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Šiame
numeryje:
ŠALFASS-gos 
suvažiavimas; 
atkurtas sporto klubas.

2 psl.

Ar naudinga Lietuvai 
miestą giminystė; LR 
konsulatas apie 
prezidento rinkimus; 
vertybių skalė.

3 psl.

„Bičiulystė” — temos ir 
seniau ir neseniai 
atvykusiems.

4 psl.

Pasakėlės, galvosūkiai, 
konkursai — „Draugo” 
lietuviukams .

5 psl.

Kitu žvilgsniu į 
gyvenimą Lietuvoje.

7 psl.

Naujas klebonas 
Tėviškės parapijoje; 
trys svarbūs įvykiai 
Lemonte.

8 psl.

Sportas
♦Kauno „Žalgiris” - Tel 

Aviv „Maccabi”: istorinės 
rungtynės. Ketvirtadienis 
tapo žyme istorijoje, nes Tel 
Avivo „Maccabi” pirmą kartą 
rungtyniaus Lietuvos krep
šinio citadelėje - Kaune. Šios 
istorinės rungtynės šeiminin
kams nėra pats geriausias 
laikotarpis, nes galimybės 
patekti į kitą etapą labai 
mažos.

*R. Rumšai „Lampre” 
durys vis dar atidarytos.
Lietuvių dviratininkui Rai
mondui Rumšai, kuris šią 
vasarą vykusiose prestižinėse 
lenktynėse „Tour de France” 
laimėjo trečiąją vietą, Italijos 
dviračių komandos „Lampre” 
durys vis dar atidarytos, šią 
savaitę pristatydamas savo 
komandą žurnalistams sakė 
komandos generalinis direk
torius Giuseppe Saronni.

Po nepriklausomybės 
atkūrimo Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinė pirmą kar
tą nepateko j Europos čem
pionato finalinį ratą, tad ki- ! 
tais metais Graikijoje lietuvių 
nebus tarp pajėgiausių Euro
pos žemyno komandų, kovo
siančių dėl medalių.

Naujausios 
žinios ’ 

♦Lietuvoje, per pas
taruosius tris mėnesius,
tarp kandidatų į prezidentus 
labiausiai išaugo dabartinio 
šalies vadovo Valdo Adam
kaus ir televizijos humoro lai
dos vedėjo Vytauto Šerėno 
populiarumas.

♦Irako prezidentas 
Saddam Hussein, ketvirta
dienį pirmą kartą komentuo
damas atnaujintas Jungtinių 
Tautų (JT) ginklų inspekcijas 
sakė, jog yra pasirengęs su
teikti inspektoriams galimybę 
įrodyti, kad Irakas neturi už
draustų ginklų.

♦Europos komisijos 
(EK) prezidentas Roman 
Prodi ketvirtadienį pateikė 
federacinės Europos Sąjungos 
(ES) konstitucijos planą, siū
lydamas pateikti jo vadovau
jamai šio bloko „vyriausybei” 
naujų plačių įgaliojimų.

Į saugią nepriklausomybę ir vieningą 
demokratiją gretą

Ėjom į laisvę, kaip žmonės ir 
tauta, ėjom — dar atsimenam 
— į savo valstybės nepriklau
somybę. Į subrandintą ir pa
skelbtą, po to — į visuotinai 
pripažintą, atkurtą Lietuvą. 
Pasiekėme ir vieno, ir kito, ir 
vis dar toks ilgas driekėsi ke
lias, toks tolimas rodėsi tikra
sis tikslas — saugi nepriklau
somybė.

Buvęs to kelio pradžioje no
riu čia pasakyti ačiū bent ke
liais užsienio adresais. Tai 
JAV vadovai, Kongresas, JAV 
Lietuvių Bendruomenė, Ame
rikos Lenkų kongresas, žino
ma, ir kaimyninė Lenkįja, 
strateginė Lietuvos partnerė, 
ir šv. Tėvas Romoje, ir prezi
dentai Vaclavas Havelas ir 
Aleksandras Kvasnievskis, ir 
Islandija, ir Boris Jelcin, dar 
daugybė svarbių vardų, ir mi-

Seimo nariui prof. Vytautui Landsbergiui (pirmasis iš dešinės) šį rudenį 
lankantis Čikagoje, Amerikos Lietuvių tarybose suruoštuose pietuose su 
svečiu nuomonėmis dalinasi Detroito radijo „Lietuviškos melodijos" pro
gramos vedėjas Algis Zaparackas (iš kairės) ir Lietuvių verslo tarybos 
narys Donatas Tijūnėlis. J. Kuprio nuotrauka.

Latvijai bus išduotas 
nusikaltėlis

Vilnius, gruodžio 4 d. 
(Elta) — Vilniaus apygardos 
teismas trečiadienį patenkino 
Lietuvos generalinės proku
ratūros prašymą ir leido iš
duoti Latvijai mūsų šalies pa
sieniečių sulaikytą buvusį Ry
gos omonininką Igorį Gorba- 
ną.

„Nenustatyta jokių kliūčių, 
kurios draustų išduoti I. Gor- 
baną Latvijos Respublikai”, — 
pabrėžiama teismo nutartyje.

Latvijos Respublikos gene
ralinės prokuratūros prašymą 
išduoti I. Gorbaną Lietuvos 
Generalinė prokuratūra gavo 
lapkričio 11 dieną.

Tėvynėje 33 metų I. Gorba- 
nui pareikšti kaltinimai pagal 
Latvijos baudžiamojo kodekso 
59 straipsnį, kuris už anti
valstybinę veiklą numato lais
vės atėmimą nuo 10 iki 15 
metų ir turto konfiskavimą. I. 
Gorbanas kaltinamas 1991 
metais dalyvavęs veiksmuose, 
kuriais buvo siekiama prievar
tos būdu nuversti teisėtą Lat
vijos Respublikos valstybinę 
valdžią. Jų metu buvo ir 
žmonių aukų. Būdamas SSRS 
Vidaus reikalų ministerįjos vi
daus kariuomenės pąjėgoms 
pavaldaus Rygos miesto spe
cialiosios paskirties milicijos 
skyriaus (OMON) milicininku, 
I. Gorbanas buvo aktyvus an
tivalstybinių veiksmų dalyvis 
ir suprato, ko siekiama tokiais 
veiksmais, teismo posėdyje 
pabrėžė Generalinės proku
ratūros prokurorė Laima Če- 
kelienė. 1996 metų kovo 14 
dieną I. Gorbanui dėl šių nusi-

Vytautas Landsbergis

ljjonai nežinomų mūsų laisvės 
rėmėjų pasaulyje.

Su prezidentu Amold Ruu- 
tel mane sieja, tarp kitų, vie
nas ypatingas prisiminimas, 
susijęs su šių dienų įvykiais. 
1991 m. gegužės pabaigoj 
Briuselyje, kur lankėmės Be
neliukso Tarybos kvietimu, 
nuklydom nuo maršrutų į 
NATO vyriausiąją būstinę. 
Kad šį tą sužinotume apie 
mūsų šalių saugumo perspek
tyvas, ir kad apie mus jau 
žinotų.

Praėjus 11 metų, ir laimėji
mo dieną apsidairę namuose, 
pastebėtume savo modernią, 
gerai sustyguotą kariuomenę, 
kuri atsirado tarsi iš nieko, 
bet pirmiausia — iš pasišven
timo, ir diplomatiją, kuri 
NATO kryptimi dirbo išties 
gerai, todėl čia ir jos laimė-

kaltimų buvo pareikšti kalti
nimai ir paskirta kardomoji 
priemonė — rašytinis pasiža
dėjimas neišvykti. Kaltinama
jam pasislėpus nuo teisėsau
gos, 1998 sausio 14 dieną Ry
gos apygardos teismas su
griežtino kardomąją priemo
nę, paskirdamas suėmimą. In- 
terpol kanalais buvo paskelb
ta I. Gorbano paieška. Pasta
raisiais metais jis gyveno Ka
raliaučiaus srityje.

Lietuvos ir Rusijos pasienyje
I. Gorbanas sulaikytas spalio 
31 dieną — jį sulaikė Vals
tybės sienos apsaugos tarny
bos Pagėgių rinktinės parei
gūnai, kai latvis bandė pereiti 
per valstybės sieną Pane
munės pasienio kontrolės 
punkte. Tai, kad šio Latvijos 
piliečio ieško Interpol, paaiš
kėjo pasieniečiams, patikrinus 
jo asmens duomenis informa
cinėje sistemoje. Po sulaikymo 
I. Gorbanas aiškino nežinojęs, 
kad jo ieško ne tik Latvijos 
teisėsauga, bet ir Interpol. To
dėl ir ryžęsis eiti per sieną le
galiu būdu. Anot I. Gorbano, 
būdamas eilinis sovietų ka
riuomenės šauktinis jis tik 
saugojo pastatus, bet nedaly
vavo kariškių operacijose 
prieš taikius žmones.

Trečiadienį I. Gorbanas teis
mui sakė neprieštaraująs, kad 
būtų išsiųstas į Latviją ir ne
pareiškė jokių prašymų. Ta
čiau jis pabrėžė kategoriškai 
nepripažįstąs savo kaltės. 
„Buvau auklėjamas Sovietų 
Sąjungoje. Laikiau, kad tai 
mano Tėvynė, o tarnauti jai

jimas, ir už tą laimėjimą jos 
nereikėtų bausti.

Darbas nebaigtas, dar kokie 
metai pastangų ir priežiūros 
iki visateisės narystės, kuri 
reikš ir dar atsakingesnį dar
bą, dalyvavimą sprendimuose, 
o kol kas dar nepristigsim ir 
vaikščiojančių aplinkui su ak
menimis kišenėse. Tiek to su 
jais, dabar džiaugiamės ir pa
mąstykime. Štai kelios min
tys.

Ką reiškia mums užvakar 
Prahoje paskelbtas pakvieti
mas į NATO ir JAV preziden
to žodžiai Šiandien Vilniuje, 
Rotušės aikštėje. Juos užsira
šiau šiek tiek iš atminties, 
kaip esmę, kaip įvykį.

Girdėjome pranešimą — 
žinią visiems, pasakytą aiš
kiai ir raiškiai, urbi et orbi — 
miestui ir pasauliui:

Čia yra mūsų draugai. Jeigu 
kas nors veiks kaip Lietuvos 
priešas, jis bus Jungtinių 
Valstijų priešas.

Dabar, manau, kai kurie po
litikai kai kuriose šalyse turė
tų pakeisti savo politinį žody
ną.

Lietuva daugiau nebebus 
gąsdinama, niekas ant jos 
nešūkaus, nepravardžiuos — 
štai svarbiausiu, kuo rytdiena 
turi skirtis nuo vakardienos.

Visi gausim daugiau pasi
tikėjimo savimi, savo šalimi. 
Žmonės bus laisvesni nuo bai
mės. Lietuvos politikai — taip 
pat, juk jie irgi žmonės.

Atsiveria kur kas didesnės 
galimybės branginti ir stiprin
ti tautos orumą, greičiau at

mano pareiga”, — sakė kalti
namasis. Teismo posėdyje I. 
Gorbanui atstovavo Lietuvos 
valstybės paskirtas advokatas 
— dėl teisinės pagalbos į Lat
vijos ambasadą šios šalies pi
lietis nesikreipė.

Pakistano diplomatas 
pasveikino Lietuvą

Vilnius, gruodžio 4 d. 
(Elta) — Kadenciją baigiantis 
Pakistano ambasadorius Lie
tuvai Salman Bashir trečia
dienį, atsisveikindamas su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
pasveikino Lietuvą sėkmingai 
integruojantis į euroatlantines 
organizacįjas. Pokalbio metu 
prezidentas ir ambasadorius 
aptarė Lietuvos ir Pakistano 
galimybes plėtoti dvišalius 
santykius, ypač ekonomikos 
srityje. Pakistano ambasado
rius atstovauja savo šaliai Lie
tuvoje, reziduodamas Danijos 
sostinėje Kopenhagoje.

Mato didelę Lietuvos 
pažangą

Vilnius, gruodžio 4 d. 
(Elta) — Europos Sąjungos 
(ES) šalių ambasadoriai mato 
didelę Lietuvos pažangą dery
bose dėl narystės šioje euro
pinėje organizacijoje. Tai jie 
pažymėjo trečiadienį Danijos 
ambasadorės Eva Janson Vil
niuje surengtų dalykinių pietų 
metu, kuriuose dalyvavo pre
zidentas Valdas Adamkus bei 
ES valstybių ir šalių kandi
dačių ambasadoriai.

Buvo aptarti svarbiausi be
sibaigiančių derybų dėl Lietu
vos narystės ES klausimai, su
siję su žemės ūkiu, Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymu

JAV prezidentui George W. Bush lankantis Vilniuje š.m. lapkričio 23 d., džiūgaujanti minia norėjo jam paspaus
ti ranką ir padėkoti už palankumą bei paramą, parodytą Lietuvai siekiant narystės NATO.

Gedimino Žilinsko (Eltai nuotrauka
sikratyti likusių vergystės 
kompleksų, o su jais — ir kar
tais deklaruojamo vergijos pa
siilgimo.

Tarptautinėse plotmėse Lie
tuvai puiki proga įrodyti, kad 
ji — sąžininga, patikima Va
karų demokratijų sąjunginin
kė.

Darbą šia kryptimi būtina 
tęsti ir nesilpninti darbininkų 
gretų. Pakeitimai kariuome
nės vadovybėje ir diploma
tijoje, tikinčioje tikslais ir 
turinčioje įdirbį, būtą tie
siog žalingi. Taip mąstau 
ypač apie laikotarpį, kuris lie
ka ligi ratifikuotos narystės.

Turėkim svajonę ir tikslą — 
pašalinti baimę iš tautų san
tykių, ypač iš kaimynų santy-

bei tranzitu į Karaliaučiaus 
sritį. Prezidentas teigė, jog 
svarbu, kad derybos dėl na
rystės ES baigtųsi laiku, o su
tarties patvirtinimo procesas 
kitais metais vyktų sklan
džiai.

Derybų su ES pabaigos tiki
masi kitą savaitę. Tikimasi, 
jog gruodžio 12-13 d. ES pir
mininkaujančios Danijos sos
tinėje susitikę 15 ES valstybių 
ar vyriausybių vadovų pakvies 
Lietuvą bei kitas sėkmingai 
derybas baigusias kandidates 
prisijungti prie bendruos.

Aptarti dvišalių Lietuvos
ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
(JAV) ryšių, NATO plėtros, 
santykių su Rusija bei kitų 
klausimų į Vašingtoną išvyko 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterįjos valstybės sekreto
rius Evaldas Ignatavičius.

Trečiadienį jis pradėjo darbo 
susitikimus su JAV parei
gūnais. Iki penktadienio truk
siančio vizito metu E. Ignata
vičius apsilankys JAV Kon
grese, Valstybės departa
mente, Nacionalinėje saugu
mo taryboje, taip pat Naciona
liniame gynybos universitete 
bei Strateginių ir tarptautinių 
studijų centre. (Elta)

Vakar Klaipėdą iš Estijos
pasiekusios 200 porų nau
jutėlaičių pačiūžų, o iš Londo
no — ledo šaldymo įranga, ku
rios dėka ledas įmanomas 
esant net 25 laipsnių karščiui, 
taip pat Teatro aikštėje pra
dėta puošti 16 metrų eglė — 
tai vis džiugūs ženklai, kad 
šeštadienį klaipėdiečių laukia 
šventė. Gruodžio 7 dieną Teat-

kių.
Dabar nuo mūsų į Rytus 

tebestūkso didžiulė baimės 
erdvė. Mūsų Konstitucinis ak
tas ir Konstitucįjos dalis, kuri 
draudžia jungtis į posovietines 
karines, karinių tranzitų ir 
panašias erdves, visai nedrau
džia, o skatina išeiti iš anos 
baimės erdvės. Tą ir darom. 
Kalbu ne apie būgštavimus ar 
kokį „bijojimą”. Baimė yra blo
gis pirmiausia todėl, kad ati
ma laisvę. Nereikia nė tankų 
važiavimo per sienas naują 
birželio 15-ąją, pakanka ne
laimės prisiminimu ar pagra
sinimu sugniaužti širdį, su
kaustyti protą, ir tu jau bai
mės nelaisvėj. Kitokie nelais
vės pavidalai ateina iš paskos.

ro aikštėje bus įžiebta kalė
dinė eglutė. Ledo ratu aplink 
Taravos Anikės skulptūrą vie
nu metu, planuojama, galės 
čiuožti iki 200 žmonių. (Elta)

Pažyminti Pasaulinę žmo
nių su negalia dieną, Kaune 
surengta neįgalių jaunųjų fo
tografų paroda „Mano pasau
lis 2002”. Koks tas pasaulis, 
galima pamatyti Jaunimo fo
tografijos mokykloje. Pasak 
pensionato vadovų ir auklė
tojų, atlydėjusių savo globoti
nius į parodos atidarymą, 
neįgaliojo žvilgsnis į aplinką 
skiriasi nuo sveikojo, nes jo

Lietuva ir Rusija susitarė dėl 
kelionių

Maskva/Vilnius, gruodžio 
3 d. (Elta) — Nuo 2003 metų 
sausio 1 dienos į ir iš Kara
liaučiaus sritį vykstantys Ru
sijos piliečiai turėtų be iškvie
timų gauti nemokamas daug
kartines vizas metams. Tokia 
pati kelionių tvarka būtų tai
koma ir Lietuvos piliečiams. 
Tai numatyta naująjame Lie
tuvos ir Rusijos Vyriausybių 
susitarimo dėl abiejų valsty
bių piliečių kelionių projekte. 
Jis suderintas Maskvoje pasi
baigusių Lietuvos ir Rusijos 
užsienio reikalų ministerijų 
konsulinių tarnybų konsulta
cijų metu.

Spalio pradžioje Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija 
perdavė notą Rusįjos ambasa
dai Vilniuje, informuodama, 
kad nuo 2003 metų sausio 1 
dienos nustos galioti laikina
sis susitarimas, įteisinęs bevi
zę kelionių tvarką. Tikimasi, 
jog naujoji Lietuvos ir Rusijos

Štai kodėl NATO arba Suvie
nytosios demokratijos, kaip 
norėčiau vadinti šią organiza- 
cįją, yra už jūsų ir mūsų lais
vę.

Tikiu, kad Lietuvoj daug yra 
ir vis daugės suprantančių, 
jog visai kas kita, kai nera
miame pasaulyje, kur visai ne
toli mūsų yra tiek negeros va
lios, žiaurumų ir nežinomybių, 
jau daromės nebe vieni. Tikrai 
ne vieni; jau galime sakyti ir 
savo tėvynei: tu ne viena, ma
žoji mano sese, tu ne viena.

Ir mes taip pat kur nore 
ateiname padėti atsidūru- 
siems pavojuje, užstoti, pa
guosti: „nenusiminkite, štai 
Lietuva”. Toks bus jos, mūsų 
šalies, indėlis į bendrą reikalą.

pasaulį riboja liga. Todėl ruo
šimasis šiai parodai ir atvyki
mas į ją buvo didelė ir laukia
ma šventė, sakė Vilįjampolės 
vaikų ir jaunimo pensionato 
vadovai. (Elta)

♦ Lietuvoje viešintys Vo
kietijos Federacijos verslo 
ir logistikos centro (ETTC) at
stovai Lietuvos verslininkams 
pasiūlė įkurti Frankfurte prie 
Oderio Lietuvos verslo parką 
(logistikos centrą). Šiame par
ke vokiečiai siūlo lietuviams 
įsteigti šviežių daržovių, vai
sių perdirbimo įmones, tam 
ketina skirti lengvatinius 
kreditus. (Elta)

Vyriausybių sutartis dėl abie
jų valstybių piliečių kelionių 
bus pasirašyta dar šiais me
tais ir įsigalios jau nuo 2003 
metų sausio 1 dienos.

Naująjame susitarimo pro
jekte tai pat numatomos vizų 
režimo lengvatos arba paleng
vinta vizų išdavimo procedūra 
Rusijos ir Lietuvos vežėjams. 
Šalių diplomatai susitarė, jog 
nemokamos vizos be iškvie
timų galės būti išduodamos 
vykstantiesiems į kultūros ir 
sporto renginius, pirmos gru
pės invalidams, vyresniems 
nei 60 metų asmenims bei lan
kantiems artimųjų kapus.

Tapdama Europos Sąjun
gos nare, Lietuva įsipareigojo 
griežčiau kontroliuoti būsi- 
mąją Bendrijos sieną, todėl 
nuo kitų metų Rusijos piliečiai 
iš ir į Karaliaučiaus sritį nebe
galės vykti be vizų tranzitu 
per Lietuvos teritoriją.

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SPORTO APŽVALGA

ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS
EDVARDAS ŠULAITIS

Lapkričio 30 d. Clevelande 
įvyko prieš dvi savaites numa
tytas, bet tada atšauktas, 
Šiaurės Amerikos Lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto sąjun
gos metinis visuotinis suvažia
vimas, sutraukęs kiek dau
giau negu pora dešimčių žmo
nių.

Daugiausia atstovų atke
liavo iš Kanados. Žinoma, bu
vo vietinių ir Detroito veikėjų. 
Nepaisant, kad Čikagoje šiuo 
metu yra įsikūrusi sąjungos 
centro valdyba, iš čia nuvyko 
tik du žmonės: tai valdybos 
pirmininkas Rimantas Dirvo
ms ir iždininkas Aleksas Lau
raitis. Jiedu abu yra vyresnės 
kartos mūsų sporto veikėjai, o 
jaunesnieji turbūt turėjo kitų 
užsiėmimų namuose.

Aukščiau minėtų asmenų 
informacijomis naudodamiesi 
parengėme šią apžvalgą apie 
suvažiavimą.

Kaip buvo pranešta, suva
žiavimas praėjo be nesusipra
timų bei ginčų. Atrodė, kad 
kai kurie atvažiavusieji nela
bai juo domėjosi. Pavyzdžiui, 
Hamiltono „Kovo” sporto klu
bo atstovai tedalyvavo tik 
priešpietiniame posėdyje, o po 
jo — nepasirodė.

Suvažiavime apgailestau
ta, kad Rytų sporto apygarda 
nerodo noro dėtis prie bendros 
sąjungos veiklos, o rengia var
žybas atskirai.Tas pats pasa
kytina ir apie JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdy
bos vicepirmininką sporto rei
kalams Rimą Gedeiką, kuris 
nekooperuoja su centro valdy
ba. Jį bus bandoma pakeisti 
kitu asmeniu.

Š. Amerikos lietuvių spor
to žaidynių reikalu buvo pada
ryta konkrečių nutarimų. Pa
grindinės žaidynės suaugu
siųjų klasėse 2003 m. įvyks 
Clevelande, o jaunių ir jaunu
čių klasėse Toronto mieste. 
Veteranai savo jėgas išmėgins 
netoli Toronte esančiame Ha- 
milton mieste. Taip pat buvo 
kalbama ir apie kai kurių ki
tų pavienių sporto šakų varžy
bų pravedimą.

Buvo diskutuojami 2003 
metų vasarą (birželio 28-29 d.) 
Vilniuje numatytų Lietuvos 
sporto žaidynių, skirtų kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
750-sioms metinėms, paminė
ti, reikalai. Į jas kviečiami ir 
užsienyje gyvenantieji lietu
viai sportininkai.

Iš Toronto atvykęs veiklus 
sporto darbuotojas ir sporto 
spaudoje pasireiškęs Sigitas 
Krašauskas, kuris neseniai iš
leido jo paties parašytą knygą 
„Penkiasdešimt sportinės 
veiklos metų išeivijoje” („Fifty 
Years in The Athletic Move- 
ment Among The Lithuanians 
in Exile”), kalbėjo apie šį lei
dinį. Jis, beje, atsakė ir į mū
sų „Draugo” sporto skyriuje 
išspausdintus šios knygos kri
tikos žodžius. S. Krašauskas 
buvo atsivežęs ir nemažai šio

mūsų sportinė veikla Š. Ame
rikoje išgyvena krizę. Bando
ma veikti vis senaisiais meto
dais, nors ir matant, kad jie 
neduoda reikiamų rezultatų. 
Todėl negalima daug burnoti, 
jog kai kurie žmonės, ypač 
neseniai į šį kraštą atvykusie
ji, steigia savo klubus ir ne
nori nieko bendra turėti su 
ŠALFASS-ga. Kai kurie jų tu
ri skirtingų minčių ir ieško 
įvairių būdų kaip būtų galima 
vystyti veiklą, nelaukdami 
nurodymų (arba „apribojimų”) 
iš viršaus.

Apskritai, dabartinė lietu
vių sporto veikla Š. Amerikoje 
yra sumažėjusi iki minimumo. 
Jau nebeliko apygardinių 
varžybų, nekalbant apie pa
vienių klubų tarpusavio ben
dravimą. Gerai atsimename 
laikus prieš 40—50 metų, 
kada lietuvių sporto klubai 
rungtyniavo tarpusavyje, kar
tais vykdami tolimus nuoto
lius į kitus miestus. Dabar visa 
tai — tik gražūs prisiminimai. 
Kai kurios sporto šakos, pvz., 
futbolas („soccer”) lieka už
mirštas, nes vien tik Čikagoje 
tebeveikia jį kultivuojantis 
sporto klubas (anksčiau buvo 
jų 5 ar 6), nepaisant, jog ši 
sporto šaka Š. Amerikoje ame
rikiečių tarpe gerokai išpopu
liarino.

Čia būtų galima išskai
čiuoti daug liūdnų dalykų, ku
rie reikalingi greito dėmesio, 
nes laikas tarnauja mūsų ne
naudai.

Žinome, kad į šį kraštą at
vyko daug jaunų vyrų (o taip 
pat ir moterų) iš Lietuvos. Jie 
visi bent pradžioje dar nori 
reikštis sporte. Juos reikėtų 
kiek galima greičiau įtraukti į 
lietuvių sportinę veiklą. O kas 
tai galėtų atlikti? ŠALFASS 
vadovybė to nedaro. O kas gi 
kitas turėtų to darbo imtis?

Tačiau kai kurie pavieniai 
klubai tą daro. Geras pavyz
dys — Čikagos Lietuvių futbo
lo klubas „Lituanica”, kurio 
komandos žaidėjų daugumą 
sudaro neseniai iš Lietuvos 
atvykusieji. Worchesteryje bu
vo atgaivintas lietuvių sporto 
klubas irgi naujųjų imigrantų 
dėka. Ir visa tai vyksta priva
čia iniciatyva, nes ŠALFASS- 
gos vadovybė turbūt neturi 
noro ar laiko imtis darbo.

Reikia manyti, jog ŠAL
FASS-gos centro valdybos 
žmonės artimiausiu laiku įs
tengs susirinkti ir aptarti 
įvairius aktualius klausimus, 
jeigu norima mūsų sporto ju
dėjimą grąžinti bent į anks
čiau buvusias vėžes, jau ne
kalbant apie galimybę siekti 
didesnės veiklos.

Lapkričio 20 d. Lietuvos dviratininkams Raimondui Rumšai ir Tomui Vaitkui Kūno kultūros ir sporto departa
mente įteikti medaliai „Už sporto pergales". Po apdovanojimo Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis 
direktorius Vytas Nėnius (iš kairės) sveikina Raimondą Rumšą ir Tomą Vaitkų.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

ŽYMŲJĮ KELIAUTOJĄ, DVIRATININKĄ 
LIUDĄ ALSEIKĄ PRISIMENANT

Šiemet sukanka 115 metų 
nuo didžiojo keliautojo Liudo 
Alseikos gimimo. Pažinojusieji 
jį mena gyvą, energingą, ku
piną naujų sumanymų ir ne
blėstančio optimizmo, pasi
ruošusį keliauti dviračiu ir vi
sada su mažyte žalia penkia
kampe žvaigždute atlape, su 
tuo iškalbingu esperantininko 
ženklu, kurio atvaizdą jis ne
šiojo giliai širdyje visą savo 
sąmoningą gyvenimą.

L. Alseika buvo žemėtvarki
ninkas, matininkas, už nuo
pelnus vyriausybės apdovano
tas Gedimino ordinu. Prieš
kario Lietuvoje žinomas, kaip 
aktyvus esperantininkas, 
mąstytojas, keliautojas, res
publikos turizmo veteranas ir 
uolus jo propaguotojas, apdo
vanotas „Fizinės kultūros žy
mūno ženklu”.

Įvairiapusišką L. Alseikos 
kraštotyrinę veiklą apvainika
vo jo sumanytas ir organizuo
tas pirmasis turistinis žygis 
dviračiais per du žemynus Eu
ropą ir Aziją „Klaipėda—Vla
divostokas”. Sumanymui ir 
projektui pritarė daug turistų, 
tačiau galutinai susiformavo 
septynių žmonių grupė, į ku
rią įėjo penki Lietuvos atsto
vai: pats L. Alseika, pedagogai 
Algimantas Knašas ir Algir
das Petkūnas, žurnalistas 
Gotfredas Šimkus, tarnauto
jas Domas Vitkus, ir du iš Es
tijos — Matti Levandi ir Eval
das Seibė. 1960 m. grupelė 
entuziastų, 73 metų vadovo 
vedami, iš Klaipėdos pradėjo 
beveik pusę metų truksiančią 
kelionę. Jie buvo pasiryžę ger
tuvę su Baltijos jūros vande
niu nuvežti 11,800 kilometrų 
ir išpilti į Ramųjį vandenyną 
prie Vladivostoko. Miestuose 
ir didesnėse gyvenvietėse gru
pę sutikdavo ir palydėdavo 
žmonės, linkėdami laimingo 
kelio.

1960 m. gegužės 19 dieną

„Metropolitan” futbolo („soccer”) lygos major 
divizijos rudens rato baigminė lentelė

Iš „Metropolitan” futbolo lygos vadovybės gauta oficiali pir- 
menybinė lentelė, kuri nesiskiria nuo anksčiau mūsų paskelb
tos. Joje tik yra daugiau informacijos.

leidinio egzempliorių. Beje, 1 „Liths-Lituanica” 9 7 0 2 ■ 25-10 23
pati knyga pardavinėjama po 2 „Eagles” 9 4 0 5 25-11 17
25 dolerius ir yra labai verta 3 „Lightning” 9 5 2 2 22-10 17
mūsų sporto mėgėjų dėmesio. 4 „Maroons” 9 4 4 1 22-13 13

Suvažiavime buvo pami 5 „Green-White” 9 3 3 3 12-17 12
nėta ir daug kitų klausimų, 6 „Vikings” 9 3 3 3 9-14 12
kuriuos visus yra sunku čia iš 7 „Sockers” 9 3 5 1 14-18 10
vardinti. Tą, galimas daiktas, 8 „United Serbs” 9 3 5 1 16-30 10
atliks pačiame suvažiavime 9 „Schwaben” 9 3 6 0 17-24 9
dalyvavęs žmogus. Gaila, kad 10 „Kickers” 9 0 7 2 11-26 2
rašančiųjų sporto temomis be
veik nebeliko. Iš eilės — vieta, vardas, rungt. skaičius, pergalės, pra-

Tačiau, iš šalies žiūrint, laimėjimai, lygiosios, įvarčių santykis, taškai.

Vladimiro srityje, netoli Go- 
rochoveco miestelio, remon
tuojamame kelio ruože L. Al
seika pakliuvo po sunkvežimio 
ratais ir žuvo. Dviratininkų 
grupė amžinai atsisveikino su 
Lietuvos turizmo patriarchu. 
Jo palaikai buvo pervežti į 
Klaipėdą. Karstą, apmuštą ža
liu audiniu, simbolizuojančiu 
taip velionio mylėtą gamtą ir 
esperanto simbolį — žalią 
žvaigždutę, su balta kepuraite 
ant viršaus tūkstantinė klai
pėdiečių minia lydėjo per visą 
miestą. Grupė jaunuolių ran
komis supylė savo mylimo 
mokytojo kapo kauburėlį.

Žygeiviai, kurių gretas po 
vadovo žūties papildė pedago
gas Danielius Štaras, pasiva
dinę L. Alseikos vardo grupe, 
toliau keliavo ir per 162 die
nas, 1960 m. spalio 9 dieną 
pasiekė Vladivostoką. L. Alsei
kos paskutinis žygis ir žūtis 
išgarsino Lietuvą, skatino ke
liauti, domėtis savo krašto 
praeitimi, ugdyti charakterį, 
fizines ir dvasines jėgas. Ant 
paminklinio akmens iškalti 
žodžiai „Per pažinimą ir grožį 
į tiesą”, buvo Liudo Alseikos 
kelrodė žvaigždė.

L. Alseika gimė 1887 m. ba
landžio 25 d. Kvietkelių dvare, 
Kuršėnų parapijoje, Šiaulių 
krašte, bajorų šeimoje. Anksti 
netekęs tėvų, padedamas pa
siturinčiai gyvenančios vy
riausios sesers Onos, mokėsi 
Šiaulių gimnazijoje. Baigęs 
šešias gimnazijos klases, buvo 
priverstas toliau pats pasi
rūpinti savo ateitimi. Įsidarbi
nęs garvežio kūriku, išvyksta 
siekti mokslų į Rusiją. 1910 
m. Baškirijoje, Ufos mieste 
baigęs aukštąją geodezijos mo
kyklą ir įgijęs inžinieriaus ge
odezininko specialybę, prade
da savo gyvenimo keliones. 
Dirba matininku Chersono ir 
Kijevo gubernijose, Besarabi
joje ir Kazachstane, mokyto
jauja Chabarovsko krašte.

Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, 1920 m. L. Alseika 
jūromis aplink Aziją ir Eu
ropą, aplankęs daug egzotiškų 
kraštų, grįžta į gimtinę. Dirba 
matininku, dėstytoju, aktyviai 
dalyvauja esperantininkų 
veikloje. Jis — Tarptautinės 
esperanto draugijos atstovas 
Lietuvoje, aktyvus Turizmo ir 
Lietuvai pagražinti draugijų 
veikėjas, skatinantis jaunimą 
keliauti, domėtis savo krašto 
praeitimi, jo kultūra. Nera
miais pokario metais L. Alsei
ka Švenčionyse įkuria žemės 
ūkio skyrių, Žemės ūkio ban
ką, dirba pedagoginį darbą Ig
nalinoje, vėliau — Klaipėdoje. 
1949 m. —- L. Alseika Klai

pėdos kraštotyros muziejaus 
mokslinis bendradarbis, padė
jęs jį atkurti. Vienas pirmųjų 
vadovų — gidų mieste, puikiai 
žinantis Klaipėdos krašto isto
riją bei kultūrą, vedantis atvy
kusius Kuršių Nerijos keliais. 
Visą laisvalaikį skiria kelio
nėms dviračiais, baidarėmis. 
Tačiau viena kelionė jam buvo 
lemtinga...

Lietuvos keliautojų sąjungos 
nariai, dviratininkai, puoselė
ja Liudo Alseikos propaguotas 
humanizmo ir pažinimo idė
jas, keliaudami po Lietuvą ir 
kitas pasaulio šalis.

Svajonė Merilienė
Pastaba. Šio straipsnio au

torė, Svajonė Merilienė, yra 
pedagogo, kraštotyrininko, di
delio keliautojo, dviratininko 
Liudo Alseikos dukraitė. Kuo
met, pasinaudodami Seattle, 
Washington valstijoje gyve
nančios Inos Bray informaci
jomis, parašėme apie aplink 
pasaulį keliavusius Lietuvos 
dviratininkus, paminėdami ir 
gerokai anksčiau buvusį L. Al
seikos žygį, gavome iš S. Meri- 
lienės elektroninį laišką, ku
riame autorė, šalia kitų da
lykų, pažymėjo: „Labai džiau
giamės ir dėkojame, kad 
'Draugas’ parašo apie žymius 
mūsų Lietuvos dviratininkus, 
apkeliavusius aplink pasaulį, 
apie jų susitikimus ir parodas. 
Būčiau nepaprastai dėkinga, 
jeigu 'Draugas', minint L. Al
seikos 115 gimimo metines, iš
spausdintų nors trumpą at
karpėlę ir mano prisiminimus 
apie senelį”, — taip rašė S. 
Merilienė.

Jos dėka, „Draugas” dabar 
gali skaitytojus plačiau supa
žindinti su šiuo žymiuoju Lie
tuvos keliautoju.

E. Š.

SALĖS FUTBOLO 
(„INDOOR SOCCER”)

PIRMENYBĖS

Jau sudarytas 2003 metų 
„Metropolitan” futbolo lygos 
salės futbolo „major” divizijos 
rungtynių tvarkaraštis.

Pirmenybės prasidės sausio 
5 d. ir jos bus pravestas 
„Odeum” pastate, Vilią Park, 
IL (ten, kur jos vykdavo ir 
anksčiau).

Sausio 5 d. „Lituanica” rung
tyniaus su „Kickers” futboli
ninkais. Pradžia — 4:30 vai. 
p.p. Sausio 12 d. tą pačią va
landą lietuviai išmėgins jėgas 
su „Eagles”, o sausio 19 d. 6 
vai. p.p.'— su „United Serbs”.

Bus varžomasi kiekvieną 
sekmadienį (išskyrus vasario 
16 d.) iki kovo 9 d.
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ATKURTAS SPORTO KLUBAS
Nepraėjo ir metai, kai suak- 

tyvėjo sportinė veikla rytinėje 
JAV pakrantėje. O mūsų ma
žoje valstijoje — ypatingai. 
Dalyvauta keliuose krepšinio 
turnyruose ir pasiekta gerų 
rezultatų. Patys taip pat su
gebėjome surengti nemažą 
turnyrą, dalyvavo net ir mo
terų komandos. Tad priėjome 
išvados, kad geriau veiklą vys- 
tysim, kai bus sporto klubas, 
turintis daugiau galimybių. 
Prisimenant istorįją Connecti
cut valstijoje buvo keli sporto 
klubai, kurie jungė įvairių 
sporto šakų mėgėjus. Buvo pa
siekta neblogų rezultatų krep
šinio, futbolo aikštėse. Daug 
sporto veteranų, aktyvių spor
tininkų ir dabar gerai mena tą 
laikotarpį.

Tad, praėjus keliems de
šimtmečiams, klubas, kuris 
apjungs įvairių sporto šakų 
mėgėjus, vėl atsikūrė. Penkta
dienį, lapkričio 1 d., Waterbu- 
ry į Vyčių klubą susirinko 
apie 50 sportininkų ir jiems 
prijaučiančių į atkuriamąjį 
klubo susirinkimą. Buvo ap
tarta, kokie pagrindiniai rū
pesčiai laukia klubo narių ir jo 
naujos valdybos. Susirinkusie
ji siūlė, teikė pasiūlymus, ku
rie ir sudarys klubo įstatų 
pagrindą. Nutarta pasivadinti 
CT lietuvių sporto klubu, nes 
jis apjungs visos valstijos 
sportininkus. Klubo pirminin
ku išrinktas, visiems gerai pa
žįstamas, Laurynas Misevi
čius. Be jo į klubo valdybą 
išrinkti: Algis Gelažauskas — 
sporto klubo dvasinis vadovas, 
Algis Bagdonas — sporto klu
bo techninių/organizacinių rei
kalų komiteto vadovas, Mari
jus Kovaliukas — sporto tur
nyrų organizacinio komiteto 
direktorius, Monika Kamuse- 
vičiūtė — iždininkė ir finansų 
sekretorė, Linas Balsys — val
dybos garbės narys ir atstovas 
ryšiams su kitomis organiza
cijomis, šių eilučių autorė —

valdybos sekretorė ir ryšių su 
spauda bei visuomene komite
to vadovė.

Atkuriamajame susirinkime 
sulaukėme ir svečių iš aplinki
nių valstijų. Susirinkime daly
vavo CT LB apygardos valdy
bos pirmininkė Laima Karo- 
sienė. Klubo pirmininką ir 
valdybą sveikino Andrius Pau- 
ga — Lietuvos Respublikos ge
neralinio konsulato New Yor
ke konsulas. Pirmaisiais klubo 
nariais tapo Lietuvos Vyčių 
Naujosios Anglijos apygardos 
valdybos narys Joe Stiklius su 
žmona ir sūnumi. Sveikinimą 
atsiuntė ir Hartford Lietuvių 
Bendruomenė, vadovaujama 
pirmininkės Danutės Grajaus
kienės. Tikėsimės, kad atkur
tas klubas dar daugiau su
telks naujus atvykėlius lietu
viškai veiklai.

Sigita Šimkuvienė

Mindaugas Boruta, Monroe Com
munity Colledge, Rochester, NY, 

puolėjas.
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VERTYBIŲ SKALĖJE IR UŽ 
JOS RIBŲ

ALGIMANTAS ZOLUBAS

Mūsų dienas pasiekė ir 
tautoje įsitvirtino kunigaikš
čio Kęstučio vardas; Lietuvoje 
Kęstučio apstu, Algirdų ma
žiau, o Jogailų negirdėti, nors 
pastarasis vardas turėjo kara
liaus karūną. Kęstutį, kaip 
byloja istorijos šaltiniai, gerbė 
net priešai. Priežastis — mo
rali politika. '

Moralios politikos nuosta
tą Lietuvoje garsiai ištarė ir 
nuo Sąjūdžio užuomazgos 
nuosekliai jos laikosi pirmasis 
atkurtos valstybės vadovas 
Vytautas Landsbergis. Nepai
sant jam metamų absurdiš
kiausių kaltinimų, begėdiškų 
niekinimų, jo vardas žinomas 
ir gerbiamas tarp geros valios 
žmonių Lietuvoje, pripažintas 
ir su pagarba tariamas pasau
lyje. Atsigręžus į Sąjūdžio 
laikus, išsilaisvinimo žings
nius, valstybės atkūrimo įtei
sinimą, laikyseną brutalios 
okupanto agresijos akivaizdo
je pamatysime, kad visos jo 
nuostatos, diplomatija buvo 
grindžiama tiesa, teise ir 
teisingumu.

Kodėl gi V. Landsbergis 
taip kaltinamas, niekinamas 
Lietuvoje, o Rusija jį laiko 
rimtu priešu? Trumpai ta
riant, — skirtinga bendraž- 
mogiškųjų ir amžinųjų verty
bių samprata, o patikslinus, 
— kaltintojų ir niekintojų 
„vertybės” yra už tikrųjų ver
tybių skalės ribų, jos išimtinai 
priklauso iki nešvankumo pri
mityviai buičiai, o ne iškiliai 
būčiai. Kodėl jį Rusija laiko 
didžiausiu priešu? Jo rankose 
mato galingiausią ginklą — tie
są, teisę ir teisingumą, mora
lią politiką, kuri gina ne tik 
savo tautos, bet ir kitų pa
vergtų tautų teisę į laisvę ir 
nepriklausomybę, teisę, kurią 
suteikė ne šios žemės galiūnai.

Pirmasis atkurtos valsty
bės vadovas veikia ir gyvena 
ne tik paminėtų, bet ir kitų, 
daugeliui nepažintų, pamirštų 
ar sovietmečiu iš sąmonės 
išguitų vertybių pagrindu. O 
tą vertybių skalę, glaustai 
išdėstytą, labai aiškiai suvo
kiamą, galima rasti tikybos 
pradžiamokslyje — Katekiz
me. Ir nereikia politikams 
kurpti kokių etikos kodeksų 
ar taisyklių, ką siūlo Seimo 
pirmininkas A. Paulauskas, 
užtenka atsiversti minimą 
Pradžiamokslį, nes dauguma 
jo nuostatų tinka ir netikin
čiam į Dievą žmogui. Ten įvar
dintas gėris, parodyta visa 
tikrųjų vertybių skalė, ten 
rasime tai, kas yra už vertybių 
skalės ribų, įvardintą blogį.

Taigi, V. Landsbergis ki
toks nei dauguma, kurią jis 
vedė iš nelaisvės namų. Todėl, 
parėjusi į laisvės namus, ta
čiau į juos vedliais įsileidusi 
vakarykščius prievartautojus, 
gyvendama pagal nelaisvės 
namų taisykles ir dėl to patir
dama negandas, ta dauguma

RUDENS SAVAITGALIS 
LIETUVIŲ OMAHOJE

Audronė

Omahos lietuviams 
sekasi su klebonais

Pirmą kartą į Omahos 
vardą atkreipiau dėmesį per
skaičiusi prel. Lado Tulabos 
prisiminimus, kur jis pasakojo 
atsitikimą iš „dypukų” kelio
nių į Ameriką. Kartą, atplau
kus laivui su imigrantais iš 
Europos, Nevv Yorke Omahos 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. Juozas Jusevičius pa
matęs ant akmens sėdinčią ir 
verkiančią moteriškę su gal 
penkiais vaikais. „Ko verki, 
moteriške”, - paklausęs kuni
gas. „Kad manęs su vaikais 
niekas neima”, - toji atsa-

kaltina ir niekina moralųjį po
litiką, o į valdžias vėl renka 
politinius verteivas, naujuo
sius laukinius kapitalistus, 
savo veiklą grindžiančius 
nuostatomis, prasilenkian
čiomis su tikrosiomis verty
bėmis. V. Landsbergis tapo 
Nepriklausomybės simboliu, 
todėl niekinant jį, niekinama 
morali politika, tauta ir jos 
valstybė, Nepriklausomybė.

Nemoralios vidaus poli
tikos mūsų valstybėje — tik
ras antplūdis. Dėl jos didžioji 
visuomenės dalis skursta, jos 
uždirbtas turtas išgrobsto- 
mas, tarpsta naujieji kapita
listai milijonieriai, įstatymais 
įteisinamas neteisingumas, 
įsišaknijo gerų įstatymų ne
paisymas. Užsienio politikos, 
formaliai kreipiamos į Vaka
rus, tačiau tikrovėje — į Ry
tus, ne tik moralia, bet ir 
pragmatiška negalima vadin
ti; ji veda į ekonominę, o per ją 
ir politinę priklausomybę nuo 
Rytų. Valdžioje esantys poli
tikai, skelbdami „labai drau
giškus” santykius su neva 
naująja Rusija, maskuoja jos 
senuosius imperinius siekius, 
„nemato” viso pasaulio akyse 
vykdomo mažos čečėnų tautos 
nuožmiausio teroro ir tikriau
sio genocido. Šio valstybinio 
teroro ir genocido akivaizdoje, 
kai didžiosios valstybės patai
kauja naujajam Rusijos dikta
toriui, V. Landsbergis, deja, 
ne dabartinių valstybės va
dovų, o savo iniciatyva, daly
vavo pasaulio čečėnų kongrese 
Danijoje, savo autoritetu pa
rėmė moraliai teisėtus paverg
tos tautos siekius.

Gyvenimą, grindžiamą už 
tikrųjų vertybių skalėš ribų 
esančiomis nuostatomis, jau 
gyvenome. Laisvės namams 
jos netinka. Prezidento ir savi
valdybių rinkimai parodys, ar 
atsigręšime į tikrąsias ver
tybes, įvertinsime moralios 
politikos reikšmę, ar ir toliau, 
prasilenkdami su vertybėmis, 
į valdžias rinksime politinius 
verteivas, politinius valkatas, 
bėgiojančius iš vienos į kitas 
partijas, komunistinius cha- 
melionus (SSKP-LKP-LDDP- 
LSDP) bei kitokius Rytų pa
taikūnus.

Įsidėmėk, mielas tautieti, 
kad tikroji, morali, į būtį nu
kreipta politika yra vertybių 
skalėje, o ne už jos ribų.

TRUMPAI...

GAJOS VUOKLĖS
Šiuo metu vis dažiau 

pabrėžiama, kad vietinei florai 
ir faunai pavojų sudaro įvai
rūs augalai bei gyviai, tyčia ar 
netyčia atsiradę šiame krašte 
ir pradėję gaivališkai daugin
tis. Pietinės Amerikos valsti
jose vienas toks, iš pažiūros 
nekaltas, kenkėjas yra vijokli
nis augalas, vadinamas „kud
zu”. Tai nepaprastai greitai

V. Škiudaitė

kiusi. „Važiuojam su manim”, 
- pasakęs kun. J. Jusevičius ir 
paskui paskelbęs spaudoje, 
kad visos šeimos su vaikais 
važiuotų į Omahą, jis visus 
priimsiąs. •

Tiesiog stebuklingi pasa
kojimai sklinda apie šį šventą 
kunigą. Vokietijos DP stovyk
lų net vaikai prisimena, kad 
ant stiklainių su daržovių 
konservais, kuriuos gaminda
vo XX a. pradžios imigrantų 
moterys lietuvės Omahoje, 
buvo užrašyta šio kunigo pa
vardė ir adresas. Taip dauge
lis ir sužinoję, kad Omahoje 
yra lietuvių telkinys ir kad ten 
jie laukiami.

Lapkričio 13 d. Lietuvos pasienyje su Baltarusija atidarytas modernus Lavoriškių pasienio veterinarijos kon
trolės punktas. Bendra sąmatinė jo darbų vertė yra apie 4 mln. litų. Dalį lėšų tam skyrė Europos Sąjunga, liku
sias — Lietuvos valstybės iždas. Per devynis mėnesius AB „Dzūkijos statyba” meistrai pastatė visus ES reikala
vimus atitinkantį būsimos ES išorinės sienos veterinarijos kontrolės postą. Pro naująjį, modernia saugojimo ir 
kontrolės įranga aprūpintą, postą bus gabenami maisto produktai, taip pat gyvulinės kilmės žaliavos — odos, 
vilna ir t.t. Paskaičiuota, kad Lavoriškių pasienio postas per metus praleidžia maždaug 9-10 tūkstančių mašinų 
su mėsos, žuvų produkcijos kroviniais, kuriuos turi patikrinti veterinarijos tarnybos specialistai.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS PRANEŠA
Lietuvos Respublikos gen. 

konsulatas Čikagoje tęsia rin
kėjų regsitraciją LR preziden
to rinkimams, kurie vyks š.m. 
gruodžio 22 d. Registruotis 
turi visi, pageidaujantys 
rinkimuose dalyvauti, LR pi
liečiai, nepriklausomai, ar jie 
dalyvavo ankstesniuose rinki
muose, ar ne. Pagal Lietuvos 
Respublikos Prezidento rinki
mų įstatymą, LR piliečiai, 
nuolat gyvenantys ne Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, ir rin
kėjai, kurie balsavimo paštu 
laikotarpiu ir rinkimų dieną 
negali sugrįžti į Lietuvą (šiuo
se rinkimuose tas laikotarpis 
yra nuo 2002 m. gruodžio 17 d. 
iki tų pat metų gruodžio 22 
d.), balsuoja LR diplomatinėse 
atstovybėse ir konsulinėse įs
taigose.

Registraciją LR prezidento 
rinkimams vykdo LR ambasa
da Washington, DC, bei LR 
generaliniai konsulatai Čika
goje ir New Yorke. Kviečiame 
visus LR piliečius, rinkimų 
metu busiančius JAV-se, re
gistruotis LR prezidento rinki
mams pagal gyvenamąją vietą 
JAV-se.

Generaliniame konsulate 
Čikagoje kviečiame registruo
tis piliečius, gyvenančius Illi
nois, Ohio, Michigan, Indiana

auganti vijoklė, atvežta iš Azi
jos 1876 m. ir visų pirma eks
ponuota Centennial parodoje 
Philadelphijoje, o 1930 metais 
pasiūlyta pietinių valstijų 
ūkininkams, kaip kovos su 
dirvožemio praradimu priemo
nė. Ji taip įsitvirtino, kad da
bar kasmet užima 120,000 pa
pildomų akrų, sunaikina vie
tinius augalus ir padaro žemę, 
kurią turėjusi apsaugoti, neder
linga. Nuo Floridos iki Texas 
ir dar kitur, „kudzu” vijoklės

Kas tas kun. Juozas Juse
vičius, rašoma 1984 m. oma- 
hiškių išleistoje knygoje „Mes 
lietuviai”.

„Kunigas Juozas Jusevi
čius, 32 m. amžiaus, buvo pa
rašęs penkias religines ir teo
logines knygas, kai 1932 m. 
kovo mėn. jis atsikėlė į šv. An
tano parapiją, - rašoma kny
goje. - Bažnyčia buvo apgriu
vus, reikalinga remonto. Para
pijoje buvo likę mažiau negu 
40 šeimų. Skolos siekė apie 
30,000 dolerių, kurias, atrodė, 
bus neįmanoma sumokėti. 
Parapija buvo prie bankroto.

Kun. Jusevičius užkrėtė 
visus savo pavyzdžiu. Jis buvo 
taupesnis ir už taupius lietu
vius. Jis nesigėdino dirbti 
juodo darbo. Jis atsisakė savo 
algos, ieškojo pigių išpar
davimų. Vieną kartą jis net ir 
pats užsiaugino viščiukus,

ir Wisconsin valstijose.
Minėtose valstijose gyve

nantys LR piliečiai, užsire
gistravę rinkimams, iš LR 
gen. konsulato Čikagoje iki 
š.m. gruodžio 17 d. paštu gaus 
rinkėjo pažymėjimą, rinkimų 
biuletenį ir detalią informaciją 
apie balsavimą paštu.

Balsuoti galima bus paštu 
arba atvykus į vieną šių bal
savimo apylinkių:

1. LR generaliniame kon
sulate Čikagoje, 211 East On- 
tario Street, Suite 1500, Chi
cago, IL 60611; tel. 
312-397-0382.

Balsavimas: 2002 m. gruo
džio 10-13 d., nuo 1 vai. po
piet iki 5 vai. popiet; gruodžio 
6—20 d., nuo 1 vai. popiet iki 5 
vai. popiet.

Balsavimo dieną, t.y. 2002 
m. gruodžio 22 d., ši balsavimo 
apylinkė nedirbs.

2. Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, IL, 14911 127th
Street, Lemont, IL 60639.

Balsavimas: 2002 m. gruo
džio 22 d., nuo 8 vai. ryto iki 3 
vai. popiet.

3. Jaunimo centre, Či
kagoje, 5600 S. Claremont 
Avė, Chicago, IL 60636.

Balsavimas: 2002 m. gruo
džio 22 d., nuo 7 vai. ryto iki 4 
vai. popiet.

užgožusios per 7 milijonus ak
rų. Su jomis kovoti beveik neį
manoma, nes šaknys siekia iki 
10 pėdų gylio, nepadeda nei 
chemikalai. Reikia apie de
šimt metų, kol sunaikinamas 
ir augalas, ir jo šaknynas. Vi
joklė auga labai greitai — apie 
60 pėdų per metus. Ji apraizgo 
viską, ką pakeliui sutinka: 
apleistus pastatus, automobi
lius, ūkio padargus, medžius, 
krūmus. Žmonės „kudzu” vadina 
„žaliąja pabaisa”, nors kai kas

kuriuos panaudojo parapijos 
ruošiamai vakarienei. Vaka
rienė buvo tokia sėkminga, 
kad jis ir vėl užaugino būrį viš
čiukų. Antrų jo veiklos metų 
pabaigoj skola buvo sumažinta 
10,000 dol. Per sekančius 
penkeris metus skola vėl buvo 
sumažinta 10,000 dol. Skolos 
likutis buvo perimtas atskirų 
žmonių ir parapijos organi
zacijų. Parapijos vyrai su kun. 
Jusevičium pirko statybos me
džiagą, patys ją parsivežė ir 
atliko visus paprastus baž
nyčios remontavimo darbus. 
Bažnyčios apmūrinimas kai
navo tarp 5,000 ir 6,000 dol., 
pusę tos kainos parapijiečiai 
sutaupė savo darbu. 1936 m. 
gruodžio mėn., per bažnyčios 
iškilmingą atidarymą, vienas 
kalbėtojas pareiškė, kad Šv. 
Antano parapija davė visiems 
Omahos katalikams gražų

4. LR garbės konsulate,
Cleveland, 18021 Marcella 
Road, Cleveland, OH 44119; 
tel. 216-486-8692.

Balsavimas: 2002 m. gruo
džio 16-20 d., nuo 1 vai. popi
et iki 4 vai. popiet; 2002 m. 
gruodžio 22 d., nuo 7 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet.

Piliečiams, atvykusiems 
balsuoti į balsavimo apylinkę, 
būtina turėti paštu jiems 
atsiųstą balsavimo pažymė
jimą ir balsavimo biuletenį, 
jeigu pilietis nebuvo užsiregis
travęs rinkimams ir atvyko 
balsuoti, jam yra būtina turėti 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasą.

Apie balsavimą antrajame 
LR prezidento rinkimų rate, 
jeigu toks būtų, informuosime 
vėliau.

Platesnę informaciją apie 
rinkimus, kandidatus bei bal
savimo organizavimą galima 
rasti Vyriausios rinkimų ko
misijos tinklalapyje

www.lrs/rinkimai
Maloniai prašome apie 

galimybę balsuoti pranešti sa
vo pažįstamiems ir draugams, 
gyvenantiems JAV-se.

LR gen. konsulatas 
Čikagoje

tvirtina, kad šis augalas gali 
būti labai naudingas — paša
ras gyvuliams, vaistažolė nuo 
įvairių negalių ir pan. Prisi
minus, kad praėjusiame šimt
metyje sausros metais Dirvo
žemio apsaugos biuras pietie
čiams ūkininkams mokėjo po 8 
dol. už kiekvieną žemės akrą, 
apsodintą „kudzu” vijoklėmis, 
galima suprasti, kokio atsar
gumo reikia, kai į bet kurią 
ekologinę sistemą įvedamas 
jai svetimas elementas.

pavyzdį. Tą patį vakarą įvyku
siame bankete kunigas 
Jusevičius uždegė į lėkštę 
sudėtas visas sąskaitas ir ste
bėjo jų sudeginimą. Bažnyčia 
buvo atremontuota ir visos 
skolos sumokėtos.

XX a. trečiame dešimt
mety bažnyčia ir salė buvo 
kaip bičių avilys: misijos, 
novenos, vaidinimai. Atvykę iš 
kitų miestų prelegentai 
skaitydavo paskaitas, vyko 
parapijos vakarienės, festi
valiai, sportas ir žaidimai. 
Vasaros metu mokykloje buvo 
dėstoma gimtoji kalba antros 
ir trečios generacijos lietu
viams. Kunigas Jusevičius 
atsikvietė lietuviškai kalban
čias šv. Kazimiero seseles, 
kurios mokytojavo mokykloje. 
Jis palaikė nuoširdžius ryšius 
su Čikagos lietuvių parapi
jomis ir ypatingai su Sioux
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[ Stasė E. Semėnienėj

Kokią naudą neša miestų
giminystė?

Didelę naudą! Nors ver
tėtų suminėti, jog pačioje 
pradžioje viename didmiesty
je, kur daugiausia susitelkė 
lietuvių, tūlas miestų susigi
miniavimo komiteto narys 
rašė „Drauge”, kad susirinkę 
(visi lietuviai) pasivaišindavo 
„pizza”, ir tuo visa veikla 
baigdavosi. Berods, po to ir jis 
pats iš komiteto pasitraukė.

Tačiau ne viskas taip juo
da, kaip dažnai piešiama. Štai 
kad ir Čikagoje - kiekvienas 
lietuvis gali pasidžiaugti, kai, 
apsilankęs O’Hare oro uoste, 
Tarptautinėje 5-ojoje stotyje, 
tarp penkių valstybių vėliavų 
pamato aukštai plevėsuo
jančią ir mūsų trispalvę. Gel
toname fone ji išdidžiai vai
nikuoja užrašą: „Vilnius - 
Lithuania”. Tai Chicago -Vil
nius miestų susigiminiavimo 
garbingas ženklas.

Šiose skiltyse stengsimės 
atskleisti, kaip maža, bet gaji 
ir geranoriška žmonių grupelė 
savo sumanumu sugeba įvyk
dyti didelius darbus. Fak
tiškai ant jų negausių pečių 
gula visas to didmiesčio bei 
apylinkių lietuviškas veiki
mas. Wisconsin sostinėje Ma- 
disone yra tik mažutė saujelė 
lietuvių, bet tie, kurie ten 
gyvena, stengiasi visokiais 
būdais išlaikyti savo lietu
višką paveldą: kultūrą, tradi
cijas, papročius. Todėl jie buvo 
nepaprastai dėkingi, kai nelie
tuvių ekumeninė grupė įsteigė 
Madison-Vilnius miestų susi
giminiavimo tarptautinį sky
rių (MVMS). Abu didmiesčiai 
turi daug bendrumų: abu yra 
sostinės, abu - universiteto 
miestai, o miesto centrai 
apsupti žemės ūkių. Madi
son-Vilnius miestų susigi
miniavimas įvyko 1988 m., 
dar sovietų okupacijos laikais. 
Tada įdėmiai buvo sekamas 
kiekvienas žingsnis link Lie
tuvos nepriklausomybės, bet 
nenutuokiama, jog ji vos ne už 
kampo... Lietuvai atgavus 
laisvę, pasipylė pasikeitimai 
gydytojais bei mokytojais, 
muzikos-meno pasaulio atsto
vais, akademikais, žiniasklai
dos atstovais ir įstatymų lei
dėjais, o taip pat ir visai naujų 
ekonomikos sričių įgalioti
niais.

Pastaruoju metu veikla 
persimetė į kultūrą: prisidėta 
prie lietuviškų medinių skulp
tūrų parodos „Šventas medis” 
Elvehjem muziejuje Madisone 
(kuratorė dr. Rūta Saliklienė), 
padėta Madison berniukų cho
rui jų išvykoje į Vidurio 
Europą, apgyvendinant juos 
lietuvių šeimose Vilniuje, o 
taip pat priimtas iš Lietuvos 
Vilniaus universiteto „Virgo” 
choras. MVMS „įsūnijo” porą 
našlaičių per „Saulutę”, kas
met švenčia Vasario 16-ąją

City, su kuriomis vyko sporto 
varžybos ir vaidinimų 
pasikeitimai. Buvo trys chorai, 
kurie giedojo kiekvienose šv. 
Mišiose. 1942 m. po pirmo 
kunigo Jusevičiaus klebonavi
mo dešimtmečio, visos skolos 
buvo beveik išmokėtos. 
Bažnyčioje kiekvieną sekma
dienį buvo laikomos ketverios 
šv. Mišios, į kurias suplaukda
vo šimtai žmonių, daugiau 
negu 1932 m., ir visi netilpda
vo. Į katalikų tikėjimą, pagal 
turimus šaltinius, atsivertė du 
šimtai trisdešimt žmonių, ir 
mokykloje padaugėjo septy- 
niasdešimčia mokinių”.

Gaila, kad negalima pa
teikti viso B. Sulskio straips
nio iš šios knygos apie kun. J. 
Jusevičių. Iš šio autoriaus 
parašytos parapijos istorijos, 
kur daugiausia vietos skirta 
kun. J. Jusevičiui, taip pat

(dabar jungia su Kovo 11-ąja), 
dalyvauja kasmetinėje 9 susi
giminiavusių miestų mugėje, 
kas gegužę surengia iškilmin
gą vakarienę su paskaiti
ninkais, 4 kartus per metus 
leidžia žiniaraštį „The Lithua
nian Connection”, skiria au
kas (pvz., Auksučių pavyzdi
niam ūkiui), šį mėnesį (25-26 
d.) priima koncertuojantį Lie
tuvos dailės muziejaus „Kan
klių” ansamblį, globoja šokių 
ansamblį „Žaibas”. Pastarasis 
kasmet suburia lietuvius Kū- 
čioms-Kalėdoms prie eglutės 
ir pakviečia į iškylą rugsėjo 
mėnesį. „Žaibas” buvo pakvies
tas į Chiba (Wisconsin gi
minišką valstiją) Japonijoje, 
tarptautinį kultūros festivalį, 
kur kas vakarą (9 dienas) kon
certavo teatruose, mokyklose, 
iškilmingose vakarienėse, kal
bėjosi su studentais, dvi die
nas viešėjo japonų šeimose, 
dalino MVMS segtukus, sklei
dė Amerikos lietuvių gerą 
valią (Chiba yra kitapus įlan
kos prieš Tokiją). Visi šokėjai 
buvo lietuviai, lietuvių vaikai 
ar vaikaičiai (dvejetas MVMS 
tarybos direktorių, jų tarpe — 
trečiabangė Jolanta Vidugi- 
rienė, PhD, ir lietuvių kilmės 
Gina Ward).

Baigiant verta paminėti, 
jog MVMS labai džiaugsmin
gai priėmė kvietimą dalyvauti 
sostinės dienose Vilniuje. 
Delegacijoje dalyvavo pirm. 
Ernie Cooney, lydimas žmonos 
Jeanne, buv. pirm. Fay Schoe- 
nemann (visi amerikiečiai) ir 
sekr. Gina Ward. Jau ir ame
rikiečiai kreipiasi į MVMS 
pagalbos. Kai Fulbright sąjun
ga pasikvietė LR ambasadorių 
JAV Vygaudą Ušacką skaityti 
paskaitos, paprašė prie ren
ginio prisidėti ir MVMS.

MVMS direktorių taryboje 
yra 4 amerikiečiai ir 8 lietu
viai. Vienas MVMS direktorių 
ir vicepirmininkas Floyd Tefft, 
JAV ambasadoriaus Lietuvai 
John Tefft tėvas, energingai 
garsina Lietuvą paskaitomis 
Rotary klube, kitose organiza
cijose bei parapijos susirinki
muose. Kai reikia ką sušelpti, 
jis pirmas traukia iš kišenės 
stambią sumą. Be aukščiau 
minėtos trečiabangės dar yra 
Asta Šaulienė, MD (jos vyras - 
Dovas Šaulys, PhD, išeivių 
sūnus). MVMS turi segtuką 
(kuriame nupieštas žemės ru
tulys, 2 galvos, žiūrinčios vie
na - į vakarus, kita - į rytus; 
Gedimino bokštas su lietuviš
ka vėliava ir Madisono miesto 
siluetas, o aplink užrašas: 
„Madison-Vilnius Partners in 
Peace”) ir ženklą lietuvišku už
rašu „Taikos bendradarbiai”.

Jeigu nebūtų šios organi
zacijos, lietuviška salelė gal 
jau būtų pasklidusi it Samuo
lio bitės.

Kun. Juozas Jusevičius buvo 
mylimiausias Omahos lietuvių 
parapijos ganytojas.

galima spręsti, kad tai buvo 
mylimiausias parapijos istori
joje klebonas. Gimė Juozas 
Jusevičius 1899 m. lapkričio 
12 d. Kalesnykų parapijoje, 
dzūkų krašte, Lietuvoje.

Bus daugiau

http://www.lrs/rinkimai
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IŠĖJO ŽMOGUS
Rudenį krenta žvaigždės... 

Rodos prieš dvi ar tris sa
vaites Sauliaus ir Solveigos 
jaukioje virtuvėje mūsų po
kalbis sukosi apie darbus, 
vaikus, kas šiame pasaulyje 
laikina, kas tikra, kas ne. Kal
bėjome ir apie mirtį — dirbda
mi bažnyčioje abu su mirtimi 
susidurdavo kone kasdien, 
todėl įprato žiūrėti blaiviai
— kaip į neišvengiamumą. 
„Žinai, — 'kalbėjo Saulius, — 
daugiausia rudenį ir pavasa
riop krenta žmonės. Ypač spa
lį, lapkritį...”. Išsiskyrėme, 
kad dar gyventumėm. Pir
madienį dar šnektelėjome te
lefonu, o trečiadienio pava
kare žinia — nebėra Sau
liaus!

Rudenį krenta žvaigždės, 
rudenį iškeliavo su jomis ir 
Saulius Palionis, gimęs 1959 
metais Sibiro tremtinių Sta
sės (Mickevičiūtės) ir Antano 
Palionių šeimoje, mažame 
Trakų rajono Lentvario mies
telyje, visai visai netoli 
Vilniaus. Sauliaus tėvai buvo 
ką tik susituokę, kai 1941 
metų tremtin išvežė juos su 
pirmaisiais tiesiai Sibiran, 
tiesiai ant ledo... Veik aštuo
niolika metų išgyvenę nelais
vėje, nutarę vaikų negimdyti, 
laikėsi vienas kito. Tvirtas, 
kaip ąžuolas, Antanas Palio
nis mirė 1984 mętais, taip ir 
negavęs reabilitacijos. Tuo 
tarpu mama, be kaltės kalta
— aštuoniolikos ištekėjo (!) už 
gimnazijos direktoriaus An
tano Palionio, — grįžusi iš 
Sibiro buvo reabilituota...

Vaikystėje, paauglystėje 
šokęs, dainavęs, muzikavęs 
įvairiuose mokyklos būreliuo
se, vėliau atsidėjęs akor
deonui, ūgtelėjęs pasirinko 
muzikanto profesiją. Mokėsi
J. Tallat-Kelpšos aukštesnio
joje muzikos mokykloje, o po 
jos — Muzikos Akademijoje 
(anksčiau — Lietuvos Valst. 
Konservatorija), įgydamas 
liaudies instrumentų specialis
to, pedagogo specialybę. Pir
masis savarankiškas darbas 
Šiaulių Pedagoginiame insti
tute (dabar universitetas) su 
kaimo kapelyte, kuri jo darbš
tumo ir kūrybingumo dėka 
siekė ir pasiekė meninių 
aukštumų. Per, palyginti, 
trumpą laiką kaimo kapelą 
parengė respublikinėms Dai
nų šventėms, įvairiems kon
kursams, kuriuose skynė 
laurus. Kapelai buvo suteik
tas „Saulės” vardas, ji pripa
žinta viena įdomesnių, me- 
niškesnių tarpe kitų. Su 
„Saule” atvyko koncertuoti 
Amerikon, trumpam užsilai
kė. Vargu ar tada, prieš de
šimtmetį, pagalvojo, jog čia 
pasiliks su visam...

Netrukus atvyko ir Sol
veiga su dviem mažuliukais 
sūneliais. Kai grįžti atgal į tą 
laiką, kuris pradėjo žemėti 
šeimos kelią Amerikoje, iš 
artimų draugų ir savo pačios 
prisiminimų, gali nupint iš
tisą sagą. Ir tie, kiekvienos 
šeimos gyvenimai labai 
panašūs, nors ir skirtingi. 
Pradžia sunki ir net labai — 
su mažais vaikais darbų 
pasiūla labai ribota. Palionių 
šeimai pagelbėti ateina kelios 
išeivijos lietuvių šeimos, 
paremia nuo būtiniausių 
buities dalykų iki svarbesnių. 
Paremia kaip gali, kaip moka. 
Visam gyvenimui dėkingi 
šiems žmonėms. Dėkingi ir

kunigui Antanui Saulaičiui, 
kuris, gal ir pats to nežino
damas, pastūmė, vėliau ir rė
mė, siekti mokslo aukštumų. 
Svetimtaučiai, bedaliai, be
teisiai... Tačiau šioje galimy
bių šalyje lietuviška patarlė 
„kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi” gali tapti realybe, 
nes daugelis dalykų yra tavo 
paties rankose.

Po varginančio darbo lan
gų plovime, židinių statyme, 
namų remontavime, dažyme 
(ach, muzikanto pirštams to 
tik ir bereikia!), Saulius dar 
paimdavo į rankas akordeoną 
ir eidavo groti. Akompanuo

Nuotraukoje iš dešinės: Saulius Palionis, Ligija Tautkuvienė, Vladislavas Tautkus, Algimantas Barniškis. 
Nuotrauka iš 1994 m.

davo koncertuose dainininkui 
Algimantui Barniškiui ar 
naujai susikūrusiai tautinių 
šokių grupei „Vijūnas” , gro
davo vestuvėse ir pan.

Kartą, bevalant langus 
ir pūstelėjus stipriam vėjui, 
pasijuto kabąs vienišas tarp 
dangaus ir žemės ir, tarsi, 
niekam nereikalingas. Tada 
šovė mintis galvon — negi 
tiek ir tesugebu?! Ne, ne, rei
kia eiti pirmyn, reikia siekti 
mokslo, nes jau žinojo, kad 
mokytam žmogui Amerikoje 
gyvenimas yra lengvesnis. Į 
St. Joseph kolegiją Indianoje 
pirmą pastūmėjo Solveigą. 
Kai ji buvo paskutinių metų 
studentė, įstojo mokytis ir 
pats. Tada jau abu, vaikus 
įsisodinę mašinon, skubėdavo 
kolegijon. Kolegijoje juos žino
jo, kaip „tuos, kurie atvyksta 
mokytis su vaikais”.... Kas 
mokosi Amerikoje, žino, kiek 
kainuoja mokslas ir kaip 
uždirbami pinigai. Apsikro
vęs visais įmanomais dar
bais, sukdamasis kaip voverė, 
Saulius dirbo žmonos moks
lams, šeimai. Kai Solveiga, 
įgijusi magistro laipsnį, pra
dėjo dirbti katalikų parapijo
je, gyvenimas lyg ir pa
lengvėjo — šitas darbas su
darė palankesnes gyvenimo, 
buities sąlygas. Sunkus tas 
laikotarpis buvo abiems — 
pora šimtų mylių nutolusi nuo 
Čikagos kolegija atimdavo 
laiką, greičiau sudėvėdavo 
mašiną. Tačiau užsibrėžtas 
tikslas buvo prieš akis ir jo 
buvo siekiama, kad ir neleng
va kaina.

Kartais atsitinka įdomūs, 
net keisti dalykai. Kartą, kai 
dar nei Saulius, nei Solveiga 
nedirbo bažnyčiose, atsitikti
nai teko važiuoti St. Charles

gatve. Pamačiusi prie baž
nyčios skelbimą, jog reikia 
vargonininko, tuoj skambinau 
— pasižiūrėkit, gal... Tai buvo 
pirmoji krikščioniška parapi
ja, kurioje vargonininko darbo 
karjerą Amerikoje pradėjo 
Saulius Palionis.

Vėliau darbą artino prie 
namų. Du sūnūs augo, keitėsi, 
jiems taip pat reikėjo dėme
sio. Vaikai be angliškų lankė 
ir Maironio lituanistinę 
mokyklą, kurią septyniolik
metis Justas jau baigė, o Vi
lius dar mokosi. Be privalomų 
mokslų, sūnūs mokosi smui
kavimo meno Suzuki mokyk
loje. Savaime suprantama, 
reikėjo taupyti laiką moks
lams, vaikams. Atstumai, 
atstumai. Kiek daug laiko 
mes praleidžiame kelyje! To
dėl, jei tik galime, stengiamės 
dirbti arčiau namų, kad kuo 
daugiau laiko galėtumėme 
skirti jiems.

Tačiau gyvenimas nebuvo 
vien tik darbas, mokslas. Rei
kėjo ir poilsio. Tada, susi
krovę vaikus, mantą maši
non, Palioniai keliauja. Sau
liaus idėja pažinti Ameriką 
virsdavo tikrove. Kūrybingam

žmogui trumpas atotrūkis 
nuo kasdienybės priduoda jė
gų, kad ir vėl su nauja energi
ja būtų galima pasinerti į tuos 
pačius darbus ir juos dar 
geriau atlikti.

Ne, nelengvas buvo Palio
nių šeimos kelias, bet ėjo gre
ta, ėjo paremdami vienas kitą. 
Ir kuo ilgiau tuo keliu buvo 
einama, tuo glaudėsi arčiau, 
tuo tvirtėjo šeima. Besimo
kydami, gilindamiesi į savo 
profesiją, po truputį tolo nuo 
lietuviško bendravimo... Ne
pakako laiko. Gyvybiškam 
judriam Sauliui, „žmonių 
žmogui”, kaip mėgstama sa
kyti Amerikoje, trūko panašių 
į jį patį lietuvių, kurie jį supo 
visą gyvenimą. Ir atsiradus 
progai, kai jau mokslai buvo 
įveikti, kai abu turėjo darbus 
puikiose katalikų bažnyčiose
— dirbo muzikos direktoriais
— surado laiko grįžti prie 
savo šaknų — lietuvybės. 
Grįžo į lietuvišką bažnyčią ir 
nuo rudens, kas sekmadienį, 
patys, savo noru, nemokamai, 
gražiai papildė kun. J. 
Palioko vedamas šv. Mišias 
Palaimintojo J. Matulaičio 
bažnyčioje Lemonte, skirtas 
mums, trečiabangininkams. 
Išgirdę, kad šv. Mišiose gie
dama, pritariant vargonams, 
ką puikiai atliko Solveiga ir 
Saulius, bažnyčia ėmė pil
nėti... Rasa Poskočimienė 
buvo numačiusi jį pakviesti 
būsimos išeivijos Šokių šven
tės muzikos direktoriumi...

Tą paskutinįjį penktadie
nį prie išėjusiojo karsto kal
bėjo Ascention of Our Lord 
bažnyčios klebonas rev. J. 
Damien Graziano. Atsisėdęs 
galukojy, ramiu ir aiškiu 
balsu, nors ir vos girdimai, 
tarsi bijodamas pažadinti

amžinu miegu užmigusį... 
Rožinio kalbėjimas prilygo 
meditavimui, sielos apmąs
tymams, ramiai, be įtampos, 
iš širdies. Už mirusįjį meldėsi 
kunigas Vitas Memenąs, Sau
liaus bažnyčios kunigai. Ro
žinį stovėdami sukalbėjo lie
tuviai.

North Lake miestelio St. 
John Vianney bažnyčioje Sau
lius dirbo jau keleri metai. 
Paskutines gedulingas šv. 
Mišias atnašavo šios bažny
čios kunigai, o kartu su jais 
ir Ascention of Our Lord 
bažnyčios klebonas kun. J. 
Damien Graziano su kunigu 
Vitu Memenu. Tėvas Fanelli 
atsisveikinant kalbėjo: „Tai 
buvo didelis vyras su didele 
energija ir dideliu širdies 
gerumu. Su dideliu balsu. Ir 
mums reikėjo jį stabdyti, 
mokyti kaip save taupyti... 
Kartą, kai man reikėjo pagal
bos, jos paprašiau Sauliaus. 
Aš vienas nebūčiau to pa
daręs, o jis ėmė ir atliko. 
Sauliaus pasodinti medžiai 
šalia bažnyčios, augs ir pri
mins mums apie jį. Jo labai 
pasiges mūsų parapijiečiai, 
kuriems jis įtiko, sugebė

damas patarnauti šv. Mi
šioms lenkų, ispanų, anglų 
kalbomis. Jo pasiges ir mūsų 
vaikų choro dalyviai, kuriuos 
giedoti mokė Saulius-An- 
tanas”

Kiekvienas mūsų pažino
jome Saulių savaip, su kiek
vienu ir jis bendravo skir
tingai. Atsiminsime jį kaip 
nepaprastai judrų, gyvą, nuo
širdų, visada besišypsantį, 
kupiną energijos žmogų, ku
riam, atrodo, nebuvo nieko 
neįmanomo. Talentingas mu
zikantas išėjo, palikęs visus 
netikėtumo ženkle, kaip 
žaibas viduryje nakties per
skrodęs dangaus skliautą ir 
dar kartą parodė mums koks 
trapus ir koks keistai trum
pas žmogaus gyvenimas. 
Kaip žvaigždė trumpam švys
telėjo ir sudegė. Nukrito 
žvaigždelė, išėjo žmogus. Am
žinybėn išėjo Saulius Palio
nis.

Tiek daug lietuvių, atė
jusių pagerbti ir palydėti 
paskutinėn kelionėn Saulių 
Palionį sako mums, jog jis dar 
tarp mūsų, dar su mumis, jau 
išėjęs ir neišėjęs. Dabar jau 
jam giedojo Algimantas Bar
niškis „Marija, Marija..”, 
„Lietuva, brangi”, dabar jau 
jam kunigas J. Paliokas ir visi 
susirinkusieji linkėjo leng
vos, kad ir ne savos, bet vis 
tiek mūsų visų, žemės. Žmo
gus tikrai miršta tada, kai jį 
visi pamiršta.

******
Šventą ramaus atsisvei

kinimo vakarą papildė, 
sušvelnino liūdesį, vokalinis 
trio — Renata Kanclerienė, 
Jūratė ir Rimantas Grab- 
liauskai, kuriam vadovavo ir 
vargonėliais akompanavo

TIKRA AMERIKIETIŠKA 
ISTORIJA

Aukštas, stambokas, žilas 
žmogus pravėrė duris ir kori- 
doriun plūstelėjo rūkalų bei 
alkoholio tvaikas... Sunkiai 
pūškuodamas, koją už kojos 
vos vilkdamas, nusileido 
žemyn, sėdo į senoką automo
bilį ir nuvažiavo...

Pasidomėjau čia ilgiau 
gyvenančios kaimynės Aldo
nos, kas per žmogus?!

Štai ką ji papasakojo.
„Tai mano kaimynas 

George. Čia jis gyvena vie
nas. Aš jam padedu — pat
varkau butą, parnešu iš pirmo 
aukšto spaudą, išnešu šiukš
les, retsykiais pagaminu 
valgį. Jam jau per aštuones- 
dešimt. Nors prieš aštuonioli
ka metų išsiskyrė su žmona ir 
gyvena atskirai, tačiau, jai 
pasiligojus, padeda. Kiek ži
nau, vaikų, gal net ir giminių 
neturi. Jau antri metai jį 
pažįstu. Kasdien įraudęs, kas
dien su kvapeliu. Tačiau kas
dien jis vis kažkur važiuoja. 
Retsykiais atveža man sal
dainių dėželę ar kokių vaisių, 
taip atsilygindamas už mano 
paslaugas. Man nėra sunku 
pagelbėti, tik tas dvokas ver
čia paskubėti ir greičiau ap
leisti jo butą.

Kartą pavakary jis atėjo ir 
pasakė, kad mirė jo žmona. 
Užjaučiau jį, o jis atsakė 
„That’s okey!” ir jokio susi
graudinimo!

Po kelių savaičių jis pa
kvietė mane. Dviejų miega
mųjų butas buvo pilnas viso
kių daiktų ir dėžių. Atsira
do ir narvelis su dar gyva pa
pūga... Jis paaiškino, kad tie 
daiktai priklansė jo mirusiai 
žmonai.

— O štai čia, — ir jis 
bakstelėjo pirštu į kampą, kur 
ant grindų buvo padėta juoda 
dėžutė, — ir ji pąti.' ‘

Supratau, kad tai sj^-(. 
deginti palaikai, tad paklau
siau, kada gi laidos. Jis atsa
kė, nežinąs.

Ir toliau jį matydavau vos 
ne kasdien įraudusiu veidu, 
vos paeinantį, bet vis tem
piantį kažkokią mantą į 
namus antrame aukšte.

Po kelių mėnesių George 
vėl paprašė išvalyti jo butą. 
Tarp senų daiktų, kampe, vis 
tebetūnojo juoda dėžutė...

Mes, lietuviai, atiduo
dame pagarbą mirusiajam 
pirmiausia, tik po to rūpi
namės jo daiktais. Toks ne
suprantamas amerikiečio Geor
ge elgesys labai ir labai su
krėtė. Alė Ūselytė,

Čikaga
P.S. Vardai autorei žino

mi, bet pakeisti.

Jūratė. Nepaprastai sušildė, 
nebijau pasakyti, papuošė 
ten, kur nėra, nors, ko gero 
yra, puošimas, palydėjimas 
paskutinei kelionei. Skambėję 
klasikiniai ir šių dienų lietu
vių kompozitorių kūriniai, 
atliepė liūdesiui, rimčiai, 
susitaikymui su neišvengia
mumu. Ačiū Egidijui Kanc
leriui, ačiū jums, mielieji, kad 
atėjote patys, neraginami, 
atsisveikinti su talentingu 
profesijos broliu ir nepa
prašėte užmokesčio.

*****

Liūdesio valandą buvome 
kartu. Gyvenimas ir toliau 
tekės sava vaga, tik ne 
visiems, tik jau kitaip, tik jau 
be vyro, tėvo. Žmonės šoks, 
juoksis, linksminsis, dainuos, 
gros. Tik Saliaus Palionio jau 
nebebus su mumis. Jo dva
singumo, širdies gerumo, pla
tumo paliesti, ilgam su juo 
neišsiskiriame.

Apie a.a. Saulių Palionį 
asakojo jo bendradarbiai, 
raugai, pažįstami.

Ligija Tautkuvienė

***
Atšiaurus kraštovaizdis, grubus, 
Maža malkų ir nedaug bičiulių. 
Aukurų kūrentojui (galbūt) 
Speigas naują išeitį pasiūlys.

Pasiklaus, ar daug turiu vaikų,
Ir iš jų man žarijas padaugins.
Žiū, grakšti ugnelė su speigu 
Kaip geri pažįstami draugauja.

Šyla tas orus akmuo šalia 
Ir pritarti šylantiems ketina:
Speigas — irgi buvo šiluma,
Tik šiek tiek mažesnė nei krūtinėj.

Apsvilau, tad ropštis per vėlu 
Į tą kalną, kur kažkas sužibo.
Svetimybė būčiau tarp uolų,
Tarp uolų ir šalčio nuosavybių.

Ir tarytum malkas nekaitrias 
Negandas užmiršiu... slinks pro šalį 
Žiburėliai, žmonės, balsas: tas 
Aukurų kūrentojas užšalo.

Stasys Stacevičius

2001 m. „Poezijos pavasario” laureatės—premija skirta už 
ketvirtą knygą „Toli kriokliai”

ATSAKOME SKAITYTOJAMS
Anonimai ar pseudonimai 

(slapyvardis)?

Keistai skamba kelių skai
tytojų pastovūs priekaištai dėl 
„Bičiulystėje” rašančių auto
rių nenoro skelbti pavardes, jų 
pasirašymo tik vardais ar ini
cialais. Pavartykime enciklo
pediją, žodynus, ką jie tvirtina 
šiuo klausimu: 1. (LE, Boston 
11.— 1953, IR XXIV T., 1960, 
p. 180).

— Anonimas (graikiškai 
bevardis) — raštas ar spau
dinys, kuriame nėra parašyta 
autoriaus tikroji ar pramany
ta pavardė. Kartais anonimu 
vadinamas ir plačiau nežino
mais slapyvardžiais pasirašy
tas raštas. Normalu juos var
toti dėl politinių priežasčių, 
pvz. lietuvių spaudos draudi
mo laikais, ar Lietuvai esant 
okupuotai svetimų okupantų, 
kąda dėl atviro pasisakymo 
politiniais ar visuomeniniais 
klausimais gali būti pats auto
rius ar jo artimieji persekioja
mi. Anonimą vartoja tiktai 
asmenys, kurie, nesiimdami 
už savo pramanytas žinias 
atsakomybės, leidžia spaudoje 
įvairius šmeižtus prieš kitus 
asmenis ar institucijas. Vie
nintelė priemonė gintis nuo 
anoniminių puolimų — į juos 
visai nereaguoti, nes kiek
viena polemika su anonimu 
tik labiau juos paskatina nau
jus šmeižtus skleisti.

— Pseudonimas — (gr. 
Pseudonymos — turįs iš
galvotą vardą) slapyvardis, 
išgalvotas vardas ar pavardė 
spaudoje, pogrindinėje veiklo
je ir kt. „Tarptautinių žodžių 
žodynas” (Vilnius, Mintis, 
1969, 52 p. ir 629 p.) rašo: 
Anonimas — (...) 2. veikalas, 
kuriame nepažymėtas auto
rius; Pseudonimas — slapy
vardi?, išgalvotas vardas ar 
pavardė, spaudoje, scenoje ir 
t.t. pakeičiant tikruosius; 
pseudonimais dažnąi naudo
jasi žurnalistai, aktoriai, rašy
tojai.

Kražių klebonas kun. Alionidas Budrius ir „Bičiulystės” redaktorė Ligija 
Tautkuvienė JAV LB Kultūros tarybos Lietuvių dailės muziejuje Lemonte 
š.m. spalio 5 d. ruoštoje gintaro parodoje. Jono Kuprio nuotrauka.

Suminėsiu ar priminsiu 
tik keletą autorių, kurie varto
jo pseudonimus — slapy
vardžius kūrybinio laikotarpio 
pradžioje, o ir vėliau, tapę 
žymesni, jų ne tik neatsisakė, 
bet vartojo ir toliau: Julija 
Žymantienė — Žemaitė, Vilius 
Storasta — Vydūnas, Antanas 
Žukauskas — Vienuolis, 
Vincas Mykolaitis — Putinas, 
Salomėja Bačinskaitė — 
Nėris, Bronys Raila, pasira
šinėjęs Dubingio, S. Pagojaus 
slapyvardžiu, Maksimas 
Perškovas — Gorkis, Vytė Ne
munėlis — B. Brazdžionis, Alė 
Rūta — Arbienė ir t.t.

Rašytojas Kalėda (slapy
vardis), popūliariaūsias tarp 
nauju Lietuvos rašytojų, pa
davė į teismą už jo pavardės 
paviešinimą...

Studijuojant „Draugą“ 
(1965 —1977 metais), atrandu 
nemažai inicialais pasirašytų 
straipsnių. Įdomu būtų žinoti, 
kas juos parašė, bet, matyt, 
tuo laiku redakcijai jie buvo 
žinomi ir tai nekliudė niekam 
juos nei spausdinti, nei 
skaityti.

Kodėl toleruoju laikraščiui 
rašančius žmones, kurie pasi
rašo vardu ar inicialais. Visų 
pirma, jie niekam nepakenkia, 
jie nėra piktybiški. Kiti parašo 
ir pavardę, prašydami jos 
neskelbti, nes gyvename vi
suomenėje, kurioje ne visada 
gerbiama, sutinkama su kito 
nuomone. Tad, išsaugodami 
autorius, leidžiame jiems ne
pasirašyti ar pasirašyti slapy
vardžiu (iš esmės koks man 
skirtumas, svarbiau — tema
tika!). Įdomiausia, kad nesu
laukiau jokių priekaištų iš 
trečiosios bangos skaitytojų, 
vadinasi, priimtina. Jei žmo
gus pasirašo anonimiškai ar 
slapyvardžiu ir savo laišku 
norėtų ką nors specialiai 
įžeisti, užgauti, tokių ne
spausdinome ir nespausdin
sime, taip apsisaugojame nuo 
kokios bereikalingos intrigos.

Ligija Tautkuvienė

mailto:biciulyste%40aol.com
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Puslapi redaguoja Vitalija Pulokienė

Violeta Pakalniškienė.

LIETUVIUKAI KAIP 
PLAČIUKAI

„Draugas” metų daug gy
vena,

pagaliau prasigyveno! 
Susilaukė daug vaikų, 
Lietuviukai - jie vardu.

Sveikinam jus, lietuviukai, 
būkit „Draugo” 
deimančiukai.
Jūsų vardą „Lietuviukai”, 
Mes kirčiuosim 
kaip „Plačiukai”.

Gaila Plačas jau išėjo,
Jo „žvaigždutės” subyrėjo 
Liko nuveikti darbai, 
liko plunksnos - jo

draugai.

Tęskit darbus Jo gražius, 
džiuginkit vaikus visus. 
Pasisemkit įkvėpimo iš 
dainuojančio šaltinio...

Mokytoja
Violeta Pakalniškienė

AR ŽINOJOTE, KAD...

KALĖDOS

Kalėdos - senoji Saulės 
grįžimo šventė, žiemos tamsy
bių nugalėjimo, tarytum 
naujų metų pradžia. Senais 
laikais Kalėdos buvo šven
čiamos tris dienas. Pirmoji 
Kalėdų diena buvo tokia šven
ta, kad tik pačius būtiniau
sius darbus tebuvo leidžiama 
atlikti. Niekas nevaikščiojo į 
svečius, net valgių negamino.

Kalėdų laikotarpis trun
ka iki Trijų Karalių. Visi 
vakarai tame laikotarpyje 
vadinami šventvakariais. Tai 
gera proga pasisvečiuoti, pasi
vaišinti, nes nereikia dirbti 
sunkių darbų - per Šventa.

Per Kalėdas puošiamos 
eglutės. Šis paprotys ir dau
guma eglutės papuošalų atėjo 
iš Vokietijos. Eglučių puoši
mas ir kalėdinės programos 
buvo populiarinamos per 
mokyklas ir per spaudą. 
Mokyklose buvo ruošiami 
kalėdiniai vaidinimėliai, 
pasirodymai, muzika ir kalė
dinis giedojimas.

Parengta pagal Danutės 
Brazytės-Bindokienės knygą 
„Lietuvių papročiai ir tradicijos 
išeivijoje".

KOVO 11-OSIOS 
LITUANISTINĖ 

MOKYKLA

Tarpe didžiųjų ir žinomų 
lituanistinių mokyklų, suži
nojome esant prieš keletą me
tų įkurtą, Kovo 11-osios litu
anistinę mokyklą.

Pakalbinome šios mokyk
los įkūrėją pedagogę ir poetę 
Violetą Pakalniškienę.

- Gerbiama Violeta, kada 
ir kur įkurta jūsų vadovauja
ma lituanistinė mokykla?

- Kovo 11-osios lituanis
tinė mokykla įkurta 1999 m. 
rugsėjo 1 dieną, Plainfield, IL. 
Mokyklą lanko vaikai nuo 6 
iki 16 metų. Tačiau turime ir 
keletą suaugusių, norinčių iš
mokti lietuvių kalbos.

— Kokiomis pagrindinėmis 
pedagoginėmis idėjomis vado
vaujasi mokyklėlė?

- Pagrindinė, be abe
jonės, lietuviškų ir mišrių šei
mų vaikus mokyti lietuvių 
kalbos. Kad vaikai galėtų aiš
kiai, raiškiai, taisyklingai 
reikšti savo mintis raštu ir 
žodžiu. Glausta lietuvių lite
ratūros, tautosakos, istorijos, 
geografijos apžvalga. Ugdo
mas estetinis, dvasinis lavini
mas.

- Kokie pagrindiniai 
rūpesčiai ir problemos sie
kiant kilnaus tikslo - lietuvy
bės išsaugojimo?

- Žinoma, turime rūpes
čių. Pagrindinis - materialinė

J’S.'tėR'T

LIETUVIŠKŲ 
MĖNESIŲ VARDAI

Tęsinys
Balandis yra pavasario 

mėnuo. Sodybose burkuoja, 
poruojasi balandžiai, o pra
dedančioje žaliuoti gamtoje 
girdėti laukinių balandėlių ul- 
bavimas. Kiti paukščiai gies
mininkai dar nesugrįžę, todėl 
švelnaus balandėlių tūtavimo 
nenustelbia puikieji giesmi
ninkai.

Gegužė Lietuvoje gra
žiausias metų mėnuo. Viskas 
žydi, žaliuoja. Miškuose už
kukuoja mėgstamasis lietuvių 
paukštis - gegutė (gegužė), 
kurios vardu pavadintas šis 
mėnuo.

Birželis. Šio mėnesio pa
vadinimas susijęs su šviežiai 
sužaliavusiais beržais, jau
nystės ir vaisingumo simbo
liais.

bazė. Problema patalpos. 
Jaunos šeimos dažnai migruo
ja. Keičia darbus, tuo pačiu 
keisdami gyvenamąją vietą. 
Kinta mokinių skaičius. No
rėtume turėti rėmėjus.

— Kokia pedagogine 
mokomąja programa vado
vaujasi mokykla?

- Mokymo planai ir pro
gramos mokykloje suplanuo
tos pagal atskiras amžiaus 
grupes. Jos sudarytos remian
tis Lietuvos švietimo minis
terijos mokymo-ugdymo gai
rėmis. Taip pat apžvelgiame 
viską, kas spausdinama JAV, 
tinkamiausią ir įdomiausią 
medžiagą panaudojame mo
kymui. Pagrindinis tikslas - 
kokybė, o ne kiekybė. Mano 
asmeninė nuostata, kad mo
kyti kitus turi tik kvalifikuo
tas specialistas - mokytojas. 
Taip ir darau.

Violeta Pakalniškienė 
papasakojo, kad Kovo 11-osios 
lituanistinė mokykla turi 
savo nuostatus, elgesio tai
sykles, himną, maldelę. Be 
minėto mokymo, mokyklėlėje 
veikia piešimo būrelis. 
Belieka dėkoti pasišventusiai 
pedagogei už nenuilstamą 
norą ugdyti ir lavinti 
augančią lietuviukų kartą.

Kalbėjosi Vitalija 
Pulokienė

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 
Perkūnas

Perkūnas yra oro ir van
denų, kurių neišsenkamos 
atsargos yra sukauptos virš 
akmeninio dangaus skliauto, 
valdovas. Šiuo vandeniu 
Perkūnas kas pavasarį, pir
mojo griaustinio metu, ap
vaisina žemę. Atėjus sausrai, 
kai požemio būtybės uždaro 
vandenį, Perkūnas užmuša 
jas ir paleidžia vandenis 
drauge su savo lietumi, kuriuo 
atgaivina žemę. Perkūnas taip 
pat prižiūri, kad žmonės 
teisingai elgtųsi ir baudžia 
neteisingai besielgiančius 
savo ugninėmis strėlėmis. 
Perkūną kartais lydi ožys, 
kuris prieš perkūniją mekena,

ABC PATIEMS MAŽIAUSIEMS

Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti,
Didi gėda savosios gerai nemokėti.

Jonas Jablonskis

VAIKŲ GALERIJA

Kovo 11-osios lituanistinės mokyk 
los moksleivis Paulius Juodikis.

Kad ir vilkas, kad ir
pilkas,

Žiemą liūdna be namų. 
AŠ kviečiu lietuviukus, 
pastatykim jam namus...

todėl jį vadina Perkūno oželiu. 
Perkūnas taip pat jodinėja ant 
sparnuoto žirgo, kuris lėk
damas padangėmis palieka 
ugninį pėdsaką. Iš nasrų jam 
verčiasi liepsna, iš ausų — 
dūmai, pėdose lieka karštos 
anglys. Pats Perkūnas su žila 
ilga barzda ir mėnulio spalvos 
veidu bei raudonu apsiaustu. 
Apsiginklavęs sidabro lanku 
ir aukso strėlėmis, ant diržo 
pasikabinęs titnago kirvukus, 
o už diržo užsikišęs piršto sto
rumo šovinius. Ant galvos 
Perkūnas dėvi žaibų vainiką 
ir visą laiką medžioja velnius 
už jų piktadarystes ir pokštus. 
Kartais Perkūnas pasirodo 
kaip žaliai apsirėdęs me
džiotojas ir padeda žmonėms.

MĮSLĖS APIE ŽIEMĄ

Ar įsivaizduojate, vaikai, 
kokių galvosūkių yra sukūrę 
žmonės?

Pats išmintingiausias gal
vosūkis - mįslė. O ar jūs no
rite tapti išmintingais? Tai 
spėkite:

1. Žiemą sidabru blizgėjo, 
pavasarį vandeniu nutekėjo, 
kas?

2. Kas pučia be lūpų?
3. Kas užrakina upes ir 

ežerus?
4. Penki tvartai - vienos 

durys, kas?
5. Kas paslepia takelius ir 

užmigdo žvėrelius?
6. Koks žmogus neturi 

smegenų?
7. Kažkas po langu verkė, 

kažkas duris klebeno, kažkas 
švilpė ir garsiai dejavo, kas?

8. Kas žiemą šoka lauke?
9. Lekia ožiukas užrietęs 

snukutį, kas?
10. Kas ant lango pripiešė 

baltų lelijų?
Jei nesiseka spėti - tė

velių klauskite, o įspėję mįs
les, siųskite atsakymus į re
dakciją. Pirmieji, atsiuntę tei
singus atsakymus, bus pa
skelbti „Draugo” lietuviukų 
puslapyje išmintingiausiais!

Nuo šio numerio ma
žiesiems „Draugo” lietuviu
kams, kartu su poetės Da
nutės Lipčiūtės-Augienės 
ketureiliais, padėsime moky
tis lietuvių abėcėlės.

A
Astronautai į mėnulį
Aukštyn skrenda raketa.
Andrius į padangę žiūri,
Andriui sukasi galva.

Vėjeli, vėjeli, nepūsk! 
Upeli, miegok, nepa- 

busk!
Ilsėkis, žemele, balta 
Sidabro žvaigždėm 
apsnigta:
Graži karalienė žiema 
Ateina sapnus neš- 

® dama!

q Viktoras Šimaitis

& Daug gražių eilėraš- 
& tukų išmokti galite per- 
$ skaitę puikiai iliustruotą

Viktoro Šimaičio eilėraščių 
knygutę „Pasakėlių šalis”.

Vikcoraa Šimaiti®

Nudžiuginkite savo tė
velius linksmomis eilėmis 
apie padaužą žiemužę ar fėją 
pūgą, senį šaltį ar ledo tiltą. 
Skaitykite, deklamuokite ir 
patys kurkite mažieji bičiuli
ai! „Draugo” lietuviukai mie
lai spausdins kiekvieną jūsų 
pačių sukurtą eilėraštuką.

šią, ir daug kitų vaikiškų 
knygelių, galite įsigyti „Drau
go” knygynėlyje.

BALYS SRUOGA

„GIESME
APIE GEDIMINĄ”
„Užsidegs nauji žvaigždy

nai
Vyrų ir darbų -
Kad prikelsim Gedimino
Dvasią iš kapų”.
Išleista trečioji Balio 

Sruogos „Giesmė apie Ge
diminą” laida.

Pirmoji B. Sruogos „Gies
mė apie Gediminą” knyga 
išėjo 1938 m. Kaune, kurią 
išleido „Sakalo” leidyklos įkū
rėjas Antanas Kniukšta. An
troji buvo išleista „Terros” lei
dyklos Čikagoje 1952 m. Kny
ga buvo vieno lanko su dai
lininko Viktoro Petravičiaus 
ranka perrašytu tekstu, ilius
tracijomis ir viršeliu. Daili
ninkas papuošė tekstą vidur
amžių dvasia dvelkiančiomis 
stilizuotomis raidėmis ir pie
šiniais, suteikdamas knygai 
didelę meninę vertę. Šiandien 
toji, antrosios laidos knygelė, 
bibliografinė retenybė.

Po trisdešimties metų

DĖMESIO!
PRIMENAME, KAD JAU PASKELBTAS 

„DRAUGO” LIETUVIUKŲ KONKURSAS

Artėja išsvajotosios, taip 
laukiamos ir vaikučių mė
giamos Kalėdos.

Primename, kad lapkričio 
mėn. buvo skelbiamas kalė
dinio rašinėlio konkursas te
momis „Kalėdų burtai” ir 
„Kalėdų pasaka”.

Siųskite savo rašinukus 
„Draugo” lietuviukams, ad
resu: 4545 VVest 63rd Street,

atgaivinta ir išleista senoji 
legenda ir Balio Sruogos lyri
ka, kuri šioje knygutėje skirta 
„gražiajam jaunimėliui”.

Buvo Lietuva laisva. 
Kunigaikščiai valdė ją.
Ji išaugo, išbujojo,
Kai valdyti josios stojo 
Didis vyras, kurs vafy'ijęįš'1- 
Kunigaikštis Gediminas,

Garbanotas ir taurus,
Tartum uosis, stamantrus. 
Gediminas!... Vardas jojo 
Tūkstantį kardų atstojo. 
Priešai ir pikti kaimynai 
Žino ranką Gedimino, - 
Kad kaip griausmas ji

smagi,-
Kad jam Lietuva brangi!

Ištrauka iš knygelės
„Giesmė apie Gediminą”.

Legendą apie garsųjį
Kunigaikštį Gediminą, apie 
susapnuotą geležinį vilką ir 
Vilniaus miesto įkūrimą, suži
nosite perskaitę Balio Sruo
gos knygutę „Giesmė apie 
Gediminą”, kurią įsigyti ga
lite „Draugo” knygynėlyje, 
adresu 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629.

Chicago, IL 60629.
Geriausi darbeliai bus

paskelbti laikraštyje. Nuga
lėtojų laukia „Draugo” lietu
viukų įsteigti piniginiai prizai:

5-8 metų amž. - 35 dol. 
9-12 metų amž. - 35 dol. 
13 - 16 metų amž. - 35 doL 
Kurkite, svajokite ir ra

šykite mielieji bičiuliai. Lau
kiame jūsų darbų!
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„KALBĖK, INTELIGENTE, 
TURČIAU TU LAIMINGAS...”

...Ša, inteligente, skur
džiau nelaimingas” ...Lydimi 
šių populiarios roko grupės 
.ANTIS” žodžių, kažkada sma
giai griovėme sovietinio mąs
tymo štampus. Tuomet ši dai
na turėjo atlikti kilnią misiją 
— nutildyti sovietinei nomen
klatūrai atsidavusių inteli
gentiškų pakalikų balsus. Ta
čiau, ar tos dainos žodžiai bu
vo pernelyg įtaigūs, ar dėl kitų 
priežasčių — bet jos žodžiai, 
regis, išgąsdino ir likusią 
inteligentų dalį — rašytojus, 
dailininkus, kompozitorius, 
gydytojus. Kažkodėl, vos nuti
lus kovo 11 trimitams, jie irgi 
nutilo ir intensyviai tyli iki 
šiol. Tad, mielas A. Kauš
pėdai, prašom išlįsti iš savo 
inteligentiško pogrindžio ir at
koduoti mūsų šauniąją inte
ligentiją, pakeičiant dainos 
žodžius: „Kalbėk, inteligente, 
turčiau tu laimingas...”

Ir atiduok, Algirdai, Mar
tynui tą mėlyną dangų ir ro
žėm nuklok jo kelią, tegu su
siranda Martynas mylimą pa
nelę ir tepagimdo ji jam vai
kučių, nes Lietuvos demogra
finė situacija darosi pavojinga. 
Nūnai nebegalima kurti dai
nų, kenkiančių Lietuvos 
demografinei situacijai.

Apie Lietuvos inteligentus 
įvairiais laikotarpiais nema
žai yra kalbėję ir patys inte
ligentai. Tarkim V. Kudirka 
yra minėjęs tokį nemalonų 
taktą, kad lietuvį inteligentą 
pažinsi iš kinkų drebėjimo. 
Vėlesniais sovietiniais laikais 
garbusis Justinas Marcinke
vičius net visą kaltinimą tuo 
pagrindu suformulavo, kad 
nuolankumas, abejingumas 
esąs didžiausias lietuvio prie
šas.

Gal išties lietuvių inteli
gentus reikėtų pradėti kryž
minti su kokiais nors Brazili
jos indėnais, kad naujosios 
kartos charakteryje atsirastų 
temperamento, aistros, misti
kos... Reikėtų kryžminti ir su 
kokiais vikingų palikuoniais, 
kad atstatytume karžygių 
genofondą... Reikėtų kryžmin
tis ir su rusais, kad atsirastų 
meilės. Su žydais — kad pakil
tų verslo kultūra ir kad V. 
Šustauskas nors senatvėje tu
rėtų kam Laisvės alėjoje batus 
nuvalyti.

Kodėl inteligentai po kovo 
ll-osios dingo į krūmus — 
sun-ku pasakyti. Galbūt jie 
pasijuto savo valstybei nebe
reikalingi ir tiesiog išsivaikš
čiojo į savo butus dirbti savo 
inteligentiškų darbų. Tai yra 
sveikintina, nes turbūt taip ir 
turi būti — kiekvienas turi 
dirbti savo darbą — inteligen
tas tyliai mąstyti ir kurti, 
kunigas melstis, medituoti ir 
pamokslauti, rūpindamasis 
sielų išganymu, o politikas 
turi politikuoti. Tačiau gali 
būti ir priešingai — inteligen
tas gali politikuoti, politikas 
tyliai mąstyti ar pusbalsiu 
pamokslauti. Daugeliui, ma
nau, tikrai patiktų, jei V. Šus
tauskas imtų tyliai mąstyti. 
Netgi jei ir ne tyliai. Kaip jam 
jau pavyks, taip, bet tegu tik 
pamąsto... (Aišku, būtų geriau 
jei jo mąstymas vyktų be 
automato rankoje.)

Bet grįžkime prie inteli
gentų... Eiti į savo kambarį 
dirbti savo inteligentiškų dar
bų galima tik tada, kai 
pabaigti valstybės kūrimo 
darbai arba kai statomas vals
tybės dvasios rūmas jau turi 
bent kiek tvirtesnius pama
tus. Nes be inteligentų ir dva
sininkų paramos jis statomas 
ant tų pačių papuvusių sovieti
nės inteligentijos pamatų, ku
riuos sugriauti kadaise bandė 
Sąjūdis ir A. Kaušpėdas.

Kiekvienoje tautoje turi 
būti žynių luomas ar kokia 
nors senolių taryba, kuri for
muoja moralinius impera
tyvus, elgsenos normas, tai
sykles. Kas nūnai atlieka šį 
darbą? Seimas? Iš Seimo tri-

Cleveland, OH, 2001-2002 mokslo metų abiturientės (iš kairės): Vaiva 
Paškonytė.

,.Aušros” aukštesniosios lit. mokyklos, 
Ručmytė Vesta Dvareckaitė ir Teresė

nimis, siekiant pinigų, o ne 
tautinio atgimimo. Gal tąsyk 
bent kunigus galėtume laikyti 
to žynių luomo paveldėtojais 
ir darbų tęsėjais. Vėlgi — kiek 
jų, šviečiančių it a.a. monsin
joras K. Vasiliauskas, o kiek 
jų norinčių gerai pagyventi? 
Dėl kokios priežasties buvęs 
šventojo Sosto pasiuntinys, 
palikdamas Lietuvą, apgailes
tavo bei liūdėjo dėl labai pavo
jingo Lietuvos kunigų suma
terialėjimo...

Kiekviena tauta turi to
kius inteligentus, kokius užsi
augina. Gal dabartinė Lietu
vos inteligentų karta yra susi
formavusi S. Nėries, P. Cvir
kos, J. Paleckio ir kitų oku
pacijai pritarusių menininkų 
įtakoje, kurių įsikišimas į po
litiką nebuvo labai sąmonin
gas aktas. Gal tais laikais’ir 
susiformavo tokia disiden
tinė mintis, kad politika , ir 
kultūra—' tai du nesuderirįa-

Mūsų mielam draugui

A. f A.
STASIUI JOKUBAUSKUI

mirus, jo dukrą JŪRATĘ SLIVINSKIENĘ, sūnų 
PETRĄ, brolį EDVARDĄ, jų šeimas ir visus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim.

Gediminas ir Birutė Biskiai 
Ona Budejienė

Vytautas ir Aldona Čepėnai 
Dagmara Jurcienė

Albertas ir Bronė Kremeriai 
Oskaras ir Bronė Kremeriai 

Adolfas ir Alė Ruibiai 
Emilija Valančienė

A. t A.
LEOKADIJA ŽVYNIENĖ 

JABLONSKYTĖ
Mirė sekmadienį, 2002 m. gruodžio 3 d. sulaukusi 

82 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Ilgą laiką išgyveno Mar

ąuette Parko apylinkėse, savo dienas palydėjo St. Pete 
Beach, FL.

Nuliūdę liko: dvi dukterys, Rima Schoot ir Vida 
Marks, žentas Daniel, anūkai Billy, Kenneth ir Ronnie 
Schoot ir Alexandra, Christopher ir Patrick Marks, 
dukterėčia Danguolė Griganavičienė su šeima.

A.a. Leokadija Žvynienė buvo žmona a.a. Juozo, se
suo a.a. Valerijos Bankauskienės, ir svainė a.a. Mečio 
Bankausko.

A.a. Leokadija priklausė Lietuvių Dukterų draugi
jai ir Tautinei sąjungai.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, gruodžio 8 d. 
nuo 2 iki 7 valandos vakare, Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer (arti Derby Rd.), Lemonte, 
IL 60805). Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 9 d. 
9:30 vai. ryte Petkus Lemonto laidojimo namų kop
lyčioje, iš kur a.a. Leokadija bus palydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 vai. ryto bus auko
jamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus 
palydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Vietoj gėlių, prašom aukoti Lietuvių Vaikų Vilties 
arba Lithuanian Mercy Lift.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com

būnu dažnokai atsklinda de-^ji mį dalykai? Gal tais laikais1 ir
moralizuojantys imperatyvai. 
Spauda? Iš jos puslapių daž
nokai dvelkia pataloginė nea
pykanta moralei ir teisingu
mui, o viešpatauja žemos ais
tros arba paprasčiausias pini
gų geidulys, kovojant su pro
kurorais, kurie drįsta sučiupti 
vagį už rankos. Kovojant su 
reklamos neužsisakiusiais 
verslininkais. Reklamuojant 
nusikaltėlius ir auginant lais
vo mąstymo merginų gene
raciją, puikiausiai tiksiančią 
pardavimui į užsienį... Ar tai 
tėvynės meilė? Ne, tai mani
puliavimas patiklių žmogelių 
neišsivysčiusiomis smege-

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

INtUMNd

Likę a good neighbor, 
ate Farm Insurance Companies •

Dėl
draudimo 

skambink man

FRANK
ZAPOLIS

3208 1/2 West 95th 
Street

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

AUTOMOBILIO, NAMŲ, 
SVEIKATOS IR GYVYBĖS

DRAUDIMAS

State Farm is there.®
Home Offices: Bloomington, Illinois

visuomenėje susiformavo kaž
kokia pasąmoninė agresija meni
ninkams einantiems į valdžią?

Betgi nebūtinai eiti į 
Seimą, galima eiti į mokyklas, 
mokyti, šviesti ateinančius po 
mūsų, galima rašyti į spaudą, 
eiti į radiją, televiziją — tai 
irgi Valstybinis darbas, kurį 
vietoj inteligentų dabar daž
nai atlieka kas nors kitas.

Vytautas V. Landsbergis 
(kino režisierius)

„Draugo" skelbimų skyrius 
Tel. 1-77J-58S-9500

• 55 m. vyras su žalia korta ieško 
darbo . Gali būti bendras darbas 
su žmona . Tel. 630-670-3795 .
■ 47 m. medikė, turinti patirties, 
geras rekomendacijas, kalba ang
liškai, vairuoja automobilį ieško 
darbo 5 dienom su grįžimu namo. 
Siūlyti ir kitokį darbą 708-655- 
3319.
• Ieškau darbo su gyvenimu ar su 
grįžimu senelių priežiūroje. 773- 
847-7541.
■ 49 m.vyras, kalba angliškai, turi 
žalia korta, automobilį, perka 
darbą senelių priežiūroje su 
grįžimu.708-655-3319 .
• Ieškau bet kokio darbo su 
grįžimu į namus. 708-499-6102
• Moteris, neseniai atvykusi iš 
Lietuvos,gali prižiūrėti senukus 
lietuvių šeimoje.708-671-9297, 
palikti žinutę .
• Moteris iš Lietuvos ieško darbo 
prižiūrėti senelius. 773-581-4257.
• Moteris, kalbanti angliškai, gali 
slaugyti pagyvenusius žmones, 
prižiūrėti vaikus ir sutvarkyti na
mus. 773-247-1119.

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-6761 
Res. 706425-7160 
Mobil 773-500-0205 
Pager 6363144330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolų
• Pensininkams nuolaida
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New Vision 
Kus.: 708-361-0800 
Vtiee Mid: 773-854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės 
i DANUTĘ MAVER Pmtėsionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 

Nuosavybių įkainavimas veltui.

ĮVAIRUS

Aini AK Mifl JU NAMŲ. SAUKA11N IR 
(AAAlffSDRAlJMMAN

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

A & S

SIŪLO DARBĄ

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $1.800.

Tel. 901-218-7481.

\\'indow \Vashers Needed!
40.(MM) per \ear. We need 100 creu>
No exp. nėcessaiy. \Vill train. Mušt 

have \alid driver's license and trans 
portation. Mušt be tluent m Lnelish 
L.A. McMahon \Vmdov. VVasfiing. 

CĮiicai’o and Mikvaukee area 
Tel. 800-820-6155.

Caregivers International 
Agency needs 2 man and 3 

vvomen to take care of elderly in 
Wisconsin English and ref. 
reųuired. $90-100 per dav. 
Call John 414-321-8001.

Caregivers needed for 
Christmas time to work in

VViseunsin. English. 
sočiai security. some e.\perienee 

neeessarv.
Call Home Care 262-657-8467.

IEŠKO IŠSINUOMOTI

Ieškau kambario I aukšte 
prie šeimos ir su maitinimu. 

Skambinti vakare 
nuo 7 iki 10 vai.

Tel. 773-472-1249.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, Prerident
Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

24HRS, 7DAYS 
773-631-1833 

312-371-1837
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas ir 

instaliacija
Vandens šildytuvai 
Kaminai.
Gariniai boileriai 
Centrine šaldymo sistema

SIŪLO IŠNUOMOTI

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas su Šiluma. Salia parko. 
66 St. ir Kedzie Avė. Kaina 
$420. Tel. 708-425-7160.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai. garantuotai ir sąžiningai

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PARDUODA

Furniture for sale,
bedroom. I coueh. end tables. 
pictures, latnps. eoetail table 

& mise. 630-495-4006. 
Call betueen 6 and 8 l’M.

A. t A.
ANTANAS VALIUSKIS

Mirė 2002 m. gruodžio 1 d., sekmadienį sulaukęs 89 
metų.

Gyveno Barrington, RI.
Gimė Lietuvoje, Luponių kaime, Šiaulių rajone.
Nuliūdę liko: duktė Gaja Valiuskytė-Nehring su 

vyru Michael, anūkė Katerina „Katrelė” Nehring bei 
kiti giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje.

Velionis buvo vyras a.a. Konstancijos (Lelešiūtės) 
Valiuskienės.

A.a. Antanas baigė Veterinarijos Akademiją Vokie
tijoje ir dirbo 26 metus USDA mėsos priežiūroje. Velion
is priklausė ir aktyviai dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenei.

Šv. Mišios bus atnašautos Šv. Kazimiero bažnyčioje 
(Providence, RI) gruodžio 5 d. Pagal a.a. Antano norus, 
kūnas bus sudegintas ir pelenai bus šį pavasarį palai
doti šalia jo žmonos Konstancijos Valiuskienės.

A.a. Antano prisiminimui aukas galima siųsti Lie
tuvos našlaičiams (Lithuanian Children’s Relief, Ine., 
P.O. Box 497, So Boston, MA, 02127).

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
Kun. ČESLOVAS AUGLYS 

1918—2001
2002 m. gruodžio 13 d. sukanka vieneri metai nuo 

šio šviesaus kunigo mirties.
Šv. Mišios uš a.a. kun. Česlovų Auglį bus aukojamos 

Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte, 
gruodžio 13 d. 8 vai. r. ir gruodžio 15 d. 11 vai. r.

Šią liūdną sukaktį minint, prašome visus pažįsta- 
maus ir draugus dalyvauti šv. Mišiose ir velionį prisi
minti savo maldose.

Ilsėkis ramybėje.

Liūdintys artimieji

A. f A.
STASIUI JOKUBAUSKUI

mirus, giliai užjaučiam jo vaikus JŪRATĘ ir 
VYTĄ PETRĄ ir jų šeimas, brolį EDVARDĄ su 
šeima ir visus gimines.

Vandelinas, Rimas ir Jonas Domanskiai 
ir jų šeimos

http://www.petkusfuneralhomes.com
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i ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE u

Sekmadienį, gruodžio 8
d., nuo 11 vai. r. iki 5 vai. v., 
John H. Strager, Jr. Hospital 
of Cook County (1901 W. Har- 
rison), vyks atvirų durų diena. 
Nauja ligoninė turės: priva
čias ir pusiau privačias pa
latas su vonios kambariu, TV 
ir telefonu, oro kondicionie
riais; greitojo aptarnavimo 
vaistinę; moderniausių tech
nologijų prietaisus; specialų 
priežiūros centrą. Daugiau su
žinosite atvykę. Visi kviečiami 
apsilankyti!

Advento susikaupimas
Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje bus gruodžio 10 
d., antradienį. Šv. Mišios 5 
vai. popiet, prieš Mišias ir po 
Mišių bus klausoma išpa
žinčių. Mišias aukos Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, SJ. Po Mi
šių didžiojoje PLC salėje bus 
pabendravimo kavutė. Visi 
kvieCiami pasinaudoti šia Die
vo malone ir tinkamiau pasi
ruošti artėjančiom Kristaus 
Gimimo šventėm.

S. m. gruodžio 13 d., penk
tadienį, 7.30 vai. v., Jaunimo 
centro kavinėje Amerikos Lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius organizuoja kalėdinį 
susirinkimą-vakaronę. Visuo
menininkas, žurnalistas Bro
nius Nainys kalbės tema „Lie
tuva pakviesta į NATO. Kas 
toliau?” Maloniai kviečiami 
sąjungos nariai, techniškų 
specialybių atstovybių atsto
vai ir plačioji visuomenė at
vykti pasiklausyti įdomaus 
pranešėjo samprotavimų apie 
šią istorinę pergalę ir jos įtaką 
Lietuvos ateičiai. Po to galėsi
te patys padiskutuoti ir pasi
dalinti mintimis šiuo ir kitais 
klausimais. Mašinos bus sau
gomos.

Vaiku Mišios Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje bus gruo
džio 8 d., sekmadienį, 9 vai. 
ryte. Visi kvieCiami.

Ačiū Danutei Paškonie- 
nei, East Lake, OH, atsiuntu
siai 60 dol. auką „Draugui”.

Dail. Rimo Čiurlionio ta
pybos paroda „Paviršiai” ati
daroma gruodžio 7 d., šeš
tadienį, 6 vai. vak., Lietuvių 
dailės muziejuje, 14911 127th 
Str., Lemont, IL 60439. Visuo
menė nuoširdžiai kviečiama 
atvykti.

Dailininkė, karpinių meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė,kurios paro
da ruošiama Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. Visi kviečiami pa
sigėrėti, ką talentingas Žmogus gali atlikti su primityviais įrankiais — 
popieriaus lakštu ir žirklėmis...

Pradedant gruodžio mė
nesiu, „Draugas”, norėdamas 
palengvinti įsikūrimą neseniai 
į šį kraštą atvykusiems tau
tiečiams, priims ir spausdins 
nemokamus skelbimus, susie
tus su darbo ar buto pa
ieškomis. Kreipkitės į admi
nistraciją.

Kaip ir ankstesniais me
tais, kviečiame savo arti
muosius ir pažįstamus su 
šventėmis pasveikinti per
„Draugą”. Būtina su 15 dol. 
auka atsiųsti ir sveikinimo 
tekstą. Telefonu ar faksu svei
kinimai nepriimami. Rašyti 
administracijai.

„Draugo” administraci
joje jau galima įsigyti ka
lėdaičių (plotkelių) Kūčių 
stalui.

Gruodžio 8-oji — Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto
jo Prasidėjimo šventė ir ypa
tingos iškilmės Brighton Par
ko lietuvių parapijoje, kuri 
pavadinta šiuo garbingu var
du. Tradiciniai šios bažnyčios 
atlaidai bus švenčiami šį sek
madienį, gruodžio 8 d., 10:30 
vai. ryto šv. Mišiomis, o va
kare — pokyliu Polonia Ban- 
quet salėje, 4604 S. Archer. 
Pokylio pradžia 5 vai. p.p., 
programą atliks Lietuvos Vy
čių choras. Specialus pokylio 
svečias — Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tam
kevičius, SJ. Bilietus galima 
užsisakyti parapijos raštinėje 
tel. 773-523-1402. Visus lietu
viškų apylinkių tikinčiuosius 
(taip pat buvusius šios parapi
jos narius) maloniai kviečia 
dalyvauti.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, gruodžio 7 d., 9.30 
vai. ryto, seselių motiniškame 
name, 2601 West Marąuette 
Rd., Chicago. Mišias aukos 
kunigas Juozas Gedas, C.M., 
Čikagos arkivyskupijos direk
torius Evangelization, Cateche- 
sis ir Worship.

Dėkojame Eugenijui 
Kleinui, Cotuit, MA, kartu su 
prenumeratos pratęsimo mo
kesčiu atsiuntusiam 75 dol. 
auką „Draugo” leidybai pa
remti.

Neseniai Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje apsilankė Pennsylvania universiteto prof. Alphonsus Lingis ir 
DePaul un-to prof. Kenneth Saltman. Jie apžiūrėjo muziejaus meno, kultūros, istorijos kolekcijas, nemažai lai
ko, praleido Genealogijos tyrimų skyriuje ir bibliotekoje. Per 36 metus Lietuvių kultūros muziejus surinko ir 
išsaugojo daug informacijos apie j JAV emigravusių lietuvių ir Amerikoje gimusių mūsų tautiečių šaknis. Mu
ziejus turi sukauptą didžiausią nekrologų kartoteką Amerikoje, taip pat daugiau kaip 50,000 knygų apie Lietu
vos istoriją, kultūrą ir kt. Nuotraukoje iš kairės: DePaul un-to prof. Kenneth Saltman, Balzeko muziejaus sa
vanorė Lillian Gedvvill, Pennsylvania un-to prof. Alphonsus Lingis, muziejaus prezidentas, Lietuvos garbės 
konsulas Palm Beach, EL, Stanley Balzekas, Jn.

ATVYKITE!

Šuoliais prabėgo metai, štai 
vėl paskutinis šių metų mė
nuo, gruodis. Tuoj per kūną 
nueina šaltis, o krikščioniška 
mumyse dvasia nudžiunga. 
Šv. Kalėdos. Švęsime 2002-ąjį 
Jėzaus Kristaus gimtadienį. 
Artimam Čikagos vakarų prie
miestyje, Cicero lietuvių telki
nyje, šv. Antano bažnyčioje 
gruodžio 15 d., sekmadienį ap
silankys arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius ir 9 vai. r. at
našaus Mišias. Svečio dienot
varkė labai užimta, jei leis lai
kas, po šv. Mišių užsuks į 
salę.

Malonus sutapimas, Cicero 
telkinio LB valdyba tą sekma
dienį, gruodžio 15 d., salėje 
rengia prieškalėdinį pabend
ravimą. Rengėjai labai širdin
gai kviečia ir iš toliau atvykti į 
9 vai. r, šv. Mišias, o po jų 
užsukti į salę maloniam pasi
svečiavimui. Parapijos choras 
rengiasi savo nuostabiai gra
žiu giedojimu paruošti visus 
džiugių Kalėdų šventėms. 
Antroji dalis, pasivaišinimas, 
skaniais valgiais ir gaivinan
čiomis sultimis. Visi kviečiami 
ir labai laukiami. Atvykite!

Ona Venclovienė

„Seklyčioje” gruodžio 11 
d., 2 vai. popiet, trečiadie
nio popietėje lankysis arki
vyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, kuris šiuo metu 
yra atvykęs į Čikagą. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi pasimatyti ir pasiklausyti 
gerbiamo svečio. Bus taip pat 
pietūs ir pabendravimas. At
vykite!

Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. „Močiutės staltiesė”. 1996. Šį nuostabų 
karpini ir daug daug kitų galėsite pamatyti, atvykę į O. Bražėnienės 
kurinių parodos atidarymą šį šeštadienį, gruodžio 7 d., 6 vai. vak., Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte.

Lietuvos prezidento žmona Alma Adamkienė ir JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkė Birutė Jasaitienė Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje po „Metų moters” žymens B. Jasaitienei įteikimo š.m. spalio 
mėnesį. Birutė Jasaitienė praneša, kad visos vietos į Labdaros vakarą 
jau užsakytos — „Seklyčia” pilnutėlė. Ji dėkinga visiems už gausų atsi
liepimą į kvietimus dalyvauti Labdaros vakare. Jono Kuprio nuotr.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė visus kviečia į tradi
cines lietuviškas kūčias gruo
džio 15 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet, Šaulių namuose, 2417 
VV. 43rd Str. Vietas galima 
užsisakyti telefonais: 773- 
434-3713 arba 773-582-1076.

Prieškalėdinis šeimų pa
bendravimas — Kūčios, ruo
šiamas PLC gruodžio 15 d., 
sekmadienį, 12 vai. Stalus ar
vietas reikia užsisakyti pas 
Aldoną Palekienę tel. 708-448- 
7436.

Čikagos ir apylinkių lie
tuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama į Čikagos Mokslo ir 
pramonės muziejų (Museum 
of Science and Industry) tra
dicinę programą „Kalėdos pa
saulyje”, kuri vyksta muzie
juje iki 2003 m. sausio 5 d. 
Lietuvos Vyčių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama 
Frank Zapolio, vaikų choras 
„Lakštutė”, vadovaujamas 
Dalios Gedvilienės, dainininkė 
Agnė Gedvilaitė ir kanklių 
ansamblis „Gabija”, vad. 
Genės Razumienės, pasirodys 
šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., 2:45 vai. p.p. prie „eglučių 
salės”. Museum of Science and 
Industry yra 5700 ir Lake 
Shore Drive, Michigan ežero 
pakrantėje, Čikagoje.

Geriausia kalėdinė dovana 
DRAUGO prenumerata!

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

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite: 

Vardas, pavardė

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

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:

Vardas, pavardė------------

Adresas______________

Miestas, valstija, zip code

NAUJAS KLEBONAS TĖVIŠKĖS 
PARAPIJOJE

Tėviškės parapijos klebonui 
vysk. Hansui Dumpiui po 
sveikatos pašlijimo išėjus į 
pensiją, jo eitas pareigas Tė
viškės parapijoje nuo š.m. lap
kričio 1 d. perėmė kun. Jonas 
Liorenčas, atvykęs iš Lietu
vos. Jis čia, dvasiniai aptar
naudamas parapijiečius, tęs 
kartu toliau teologines studi
jas Čikagos seminarijoje.

Kun. Jonas Liorenčas gimė 
1975 m. kovo 16 d. Tauragėje. 
Čia jis buvo vysk. Jono Kalva- 
no pakrikštytas ir 1991 m. 
birželio 24 d. konfirmuotas 
vietinėje Martyno Mažvydo 
vardo bažnyčioje. Nuo 1992 
m. aktyviai veikė vasaromis 
ev. liut. bažnytinio jaunimo 
centre, įkurdamas kartu su 
kun. M. Sabučiu Tauragės 
Jaunimo centro padalinį.

Baigęs 1993 m. birželio mė
nesį Pirmąją vidurinę mokyk
lą Tauragėje, įstojo į Klai
pėdos universiteto evangelikų 
teologijos fakultetą, kad pasi
ruoštų dvasininko tarnybai. 
Studijų metu talkininkavo 
Klaipėdos krašte esančioms 
evangelikų-liuteronų parapi
joms, pradėjo jau savaran
kiškai laikyti pamaldas kun. 
Ludviko Fetingio aptarnauja
mose parapijose. Po trejų stu
dijų ir darbo metų įvairiose 
parapijose, jis 1996 m. spalio 
mėnesį buvo Žemaičių Nau
miesčio ev. liut. bažnyčioje 
įvestas į diakono pareigas.

Kun. Diak. Jonas Liorenčas 
baigė 1997 m. birželio mėnesį

teologijos studijas Klaipėdos 
universitete, įsigydamas ba
kalauro laipsnį. Jis buvo 1997 
m. gruodžio 26 d. ordinuotas 
Nidoje evangelikų-liuteronų 
bažnyčios kunigu. Nuo to lai
ko aptarnavo ne vien Nidos, 
bet ir Juodkrantės parapijas. 
Dėstė anglų kalbą pradžios 
mokyklose.

Paskutiniu laiku, nuo 1998 
m., dėstė Klaipėdos universi
teto teologijos katedroje įvadą 
į Naująjį ir Senąjį Testamen
tą bei į teologiją. Jis ėjo teolo
gijos katedros kapeliono pa
reigas.

Nuo 2000 m. pradžios iki 
2001 m. pabaigos aptarnavo, 
be Nidos ir Juodkrantės para
pijų, dar ir ev. liut. parapiją 
Pagėgiuose. Pagėgių parapijo
je vadovavo pradėtų rekon
strukcijos darbų užbaigimui. 
Restauruota ir sutvarkyta Pa
gėgių ev. liuteronų bažnyčia 
buvo pašventinta 2001 m. lap
kričio 1 d.

Kun. Jonas Liorenčas yra 
vedęs, žmona Rima gydytoja, 
augina sūnų.

Valteris Bendikas

Skelbimui

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
-kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 
60632.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choras, kuris atliks kalėdinių giesmių koncertą gruodžio 8 d., sekmadie
nį, 1:30 vai. popiet, misijos bažnyčioje. Kartu su choru dalyvaus vaikų choras „Vyturys”, vadovaujamas muz. 
Dariaus Polikaičio, sol. Lijana Kopūstaitė-Poletti. Bilietai gaunami bažnyčios prieangyje arba rezervuojami tele
fonu 815-836-1845. Visi maloniai kviečiami atvykti į šį neeilinį koncertą. V. Jasinevičiaus nuotrauka




