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Sportas
* Lietuvos plaukikas
Rolandas Gimbutis ketvir
tadieni Ryžos mieste, Vokie
tijoje, prasidėjusiame Euro
pos plaukimo čempionate (25
m baseine) iškovojo bronzos
medalį. 21 metų lietuvis at
plaukė trečias vyrų 50 m
plaukimo laisvuoju stiliumi
rungties finale.
* Lietuvos dviratinin
kas Raimondas Rumšas,
šią savaitę pratęsęs sutartį su
Italijos komanda „Lampre”,
jaučiasi laimingas, kad galės
vėl lenktyniauti, ir tikisi, kad
ateityje bus pamiršti visi ne
susipratimai, lydėję jį po sėk
mės „Tour de France” lenk
tynėse. Lietuvis teigia sutaręs
su „Lampre" vadovu Giuseppe Saroni „užversti tą pusla
pį ir žiūrėti į priekį". Tam
įtakos turėjo ir faktas, kad G.
Saroni pats praeityje buvo
dviratininkas ir suprato susi
dariusią padėtį. „Iš manęs
pareikalauta korektiškumo ir
skaidrumo, — prisipažino R.
Rumšas. — Praeitis yra pra
eitis. Esu pateąkintas, kad
lieku rimtoje komandoje, ku
rioje turiu daug draugų”.

Naujausios
žinios
* Kandidatai į prezi
dentus ir partijos atskleidė
rinkėjams savo rėmėjus.
* Didžiausi rinkimų rė
mėjai — ,Avia Baltika" ir
Lietuvos pramonininkų kon
federacijos prezidento įmonės.
* Tarptautinis valiutos
fondas siūlo vyriausybei ma
žinti 2004 metų biudžeto
deficitą.
* Lietuva pasirašė pro
tokolą prieš neteisėtą ginklų
gamybą ir prekybą.
* Vilniaus priemiesčio
gatvės gaus Europos tautų
pavadinimus.
Vilniaus
miesto
lenkams savivaldybė skyrė
34,000 litų.
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Lietuvos partijos pritaria valstybės
narystei Europos Sąjungoje
Vilnius, gruodžio 12 d.
(BNS) — Lietuvai reikia dabar
baigti narystės derybas su Eu
ropos Sąjunga — tokią įvairių
valstybės partijų nuomonę
prezidentas Valdas Adamkus
ir Lietuvos euroderybininkai
išgirdo prieš išvykdami į Ko
penhagą, kur vykstančiame
ES viršūnių susitikime kandi
datės turi gauti kvietimą į
sąjungą.
Kad gautų šį kvietimą,
Lietuva turi iki penktadienio
vakaro baigti suderinti su ES
paskutines likusias derybines
nuostatas — dėl naujos Kara
liaučiaus tranzito tvarkos
finansavimo ir finansinės pa
galbos Ignalinos AE uždary
mui.
Prezidentui V. Adamkui
paklausus, ar priimti kvietimą
prisijungti prie ES, nė vienos
parlamentinės partijos atsto
vas neatsakė neigiamai, nors
keletas išreiškė pastabų dėl

Lietuva prisistato ES
su kūčiukais,
tautiniais dirbiniais,
šokiais ir dainomis
Europos Sąjungai (ES) da
bar pirmininkaujančios Dani
jos sostinės Kopenhagos ceutre įrengtame paviljone visuo
menei pateikiama informacįja
apie visas ES valstybes kandi
dates.
Lietuvos ambasada Da
nijoje lankytojų dėmesiui siū
lo ne tik įvairios pažintinės
medžiagos apie valstybę, bet
ir eksponuoja karikatūrų pa
rodą „Su šypsena — apie Lie
tuvą ir Europos Sąjungą”, vai
šina lietuviškais gėrimais,
saldumynais ir kūčiukais.
Paviljone prekiaujama lie
tuviškais tautodailės darbais,
svečius linksmina ansamblis
„Sutaras”.
Kitas Kopenhagos miesto
savivaldybės projektas pava
dintas „Kalėdų kalendoriumi”.
Pagal sumanymą, kiekvieną
dieną Kopenhagos rotušėje
apšviečiama po vieną langą,
kuriame pavaizduotas vis
kitos Europos valstybės šv.
Kalėdų simbolis, tuo tarpu
Danijos spaudoje rašoma apie
šv. Kalėdų papročius toje vals
tybėje.
Lietuvai skirtame lange
pavaizduoti šiaudiniai kalė
diniai papuošalai.
(BNS)

Lietuvos derybininkų darbo.
Vienas iš Naujosios de
mokratijos ir Valstiečių parti
jų sąjungos vadovų Ramūnas
Karbauskis kritikavo derybi
ninkus, esą suderėtas žemės
ūkio finansavimas iš ES fondų
„atrodo labai prastai”. „Norė
čiau būti lenkų ūkininku. Man
būtų žymiai smagiau žiūrėti į
savo vyriausybės elgesį, negu
būnant šiandien Lietuvos ūki
ninku”, sakė R. Karbauskis.
Tuo tarpu vyriausiasis
Lietuvos euroderybininkas
Petras Auštrevičius žurnalis
tams skeptiškai įvertino lenkų
derybininkų perspektyvas „iš
mušti” iš ES didesnę paramą
savo valstybės ūkininkams,
nei pasiūlytoji visoms kandi
datėms. ,Aš negaliu pasakyti,
ar norėčiau būti lenkų dery
bininku, kadangi nesu tikras,
kad jų reikalavimai virs rea
lybe”, sakė jis.
Lenkija, turinti didelį ir

neefektyvų žemės ūkio sekto
rių, siekia didesnių kvotų že
mės ūkio produkcijai, lėšų
žemės ūkiui ir daugiau pinigų
stojimui, tačiau šiuo metu ES
pirmininkaujanti Danija ir
kitos ES narės sako, jog dau
giau pinigų nėra.
P. Auštrevičius pažymėjo,
kad šiuo metu Lietuvai pasiū
lytos kvotos yra aukštesnės už
šiuo metu esančias gamybos
kvotas, todėl Lietuvai reikės
didinti gamybą žemės ūkio sri
tyje.
Lietuvos centro sąjungos
vadovas Kęstutis Glaveckas
sakė, kad reikia spręsti, kaip
kompensuoti išvažiuosiančią į
turtingas ES valstybes Lietu
vos darbo jėgą, konservatorius
Andrius Kubilius siūlė svars
tyti, ar apsimoka Lietuvai pri
imti ES pasiūlymą tiesiogines
išmokas didinti struktūrinės
paramos sąskaita,

Nukelta į 7 psl.

Prie Klaipėdos ant seklumos užplaukė tanklaivis
Klaipėda, gruodžio 12 d.
(BNS) — Trečiadienio vakarą
Argentinos bendrovei „Boldwin Maritime” priklausantis,
bet su Panamos vėliava plau
kiojantis tanklaivis „Princess
Pia” su 49,500 tonų mazuto
kroviniu užplaukė ant seklu
mos kai, išplaukęs pro uosto
vartus, posūkio metu tapo ne
valdomas.
Ketvirtadienį buvo gau
tas laivo ir krovinio savininkų
sutikimas perpumpuoti ar iš
krauti mazutą, pranešė Jūrų
informacijos centro direktorė
Zita Tallat-Kelpšaitė.
Ketvirtadienį ruošiamasi
prie įstrigusio tanklaivio pri
švartuoti laivą „Nemunas”, į
kurį bus pumpuojamas mazu
tas. Iš viso ruošiamasi per
pumpuoti 1,600 tonų mazuto.
Penktadienį į Klaipėdos uostą
atplauks danų tanklaivis
.Astra”, į kurį bus perpum
puota dar maždaug 3,000 to
nų mazuto.
Tanklaivio su mazuto kro
viniu vienas dugno sluoksnis

Vilniaus ledo rūmuose spindėjo pasaulio
dailiojo čiuožimo žvaigždės

Lietuvos čiuožėjai Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Vilnius, gruodžio 12 d. me projekte „Ledo žvaigždės”
(Elta) — Pirmąjį iš dviejų pa dalyvavo olimpiniai, pasaulio
saulio
dailiojo
čiuožimo ir Europos čempionai bei ket
žvaigždžių pasirodymą trečia verių olimpinių žaidynių da
dienį Vilniaus ledo rūmuose lyviai, Lietuvos čiuožėjai Mar
stebėjo per 2,000 žiūrovų. Pir garita Drobiazko ir Povilas
mą kartą Lietuvoje rengiama- Vanagas, kurie yra ir vieni šio
Londonas.
Didžiojoje
Britanijoje esantis čečėnų su
kilėlių atstovas Achmed Za(Remiamu AFP, Reuter*. AP. tntertax, (TARTASS, BNS
kajev bijo, kad išdavus jį Ru
hnių agentūrų praneiimai&l
sijai, kaltinančiai jį teroristi
ne veikla, bus nužudytas. „Jei
nio viešai nebuvo pasirodęs, mane išduos, jie mane nužu
EUROPA
derasi su Vatikano pareigū dys, jie mane kankins. Jei
nais dėl arkivyskupijos planų Britanijos valdžia nuspręs
Vatikanas svarsto gali paskelbti bankrotą. Žmonės, mane išsiųsti, tai bus palaiky
mybes paskirti specialų ad tvirtinantys, kad tapo kunigų ta solidarumo su Rusijos val
ministratorių, kuris valdytų pedofilų aukomis, arkivysku džios veiksmais Čečėnijoje ir
Bostono arkivyskupiją atsi pijai yra iškėlę 450 bylų.
ten vykdoma jų politika ženk
statydinus dabartiniam jos
Kopenhaga. Europos Są lu”, sakė jis. A. Zakajev Rusi
vadovui — kardinolui Ber jungai (ES) pirmininkaujanti jai reikalaujant buvo suimtas
nard Law, trečiadienį sakė Danija ketvirtadienį paneigė Londone, bet po kurio laiko už
šaltiniai Katalikų Bažnyčioje. pasiūliusi didesnį finansa užstatą paleistas. Pasak jo
Tai, kad tokia idėja yra svars vimą Lenkijai, kuri yra viena paties, jis sąmoningai atvyko į
toma, rodo, jog B. Law gali ne ryžtingiausiai dėl geresnių Londoną, kad stotų prieš Bri
trukus atsistatydinti, sakė narystės ES sąlygų kovo tanijos teismą.
šaltiniai, prašę neskelbti jų jančių kandidačių. „Aš nieko
Londonas. Irakas nu
pavardžių. Kardinolas yra nežinau apie tokį pasiūlymą”, traukė didelę naftos verslovių
griežtai kritikuojamas dėl sakė Danijos ministras pir plėtros sutartį su Rusijos ben
kunigų pedofilijos skandalų. mininkas Anders Fogh Ras- drove „LUKoil", šiuo žingsniu
Apaštalinis administratorius mussen, kai Lenkija pareiškė sumenkindamas politinę Mask
popiežiaus Jono Pauliaus II išsikovojusi nuolaidų milijo vos reikšmę.
vardu valdytų arkivyskupiją nams savo ūkininkų. „Yra
tol, kol būtų paskirtas naujas būtent taip, kaip yra, nes dau
JAV
arkivyskupas. Manoma, kad giau pinigų nebėra”, sakė A.
B. Law, kuris nuo sekmadie F. Rasmussen.
Vašingtonas. JAV prezi

Pasaulio naujienos

Kaina 50 c.

renginio organizatorių.
Dvi valandas trukusį ledo
žvaigždžių pasirodymą ste
bėjo ir prezidentas Valdas
Adamkus su žmona Alma.
2000 metų pasaulio ir Eu
ropos čempionatų bronzos me
dalių laimėtojai M. Drobiazko
ir P. Vanagas Vilniuje atliko
net tris savo šokius, tarp jų ir
naująjį „Rytų sapnai”, kurį
iki šiol buvo mačiusi tik
Prancūzijos publika.
Lietuvos dailiojo čiuožimo
gerbėjai pamatė 1994 metų
olimpinio, 1997 metų Europos
ir 2000 metų pasaulio profe
sionalų čempiono Aleksėj Urmanov, 1999 metų pasaulio
čempionės Marija Butyrskaja,
2000 metų planetos čempionų
Marija Petrovą ir Aleksėj Tichonov, pasaulio mėgėjų ir
profesionalų pirmenybių nu
galėtojų čekų Radka Kovarikova ir Renė Novotnyj, daug
kartinių Bulgarijos čempionų
Albena Derikova ir Maksim
Stavickij bei šių metų Pran
cūzijos čempiono Gabriel Monier pasirodymus.
Žiūrovai galėjo stebėti ir
pirmąjį lietuvio Aurimo
Radišausko pasirodymą su
naująja partnere amerikiete
Clover Zatz. Nukelta į 7 psl.

dento George W. Bush admi
nistracija gavo patikimą pra
nešimą, kad Irake esantys ra
dikalūs islamistai, susiję su
„ai Qaeda”, spalio pabaigoje
arba lapkričio mėnesį įsigijo
cheminį ginklą, ketvirtadienį
pranešė laikraštis „The Washington Post". Remdamasis
dviem tiesiogiai susipažinu
siais su šiuo pranešimu atsto
vais bei savo šaltiniu, laik
raštis rašo, kad JAV ekspertai
įtaria, jog šie islamistai gavo
nervus paralyžiuojančios me
džiagos „VX”, kuri buvo kont
rabanda persiųsta per Turki
ja
Jungtinės Valstijos da
vė leidimą Šiaurės Korėjos
laivui su raketų „Scud”
kroviniu plaukti į Jemeną, kai
šios valstybės vyriausybė tre
čiadienį pareiškė griežtą pro
testą dėl laivo sulaikymo.
Laivą „So San” pirmadienį
Arabuos jūroje sustabdė Is
panijos fregata „Navarra”.
Kaip trečiadienį pranešė

Aleluandro Nedzveckio nuotr

yra keliose vietose pramuštas, tačiau tanklaivis nuolat stebi
bet antrasis sluoksnis yra mas iŠ sraigtasparnio, paruoš
sveikas, todėl mazutas iš laivo tos specialios užtvaros tam at
vejui, jei mazutas pradėtų te
neteka.
Tanklaivio 21 asmens įgu kėti.
lai pavojus negresia, jos kol
Po nesėkmingų bandymų
kas neketinama evakuoti. Tai vilkikais nutempti tanklaivį
nustatė narai, ketvirtadienį nuo seklumos, nutarta išpum
apžiūrėję seklumoje prie Klai puoti iš jo dalį krovinio, kad
pėdos uosto vartų įstrigusį laivas palengvėtų, ir tuomet
tanklaivį.
mėginti jį sugrąžinti į uostą.
Mazuto į jūrą neištekėjo,
Nukelta į 7 psl.

Lietuvos ambasadorė tarėsi su
Kanados vadove

Naujoji Lietuvos ambasa
dorė Kanadoje Sigutė Jakštonytė su šios valstybės generalgubernatore
Adrienne
Clarkson tarėsi, kaip stiprinti
dvišalius ekonominius ir kul
tūrinius ryšius.

Kaip pranešė Lietuvos
Užsienio reikalų ministerija,
dvišalių santykių aktyvinimo
galimybės aptartos po trečia
dienį Ottawa įvykusios am
basadorės skiriamųjų raštų
įteikimo ceremonijos.
Susitikime su Kanados va
dove diplomatė pristatė pa
grindinius Lietuvos užsienio
politikos siekius tapti NATO
ir Europos Sąjungos nare.
Taip pat aptartas dvišalis Lie
tuvos ir Kanados bendradar
biavimas, galimybės stiprinti
ekonominius ryšius, iniciaty
vos kultūros, meno ir akade
minių mainų srityje.

Raštų įteikime dalyvavo ir
ambasadorę pasveikino Kana
dos lietuvių bendruomenės
nariai.
(BNS)

Pasaulio sveikatos organizacija
žada paramą Lietuvai
Pasaulio sveikatos organi
zacija supranta problemas, su
kuriomis, vykdydama sveika
tos sistemos reformą, susidu
ria Lietuva.
Pasaulio sveikatos organi
zacijos Europos regiono direk
torius Mare Danzon, ketvirta
dienį susitikęs su Seimo
pirmininku Artūru Paulaus

ku, pažadėjo Lietuvai paramą.
Svečias sakė esąs susipažinęs
su pagrindinėmis Lietuvos
sveikatos reformos kryptimis,
susijusiomis su medikamentų
kainomis ir gydymo įstaigų
pertvarka. „Manau, kad eina
ma teisinga kryptimi”, pabrė
žė jis.
Nukelta į fi p*l.

Ispanijos gynybos ministras
Federico Trillo, laivas gabeno
paslėptas 15 raketų „Scud”.
Sprendimas leisti raketų kro
vinį gabenančiam laivui
plaukti į Jemeną buvo priim
tas trečiadienį po šios valsty
bės prezidento Ali Abdullah
Saleh ir JAV viceprezidento
Diek Cheney pokalbio telefo
nu.
Vašingtonas. Per moko
mąjį skrydį Hondūre sudužus
JAV kariuomenės sraigta
sparniui „Black Hawk”, žuvo
penki juos skridę amerikiečių
kariai.

riais vykdys nusiginklavimą”,
sakė jis CNN televizijai. Lai
kydamasis naujoje rezoliucijo
je keliamų reikalavimų, Ira
kas pateikė .JT 12,000 pusla
pių dosjė, kuriame išsamiai
aprašo savo ginkluotės prog
ramas. Minėtoje deklaracijoje
Irakas teigia neturįs masinio
naikinimo ginklų, tačiau JAV
tvirtina priešingai ir įspėja
esančios pasirengusios pradė
ti karinius veiksmus, kad nu
ginkluotų Bagdadą. J klau
simą, ar Jungtinės Valstijos
pasirengusios pradėti karą su
Iraku, D. Rumsfeld atsakė:
„Tai dar nenuspręsta. Viskas
priklausys nuo to, kaip Irako
vadovybė vykdys JT rezoliuci
jos reikalavimus ir kaip .JT
Saugumo Taryba įvertins jos
(Irako vadovybės) veiksmus”.
Jungtinių Tautų ginklų
tikrintojai ketvirtadienį Irake
patikrino mažiausiai 6 objek
tus, tarp jų ir gamyklą, kuri,
kaip manoma, yra susijusi su
„Scud” tipo tolimojo nuotolio
raketų gamyba.

JAV gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeld ketvir
tadienį pareiškė, kad jam
nekyla jokių abejonių dėl to,
ar Irakas turi masinio naikini
mo ginklų. „Klausimas yra,
ar Irako vadovybė jau supra
to, kad žaidimas baigėsi ir...
patenkins Jungtinių Tautų
(JT) rezoliucijoje jai keliamus
reikalavimus, parodys, ką
turi, ir kartu su JT inspekto
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100 METŲ NUO JUOZO ŽUKAUSKO
— JACK SHARKEY GIMIMO

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Metams
$100.00
$115.00

172 metų
$60.00
$65.00

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33.00
$38.00

Tik šeštadienio laida:

Juozas Žukauskas-Jack Sharkey.

Jau praėjo šimtmetis nuo
paties žymiausiojo visų laikų
lietuvių sportininko — pa
saulio bokso čempiono Juozo
Žukausko, kuris Amerikoje
boksavosi ir buvo žinomas
Jack Sharkey vardu, gimimo.
Lietuviai jo gimimo data
laiko 1902 m. lapkričio 26
dieną. Amerikos spauda žymi,
kad jis gimęs 1902 m. spalio
26 d. Binghamton, NY, lietu
vių imigrantų šeimoje, savo
vaikystėje kalbėjęs vien tik
lietuviškai.
Tačiau mėnesio skirtumas
nėra toks svarbus, gal tik
istorikai dėl to galėtų gin
čytis. Mums įdomus pats fak
tas, jog šis, pradžioje mažai
žinomas, lietuvis sudrebino
pasaulį savo pasiekimais ir
plačiai išgarsino lietuvių bei
Lietuvos vardą. Net ir šian
dien, kuomet yra rašoma ar
kalbama apie šį boksininką,
kurį lietuviai populiariai va
dina Šarkiu, pasaulio spauda
visada pabrėžia jo lietuvišką
kilmę.
Šarkis profesionaliu bok
sininku tapo 1924 metais,
kuomet sugrįžo iš karinės
tarnybos Amerikos laivyne.
Pradėjus bokso karjerą Bos
tone, o tada šiame mieste bu
vo didžiulis lietuvių telkinys,
jam pasiūlyta pakeisti vardą
ir pavardę, nes varžybų ren

Iveta Marčauskaitė

gėjai norėjo, kad kitataučiai
neturėtų vargo su ištarimu.
Todėl Žukauskas nusprendė
panaudoti dviejų boksininkų
— Jack Dempsey ir Tom
Sharkey vardų bei pavardžių
kombinaciją. Jis tapo Jack
Sharkey ir jau tada įtiko ai
rių dominavusiame Amerikos
bokso versle.
Šarkiui pradžioje nebuvo
lengva, bet po 2-3 metų jis jau
išsimušė į Amerikos profe
sionalų boksininkų viršūnes.
Per savo 13-kos metų profe
sionalaus boksininko karjerą,
jis pasiekė 38 pergales, patyrė
13 pralaimėjimų, 3 susitiki
mai baigėsi lygiomis, o 1
kartą nebūta jokio sprendimo.
Šarkio ir Dempsey susi
tikimą New Yorke 1927 m.
stebėjo net 75,000 žiūrovų.
Tada lietuvis turėjo 24 metus,
o jo varžovas 32 m. Nors
Šarkis čia pralaimėjo (kaip
rašoma, Dempsey mūsiškiui
pataikė žemiau juostos ir
turėjo būti diskvalifikuotas),
lietuvio pasirodymą sporto
žinovai įvertino labai gerai.
Lietuvio karjeros viršūnė
buvo 1932 metai, kada, kovo
jant dėl pasaulio čempiono
vardo, jis įveikė vokietį Max
Schmeling. Tačiau pasaulio
čempionu jis išbuvo vienerius
metus ir 8 dienas, kuomet
1933-čiais Šarkis pralaimėjo
italui Prima Carnera.
Tais laikais Šarkio vardą
kartojo šimtai tūkstančių
Amerikos lietuvių, jis buvo
plačiai žinomas ir Lietuvoje.
Amerikos lietuviai apie Šarkį
sukūrė ir nemaža dainų,
kurios plokštelėse išliko iki
šių dienų ir labai saugomos
Žilevičiaus-Kreivėno vardo
muzikologijos
archyve
Čikagoje.
Yra žinomas faktas, kuo
met 1931 metais iš Lietuvos
atvažiavo žurnalistai Antanas
Bružas ir Augustinas Gricius,
Šarkiui atvežė ir įteikė didelį
gintaro gabalą su užrašu:
„Ponas Jack Sharkey, mes
labai dėkingi Jums už
Lietuvos vardo garsinimą, ko
joks kitas asmuo nepadarė.
1931 m. Kauno lietuviai”.
Šarkis mirė, sulaukęs 91
metų amžiaus 1994 m. rug
pjūčio 17 d., Beverly, MA
miesto ligoninėje. Jis paliko
sūnų ir dvi dukras, 14 vai
kaičių ir 21 provaikaitį. Net ir
po šimtmečio šis boksininkas
dar dažnai yra ne vien tik
lietuvių
sporto
mėgėjų
atmintyje.
Edvardas Šulaitis

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

Užsakant į Lietuvų:
$250.00
$55.00

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

Autolenktynininkai (iš kairės) Valdas Valiukevičius, Antanas Juknevičius, Aurelijus Petraitis ir Arūnas
Lekavičius, užsiregistravę dalyvauti Prancūzijoje 2003 m. sausio I d prasidėsiančiose lenktynėse. Jie atstovaus
jau užsiregistravusioms trims Lietuvos komandoms.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

IVETA MARČAUSKAITĖ — JAU LIETUVOJE
Tiems Amerikos lietu
viams, kurie nekantriai lau
kia naujojo moterų NCAA
krepšinio čempionato pra
džios, teks gerokai nusivilti.
Illinois universiteto studenčių
komandoje šį sezoną jie
nebeišvys pernai komandos
lydere tapusios lietuvaitės
Ivetos Marčauskaitės, apie
kurios sportinį kelią JAV
praėjusį pavasarį plačiai rašė
„Draugas”.
Dvidešimtmetė Iveta Mar
čauskaitė, ketvertą metų gy
venusi ir sėkmingai žaidusi
JAV, nutarė grįžti į Lietuvą
ir talkinti labai atjaunėjusiai
Lietuvos moterų rinktinei.
Ivetos sugrįžimas į Lie
tuvą nustebino ne tik JAV,
bet ir daugelį Lietuvos krep
šinio specialistų, todėl apie
netikėtą krepšininkės posūkį
knietėjo pakalbėti su pačia
„kaltininke” ir išgirsti žodžius
iš jos pačios lūpų.
S.T. Iveta, kas tave pas
katino grįžti į Lietuvą?
I. M. Pirmiausia— tai na
mų ilgesys. Ketveri metai
Amerikoje man tikrai daug
davė. Supratau, kas yra Ame
rikos
krepšinis, pajutau jo
teigiamas ir neigiamas puses.
Svarbiausia, kad aš įrodžiau,
jog čia galiu neblogai žaisti.
S.T. Užsiminei apie nei
giamas puses. Paprastai Ame
rika labiau giriama...
I. M. Taip. Čia daug ką
išbandžiau ir patyriau. Bet
taip ir nesupratau, kodėl to
kie šalti žaidėjų ir vyr. trene
rio santykiai, kodėl norėdama
pasikalbėt su treneriu, turiu
„užsirašyti į eilę” prieš keletą
dienų. Kodėl tavęs nesu
pranta, kada esi traumuotas,
kada tau labai skauda, bet su
kandęs dantis treniruotėje
turi dirbti lygiai su visais. Juk
dėl to meistriškumas nekyla,
o tik kenki savo sveikatai ir
ateičiai. Lietuvoje to nėra. Čia
santykiai daug šiltesni ir
natūralesni.
S. T. O kaip dėl savo sva
jonės žaisti WNBA. Ar ji jau
palaidota?
I. M. O, ne! Žaisdama Eu
ropoje turėsiu lygiai tiek pat
galimybių patekti į WNBA.
Juk WNBA žaidžia europietės
iš Čekijos, Lenkijos, Rusijos,
lietuvaitė Jurgita Štreimi
kytė. Mano planai nepasikei
tė — aš būtinai žaisiu
WNBA.
S. T. Lietuvoje pikti lie
žuviai mala, kad į Europą
sugrįžai dėl pinigų?
I. M. Ne. Šiuo metu tai
man nėra svarbiausia. Aiš
ku, JAV aš pirmuosius pini
gus būčiau uždirbusi tik po 3
metų, o Europoje man mokės
jau dabar.
S. T. Kodėl grįžai ir pasi
rašei kontraktą su Vilniaus
„Telekom”, o ne kokia turtin
ga Europos komanda. Tai bu
vo tavo ar tavo agento

noras?
I. M. Jau sakiau, kad pasi
ilgau Lietuvos. Be to, man
labai svarbu buvo nemesti
studijų. Mane labai gerano
riškai priėmė Šiaulių univer
sitetas, kur aš buvau priimta
Socialinių mokslų fakultete į
antrąjį neakivaizdinį studijų
skyrių studijuoti verslo ad
ministravimo. Dekanas dr.
Teodoras Tamošiūnas sudarė
puikias galimybes
derinti
mokslą ir sportą Lietuvoje.
Tai buvo irgi svarbus moty
vas, kodėl aš grįžau į Lietuvą.
Mokytis noriu Šiauliuose, nes
Šiauliai — mano gimtinė, čia
neseniai iš Čikagos grįžo ir
visa mano šeima — tėvai ir du
broliai. Beje, šešiolikmetis
brolis Dainius, kurio galva irgi
prikimšta minčių ateityje
žaisti Amerikoje, NBA, turi
tam motyvaciją — jo ūgis yra
194 cm, o jo treneriu tapo
Lietuvos rinktinės treneris
šiaulietis Antanas Sireika.
S. T. Iveta, išsisukai nuo
atsakymo į klausimą, kaip tau
pavyko atsisakyti viliojančių
pasiūlymų iš turtingų Euro
pos komandų?
L M. Mano požiūris toks
— „apšilsiu” kojas Lietuvoje,
ten mokysiuos ir žaisiu. Tam
pritaria ir mano agentas,
kuris tiki, kad aš, žaisdama
Vilniaus „Telekome” Eurolygos turnyre, turėsiu gerus
statistikos rodiklius ir at
kreipsiu Europos komandų
dėmesį. Tada mano kaina
turėtų dar labiau išaugti. Aš
noriu tobulėti. Juk man dar
tik 20 metų.
S. T. Kaip į savo gretas
tave priėmė Lietuvos rinkti
nės senbuvės?
I. M. Labai gerai.
rink
tinę atėjau geru metu, kai
vyksta kartų kaita. Lietuvos
moterų
rinktinėje nebėra
1997 m. Europos čempionių J.
Štreimikytės, L. Berūkštienės,
Vilutytės, D. Kurtinai
tienės. Iš garsenybių likusi tik
kapitonė Lina Dambraus-.
kaitė, kuri yra puikus žmo
gus, bandantis ir gebantis
padrąsinti jaunimą. Kai ne
bėra veteranių, turiu gali
mybę daug žaisti ir parodyti,
ką moku.
S. T. Ar labai skiriasi
krepšinis JAV ir Europoje?
I. M. Taip. JAV labiau ak
centuojamas jėgos, individu
alus žaidimas, greitis, o Eu
ropoje daugiau dėmesio skiria
ma taktikai, komandiniam
žaidimui. Manęs dažnai ne
supranta ir žaidėjos, ir trener
iai. Tikiuosi, kad ateityje aš
„sumaišysiu” europietišką ir
amerikinį krepšinio kokteilį ir
sukursiu
savo,
Ivetos
Marčauskaitės, žaidimo stilių,
kuris patiks ir treneriams, ir
žiūrovams.
S. T. Neseniai grįžai iš Ki
nijoje vykusio pasaulio moterų
krepšinio čempionato, kur
Į

J.

atjaunėjusi Lietuvos komanda
užėmė 13-ąją vietą tarp 16
stipriausių planetos komandų.
Kokį įspūdį paliko Kinija?
I. M. Kinijoje žaisti ir gy
venti buvo sunku, ypač euro
pietėms. Kinijos prisiminimai
— tai blogi kvapai, blogas
maistas, nešvarūs miestai ir
viešbučiai. Nenorėčiau čia
ilgiau gyventi! O dėl užimtos
ll-osios vietos rinktinės tre
neris Vydas Gedvilas neišgy
veno ir mus ramino. Treneris
sakė, kad mes esame ateities
komanda, kuri dar nustebins
pasaulį po kelerių metų.
S. T. Kaip vertini savo
žaidimą pasaulio čempionate?
I. M. Neblogai. Tik žaisti
norėjau ilgiau, bet treneriai
galvojo kitaip — žaisdavau
maždaug po 20-22 minutes.
Geriausiai sekėsi., rungtynėse
su Jugoslavija dėl 11-12 vietų,
kai per 24 minutes pelniau 23
taškus, atkovojau 7 kamuo
lius. Mes tada laimėjome 8362. Tokios rungtynės įsimena.
Baigdamas šį pokalbį, no
rėčiau pabrėžti, kad Iveta,
prisimindama pasaulio čem
pionatą Kinijoje, labai pasikuklino. Žaisdama daug ma
žiau minučįų, nei į simbolinį
pirmenybių „Visų žvaigždžių”
penketuką patekusios ame
rikietės, garsioji L. Leslie, Sh.
Johnson,, ispanė A. Valdemoro, rusė J. Baranovą, aus
trale L. Jackson, lietuvaitė
Iveta Marčauskaitė sugebėjo
„prasimušti” net į ,3 atskirų
pozicijų geriausių pasaulio
krepšininkių dešimtukus. Ji
buvo ketvirta pagal po savo
krepšiu atkovotus kamuolius
(vid. 5,4), penkta tarp taik
liausių čempionato žaidėjų
(44/79 — 55,7 procento) ir
dešimta tarp rezultatyviausių
pirmenybių žaidėjų (15,3 taš
ko per rungtynes). Priminsiu,
kad mandagiausia žaidėja ir
geriausia vidurio puolėja pri
pažinta amerikietė L. Les-lie
vidutiniškai per rungtynes
pelnė 17,3 taš ko ir 8 kartus
atkovojo kamuolį. Jei Iveta
būtų ilgiau žaidusi aikštelėje,
garsiosios žvaigždės L. Leslie
rodiklius būtų tikrai pra
lenkusi. Bet tai jau pamąsty
mai treneriams, kuriems
Iveta dar daug ką turės
Lietuvoje įrodyti savo puikiu
žaidimu. Lietuvos rinktinėje
Vilniaus žurnalistai buvo
numatę kitų lyderių vardus.
Nebuvusi savo gimtinėje
ketvertą metų, Iveta privalės
ir Lietuvos žurnalistams
įrodyti, jog tikroji rinktinės
lyderė yra ji.
Sužinojusi, kad pokalbį
rengiu „Draugo” skaityto
jams, Iveta nudžiugo:
— Būtinai perduokit lin
kėjimus visiems mano gerbė
jams Čikagoje ir visoje Ame
rikoje. Ačiū, kad jie mane
Amerikoje rėmė, sveikindavo,
skatindavo. Sėkmės visiems

$85.00
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, 1L 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centBfkxeurgeryanctxBQStheatti.com

mano bičiuliams Amerikoje. Marčiulionio, Arvydo Sabo
nio, Žydrūno Ilgausko tradici
Mes dar susitiksime!
Netikėti Ivetos žodžiais jas, skleis garsą pasaulyje
nėra pagrindo. Ji čia dar sug apie Lietuvos krepšinio šlovę.
rįš. Sugrįš po kelerių metų į
Kalbino
savo išsvajotą WNBA. Ir ten
Stasys Tunėnas
tęs
Prano Lubino, Šarūno

ARVYDAS SABONIS — ČIKAGOJE
Vienas
geriausių
ir dienį, 6 vai. vak., jo komanda
Lietuvoje, ir šiame krašte ži susitiks su „Chicago Bulis”
nomų krepšininkų, Arvydas United Center patalpose.
Sabonis, atvyksta į Čikagą su Daug lietuvių žada rungty
Portland, Oregon, „Trailbla- nėse dalyvauti. Bilietų dar bus
zers” ir gruodžio 31 d., antra galima gauti prie įėjimo.

Arvydas Sabonis.

ARKIVYSKUPAS
S. TAMKEVIČIUS AMERIKOJE
Kauno metropolitas arki
vyskupas Sigitas Tamke
vičius lankosi Amerikoje
gruodžio 4-15 d. Gruodžio 4 d.
Xavier University, Cincinna
ti, Ohio, už nuopelnus Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai,
įsteigiant „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikaą” 1972 m.,
už kurios leidimą jis vėliau
buvo nubaustas Sibiro tremti
mi, arkivysk. apdovanojo me
daliu. Viešnagės Amerikoje
metu, arkivyskupas sutiko at
sakyti į jam pateiktus klau
simus.
— Ar galite truputį api
būdinti save — kiek ilgai
eaate dvasininkas, kokios Jū
sų pareigos praeityje ir kokios
dabartinės atsakomybės?

— 1962 m. baigiau Kauno
Kunigų seminariją ir buvau
įšventintas kunigu. Dvide
šimt vienerius metus dirbau
sielovadoje įvairiose parapi
jose ir tuo pačiu metu redaga
vau (1972—1983 m.) ^Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
niką” bei dalyvavau Tikinčių
jų teisėms ginti katalikų ko
miteto veikloje.
Už „LKB Kronikos” reda
gavimą ir veiklą Tikinčiųjų
teisėms ginti komitete buvau
nuteistas 10 metų nelaisvės.
Grįžęs iš nelaisvės (1988 m.
pabaigoje), metus laiko ėjau
dvasios tėvo pareigas Kauno
Kunigų seminarijoje. Po to
metus buvau šios seminarijos
rektorius. Nuo 1991 m. kon
sekruotas vyskupu, ėjau Kau
no arkivyskupo augziliaro pa
reigas, o nuo 1996 m. esu
Kauno arkivyskupas metro
politas.
Vyskupų konferencijoje
esu ėjęs įvairias pareigas: bu
vęs Vysk. konferencijos pirmi
ninkas, Švietimo komisijos
pirmininkas,
Informacijos
centro pirmininkas ir kt.

Arkivyskupas S. Tamkevičius.

pažinimas padėtų neprarasti
savojo identiteto. „Kronikos”
paroda liudija garbingą Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios
praeities dalelę, kai tikintie
siems teko patirti didelius
išmėginimus.
Nelietuviams „Kronikos”
paroda ir pristatymas gali
būti naudingas, susipažįstant
su mažos katalikiškos šalies
istorija ir, dar svarbiau, su
prasti, kad Apvaizdos leidžia
mi išmėginimai yra taip pat
Dievo dovana, kurią gerai iš
naudojus, tauta gali prisikelti
naujam gyvenimui. Ameri
kiečiams tai ypač aktualu po
sunkių rugsėjo 11-osios iš
bandymų.
— Kokie šiuo metu Lie
tuvos Bažnyčios svarbiausi
rūpesčiai?

— Naudodamasis apdova
nojimo proga, noriu aplankyti
bent kai kurias lietuvių para
pijas, Jėzuitų koplyčioje pravesiu Advento rekolekcijas.
Taip pat šia proga noriu lietu
viams katalikams pristatyti
didelį Šiluvos dvasinio centro
projektą, tikėdamasis, kad jis
suras atgarsio besirūpinančių
lietuviais ir Lietuvos Katalikų
Bažnyčios ateitimi širdyse.

— Lietuvoje šiuo metu
Bažnyčia turi pakankamai
daug rūpesčių. Turime dar
labai palankią dirvą evangelizavimui, jaunimo organiza
cijose ir parapijose. Šį darbą
apsunkina kunigų ir reikia
mai pasiruošusių pasauliečių
trūkumas. Vienas pačių svar
biausių rūpesčių — gerų ku
nigų ugdymas. Turime Lie
tuvoje apie 200 klierikų, kurie
ateityje gali labai sėkmingai
dirbti tiek Lietuvoje, tiek už
jos ribų.
Didelis dabarties iššūkis
yra silpnos šeimos, skyrybos,
apleisti vaikai, alkoholizmas
ir miestuose auganti narko
manija.
Sektų pavojus yra suma
žėjęs, nes žmonės neblogai
sugeba atsirinkti: kas yra kas.

— Jūs ir jėzuitų bendra
darbiai iš Lietuvos atsivežėt
eksponatų .Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos” parodai
— kuo ta paroda svarbi?

— Kas yra Šiluvos Dva
sinis centras? Žinome, kad atsivežėte lankstinukų, bet kaip
Jūs savo žodžiais paaiškin
tumėt?

— „Kronikos” paroda yra
svarbi dėl kelių priežasčių.
Lietuviams labai svarbu gerai
pažinti savo šaknis, kad tas

— Lietuvos katalikų Baž
nyčiai didelį rūpestį kelia re
liginis švietimas mokyklose ir
katalikiškų mokyklų ateitis.

— Kodėl atvykote į JAVes? Ką nuveiksite savo ke
lionės metu (šalia įvykių Cinndnati)?

RUDENS SAVAITGALIS
LIETUVIŲ OMAHOJE
Audronė V. Škiudaitė
Nr.6

Aušrelei tada buvo 14 me
tų. Didžiulis pulkas mergaičių
- šokėjų neturėjo tautinių
rūbelių. Kanadoje tėvai' už
sakė medžiagą, o Marija Moc
kienė apsiėmė tą pulką
apsiūti. Kadangi darbo buvo
labai daug, siuvėja padaryda
vo pagrindinius darbus sukirpdavo ir susiūdavo, o
atsiūlėti ir apdailinti mergi
nos turėjo pačios. „Mūsų buvo
labai daug, - prisimena
Aušrelė. - Mockienė pasiso
dindavo
mus visas,
ir
kiekviena turėjom pasidaryti
savo rūbus. Ji ir mūsų skautų
vėliavą pasiuvo. Aš ją labai
vertinu”.
Marijai Mockienei - jau
per 90 metų. Aušrelė kiek
vieną kartą, lankydamasi
Omahoje, nuveža jai gėlytę.
Jeiname į palatą, kur spe
cialioje metalinėje lovoje, pri

raišiota prie aparatų ir vamz
delių, miega sena moteris.
Kampe narvelyje čirškia ka
narėlė. Aušrelė bando ją ža
dinti. Tai sunkiai sekasi pa
daryti. Senutė kartkartėmis
prasimerkia, mažai ką su
prantančiomis akimis pasi
žiūri į Aušrelės atneštas gė
lytes ir vėl nuskęsta snauduly.
Matydamos, kad pabendrauti
neteks, jau ruošiamės palikti
palatą, kai Marija Mockienė
keletui minučių prablaivėja,
dėkoja už aplankymą. Jos
akys sudrėksta, ir į plaukus
kažkur paausy nubėga po
ašarą. Paskui ašara nusirita ir
per Aušrelės skruostą. Abiems
skaudi ši akimirka ir ta bėdi
na padėtis. Vėliau Aušrelė,
kalbėdamasi su bičiulės duk
ra, apgailestaus, kad medici
nos personalas, norėdamas
palengvinti savo darbą, ligonę

Iš valdžios pusės dažnai yra
statomos kliūtys, kurias ne
aišku kaip pasiseks įveikti.
Šiluvos Dvasinis centras ma
no planuose turi išskirtinai
svarbią vietą dėl dviejų
priežasčių: Šiluva yra svar
biausioji Lietuvos Šv. Marijos
apreiškimo vieta, kuri du kar
tus apgynė Lietuvą nuo ją
užgriuvusių bėdų — 17 am
žiuje buvo pavojus išnykti
Katalikų Bažnyčiai, o 20 am
žiuje Šiluva buvo dvasinis
pasipriešinimas priverstinei
ateizacijai.
Šiuo metu Šiluva yra la
biausiai tikinčiųjų lankoma
vieta, kurią reikia garsinti pa
saulyje. Dievo Motina padės
atsilaikyti prieš trečią didelį
išbandymą: XXI a. sekulia
rizacijos pavojų.
Antra priežastis, dėl ku
rios labai svarbus Šiluvos
Dvasinis centras, nes jame
pirmuosius žingsnius, bran
dindami kunigystės pašau
kimą ir dvasinį gyvenimą,
žengs daugelis Lietuvos ku
nigų. Atokiau nuo pasaulio
triukšmo, Švč. Mergelės Ma
rijos apsireiškimo vietoje, jie
galės tinkamai ruoštis kuni
gystės pašaukimui. Dėl šios
priežasties Šiluvos Dvasinis
centras tarnaus ir klierikų
Prepedintinio kurso reika
lams aštuonis mėnesius.
— Ar visos vyskupijos tu
ri dvasios centrus — berods,
Vilnius turi? Kuo tie centrai
svarbūs vyskupijoms?

— Ne visos vyskupijos tu
ri dvasinius centrus, tačiau
apie juos mąsto ir kiti vysku
pai. Šiandieninėje Bažnyčioje
jų niekas negali pakeisti.
Šiluvos Dvasios centras
turi išskirtinę reikšmę, nes jis
tarnaus ne tik pasauliečių
dvasiniams reikalams, bet ir
būsimųjų kunigų ugdymui.
Noriu pabrėžti, jei Lietuvoje
išsiugdysime labai gerų ku
nigų, tai bus laimėjimas ne
tik Bažnyčiai, bet ir Lietuvai.
Esu įsitikinęs, kad Dva
sinių centrų Lietuvoje nėra
per daug, nes tikrai yra di
delis žmonių dvasingumo ieš
kojimas. Jei mes šioje vietoje
mažai dirbsime, tai dalis
žmonių iš Katalikų Bažnyčios
eis dvasingumo ieškoti kitur,
kitose religijose ir sektose.
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Bindokienė

Sveikintinas įvykis
Lietuvoje

Partizanui Juozui Lukšai-Daumantui paminklas Veiveriuose.

„žemės druska” mūsų tėvynėje.
Šiuo metu pradedame
ruoštis arkivyskupijos sino
dui, kurio darbas, tikiuosi, dar
labiau išjudins sielovadinę
veiklą Kauno arkivyskupijoje.
Oficialiai pasiruošimo pradžia
numatyta 2003 m. per Trijų
Karalių šventę.

minės bazės.
Dėl atvažiuojančių rinkti
aukų turiu tik vieną patarimą:
kiekvienas jų privalo turėti
savo vyskupo siuntimą ir už
surinktas aukas duoti atas
kaitą tiek savo vyskupui, tiek
aukotojams. Neabejoju, kad
Amerikos lietuvių katalikų
— Kokia pagalba Lietuvos aukos sąžiningiausiai buvo
katalikams svarbiausia? Ame panaudotos, kurios ėjo per
rikoje dažnai lankosi įvairūs gerą Bažnyčios priežiūrą.
dvasininkai ir prašo lėšų —
Ypatingą padėką norėčiau
bažnyčių statybai, senelių išreikšti Lietuvių katalikų re
prieglaudų ir našlaitynų sta liginei šalpai, kurios pagalbą
tybai... Jeigu kas nori pa juto visos Lietuvos vyskupijos.
aukoti Lietuvos katalikams
(žmonėms), kaip geriausia tai
padaryti? Per projektus, kaip
Jėzuitų mokyklų atstatymų
projektus (Baltic Jesuit Ad
vancement, įstaiga Čikagoje)
ir Lietuvių Katalikų religinę
šalpą (Lithuanian Catholic
Religious Aid, įstaiga New
Yorke)?

— Po Jubiliejinių metų
labai pasisekė pasiruošimas
Kauno arkivyskupijos 75 me
tų jubiliejui. Labai suaktyvėjo
darbas paruošti katalikus dar
labiau užsiangažuoti darbui
Bažnyčioje.
Labai džiaugiuosi Teolo
gijos fakulteto darbu. Kiek
vienais metais išleidžiame di
delį būrį bakalaurų ir ma
gistrų, kurie, tikime, bus

— Pirmiausia norėčiau pa
dėkoti už visokeriopą paramą,
kurią Lietuvoje esame gavę iš
savo tautiečių ir kitų katalikų,
gyvenančių Amerikoje. Šios
paramos dėka per visą neprik
lausomybės laikotarpį sėk
mingai kūrėsi ir veikė bažny
tinės instrukcijos, kateche
tikos, šeimos ir jaunimo cen
trai, buvo vykdoma daug svar
bių projektų socialinėje srityje
ir kt. Be šios pagalbos mes
nebūtume galėję padaryti nė
trečdalio iki šiol nuveiktų
darbų. Ir šiuo metu visiems
darbams didžiausia kliūtis yra
trūkumas medžiaginės-ekono-

nuolat laiko prislopintą mig
domųjų. O slaugos namai
brangūs ir jiems mokama kaip
už gerą darbą.
Po to lankome kitą Auš
relės bičiulę - Jadvygą Povilaitienę, buvusią „Draugo”
korespondentę. Ją randame
miniatiūriniame, jaukiame
namelyje, ką tik grįžusią iš
kaimynės, kuriai sušukavo
plaukus. Abi ruošiasi į Arnauskų pokylį. Šiandieninis
ponios Jadvygos gyvenimas spauda. Ji toliau iš patriotiz
mo skaito visus lietuvių
išeivių Amerikoje leidžiamus
leidinius. O tuos laikus, kai jos
straipsnių buvo pilni laikraš
čiai, ji prisimena atsidūsėjusi:
„Bet dabar tai jau bus gerai.
Turim jauną, ryžtingą pir
mininkę”.
Iš Aušrelės ir šeimininkės
pokalbio sužinau, kad Omaha
buvo pirmasis lietuvių tel
kinys, papuolęs į visos Ame
rikos televiziją. Kai Lietuva
1990 m. paskelbė nepriklau
somybę, omahiškiai rinko
parašus po peticija, kad JAV

pripažintų Lietuvą kaip val
stybę. Jų akciją nufilmavo
vietinė televizija. Reportažas
pasirodė pakankamai reikš
mingas ir jis buvo paleistas į
platesnį eterį. Jį matė ne tik
Amerika, bet ir Australija.
Šeimininkė prideda, kad jos
sūnus, aviacijos kapitonas, ir
jo draugas Kazlauskas, lai
vyno kapitonas, kaip Ame
rikos piliečiai, tuomet parašė
laišką prezidentui Bushui,
sakydami, kad jiems gėda būti
Amerikos, kuri nepripažįsta
Lietuvos, piliečiais. „Štai
kokie mūsų vaikai, - džiau
giasi ponia Jadvyga ir prideda,
-r Aušrelė viena iš tokių. Jos
tėvas buvo didelis patriotas. O
ir dukrelė norėjo šokti, dai
nuoti ir visur važiuoti”.
Tie žodžiai man primena
kelionės metu iš Aušrelės
išgirstą pasakojimą iš jos
vaikystės. Dar Vokietijoje, kai
jai buvo tik šiek tiek daugiau
negu 10 metų, ji kažkur per
skaitė, kad žmogus keičiasi
kas septyneri metai. Tai ją
labai nugąsdino. „Tai aš po 7

— Kas naujo paskutiniuo
ju laiku Jūsų vyskupijoje?
Kuo galima pasidžiaugti?
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— Kokie pirmieji įspūdžiai
Amerikoje? Kaip praėjo me
dalio pristatymas Xavier utete? Kokį įspūdį padarė fak
tas, kad amerikiečių katalikų
universitetas Jus taip pager
bė?

— Kai redagavau „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką”, neateidavo net mintis,
kad kada nors kas nors įver
tins atliktą darbą. Anuomet
norėjosi bent kiek padėti
Bažnyčiai, kad ji nebūtų tyliai
engiama ir naikinama.
Xavier universitetas su
ruošė labai iškilmingą pager
bimą, kuriame dalyvavo daug
žmonių ir buvo pasakyta daug
gerų žodžių. Panašiomis pro
gomis aš jaučiuosi šiek tiek
nejaukiai, nes „LKB Kronika”
nebuvo mano vieno darbo re
zultatas ir todėl nemanau,
kad tik man turėtų būti
priskiriami nuopelnai.
Nukelta į 7 pel.

metų jau nebebūsiu lietuvė!?”
Negalima išvažiuoti iš
Omahos neaplankius Birutės
Jasaitienės išgirto Lietuvių
Bendruomenės socialinio sky
riaus moterų. Jam vadovauja
Laima Antanėlienė. Po jų val
das mus vedžioja jos ben
dradarbė Gražina Reškevičienė. Kambarys prikimštas
dėžių. Moterys išsirūpino, kad
iš vienos firmos kartą per
savaitę gautų nusipirkti pre
kių su nuolaida. Tą savaitę jos
džiaugėsi gavusios labai gerų
daiktų: šampūno, muilo, rūbų,
mokyklinių prekių, maisto
produktų, ir viskas - po 16 et.
už svarą. Viename kambario
kampe dar buvo sukrauti puo
dai ir indai, likę nuo cepelinų
pietų, kurių pelnas taip pat
buvo skirtas
remti dau
giavaikėms Lietuvos šeimoms.
Cepelinai buvo puikūs, paga
minti iš 800 svarų bulvių. Dar
Rūta Talžūnienė su pasigė
rėjimu buvo pasakojusi, kad
moterys bulves nuskuto iš va
karo, o tarkuoti ir gaminti
cepelinus atėjusios 2 vai. nak

Jau netoli šešiasdešimt
metų, kai didžioji lietuvių
pabėgėlių banga plūstelėjo iš
tėvynės į nežinią svetimuose
kraštuose. Anuomet ir toji ne
žinia atrodė daug patrauk
lesnė, kaip likimas, dar kartą
patekus į „komunistinį rojų”.
Nemažą dalį pabėgėlių sudarė
Lietuvos šviesuoliai ir kaip tik
tie, kurie pirmosios bolševikų
bei vėlesnės vokiečių okupaci
jos metu darbavosi pogrindyje.
Antrajam pasauliniam karui
prasidėjus, jie stojo į atvirą
kovą su okupantu, galbūt net
kiek naiviai tikėdami, kad pa
vyks savo tautą išlaikyti ato
kiau nuo svetimųjų valdžios.
Tada jie buvo jauni, kupini en
tuziazmo, veržlumo, pasiryžę
visa atiduoti savo tėvynės
gerovei.
Ne visi ryžosi ar turėjo ga
limybę pasitraukti iŠ Lie
tuvos. Pasilikusieji didvyrišką
kovą tęsė partizanų gretose ir
daugelis už savo ištikimybę
tėvynei turėjo sumokėti gyvy
bės ar kančių kainą...
Šiandien anuometiniai re
zistentai, jeigu dar neiškeliavę
Amžinybėn, jau pasiekę gero
kai brandų amžių. Gyvieji bu
vo Apvaizdos apdovanoti ypa
tingu palankumu: sulaukė sa
vo tautos laisvės, pajuto
nepriklausomybės atkūrimo
džiaugsmą. Tačiau tiek Lie
tuvoje gyvenantys, tiek užsie
niuose išsibarstę buvusieji
laisvės kovotojai jaučia tam
tikrą nusivylimą, nes tėvynės
laisvės dešimtmetis neatnešė
tų pasikeitimų, kurių tikėjosi.
Dažnai į buvusius partizanus,
politinius kalinius, tremtinius
Lietuvos valdžia ir kitos viešo
sios institucijos žiūri, kaip į
nemalonų praeities šešėlį,
kurį būtų gera pamiršti, kad
neprižadintų apsnūdusios są
žinės. Mūsų tautos didvyriai
nesulaukia nei deramos pa
garbos, nei senatvės dienų ap
rūpinimo. Ir tas ignoravimas
daugeliui skaudesnis kaip
okupacijos metų kančios.
Bet štai — prošvaistė: pra
ėjusį šeštadienį, gruodžio 7 d.,
Garliavoje Juozo Lukšos Daumanto gimnazijoje iškil
mingai atidarytas Lietuvos ir
užsienio lietuvių rezistencijos
studijų centras. Šio centro
įkūrimo iniciatyvos ėmėsi J.
Lukšos gimnazijos direkto
rius, istorikas Vidmantas
Vitkauskas. Kūrimo darbus
visokeriopai parėmė užsienio
lietuviai — ir organizuotai
(Lietuvių fronto bičiulių tary
ba), ir privatūs asmenys. Pa

ties. Vidurdienį jau buvo išvir
ta 300 porcijų. Viskas buvo
nupirkta. Pasirodo, cepelinus
mėgsta ir amerikiečiai, ne tik
lietuviai. Gauta nemažai pel
no. Laima Antanėlienė džiau
gėsi, kad socialinį būrelį labai
noriai aptarnauja „Transpak”
siuntinių firma iš Čikagos,
kurios vairuotojas pastarąjį
kartą netgi mokesčio už
kelionę nepaėmė.
Na, o viso to šiandieninio
Omahos telkinio variklis yra
nepavargstančioji Danguolė
Antanėlytė-Hanson, JAV LB
Omahos apylinkės pirminin
kė. Gaila, kad dėl laiko stokos
negalima buvo dalyvauti tą
sekmadienį po Mišių parapijos
namuose jos surengtame visų
Omahos organizacijų pasita
rime. Kaip sako Aušrelė Sakalaitė, Omahoje visos organi
zacijos nuo seno dirba kartu.
Kitais metais omahiškių lau
kia didelis renginys: jie priims
JAV LB Tarybą. Čia vyks me
tinis posėdis, kuriame daly
vauja apie 100 žmonių. „Tu
rėsime daug darbo, bet galima

grindinis centro tikslas: „nau
dojantis gimnazijoje sukaup
tais Lietuvos bei užsienio
lietuvių moksliniais, grožinės
literatūros, periodiniais lei
diniais, archyvine medžiaga,
vykdyti metodinę, švietėjišką
veiklą, ypatingą dėmesį krei
piant į patriotinį, pilietinį ir
rezistencinės atminties puose
lėjimo jaunimo auklėjimą bei
veiklą".
Nemažiau svarbus centro
paskirties aspektas, kurio
stoka dažnai nusiskundžia ir
užsienio lietuviai — geriau
susipažinti su Lietuvos laisvės
kovų ir laisvės bylos kėlimo
užsienyje eiga, apskritai su
užsienio lietuvių veikla bei
žymiaisiais tos veiklos varik
liais (tiek dar gyvaisiais, tiek
jau mirusiais), įvairiais pa
siektais laimėjimais ir pan,
Mūsų pusėje Atlanto nere
tai nuskamba susirūpinimas
tautinio-patriotinio auklėjimo
stygiumi Lietuvoje. Besku
bant vaikytis vakarietiškus
vėjus ir besistengiant „puoštis
svetimomis plunksnomis”, ky
la pavojus prarasti savo tau
tinę tapatybę, arba ją tiek at
miešti svetimybėmis, kad
pasiliks tik neatpažįstamos
kilmės hibridas. Tokie nuo
gąstavimai gal perdėti, bet
juose yra nemažai tiesos.
Lietuvos ir užsienio lietuvių
rezistencijos studijų centras,
atidarytas ne kažkuriame
sostinės muziejuje, o kaip tik
nelabai didelio Garliavos
miesto gimnazijos globoje,
įgauna jaukaus savumo ne
vien šioje gimnazijoje besi
mokantiems, bet ir tolimesnių
vietovių jaunuoliams. Juo la
biau, kad švietėjiška centro
veikla bus skatinama ir įgy
vendinama įvairiais, jaunimui
lengvai suprantamais ir pri
imtinais, metodais.
Nors centro atidarymo iš
kilmės buvo gražios, pasakyta
daug gerų linkėjimų (jose
dalyvavo ir Lietuvos prez.
Valdas Adamkus, nuoširdžiai
pasveikinęs iniciatorių pas
tangas tokį centrą kurti), tači
au tai tik pradžia. Reikės
įvairios paramos ir užnugario,
kurį gali suteikti kaip tik
užsienio lietuviai. Jeigu jie tai
padarys, galbūt panašių cen
trų, arba jų skyrių, atsiras ir
kitose gimnazijose bei mokslo
institucijose, galbūt tai bus
kibirkštėlė, įžiebsianti Lie
tuvos jaunimo širdyse tėvynės
meilę ir pagarbą tiems, kurie
jai savo ištikimybę įrodė pačiu
kilniausiu būdu.

Danguolė Antanėlytė-Hanaon, JAV
LB Omahos apylinkės pirmininkė.

bus ir pasirodyti. Gal prisidės
ir Kansas City, Colorado,
Vidurio rąjono žmonės”, sako Danguolė. Tarybos
posėdis - tai vienas didžiųjų
darbų, o kas savaitę vyksta
smulkesni renginiai. LB spau
dos atstovė Rūta Talžūnienė
sako, kad tų renginių jau gal
ir per daug, jai, atliekančiai ir
sekretorės pareigas, darbo
yra iki valiai vien viską
aprašyti.
Bus daugiau
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LIETUVA, TĖVYNE MUSŲ
Susijaudino visa Vengelių
giminė, kai 1999 metų vasarą
sužinojo, jog iš JAV atvyksta
Valteris Vengelis, 55-rius
metus nebuvęs tėvynėje.
Šiam susitikimui visi ruo
šėsi. Susitarė kas jį pasitiks
Vilniaus oro uoste, o kas na
muose paruoš vaišių stalą.
Man pavyko. Aš mačiau tas
jaudinančias akimirkas, kai
Lietuvos sūnus, po ilgų kla
jonių pasaulyje, atsistojo ant
savo gimtosios žemės. Mote
rų rankose „degė” gėlės, vy
rai buvo santūresni. Bet vis
tiek tą akimirką abejingų ne
buvo. Pirmieji apsikabinimai,
džiaugsmo šūksniai, kelionės
įspūdžiai. Visą naktį nesi
baigė kalbos.
Kitą dieną, palikę Vilnių
išskubėjome Imk gimtosios Že
maitijos. Kloniais vingiuojan
ti Dubysa — Valterio vaikys
tės
upė, — su ja užplūsta
ryškūs vaikystės prisimini
mai. Lėtai pasakodamas, gi
liai atsikvepia, o mes, klau
sydamiesi tų šventų prisimi
nimų, tarsi keliaujame kartu
su juo vaikystės taku... Štai
jįš,,, ^yįesiaplaukis berniukas,
vos matomas rugių laukuose,
skuba siauru takeliu pas ki
tame kaimo gale gyvenančią babunytę valgyti blynų. Nusileidžiame prie upės. Valteris
ilgai susimąstęs žvelgia į ra
mią,. .upės tėlpnę, atsiklaupia
ir upės vandeniu nusiprausia
veidą. Lėtai atsistojęs apsi
žvalgo akimis ieškodamas sa
vo numylėtinio ąžuolo. Miške
surandame jį seną, apsama
nojusį. Ąžuolo ir žmogaus su
sitikimas! Šiltas jausmas api
ma ir mes juos paliekame —
tegul pabūna dviese po tokio
ilgo nesimatymo.
Vienmarškinis Valteris,
nejausdamas vakaro vėsos,
žiūri neatsižiūrėdamas kur už
gimtojo kaimo leidžiasi saulė.
Nuostabus lietuviškas saulė
lydis verčia įsiklausyti į tylą,
didingą dienos atsisveikini
mą. Saulylėdis sugrąžina Val
terį praeitin, kuri ryškiai vėl
iškyla jo atmintyje. Mato jis
save tyliai atvėrusį gimtųjų
namų vartelius, girdi žven
giant bėrį, kurį pašeria na
mine duona. Prie kojų glaus
tosi šuo, o nuo prieklėčio Val
terį šaukia mama.
Visą mėnesį po Lietuvą
keliavo jos sūnus Valteris
Vengelis. Jis matė gimtinės
grožį, gėrį, kurio mūsų akys
jau seniai nebepastebi. Val
terio dėka kitaip sužibo tė
vynės spalvos, pasijautėme
turtingi nepakartojamais sau
lėtekiais, daininga kalba, kve-

Danutė Vengelienė.

Valteris Vengelis.

piančiais žolynais, piliakal
niais, kryžiais, bažnyčiomis ir
kitomis vertybėmis.
Valteris išsaugojo gimtąją
kalbą, kurią jis ne tik kalba,
skaito, bet ir rašo. Šios ir kitos
jo vertybės, tik sustiprino mū
sų meilę savo šaliai.
Prabėgo mėnuo, atėjo
laikas išsiskirti. Liūdnas buvo
mūsų atsisveikinimas. Turė
jome viltį vėl pasimatyti.
Mano viltis išsipildė. Sve
čiuojuosi pas Valterį. Pabu
vojau lietuvių bendruomenė
je, kur sutikau daug lietuvių
išeivių. Buvo labai džiugu
girdėti juos lietuviškai kal
bant. Jie išsaugojo lietuvybę.
Džiaugiuosi ir dėkoju jiems už
tai, juk jie — mūsų tautos
dalis. Grįžusi namo turėsiu
ką papasakoti — kokiais gra
žiais ir kilniais darbais užsi
ima išeivijos lietuviai puoselė
dami tautinę savimonę, jų
ilgesį ir gilią meilę Lietuvai.
Būkime stiprūs visi, kas
esame čia, kas esame ten. Ži
nau, Lietuva laukia sugrįž
tančių savo paukščių ir di
džiuojasi jais!
Danutė Vengelienė, PA

Atsiliepiu į D. Kairiūkštienės „Rusai, kokius mes pa
žinojome” („Bičiulystė” spalio
18 d.), nes negaliu nutylėti.
Nors D. Kairiūkštienės str.
parašytas apie mokslininkus,
aš parašysiu apie paprastus
žmonelius. Kiekvienoje tauto
je yra gerų ir blogų žmonių.
Archangelsko lageriuose pra
leidau penkerius metus. Po
lagerių nepatekom Lietuvon,
o dar toliau nuo jos — tęsėsi
ištrėmimas. Taip atsiradome
kaimelyje, kuris buvo miško
glūdumoje. Kaimelyje jau
prieš keletą metų buvo privež
ta ištremtų iš Lietuvos šeimų.
Dauguma iš Zarasų krašto.
Mus, naujai atvykusius, pa
skirstė ir pas lietuvius, ir pas
rusus. Liepė pasirašyti po
pierius, kad liekame čia
visam gyvenimui. Davė įran
kius, liepė kirsti medžius ir
statyti sau trobas. Kurie buvo
su šeimomis, tiems pavyko,
nes jie gavo jau pastatytus
namelius. Paaiškėjo, kad
tiems žmonėms pavyko —
juos vežė geri stribai, tad davė
laiko susikrauti ir atsivežti
daugiau rakandų. Juk buvo
taip — atvažiuoja vežti, duoda
porą valandų pasiimti kas
būtiniausia. Kiti to laiko duo
davo dar mažiau. Buvo ir taip,
kad per naktį laikydavo namą
apsupę ir leisdavo krautis kuo
daugiau. Net kiaules leisdavo
pasipjauti, kurių mėsą susūdydavo ir taip veždavosi.
Zarasiškiai buvo iš tų,
kuriems taip pavyko.
Rusų šeimos, gyvenančios
kaimelyje, buvo įbaugintos,
kad su mumis negalima ben
drauti, nes esą patys baisiausi
banditai iš Lietuvos čia su
vežti. Po kiek laiko, kai pa
gyvenome, rusai pradėjo
klausti, kodėl taip negražiai
apie mus buvo informuoti.
Tuo tarpu mūsų vyrai sta
tė trobeles, o moterys turėjo
darbo — su slidėmis vykti į
mišką apskutinėti storą pušų
žievę, kad pavasariop būtų
galima pjaustyti ir rinkti
tekančius sakus. Reikėdavo
surinkti didelę normą...
Neturėjome jokio puodelio
ar dubenėlio. Visi atsivežėme
tik po šaukštą... Kai netu
rėjome kokio indo ar keptuvės
— skolinomės. Skolinomės iš
savų, lietuvių. Netrukus
mūsiškiai pradėjo apkalbinėti

ATSAKOME SKAITYTOJAMS
Karalius ar ne?!

Kaip įvardyti Gediminą —
Didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu (DLK) ar karaliumi?
Susilaukusi priekaištų,
ėmiau ir perverčiau nemažai
knygų, anksčiau ir neseniai
išleistų — gal išties esmi ne
teisi, įvardindama tik Didžiuoju
Lietuvos kunigaikščiu? Pir
mos knygos — Lietuvių Enci
klopedijos (Boston, 1956, VII
t. 62 psl.) nekartosiu, tai per
teikė laiško autorius, pabrėžęs
tą faktą, kad negalima tikėti
metraštininko Jono Dlugošo
„Kronikomis”. Be abejo, rem
tis ar pasitikėti J. Dlugošo
„Kronikomis” nevalia, tą se
niai patvirtino tiek sovietinės,
tiek Nepriklausomos Lietuvos
ir užsienio istorikai. Ypač ge
rai „Kronikas” išnagrinėjo ir
patvirtino jų nepatikimumą
Jonas Dainauskas.
Dr. Vanda DaugirdaitėSruogienė „Lietuvos istorija”
(Chicago, 1956 m., išleista Tė
vynės mylėtojų draugijos
110-115 psl.) ir vėlesnėje, VI
laidoje (knygų leidykla „Ter
ra”, spausdinta M. Morkūno
spaustuvėje) Gediminą įvardi
jo Didžiosios Lietuvos kuni
gaikščiu;
Jonas Dainauskas „Lie-

tuvos bei lietuvių krikštas ir
1387-ieji metai” (Chicago, 1991 m.
Išleido Vydūno fondas) Gedi
miną, Vytenį, Vytautą įvardi
ja — Lietuvos valdovai, o Min
daugą ir Jogailą — karaliais.
Naujausioji Edvardo Gudavi
čiaus „Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės istorija” (Vil
nius, Aidai, 2001) irgi teigia,
kad „Gediminas — Didysis
Lietuvos kunigaikštis”.
Turime nepamiršti, kad
Mindaugas karaliaus karūną
gavo iš popiežiaus, karūnavi
mo (1253 m.) iškilmės vyko la
bai iškilmingai, kaip ir kitų to
laikmečio valdovų. Kitais me
tais ne veltui minėsime karū
navimui skirtą jubiliejų, tad ir
Gediminas karūną turėjo gau
ti tuo pačiu, jau Europoje pri
pažintu keliu. Tik popiežiaus
archyvai galėtų patvirtinti —
buvo Gediminas karūnuotas
karaliumi, ar ne. Ar mūsų
istorikai to nežinojo? Manau,
kad neturime teisės savaip
interpretuoti istorijos, nors
mums visiems labai patiktų,
turėti daugiau karalių, nei
vieną Mindaugą. Deja, istori
jos knyga nėra pageidavimų
knyga. Ir ją turime priimti
tokią, kokia paremta faktine
medžiaga.
Ligija Tautkuvienė

— kad mes neturime riebalų,
mažai aliejaus, todėl keptuvė
dega. Išgirdo apie tai rusės ir
iškoliojo lietuviuSj sakė — ar
jums geležies gaila? Po to
pačios pasiūlė indų, keptuvių
paskolinti. Duodavo ko tik
mums reikėjo, nors patys irgi
vargingai gyveno. Gretimuose
kaimuose miškai buvo retes
ni, ten buvo kolchozai. Ten
galima buvo, gavus atlygi
nimą, ką nors nusipirkti.
Atėjo pirmasis tremties
pavasaris. Iš kolchozo atvežė
vežimą bulvių parduoti. Koks
buvo džiaugsmas, kad ne
reikės ilgą kelią maišelius ant
pečių namo vilkti. Subėgome
visi, sustojome eilutėn. Atėjo
du lietuviai gaspadoriai ir abu
per pusę nupirko tas bulves —
jie laikė kiaules, tai jiems,
mat, daug bulvių reikėjo...
Direktorius buvo didelis
komunistas ir jam nebuvo ga
lima su mumis per daug
kalbėtis ar bendrauti. Tai štai
jis ateina ir jau iš tolo šaukia
mums: „Nu, kak rebiata,
chvatilo vsem?” (na, kaip jau
nime, ar visiems užteko?) „Ne,
sakau, — šitie viską užpirko”.
Ir šiandien, rodos, girdžiu,
kaip jis koliojo tuos du gud
ruolius. Vienas jų jau buvo
netoli namų nusigabenęs. Tą
sugrąžino ir kitam, kur dar
nespėjo nusivežti, išpylė bul
ves iš maišų, o pats stovėjo
tol, kol visiems užteko. Mes
norėjom jam rankas išbu
čiuoti... Direktorius nueida
mas nuo mūsų tepasakė:
„Ech, jūs lietuviai, štai kokie
esate...” Jis buvo labai geras
žmogus. Kai mano mergaitės
buvo mažos, jis atnešdavo sa
vo vaikų, kad ir padėvėtus,
vystyklėlius ir visa kita.
Vėliau mes susiskirstėme
į dvi puses —r lagerninkai ir
ištremtieji su, šeimomis. Kai
grįžome Lietuvon, parašėme,
kaip „meiliai” mus sutiko gim
tinė. Dar ilgai susirašinėjome.
Direktorius, sužinojęs apie
tai, rašė mums, kvietė su
grįžti, žadėjo aprūpinti vis
kuo. Lietuvoje su mumis dė
josi tokie dalykai, kad mano
vyras kalbinęs važiuoti atgal.
Nuoširdžiausiai tvirtinu, kad
rusų žmonės draugiškesni
buvo nei Lietuvos. Jie, ir Lie
tuvoje gyvendami, vieni už ki
tus kovoja. Mano širdy liko
tikrai geri rusų nuoširdumo
prisiminimai. Gal jie daugiau
vienadieniai: šiandien yra, o
rytoj — kaip nors (šiandien
gerai, o rytoj — kaip išeis —
L.T.). Mano palyginimas būtų
toks, kad rusai panašūs į juo
duosius žmones, į jų gerumą.
Šiais metais mane ištiko di
delė nelaimė, pirmieji savo ge
rumą ir nuoširdumą parodė
juodieji žmonės. Man jų gėris
neišblės, išliks, lygiai kaip
dainoj — kas gera prisimin
kime, kas bloga — lai išblės.
Berašydama atsiminiau,
kaip buvo atidengiamas pa
minklas „Partizano motina”,
kur man teko dalyvauti. Ačiū
Br. Nainienei, kad leido pa
sakyti keletą žodžių. Tuo me
tu mane atvežęs žmogus pasi
jautė blogai ir gulėjo mašino
je. Dr. Razma (ačiū jam) ap
žiūrėjęs sakė, kad reikia ligo
ninės. Atėjau į salę ir paklau
siau, kas galėtų priimti per
nakvoti. Galvojau, kad bus
kaip Lietuvoje — žmonės su
bėgs ir sakys — pas mane, pas
mane... Kokią minutę salėje
buvo tyla. Tik po pauzės
priėjo viena moteris ir pasakė,
kad gali priimti. Bet man dar
reikėjo pagalbos nuvežti žmo
gų ligoninėn. Priėjusi kita mo
teris pasakė, kad padės nu
vežti. Tai buvo Zita Dapkus,
kuri priėmė pernakvoti ir
Birutė Navickienė, kuri
nuvežė į ligoninę, nors ir labai
neturėjo laiko, nes žmogui
visada savų rūpesčių pakan
ka. Ligoninėje išbuvome tris

Vilniuje vykusiose Tarptautinės sportinių šokių federacijos (IDFS) pasauliniu mastu vertinimo varžybose
„Lithuanian Open 2002” geriausiai iš Lietuvos atstovų Lotynų Amerikos šokių programoje šeštadienį, gruodžio
7 d., pasirodė Marijus Germanavičius ir Anastasija Kraitor, atstovaujantys Vilniaus „Ratuto” klubui. Jie užėmė
ketvirtąją vietą. Lietuviai Vaidotas Škimelis ir Jurga Pupelytė iš Kauno „Sūkurio” užėmė šeštąją vietą. Savo
naują programą žiūrovams parodė pasaulio Lotynų Amerikos šokių amsamblių Čempionatui besirengianti
Klaipėdos „Žuvėdra”.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.
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valandas, vis laukėme, ką
nuspręs daktarai — leis namo
vežtis, ar pasiliks ligoninėje.
Žinoma, pasiliko. Nors jam
reikėjo, kaip dr. Razma sakė,
tik deguonies...
Dėkui Zitai Dapkus ir
Birutei Navickienei — jūs
išliekate mano atminty visa
dos.

Jonai, šiandieniniai Lie
tuvos privalumai, kuriuos Tu
teisingai pamini savo laiškuo
se, t.y. graži gamta, šilti
žmonių tarpusavio santykiai,
tas faktas, kad vaikai šeimose
laukiami ir mylimi, kad žmo
nės, bendrai paėmus, yra svei
ki, tėra laikini dalykai. Į Lie
Ona Bagdonienė, IL
tuvą jau atėjo kita santvarka,
kuri keičia žmonių tarpusavio
santykius, griauna šeimos
tradicijas. Darbuose auga
Iš straipsnių, išspausdin įtampos lygis. Atsirado ir auga
tų „Bičiulystėje” ir „Amerikos netikrumas dėl ateities. Jau
lietuvyje” rusų tema sužino na šeima, gyvenanti didmies
jau, kad tarp antrosios bangos tyje, šiandien labai ir labai
lietuvių yra žmonių, kurie pasvarstys, ar lauktis pradėto
pasirinko gyventi ir gyvena vaiko, ir yra daug galimybių,
neapykantoje. Prieš penkias kad jo atsisakys, nes tam
dešimt metų nukentėję nuo „nepasiruošę” — neturi finan
rusų, jie ir šiandien rusams sų (ne neturi, bet finansiškai
neatleido. Ir šiandien jiems tiesiog žlugtų, jei susimanytų
kiekvienas sutiktas, rusas, ne lauktis). Graži gamta? Irgi
svarbu, kokios aukštos mqjn laiko klausimas. Žiūrėk, išralės ir puikių žmogiškų savy parduos Lietuvos žemę užsie
bių jis būtų, yra „rusas”, „žu niečiams arba ir tiems pa
dikas” ir priešas. Jei išdrįsi tiems turtingiems lietuviams,
pasakyti, kad ir tarp rusų ir nebenuvažiuosi prie ežero,
buvo, ir yra, gerų žmonių, prie kurio mėgdavai su šeima
būsi viekai suniekintas ir dar,
spaudoje ar užkulisiuose,
KOKIŲ DAR
paskelbtas „sovietiniu”. Dar ir
Laikas nuo laiko „Drauge”
pykčiu bei pagieža apkaltin vis tenka perskaityti, kad
tas.
vargo prispausti lietuviai
Živilė Bukauskienė, IL
Lietuvoje patys kalti — įpra
tę,
kad viskuo pasirūpintų val
***
stybė. Neveiklūs, rinkos eko
nomikos sąlygomis nemoka
KLAUSIMAS
gyventi. Susidaro įspūdis, kad
sovietinė valstybė buvo labai
Iš amerikietiškų aukš rūpestinga — įmesdavo kąsnį
tumų, rusai ir lietuviai sovie į burną, belikdavo jį tik nuryt.
tiniais metais gyveno di Nebuvo taip. Ir lietuviai ne
deliame skurde: gyveno ma buvo ir nėra neveiklūs. Stojus
žuose butukuose arba, dar nepriklausomybei,
žmonės
blogiau, „komunalkėse” ar ėmėsi veiklos, ėmėsi atsako
glaudėsi kokiame bendra mybės — darė ką gali, kad
bučio kambarėlyje, kur dali pragyventų. Atsidarius sie
nosi su kaimynais ta pačia noms, miniomis išplūdo į Len
virtuve, vonios kambariu, šal kiją, skrido į Turkiją, maišais
dytuvu. Koks niekingas, men vežė į Lietuvą įvairiausias
kavertis (žiūrint iš aukštų prekes. Iš to pirk — parduok
aukštumų) gyvenimas! Čia verslo daug kas prakuto. Štai
reikėtų
prisiminti,
kad mano draugai, pradėję kaip ir
Stalino laikų politkaliniai gy daugelis nuo Lenkijos turgų,
veno dar skurdžiau: jie gy išaugo iki stambių prekių iš
veno barakuose, miegojo ant Vakarų į Rytus gabentojų.
narų ir neturėjo nieko, net Nelengvas tai buvo verslas:
žmoniškai pavalgyti. Vis tik reikėjo galvos, apsukrumo,
savo sugebėjimu suprasti, greitų reakcijų. Neapsiėjo be
atjausti kitą žmogų ir jam rizikos, be stresų. Bet vertėsi
atleisti bei savo sielos šviesa gerai. Suprasdami, kad laikai
jie, atrodo, lenkia daugelį, gali keistis, be prekybos,
gero gyvenimo išlepintų, savi
mi patenkintų amerikonų.
Klausimas: kurie, ar tie tur
tingieji, yra didesni žmonės?

ilsėtis, nes ten bus jau pri
vačios valdos. Mes šią vasarą
Marylando valstijoje plaukėm
burlaiviu. Aš, naivuolė, sakau,
priplaukim kur prie kranto,
išlipsim, pasivaikščiosim miš
ke, o man sako: tu ką, ta žemė
— privati, kiekvienas lopelis
turi savo šeimininką. Pasiro
do, tik ta vandens juosta, ku
ria plaukėm, yra „visų”, o visa
kita — kažkieno. Man po to
suvokimo
pusės
išvykos
džiaugsmo dingo... Ar tu žinai,
Jonai, kad amerikiečiai valgo
vaistus saujomis? Su chemija
keliasi ir gulasi. Viena lietuvė,
dirbanti su senukais, sakė: ar
mes Lietuvoj turėjom tiek
Alzheimerio pacientų, tiek
Parkinsono liga sergančių? O
kiek vaikų su alergijomis, ast
momis, diabetais, vaikų, ser
gančių autizmu? Civilizacija...
Pažiūrėk į Ameriką — 1P
pamatysi Lietuvą, kokia ji bus
po poros dešimčių metų. Tik
Lietuva bus žymiai skurdesnė.
Onutė iš Čikagos

ĮRODYMŲ?
įsteigė ir išaugino kitą verslą
— smulki specializuota gamy
ba. Organizuoti, veiklūs, šau
nūs žmonės. Ir štai paskutinės
žinios iš jų: prekybą perima
korporacijos iš Vakarų. Su ga
myba tas pats — ateina Va
karų bendrovės. Seniai įsistei
gusios, su savo technologi
jomis, savo galia, pinigingos.
Jos perima rinką. Tad traukis,
„mažiuk”...
Kita vertus, o kokio veik
lumo yra Amerikos žmonės?
Atvažiavau ir matau: absoliu
čiai didžioji dauguma yra sam
domi darbuotojai, atliekantys
jiems pavestas užduotis.
Veiklių, savininko tipo, visiš
kos atsakomybės už savo ver
slą gebančių prisiimti žmonių
yra tik maža dalis. O juk
Amerikoje, žmonės kalba, pri
vačiam verslui galimybės yra
geresnės negu Lietuvoje, ypa
tingai
aptarnavimo srityje.
Imigrantai iš Lietuvos tą tik ir
daro — steigia čia savo firme
les.
Kokio veiklumo įrodymų
dar reikia iš Lietuvos žmonių?
Vilįja Šturmulytė, CA

Dalia Rimkutė, PA

ATITAISYMAS

„Bičiulystės” Nr.
62
pasitaikė klaida: — 6-7
skiltyse prieraše po S.
Statkevičiaus eilėraščiu turi
būti: ,,2001 m. „Poezijos
pavasario” laureatas — pre
mija skirta už ketvirtą knygą
„Toli kriokliai”.
Už klaidą atsiprašome.

Kauno pilis.

Nuotr. Aloyzo Vaičiaus.
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P. I. ČAIKOVSKIO
BALETAS
„SPRAGTUKAS”

SNIEGENA

Kaip įdomu vaikai, pa
galvojus, kad tuo metu, kai
dauguma paukščių skrenda į
šiltuosius kraštus, yra keis
tuolis paukštis, atskrendant.is
į Lietuvą žiemoti!
Sniegena - mielas paukš
telis, labai puošnus, ypač pati
nėlis. Jo visa papilvė rau
dona, turi juodą kepuraitę ir
buką juodą snapelį. Nors snie
genos peri Lietuvos miškuose,
prieš žiemą jų dar pagausėja,
nes daug sniegenų atskrenda
į Lietuvą iš šiaurinių kraštų.
Jos minta kadagių ir šer
mukšnių uogomis, lesa dre
bulės ir kitų medžių pumpu
rus. Sniegenos švelniai, tary
tum graudžiai švilpčioja. Dėl
malonaus būdo jos dažnai
laikomos narveliuose. O gal
žinote, vaikai, iš kur atsirado
sniegenos vardas?

Sekmadienį, gruodžio 15
d., 2 vai po pietų, vaikai,
kartu su tėveliais gali regėti
klasikinį P. I. Čaikovskio kū
rinį - naujametinį baletą
vaikams „Spragtukas”.
Renginyje
apsilankys
nepaprastas svečias - Kalėdų
senelis!
Baleto pasirodymas vyks
Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuje. Kaina vaikams - 2
dol., suaugusiems - 4 dol.
Norintiems užsisakyti vietas,
skambinti telefonu: 773-5826500.
Labai laukiame visų vai
kučių!

Tęsiame pamokėles, skir
tas mažiesiems „Draugo”
lietuviukams, kartu su poetės
Danutės Lipčiūtes-Augienės
ketureiliais.

A

Ąsotis ant mūsų stalo.
Ąsotyje skani gira.
Ąsotį iš molio daro.
Ąsotis su dailia ąsa.

JUOZAS TOLIUŠIS
„13-JI LAIDA”

Ši knyga - pasakojimų
pynė, skirta jaunimui. Au
torius perteikia savo jaunys
tės prisiminimus, neužmirš
tamas paauglių išdaigas, ap
rašo neįtikėtinus nuotykius.
Knygos puslapiai atskleis
akimirkas
nepakartojamų
jaunystės laikotarpio vingių
„...juose mokėmės žaisti ir
pavargti, paklusti ir įsakyti,
suklupti ir pakilti, ir tame
jaunatviškame kelyje įsisa
vinti tai, ką mums Kūrėjas
yra leidęs.”
Kaip susiklostė knygos
autoriaus ir pagrindinio hero
jaus Juozo, bei jo draugo
Makso likimai, sužinosite per
skaitę Toliušio knygą „13 - ji
laida”.
Šią ir daugybę kitų vai
kiškų knygelių galite įsigyti
„Draugo” knygynėlyje.

Kūčių naktį paslaptingą
gieda Kristui angelai.
Kūčių naktį stebuklingą,
kalba tvartuos gyvuliai.

Kūčių naktį burtus buria,
tiki raganų kerais.
Kūčių naktį žvakės dega
ir negęsta jos ilgai.

Kūčių naktį mus aplanko,
tie, kas mirę jau seniai.
Į savus namus sugrįžta,
kaip kadaise vakarais.
Violeta Pakalniškienė

ABS PATIEMS
MAŽIAUSIEMS

MAŽIEJI SKAITOVAI

Jauniesiems skaitovams
pristatome Juozo Toliušio
knygą „13 -ji laida”.
„Ar esate kada gyvenime
sutikę gudruolį, kuris būtų
atsakęs, kas yra - ta jaunystė:
juokas lietuje,
ranka, mojanti traukiniui,
naktipiečiai prie laužo,
šypsančios akys, traukiant
ilgesingą melodiją,
virpančios lūpos vakaro
kuždesy,
ašara skruoste, atsisveiki
nant vasaros stovykloje,
daina širdyje ir širdis
dainoje...”

AR ŽINOJOTE, KAD...

PASLAPTINGA NAKTIS

Gentile Da Fabriano. Kristaus Gimimas. 1423.

SKELBIAMI
IŠMINTINGIAUSIEJI!

LIETUVIŠKŲ
MĖNESIŲ VARDAI

Praeitame „Draugo” lietu
viukų numeryje spausdinome
mįsles apie žiemą, štai tų mįs
lių atsakymai:
1. Sniegas
2. Vėjas
3. Šaltis
4. Pirštuota pirštinė
5. Žiema
6. Sniego senis besmegenis
7. Pūga
8. Snaigės
9. Rogės
10. Šaltis
Teisingai šias mįsles įmi
nė ir atsakymus į redakciją
atsiuntė Andrius Vrubliauskas.
Nepamirškite vaikai, kad
svarbiausias lietuvio tautybės
požymis yra lietuvių kalba.
„Nėra tautos tokios menkos,
nėra žemės sklypelio tokio
mažo, kur nebūtų vartojama
savo kalba” (M. Daukša).

Tęsinys
Liepa. Vidurvasario kait
roje visas oras kvepia liepų
žiedais, o tame kvepėjime
dūzgia bitės, neša šviesiai gel
toną, skaidrų medų. Lietuviai
- pagarsėję bitininkai, o lie
pos - gražus jų sodybų ir girių
papuošalas. Taigi šio vasaros
mėnesio pavadinimas yra
labai tinkamas ir prasmin
gas.
Rugpjūtis yra darbymetės
mėnuo. Rugiai Lietuvoje seni
au buvo pagrindiniai javai. Be
ruginės duonos gyvenimas
buvo neįsivaizduojamas. Taigi
rugių kirtimo mėnuo pavadin
tas - rugpjūčiu.
Rugsėjis taip pat surištas
su rugių kultūra. Kadangi
rugiai yra žiemkenčiai javai,
tai jiems dirvos paruošiamos
rudenį, sėkla suberiama
žemėn.
Spalis. Spalio mėnesio
vardas susijęs su linų pluošto
paruošimu, nes šis procesas
kaip tik vykdomas rudenį.
Pluoštas, iš kurio daromi lini
niai siūlai, yra lino augalo
stiebo
viduje.
Stiebelis
padengtas gana kieta medžia
ga, panašia į smilgos arba ja
vo šiaudą. Norint išimti pluoš
tą iš stiebelio, reikia jį su
laužyti. Tada kietos dalys
nubyra, o pluoštas gali būti
apdirbamas toliau. Nutrupėjusios lino stiebelio dalys va
dinamos spaliais. Kartais
spalius vartodavo kaip izo
liaciją.

POSAKIAI, PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI
Priežodžiai,
patarlės, mūsų tautosakos rinkimui ir
posakiai literatūroje priskiria tvarkymui.
mi prie smulkiosios tau
Išeivijoje turime tautosa
tosakos. Priežodžiai - tai kos rinkėją Joną Mingirdą,
trumpi, prasmingi liaudies išleidusį smulkiosios tau
posakiai, kuriais reiškiamas tosakos rinkinį „Patarlės,
gyvenimo pastabumas ar priežodžiai, posakiai”. Rinki
patirtis.
nyje surinkta virš puspenkto
Alkanam duona terūpi.
tūkstančio smulkios tau
Pritiko kaip šuniui lazda.
tosakos iš įvairių šaltinių:
Patarlės turi dar ir patari betarpiškai iš žmonių lūpų, iš
mo ar pamokymo tiesiogines periodinių spaudinių ir iš
ar perkeltas prasmes.
visos literatūros. „Rinkinį
Kaip pasiklosi, taip ir iš ruošiant tremties sąlygose,
miegosi.
svarbiausias tikslas turėta
Nebūk saldus - nuris, parinkti audrų ir vėjų išnešio
nebūk kartus - išspjaus.
tas dar padrikusias rugių
Kiekviena lazda turi du varpas su grūdais, kur slepia
galu.
si išminties ar gyvybės žo
Posakiai - žmonių mėgsta dis...”. Autorius taip pat renka
mi, kuom nors būdingi, mįsles, pasakas, padavimus,
sklandus išsireiškimai, kurie, liaudies dainas.
kartais, nė pilno sakinio nesu
Spausdinsime patarles pa
daro.
gal tematiką. Ši kartą, pasi
Nei ratai, nei rogės.
rinkome malonią temą - do
vanos:
Pats muša, pats rėkia.
Toks paritus, toks pas
tačius.

Smulkioji tautosaka - se
na literatūros rūšis. Hindostaniečiai, persai, arabai,
asirai, babiloniečiai, žydai ir
kitos senos tautos ją mėgo ir ji
buvo labai paplitus.
Lietuvių kalbos tautosaka
yra turtinga, graži, įvairi ir
gausi. Tiek smulkioji, tiek
stambioji tautosaka užima
tinkamą vietą mūsų kultūri
niame lobyne. Ji renkama,
spausdinama, klasifikuojama,
nagrinėjama. Vysk. A. Bara
nauskas, dr. J. Basanavičius,
prof. V. Krėvė, kalbininkas
Jonas Jablonskis ir visa eilė
kitų yra padarę didelį įnašą

Dovana ir kietą širdį
suminkština.
Dovana ir elgetą padrąsi
na.
Dovanotam arkliui į dan
tis nežiūri.
Dovanotas turtas kerais
užburtas.
Dovanočiau skryneles, kad
tik atvaduočiau jaunas diene
les.
Dovanotai karvei į ragus
neskaičiuoja.
Dovanotas dažnai tampa
žabalotas.
Dovanos reik joti greitu
arkliu.

J. Mingirdas

Smulkioji tautosaka

MĮSLĖS APIE
ŽIEMĄ

1. Kokiu vardu dar vadi
namos Kūčios? (budėjimo ir
pasninko diena)
2. Kiek patiekalų lietu
viai ruošia vakarienei? (12)
3. Kodėl po staltiese de
damas šienas? (prisimenamas
Jėzaus gimimas tvartelyje)
4. Kada valgoma Kūčių
vakarienė? (danguje sužibus
žvaigždėm) ,
5. Kuo pradedama Kūčių
vakarienė? (malda)
6. Kokiu vardu dar vadi
namas Kalėdaitis? (bernelio
pyragu)
7. Koks pagrindinis Kūčių
patiekalas? (Kūčiukai - šližikai su aguonpieniu)
8. Ką reiškia ir simbo
lizuoja Kalėdų eglutė? (ji
įprasminta kaip medis, kuris
anot legendos, išaugęs iš
Adomo burnos, reiškiantis
Kristų, arba kaip amžinas ža
lumos - dangaus vilties žen
klas)
9. Ką simbolizuoja Kalė
dinės žvakės? (Kristaus švie
są)
10. Ką simbolizuoja eglu
tės papuošalai ir dovanos po
eglute? (Jėzaus Kristaus gi
mimo dvasines dovanas)

Kūčios

Kūčios ir kūčių vakarienė
yra šeimyninė šventė - malda,
paplotėlių laužymas, tradicinė
vakarienė ir kalėdinės gies
mės. Bet po vakarienės, gali
ma užsiimti ir kitomis lietuvių
kūčių tradicijomis: būrimais,
spėliojimais, dovanėlių ir atsi
minimų pasidalinimu. Reikia
tik saugotis, kad Kūčių rimtis
netaptų linksma puota.
Štai pluoštelis būrimų ir
spėliojimų, būdingų Kūčių
vakarui:
- Sėdint prie stalo, dairo
masi į sienas, kur nuo žvakių
šviesos išsitiesia valgančiųjų
šešėliai. Jeigu šešėlis atrodo
didelis, apimąs visą žmogų, tai
tie metai bus geri, nekamuos
ligos, viskas gerai klosis. Jei
šešėlis be galvos - ištiks skau
di nelaimė.
- Tebesėdint prie stalo
paimamos trys lėkštės; po
viena padedamas raktas, po
antra žiedas, o po trečia - pi
nigas. Lėkštės sumaišomos ir
reikia vieną pasirinkti. Žiedas
yra meilė, vedybos; raktas
reiškia šeimininkavimą savo
namuose, o pinigas - turtin
gus ateinančius metus.
- Norint pamatyti savo
ateitį, reikia po kūčių va
karienės nueiti į tuščią kam
barį, pastatyti veidrodį, kad
atsiremtų į grindis ir, pasi
lenkus per tarpkojį, žiūrėti į
veidrodį - pamatysi būsimą
vyrą arba žmoną.
- Paprasčiausias būdas
yra skaičiavimas poromis. Ga
lima skaičiuoti sausus šližikus, žirnius, malkas prie
židinio, saldainius ir t.t. Jeigu

išeina pora, bus vestuvės
ateinančiais metais.
Kūčiose reikia labai gerai
išvalyti namus, pervilkti lovas
švariais skalbiniais, o prieš
vakarienę visi šeimos nariai
išsimaudo, persirengia šva
riais drabužiais. Kūčių vaka
rienei stalas uždengiamas vi
siškai balta staltiese ir puošia
mas žvakutėmis bei eglių
šakelėmis. Viduryje stalo de
dama lėkštė su paplotėliais.
Ant kūčių stalo dedama 12
valgių, nes Jėzus turėjo dvyli
ka apaštalų. Visi valgiai pasninkiniai: žuvis, silkė, šližikai
su aguonų pienu, kisielius...
Atsikėlus nuo kūčių stalo,
maistas paliekamas per naktį.
Mirusiųjų giminių vėlės ateis
naktį namų aplankyti ir pasi
vaišinti. Liaudis tikėjo, kad
Kūčių naktis yra stebuklinga
- lygiai 12 vai. nakties, visi
gyvuliai gali kalbėti žmonių
kalba. Pačiame vidurnaktį vi
sas vanduo pavirsta vynu, tik
reikia pataikyti atitinkamą
momentą - jis būna labai
trumpas. Kūčių vakarą nega
lima gultis nepasimeldus, nes
visus metus kamuos baisūs
sapnai.
Nors kūčių vakarienė
-šeimyninė šventė, yra daug
tokių, kuriuos mirtis ar kitos
priežastys paliko vienus. To
dėl labai gražu, kai šeimos
pasikviečia pavienius žmones
kartu valgyti kūčių vakarienę.
Kūčias reikėtų ruošti gruodžio
24 d. vakare.
Parengta pagal Danutės
Brazytės-Bindokienės knygą
„Lietuvių papročiai ir
tradicijos išeivijoje”

LINKSMASIS RATAŽODIS „ŽIEMUŽĖ”
Ritos
Stoškienės
ir
Audronės
Timofejevienės
linksmasis ratažodis.
Užduotis:
Įrašę angliškus žodžių ati-

LEGENDOS, LIAUDIES PASAKOJIMAI
Kryžių kalnas

Pasakojama, kad Jurgai
Senų senovėje, toje vieto čių arkliaganiai kartą naktį
je, kur dabar Jurgaičių pilia pamatė ant pilies kalno pini
kalnis, jokio kalno nebuvo. gus degant. Tuojau sujudo ir
Toje vietoje stovėjusi baž rado katilą auksinių pinigų.
nyčia. Kartą pakilusi baisi Pusbernis truputį pinigų
audra, žaibavę, griaudę. Per pasiėmė. Rytą jis viską
kūnas trenkęs į tą bažnyčią, papasakojo šeimininkui. Šei
visą ją užnešęs smėliu. Taip mininkas nuėjo ant kalno,
rado katilą, norėjo pinigus
atsirado aukštas kalnas.
paimti, bet katilas tik su
•••
žvangėjo ir nugrimzdo į kalną.
Senovėje čia buvo stab
•••
meldžių kalnas, kuriame deg
Ant viršaus to kalno kitą
davo amžinoji ugnis. Lietu
viams priėmus krikštą, kalne kartą buvus skylė. Ten vieną
pastatyta bažnyčia. Tačiau ją kartą motina nuėjusi pasimelsti
stabmeldžių dievai - perkūni dviem vaikais vedina. Kai ji
ja su audromis sugriovę. Bu meldėsi, vienas vaikų, besivusios bažnyčios vietoje kal ritinėdamas į skylę įkrito.
nas įdubęs ir toje vietoje šian Motina nubėgus prie žmonių.
dien pasilikę pėdsakai -r slė Tie atėję, įleidę virvę ir
nys. Kalnas ilgus laikus sto ištraukę vaikelį su kryžium
vėjęs tuščias, net medžiai ja aukso, užkabytu ant krūtinės.
me augti negali (vyrauja Sakęs vaikelis, kad ten viduj
paprotys kalnelyje jokių me labai gražu, kaip bažnyčioj, ir
žmonių pilna.
delių nesodinti).

tikmenis į ratažodį, iš pirmųjų
atsakymų
raidžių
per
skaitysite jo pavadinimą.
1. Pavasaris
2. Skaičius
3. Apelsinas
4. Žiema
5. Apšerkšnijęs
6. Pamoka
7. Ruduo

8. Peiliai
9. Eskimas
10. Vasara
Išsprendę ir sužinoję ratažodžio pavadinimą, atsa
kymą siųskite į redakciją, ad
resu 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

Laukiame jūsų laiškučių!
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JUBILIEJINIS POKYLIS
FILADELFIJOJE
Tik pirmą kartą apsi
lankius Filadelfijoje per sporto
turnyrą, pajutau neįprastai
jaukią geranorišką aplinką.
Stebėjau, kaip betarpiškai ir
draugiškai bendrauja įvairių
bangų lietuviai šiame telkiny
je. Nuo to karto susipažinau
su pačiais aktyviausiais šios
apylinkės lietuviais. Vis lan
kantis jų renginiuose, pasi
jaudavau kaip namuose. To
dėl, gavusi pakvietimą atvykti
į šį miestą, labai apsidžiau
giau. Tad spalio 17 d. į Fi
ladelfijos Lietuvių namus, ne
paisant nepalankių oro są
lygų, suvažiavo, sugužėjo dau
giau kaip 200 žmonių. Taip
jau sutapo, kad susirinkusieji
šventė iškart tris šventes: JAV
LB Filadelfijos apylinkės 50
metų veiklos jubiliejų, 95
metų sukaktį nuo Filadelfijos
Lietuvių namų įkūrimo, o taip
pat JAV LB Kultūros tarybos
premijų įteikimą šių metų lau
reatams.
Lietuvių namų pirmoje
salėje susirinkusiems buvo
pateiktos dvi malonios staig
menos — dvi skirtingos paro
dos. Pirmoje — nuotraukos,
dokumentai, liudijantys Lie
tuvių Bendruomenės apylin
kės istoriją, Lietuvių namų
įkūrimo dokumentai. Į atmin
tį įstrigo nuotraukos, kai
Filadelfijos lietuviai, prisirakinę prie Rusijos ambasados
vartų Washington, DC, pro
testavo prieš neteisėtą Lie
tuvos okupaciją.
Antra paroda labai svarbi
šiomis paskutinėmis lapkričio
dienomis vykstantiems spren
dimams, Lietuvą pakviečiant į
NATO; buvo galima pamatyti
Lietuvos karių šiokiadienius.
-Jl pavadinta'’ -k „Lietuvos kariuomeneš'veidas”. Foto nuo
traukų autorius Alfredas
Pliadžius.
Iškilmingą pokylį pradėjo
šeimininkai: Vytautas Bagdo
navičius ir Vytautas Karalius.
V. Bagdonavičius — LB
Filadefijos apylinkės valdybos
pirmininkas, pasidžiaugė, kad
Lietuvių Bendruomenė per tą
50 metų laikotarpį įsteigė ir
išlaikė lietuvišką mokyklą bei
radijo stotį. Sėkmingai įtaigo
jo
nepripėžinti
Lietuvos
Respublikos okupacijos. Veik
la buvo tikrai sėkminga — iš
laikė Lietuvių namus.
Lietuvių namai — veiklos
metmenys, taip pasidžiaugė ir
šių namų pirmininkas Vytas
Karalius. Bendradarbiavimas
su bendruomene nesustojo, o
paskutiniais metais ir su
stiprėjo. J Lietuvių namų veik
lą sėkmingai įsijungia ir nese
niai atvykę.
Sveikinimo žodį Lietuvos
ambasadoriaus vardu tarė
ambasados darbuotojas Kęs
tutis Jankauskas. Jis pabrėžė,
kokią didžiulę reikšmę turi
JAV LB apylinkės. Kiek lietu
viai turėjo pasiryžimo ir auko
jimosi, kad šioje didžiulėje
šalyje išliko lietuvių kalba,
puoselėjama kultūra. Ypač jis
pažymėjo didžiulį išeivijos

vaidmenį, padedant atkurti
Lietuvai nepriklausomybę, ją
remiant ir morališkai, ir fi
nansiškai.
Prieš iškilmingus pietus
maldą sukalbėjo kunigas Pet
ras Burkauskas — dviejų pa
rapijų, Šv. Andriejaus ir Sv.
Kazimiero, klebonas. Sveiki
nimo žodį tarė Lietuvos gene
ralinis konsulas dr. Rimantas
Morkvėnas. Jis pasidžiaugė
Filadelfijos lietuvių vienybe,
susiklausymu. Todėl turime
puikius Lietuvių namus, kur
tikrai negėda visus sukviesti į
tokią šventę.
Teresė Gečienė įdomiai
susirinkusiems pristatė šių
metų JAV LB Kultūros tary
bos premijų laureatus. Buvo
parodytos skaidrės su jų nuo
traukomis, veikla, pasidžiaug
ta jų pasiekimais. Gaila, kad į
apdovanojimą negalėjo atvyk
ti visi laureatai — kas dėl di
delio užimtumo, kas dėl ligos,
kas dėl blogų oro sąlygų. Bet
visi buvo pagerbti vienodai,
visų veikla ir įvertinimas pa
lydėtas plojimais. Džiugu bu
vo matyti, apdovanojant pa
žįstamus žmones. Dalia Dzi
kienė iš Hartford, CT, gavo šo
kių mokytojos premiją. Ją
sveikino vyras Alfonsas Dzi
kas ir Lietuvių tautinių šokių
institutas, rožių puokštę įtei
kė Estera Bendžiūtė — Fila
delfijos „Žilvino” šokių grupės
vadovė.
Kitas
laureatas
—
Algimantas Žemaitaitis, žino
mo visoje Amerikoje Los An
geles Dramos sambūrio ilga
metis režisierius. Dramos
sambūrio valdyba atsiuntė sa
vo režisieriui sveikinimą ir
palinkėjimus toliau nenuilsta
mai darbuotis teatre. Pre
mijas ir žymenis įteikė JAV
LB Kultūros tarybos pir
mininkė Marija Remienė ir
Dalia Jakienė, Lietuvių fondo
— premijų mecenato — įgalio
tinė Filadelfijai. M. Remienė
pasidžiaugė laureatų pasiek
tais laimėjimais, plėtojant
lietuvišką veiklą, kultūrą,
papročius. LB Kultūros taryba
iškilius kultūros darbuotojus
apdovanoja jau 20 kartą.
Dalia Jakienė priminė, kad
Lietuvių fondas šiais metais
švenčia savo 40 metų veiklos
jubiliejų ir tęsia geras tradici
jas, visokeriopai remdamas
lietuvių menininkus ne tik čia,
bet ir Lietuvoje. •
Sveikinimo žodį tarė JAV
LB Krašto valdybos pirminin
kas Algimantas Gečys, savo
kalboje pabrėždamas lietuvių
tautos susitelkimą po ben
druomenės vėliava, atkreipė
dėmesį, kad per 50 metų atlik
ta tikrai daug, sukurta įvairių
organizacijų, fondų, palinkėjo
ir toliau sėkmingai ben
dradarbiauti visoms kartoms,
nepaisant amžiaus ir požiūrių
skirtumų. Padėkojo LB Fila
delfijos apylinkei, o jos
pirmininkui Vytautui Bagdo
navičiui įteikė žymenį, kur
įrašyta JAV LB Filadelfijos
apylinkei 50 metų tarnavusiai

LR ambasados Vašingtone darbuotojas Kęstutis Jankauskas (kairėje) su
žmona Ramune ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys.
Alfonso Dziko nuotr.

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAL
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

c

«

24 HRS, 7 DAYS
773-531-1833
312-371-1837

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

Lietuvai ir lietuvybei. Krašto
valdybos apdovanojimą gavo
ir Lietuvių namai.
Meninėje programoje išvy
dome Brigitą ir Juozą
Kasinskus bei Algimantą
Žemaitaitį. Šeimos duetas
smuiku ir gitara atliko popu
liarių melodijų pynę. Pokylių
salėje visiems kojos kilnojosi,
išgirdus lietuviškų šokių, po
puliarias kitų tautų melodi
jas. Režisierius A. Žemaitaitis
paskaitė Kristijono Donelaičio
„Metų” ištrauką.
Po meninės programos
visus šokiams kvietė skam
banti Stasio Telšinsko muzi
ka. Dar ilgai salėje nesiskirstė
susirinkusieji, buvo malonu
pabendrauti su senais pažįs
tamais, susipažinti su nau
jais. Džiugu širdyje, kad
triguba šventė pavyko, kad
šioje Lietuvių namų pastogėje

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms
jau dabar!
20 svarų statinaitė —
$35.
8 svarų statinaitė — $21.
Skambinkite:
708-687-5627.

PASLAUGOS

Lakevievv home. Will be needed 8 hrs
a week. English speaking a mušt.
Vehicle preferred. PLS provide refe
rences. Call Judi at 312-640-4552.
Caregivers International
Agency needs 2 man and 3
women to take care of elderly in

Wisconsin. English and ref.
reųuired. $90-100 per day.

Caregivers needed for
Christmas time to work in

Wisconsin. English,
sočiai security, some experience
necessary.
Call Home Care 262-657-8467.
Assistant Position

Mig and Tig Fumiture in search
of an individual vvith good
English reading and writing
skills. Mušt be organized and
have good compuier skills.
Duries include: Customer
contact, bookkeeping and
inventory control.
Please fax your resiume:
312-850-0599; e-tnail to

(l'l t A KIU1JQ NAMŲ, SVMKATOSIR
(AAYlUSlMtAUMMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

LB Krašto valdybos pirm. A. Gečys įteikia žymenį V. Bagdonavičiui už
Philadelphia LB veiklą, puoselėjant lietuvybę.
A. Dziko nuotr.

ANDRIUS MAMONTOVAS: „SVARBU NE
APDOVANOJIMAI, O KŪRYBA!”
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VVestmont išnuomojamas 2
mieg. apšildomas butas.
Pirmas mėnuo veltui. Kaina
$750 + „security deposit”.

Tel. 630-415-2405.
.
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VYKSTA „RADIOCENTRO” 2002 APDOVANOJIMU
BALSAVIMAS

sudėjo anksčiau sukurtas
linksmas ir ironiškas savo
dainas. Albumas taip buvo ir
pavadintas „O, meile!”, iki
šios dienos jo parduota per
14,000 vienetų.
Trys šio albumo dainos
„O, meile!”, „Moteris” ir „Ufo
nautai” tapo auksinėmis Lie
tuvoje ir patvirtino Andriaus
Mamontovo, kaip Lietuvos
muzikos pasaulio vadovo, sta
tusą. Daina „O, meile!” pakilo
iki Nr. 1 „Radiocentro” „Lie
tuvos Top 20” ir tapo keturio
liktuoju kūriniu per Andriaus
Mamontovo solo karjerą, ku
ris pasiekė šią poziciją.
Praėjusią savaitę Andriui
Mamontovui buvo įteiktas
auksinio albumo apdovanoji
mas už „Foje” geriausių dainų
rinkinį „Paveikslas”. Anks
tesniais metais Andrius Ma
montovas yra ne kartą lai
mėjęs įvairių apdovanojimų
tiek su grupe „Foje”, tiek kaip
solo atlikėjas. Tačiau bran
giausiu pasiekimu muzikan
tas vadina savo klausytojų
ištikimybę ir palaikymą.

Amerika turi savo „Gram
my” apdovanojimo vakarą.
Lietuvoje kasmet didžiausia
ir garbingiausia taurė, kurią,
moderniškos muzikos atlikė
jai gali laimėti, yra „Radio
centro” apdovanojimai („Ra
diocentras” yra vienas popu
liariausių radijo stočių Lie
tuvoje).
2002 metų „Radiocentro”
apdovanojimo vakaras įvyks
2003 m. sausio 31 d. Vilniuje,
Koncertų ir sporto rūmuose.
Šiuo laiku per internetą
vyksta „Radiocentro” apdova
nojimų 2002 nominacijų bal
savimas. Galite balsuoti už
mėgstamiausius metų muzi
kos atlikėjus, dainas, grupes
ir albumus. Balsavimas vyks
ta šia tiesiogine nuoroda:
http://www.rc.lt/bal8aviinaa.php

arba surasite balsavimo pus
lapį per „Radiocentro” pa
grindinį tinklavietės adresą:
http://www.rc.lt.

„Radiocentro” apdovano
jimų 2002 kategorijos ir no
minacijos:
Geriausia atlikėja

* Asta Pilypaitė,
* Atlanta,

Vaidas Stackevičius

migtigstk@altglobal.nft

or call 312-850-0597.

Tel. 847-902-8000.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

SIŪLO IŠNUOMOTI

jautiesi saugiai ir pats pajun Filadelfijos apylinkės lietu
ti, kokie esame visi svarbūs viams, už gražią šventę.
šioje žemėje. Nuoširdžiai
Sigita Šimkuvienė
dėkojam šeimininkams —
u

Šiais metais auksinį al
bumą „O, meile!” išleidęs An
drius Mamontovas patraukė
apdovanojimus teikiančių or
ganizatorių dėmesį. „Radio
centro”
apdovanojimuose,
kurie vyks 2003 m. sausio 31
dieną, Andrius Mamontovas
pretenduoja laimėti geriausio
atlikėjo vardą ir geriausios
autorinės dainos už kūrinį
„O, meile!”. Geriansios dainos
rin-kimnose „O, meile!” yra
vie-nintelė originalios kūry
bos daina, šioje nominacijoje
do-minaoja naujai įrašytos
senų dainų versijos.
Nors balsavimo mara
tonas jau prasidėjo, pats at
likėjas apdovanojimus vertina
visiškai ramiai: „Svarbu ne
apdovanojimai, o kūryba.
Man didžiausias apdovanoji
mas yra tai, kad žmonėms pa
tinka mano dainos. Laimėta
ar nelaimėta statulėlė vi
siškai nepakeis mano gyveni
mo ir neįtakos mano kūry
bos”, — sakė Andrius Mamon
tovas.
Lapkričio mėnesį taip pat
buvo paskelbta, kad Andrius
Mamontovas yra tarp kandi
datų šiais metais laimėti An
tano Šabaniausko premiją.
Tačiau vėliau premiją tei
kiantis organizacinis komite
tas nusprendė, kad daini
ninkas yra per jaunas pre
tenduoti į šią premiją ir iš
braukė Andrių Mamontovą iš
kandidatų sąrašo. Ankstes
niais metais Antano Šaba
niausko premiją yra laimėję
Stasys Povilaitis, Nijolė
Tallat-Kelpšaitė, Vytautas
Kernagis, Birutė Petrikytė ir
kiti.
Šiais metais Andrius
Mamontovas iš pradžių ke
tino išleisti, jau dvejus metus
kuriamą, naujų dainų al
bumą, tačiau po kūrinio „O,
meile!” sėkmės visai nepla
nuotai išleido nuotaikingą ir
vasarišką albumą, į kurį

Housekeeper
Cleaning person needed to maintain

Call John 414-321-8001.

PARDUODA

20-oji Premijų šventė, įvykusi Philadelphia, PA, 2002 m. lapkričio 17 d. Iš kairės: Lietuvių fondo, premijų mece
nato, atstovė Dalia Jakienė, JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys, JAV LB Kultūros tarybos pirm.
Marija Remienė, laureatas (teatras) Algimantas Žemaitaitis, laureatė (tautiniai šokiai) Dalia Dzikienė ir LB
Krašto valdybos reikalų vedėja Teresė Gečienė.
A. Dziko nuotr.

Tel. 901-218-7481.

* Gintarė,
* Neda.
Geriausias atlikėjas

* Aivaras,
*Alanas Chošnau,
* Andrius Mamontovas,
* Marijonas Mikutavičius.
Geriausias debiutas

*
*
*
*

Geltona,
Kastaneda,
Outside,
Tigrą.

DANUTĖ
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės
į DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

GREIT PARDUODA
Landmark
properties
Bus. 773-229-0761
Res. 703425-7160
Motil 7735900005
Pager 6303144330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose

Geriausia Šokių muzikos
grupė

*
*
*
*

New Vision
Bus.: 708-361-0800
VdreMab 773854-7820
Fax: 708-361-9618

Cisco Kid,
Flex,
Happyendless,
Sel.

Paruošė
Lina a Joliansonas

* Klaipėdos muzikos cen
tro kamerinio orkestro 10mečio koncerte dirigavo ma

estro Saulius Sondeckis, grojo
smuikininkai Vilhelmas Če
pinskis bei Indrė Andriuškevičiūtė. Klaipėdos muzikos
centro kamerinį orkestrą įkū
rė ir iki šiol jam vadovauja bu
vusi S. Sondeckio mokinė Liu
da Kuraitienė.
(K, Elta)

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Neseniai atvykote į šį
kraštą, ieškote darbo,
norite išsinuomoti butą,
tačiau jus gąsdina skelbimų
kainos laikraščiuose?
Ne bėda! „Draugas”
pasiruošęs ištiesti pagalbos
ranką. Jūsų skelbimą
spausdinsime nemokamai,
tereikia kreiptis į „Draugą”
tel. 773-585-9500,
fax 773-585-8284 arba
tiesiog apsilankyti adresu
4545 W63 St. Chicago,
IL 60629.
44 m. moteris vairuoja auto
mobilį, susikalba angliškai, turi
rekomendacijas, ieško bet kokio
darbo.
Siūlyti įvairius va
riantus. 708-839-5829.
Vyras, kalbantis angliškai,
turintis žalių kortelę, geras
rekomendacijas,
automobilį,
ieško darbo prižiūrėti senukus
su grįžimu j namus. Siūlyti ir
kitus variantus. 708-655-3319 .

» r
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Ieškau kompaniono/ės nuo
motis butų Lyons rajone. Yra du
įėjimai. 708-442-591 1.

Ieškom darbo. Turim patir
ties valymuose ir pagyvenusių
žmonių priežiūroje. Siūlyti įvai
rius variantus.708-442-591 1.

Andrius Mamontovas Vašingtone su gerbėjais.

Ieškau darbo su grįžimu į
namus. 630-257-3459.

Trumpai apie viską
(N»udqj»nU» „Lietuvos ryto* UJO. „Lietuvos tuuų* 1LŽ1. „Rsspuhjikos" <R),
„Kauno dieno** tKlil, „Klaipėdos* iK' „Valstybes tioių* (VŽ) dietų airių, UNS
ir Bito., infortnactjomuii

Lietuvos partijos pritaria valstybės narystei
Europos Sąjungoje
Atkelta iš 1 psl.
liberal- ties yra specialus straipsnis,
demokratas Alvydas Meda- kuris „labai aiškiai ir įsipalinskas klausė, ar užteks Lie reigojančiai pabrėžia paramą
tuvai lėšų spręsti su Kara ir jos tęstinumą po 2006 me
liaučiaus tranzitu susijusius tų”.
P. Auštrevičiaus teigimu,
klausimus, nuosaikusis kon
servatorius Gediminas Vag Lietuvos derybinis paketas
norius priekaištavo, esą Lie yra visapusiškas, pilnas ir pa
tuva padarė ne viską, kad kankamai gerai atspindintis
gautų didesnę paramą IAE už įvairius Lietuvos keltus dery
binius reikalavimus.
darymui.
„Mes manome, kad juos
Tačiau, vyriausiojo euro
galime
apginti ir esant ga
derybininko teigimu, Lietuva
iš tarptautinių rėmėjų ir kitų limybei lanksčiai reaguoti į
papildomų šaltinių gali gauti galimus Europos Sąjungos
apie 500 mln. eurų (apie 1 derybinės pozicijos pasikei
mlrd. 750 mln. litų) IAE už timus arba naujus pasiūly
darymo pasekmėms likviduo mus, grįžti į Vilnių su ne blo
ti. „Milijardas 700 mln. litų, gesniu derybiniu paketu”, sa
kuriuos mes turėsime inves kė P. Auštrevičius.
Ketvirtadienį Kopenhago
tuoti, iš tiesų turėtų pakeisti
ir regioną, ir Lietuvą. O vė je prasidėjęs ES viršūnių susi
liau, po 2006 metų, mes turi tikimas turėtų padėti tašką 10
me aiškias derybines nuosta Rytų ir Vidurio Europos vals
tas, politiškai yra įsipareigoji tybių derybose su ES.
Kandidatės pilnateisėmis
mas duotas iš ES”, sakė P.
narėmis
tikisi tapti 2004-aiAuštrevičius. Jis teigė, kad
protokole prie Stojimo sutar- siais.

gruodžio 5 d.
(BNS). — Vyriausioji rinkimų
komisija prognozuoja, kad pre
zidento rinkimuose dalyvaus
daugiau kaip 10,000 užsienyje
gyvenančių rinkėjų.
Praėjusiuose Seimo rinki
muose 2000 metais užsienyje
buvo užregistruoti 11.500 Lie
tuvos piliečių, tačiau iš jų bal
savo tik 5)800.
Šiuo metu VRK vis dar su
daro užsienyje gyvenančių rin
kėjų sąrašus, tačiau pirmi
niais duomenimis, jų bus dau
giau negu 2000 metais.
Daugiausia rinkėjų užsieny
je tradiciškai registruojama
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, kur gyvena didžiausia
išeivių iš Lietuvos bendruo
menė. Pirminiais duomenimis,
Vašingtone užregistruoti 978,
Čikagoje — 824 rinkėjai. Kol
kas duomenų iš kitų JAV vie
tovių dar negauta. 2000 me
tais JAV buvo iš viso užregis
truoti 2,546 rinkėjai.
Be JAV, daugiausia užsie
nyje gyvenančių rinkėjų regis
truojama Rusijoje, Latvijoje,
Vokietijoje, Estijoje. Pirmi
niais duomenimis, VRK už
registravo 1,400 rinkėjų, gyve
nančių Vokietijoje, 1,135 Lat
vijoje.
p
Kol kas dar negauta duo

Vilniaus ledo rūmuose spindėjo pasaulio
dailiojo čiuožimo žvaigždės
nuo 50 iki 150 litų.
Atkelta iš 1 psl.
Anot P. Vanago, užsienio
Renginyje dalyvavo ir Lie
tuvos čempionas Aidas Rėk čiuožėjai, žinodami, jog toks
renginys Lietuvoje organizuo
lys.
jamas
pirmą kartą, sutiko
Anot renginio organizato
rių, čiuožėjai liko labai paten Vilniuje pasirodyti už kelis
kartus mažesnius honorarus
kinti Lietuvos publika.
Bilietai į renginį kainavo nei įprasta.

* Lietuvos tekstilės pra
monė, daugiausiai produk
cijos eksportuojanti į Europos
Sąjungos valstybes, pasigenda
valstybės paramos. Lietuvos
* Aplinkos ir žemės ūkio
aprangos ir tekstilės įmonių ministerijos parengė įsaky
asociacijos generalinio direk mo projektą uždrausti statyti
toriaus Vidmanto Vikšraičio naujas bei atstatyti buvusias
teigimu, dar prieš integraciją į užtvankas prie šalies upių,
ES vyriausybė turėtų skirti kuriomis migruoja saugomos
žymiai daugiau lėšų eksporto ir globojamos žuvys — lašišos,
plėtros skatinimui. Net 87.4 šlakiai, upėtakiai, žiobriai.
proc. visos Lietuvoje pagamin Įsakymas įpareigotų pašalinti
tos aprangos bei tekstilės pro 66 buvusių užtvankų liekanas
dukcijos yra eksportuojama, bei kitokias kliūtis upėse.
apie 80 proc. tenka ES vals Aplinkosaugininkai tvirtina,
tybėms. 2001 m. lengvosios jog iš hidroelektrinių daugiau
pramonės prekių eksportuota žalos negu naudos. Šiuo metu
už 3,3 mlrd. litų, ši suma su Lietuvos hidroelektrinėse pa
daro 20.4 proc. viso eksporto. gaminta energija sudaro apie
Per 10 šių metų mėnesių šios 2.5 proc. bendros elektros
srities eksportas išaugo 2.5 energijos gamybos.
(LR, Elta)
proc., palyginti su tuo pačiu
* Pasienyje su Baltarusi
laikotarpiu praėjusiais me
ja,
Šalčininkų rajone, atida
tais.
(KD, Elta)
ryta nauja Dieveniškių už
* Vyriausybė skyrė 44,000 karda. Iki šiol 101 kilometro
litų trynukų susilaukusiai pasienio ruožą su Baltarusija,
kauniečių Ingridos ir Igorio vadinamą Dieveniškių kilpa,
Rysevų šeimai, už kuriuos bus saugojo vienos — Gintaro Zanupirktas būtas pagausėjai gunio — užkardos pareigūnai.
(BNS)
šeimynai.
(BNS)

menų iš Estuos, nėra išsamių
duomenų ir iš Rusijos. Sankt
Peterburge užregistruoti 344,
Kaliningrade — 300 rinkėjų.
2000 metais visoje Rusijoje
buvo užregistruoti 1,618, Lat
vijoje — 1,404, Vokietijoje —
1,019, Estijoje — 1,004 rin
kėjai.

Dėl prezidento posto varžosi
17 kandidatų, tarp jų dabar
tinis šalies vadovas Valdas
Adamkus ir Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas. So
ciologinių tyrimų duomenimis,
prognozuojama, kad rimčiau
sia kova bus tarp šių dviejų
kandidatų.
Gruodžio 22 dieną vyks ir
savivaldybių tarybų rinkimai,
tačiau įstatymai nenumato
galimybės užsienyje esan
tiems rinkėjams balsuoti už
kandidatus į savivaldybes.

Užsienyje gyvenantys Lietu
vos piliečiai prezidento rin
kimuose galės dalyvauti, bal
suodami keturiose dešimtyse
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių ir konsulatų.
VRK taip pat ketina atidary
ti balsavimo apylinkę Rusijos
mieste Krasnojarske. Krasno
jarsko krašte dar iš sovietinių
trėmimų laikų gyvena nema
žai lietuvių, dalis jų gavo Lie
tuvos pilietybę.
Užsienyje gyvenantys rin
kėjai galės balsuoti už pasi
rinktą kandidatą į preziden
tus nuo gruodžio 10 iki gruo
džio 22 dienos.
Balsavimas Lietuvoje vyks
gruodžio 22 dieną. Jeigu pir
mąjame prezidento rinkimų
rate nė vienas kandidatas ne
surinks daugiau kaip pusės
visų balsų, sausio 5 dieną bus
rengiamas antrasis turas, ku
riame varžysis du, daugiausia
balsų surinkę, kandidatai.

* Klaipėdos miesto savi
valdybės Kultūros skyrius
parengė, o savivaldybės tary
ba patvirtino žiemos pramogų
programą iki 2005 m. Jos tiks
las — paversti miesto Teatro
aikštę nuolatiniu traukos
centru, kad ją pamėgtų mies
tiečiai ir svečiai viso žiemos
sezono metu. Sekdamas Stok
holmo, Kopenhagos, Prahos ir
kitų Vakarų Europos miestų
pavyzdžiu, uostamiestis pir
masis Lietuvoje pačiame mies
to centre, Teatro aikštėje,
įrengs čiuožyklą. Pramogauti
ant ledo miestiečiai galės iš
karto po kalėdinės eglės įžie
bimo ceremonijos.
* Kelios Lietuvos medžio
apdirbimo įmonės pradėjo
papildomą veiklą — iš nerei
kalingų pjuvenų gamina biolo
ginį kurą — granules. Užsa
kymų iš Danijos ir Švedijos
lietuviai turi penkeriems me
tams.

ARKIVYSKUPAS S. TAMKEVIČIUS
kių lietuviškų žmonių.
Atkelta iš 3 psl.
JAV gyvenantys asmenys,
Aš tikiu, kad šiuo gražiu
pagerbimu buvo įvertinti visi kurie norėtų paremti Šiluvos
dori Lietuvos žmonės, kurie Dvasinio centro projektą bei
anuomet patyrė persekiojimų religinę veiklą Lietuvoje, au
ir nesusitaikė su melu bei kas gali siųsti ,Lithuanian Cafcprievarta. Xavier universitete holic Religious Aid”, Šiluva
įvykęs pagerbimas buvo graži Project, c/o LCRA, 351 High
proga dar kartą pagarsinti land Blvd., Brooklyn, NY 11207.
Daugiau informacijos galima
Lietuvos vardą.
Aš turėjau galimybę asme rasti Interneto puslapiuose:
niškai pabendrauti su Cinci- ivvvuJca unas.lcn.lt/siluvo&dc
Arkivyskupui linkime lai
nnati gyvenančiais lietuviais,
mingos
viešnagės Čikagoje ir
kurių buvau labai šiltai sutik
tas. Kaip smagu, kad tiek Cin- sėkmės sielovados darbuose!
Klausimus pateikė
cinnati, tiek kituose Amerikos
Ramunė Kubiliūtė
miestuose, gyvena daug pui-

kompensuojamų vaistų kvotų
klausimą, kad nenukentėtų
pacientų sveikata, M. Danzon
pareiškė, kad tai yra nuolat
inė problema, į kurią nėra
vieno atsakymo. „Galima
būtų daugiau šviesti ir infor
muoti gydytojus bei pačius
pacientus, kad jie suprastų,
* Per vienuolika šių metų
jog nėra nemokamų vaistų.
Recepte išrašomų vaistų mėnesių savivaldybių biu
kiekis nebūtinai atspindi gerą džetai be valstybės biudžeto
gydymą”, pažymėjo jis. Sve lėšų gavo 1.417 mlrd. litų pa
čias teigiamai įvertino spren jamų - 5.7 proc. (76.7 mln.
dimą mažinant lovų skaičių litų) daugiau nei numatyta.
ligoninėse, kurti slaugos ir ZCBuvo skaičiuota, kad jie gaus
1.341 mlrd. litų.
(BNS)
palaikomojo gydymo skyrius.

Prezidento rinkimuose balsuos
per 10,000 užsienyje gyvenančių
rinkėjų
Vilnius,

Atkelta iš 1 psl. Prieš dau lumos gniaužtų.
2000 m. prie Pietų Ameri
giau kaip du dešimtmečius
pastatytas tanklaivis turi kos krantų šis tanklaivis su
ankstesnių laivybos incidentų sidūrė su vilkiku. Tąkart į
jūrą ištekėjo 2,000 litrų naf
istoriją.
1995 m. „Princess Pia” tos.
„Princess Pia” pastatytas
įstrigo seklumoje vienoje di
džiausių Pietų Amerikos van 1979 metais. 216 metrų ilgio,
dens transporto arterijų ‘— 55,300 tonų vandentalpos dvi
Orinoko upėje Venesueloje. gubo dugno tanklaiviui šiemet
Laivui pavyko ištrūkti iš sek buvo atlikta techninė apžiūra.

* Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) pažymėjo,
jog ne jos kompetencya yra
skelbti kandidatų, kurie slap
ta bendradarbiavo su buvusios
SSRS specialiosiomis tarnybo
mis ir apie tai prisipažino spe
cialiai Valstybės saugumo de
partamento (VSD) komisijai,
pavardes. VRK nuomone, to
kią informaciją turėtų pa
skelbti VSD sudaryta liustracijos komisija, renkanti infor
maciją apie bendravusius su
KGB asmenis. Asmenų, slapta
bendradarbiavusių su buvu
sios SSRS specialiosiomis tar
nybomis, registracijos, pripa
žinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymas
numato, jog duomenys apie
savanoriškai prisipažinusius
asmenis yra laikomi valstybės
paslaptimi. Tačiau įstatymas
taip pat numato, jog jie turi
būti išslaptinti ir viešai pas
kelbti, jeigu jie kandidatuoja į
prezidento ar savivaldybių ta
rybų narių pareigas.
(BNS)

* Lietuvoje gyvenantys
Nyderlandų piliečiai gaus
socialinės apsaugos išmokas.
Kaip pranešė Socialinės ap
saugos ir darbo ministerija
(SADM), ketvirtadienį mi
nistrė Vilija Blinkevičiūtė ir
Nyderlandų
ambasadorius
Lietuvoje Pimas Dumore pasi
rašė dvišalę sutartį dėl socia
linės apsaugos išmokų mo
kėjimo užsienyje. Pagal šią su
tartį, dabar Lietuvoje gyve
nantys Nyderlandų piliečiai,
kurie savo šalyje įgijo teisę į
senatvės, invalidumo, našlių
ir našlaičių pensijas, ligos ir
motinystės išmokas, socialinio
draudimo išmokas dėl nelai
mingų atsitikimų darbe bei
profesinių ligų, šias socialinės
apsaugos išmokas gaus ir Lie
tuvoje.
(BNS)

Pasaulio sveikatos organizacija
žada paramą Lietuvai
Atkelta iš 1 psl. Pareigūnas
pasidžiaugė, kad šiais metais
Lietuvoje 27 proc. atpiginti
kompensuojamieji vaistai, ste
bėjosi, kad kompensuojamųjų
vaistų sąrašas gana ilgas —
net
1,700
pavadinimų.
Kalbėdamas apie kompensuo
jamų medikamentų kainų
mažinimą,
M.
Danzon
pažymėjo, kad visada bus
nepatenkinti tie, kurie anksči
au laimėdavo iš didesnės kain
os, ir valdžiai teks atlaikyti jų
kritiką.
A. Paulauskui pasiteira-’
vus, kaip efektyviau spręsti

Prie Klaipėdos ant seklumos užplaukė tanklaivis

* Beveik pusė Lietuvos
gyventojų mano, kad Lietu

va ir ateityje turėtų išlikti
žemės ūkio kraštu, o beveik
du trečdaliai linkę manyti,
kad narystė Europos Sąjun
goje (ES) nebus naudinga Lie
tuvos žemės ūkiui. Tokią nuo-

monę bendrovės „Sprinter”
lapkričio mėnesį atliktuose ty
rimuose pareiškė 65.5 proc.
visų apklaustųjų. Narystė ES
mano būsiant nenaudinga
žemės ūkiui net 75.3 proc.
apklaustų kaimo gyventojų.

Dėl

draudimo
skambink man

FRANK
ZAPOLIS

Mutual Federal Savings

AUTOMOBILIO, NAMU,
SVEIKATOS IR GYVYBĖS
DRAUDIMAS

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

A. t A.
ADOLFAS BALIUNAS
Mirė sekmadienį, 2002 m. gruodžio 8 d., sulaukęs
94 metų.
Gimė Gruzijoje. Gyveno Willowbrook, IL ir Singer
Island, FL.
Nuliūdę liko: duktė Gražina Austin su vyru Ri
chard, sūnus Algis su žmona Patricia, anūkas Algis su
žmona Jillian ir kiti giminės Lietuvoje.
Velionis buvo vyras a.a. dr. Anna Marįja Balio
nienės.
A.a. Adolfas buvo prezidentas Lithuanian Chamber
of Commerce. Secretary, Lithuanian Illinois Savings &
Loan League ir Executive Club of Chicago.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 13 d.
nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo na
muose, 12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont
ir šeštadienį, gruodžio 14 d. nuo 9 v. r. iki 10 v.r. Petkus
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71st St., Čika
goje, iš kur a.a. Adolfas bus palydėtas į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus
aukojamos gedulingos Mišios. Po šv. Mišių velionis bus
palydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.

Laid. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600,
www.petkusfuneralhome8.com

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

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

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:

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

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

Nuliūdę draugai

Vardas, pavardė _

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

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

mirė ketvirtadienį, 2002 m. gruodžio 12 d., sulaukęs 93
metų.
Gimė Lietuvoj. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. Iš
ten emigravo į Australiją, o 1958 m. persikėlė į JAV ir
iki mirties gyveno Čikagoje.
Nuliūdę liko: pusbrolis Simas Mankus ir pusseserės
a.a. Albinos Jokūbaitienės sūnus Romas Jokūbaitis,
daug sūnėnų, dukterėčių Lietuvoje ir draugai Čikagoje.
A.a. Simonas priklausė JAV Lietuvių Bendruome
nei ir daugelį metų dirbo iždininku Brighton Parko apy
linkės valdyboj.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, gruodžio 13 d.
nuo 3 vai. p.p. iki 7 vai. v. Gaidas-Daimid laidojimo
namuose, 4330 S. California Avė. Laidotuvių šv. Mišios
bus aukojamos šeštadienį, gruodžio 14 d. 9 vai. r. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Po
šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Giminės ir visi Simo Jokūbaičio draugai maloniai
prašomi dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse.

Siųskite:

3208 1/2 VVest 95th
Street

Loan Association of Chicago

A. t A.
SIMONAS JOKŪBAITIS

(BNS)

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
and

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 13 d., penktadienis

c Farm is there.®
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DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 13 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Visi, kuriems trūksta
Lietuvoje likusios šeimos
šilumos, kviečiami Kūčių va
karienei gruodžio 24 d., 7 vai.
vak. į Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos salę
Brighton Parke. Kartu lauši
me kalėdaitį, pasidalinsime
džiaugsmais ir vargais} pasi
tinkant užgimsiančio Dievo
Sūnaus šventes, po to kartu
10 vai. vak. švęsime Kalėdų
nakties vigiliją.

Čikagos lit. mokyklos,
veikiančios Jaunimo cent
re, Kalėdų eglutė ruošiama šį
šeštadienį, gruodžio 14 d. Ka
dangi mokykloje tiek daug
mokinių, kad visi kartu negali
švęsti net šios šventės, Eg
lutės renginiai vyks tokia
tvarka: 'tarp 9 ir 11 vai. r.
Kalėdų eglutė JC kavinėje
bus kiškiams, vaikų darželiui
ir I skyriui; nuo 11 v.r. iki 1
vai. p.p. — didžiojoje salėje
susirinks 2, 3, 4, 5 ir 6 klasės
mokiniai; aukštesnioji mokyk
la tuo pačiu laiku (nuo 11 v. r.
iki 1 vai. p.p.) Kalėdas švęs
apatinėje salėje. Mokyklos
vadovybė kviečia tėvelius, se
nelius, kitus artimuosius ir
lietuvišką publiką dalyvauti
Eglutėje ir pasidžiaugti moki
nių atliekama programa.

Kviečiami visi lietuviai,
ypač gyvenantys vakariniuo
se Čikagos priemiesčiuose,
dalyvauti šv. Mišiose sekma
dienį, gruodžio 15 d., 9 vai.
ryte, Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero. Mišias aukos arkivysk. Sigitas Tamkevičius. Po
pamaldų Cicero LB kviečia
Mišių dalyvius į Advento agapę parapijos salėje, kur para
pijos choras praves giesmių
giedojimą, o LB valdyba pa
vaišins pietumis ir šventine
atgaiva.

Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje Marąuette Parke
visi kviečiami palydėti senuo
sius ir pasitikti Naujuosius
metus. Pobūvis vyks parapijos
salėje. Norintys dalyvauti,
prašomi užsisakyti vietas iki
gruodžio 21 d. Informacija tei
kiama tel. 773-776-4600 darbo
dienomis, nuo 9 vai. r. iki 4
vai. p.p.

Šeštadienį, gruodžio 14
d., 5 vai. p.p., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje, Marąuette Parke, šv.
Mišias aukos ir pamokslą pa
sakys svečias iš Lietuvos, ar
kivyskupas Sigitas Tamke
vičius, SJ. Visi parapijiečiai ir
lietuviai iš tolimesnių vieto
vių kviečiami dalyvauti Mi
šiose, o po to atvykti į parapi
Bervely Shores, IN, fr jos salę, kur bus vakarienė ir
apylinkių lietuvių tradicinės proga pabendrauti su arkivys
prieškalėdinės pamaldos bus kupu S. Tamkevičiumi.
gruodžio 15 d., 1 vai. p.p., Šv.
Prieškalėdinis šeimų pa
Onos bažnyčioje. Mišias aukos
kun. K. Ambrasas, SJ; prieš bendravimas — Kūčios, ruo
Mišias bus klausoma išpa šiamas PLC gruodžio 15 d.,
žinčių, o po Mišių — paben sekmadienį, 12 vai. Stalus ar
dravimas, rengiamas vietos vietas reikia užsisakyti pas
Lietuvių klubo. Visi kviečiami. Aldoną Palekienę tel. 708-448Vytauto Didžiojo šaulių 7436.

rinktinė visus kviečia į tradi
cines lietuviškas kūčias gruo
džio 15 d., sekmadienį, 2 vai.
popiet, Šaulių namuose, 2417
W. 43rd Str. Vietas galima
užsisakyti telefonais: 773434-3713 arba 773-582-1076.
Ona Karaminienė, Rockford, IL, atsiuntusi „Draugui”
100 dol. auką už kalendorių
bei kalėdines korteles, kartu
susimokėjo prenumeratą 2003
metams ir pridėjo ilgesnį
laiškelį. Jame tarp kitko rašo:
„Esu dėkinga už pagerbimą
ata Jono Keramino, kuris
mirė 2001 m. birželio 11 d. ir
teko palaidoti tėvynėje, kurią
jis labai mylėjo. Jis dabar ilsi
si Vyžuonų kapinėse prie savo
šeimos. Po vyro mirties man
buvo labai sunkus laikas, bet
mane nuramino kardinolas A.
J. Bačkis, pasakydamas —
‘gražu, kad Jūsų vyras Jonas
galės ilsėti gimtoje žemelėje.
Tikėjimas suteiks Jums jėgų
viską pakelti su viltimi, kad
susitiksite su savo artimuoju
amžinoje tėvynėje’. Tie žodžiai
man labai paguodžiantys”.
Ačiū P. Keraminienei už laiš
ką ir auką.
Mūsų skaitytojai yra pa
tenkinti 2003 metų „Draugo”
išleistu kalendoriumi. Jį gavę,
po 50 dol. auką atsiuntė šie
„Draugo” bičiuliai:
Sofija Vakselis, Chicago,
IL;
Anastasia
Sema,
Oak
Lawn, IL;
Martynas Trakis, Palos
Hights, IL;
Algirdas Marchertas, Le
mont, IL;
E. Šlekys, Toronto, Onta
rio, Canada;
Prel. Ignas Urbonas, Le
mont, IL;
Jurgis Savickas, Chicago,
IL.
Kiekviena auka yra šir
dingai įvertinama ir suteikia
džiaugsmo „Draugo” darbuo
tojams. Ačiū!

Gediminas Damašius, Li
bertyville, IL, gavęs naująjį
„Draugo” kalendorių, atsiuntė
50 dol. auką. Taip pat po 50
dol. auką atsiuntė:
Marija Mikeliūnas, Michi
gan City, IN;
Petras Kausteklis, Monrovia, CA;
Vytautas Andriulis, Saint
Petersburg, FL;
Paulius Gylys, Olympia,
WA.
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame!
Gruodžio 15 d., sekma
dienį, Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje vyks šventinis
spektaklis vaikams — Čai
kovskio „Spragtukas”, kurį
vaidins Franceskos Marione
čių teatras. Puiki muzika,
daugiau kaip 40 įspūdingų lė
lių ir ypatingas svečias —
Kalėdų senelis! Vietas užsi
sakyti reikia jau dabar, skam
binant 773-582-6500. Pradžia
2 vai. popiet.
Roma Murphy, Indianapolis, IN, už „Draugo” kalendo
rių atsiuntė 50 dol. auką.
Dėkojame.

Pranas ir Žibutė Pranckevičiai, Lemont, IL, gavę
„Draugo” kalendorių, atsiuntė
50 dol. auką. Labai dėkui.
Joseph Petkūnas, Union
Pier, MI, ne tik pratęsė prenu
meratą 2003 metams, bet taip
pat siunčia „Draugą” R. But
kuvienei į Lietuvą ir dar
pridėjo 100 dol. auką, pa
reiškęs pasitenkinimą naujuo
ju kalendoriumi. Esame dė
kingi dosniam rėmėjui.

Dr. Vidas Nemickas, Chi
cago, IL; Irena Kuras, M.D.,
Palos Heights, IL; Jonas Va
laitis, M.D., Western Springs,
IL — už „Draugo” išleistą
2003 m. kalendorių atsiuntė
po 50 dol. auką. Visiems jiems
tariame širdingą ačiū!

VYSK. HANSO DUMPIO
IŠLEISTUVĖS
Po 16 darbingų metų Vieš
pačiui Dievui priklausančiame
Tėviškės parapijos vynuogyne,
vysk. Hansas Dumpys, sveika
tai pašlijus, apsisprendė pasi
traukti į poilsį. Tėviškės para
pija Čikagoje suruošė š.m.
spalio 20 d. savo ilgamečiui
klebonui išleistuves su padė
kos pamaldomis parapijos
bažnyčioje.
Arūnui Robertui Kaminskui
vargonais atliekant Johann
Sebastian Bach preliudą „Wachet auf, ruft uns die Stimme”
ir pamaldų dalyviams bend
rai, pagal senosios bažnyčios
„Te Deum”, giedant Ignaz
Franz (1719—1790) sukurtą
giesmę „Dieve Tėve danguje,
giriam Tavo vardo šlovę”, į
bažnyčią įėjo kun. diak. Erika
Dilytė-Brooks, išeivijos lietu
vių evangelikų-reformatų baž
nyčios atstovė, kun. Kenneth
C. Stenman, Faith parapįjos
buvęs klebonas iš Glen Ellyn,
ir Tėviškės parapijos klebonas
vysk. Hansas Dumpys.
Pamaldų liturgiją pravedė
vysk. Hansas Dumpys, o die
nai skirtus skaitinius skaitė
Valteris Bendikas, Rūta Jonu
šaitės, Aleksandras Dimas ir
Jon Dumpys. Donna Dumpys
ir Aldona Buntinaitė atliko
vieną duetą iš Georg Phillipp
Telemann (1681—1767) kūry
bos, o Tėviškės parapijos Jū
ratės Lukminienės paruoštas
choras, Arūnui Kaminskui pri
tariant pianinu, atliko Valte
rio Banaičio harmonizuotą lie
tuvių liaudies giesmę „Vis ko
voki, neatstoki” ir 1711 m. mi
rusio Christ. Friedr. Richter
kūrinį „Tau žeminasi mano
siela”. Aukų atnašavimo metu
Arūnas Kaminskas vargonais
atliko Johann Sebastian Bach
choralo melodiją „Liebster Jesu, wir sind hier”.
Pamokslininkė kun. diak.
Erika Dilytė-Brooks, sakyda
ma šioje bažnyčioje pirmą kar
tą pamokslą, buvo pasirinkusi
šv. Pauliaus efeziečiams skir
to laiško žodžius: „Likite stip
rūs Viešpatyje”. Ji prisiminė
išeivijoje jau ir anksčiau tarp
liuteronų ir reformatų turėtą
bendrą
bažnytinę
veiklą.
Daug kartų šioje bažnyčioje
sakydavo pamokslus ne tik
evangelikų-reformatų bažny
čios generalinis superintendantas kun. Stasys Neimanas,
bet ir superintendantas kun.
Povilas Dilys, daug dėmesio
skyręs ekumeniniam sąjū
džiui. Tėviškės parapija buvo
gera dirva pamokslininkės dė
dei prof. Vladui Jakubėnui,
kurioje „užaugo” visa eilė jo
kūrinių; kantatų ir Tėviškės
parapijos chorui skirtų kitų
veikalų.
Pamokslą anglų kalba pa
sakė kun. Kenneth C. Sten
man, buvęs Glen Ellyn ev.

LABDAROS VAKARO
LAIMINGIEJI

JAV LB Socialinių reikalų
taryba šį rudenį turėjo lėšų
telkimo vajų. Buvo išsiunti
nėti aukų prašymų laiškai su
laimėjimų bilietėliais. Lai
mingųjų bilietų traukimas vy
ko tradicinio Labdaros vakaro
metu gruodžio 7 d., „Sekly
čioje”. Pirmąją premiją (500
dol.) laimėjo Aldona Šmulkš
tienė, Chicago; II premiją (200
dol.) Bronė Miklius, St. Pe
tersburg, FL; III, IV ir V pre
mijos buvo po 100 dol. Jas
laimėjo: Eugenija Kolupailaitė, Chicago; Giedrė Stankū
nas, Cos Cob, CT; R. Kašuba,
St. Charles, IL. Aldona
Šmulkštienė savo premiją,
500 dol., paaukojo LB Sociali
nių reikalų tarybai. Nuošir
dus ačiū!
B. Jasaitienė

liut. Faith parapijos klebonas.
Iškilmės vėliau tęsėsi para
pijos salėje. Tėviškės parapi
jos tarybos pirminiųkas Kas
paras Vaišvila džiaugėsi, galė
damas pasveikinti iš toli ir
arti atvykusius įvairių para
pijų dvasininkus bei organiza
cijų vadovus į Tėviškės para
pijos klebono išleistuves, kar
tu linkėdamas vysk. Hansui
Dumpiui laimingų ir sveikų
pensininko gyvenimo metų.
Kasparas Vaišvila pakartojo
šiuos linkėjimus ir anglų kal
ba.
Vilius Trumpjonas, perėmęs
tolimesnį popietės programos
vadovavimą, pakvietė vysk.
Hanso Dumpio seminarijos
laikų draugą kun. William C.
Moldvvin tarti keletą žodžių.
Pakviestasis pirmiausia atsi
prašė, negalėdamas laisviau
kalbėti lietuviškai, todėl apsi
sprendęs kalbėti angliškai, ti
kėdamas, kad jo tartus žo
džius kas nors išvers į lietuvių
kalbą. Jis pasakojo, kad kartą
buvęs pasikvietęs vysk. Hansą
Dumpį į savo parapiją Connecticut valstijoje, kur ta pro
ga buvo surinkta apie 1,000
dolerių Klaipėdos studentijai.
Vysk. Hanso Dumpio gyve
nimo eigą apibūdino Valteris
Bendikas, paaiškindamas, kad
vyskupas apsisprendęs išeiti į
pensiją tik po sveikatos pašlijimo, ypač kai atsirado Lietu
voje jaunesnis kunigas, galin
tis pasitarnauti Dievo Žodžio
skelbimu Tėviškės parapijoje.
Vyskupo pareigas, sakė jis,
galėsiąs dar tęsti iki būsiančio
bažnytinio sinodo suvažiavi
mo.

Vysk. Hansas Dumpys.

1960 m. gegužės 15 d. Han
sas Jurgis Dumpys buvo Die
vo ir išeivijos lietuvių evange
likų-liuteronų bažnyčios vys
kupo Anso Trakio, dr. Adelės
Trakienės ir Detroite gyve
nančių lietuvių būrelio aki
vaizdoje ordinuojamas evange
likų-liuteronų bažnyčios kuni
gu ir paskiriamas vietinėje
parapijoje antrojo kunigo pa
reigoms. Po kiek laiko atėjo
paskyrimas į suomių kilmės
ev. liut. parapiją Cape Cod,
Mass. Šios parapijos pastan
gomis, buvo jam sudarytos są
lygos tęsti studijas Harvard
universitete, teologijos ma
gistro laipsniui įsigyti. Baka
lauro laipsnį jau turėjo iš
Augsburg kolegijos Minneapolyje. Įsigijęs teologijos ma
gistro laipsnį, kurį laiką dėstė
savoje alma mater. Bet 1967
ir 1969 m. gilinosi dar teologi
jos srityje Princeton, New Jer
sey ir 1970 m. Tuebingen uni
versitete Vokietijoje. Vėl su
grįžo į Šv. Timotiejaus para
piją Detroite. Iš ten išvyko vė
liau į Kanadą, kur Winnepego
parapijoje teko atlaikyti pa
maldas anglų ir vokiečių kal
ba iš Europos rytinių kraštų
kilusiems emigrantams. Kurį
laiką aptarnavo ir Faith para
piją Eldridge, Iowa valstijoje,
kol gavo paskyrimą į prie Či
kagos esančią Homewood pa
rapiją. Jis vedė 1966 m. ket
virtos generacijos norvegų-

Kažin ar mūsų vaikai (arba vaikaičiai) labai apsidžiaugtų, Kalėdoms gavę dovanų batus arba porą kojinių? O
šie, Plungės vaikų namų gyventojai lietuviukai labai laimingi,š.m. lapkričio 19 d. sulaukę siuntos iš Amerikos
ir pasipuošę naujais sportiniais batais, gavę naujų kojinių. Juos taip pradžiugino geradaris Vincas Samaška,
savo pastangomis surinkęs pinigų, už juos nupirkęs daugiau kaip 70 porų batų, daug sportinių kojinių ir
išsiuntęs į Lietuvą.

amerikiečių kilmės žmoną
Donna Karen Benson, užau
gino dukrą Christą ir sūnų
Jon.
Tėviškės parapijos klebonui
vysk. Ansui Trakiui 1986 m.
birželio 23 d. staiga mirus, Tė
viškės parapija liko be dvasi
ninko. Tolimesniam aptarna
vimui teko ieškoti pakaitos.
Tam tikslui sudarytas komite
tas kreipėsi į kun. Hansą
Dumpį su prašymu perimti
Tėviškės parapijos klebono pa
reigas. Pradžioje kun. Hansas
Dumpys sutikęs tik laikinai,
kol vėliau apsisprendė galuti
nai pasinaudoti šios parapijos
kvietimu. Nors kun. Hansas
Dumpys jau tada tiesiogiai
priklausė Amerikos evange
likų-liuteronų bažnyčios sino
dui, bet 1991 m. Toronte įvy
kusio išeivijos lietuvių ev. liut.
bažnyčios sinodo metu, kaip
prieš tai vysk. Ansas Trakis,
buvo išrinktas šios bažnyčios
vyskupu. O Čikagoje 1999 m.
gegužės 22 ir 23 d. įvykusio si
nodo metu vysk. Hansas Dum
pys buvo vėl patvirtintas
šioms pareigoms kitiems ketveriems metams.
Vysk. Hansas Dumpys, be
savo tiesioginių pareigų Tė
viškės parapijoje, atstovavo
išeivijos lietuvių evangelikųliuteronų bažnyčiai vidiniuo
se, tautiniuose ir tarptauti
niuose forumuose. Nuo 1990
m. iki 1999 m. buvo evange
likų skautų dvasios vadovas ir
lietuvių skautų sąjungos pirmijos narys. Kartas nuo karto
jam teko aplankyti po Ame
riką išsimėčiusias lietuviškas
ev. liut. parapijėles. Teko su
organizuoti Lietuvos evange
likų-liuteronų bažnyčiai ir
Klaipėdos universiteto evan
gelikų teologijos katedrai skir
tą šalpą. 1993 m. ir 1995 m.
vasarą dėstė teologiją Klaipė
dos universiteto evangeliškosios teologijos centre. Parūpi
no centro bibliotekai daugiau
kaip 1,000 teologijos literatū
ros knygų, rinko lėšas Marty
no Mažvydo paminklo statybai
Klaipėdoje.
Vysk. Hansas Dumpys yra
Mažosios Lietuvos fondo ir
Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijos narys Čikagoje. Va
dovauja Čikagoje per „Margutį
II” transliuojamai evangelikų
valandėlei.
Popietės dalyviai, susipaži
nę su vysk. Hanso Dumpio
įvairia veikla, Arūnui Kamins
kui pritariant pianinu, sugie
dojo Joachim Neander(1650—
1680) sukurtą giesmę „Viešpa
tį liaupsink, karalių garbės
visgalingą”. Kun. diak. Erika
Dilytė-Brooks sukalbėjo stalo
maldą, o Viliaus Trumpjono
pasiūlymu buvo pakeltos į
pensiją išeinančiam parapijos
dvasininkui vyno taurės su
„laimingų ir sveikų metų” lin
kėjimais. Aldona Buntinaitė ir
Kasparas Vaišvila įteikė bu
vusiam parapijos klebonui do

vaną su žodžiais: „Mūsų mie
lam kunigui, vysk. Hansui
Dumpiui, Tėviškės parapija
reiškia gilią padėką už jo nuo
širdų, rūpestingą dvasinį ap
tarnavimą 16 metų bėgyje”.
Vyko sveikinimai žodžiu.
Kun. Jono Juozupaičio, visos
Ziono ev. liut. parapijos bei
savo ir savo šeimos vardu,
vysk. Hansą Dumpį sveikino
kun. Valdas Aušra. Kun. diak.
Erika Dilytė-Brooks sveikino
išeivijos evangelikų-reformatų
bažnyčios, jos kolegijos ir Lie
tuvos ev. ref. bažnyčios bei
savo šeimos vardu, linkėdama
vysk. Hansui Dumpiui Dievo
palaimos ir geros sveikatos
tolimesniam gyvenimui. Vys
kupą Hansą Dumpį sveikino
Petras Petrutis, ankstesnios
„Margučio” lietuviškos radijo
valandos buvęs vedėjas,
Dr. Jurgis Anysas linkėjo
Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijos vardu, kartu ir Ma
žosios Lietuvos fondo vardu
vyskupui priprasti prie pensi
ninko gyvenimo, dėkodamas
jam už prisidėjimą prie Ma
žosios Lietuvos enciklopedijos
leidimo.
Kurtas Vėlius, kaip vienas
iš likusių Tėviškės parapijos
steigėjų, linkėjo vyskupui ir
toliau veikti bei likti sveikam,
kad nors kartą per mėnesį ga
lėtume per „Margutį II” išgirs
ti jo skelbiamą Dievo Žodį.
Be kelių angliškai kalbančių
dvasininkų, su kuriais vysku
pui teko kartu studijuoti, pa
reikštų linkėjimų, jį sveikino
ir vyskupo žmona Donna, ir jo
vaikai Christa ir Jon.
Parapijos tarybos narys
Aleksandras Dimas perskaitė
raštu gautus sveikinimus.
Po visų sveikinimų ir linkė
jimų vysk. Hansas Dumpys
tarė užbaigos žodį, ne vien pri
siminimu savo 42 metų kuni
gystės, bet ir savo 16 metų
tarnybės Tėviškės parapijoje.
Jis kalbėjo lietuvių ir anglų
kalba.
Jis pradėjęs savo tarnybą
Tėviškės parapijoje 1986 m.
rudenį, po jo draugo vysk.
Anso Trakio staigios mirties,
sugrįždamas tokiomis aplin
kybėmis prie savo lietuviškų,
evangeliškai dvasinių šaknų,
kunigo tarnybos užbaigimui.
Pradžia, sakė jis, nebuvusi
lengva Tėviškės parapijoje.
Lietuviškai tarmiškai „pasirokuoti” šeimos tarpe buvo vie
nas dalykas, o skelbti Kris
taus evangeliją gryna lietuvių
kalba iš sakyklos, buvo visai
kas kita, ypač po 37 metų
Amerikoje be pastovaus ryšio
su lietuvių bendruomene. Tar
nybinė pradžia nebuvo ir tuo
lengva, kad šeimai, dėl kalbos
skirtumo, teko įsijungti į ang
liškai kalbančią parapiją. Be
to, prieš perimant pareigas
Tėviškės parapijoje, girdėjosi
spėliojimų: ar iš viso parapija
išsilaikysianti, nes jau buvo
mėginta sujungti ją su kita.

„Bet laikui slenkant, — sakė
vysk. Hansas Dumpys, jis įsidirbęs, parapija sustiprėjusi,
— parapijiečių visąkeriopu
pasišventimu” jo tarnyba pas
toviai išsivysčiusi iki šios die
nos. Jis net negalįs išvardinti
„visų tų parapijiečių, kurie
maldomis, ištekliais ir tarna
vimu prisidėjo prie parapijos
gyvavimo. Kai kurie jau iške
liavę į amžinybę. Jeigu mėgin
čiau juos ir išvardinti, tikriau
siai netyčia kai kuriuos išleis
čiau. O tarnybą baigdamas,
nenorėčiau nei vieno įžeisti”.
Jis dėkingas parapijiečiams
už pašaukimą būti jų kunigu,
sielovadu ir patikėtiniu. Jis
dėkingas, „kad Viešpats laimi
no mūsų kuklias pastangas,
kad galėjome atnašauti Vieš
pačiui Jėzui Kristui ir Čikagos
lietuvių bendruomenei tam
tikrų vaisių. Jeigu pasitaikė
trūkumų ir klaidų, kurių tik
rai buvo, tai netyčia pasitai
kiusios klaidos. Prašau man
atleisti. Nuoširdžiai dėkoju
parapijai, ypač jos tarybai, už
nuoširdumą, už šią taip gra
žiai suruoštą šventę mano tar
nybos užbaigimo proga, už
gausų atsilankymą, už sveiki
nimus ir dovanas. Viskas man
ilgai pasiliks atmintyje. Mano
linkėjimai Tėviškės parapijai
būtų apaštalo Pauliaus žo
džiais, rašytais Korinto para
pijai (1. Kor. 15:58) „Tad, ma
no mylimieji, būkite tvirti ir
nepajudinami, visuomet gau
sūs Viešpaties darbais ir ži
nokite: jūsų triūsas neveltui
Viešpatyje!”
Iškilmės baigėsi su vysk.
Hanso Dumpio seminarijos
laikų draugo kun. James C.
Plymire iš Hilbert, Wisconsin,
sukalbėta malda ir, Arūnui
Kahainskui pritariant pianinu,
bendrai sugiedota Julie von
Hausmann (1826-7-1901) su
kurta giesme: „Už rankų imk
meilingai ir vesk mane, lig
galo išganingai šioj būtyje”.
Valteris Bendikas
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