nu Klimu) ir „Praktinė lietu
vių kalbos vartosena” (1985).
O visgi kun. Juozas Vaišnys 

savo kelerius pastaruosius gy
venimo metus nebuvo — gali
ma sakyti — laimingas. Ypač 
uždarius „Laiškus lietu
viams”. Jis jautėsi kažkaip ne
reikalingas, tarytum viskuo 
nusivylęs, traukėsi nuo žmo
nių, nors ir norinčių su juo 
bendrauti, įjungti, prie jo pri
artėti. Net ir lietuvių kalbos 
klausimais buvo sunkiai (šne
kinamas, nes buvo įsitikinęs, 
kad niekas jo patarimų nenori 
klausyti, nekreipia į juos dė
mesio. Užsidaręs t. jėzuitų 
namuose Čikagoje, retai pasi
rodydavo renginiuose — net 
ir kviečiamas, atsisakydavo 
dalyvauti, vengė bet kokio 
ryšio su žmonėmis. Besitrauk
damas į savo vidų, tapo dar 
irzlesnis, uždaresnis, kad il
gainiui jo artumos atsisakė 
net žmonės, kurie visuomet 
„stovėjo t. Vaišnio pusėje”. 
Sunku pasakyti, dėl ko kun. 
Juozas Vaišnys paskutiniais 
savo gyvenimo metais pasirin
ko vienišo ir liūdno žmogaus 
dalią. Ar tai buvo senatvės 
(nors t. Vaišnys mirė tik 88 
metų amžiaus), ar įvairių ligų 
bei negalių pasekmės, ar pa
galiau nusivylimas jėzuitų or
dino vadovybe, kurios norai 
bei siekiai skyrėsi nuo jo nuo
monės... O gal visa tai kartu 
suėjus.

Nors mes liūdime, kai iš 
mūsų tarpo pasitraukia nepa
keičiamas žmogus (kiek tokių 
aistringų lietuvių kalbos my
lėtojų ir gynėjų šiandien čia 
dar turime?), bet t. Vaišnio 
dalia tikrai yra dabar geresnė 
Viešpaties artumoje. Su pas
kutiniu atsisveikinimu sa
kome jam „Amžiną atilsį...”

kišky skautavę Jadvyga Drungaitė, P. Vaičius ir 
Prunskis. 1927 m. buvo įsteigtos dvi draugovės: Vyte
nio ir Birutės. Vytenio draugovei vadovavo Juozas Na- 
mąjūnas, B. Griškevičius ir Leonardas Musteikis (da
bar kunigas), o Birutės draugovei Elena Drungaitė ir 
G. Puoderytė. 1930 m. buvo įsteigtas ir vilkiukų viene
tas. Vėliau, esant jau tikrai Zarasų gimnazijai, dar 
buvo įsteigta Kęstučio ir Gedimino d-vė, o 1936 m. 
skautų ir skaučių tuntai. Skautų tuntui vadovavo mo
kytojas M. Belzakas ir direktorius Pranciškus Gipiš
kis, o skaučių — mokytoja E. Ušerauskaitė, B. Ka- 
siūnaitė ir Pašilytė. Iki 1936 m. Zarasų skautai ir 
skautės tuntų neturėjo. Jie buvo įjungti iš pradžių į 
Rokiškio, o vėliau į Utenos tuntą.

1931 m. Zarasų skautai-ės paminėjo savo penkerių 
metų veikimo sukaktį. Dalyvavo skautai ir skautės, 
atvykusios autobusais iš Anykščių ir Utenos.

1933 m. skautai įsigijo laivą ir jį pavadino Dariaus- 
Girėno vardu. Jam vadovavo Mykolas Slapšys, J. Ra
dzevičius, o miesto jaunuolių valčiai — VI. Macijaus
kas.

1937 m. Zarasų skautės dalyvavo surengtoje rajo
ninėje stovykloje Dūkštynės miške prie Šventosios. 
Šioje stovykloje dalyvavo Anykščių, Giedraičių, Molė
tų, Širvintų, Ukmergės ir Utenos skautės.

Kultūros būrelis buvo įsteigtas 1926 m. mokytojų 
kursų mokinių. Į kultūros būrelį buvo priimami ir Za
rasų vidurinės mokyklos mokiniai. Jų šūkis: „Švieskis 
ir šviesk”. Ideologiniu atžvilgiu buvo socialistinių pa
žiūrų. Veikė tik vienus mokslo metus. (B.d.)
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VALSTYBINES KALBOS 
PROBLEMOS PIETRYČIŲ 

; LIETUVOS MOKYKLOSE
IGNAS MEDŽIUKAS

1920 m., kai Vilniaus kraš
tas buvo prijungtas prie Len
kijos, pasireiškė labai stiprus 
vi'ėtifiių gyventojų nutautini- 
mė's. Lėnkai stengėsi visomis 
priemonėmis — per įstaigas, 
mokyklas, bažnyčias — šį 
kraštą sulenkinti. Į Vilniaus 
kraštą lenkų valdžia iš cent
rinės Lenkijos siuntė valdinin
kus, mokytojus, dvasininkus, 
sudarė labai palankias sąly
gas kolonistams. Apskaičiuo
jama, kad tokių iš Lenkijos at
vykusių gyventojų Vilniaus 
krašte atsirado ne mažiau 
kaip 150,000. Lietuvių kalba 
buvo stumiama ne tik lenkų 
.okupacijos laikotarpiu, bet 
taip pat patyrė daug smūgių 
ir sovietiniais laikais. Pietry
čių Lietuvoje šiuo metu varto
jamos net keturios kalbos: len
kų,”, rusų, gudų, lietuvių. Tie
siog buvo stengiamasi, kad iš 
viso nebūtų lietuviškų mo
kyklų.

Dėl: šios priežasties lietuvių 
kalbos vartojimas labai su
siaurėjo. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, prasidėjo švie
timo reforma, atsirado poky- 
.čių ir valstybinės kalbos at
žvilgiu. Kultūros ir švietimo 
ministerija 1994 m. įpareigojo 
Pedagoginį institutą išnagri
nėti valstybinės kalbos moky
mo problemas Lietuvos tauti
nių mažumų mokyklose. Nu
rodoma, kad tautinių mažumų 
mokyklose „viena iš dėstomų 
kalbų yra valstybinė lietuvių 
kalba, kurios mokinys, baigda- _______

i ~turiį kęs uėk, kad galėtų tęsti 
mokslą (taip pat ir aukštojoje 
mokykloje) dėstomąja valsty
bine kalba” ir „mokiniai toliau 
galėtų dalyvauti Lietuvos eko
nominiam ir kultūriniam gy- kalba 
venime”. Kitaip tariant, kad 
lietuvių kalbos būtų išmoks
tama tiek, kad, išėję iš tauti
nių mažumų mokyklų, moki
niai galėtų įsijungti į Lietuvos 
kultūrinį, valstybinį bei vi
suomeninį gyvenimą. Kad to 
būtų pasiekta, turi būti pa
ruošti tinkami vadovėliai ir 

' valstybinę kalbą turi dėstyti 
kvalifikuoti mokytojai specia
listai kr pedagogai, siekią įsi
gyti liėtiivių kalbos mokytojo 

įį( kvalifikaciją. Kad būtų pasiek
ti geri rezultatai, pirmoje eilė- 

* je reikia išsiaiškinti, kaip 
mokytojai yra pasirengę vals
tybinės kalbos dėstymui ma
žu^ mokyklose; kokias sąly
gas mokiniai mokydamiesi 

-valstybinės kalbos turi. Reikia 
atsiklausti ir mokinių nuo- 

I monės apie valstybinės kalbos 
mokymosi sunkumus bei kliū
tis. Svarbu sužinoti, kaip jie 
numato panaudoti valstybinę 
kalbą, baigę bendrojo lavinimo 
vidurinę mokyklą. Išsiaiškinti 
ir tėvų nusistatymą valstybi- 

t nės kalbos mokymo atžvilgiu 
ir pilietinio nusistatymo po
žiūriu.

Tam reikalui buvo paruošta 
anketa, kad galima būtų pa
daryti 1993-1994 mokslo me
tų" analizę. Tiriant buvo ap
klausta 13 Šalčininkų rąjono 
mokyklų: šešios vidurinės ir 
septynios pagrindinės. Peda
gogai turėjo atsakyti į du pag
rindinius klausimus: ar jis yra 
lietuvių kalbos specialistas ar 
dabar, studijuoja lietuvių kal
bą aukštojoje mokykloje. Į pir
mą klausimą iš 27 apklaus- 

. tųjų 8 atsakė „taip”, 19 — 
„ne”. J antrąjį tik 7 iš ap
klaustųjų sakė studįjuoja lie
tuvių kalbą aukštojoje mokyk
loje neakivaizdiniu būdu. Da
lis. pespecialistų mokytojų yra 
išlaikę lietuvių kalbos egza-

miną baigdami bendro lavini
mo mokyklą, o daugelis kitų 
tik gali neblogai susikalbėti su 
mokiniais lietuviškai. Taigi, 
kaip matome, šiame rajone 
trūksta tinkamai pasiruošusių 
lietuvių kalbos mokytojų.

Dauguma apklaustųjų rajo
no mokytojų buvo nepatenkin
ti gerų ir tinkamų vadovėlių 
trūkumu. Kliūtis išmokti kal
bą yra ir aplinka namie, ir mo
kykloje, nes nekalbama vals
tybine kalba. Su lietuvių kal
ba mokiniai susiduria tik per 
valstybinės kalbos pamokas. 
Mokytojai mano, kad valsty
binės kalbos pamokos jau tu
rėtų būti įvestos nuo I klasės 
arba darželio. Taip pat reikėtų 
padidinti savaitinių pamokų 
skaičių vietoje 3-4 iki 5-6. 
Jaučiamas taip pat techninių 
ir vaizdinių priemonių trūku
mas. Mokyklų bibliotekose per 
maža literatūros lietuvių kal
ba. Mokytojai nusiskundė, 
kad tėvai mažai domisi, kaip 
jų vaikai mokosi lietuvių kal
bos.
* Anketoje buvo įrašytas mo
kiniams klausimas: Kodėl jūs 
mokotės lietuvių kalbos? Į šį 
klausimą Šalčininkų rąjone iš 
240 apklaustų mokinių 36 at
sakė: a. „geras mokytojas”, b. 
„verčia tėvai”, c. 186 „pats no
riu”. Aukštesniųjų klasių moki
niai dar papildomai pa
aiškino, kad mokydamiesi lie
tuvių kalbos, jie nori tapti ly
giateisiais Lietuvos piliečiais.

Apklausa parodė, kas sunki- 
----------- ,-----,r* i—11— —' - 
mą: a. lietuvių kalba nevarto
jama šeimoje ir supančioje ap
linkoje, b. mokiniai su drau
gais lietuviais ne pamokų lai
ku mokykloje kalba ne lietu- 

dažniausia rusų 
kalba, c. mokykloje retai būna 
renginių lietuvių kalba.

Iš 240 rajono mokinių 211 
namuose kalba ne lietuvių 
kalba. Į klausimą, ar turite 
draugų lietuvių, 138 atsakė 
„taip”, bet 102 atsakė, kad su 
jais kalba rusiškai.

Pažymėtina, kad daugelis 
tautinių mažumų mokyklose 
besimokančių mokinių neno
riai dalyvauja vykstančiuose 
lietuvių kalbos renginiuose. 
Beveik pusė jų neįtraukiami į 
nepamokinę veiklą valstybine 
kalba. Į tai turėtų būti at
kreiptas didesnis dėmesys.

Kaip šio rajono mokiniai gal
voja panaudoti lietuvių kalbos 
mokėjimą, baigę bendro lavi
nimo mokyklą, atsakyta taip: 
58 mokydamiesi Lietuvos 
aukštojoj mokykloj, 107 moky
damiesi Lietuvos aukštesnio
joj mokykloj ar profesinėje mo
kykloje, 75 — dirbdami Lietu
vos ūkio gamybos srityje. Tai 
rodo, kad mokiniai suvokia 
valstybinės kalbos praktinę 
reikšmę.

Anketų apklausinėjimų duo
menys Vilniaus rajone — maž
daug panašūs į Šalčininkų ra
jono. Ignalinos rajonas, prof. 
Z. Zinkevičiaus nuomone, išli
kęs lietuviškas, išskyrus dirb
tinį svetimkūnį Sniečkaus 
miestą. Apklausti tėvus dėl 
lietuvių kalbos mokymosi bu
vo sunku, nes daugelis pa
sakė, neturį laiko ar kam to 
reikia. Pasitenkinta tik 34 
apklausos dalyvių atsaky
mais. Atsakiusieji sakosi esą 
Lietuvos piliečiai, lojaliai nu
siteikę Lietuvos valstybės at
žvilgiu. Iš jų 17 pasisakė gerai 
kalba lietuviškai, 17 — viduti
niškai. 18 apklaustųjų nori, 
kad jų vaikai mokytųsi lietu
vių kalbos, kiti 16 mano, kad 
ją „mokėti yra būtina”. Su kai-
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2000 m. birželio mėn. mokslo metų užbaigimo iškia Kybartų Kr. Donelaičio vardo vidurinėje mokykloje, 
kurią tą vasarą baigė 57 abiturientai.

ŽINIASKLAIDOS ŽAA
Kai tik įjungiame televizi

jos aparatą, matome susišau
dymus, katastrofas, gaisrus, 
sprogimus, o vietinės spaudos 
puslapiuose dominuoja žmog
žudžių ir kitų nusikaltėlių 
nuotraukos. Nedaug pamini
mi tokie reikšmingi kultūri
niai įvykiai kaip Nobelio ar 
kitų premijų įteikimai, nebe
matome operos premjerų ar 
baletų pastatymų, garsių 
simfoninių orkestrų ar chorų 
gastrolių. Jei kalbama apie 
mokyklas, tai žiniasklaidoje 
„pagerbiami” tie moksleiviai, 
kurie pasižymi nusikalstamu
mu, ginklų atnešimu į mokyk
lą, mokinių ir mokytojų šau
dymu, mokyklos pastato pade
gimu, tačiau stipendijų ar pre
mijų laimėtojams vietos nėra. 
Visa tai veikia žiūrovus, ta
čiau suaugusieji tik pasižiūri, 
ojaunimą vilioja galimybė pa
garsėti.

Kiekvienoje šeimoje jauni
mas auga su televizijos žinių 
šlamštu, o visi žinome, kad apnnKa rormuvja <*„
menybę ir nuo ankstyviausių 
jaunystės dienų veikia cha
rakterį. Tai kaip galima pa- 

mynais stengiasi kalbėti lietu
viškai, nors šeimoje įpratę 
vartoti rusų kalbą. Mažas 
skaičius atsakiusių į anketos 
klausimus rodo, kad daugelis 
yra abejingi valstybinės kal
bos mokymui ar neturi nuo
monės.

Susipažinus su Pietryčių 
Lietuvos tautinių mažumų 
mokyklos problemomis, išryš- 
kėjusiomis 1944 m. atlikto ty
rinėjimo metu, darytinos išva
dos.

Mokyklose turėtų valstybinę 
kalbą dėstyti turintieji reika
lingas kvalifikacįjas specialis
tai. Sugriežtinta nelietuviško
se mokyklose dirbančių moky
tojų, dėstančių valstybinę kal
bą kontrolė. Mokytojams, ku
riems suteikta teisė dėstyti 
valstybinę kalbą, turėtų būti 
prie atlyginimo mokamas ati
tinkamas priedas. Reikalingi 
pritaikyti vadovėliai ir mokyk
los aprūpintos kitomis reika
lingomis mokslo priemonė
mis.

Suprantama, neužtenka tik 
išmokti valstybinę kalbą, rei
kia atkreipti dėmesį, kad ši 
kalba, geriau įsisavinta, „pa
deda suprasti valstybės, ku
rioje gyvenama, istorinius įvy
kius, kultūrą, pažinti žmones, 
pasijusti pilnateisiu Lietuvos 
respublikos piliečiu, norinčiu 
ir sugebančiu mylėti savo tė
vynę”, rašo Rimantas Vaivada 
„Pietryčių Lietuvos mokykla” 
19 psl.

Praėjus keletui metų, kai 
buvo pravesti tyrimai, tauti
nių mažumų mokyklose padė
tis pakrypo į gerą pusę. Ta
čiau, anot Rimanto Vaivados, 
prolenkiškos orientacįjos Vil
niaus rajono vadovybė ir da
bar šalia valstybinės lietuvių 
kalbos vis bando įvesti antrą 
lenkų kalbą. 

garsėti, siekt gerų pažy
mių moksle 1 pasižymėjimo 
kurioje nors okslo ar meno 
srityje, jei nepyksta atkreip
ti žiniasklaidi dėmesio?

Vieną vaką Clevelando 
televizijos žiu programoje 
buvo beveik . pasipiktinimu 
rodoma, kad K kuriose dide
lėse dovanų j-kimo parduo
tuvėse tarp įlėdinių žaislų 
pardavinėjamiįvairaus kalib
ro šaunamiejiginklai, kurie 
yra visiškai piašūs į tikrus. 
Iš išvaizdos nenanoma jų at
skirti nuo krų šaunamų 
ginklų. Jau viaas Clevelando 
miesto taryboj narys skatina 
išleisti potvarį, pagal kurį 
būtų leidžiam parduoti tuos 
„žaislus” tik vresniems, kaip 
18 metų asmnims. Prisime
nu, kai prieš elę metų berniu
kams buvo galma padovanoti 
mechaniškai ar elektros pa
galba varomus geležinkelius, 
įvairius autonubilius, lėktuvė
lius, tačiau šių dienų nusikal- 
timais perkrautas gyvenimas 
užleidžiant vietą žaislams, ku
rie labai vykusiai imituoja 
kasdieninį gyvenimą, ypač 
išryškinant nusikaltimus. 
Paskutiniuoju metu Clevelan
do televizijos žiniose domina
vo 13 metų vaikinas, nušovęs 
savo tėvą.

Kaip susidoroti su ta neigia
ma įtaka? Lietuviškos šeimos 
turi daug galimybių jauni
mą apsaugoti nuo žalingos 
įtakos, laiką taip suorgani
zuojant, kad jis negalėtų „gė
rėtis” naujienomis ir iš jų 
semtis „įkvėpimo” pagarsėti. 
Visų pirma yra labai svarbu 
priaugantį jaunimą įvesti į li
tuanistines mokyklas, įtraukti 
į lietuviško jaunimo organiza
cijas, kaip skautus, ateitinin
kus ar sportą, tuo sutrumpi
nant jo laiką „gėrėtis” siau
bingomis žiniomis. Vakarais, 
kai jaunimas privalo atlikti 
savo pamokas, papildomai rei
kia jų lituanistinių mo
kyklų programas ir skatinti 
daugiau skaityti negu stebėti 
televiziją.

Ne paslaptis, kad visi su di
deliu dėmesiu stebime, kas 
darosi Afganistane, nes rug
sėjo 11 dienos teroro pasek
mės sieja ir mus visus, tačiau 
šeimos aplinkos gyvenimas BŽ, Nr. 22

Kun. Jaunius Kelpšas (kairėje) ir prel. Alfonsas Svarinskas, apsilankę 
„Drauge” gruodžio 21 d. Jono Kuprio nuotrauka.

privalo būti nepaliesta nei te
roro, nei jo padarinių, visą 
dėmesį kaupiant į religinį, pa
triotinį, idealizmu perpildytą 
gyvenimą. Artėjant kalėdinių 
dovanų pirkimo laikotarpiui, 
svarbu rasti dovanų, kurios 
neveikia neigiamai priaugan
čios kartos, bet skatina siekti 
kūrybingumo ir gerumo. Įvai
rūs rankų darbeliai, taip pat 
galvojimo reikalaujantys 
žaidimai gali praturtinti jau
nimo gyvenimą ir pozityviai 
užpildyti jo laisvalaikį. Lietu
viškos knygos turėtų pratur
tinti jų lentynas.

Graudu, kad gyvename tero
ru užterštame pasaulyje, ta
čiau turime sukaupti visas 
dvasines jėgas, kad nepasi
duotume jų padariniams ir 
apsaugotume mūsų jaunimą 
nuo neigiamų įtakų.

Aurelija M. Balašaitienė

PRISTATYTAS 
PARAPIJŲ INTERNETO 
CirgT APJTTT PROJEKTAS 
Lapkričio 14 d. Kauno arki

vyskupijos kurijoje vykusiame 
kunigų nuolatinio ugdymo su
sitikime Katalikų interneto 
tarnybos atstovai kunigams 
pristatė naują projektą Kauno 
arkivyskupijos parapijų inter- 
netinės svetainės. Juo bus sie
kiama Kauno arkivyskupiją 
nuosekliai pristatyti internete 
per vietinių bendruomenių gy
venimą ir veiklą.

Tikimasi, jog toks projektas 
bus naudingas pirmiausia ge
rinant komunikaciją Bažny
čios viduje. Kiekviena parapi
ja turės oficialų elektroninį 
paštą, egzistuos arkivyskupi
jos susirašinėjimo grupė, bus 
nuolat tikslinama informacija 
apie parapijų veiklą. Tai turė
tų praversti ir sielovadai, nes 
visi prieinantys prie interneto 
ras parapijos svetainę, kur 
bus pateikta ne tik parapijų ir 
kunigų koordinatės, bet ir pa
maldų, atlaidų bei kitų bažny
tinių patarnavimų tvarka, 
skelbimai, kita dvasinio pobū
džio parapijai aktuali informa
cija. Toks projektas padėtų 
pristatyti plačiajai visuomenei 
Bažnyčios dvasinį ir kultūrinį 
paveldą bei šiandieninę veik- 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolls ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

32081/2 West 95th Street

24 HRS, 7 DAYS 
773-531-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO 
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATĘ 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

TA1SOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą.

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

♦ Suomijos' žiniasklaidos 
grupei „Alma Media” pri
klausanti bendrovė „Kaup- 
palehti” iš JAV verslo infor
macijos bendrovės „Telerate” 
įsigijo 15 proc. Baltijos valsty
bių naujienų agentūros „Baltic 
News Service” (BNS) akcijų ir 
tapo vienintele jos savininke. 
„Viskas BNS įsigijimas yra 
logiška anksčiau įvykdytų įsi
gijimo sandoriu išdavą. Ro7-. 
drovės ateities strategija yra 
tapti visų Baltijos valstybių 
informacįjos agentūra, besido
minčia plėtra į Rusiją ir Len
kiją”, sakė BNS stebėtojų ta
rybos pirmininkas Karis Vai- 
sanen. (BNS)

BAŽNYČIA LIETUVOJE...

Atkelta iš 3 psl.
Prie šaltinio yra įkurtos ne

didelės partizanų kapinės — 
dvi eilės po devynis cementi
nius kryžius, kokie anksčiau 
buvo statomi kareiviams. Trys 
panašūs kryžiai pastatyti miš
ke, kur žuvo kuopos vadas An
tanas Jegėla-Ąžuolas, ir trys 
kryžiai ten, kur jie buvo 
užkasti” (Kačerauskienė A. 
Laikas ir vieta diktuoja darbą 
33//XXI amžius. — 2001, vas. 
27, p. 1,5)

Kavarskas pradėjo šviesėti. 
Nušvito suremontuota bažny
čia, vanduo šaltinyje, jį iš
valius, pasidarė skaidrus ir ty
ras, žmonės ateina prie jo atsi
gerti... parapijiečiai pradėjo 
busti iš neapykantos, pavydo 
ir godumo raudonmiegio; apie 
Kavarską, : kaip gimstantį 
šviesos židinį, pradėjo rašyti 
spauda...

2000-aisiais metais, po Ve
lykų, mons. A. Svarinskas 
buvo paskirtas Ukmergės Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios rezi
dentu... Vėl gyvenimas iš nau
jo... Iš naujo, tai iš naujo... 
naujais prasmingais darbais. 
Jo iniciatyva Ukmergės apy
linkėse... įsteigtas Didžiosios 
kovos apygardos partizanų 
parkas. Šis parkas — tai išties 
didingas partizanų atminties 
įamžinimo panteonas, bene 
vienintelis Lietuvoje. Jame 
jau pastatyta 16 kryžių, 12
kryžių, skirti dviejų rinktinių „Tas pats laikotarpis gali būti 
dvylikos batalionų partiza
nams, vienas — rinktinių va
dams, dar vienas — Lietuvos 
prisikėlimui. „Čia yra Kris
taus ir Tautos kančia!” — taip 
parko kryžių kelią vadino

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

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

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

630-774-1025.

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL.

Tel. 773-860-4264.

Įvairus

PASIŲSKITE 
DOVANŲl 
LIETUVĄ

-Dovanų parduotuvė-
www.FarAwavLT.cont 

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

Atliekame visus variklio ir važiuoklės 
darbus. Variklio kompiuterinis 

patikrinimas. Nuolatiniams klientams 
nuolaidos. Parduodame naudotus 

automobilius. 3800 W. 79 St. 
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai.

monsinjoras. (Staškevičius A., 
Šiugžda E. Ten pat).

Savo vizijose Monsinjoras 
parką mato gražų. „Čia bus 
pastatyti partizanų vadų bius
tai, tekės skaidrus upelis. 
Parką prižiūrės sargas. Uk
mergės žmonės čia galės visa
da atvykti. Ir vestuvininkai jį 
lankys... Tačiau mano noras 
tik vienas — kad praėjus 
tiems 50 metų žmonės būtų 
geresni” (Jastramskienė L. 
Noriu tik vieno, kad žmonės 
būtų geresni // Valstiečių laik
raštis. — 2000, vas. 15, p. 9).

Komunistai, dabar pasivadi
nę socialistais, niekaip negali 
susitaikyti su monsinjoro skel
biamu tiesos ir doros žodžiu, 
su jo skleidžiama šviesa. 
Tūlas socialistas L. Kniūkšta 
net 17 kartų tampė monsin
jorą A. Svarinską už jo „gar
bės ir orumo” įžeidimą, gir
damasis, kad monsinjorui ga
dinsiąs nervus iki pat mir
ties...

75-jų gimimo metinių proga 
mons. Alfonsas Svarinskas 
buvo apdovanotas Vyčio Kry
žiaus III laipsnio ordinu.

Monsinjoras didžiuojasi, kad 
Dievas jam skyrė tokią dalią 
— būti tautos ir bažnyčios ka
riu.

Į žurnalistės Loretos Jas- 
tramskienės klausimą: „Kuris 
gyvenimo tarpsnis Jums išliko 
kaip vienas šviesiausių ir ku
ris — kaip vienas sunkiau
sių?”, — monsinjoras atsakė: 

ir sunkiausias, ir šviesus. Kai 
žmogus kovoja už gėrį prieš 
hlffl'ri koks bebūtų sunkus 

pis, jis yra geras” (Jas- 
tramskienė L. Ten pat).

Prof. Ona Voverienė

http://www.FarAwavLT.cont
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Dar mokykloje tikybos pa
mokose išmokome, jog Dievas 
mus sutvėrė pažinti, mylėti ir 
Jam tarnauti šiame gyvenime, 
kad būtume su Juo amžinai 
laimingi kitajne. Kiekviena 
gyvybė yra svarbi ir brangi 
Dievo akyse, dėl to liūdime, 
kai iš mūsų tarpo išsiskiria 
asmuo, su kuriuo teko dalintis 
artumu ir įvairiomis patirti
mis. Vienas tokių asmenų bu
vo kun. Jonas Jančius, MIC.

Jonas Jančius gimė Law- 
rence, MA, 1909 m. kovo 26 d. 
Jis buvo vienintelis Juozapo 
ir Pranciškos (Jurskytės) Jan
čių šeimos vaikas. Tėvai, atvy
kę į JAV iš Lietuvos, apsigyve
no Lawrence, MA, ir buvo 
veiklūs vietinės St. Francis 
parapijos nariai. Šioje pa
rapijoje ir Jonas Jančius įsi
gijo pradinį mokslą.

Religinio ir kunigiško gyve
nimo sėkla Jono gyvenime 
išdygo anksti. Su tėvų skatini
mu ir palaiminimu, 1924 m. 
Jonas įstojo į Marijonų novici- 
jatą ir pradėjo mokslą Marian 
Hills seminarijoje Hinsdale, 
Illinois. 1925 m. gruodžio 8 d. 
Jonas Jančius priėmė pirmuo
sius marijonų vienuolijos įža
dus, o amžinuosius įžadus at
liko 1930 gruodžio 8 d.

Pastebėjusi jo talentus, ma
rijonų vyresnybė išsiuntė Joną 
Jančių į Romą studijuoti filo
sofijos ir teologijos mokslų. Jis 
studijavo Pontifical University 
of St. Thomas, labiau žino
mame kaip „Angelicum”, ku
riam. vadovavo dominikonai. 
Užbaigęs kunigystės studijas 
Romoje, Jonas Jančius buvo 
įšventintas kunigu 1934 m. 
liepos 15 d., kartu suteikiant 
jam Teologijos licenziją. Jo 
disertacija pavadinta: „Steri
lizaciją,, ir moralės įstatymas”. 
Por "įšventiftimo kun. Jonas 
tęsė studijas Lavai universi
tete Quebec, Canada.

Kaip įprasta, neseniai 
įšventintam kunigui kongre
gacijoje yra pavedamos įvai
rios pareigos. 1938 m. kun. 
Jančius buvo Novice Master ir 
provincijos iždininkas; 1939 
m. — paskirtas Marian Hills 
seminarijos vyresniuoju ir vė
liau, 1940-1943 m., Čikagos 
marijonų namų vyresniuoju.

1943 m. kun. Jančius buvo 
paskirtas pavaduoti tuometinį 
Amerikos t. marijonų Šv. Ka
zimiero provincijos provinci
jolą kun. Kazimierą Rėklaitį, 
kuris turėjo išvykti į Romą. 
Šiose pareigose kun. Jančius 
išbuvo iki 1950 m. Tais metais 
jis buvo išrinktas t. marijonų 
Generaliniu vikaru ir per
sikėlė į Romą, tačiau šių pa
reigų turėjo 1953 m. atsisaky
ti dėl pablogėjusios sveikatos.

Sveikatai sustiprėjus, kun. 
Jančius — nuo 1957 iki 1963 
m.— buvo išrinktas provinci
jolu. Pasibaigus šiai kadenci
jai, nuo 1963 iki 1966 m., buvo 
t. marijonų namų vyresniuoju 
Niagara Falls, po to paskirtas 
į Marianapolio Paruošiamąją 
mokyklą kaip jos vyresnysis, o 
dar vėliau ■ — į St. Gabriel’s 
parapiją Milvvaukee, WI.

Tačiau kun. Jančių vėl ėmė 
kamuoti vis didesnės sveika
tos problemos. Jam buvo vis 
sunkiau ir skausmingiau 
vaikščioti. Ilgainiui jis apsigy
veno Resurrection Life Center 
Čikagoje — slaugos namuose, 
specialiai skirtuose kunigams 
ir vienuoliams, kuriems reika
linga fizinė terapija. Deja, jo 
sveikata nepagerėjo. Šių metų 
lapkričio mėnesį kun. Jančius 
susirgo plaučių uždegimu ir 
buvo perkeltas į Resurrection 
ligoninę, esančią netoli Resur
rection centro. Lapkričio 17 į 
18 d. naktį, netoli vidurnak
čio, Viešpats pašaukė kun. 
Jančių pas save...

Lapkričio 21 d., Presenta- 
tion of Mary šventėje, švč. M. 

Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje (Chicago) įvyko šv. 
Mišios, kurias aukojo: t. mari
jonų provincijolas kun. Donald 
Petraitis, MIC (jis pasakė pri
taikytą pamokslą), kartu su 
kitais t. marijonais ir taip pat 
kun. Antanu Zakarausku bei 
Vito Mikolaičiu. Po maldų už 
ištikimojo Kristaus ir Bažny
čios tarno kun. Jono Jančiaus 
sielą, jo kūnas buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse tarp 
savo brolių marijonų. Laidotu
vių apeigose dalyvavę marijo
nai atsisveikino kun. Jančių 
giesme „Salve Regina” ir 
„Mater Dei Immaculata”, kuri 
yra marijonų kongregacijos 
himnas.

Kun. Jonas Jančius buvo ra
maus būdo, geraširdis, drau
giškas — mielai pasikalbė
davo su draugais. Marijonų 
vienuolijoje tarnavo Kristui ir 
Bažnyčiai 76 metus, o kunigu 
išbuvo 67 m.

Jaunystės metais kun. Jo
nas buvo geras atletas, tad jo 
domėjimasis sportu niekuo
met neišnyko. Juokaudamas 
mėgdavo sakyti, kad, kaip ir 
šv. Petras, jis mėgo žvejoti. 
Mirktelėjęs akimi primindavo, 
kad žvejyba — geriausia kant
rybės mokykla. Kol sveikata 
leido judėti, kun. Jonas mėgo 
darbuotis lauke. Dažnai jį ga
lima buvo matyti vienuolyno 
koplyčioje, paskendusį mal
doje. Resurrection Life centre 
jis buvo gerbiamas už kantry
bę ir pamaldumą — taip pat 
dažnai lankydavosi šio centro 
koplyčioje. Galbūt jis meldėsi 
ir už vienuolyną Čikagoje, ku
rį taip mylėjo... Kai kun. Jan
čius dar pajėgė aukoti Mišias, 
vienuolyno koplyčioje visuo
met pasirinkdavo pal. Jurgio 
Matulaičio altorių. Jis turėjo 
laimės sutikti pal. Jurgį ir pa
tarnauti, pastarajam 1926 m. 
atvykus į JAV dalyvauti Tarp-

SKAUDI NETEKTIS
2001 .m. rugpjūčio 18 d., ilgos 

ir sunkios ligos iškamuotas, 
sulaukęs 84 metų amžiaus, su 
šiuo pasauliu atsiskyrė inž. 
Antanas Pocius. Buvo gimęs 
netoli Šiluvos, pagarsėjusios 
Mergelės Marijos apsireiš
kimais. Baigęs Raseinių gim
naziją, dar prieš pat karo 
pradžią spėjo baigti Lietuvos 
Karo mokyklą ir jam buvo su
teiktas karihinko laipsnis. Ka
dangi Antanas turėjo potraukį, 
ir mokytojo darbui, tai po to 
studijavo Pedagoginiame ins
titute. Greit užgriuvo sovie
tinė okupacija. Vokiečių oku
pacijos metais, Antanas dėstė 
matematiką Kelmės gimnazi
joj ir ten reiškėsi pogrin
diniame judėjime. Netrukus 
gestapas susekė jo rezistenci
nę veiklą. Jis buvo suimtas ir 
su kitais lietuviais išvežtas į 
Salaspilio koncentracijos sto
vyklą Latvijoje. Vėliau su ki
tais kaliniais buvo išvežtas ir 
kalintas kituose Vokietijos 
kalėjimuose. Pagaliau, karui 
baigiantis, 1945 metais ameri

Antanas Pocius
Scandinavian Airlines

Kun. Jonas Jančius, MIC.

tautiniame Eucharistiniame 
kongrese. Kun. Jančius dažnai 
mėgdavo sakyti, kiek daug 
mes visi galime pasimokyti iš 
pal. Jurgio gyvenimo ir pa
vyzdžio, ypač iškilus sunku
mams.

Kun. Jančius dabar yra su 
Dievu, kurį jis pažino, mylėjo 
ir tarnavo šiame gyvenime. 
Jis yra su savo kongregacijos 
broliais, kurie užmigo, pa
ženklinti Tikėjimo ženklu. Pa
baigę žemiškąją kelionę, jie 
yra kartu kitame gyvenime, 
bet taip pat kartu ir su mu
mis, kurie dar tebekeliaujame 
žemės keliais. Mes prašome jų 
užtarimo ir žinome, kad jie 
yra gyvi mūsų atminimuose, 
kurie niekuomet neišnyks.

Gerai savo darbą atlikai, 
gerasis ir ištikimasis tarne! 
Įeik į karalystę, Tėvo tau pa
ruoštą nuo laiko pradžios!

DSP

kiečių karių buvo išlaisvintas.
Išėjęs į laisvę ėmėsi darbo ir 

iki 1947 metų dirbo lietuvių 
gimnazijoj Muenchene. Vėliau 
jis išvyko į Felbachą ir buvo 
paskirtas lietuvių stovyklos 
švietimo vadovu. Antanas 
turėjo pomėgį mokslui, todėl 
nedelsdamas įstojo į Štutgarto 
Aukštesniąją technikos mo
kyklą ir pradėjo inžinerijos bei 
fizikos mokslus, tačiau po po
ros metų dėl emigracijos visa 

tai teko nutraukti. Į Ameriką 
jis atvyko 1948 metais į Bay- 
onne, N.J. Čia susipažino su 
lietuvaite Birute Gurskyte ir 
netrukus abu sumainė aukso 
žiedelius. Po kelių metų jie 
persikėlė į Elizabėth, New 
Jersey, kadangi čia jau buvo 
nemažai lietuvių šeimų, tai ir 
šie jaunavedžiai įsikūrė šiame 
mieste.

Čia atvykę jau rado puikią 
bažnyčią, parapijos salę, mo
kyklą ir erdvius lietuvių 
„Laisvės” namus su puikia sa
le, kur nuolat;vykdavo įvairūs 
minėjimai bei organizacijų su
sirinkimai. yelionis Antanas 
priklausė ateitininkams ir 
kurį laiką .(.buvo „Ateities” 
žurnalo redaktoriumi. Juozas 
Baužys apie, jį rašė:. „1951 
metais, pašauktas karinėn 
tarnybon iš redakcijos pasi
traukė dr. Kazys Ambrozaitis. 
Redakcijoje pasiliko Antanas 
Pocius. Jis buvo drausmingas, 
pareigingas ; ir nepaprastai 
nuoširdus bei pilnas humoro. 
Ilgus vakarus praleisdavome 
„Amerikos” savaitraščio seno
viškoje ir prigrūstoje spaus
tuvėje, ruošdami naujus nu
merius ir besimokydami lau
žymo ir kitų spaustuvės gud
rybių...” Tada velionis taip pat 
priklausė Fronto Bičiulių val
dybai.

Daugelis naujai atvykusių į 
Elizabėth susirado darbus 
didžiulėje Singerio siuvimo 
mašinų gamykloje. Joje darbą 
gavo ir Antanas Pocius. Da
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How easy 
As easy as

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mlleage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freąuent flyer program.

For information on spėriai tarės and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavian.net
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bar, turėdamas pastovų dar
bą, jis ryžosi vėl tęsti Vokieti
joje pradėtas studijas. Buvo 
priimtas į New York universi
tetą (NYU) ir po darbo vaka
rais važinėdavo į paskaitas. 
Čia reikėjo atkaklumo ir 
ryžto. Po šešerių metų jis 
sėkmingai baigė studijas ir 
įsigijo inžinieriaus specialybę. 
Greit pasisekė jam įsidarbinti 
General Cabel bendrovėje, ku
rioje buvo Quality Control de
partamento vedėjas ir už savo 
sumanumą bei darbštumą va
dovybės buvo vertinamas, čia 
jis išdirbo 26 metus, tačiau ir 
išėjus pensijon buvo prašomas 
dar likti šios kompanijos kon
sultantu.

Su žmona Birute užaugino 
dvi šaunias lietuvaites: Audrę 
ir Rasą. Abi jos anksčiau daly
vavo lietuviškoje veikloje ir 
abi baigė psichologijos moks
lus. Audrė, pasiekusi dokto
ratą, turi privačią praktiką 
Filadelfijoje, o Rasa, įsigijusi 
magistro laipsnį iš genetikos, 
darbuojasi ligoninėje. Pašlijus 
sveikatai, velionis Antanas, 
nors ir daug kentėjo, tačiau su 
žmonos pagalba retsykiais at
vykdavo į lietuviškus rengi
nius ir pamaldas.

Su velioniu Antanu man 
teko daug metų darbuotis L.B. 
New Jersey apygardos valdy
boje. Jis gerai suprato, kad 
Bendruomenė yra ta svarbioji 
jungtis, kurie palaiko ir puo
selėja lietuvybės išlikimo gy
vastį ne tik čia Amerikoje, bet 
palaiko ryšius ir su kituose 
kraštuose gyvenančiais lietu
viais.

Gedulingos pamaldos vyko 
Šv. Petro ir Pauliaus lietuvių 
bažnyčioje. Jų metu solistė 
Angelė Kiaušaitė jausmingai 
pagiedojo Andrew Lloyd Web- 
berio „Pie Jesu ” ir Franz 
Schuberto „Avė Maria”, o Ju
lius Veblaitis smuiku atliko 
Tomaso Albinonio .Adagio”. 
Jiems abiems vargonais pri
tarė Eric Houghton. Antano 
kūnas rado amžinajam poil
siui ramybę Šv. Gertrūdos ka
pinėse, Colonia, N. J.

Liūdesy liko žmona Birutė, 
dukros su šeimomis. Lietuvoje 
du broliai: Petras ir Valius ir 
dvi seserys: Birutė ir Danutė. 
O Elizabėth ir apylinkėse likę 
tautiečiai, šeimos pageidavi
mu, Lietuvos partizanų fondui 
suaukojo 890 dolerių.

Julius Veblaitis

* Aukščiausiasis teismas 
pradėjo nagrinėti nuteis
tųjų 1991 metų sausio 13-sios 
sąmokslininkų kasacinius 
skundus. (BNS)

PERSIKELIA Į NAUJĄ 
VIENUOLYNĄ

Daugiau nei dešimt metų 
trunkanti lietuvių grigališkojo 
choralo giedotojų ir Prancūzi
joje, Solesmes, įsikūrusio be
nediktinų vienuolyno draugys
tė davė gražių vaisių. Pirmoji 
choralo giedotojų grupė iš Lie
tuvos į šį vienuolyną atvyko 
1989 metais. 1998-aisiais be
nediktinai įsikūrė Palendriuo- 
se (Kelmės r.). Iki šiol dvylika 
benediktinų gyveno laikiname 
pastate. Lapkričio pabaigoje 
jie persikėlė į naująjį pastatą, 
o senajame galės apsistoti no
rintys atlikti rekolekcijas.

Iki 2000-ųjų pavasario buvo 
numelioruota vienuolyno teri- 
torįja, iškastas tvenkinys, pa
sodinta daug medžių. Birželio 
18 d. į statybvietės pašventini
mo iškilmes buvo atvykęs So
lesmes benediktinų kongrega
cijos prezidentas abatas Phil- 
lippe Dupont. Dabar jau pa

statytame vienuolyne įsikuria 
vienuoliai. Iškilmingai pa
šventinti vienuolyno komplek
są ir bažnyčią ketinama po 
žiemos. Vienuolyne šiuo metu 
gali gyventi 20 vienuolių, o 
ateityje prireikus jame galės 
apsigyventi iki 60 benedikti
nų. Naujojoje vienuolyno baž
nyčioje žmonės galės lankytis 
visą parą, joje septynis kartus 
vyks Valandų liturgija. Vie
nuolyno statybą daugiausia fi
nansiškai rėmė Prancūzijos, 
Vokietijos ir Šveicaruos tikin
tieji.

Anot Palendrių Šv. Benedik
to vienuolyno vyresniojo t. 
Herve de Broco, statyti naują 
vienuolyną nuspręsta todėl, 
kad vienuolynai, kurie jiems 
buvo siūlomi, yra miesteliuo
se, o benediktinai norėję įsi
kurti nuošalioje vietoje. Se
niau šios kongregacįjos brolių 
būta Trakuose, Vilniuje, Kau
ne ir netoli Palendrių esan
čiuose Kražiuose. BŽ, Nr. 22

http://www.scandinavian.net


6 DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 27 d., ketvirtadienis

& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Š.m.gruodžio 31, pirma
dienį, ir 2002 m. sausio 1 d., 
antradieni — Naujųjų metų 
dieną, „Draugo” redakcija, ad
ministracija, spaustuvė ne
dirbs, tad antradienio ir 
trečiadienio dienraštis nebus 
išleidžiamas. Po Naujų metų 
„Draugas” išeis ketvirtadienį.

Mažosios Lietuvos lietu
vių draugija „Draugo” dien
raščio paramai aukoja 100 dol. 
Nuoširdžiausiai dėkojame!

Sekmadienį, gruodžio 23 
d., Šv. Antano parapijos Cice
ro Lietuvių Bendruomenė su
sitiko „Seklyčioje” su viešnia 
iš Vilniaus Vida Paulavičiene, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
vicepirmininko Artūro Skar
džiaus visuomenine padėjėja. 
Šio susibūrimo metu po sek
madieninių Mišių buvo disku
tuota įvairiomis išeivijai ak
tualiomis temomis, apmąstant 
praėjusius metus, kai buvo 
minimas 90 metų bažnyčios 
jubiliejus, aptariama galimybė 
pritraukti į savo būrį naujus 
parapijos narius, aptartos ir 
svarstytos kitos problemos.

Populiariausias linksma- 
vakaris! Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios 
choras, vadovaujamas Algi
manto Barniškio, sausio 5 d. 
mokyklos salėje (4420 S. Fair- 
field Avė.) rengia šaunų, jau 
tradicija tapusį linksmavaka- 
rį. Pradžia - 6:30 val.v., vaka
rienė - 7 val.v. Po vakarienės 
bus programa ir šokiai iki 11 
val.v.

Kostas Dočkus, gyvenantis 
Cicero, IL, atsilygindamas už 
kalėdines atvirutes, „Draugą” 
remia 50 dol. auka. Esame 
nuoširdžiai dėkingi!

Šio ketvirtadienio „South- 
west News-Herald” laikraščio 
nuolatiniame skyrelyje Joe 
Kulys, pažymėdamas, jog Či
kagos Marcfuette Parko pri
klausymas naujai 18 miesto 
apylinkei yra gerus pasikeiti
mus žadanti naujiena, pagi
riamąjį žodį taria apylinkės 
seniūnui (alderman) Thomas 
Murphy, jau pasižymėjusiam 
sprendžiant įvairius rasinius, 
daugiaetninius klausimus, bei 
naujam 8 apygardos policijos 
vadui Dennis Rayl. Žurnalis
tas taip pat užsimena apie tai, 
ką veikia „ACORN” organiza
cija ir kaip į paskutinę kelionę 
buvo išlydėtas kunigas Juozas 
Vaišnys, SJ. Kiekvieną ketvir
tadienį pasirodantį savaitraštį 
galite įsigyti Čikagos pietva
karių parduotuvėse, o taip pat 
ir „Seven-Eleven” krautuvėje 
(67-ta ir Califomia), „J. S. 
Peppers” (71 gatvė ir Pulaski 
Rd.) bei kitose vietose. Laik
raštį galite skaityti ir inter
nete www.swnewsherald.com

Laima Jarašiūnienė, gy
venanti Santa Monica, CA, at
silygindama už kalėdines atvi
rutes, mūsų laikraščiui aukoja 
50 dol. Esame labai dėkingi!

Mokytoja Giedrė Starinskienė padeda Mimi Razmaitei sužinoti, kokių 
įvairių trikampių yra „Žiburėlio" Montessori mokvUAiėje.

Šv. Mišios už a.a. Petro- 
nela (Pat) Kulys, minint jos 
10-ąsias mirties metines, bus 
aukojamos gruodžio 30 d., sek
madienį. Petronela Kulys bu
vo muz. Nikodemo Kulio, St. 
Michael parapijos bažnyčios 
choro vadovo ir vargonininko, 
žmona. Draugus ir pažįsta
mus prašome ją prisiminti sa
vo maldose.

Giedrė Danasaitė, stebuk
lingai išsigelbėjusi iš tragiškos 
automobilio avarijos, kurios 
metu žuvo kiti trys su mergi
na važiavę keleiviai, jau iš
leista iš ligoninės ir sveiksta, 
padedant daktarams, jos ma
mai Danutei bei gėliesiems 
mūsų tautiečiams. Savo kalė
diniame sveikinime, atsiųsta
me redakcijai, Giedrė su ma
ma dėkoja visiems žmonėms 
už nuoširdų rūpinimąsi jomis. 
Mes perduodame linkėjimus ir 
taip pat norime priminti, jog 
pagalbos Giedrė dar labai rei
kalinga - ligoninės ir gydymo 
sąskaitos milžiniškos, rūpes
čių dar labai daug. Galbūt ge
rieji tautiečiai nors ir nedidele 
auka galėtų paremti sveiks
tančią mergaitę? TCF banko 
sąskaitos numeris yra 587 563 
9958, o Giedrės adresas: 505 
Prestoą Dr., #322, Bolinbrook, 
IL 60440.

Dr. Vytenis Grybauskas, 
gyvenantis Orland Park, IL, 
prasitęsdamas „Draugo” pre
numeratą, mūsų laikraštį re
mia 100 dol. auka. Ačiū už 
dosnumą!

Tik vieną centą kainuos 
kelionė Čikagos autobusu ar 
traukiniu Naujųjų metų iš
vakarėse ir Naujųjų metų die
ną. Ši kaina galios nuo gruo
džio 31 d. 8 val.v. iki sausio 1 
d. 6 vai.r.

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas 2002 m. sausio 6 
d., sekmadienį, tuoj po 11:30 
vai. r. lietuviškų Mišių, Šv. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 44 
ir Fairfield. Bus renkamas na
rio mokestis, po susirinkimo 
— vaišės.

Ar norėtumėte tapti Či
kagos policininku? Čikagos 
miestas šiuo metu priima pa
reiškimus būsimiems polici
ninkų egzaminams 2002 m. 
sausio 12 d. Informacijos tei
kiamos ir užsiregistruoti eg
zaminams galima „online” — 
www.cityofchicago.org/caps

Galima skambinti tel. Chi- 
cago Police Department Am- 
bassador Unit tel. 312-745- 
5803.

Apolonia Andrasiunas 
prasitęsdama „Draugo” pre
numeratą ir atsilygindama už 
kalendorių, mūsų laikraščiui 
siunčia 50 dol. auką. Esame, 
labai dėkingi!

Donatas Januta iš Oak- 
land, CA, atsilygindamas už 
kalėdines atvirutes, „Draugo” 
dienraščio paramai prideda 
150 dol. auką. Ačiū už dosnu
mą!

Skelbimai

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

• „Saulutė”, Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
paramą našlaičiams, beglo
biams ir invalidams vaikams, 
daugiavaikėms šeimoms bei 
studentams Lietuvoje. Aukojo: 
Janina Marks $240 tęsia mer
gaitės metinę paramą; Aldona 
ir Vytautas Maurutis $150; dr. 
Vaclovas ir Audrone Jagiella 
$560 tęsiant vaikučių metinę 
paramą; Pranas Jakaitis $100; 
Jane ir Walter Dwyer $480 
remti du vaikučius; Stasys 
Stončius $240 tęsia berniuko 
metinę paramą; Daina ir David 
Shutte $100 a.a. Albinos Dumb- 
rienės atm.; Stasė Fledzins- 
kienė $250 metams paremti 
berniuką; Rasa Karvelienė 
$250 metams paremti mer
gaitę; Valerija Patalauskienė 
$50 a.a. Vidutės atm.; Rita 
(Kupcikevičiūtė) ir Charles 
Rackmil $40; Cynthia M. Cou- 
younijian $1,000; Nijolė Pa- 
lubinskienė $100 a.a. Vlado 
Palubinsko atm.; Pamela Fe- 
derlein $240 tęsia berniuko 
metinę paramą; anonimas (M) 
$240 mergaitės metinei pa
ramai; Birutė Nalienė $120; 
Daina Urbaitienė $150 pra
dedant remti mergytę kaip 
Kalėdų dovana Vincui ir Te
resei Urbaičiams bei Marijai 
Paškus; dr. Austė Vygantienė 
$100 a.a. dr. Alinos Domans- 
kienės bei Albinos Dumbrienės 
atm.; William Lohff $100 jo 
remiamai studentei; anoni
miniai (D) $50; Claudia ir Dan 
Crawford $240 tęsia mergaitės 
metinę paramą; anoniminiai 
(N) $20 pradedant remti ber
niuką; Stephen Chicoine $240 
tęsiant berniuko metinę pa
ramą; Jurgita ir Darius Gvidas 
$50 a.a. G. Meiluvienės atm.; 
Birutė Petrusaitis $280 ($240 
mergaitės metinei paramai ir 
$40 jai dovana Kalėdų proga); 
anoniminiai (I) $500 tęsia 
dviejų berniukų metinę pa
ramą; anoniminiai (C) $250 
metams paremti berniuką; 
Irena ir dr. Arūnas Draugelis 
$250 tęsia berniuko metinę 
paramą; Walter & Thompson 
Co. $50 a.a. Albinos Dumb
rienės atm.; Onutė (Damaitė) 
ir dr. Rene Fielding $50; dr. 
Ona ir Albinas Garūnas $75; 
Leo Grumulaitis $100; Gražina 
Kentner $250 metams paremti 
berniuką; Gražina ir Edmund 
Varnelis su Audra ir Shawn 
Murdock bei Lora Van Damme 
$800 tęsiant vaikučių metinę 
paramą.

Labai ačiū! „Saulutė” 
(„Sunlight Orphan Aid”), 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tax ID# 36- 
3003339. Tel. 847-537-7949. 
Tax ID# 36-3003339.

• „Dieviško Kryžiaus” 
Lietuvos benamių paramos 
fondas dėkoja už aukas padėti 
Lietuvoje vargingiausiai gy
venantiems. Aukojo: Elena ir 
Antanas Stančius $100 paremti 
„Motinos Teresės” namelius 
Vilniuje, Isabelle Žmuidzinienė 
$30; Angelą Skladaitis $50 
Pranutės Jankienės atminimui. 
Anoniminio mecenato fondo 
įkūrėjo pageidavimu, fondą 
JAV tvarko Indrė Tijūnėlienė, 
o Vilniuje kardinolas Audrys J. 
Bačkis su savo komitetu. Nuo
širdžiai dėkojame. „Dieviško 
Kryžiaus” fondas („Divine 
Cross” fund for the Ho- 
meless ) 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949. Tax ID# 36- 
3097269.

Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453

DIDŽIAVAUSI ESĄS 
LIETUVIS

Pirmadienį, gruodžio 10 die
ną, visas „Geležinio Vilko” bū
relis patraukė į WTTW 11 ka
nalą, kur turėjo būti rodomas 
filmas apie lietuvius Čikagoje 
je. „Geležinio Vilko” būrelis 
turėjo padėti atsiliepti telefo
nais ir rinkti aukas. Taigi visi 
nuvažiavome ten ir įėjome vi
dun. Viskas atrodė taip oficia
liai — turėjo patikrinti var
dus, duoti kortelę. Bent jau aš 
jaučiausi labai svarbus.

Pusė vaikų nuėjo į filmavi
mo salę ir pusė pasiliko laukti 
savo eilės. Nes visi nesutilpo. 
Žiūrėjome televiziją — ir štai 
— prasideda filmas. Daug įva- 
rių svarbių žmonių kalbėjo. Ir 
tą minutę sėdėdamas pajutau 
kažkokį jausmą, gal tai buvo 
pasididžiavimas, kad esu lie
tuvis, o gal ilgesys savo gimto
krašto, bet tai buvo keista, 
nes taip nesijaučiau jau se
niai.

Kai nuėjome atsakinėti tele
fonu, aš buvau nustebęs, kad 
buvo tiek daug skambučių ir 
man atrodė, kad beveik visas 
pasaulis dabar žino Lietuvą.

Dėkojame Lietuvių fondui 
už progą būti svarbiais!

Gediminas Janušauskas
„Geležinis Vilkas”

ĮDOMUS 
PASKAMBINIMAS

Vidury programos apie Či
kagos lietuvius paskambino 
moteris, bet atsiliepė juodu
ke. Moteris, kuri skambino, 
tik kalbėjo lietuviškai, tai at
siliepusioji man padavė tele
foną. Aš atsiliepiau ir moteris 
sako: „Labą dieną, aš matau 
jūsų programą ir aš norėčiau 
žinoti, kaip surasti mano 
tetą...”

Aš tada sakau: „Aš atsipra
šau, bet čia neturime tos in
formacijos. Gal jums reikėtų 
paskambinti Balzeko muzie
jui?” „Ačiū, sudiev”, — atsakė 
ta moteris.

Ir tai pasibaigė.
Antanas Petkus
„Geležinis Vilkas”

MANO MOČIUTĖS 
MENO PASAULIS

Kai aš buvau mažesnė, be
veik kiekvieną kartą nuva
žiavus pas močiutę, prašyda
vau jos, kad leistų piešti. Ji 
visada sutikdavo, ir mes daug 
laiko praleisdavom kartu 
piešdamos. Prisiminusi tuos 
laikus, nutariau su ja pakal

„Aušros” aukštesniosios lit. mokyklos, Cleveland, OH, mokinės (iš kairės) 
Vaiva Bučmytė ir Vesta Dvareckaitė vaidina vysk. Motiejaus Valančiaus 
paminėjimo metu. V. Bučmienės nuotrauka.

„Geležinio Vilko” būrelio nariai 2001-2002 mokslo metais Maironio lit. mokykloje', Lemont, IL. Didžioji šio 
būrelio narių dalis dalyvavo Čikagos 11-ojo TV kanalo studijoje, kai buvo transliuojama programa apie lietuvius 
— „Lithuanians in Chicago”. Būrelio nariai sėdėjo prie telefonų ir atsiliepdavo lietuviškai, kai žiūrovai skambi
no į studiją, pažadėdami paramą šiam TV kanalui.

bėti apie dailę.
— Močiute, ką tau labiau

siai patinka piešti?
— Mėgstu piešti medžius, 

miškus ir gėles. •
— Kokia technika tau ge

riausiai dirbti?
— Aliejumi.
— Tai jau kiek laiko 

pieši?
— Penkiasdešimt metų!
— Kokie menininkai tau 

labiausiai patinka?
— Man patinka Van Gogh ir 

Monet.
— Koks tavo mėgiamiau

sias lietuvis dailininkas?
— Jonynas, Galdikas ir Mu

rinas.
— Kai buvai maža, ar pa

tiko piešti?
— Taip, aš piešdavau na

mus, tvoras, egles ir saulė
grąžas.

— Kur mokeisi piešti?
— Mokydamasi mokytojų 

seminarijoje, Lietuvoje, lan
kiau meno pamokas.

— Ar kas nors nupirko 
tavo paveikslus?

— Du. Vieną abstraktų, o ki
tas buvo su kaštonais.

— Kiek laiko tau trunka 
nupiešti paveikslą?

— Kartais greitai, o kartais 
ilgai.

— Ką nori perduoti savo 
paveiksluose?

— Malonią nuotaiką.
— Aš daug sužinojau, 

močiute, apie tavo meno 
pasaulį. Man buvo labai 
įdomu. Labai dėkoju už šį 
pokalbį.

Vilija Viliamaite,
8 skyrius 

Vinco Krėvės lit. mokykla 
Philadelphia

ATSPĖKITE MANO VARDĄ

Vėjas šaltas ąučia,
Ir sniegas visur krinta,
Liko stiklinis pasaulis,
Iš kurio ateina tyla.
Jau žiema apsupo mus,
Atėjo šaltis pas visus.

Vėl greitai išauš pavasaris, 
Iki tol apsirengsim šiltai. 
Laukiam laukiam nekantriai!
Ir žiūrim į krintančias snaiges 
Ant visų kalnų, kelių ir namų. 
Mažos gražios, didelės snaigės. 
Atrodo kaip sidabro žvaigždės. 
Ilgai jos neišliks.
Tai bėkim, žaiskim, slidinėkim,
Einam linksmintis — pamokų šiandien nėra.

*«*«***«

Lyja smarkiai
Ir vėjas pučia,
Nei ir vaikai pasiliko namuose.
Ar kas gali pasakyti, kas čia darosi'?

Manau, kad čia audra.
Ar kas gali pasakyti kas čia darosi?
Cypia pelės, 
Išsigandusios vėjo.
Ūžia, šniokščia medžių šakos,
Neša lietus nupūstus lapus.
Aš pamatau skrendančią karvę
Ir tenai —
Toli toli pamatau sūkurį.
Eikim iš čia, ne, geriau bėkim greitai!

*******
Galingas žiemos vėjas stipriai pučia, 
Apsisukusi grįžtu į vidų.
Jau karšta kakava paruošta,
Apsidairysiu pro apšarmojusius langus.

Suteikia džiaugsmo
Tik su šeima būti
Ir kalbėti apie kitų metų planus.
Rąstas dega židiny.
Ratų atspaudas sniege jau tirpsta.
Yra dar daug ką veikti, prieš pasibaigiant dienai, bet 
Sniegas toks gražus, dar pasėdėsiu *
Ir pasigėrėsiu juo.

Autorių vardus rasite paslėptus eilėraščiuose: sudėkite pir
mąsias kiekvienos eilutės raides.

KALĖDOS
Kalėdos pažymi Kristaus gi

mimą. Jėzus gimė Betliejuje. 
Per Kalėdas visi eina į 
bažnyčią. Vakare valgo 12 pa
tiekalų. Vakarienę valgo, kada 
pasirodo vakarinė žvaigždė. 
Per Kalėdas visi duoda vieni 
kitiems dovanas, nes Trys 
Karaliai rado Jėzų šiene ir 
dovanojo auksą bei kitas gė
rybes.

Agota Vyšniauskaitė, 7 kl.
Lemonto Maironio lit. m-la

KALĖDOS

Mano šeimos kalėdinės tra

dicijos truputėlį skiriasi nuo 
kitų šeimų. Kūčių vakarą, 
apie ketvirtą valandą, mes 
visi susėdame prie stalo ir su
valgome mamos pagamintus 
kūčių patiekalus. Po to žai
džiame įvairius žaidimus, šne
kamės ir dalinamės gražiais 
mūsų gyvenimo įspūdžiais. 
Vėliau pasidaliname dovano
mis ir einame linksmi miegoti, 
o miegodami sapnuojame mū
sų gimines Lietuvoje, sapnuo
jame sniego pūgas ir visas do
vanas, kurias tik ką gavome.

Nida Masiulytė
Lemonto Maironio lit. m-la

10-toji kl.
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