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Klaipėdos „Žuvėdra” —
čempionė; šventinis
„Lituanicos” pobūvis.

2 psl.
Ne visuomet kuklumas
yra dorybė — D.
Bindokienės
vedamasis; žvilgsnis į
Pietryčių Lietuvą.
3 psl.

Konstitucija neleidžia parlamentarams
būti savivaldybių tarybų nariais
Vilnius, gruodžio 24 d. parlamente, nesuderinamos
(BNS) — Seimo nariais išrink su jokiomis kitomis parei
ti asmenys negali tuo pačiu gomis valstybinėse įstaigose ir
metu būti ir savivaldybių tary organizacijose, taip pat su dar
bų nariais, antradienį išaiški bu verslo bei kitose privačiose
no Konstitucinis teismas (KT), įstaigose.
išnagrinėjęs Vietos savivaldos
Kaip teigiama KT nuta
įstatymo normas ir jų konteks rime, savivaldybių tarybų na
te aptaręs konstitucinius val riais negali būti valstybės pa
džių padalijimo bei atskaitin reigūnai, kurie pagal Konsti
gumo principus.
tuciją ir įstatymus turi įgalio
Teismas pabrėžė, jog pagal jimus kontroliuoti savivaldy
Konstituciją Seimo nario pa bių veiklą. Pasak nutarimo,
reigos, išskyrus jo pareigas šis ir kiti konstituciniai reika

lavimai neatima teisės nuro
dytiems asmenims siekti būti
išrinktais savivaldybių tarybų
nariais.

Jeigu savivaldos kont
rolės teisę turintis pareigūnas
išrenkamas savivaldybės tary
bos nariu, iki pirmojo naujo
sios savivaldybės tarybos po
sėdžio privalo apsispręsti, ar
eiti savo ankstesnes pareigas,
ar būti savivaldybės tarybos
nariu.
Nukelta į 7 psl.

„Bičiulystei” dveji:
ją sveikina; JAV LB
Religinių reik. tarybos
pirm. sės. Margarita.
4-5 psl.

„Draugo” lietuviukai
jau pasiruošę švęsti
Naujuosius metus.
6 psl.

Aplankykite Rytinio
pakraščio svetainę.
7 psl.

Prisimintas Tilžės
aktas; Lietuvių opera
sutiks Naujuosius
metus; įdomioji skiltis.
8 psl.

Sportas
* Clevelando „Cavaliers” klubo vidurio puolė
jas Žydrūnas Ilgauskas nu

baustas 1,000 dolerių bauda
dėl to, kad šeštadienį JAV
NBA reguliariojo sezono rung
tynėse su Bostono „Celtics”
komanda buvo pašalintas iš
aikštės. Likus 11 minučių iki
rungtynių pabaigos, Ž. IIgauskas sustabdė varžovų
žaidėjo Paul Pierce metimą.
Po to kamuolys pataikė „Cel
tic” krepšininkui į veidą, o be
to, Ž. Ilgauskas ranka kliudė
amerikiečio veidą. Nepaten
kintas P. Pierce pastūmė lie
tuvį, šis atsakė tuo pačiu ir
abu krepšininkai buvo paša
linti iš aikštės iki rungtynių
pabaigos.
♦ Meksikoje pasibaigu
sio XXV Casablanca teniso

turnyro nugalėtoja dvejetų
varžybose tapo klaipėdietė
Aurelija Misevičiūtė. 16-metė
trenerės Valdonės Povilionie
nės auklėtinė, žaidusi poroje
su slovake Andrea Klepac,
turnyro finale 7:6, 6:7, 7:6
įveikė jugoslavę Teodora Mirčič ir meksikietę Melissa Tores.

Naujausios
žinios
* Rusija leido Lietuvai
plėsti konsulatų tinklą Kara

liaučiuje.
* Pasaloje Pietų Filipi
nuose nužudyta 12 žmonių.
* 30,000 Kipro turkų su
rengė demonstraciją už sa

los suvienijimą ir stojimą į
Europos Sąjungą.
* Indonezijos policija
suėmė 250 kg sprogmenų

vežusį vairuotoją.
* Turkmėnijoje sulai
kytas valstybės perversmu

kaltinamas opozicijos vadas.
* Japonijos banko klien
tas įkaitais paėmė kelis žmo

nes.
* JAV „Powerball” lote
rijoje išloštas rekordinis 315

mln. dolerių laimėjimas.
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Valdovų rūmų paramos fondo direktorė Indrė Jovaišaitė, premjeras Algirdas Brazauskas ir Šio fondo valdybos
pirmininkas Edmundas Kulikauskas.
Vladimiro Gulevieiaus (ELTA) nuotr.

Algirdui Brazauskui — Valdovu rūmu statytojo
diplomas
Lietuvos Respublikos mi
nistrui pirmininkui Algirdui
Brazauskui įteiktas Valdovų
rūmų paramos fondo įsteigtas
Statytojo diplomas.
Kaip informavo šio para
mos fondo valdybos pirminin
kas Edmundas Kulikauskas,
Statytojo diplomas yra įteikia
mas kiekvienam aukotojui,
paaukojusiam 1,000 litų ir
daugiau.
Premjeras Algirdas Bra
zauskas gruodžio 5 d. paauko
jo 200 Lt senųjų Lietuvos Di

džiosios Kunigaikštystės že
mėlapių ir antspaudų bei at
spaudų kolekcijoms restau
ruoti. Yra aukojęs ir anksčiau.
Iš viso jo auka pasiekė 1,000
Lt.
Tačiau premjero A. Bra
zausko įnašas, pasak E. Kuli
kausko, yra daug didesnis ir
turi lemiamą reikšmę, atsta
tant Lietuvos valdovų rūmus.
Statytojo diplomas įteiktas
vyriausybės rūmuose. Per Val
dovų rūmų paramos fondo at
stovams skirtą pusvalandį bu

vo aptarti fondo veiklos rezul
tatai, premjeras domėjosi ar
timiausiais planais ir pabrėžė
fondo pagrindinį uždavinį —
kaupti eksponatus bei restau
ruoti autentiškas kolekcijas.
E. Kulikauskas sakė, kad
saugoti ir atkurti paveldą yra
ne tik šiuolaikiška, bet ir to
liaregiška. „Atstatydami rū
mus, mes sugrąžiname savą
paveldą į Europos kultūros lo
byną ir sudominame savo pi
liečius bei svečius mūsų istori
ja”, teigė jis.
(Elta)

Asmens dokumentuose neturintys įrašo apie
gyvenamąją vietą turės ją deklaruoti
Vilnius, gruodžio 25 d.
(Elta) — Nuo sausio 1-osios
įsigaliojus Gyvenamosios vie
tos deklaravimo įstatymui,
duomenys apie gyvenamąją
vietą bus kaupiami Gyventojų
registro tarnyboje.

Naujuose asmens doku
mentuose — asmens tapaty
bės kortelėse bei pasuose —
nebus jokių įrašų ar spaudų
apie žmogaus gyvenamąją vie
tą.
Tačiau žmonėms, kurių as

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reutens. AP, Interta*. ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA
Vatikanas. Nors popie
žius Jonas Paulius II ir kiti
dvasiniai vadovai savo kalėdi
nėse kalbose ragino žmoniją
siekti taikos ir neprarasti vil
ties, tačiau Pakistano bažny
čioje nugriaudėjęs granatos
sprogimas, per kurį žuvo 3
mergaitės ir 13 žmonių buvo
sužeisti, dar kartą parodė,
kad neramumai pasaulyje ne
siliauja. Pakistano policija dėl
šio išpuolio prieš tikinčiuosius
įtaria islamo kovotojus, kurie
yra nepatenkinti Islamabado
parama JAV vadovaujamam
karui su terorizmu. Skaudžių
įvykių neišvengta ir kitose pa
saulio valstybėse. Popiežius
paragino pasaulio žmones dė
ti visas pastangas, kad būtų
išvengta konflikto Irake, o iz
raeliečius ir palestiniečius —
siekti taikos. Silpnas, tačiau

puošniais auksu siuvinėtais
apeiginiais drabužiais vilkin
tis 82 metų popiežius savo
kalboje daug dėmesio skyrė
įvykiams Artimuosiuose Ry
tuose. Jis paragino visų religi
jų tikinčiuosius „užgesinti ru
senantį ir nerimą keliantį
konfliktą, kurio galima iš
vengti bendromis pastango
mis”.
Londonas. NATO gene
ralinis sekretorius George Ro
bertson stojo ginti Baltųjų rū
mų administraciją pareikšda
mas, kad JAV neketina imtis
vienašališkų karinių veiksmų
prieš Iraką. G. Robertson sa
kė, kad iki šiol JAV preziden
tas George W. Bush griežtai
laikosi lapkričio 8 d. Jungti
nių Tautų (JT) Saugumo Ta
rybos vienbalsiai priimtos
rezoliucijos dėl Irako. G. Ro
bertson taip pat priminė kiek
vienos NATO valstybės narės

mens dokumentuose šiuo
metu yra įrašas apie gyvena
mąją vietą, jos papildomai
deklaruoti nereikės. Liku
siems tai bus privaloma pada
ryti per 7 dienas.
Nukelta į 7 psl.

„moralinį įsipareigojimą” pa
remti karinius veiksmus, jei
JT mėginimai taikiai nugink
luoti Bagdadą žlugtų ir būtų
nuspręsta pradėti karinę ope
raciją. Tuo tarpu Irake dir
bantys JT ginklų tikrintojai
nenutraukė darbo net per Ka
lėdas ir patikrino 7 naujus ob
jektus.

JAV
Šiaurės
Korėja gali gaminti pakanka
mai plutonio, kad kasmet pa
sipildytų nuo 50 iki 55 atomi
nio ginklo vienetų, jei visi trys
sustabdyti
branduoliniai
reaktoriai vėl bus paleisti, tei
gia JAV pareigūnai. Kiek
anksčiau Tarptautinė atomi
nės energetikos agentūra
(TATENA) pranešė, kad Šiau
rės Korėja išmontuoja agentū
ros viename iš reaktorių
įrengtas stebėjimo kameras.
Ekspertai spėja, kad sustab
dytasis reaktorius gali būti
panaudotas ginklų gamybai
reikalingoms
medžiagoms
kurti.
Vašingtonas.

Savivaldybių tarybų
rinkimus laimėjo
socialdemokratai
Vilnius, gruodžio 24 d.
(BNS) — Savivaldybių tarybų
rinkimuose, preliminariais ga
lutiniais duomenimis, dau
giausiai įgaliojimų iškovojo
Lietuvos socialdemokratų par
tija, antroji — Tėvynės sąjun
ga (Lietuvos konservatoriai).
Palyginti su 2000 metų ko
vą vykusiais savivaldybių ta
rybų rinkimais, gerokai ma
žiau rinkėjų balsų gavo Naujo
ji sąjunga (NS, socialliberalų).
Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) duomenimis,
partijos savivaldybių tarybų
rinkimuose iškovojo tiek įga
liojimų (skliausteliuose iško
votų įgaliojimų proc.): Lie
tuvos socialdemokratų partija
— 332 (21.31 proc.), Tėvynės
sąjunga (Lietuvos konservato
riai) — 193 (12.39 proc.), Vals
tiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjunga — 190
(12.2 proc.), Lietuvos liberalų
sąjunga — 159 (10.21 proc.),
Lietuvos centro sąjunga —
156 (10.01 proc.), Naujoji są
junga (NS, socialliberalai) —
138 (8.86 proc.), Liberalų de

Mirė rašytojas,
žurnalistas, istorikas
Algirdas Gustaitis

mokratų partija — 128 (8.22
proc.), Lietuvos krikščionys
demokratai — 116 (7.45 proc.),
Lietuvos lenkų rinkimų akcija
— 50 (3.21 proc.), Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių są
junga — 24 (1.54 proc.), Nuo
saikiųjų konservatorių sąjun
ga — 16 (1.03 proc.), Lietuvių
tautininkų sąjunga — 11 (0.71
proc.), Lietuvos rusų sąjunga
— 10 (0.64 proc.), Moderniųjų
krikščionių demokratų sąjun
ga — 10 (0.64 proc.), Lietuvos
laisvės sąjunga — 5 (0.32
proc.), Lietuvos nacionaldemokratų partija — 5 (0.32
proc.), Lietuvos Jiaudies sąjun
ga „Už teisingą Lietuvą” — 3
(0.19 proc.), Tautos pažangos
partija — 3 (0.19 proc.), Politi
nė partija „Rusų aljansas” —
3 (0.19 proc.), „Jaunosios Lie
tuvos” ir naujųjų tautininkų
sąjunga — 2 (0.13 proc.), Lie
tuvos dešiniųjų sąjunga — 2
(0.13 proc.), Lietuvos partija
„Socialdemokratija 2000” — 1
(0.06 proc.), Lietuvos lenkų
liaudies partija — 1 (0.06
proc.).

Į ketvirtojo pagal dydį val
stybės miesto — Šiaulių —
savivaldybės tarybą pateko
Lietuvos nacionaldemokratų
partija, kurios vadovas pro
paguoja nacionalsocialistines
idėjas.
Nacionaldemokratai yra
treti pagal surinktų balsų
skaičių ir jie turės 4 įgalio
jimus 31 vietos miesto tarybo
je.
Už nacionaldemokratus
Šiauliuose balsavo 5,207 rin
kėjai. Keliais šimtais balsų
juos aplenkė Lietuvos liberalų
sąjunga ir beveik tris kartus
daugiau balsų gavo pirmoje
vietoje esanti Lietuvos social
demokratų partija.
Nacionaldemokratų parti
jos kandidatų į savivaldybės
tarybą sąraše pirmuoju nu
meriu įrašytas nacionalsocia
listinėmis idėjomis pagarsėjęs
partijos pirmininkas Mindau
gas Murza. Iki 2000 metų pa
baigos jis vadovavo nelegaliai
nacionalsocialistų partijai,
naudojusiai panašią į fašisti

Vašingtonas. JAV sena
torius Bill Frist, kuris pirma
dienį buvo vienbalsiai išrink
tas pakeisti susikompromita
vusį Trent Lott Senato res
publikonų vadovo poste, įkū
nys konservatizmą su fotoge
nišku veidu. Chirurgas B.
Frist, besispecializuojantis
širdies persodinimo srityje,
pirmą kartą buvo išrinktas at
stovauti Tennessee valstiją
1994 m. Teigiama, kad jis ar
timas George W. Bush, nes
propaguoja
„gailestingąjį
konservatizmą”, kurį palaiko
prezidentas.

lų arsenalus. Izraelio premje
ras Ariel Sharon leido sup
rasti, kad JAV prezidento
George W. Bush administraci
ja informavo jį apie karinės
operacijos pradžios datą.

Jeruzalė. Izraelio kari
nės žvalgybos vadovas mano,
kad Amerika karą prieš Iraką
pradės kitų metų vasarį. Tre
čiadienį parlamento komitete
generolas majoras Aharon
Zeevi-Farkash sakė, kad JAV
smogs Irakui po sausio 27 die
nos, kai Jungtinių Tautų gin
kluotės tikrintojai pateiks
Saugumo Tarybai galutinę
ataskaitą apie Bagdado gink

Vilnius,

gruodžio 24 d.
(BNS) — Prem
jeras Algirdas
Brazauskas an
tradienį gavo
laišką iš Jung
tinės Karalys
tės premjero Tony Blair
(nuotr.), kuriame Lietuva
sveikinama sėkmingai pabai
gus derybas dėl Lietuvos na
rystės ES bei linkima sėkmės
būsimajame
referendume
šiuo klausimu.
Britų premjeras laiške iš
reiškė viltį, kad nuo šiol abie
jų valstybių vyriausybių va
dovai kartu spręs pagrindi
nius ES tenkančius uždavi
nius. T. Blair pabrėžė Euro
pos institucijų pertvarkymo,
ekonominių reformų, skirtų
piliečių gerovės didinimui,
kovos su tarptautiniu nusi
kalstamumu ir terorizmu
svarbą.
T. Blair taip pat pareiškė
įsitikinimą, jog reikia išlaiky
ti teigiamą ES plėtros įtaką
Sąjungos kaimynėms.

Profašistines idėjas skleidę
nacionaldemokratai pateko
į miestu tarybas

Gruodžio 24 dieną, eida
mas 87 metus, Los Angeles
mirė žinomas užsienio lietu
vių rašytojas, žurnalistas, is
torikas Antanas Gustaitis.
Jis buvo skautų bei šau
lių sąjungos narys, vadovavo
įvairiems literatų bei litera
tūros mylėtojų būreliams,
kultūros skyriams, 1945 m.
Vokietijoje, Hanau prie Maino
tremtinių stovykloje, buvo
pirmosios valdybos vicepirmi
ninkas, kultūrinių reikalų va
dovas, sieninio laikraščio
„Lietuviai” redaktorius.
1947 m. atvyko į JAV.
1954 m. Čikagos „Laisvosios
Lietuvos” savaitraštyje reda
gavo kultūrinį skyrių, rašė
knygų ir teatro recenzijas, ke
lionių įspūdžius, noveles ir kt.
A. Gustaičio sukurti radijos
vaidinimai buvo transliuoja
mi per Kauno ir Vilniaus radi
jo stotis.
Neseniai Lietuvoje pasiro
dė paskutinis A. Gustaičio
darbas — „Dailiųjų menų
klubas: 1956-2000”.

ARTIMIEJI RYTAI

Britų premjeras
sveikina Lietuvą
baigus derybas
dėl narystės ES

Betliejus, Vakaru Kran
tas. Izraelio kareiviai ketvir

tadienį vėl įžengė į Betliejų ir
įvedė čia komendanto valan
dą. Izraelio kariuomenė ant
radienį pasitraukė į Betlie
jaus prieigas, kad netrukdytų
švęsti Kalėdų Jėzaus gimtąjame mieste. Kariuomenė pa
reiškė, jog Kalėdų savaitę
Betliejuje kareivių nebus, jei
tik žvalgyba negaus informa
cijos apie planuojamus iš
puolius prieš Izraelio pilie
čius.

IRAKAS
Jungtinių
Tautų (JT) ginklų tikrintojai
ketvirtadienį apklausė kelis
Bagdado technologijos univer
sitete dirbančius mokslinin
kus ir patikrino dar du įtarti
nus objektus. JT tikrintojų
atstovas spaudai apie šią ap
Bagdadas.

nę simboliką.
Vėliau, siekdamas legali
zuotis, M. Murza su šalinin
kais perėjo į registruotą Gy
venimo logikos partiją, tačiau
ir išjos netrukus išstojo su sa
vo bendraminčiais.
(BNS)

V. Adamkus
pasveikino buvusį
varžovą V. Šerėną
Su solidžiu debiutu prezi
dento rinkimuose prezidentas
Valdas Adamkus antradienį
pasveikino savo buvusį var
žovą, ketvirtą-penktą vietą
pirmajame prezidento rinki
mų rate užėmusį ekonomistą,
humoro laidos vedėją Vytautą
Šerėną.
„Šį pasirodymą preziden
tas vertina kaip tam tikrą
Lietuvos kultūrinio ir politi
nio gyvenimo įvykį”, teigė pre
zidento patarėjas Darius Kuo
lys. Pasak jo, V. Šerėno daly
vavimas prezidento rinki
muose — tai tam tikras mūsų
Nukelta į 7 psl.

klausą kalbėti atsisakė. Va
šingtonas ne kartą yra pareiš
kęs, kad Bagdado režimo su
tikimas leisti netrukdomai
apklausti mokslininkus bus
labai svarbus vertinant, ar
Saddam Hussein paklūsta JT
Saugumo Tarybos priimtai
rezoliucijai.

RUSIJA
Sankt Peterburgas. Pra
hoje vykusiame NATO viršū
nių susitikime į NATO oficia
liai pakviestos Baltijos valsty
bės turi prisijungti prie Įpras
tinių ginkluotųjų pajėgų Eu
ropoje sutarties, pareiškė Ru
sijos gynybos ministras Sergej
Ivanov. 1990 nx tuometinės
Europos Saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos
pasiūlymu pasirašyta ir 1999
m. atnaujinta sutartis nusta
to leistinų penkių įprastinės
ginkluotės tipų — tankų, šar
vuočių, artilerijos, kovinių
lėktuvų ir sraigtasparnių —
dislokavimo Europos regio
nuose skaičių, neviršijantį nu
statytų ribų.
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APŽVALGA

„ŽUVĖDRA” — PASAULIO
ČEMPIONĖ!
Jau visi žinome, kad Klai
pėdos sportinių šokių ansamb
lis „Žuvėdra” tapo pasaulio
čempionu. Pagaliau! Ėjimas i
šią pergalę buvo ilgas ir at
kaklus. Nuo pirmųjų, tada
vadinamų „pramoginiais”, šo
kių pamokų, konkursų, ku
riuose med. seselė iš Klai
pėdos Skaistė Pajėdaitė pra
dėjo pirmuosius savarankiš
kus žingsnius, iki to laiko šo
kusi tautinius šokius Plungė
je, pas žinomą liaudies kolek
tyvo „Suvartukas” vadovę Da
nutę Radvilavičienę. Skaistei
— tremtinio Kazio Pajėdos
dukrai, dar iki „Suvartuko”
buvo lemta gyventi SSRS
šiaurėje, Vorkutoje, Intoje,
kur nuvyko kartu su mama,
kad tik arčiau būtų šalia tėčio,
nutremto 25-iems metams iš
Lietuvos... Skaistei PajėdaiteiIdzelevičienei teko nelengva
dalia — pačiai grumtis už
gyvenimą, už vietą jame. Kaip
ir daugelis jaunų žmonių, at
siradus galimybei, mokėsi.
Kai Lietuvoje pramoginis
šokis vis plačiau ir plačiau
sklido (jo populiarinimui Lie
tuvos Liaudies kultūros cent
ras rengė įvairiausius moky
mo seminarus, konkursus ir
t.t.), Skaistė, kuri, be pagrin
dinio med. sesers darbo, papil
domai dirbo su tautinių šokių
grupėmis K. Donelaičio vid.
mokykloje, žingsnis po žings
nio vis labiau ir labiau įsisuko
į pramoginių šokių žanrą. Pir
miausia kaip šokėja. Beje,
šokėjai reikėjo ir tinkamo
partnerio. Ne iškart sustojo į
porą su būsimu vyru Romaldu
Idzelevičiumi. Ilgainiui supra
to, kad tinka šokti kartu, jog
abu siekia to paties — per
meistriškumą,
meniškumą,
patekti ant kuo aukštesnio
įvertinimo laiptelio. Tai buvo
laikas, kai konkursuose var
žėsi su Jūrate ir Česlovu Nor
vaišomis, Dalia ir Vidu Kamaičiais, Vilhelmina ir Gedi
minu Kavaliauskais, Valenti
na ir Adomu Gineičiais ir kt.
Žodžiu, su visu Lietuvos elitu.
Vilniečiams,
kauniečiams
buvo bepigu — daugiau gali
mybių išvažiuoti, susipažinti
su užsienio poromis, gauti
daugiau informacijos. Klaipė
diečiams reikėjo per kruviną
prakaitą, užsispyrimą, pa
tiems padaryti viską, kad bū
tų pirmąjame" Lietuvos šokėjų
penketuke. Kai buvo pasiekti
rezultatai ir atsirado galimybė
išvykti užsienin, paaiškėjo,
kad abu yra „neišvažiuojami”
— nes ir Romo tėvai buvo
„sibiriokai”. Praktiškai, tai bu
vo kelio pabaiga, nes kiekvie
nas sportininkas ar meninin
kas negali ilgai vartaliotis sa
vo sultyse, jei jis nepatenka į
aukštesnį konkurencįjos ratą,
jei neturi galimybės varžytis
su stipresniais. Tada sustoji
mas, tada pabaiga. Dėl šios
šokėjų poros teisės dalyvauti
konkursuose užsienyje į tam
tikrą kovą (nežinau, nė kaip
kitaip pavadinti) tada įsijungė
ir Kultūros ministro pavaduo
tojas Dainius Trinkūnas, Lie
tuvos liaudies kultūros centro
direktorius Salomonas Sverdiolas, šių eilučių autorė. At
rodo, kad buvo pramuštas
saugumo (KGB) skydas ir
Maskva pradėjo leisti daly
vauti soc. šalių konkursuose.

Palaipsniui Skaistė perėjo
dirbti į Klaipėdos Statybos
tresto kultūros rūmus su
pramoginių šokių grupėmis,
ugdė busimuosius „žuvėdriukus”. Liaudies kolektyvo var
dą „Žuvėdra” pelnė, kai eilinį
kartą laimėjo dainų švenčių
šokių dienos dalyviams skirtą
konkursą, kurio sąlygos bu
vo: šokių kompozicijos visam
ansambliui. Tada, tikiu, ir
buvo padėti pagrindai būsimai
pasaulio čempionei „Žuvėd
rai”.
1988 metais Vilniuje sureng
tame SSRS pramoginių šokių
ansamblių čempionate (šių
eilučių autorė buvo vyriausioji
režisierė), „Žuvėdrai” buvo pri
pažinta pirmoji vieta. Buvu
sioje Sovietų Sąjungoje tapti
čempionais nebuvo lengva,
nes pramoginis šokis buvo
toks populiarus, jog ansamb
liai dygo, kaip grybai po lie
taus. Žinoma, jų būta visokio
lygio. Bet Kišiniovo „Kodrianka” (Moldavija), kelios Mask
vos, Charkovo, Kijevo, net Si
biro grupės buvo stiprios var
žovės. Tada tiek Lotynų Ame
rikos, tiek šiuolaikinių (vadi
namų tada „tarybiniais”) šo
kių grupėse teisėjai vienbal
siai (išskyrus savą, vilnietį V.
K.), skyrė pirmąsias vietas. Po
šio konkurso, Skaistė ir Romaldas Idzelevičiai tvirtai pa
suko pagrindine — ansamblinio šokimo, kryptimi. Ir tas
posūkis buvo lemtingas, nešęs
pergalę po pergalės. Be abejo,
be parengiamojo darbo, be
kasdieninio darbo su šokėjais,
tokie rezultatai nepasiekiami.
Pramoginiai šokiai iki 1989
metų priklausė Kultūros mi
nisterijai, kuri ir pati ne
blizgėjo turtais, tad didelės
paramos tikėtis buvo sunkoka,
o jos labai reikėjo šokėjams.
Vokietijos pavyzdžiu, 1989
metais Lietuvoje susikuria
Sportinių šokių federacija, at
siranda žymiai didesnės gali
mybės pirmaujantiems sporti
ninkams
gauti
finansinę
paramą. Tai labai svarbu to
kiam
sportui arba menui,
kaip sportiniai šokiai. Visų
pirma dėl aprangos, dėl muzi
kos — akompanimento su
dėliojimo. Štai ir šių metų
kompozicijos pagrindu buvo
pasirinkta šambos ritme pa
rašyta melodija „Brazil”, į
kurią, reikėjo sudėlioti visus
skirtingų ritmų šokius: sam
ba, rumba, čia-čia-čia, pasodoblį ir džaivą. Dar reikėjo
įėjimo ir išėjimo iš aikštės,
kas, nors ir neįeina į verti
nimą, tačiau prisideda prie
įspūdžio... Viso šešios mi
nutės, kurios praskrieja kaip
žaibas, jei šokis turi dina
miką,
brėžinio
kaitą,
leidžiamus efektus.
Dirbdami Klaipėdos staty
bos tresto kultūros rūmuose,
Skaistė ir Romas Idzelevičiai
dėstė Lietuvos konservatorijos
Klaipėdos fakultetuose pramo
ginį šokį. Ilgainiui susikūrė ir
pramoginių šokių katedra,
rengusi Lietuvai šios specia
lybės pedagogus.
Nepriklausomybė
atnešė
Lietuvai ne tik laisvę, atvėrė
galimybę susikurti daugeliui
universitetų. Taip atsitiko ir
Klaipėdoje, kur iš buvusių
Valst. Konservatorijos (dabar
— Muzikos akademija) fakul

Skaistė ir Rolandas Idzelevičiai su „Žuvėdros” šokėjais 2001 m. vasarą.

tetų, Pedagoginio instituto ir
kt. aukštųjų mokyklų buvo su
ręstas Klaipėdos universite
tas. Šiame universitete yra
sportinių šokių katedra, ku
rios profesorė — Skaistė Idzelevičienė, o Romaldas — do
centas. Jei ankstesniuose čem
pionatuose „Žuvėdros” sudėty
je dalyvaudavo ir moksleiviš
ko amžiaus šokėjai, tai šiame
— rengėsi išimtinai tik šio
universiteto studentai, kurie
išliko, neišsiskirstė po praeito,
sidabrinio. Paskutiniam pa
saulio čempionate, be abejo,
Klaipėdos universiteto „Žu
vėdra”, buvo laikoma favorite.
Visi iš jos laukė tik aukso.
Po čempionato, kalbinau te
lefonu ilgametį Lietuvos spor
tinių šokių federacijos prezi
dentą
Česlovą
Norvaišą,
prašydama plačiau nušviesti
mūsų skaitytojams pasiren
gimą varžyboms, jų eigą.
Česlovas Norvaiša. Visų
pirma, sąlygos pasirengti
čempionatui, pakankamai ge
ros. Tas laikas, kai viską rei
kėjo pramušinėti — praėjo,
aišku, pastangų įdėti ir dabar
reikia, bet .kai yra rezultatai,
tada visi sprendžia ir palaiko
žymiai lengviau, šio čempio
nato organizacinio komiteto
pirmininkas
Vyt.
Nėnius
padėjo labai daug. „Žuvėdra”
gavo 80,000 litų aprangai, mu
zikai. Vien tik muzikos pa
ruošimas kainuoja apie 30,000
litų! Gerai, kad aprangą ir
avalynę gamina
Lietuvos
meistrai, o užsienyje tos su
mos pavirstų į tiek pat tūks
tančių dolerių... Ateinančiais
metais spaudžiame sporto ko
mitetą, kad tokiems šokėjams
skirtų stipendijas. Manau,
kad iš principo sutarėme.
Čempionatą surengti Vilniuje
išprašėme iš Tarptautinės
sportinių šokių federacijos.
Labai norėjome padėti Skais
tei. Žinojome, kad, jei vyks Vo
kietijoje, nors ir kiek besi
stengtų, „Žuvėdra”, nelaimės.
Teko organizuoti, kad atvyktų
kuo svarbesni šios sporto
šakos vadovai. Tarpe atvyku
siųjų bene svarbiausias buvo
Harald Frahm su žmona. Jis
yra Vokietijos Sportinių šokių
federaęįjos prezidentas, Tarp
tautinės sportinių šokių fede
racijos pirmas vicepreziden
tas, labai įtakingas šokių pa
saulyje. Jis organizuoja įvai
riuose Vokietijos miestuose
kviestinius geriausių pasaulio
porų konkursus „Masters
gala”, į kurį kviečiamos net 2
Lietuvos poros, o mes su
Jūrate — teisėjauti. Reikėjo
atlikti didelį organizacinį dar
bą, už kurį, kaip žinai, jokio
honoraro niekas negauna, o
neretai reikia pridėti ir sa
vus... Visus teisėjus teko pasi
tikti, pavaišinti kava, lietu
višku „Brandy”. Teisėjai buvo
apgyvendinti
viešbutyje
„Holliday Inn”, o „Stikliuose”

buvo pavaišinti vakariene ir
apdovanoti odos suvenyrais:
vizitinėms įdėklais, užrašų
knygelėmis, pudrinėmis, pap
kėmis ir t.t.
Varžybų metu teko kalbė
ti su teisėjais dėl objektyvu
mo, prašiau nedaryti politi
kos. Prieš trejus metus „Žu
vėdra” būtų tapusi čempione,
bet Vokietijos teisėjas prieš fi
nalą atsiprašė mūsų, sakyda
mas, kad pirmomis vietomis
turi vertinti Vokietijos koman
das, nors jos, jo nuomone, yra
silpnesnės, kadangi jam rei
kės grįžti namo... Supranta
ma, jei jis būtų vertinęs savo
komandas prasčiau nei kitos
šalies, ko gero, daugiau jam
netektų teisėjauti....
Praėjusio
čempionato
„Žuvėdros” kompozicija buvo
gera ir mes siūlėme ją palikti.
Bet Skaistę ėmė ir padarė
naują kompoziciją, dėl kurios
mes labai pergyvenome, nes
norėjome, kad pagaliau būtų
iškovoti pasaulio čempionų
laurai, kurių klaipėdiečiai be
jokios abejonės buvo verti.
Viskas baigėsi pergale.
L. T. Spaudoje teko per
skaityti keletą atsiliepimų —
pamanyk, tik dešimt šalių da
lyvavo, 18 komandų, tad nu
galėti nebuvo sunku. Ar iš tie
sų pastovūs nugalėtojai Bremenhafen komanda pasirodė
silpniau už Dusseldorf, kad
buvo įvertinti tik trečiąja vie
ta. Kaip atrodė kitos koman
dos, ypač iš buvusios SSRS?
C. N. Taip, šįkart Dussel
dorf komanda, laimėjusi si
dabrą, buvo geresnė už Bremenhafen. Vokiečių komandos
šoko tikrai gerai, netgi prano
ko save, tačiau „Žuvėdra” bu
vo nenugalima. Rusijos labai
šokli komanda „Vera” galėjo
būti ketvirta, vietoje penktos.
Įdomiai dirba Minsko „Mara”,
kuriai vadovauja Larisa Kac,
viena iš senesnių vadovių.
Savitą programą pagal Transilvanijos ir Kubos čigonų me
lodijų Pyn£ pateikė Vengrijos
komanda „Botafago A”. Si ko
manda dažnai nepatenka net į
pusfinalius ar finalus, praleis
dama tėvynainių komandą
„Savaria”, bet publikos sim
patijų jai tikrai nestinga. Ru
sijoje yra puikių komandų, jie
turi klasikinių šokių pasaulio
čempionus. Apskritai, Lietu
vos, Pabaltijo kraštų ar buvu
sios sąjungos respublikų šokė
jų grupės ar pavieniai šokėjai
yra labai rimti varžovai net
tokiems kraštams, kaip Angli
ja, ar Vokietija, Olandija, kur
sportinio šokio tradicijos yra
seniai prigijusios.
Svarbiausia, kuo noriu
pasidžiaugti, kad mūsų visų
pastangos
apvainikuojamos
svariomis pergalėmis. Jų tar
pe ir „Sūkurio” šokėjų perga
lė. A. Bižokas ir E. Daniūtė
tvirtai užima trečiąją vietą pa
saulyje klasikinių (standarti

nių) šokių grupėje. Vertinimo
turnyruose dabar varžosi fina
le net keturios „Sūkurio” po
ros. Ketvirtąją vietą užima
Čikagoje gerai pažįstama pora
(šoko Vienos valso pokylyje)
D. Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė. Nauja pora, patekusi į
varžybas — Julius Šeniauskas
su Iveta Pauryte, kurie poroj
šoka nuo 2002 metų pavasa
rio. Gerų Lotynų Amerikos šo
kių porų turime mažiau. Ge
riausia — Eglė Visockaitė iŠ
„Ratuto” lapkritį pradėjo tre
niruotis su maskviečiu Anato
lijumi Granovskiu.
Apskritai, daug Lietuvos
porų išvyksta iš Lietuvos, sus
toja į poras su Lenkijos, Vo
kietijos, kitų šalių šokėjais ir
pasiekia gerų rezultatų. Žmo
nės nori gyventi. Štai, pvz.,
Amerikoje šiuo metu knibž
dėte knibžda iš Lietuvos, Ru
sijos sportinių šokių šokėjų.
Jei anksčiau JAV neturėjo to
kios išskirtinės vietos sporti
nių šokių pasaulyje, tai žingsi nis po žingsnio, jų užimamos
vietos aukštėja. Darius ir Jo
lanta Mosteikos šiuo metu ne. šoka (augina vaikelį), bet turi
savo studiją Nevv York, kur
jiems talkininkauja šokėjas
Slava iš Rusįjos, pasaulyje tu
rintis II vietą, bei iš „Sūku
rio” Darius Nečajus ir t.t.
Peržiūrėjus spaudą ir pa
saulio čempionato nuotrauko
je nemačiusi Skaistės Idzelevičienės, su nerimu skambinu
Klaipėdon, gal kas atsitiko...
Skaistė

Idzelevičienė.

Ne, nieko neatsitiko, papras
čiausiai tuo metu buvau nu
ėjusi į šoną... Kaip jaučiuosi?
Vakar (pirmadienį) buvau
darbe. Ši mūsų pergalė — jau
istorija. Įdėtos pastangos buvo
įvertintos. Pasirengti buvo
lengviau, nes pasiliko ta pati
sudėtis nuo praeito čempiona
to — prašiau, kad studentai
neišsiskirstytų. Iki čempiona
to likus keliems mėnesiams,
ansamblis ėmė intensyviai
treniruotis dukart per dieną.
Šokėjai — studentai, tad jiems
dar reikėjo lankyti paskaitas,
rengtis žiemos sesijai. Ačiū
jiems, kartu pasiekėme šią
pergalę. Pasirinkome braziliš
kus motyvus, nors ir buvo pa
vojinga — muzika visiems pa
žįstama — brazilų ritmai buvo
madingi dar tada, kai patys
šokome. Tačiau, regis, patai
kėme — uždegantys brazilų
motyvai vėl tampa madingi.
Aranžuoti bei sujungti ritmus
padėjo kompozitorius Audrius
Balsys.

Daug organizacinio darbo
atkrito, nes padėjo Sporto ko
mitetas, federacija. Ne taip
kaip anksčiau. Atsimeni, rū
bai, siūlai, blizgučiai. Viską
reikėjo gauti, pramušinėti...
Dabar lengviau. Vertinti kitas
komandas nėra paprasta. Ma
nau, kad šį kartą teisėjai
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

0918 W. Archer Ava. Sb. 5 k6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
-Tr.~L .'PETREIKIS------DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGUA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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. 708-422-6260

"MARIUS KATILIUS, M.DCHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuvifikai 815-744-8230
wwwcarėMtorauą)wyenctraaatwaatuxxn

„LITUANICOS” FUTBOLO KLUBO
ŠVENTINIS POBŪVIS
Veikliausiojo Š. Amerikoje
lietuvių sporto klubo — „Li
tuanicos” vadovybės nariai su
artimiausiais pagalbininkais
turėjo šventinį pobūvį „Bohemian
Crystal”
restorane,
Westmont, IL gruodžio 17 d.
vakare.
Susirinkus daugiau negu 20
žmonių buvo ne vien tik pasi
vaišinta, bet ir pasidžiaugta
šio klubo laimėjimais (ypatin
gai užimta I vieta „Metropo
litan” lygos „mąjor” divizijos
rudens rato futbolo pirmeny
bėse).
Klubo ilgametis pirmininkas
Albertas Glavinskas padėkojo
visiems valdybos nariams bei
artimiausiems talkininkams
už jų įnašą klubui. Ann Mane
Juraitis supažindino su kiek
vienu klubo veikėju, trumpai
nupasakojant jo nuopelnus.
čia gražių žodžių nepagai
lėta stambiausiam klubo rė
mėjui, buvusiam vyrų futbolo
komandos treneriui ir pirmi
ninkui Vytui Miceikai, kuris
dar ir dabar nepamiršta „Li
tuanicos”. Jis savo kalboje pamums buvo objektyvesni. Ga
lėjo Rusijos Permės komadą
„Vera” (vadovauja buvę šokė
jai Stružanovai), klasikinių
šokių grupių tarpe iškovojo II
vietą pasaulyje, būti antra —
trečia, vietoje penktos.
Palinkėkime visiems Lie
tuvos sportinių šokių šokė
jams gerų metų, gerų pasieki
mų. Ačiū visiems ir organiza
toriams, ir vadovams, kad taip
gražiai garsinate
Lietuvos
vardą. O su „Žuvėdra” planuo
jame koncertus ne tik Ameri
kos lietuviams, bet apskritai
Amerikos žiūrovams. Tik taip
galime garsinti Lietuvos varLigija Tautkuvienė

žymėjo, jog apmokėjo visas šio
pobūvio išlaidas.
Buvo pasidžiaugta, kad klu
bą remia ir toli gyvenantieji
buvę futbolininkai. Jų tarpe
net 92 metų amžiaus sulau
kęs futbolo veteranas Feliksas
Breimeris, kuris iš San Diego,
Kalifornįjos atsiuntė 50 dol.
auką su gražiu laiškeliu.
Buvo pristatytas vienintelis
iš klubo steigėjų būrelio (prieš
52 metus), likęs dar aktyvus
žmogus — valdybos narys, Ed
vardas Šulaitis, kuris ypatin
gai sveikino naujai į klubą
įsijungusius entuziastus iš ne
seniai Amerikon atvykusiųjų
tarpo ir ragino, kad šį klubą
išlaikytų bent iki šimto metų.
Naųjųjų talkininkų vardu
kalbėjęs Artūras Strokovas
pažadėjo tęsti prieš daugiau
negu pusšimtį metų pradėtą
ankstesniųjų entuziastų veik
lą.
Nebuvo apsieita ir be Kalė
dų Senelio su „Lituanicos”
(„Liths”) veteranų uniforma.
Jo pareigas ėjęs nuoširdus
klubo talkininkas Vytautas
Vizgirda iš Auroros, pradžiu
gino visus savo pastabomis ir
dovanėlėmis. Reikia pažymėti,
jog šis vyras jau ne kartą Ka
lėdų Senelio uniformą dėvėjo
įvairiose pramogose, o taip pat
džiuginęs jaunuosius, pučiant
įvairių figūrų balionus jiems
skirtose pramogose.
„Lituanicos”
futbolininkai
_ treniruojasi

„Lituanicos” vyrų futbolo ko
manda, besirengdama salės
futbolo pirmenybėms (jų pra
džia sausio 5 d.) treniruojasi
Lockport, IL esančiose patal
pose. Ten už 1 valandą reikia
mokėti 100 dol. mokestį.

E. Š.

ŽVILGSNIS Į PIETRYČIU
LIETUVĄ
IGNAS MEDŽIUKAS

Laiko eigoje lietuviai, gy
venantieji pietryčių Lietuvoje
— Vilniaus ir Šalčininkų
rajonuose — patyrė žiaurią
nutautinimo akciją. Jų gim
tąją kalbą ir juos pačius nie
kino kunigai, dvapai, mokykla
ir administracija, ypač lenkų
okupacijos metais, o Antrojo
pasaulinio karo metu dar ir
.Armija krajowa”.
Sovietų Sąjunga ir Lenkija
1944 m. rugsėjo 22 d. susitarė
dėl gyventojų pasikeitimo.
Norintiems iš Lietuvos persi
kelti į Lenkiją ir atvirkščiai,
susidarė sąlygos. Iš Lenkijos į
Lietuvą atvyko vos keliolika
asmenų, o į Lenkiją iš Lietu
vos, vengdami bolševikų pries
paudos ir teroro, masiškai
stengėsi repatrijuoti. Tokių
1944—1947 m. atsirado net
178,000, o 1955—1957 m. vėl
persikėlė apie 40,000. Tarp re
patrijuojančių buvo daug ir
lietuvių, kurie užsirašė len
kais, kad tik galėtų išvažiuoti.
Tuo metu sklido žinios,
kad Vilniuje ir kituose piet
ryčių Lietuvos miestuose atsi
rado daug laisvų butų. Todėl
iš visos Sovietų Sąjungos ėmė
traukti minios tartum į pa
žadėtąją žemę. Kėlėsi ir lietu
viai iš įvairių Lietuvos vie
tovių, bet jiems dažnai buvo
sudarytos biurokratinės kliū
tys. Kėlėsi į Lietuvą ir iš Gu
dijos valstiečiai, apsigyvenda
mi kaimuose. Pietryčių Lie
tuvoje susitelkė apie 220,000
naujų gyventojų. Kaip prof. Z.
Zinkevičius rašo, vien tik į
Šalčininkų rajoną 1985—1989
m. atvyko apie 4,000 žmonių.
Kai kuriose vietovėse atvy
kėliai sudarė 90 procentų. Nau
jai atvykusiems iš rytų sovietinė
valdžia buvo sudariusi pa
lankias įsikūrimo sąlygas —
gauti butus, namams statyti
sklypus, tarnybas. Vietiniai
gyventojai buvo ignoruojami, o
atvykėliai užėmė svarbiausius
rajono valdžios postus: jie va
dovavo partijų ir vykdomie
siems komitetams, tapo kolek
tyvinių Ūkių pirmininkais ir
valstybinių ūkių direktoriais.
Per visuotinį gyventojų sura
šymą atvykėliai dažniausia
buvo užrašomi kaip lėnkų tau
tybės.
Jau iš pat pradžių Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo vietiniai autonomijos ša
lininkai atkakliai reiškėsi
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. Čia lankydamasis. Sovietų
Sąjungos centro komiteto sek
retorius L. Šenin painformavo
ir sukurstė vietinius nomen
klatūrininkus ir partiečius,
kurie staiga tapo lenkų teisių
gynėjais. Reikia tik prisiminti

Lietuvos lenkų sąjungos ra
portą, kuriame tiek daug pri
rašyta klaidinančių frazių dėl
politinių teisių, kalbos, kul
tūrinių bei švietimo reikalų,
netgi laisvo judėjimo apriboji
mo, statant reikalavimus, pa
vyzdžiui, kad butų įkurta
aukštoji mokykla, kuri ruoštų
kadrus Vilniaus kraštui, kad
butų ruošiami lenkai gydyto
jai, nes lenkai, nemokantys
lietuvių kalbos, blogai trak
tuojami Vilniaus ligoninėse,
kad paskirtos patalpos lenkų
kultūros centrui jų nepatenki
na, netgi įžeidžia, ir kiti pa
našus reikalavimai bei kaltin
imai. O kokias gi privilegijas
turi lietuviai, gyvenantys savo
etninėse žemėse, per nelaimę
patekę į Lenkijos teritoriją?
Teisingai yra pareiškęs
prof. Z. Zinkevičius, sakyda
mas, kad viena tauta prieš
kitą negali jausti neapykan
tos, jei niekas iš šalies ne
kursto, o pietryčių Lietuvoje kurs
tymas nuolat vyksta. Kažko
dėl yra toks įsitikinimas, kad
tikro lenko lenkiškumas turi
būti suprantamas kaip anti
lietuviškumas, jo pastangos
turi būti nukreiptos prieš
Lietuvos nepriklausomybę. To
kias mintis skleidė agitatoriai,
važinėdami po kaimus ir me
lagingai iškreipdami faktus,
šmeižiant visa, kas lietuviška.
Sufanatizuoti jaunuoliai grieb
davosi smurto veiksmų: dras
kė Lietuvos tautinius simbo
lius, niekino lietuviškus kry
žius, nuritino karaliaus Min
daugo karūnavimo 737-sioms
metinėms pastatytą pamink
linį akmenį Juozapinės kalne,
netoli Medininkų, ir atliko
kitus vandališkus žygdarbius.
Lenkijos kunigai ėmė
apaštalauti Vilnijoje — per
pamokslus kurstė tikinčiuo
sius prieš lietuvius, Sąjūdį ir
Lietuvos vadovybę. Prie tokio
kurstymo prisidėjo ir spauda
„Czerwony sztandar” ir „Sovietskaja Litva”, nors abu
laikraščiai leidžiami Respub
likos lėšomis. Nesiliauja ir
dabar skleidžiami melagingi
gandai bei prasimanymai, kad
bus uždarinėjamos lenkiškos
mokyklos, neleidžiama gimtą
ja kalba melstis.
Lenkai pyksta, kad lietuvi
ai kalba apie vykdomą asimiliaci
ją, lenkų okupacijos metais
lietuviams darytas skriaudas,
„Armia krajowa” padarytus
nusikaltimus. Visa tai galima
butų pamiršti, jei panašių
problemų nebūtų dabar.
Štai dienraštyje „Rzeczpospolita” (2002.1.16) buvo
įdėtas straipsnis „Diskrimi
nuojama gimtoji kalba”, ku

PRANAS DIELININKAITIS
* VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Paryžiaus Sorbonos uni
versiteto daktaras Pranas
Dielininkaitis, vienintelis dip
lomuotas sociologas ne tik
prieškario Lietuvpje, bet ir
ano meto Baltijos valstybėse,
buvo ryški asmenybė, palikusi
neišdildomą pėdsaką pirmo
sios respublikos visuomenės
gyvertimė. Jis buvo vienas iš
tų žmonių, kurie liko Lietuvos
istorijoje kaip viena iš ryš
kiausių „36-ųjų metų gene
racijos” asmenybių. Ta karta
lietuviškosios visuomenės rai
dai davė reikšmingų impulsų
ir iškėlė ilgalaikių gairių jos
atsinaujinimo krypčiai.
Keletas enciklopedinių faktų

Pranas Dielininkaitis gi
mė 1902 gegužės 5 d. Juškų
kaime, Žaliosios valsčiuje,
Vilkaviškio apskrityje. 1924
baigė Marijampolės mokytojų

seminariją. Mokytojaudamas
„Pavasario” gimnazijoje Kau
ne ir mokytojų seminarijose
bei komercinėse gimnazijose
Tauragėje, taip pat Višakio
Rudos mokykloje, studijavo
Lietuvos universiteto Teolo
gijos-filosofijos fakultete socio
logiją.
Baigęs universitetą 1928aisiais, prof. Prano Kuraičio
rūpesčiu, dar penkerius metus
turėjo galimybę sociologijos
studijas tęsti Sorbonoje. Ten
1933 birželio 6 d. apgynė dak
taro disertaciją tema „Mokyk
los laisvė ir valstybė”. Nuo
1933 m. spalio 1 d. ligi bol
ševikų atėjimo buvo VDU
Teologijos-filosofijos fakulteto
vyr. asistentas ir skaitė socio
logijos, valstybės teorijos bei
kitus kursus.
Bolševikų suimtas drauge
su šimtais kitų Lietuvos inte
ligentų 1940 liepos 12. Už

riame rašoma apie Lietuvos švie
timo ministro potvarkį neversti
XI-XII klasių vadovėlių į tau
tinių mažumų kalbas, todėl
jie turės naudotis lietuviškais
vadovėliais,
ir
neversti
abitūros egzaminų laikyti iš
gimtosios kalbos, paliekant
pačiam abiturientui pasirink
ti... Tame laikraštyje rašoma:
„Suvalkų ir Seinų mokyklose
lietuvių kalbos egzaminas yra
privalomas”. Iš tikrųjų Suval
kuose nėra nė vienos lietu
viškos mokyklos — lietuvių
kalbos mokoma tik po pa
mokų tarpmokyklinėse gru
pėse. Seinų II gimnazijoje yra
lygiagrečios lietuviškos kla
sės. Dauguma dalykų mo
koma lietuviškai, dalis dėsto
ma lenkiškai, neatsižvelgiant
į 2001 m. rugsėjo mėnesį tėvų Prisimenant 2001 m. rugsėjo 11d. tragediją, Cleveland dienraščio „Plain
prašymą.
Dealer” leidėjas Alex Machaskee (kairėje) suruošė pobūvį 60 skirtingų
Lenkijoje nuo ketvirtos tautybių, gyv. Clevelande ir apylinkėse, atstovams. Lietuviams atstovavo
pradinės mokyklos klasės ne LB Cleveland apylinkės valdybos vykdomasis vicepirm. dr. Viktoras
verčiami vadovėliai į gimtąją Stankus (dešinėje). Šio pobūvio metu „Plain Dealer” leidėjas A.
kalbą. Pagrindinių mokyklų Machaskee pranešė, kad nuo lapkričio mėn. dienraštis pradės spausdinti
naują skyrių („Mosaic”), kuriame bus aprašoma visų skirtingų Cleveland
vyresnių klasių, gimnazijų ir tautybių
veikla.
Lino Johansono nuotr.
licėjaus mokiniai mokosi iš
lenkiškų vadovėlių. Vyriausių
LR GENERALINIO KONSULATO
klasių (licėjaus) mokiniai turi
ČIKAGOJE PRANEŠIMAS
tik vieną išleistą Lenkijoje
lietuvių kalba parašytą B.
LR generalinis konsulatas giai į vieną šių apylinkių:
Makausko „Lietuvos istorija”
Čikagoje
informuoja Lietuvos
LR Generaliniame konsu
vadovėlį.
Respublikos
piliečius,
kad
late
Čikagoje 211 East OnKilusi iš Vilniaus krašto,
2003
m.
sausio
5
d.
įvyks
LR
tario
Street, Suite 1500, Chi
Eugenija Bulotienė, gyvenan
prezidento
rinkimų
II
ratas,
cago,
IL
600611, Tel.: 312-397ti JAV, Vilniaus krašto lietu
0382.
kuriame
varžysis
du
kandida

vių sąjungos vicepirmininkė,
2002 m. gruodžio 30-31 d.
2001 metais aplankė keletą tai: dabartinis šalies vadovas
Valdas
Adamkus
ir
Liberalų
nuo
1 iki 5 v. po pietų. 2003 m.
Rytų Lietuvos mokyklų ir su
sipažinusi su sąlygomis, „Vals demokratų partijos pirminin sausio 2-4 d., nuo 1 iki 5 v.
tiečių laikraštyje” (2001.X.16) kas parlamentaras Rolandas po pietų. Balsavimo dieną, t.y.
2003 m. sausio 5 d. ši balsavi
parašė mokytojams atvirą Paksas.
LR generalinis konsulatas mo apylinkė nedirbs.
laišką, kurio ištrauka tokia:
Pasaulio lietuvių centre
„Mums netelpa galvoje kviečia visus LR piliečius da
Lemonte,
14911 127th Street,
lyvauti
antrajame
LR
prezi

mintis, kad jus jau nepriklau
dento
rinkimų
rate
nepriklau

Lemont,
IL
60439.
somoje Lietuvoje turite veikti
somai,
ar
jie
dalyvavo
pirma

2003
m.
sausio 5 d., nuo 8
tokiomis pat sąlygomis, ko
jame,
ar
ne.
Visiems
rinkė

vai.
ryto
iki
3
vai. popiet.
kiomis mes, buvusieji vilnie
Jaunimo
centre,
Čikagoje,
jams,
dalyvavusiems
pirma

čiai, veikėme lenkų okupaci
jos metu, Bocianskio laikais. jame rinkimų rate, yra išsiųsti 5600 S. Claremont Avė., Chi
Tačiau tvirtai tikime, kad jau balsavimo pažymėjimai, bal cago, IL 60636.
2003 m. sausio 5 d., nuo 7
bręstančios jUsų išauklėtos savimo biuleteniai bei vokai,
v. r. iki 4 v. popiet.
^jaunimo kartos greitai pa reikalingi balsuoti paštu.
LR garbės konsulate Cle
Rinkėjų balsai bus įs
norės pakeisti pražūtingas,
Lietuvą žeminančias sutartis, kaityti, jeigu ant voko esanti veland, OH, 18021 Marcella
atsispirs kai kurių Lietuvoje išsiuntimo data bus ne vėlesnė Road, Cleveland, OH 44119,
veikiančių etninių mažumų negu 2003 m. sausio 5 d. ir LR Tel.: 216-486-8692.
2003 m. sausio 2-4 d., nuo
keliamiems reikalavimams ir generalinis konsulatas Čika
goje
gaus
dokumentus
iki
1
iki
4 v. popiet, 2003 m. sau
padarys lietuvius lygiatei
2003
m.
sausio
9
d.
sio
5
d.,
nuo 7 v.r. iki 4 v. p.p.
siais, o ne antraeiliais Lie
J
rinkimų
apylinkę atvy
Jeigu
dėl
švenčių
dienomis
tuvos Respublikos piliečiais...
lėčiau
veikiančio
pašto
rinkė

kęs
balsuoti,
rinkėjas
privalo
Tvirtai tikime, kad jUsų darbo
jai
laiku
negautų
balsavimo
turėti
Lietuvos
Respublikos
dėka Rytų Lietuva pasijus
pagaliau nedaloma Lietuvos dokumentų, maloniai prašy piliečio pasą.
tume rinkėjus atvykti tiesioRespublikos dalis”.
Prof. Z. Zinkevičius, buvęs
švietimo ministras, atsiliep tybinę kalbą, įsilieti į lietuvių su lietuviais. Jie gerbia lietu
damas į kai kuriuos jam pa tautos dvasinę ir kultūrinę vius, kurie suteikė jiems geras
reikštus priekaištus, sako: erdvę”. Taigi bet kokie sąlygas
puoselėti
savo
„Nenorėčiau sutikti su prie priekaištai, kad lenkų tauty kultūrą. Dr. Medardas Čo
kaištais, jog aš buvęs Rytų bės žmonės neįsileidžiami, botas,
lenkas,
Lietuvos
Lietuvos švietimo ministras. proporcingai jų skaičiui, į val Nepriklausomybės akto sig
Man vienodai rūpėjo visos stybines tarnybas yra nepa nataras, ir buvęs Seimo narys,
Lietuvos mokyklos. Šalči matuoti. Kurie lietuvių kalbą ne kartą yra pareiškęs, kad
ninkų ir Vilniaus rajonų švie niekina ir nesistengia išmokti, Vilniaus krašte niekada nebu
timo raida ypatinga, ryškiai neturi teisės ir šaukti, kad yra vo tiek lenkiškų mokyklų,
pastebima negalia, kuri atsi diskriminuojami.
kaip dabar. Lietuviai vi
liepia ir atsilieps tūkstan
Dauguma lenkų nepritaria suomet
gerbė
teisingus
čiams mūsų piliečių. Jiems tiems karštagalviams, kurie žmones ir kiekvieną tautą,
daromos kliūtys išmokti vals- stengiasi iššaukti konfliktus kuri nelinki jiems pikto.
akių buvo nuteistas 8 metus į
Sibiro priverčiamųjų darbų
stovyklą. Nespėjus išvežti, ka
ro pradžioje drauge su kitais
kaliniais išsilaisvino iš Kauno
IX forto kalėjimo. Tiesiai
atvykęs į Laikinąją vyriausy
bę, buvo paskirtas iš pradžių
dienraščio „Į Laisvę” redakto
rium, netrukus — Laikinosios
vyriausybės darbo ministru.
Nuo 1941 rudens Kauno uni
versiteto filosofijos fakulteto
sociologijos docentas ir kated
ros vedėjas. Mirė staiga,
netikėtai, pačiame brandos
amžiuje — keturiasdešimties
metų (1942 balandžio 6).
Platus raiškos baras

P. Dielininkaitis reiškėsi
visose visuomenės darbo sri
tyse. 1925-1927 buvo LU stu
dentų ateitininkų sąjungos
pirmininkas, 1933-1935 stu
dentų ateitininkų sąjungos
centro valdybos pirmininkas,
atstovavo Lietuvai tarptau
tiniuose studentų interna

cionalo ir „Pax Romana” kon
gresuose, buvo išrinktas „Pax
Romana” I vicepirmininku.
Nuo pat Lietuvos krikščionių
darbininkų sąjungos įsikūrimo
1934. jis ėjo įvairias pareigas
jos centro valdyboje ir buvo
vienas pagrindinių jos auto
ritetų. Vadovaujamas pareigas
ėjo Katalikų veikimo centre ir
Katalikų vyrų sąjungoje.
Be kultūrinių organizaci
jų, P. Dielininkaitis reiškėsi ir
politiniame gyvenime. Buvo
vienas organizatorių jaunųjų
katalikų intelektualinio sąjū
džio, ieškojusio naujų demo
kratinės valstybės formų ir
1936 paskelbusios deklaraciją
„Į organiškosios valstybės
kūrybą” (jis yra vienas šios
deklaracijos autorių, ne vien
signataras, kaip dauguma kitų
16-os pasirašiusiųjų). Akty
viai dalyvavo tautininkų re
žimui opozicinėje „Bendro žy
gio” veikloje ir buvo ištremtas
iš Kauno.
Po Klaipėdos netekimo,
vyriausybei pradėjus ieškoti

kontakto su opozicija, dalyva
vo derybose dėl vadinamosios
darbo vyriausybės sudarymo
1939. Vadovavo Lietuvos žur
nalistų delegacijai į Lenkiją,
1936-1940 buvo populiaraus
krikščioniškos minties dien
raščio XX amžius redakcinio
kolektyvo narys.
Stambioji žurnalistikos
artilerįja

Tai sausi biografijos fak
tai. Turiningi, žmogų atitinka
mai apibūdinantys. Tačiau
tikrasis asmenybės veidas,
žmogaus charakteris, jo ge
bėjimas pasitikti gyvenimo
išbandymus ir veikti ne vien
sėkmės momentais, bet ir tra
giškomis valandomis, parodo
tikrąją asmens vertę.
Tegul kalba tie, kurie jį
pažinojo ir matė veikiantį.
Prano Dielininkaičio ben
dramintis ir bendražygis, ra
šytojas, publicistas, literatū
ros ir kultūros istorikas, vie
nas rezistencijos autoritetų,
Laikinosios vyriausybės švie

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 27 d., penktadienis

3

Danutė Bindokienė^

Kuklumas prieš rinkimus
nėra dorybė
Praėjo Kalėdų šventės.
Jau praeityje ir pirmasis
Lietuvos prezidento rinkimų
ratas. Žinome, kas kiek balsų
gavo, kas tiesiog apsijuokino.
Ir šiandien galima klausti:
kodėl kai kurie asmenys būti
nai norėjo kandidatuoti, žino
dami, kad jokių galimybių
laimėti nėra? Ar vien dėl to,
kad suskaldytų balsus ir ne
laimėtų V. Adamkus? O gal
tik norėdami pasigirti: ir aš
kandidatavau prezidento rinki
muose. Žinoma, koks čia pasi
gyrimas, jeigu nesurinko nei 2
procentų balsų Kai kurie ne
pasisekimai net gerokai nu
stebino. Pavyzdžiui, buvo gali
ma tikėtis, kad už Artūrą
Paulauską pasisakys kur kas
daugiau Lietuvos piliečių.
Apskritai, gruodžio 22 d. į
rinkimų būstines užklydo tik
truputį daugiau negu 50 proc.
balsuotojų. Bet čia stebėtis
nėra ko. Jeigu dvi dienas prieš
Kūčias prezidento rinkimai
būtų vykę Amerikoje, nei tiek
žmonių nebūtų balsavę. Be to,
tam turi įtakos ir (ypač pro
vincijoje) nusivylimas valdžia,
belaukiant gyvenimo sąlygų
pagerėjimo. Tauta jau nelabai
tiki ar pasitiki savo politikais,
tad nesunku suprasti, kad
numoja rankas į rinkimus.
Nebent kažkas ją išjudina,
sužadina dėmesį ar smalsu
mą, nepaisant, kokiomis prie
monėmis.
O kai kurie kandidatai,
kaip po Valdo Adamkaus dau
giausia balsų gavęs Rolandas
Paksas, priešrinkiminę kam
paniją buvo pavertę cirku.
„Jeigu liaudžiai neduosi duo
nos, tai nepagailėk žaidimų, ir
ji bent keliom valandom pa
mirš savo vargus...” O gal dar
ilgesniam laikui, gal iki pat
rinkimų dienos... Tuomet už
tą „palinksminimą” atsidėkos,
atiduodama balsą „linksmin
tojui” Taip iš dalies ir atsitiko:
nemaža dalis žiemos ir nesėk
mių išvargintos provincijos
balsavo už tą „cirkininką”.
Bet ir vėl: ar Lietuvai
svarbu prezidentas, turintis
patirties, doras, teisingas ir
nuoširdžiai
besirūpinantis
tautos gerove, ar prezidentas,
sugebantis „pablizgėti”, lėktu
vu pralėkti patiltę, nusileisti
„iš padangių” į balsuotojų bū
rį? Turinčiam gerą vaizduotę
(arba gerus „režisierius”) ir
neribotą kiekį pinigų, ne
sunku juk sukurti sėkmingą
priešrinkiminį spektaklį ir
patraukti balsuotojus.
Čia reikia kaltinti ir Valdo
Adamkaus kampanijos vado
vus bei jo patarėjus: per daug
timo ministras, ėjęs ir minis-tro pirmininko pareigas Juo
zas Brazaitis:
„[Dielininkaitis] gerokai
pasinešė į žurnalistiką. [...]
1936 sykiu su kitais jaunais
katalikų entuziastais [...] išlei
do dienraštį „XX amžius”. Tas
dienraštis pakeitė cenzūros
uždarytą katalikų dienraštį
Rytą ir gautą iš „Ryto” paliki
mo skaitytojų skaičių pakėlė
15 kartų. Po kelerių metų
įtempto ir sumanaus darbo, jis
nukonkuravo visus kitus dien
raščius.
Dielininkaitis laikraštyje
nebuvo plunksnos pelė. Jis ne
buvo toks laikraštininkas, kaip
Dovydaitis, kuris mokėjo laik
raštį vienas prirašyti. Jis ne
buvo toks, kaip kun. J. Pruns
kis, kuris mokėjo į savo laik
raštį visus kitus už skvernų
sutraukti ir prikalbinti, kad
tik jam rašytų. Jis nebuvo
toks, nei kaip dr. L. Skrups
kelis, kuris rūpestingai kas
antra trečia diena pats tarda
vo savo žodį, aktualiuosius

gerų progų praleista parodyti
dabartinį prezidentą ryškioje,
teigiamoje šviesoje. Kuklumas
yra dorybė, tik ne priešrin
kiminėje kampanijoje. O pas
tarųjų mėnesių įvykiai ne vie
ną plunksną prie prezidento
skrybėlės prikabino: ir pakvie
timas į NATO, ir JAV prez.
George W. Bush apsilanky
mas Vilniuje, ir pagaliau kon
ferencija Kopenhagoje, kur
Lietuva susilaukė teigiamo
įvertinimo — buvo pa
kviesta kandidate į Europos
Sąjungą. Be abejo, tai ne vien
prez. Adamkaus nuopelnas,
bet užsienio jam rodoma pa
garba ir pasitikėjimas visgi
daug reiškia. Siekiant šių svar
bių narysčių tarptautinėse
organizacijose, Lietuva turėjo
daug paaukoti, pasivyti, atlik
ti. Tai pareikalavo nemažai
dėmesio, susiklausymo ir lėšų
kaip tik tiems tikslams, aplei
džiant kai kuriuos svarbius
reikalus krašto viduje. Tačiau
valstybė per tą palyginti
trumpą laiką nugalėjo mil
žiniškas kliūtis ir pasiekė tiks
lus, apie kuriuos dar prieš de
šimtmetį nei svajoti nebūtų
įmanoma. Ar Lietuvos gyven
tojai tikrai tą supranta? Ar jie
tik mato svarbiuosius krašto
įvykius tik iškreiptame žinia
sklaidos veidrodyje? Nuo to
supratimo ir antrojo preziden
to rinkimų rato, kuris vyks
2003 m. sausio 5 d., iš esmės
priklauso valstybės ateitis.
Dabar nelaikąs žaisti pa
vojingus žaidimus, kurie gali
baigtis nuostolingai. Kai kau
niečiai, tam tikro protesto žen
klan, meru išsirinko „ubagų
karalių” Šustauską, ypatingos
žalos visam kraštui nepadary
ta. Netrukus patys pamatė sa
vo neapgalvoto elgesio pasek
mes, kai meras tapo visos Lie
tuvos, o galbūt ir užsienio,, pa
juokos objektu. Išrinkus toms
pareigoms nepribrendusi, ar į
jas per daug lengvabūdiškai
žiūrintį prezidentą, reikalas
būtų komplikuotesnis. Prezi
dentas nėra tik paradams pri
imti ir šypsotis iš televizijos
ekranų. Jo asmuo turi. iššauk
ti, pagarbą, pasitikėjimą ne
vien savo krašte, bet ir už
sienyje. Tokį kandidatą Lietuva
jau turi. Tereikia sausio 5 d.
nueiti ir už jį atiduoti balsą.
Viena svarbiausių lietuvio
būdo charakteristikų — savi
garba. Mūsų tauta nemėgsta
būti pašiepiama arba pati
apsijuokinti. Ji mokės pasi
rinkti vadovą, kuris jau įrodė,
kad sugeba savo pareigas gar
bingai ir sąžiningai eiti. O tas
vadovas — Valdas Adamkus.
įvykius įvertindamas.
Dielininkaitis buvo stam
bioji žurnalistikos artilerija.
Jis retai, protarpiais duodavo
straipsnių, bet pagrindinių,
principinių. Tokis buvo kaip
dr. A. Maceina, kaip kun. S.
Yla, kaip A. Vaičiulaitis kiek
vienas savo specialybėje”.
Buvo savas tarp darbininkų

Štai ką J. Brazaitis kalba
apie socialinę P. Dielininkaičio
veiklą:
„Iš užsienio grįžęs, ypačiai
kibo į darbininkus. Darbinin
kų masę jau komunistai buvo
gerokai apsėdę.
Savo laiku stiprias pozici
jas lietuvių darbo masėse turė
jusi, Darbo federacija tau
tininkų režimo buvo gerokai
susilpninta. P. Dielininkaitis
su prof. Dovydaičiu pasiryžo
duoti naują impulsą lietuvių
krikščionių darbininkų sąjū
džiui. Ir davė.
Bus daugiau
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SVEIKINIMAI „BIČIULYSTEI”

Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė,
talkinant sunui Adomui
Rašykite mums „Draugo” adresu su nuoroda „Bičiulystei”
arba P. O. Box 4102, Wheaton, IL 60189
Nr.65
ej paįtas: biciulyste@aol.com

„BIČIULYSTEI” — DVEJI
„Bičiulystė”, iki šių metų
vasaros išeidama kas dvi sa
vaites, surado nemažą būrį
skaitytojų. Ypač trečiosios
bangos žmonių. Daugelis jų
sako: „Kai skaitai 'Bičiulystę’,
padvelkia Lietuva”... Šių
metų gruodį suėjo dveji metai,
kai „Bičiulystė” įsipilietino,
.Drauge”. Išleista 65 nume
riai. Nagrinėjome įvairias,
žmones jaudinusias, temas,
kaip Baimė, Pavydas, Lie
tuva, Tėvyne mūsų, Mažos
istorijos, Meno pasaulyje, Ar
žinai, kad... Įvairenybes,
Patarimai, Zodiakas, Rašome
'Bičiulystei', Sveikata, Mote
rims, Mano receptas, Atos
togos, Tautos, gyvenančios su
mumis ar šalia mūsų ir t.t.
Straipsnis „Tegul čiulba
lakštingala”, apie poetę Sa
lomėją Nėrį, sukėlė tikrą aud
rą ir kontraversiją skaitytojų
tarpe. Tada daugelis išeivijos
žmonių sužinojo kitokį poetės
gyvenimą, sužinojo ir antrąją
medalio pusę... Nuomonių
buvo įvairių. Prof. dr. Vikto
rijos Daujotytės atsiųstas
trumpas ir talpus laiškelis:
„Ačiū už Salomėją” atvėrė vi
sus neteisingus užsipuolimus.
Iš žurnalistinės pusės galima
tik pasidžiaugti, kad gyveni
mas „Drauge” užvirė — abe
jingų nebuvo. Tai gerai —
‘skaitytojų laiškai, nuomonės
— laikraščio duona. Gauta ai
bė laiškų rodo, jog „Bičiulystė”
išliko aktuali, skaitoma.
Susitinku su daugeliu žmonių
Lemonte, Čikagoje, rašo iš
‘"kitų miestų, valstijų. Girdžiu
komplimentus, girdžiu pri
tarimą, kartais ir pastabų,
tačiau daugelis sako — rašyk,
skaitome, įdomu... Loyola uni
versiteto prof. Aldona Mogenytė-Walker rašė: „Mano ma
ma yra didelė jūsų gerbėja.
Skaito ir laukia 'Bičiu
lystės'...”. Ir ne tik ji. Kai pa
rengėme kreipimąsi dėl kun.
V. Valkavičiaus pristatymo
nacionalinei premijai, gavau
nemažai laiškų su puikiau
siais žodžiais, įvertinimu iš
išeivijos inteligentijos. Sujau
dino, kai, K. Baronas iš
Vokietijos teigiamai įvertino
„Bičiulystę” „Drauge”. „Bičiu
lystė” gauna laiškų ir iš Lie
tuvos. Ir nemažai. Turėtumė
me tuo didžiuotis ir džiaugtis,
kad esame aktualūs.
Ar gali, nori patikti ar
įtikti visiems? Nėra žmogaus,
kuris būtų visiems geras, vi
siems įtiktų (tokie įvertinami
veidmainiais). Biblijoje pasa
kyta: „Mesk akmenį pirmas,
jei esi nekaltas...” Toks gyve
nimas.
1974 metais už gerą darbą
buvau iš mažo Elektrėnų
miestelio pakviesta dirbti į

Mykolas Tamonis graužia morką.

Lietuvos liaudies kultūros
centrą, vadovauti visos Lie
tuvos sportinių šokių judė
jimui. Šis sportas Lietuvoje,
tada žanras, buvo pilnas in
trigų — vietos po saule vi
siems nepakakdavo. Visi buvo
dideli, mažų pritrūkdavo.
Man atėjus, susiklostė nor
malūs ir sveiki bendradar
biavimo santykiai. Ir šiandien
gaunu laiškus iš J. ir Č.
Norvaišų, S. ir R. Idzelevičių
bei kitų buvusių kolegų, kurie
kviečia sugrįžti ir tvirtina,
kad jiems esu laukiama ir
reikalinga...
Čia, Amerikoje, girdė
dama įvairias „įdomias” infor
macines kalbas apie savo
asmenį (nė neabejoju, kad in
formatorių, seklių, šnipų, dir
busių KGB organams, yra ir
čia, kartais visai mielu malo
niu moters veidu), ne kartą
gardžiai juokiausi — ach, tas
pavydas! Beje, niekada nepri
klausiau komunistų partijai,
nei kitiems organams. Ma
nau, kad tai yra svarbus žur
nalisto, dirbančio užsienyje
(arba šiuo atveju, išeivijoje)
biografinis momentas. Mano
tėvai auklėjo mus kita, kata
likiška, tautinės savimonės
dvasia, kurią stengiamės per
teikti savo vaikams. Tėvai,
gelbėję žydų vaikus, apdovan
oti „Pasaulio teisuolio” meda
liu; sesers sūnus a.a. Titas
Masiulis, žuvęs sausio 13-ąją
prie TV bokšto. Mano tėvų na
muose buvo rezistencinis po
grindis — įrišinėjome mal
daknyges. Jų 1957—1974
metais gal per 250,000 perėjo
per tėvų ir mūsų, vaikų, ran
kas.
Planuose: įvairių, įdomių
susitikimų, pasikalbėjimų, nau
jų temų, tačiau mano, kaip ir
kiekvieno žmogaus, gyvenimo
laikas (ribotas) ir norisi pas
tovumo, atsidėjimo žurnalis
tiniam darbui. Dirbant kito
kius darbus, kad užsidirbčiau
pragyvenimui, ne visada pa
kanka laiko gerinti ar įvairin
ti „Bičiulystės” puslapius.
Na, o kol kas, keliame šam
pano taurę dvejų metų „Bi
čiulystės” jubiliejaus proga!
„Bičiulystei” — dveji! Pasi
žiūriu į savo dvejų metų anū
kėlio Mykolo nuotrauką ir
galvoju — vaikis vaikšto ge
rai, kalba — šiaip sau, bet su
pranta viską ir jau gudrauja!
Dantukų išdygo tiek, kiek pri
klauso, kad kiečiausią morką,
kaip zuikis, gali įkrimsti. My
kolui — dveji, tuoj bus treji.
Auga nerūpestingai, visų pa
lepintas, pamylėtas, daro, ką
nori, nelabai kas bara, tik
veda už rankytės gyvenimo
keliuku kasdien vis pirmyn.
„Bičiulystė” gimė vėliau už
Mykolą. Irgi gali pasigirti
dėmesiu, tik ne visada mielu
ar maloniu. Betgi — toks gy
venimas. Jei viskas būtų kaip
mažam vaikeliui, tai augtum
nerūpestingas (iki laiko), o
dabar, kai nesutampa nuo
monės, tuoj griebiamasi už špagos-plunksnos ir...
A, baigėsi antrieji metai,
jau ir tretieji prasideda, artė
ja Naujieji — „Ožkos” metai.
Buvo „arklio” ar „žirgo”, kaip
kam pavyko joti, o štai artė
jantys ir vėl raguoti! Kaip ten
bebuvę, paskaitykime, kaip
vertina ir ko linki „Bičiu
lystei” mūsų skaitytojai. Ačiū
jiems, kad nepasididžiavo ir
parašė.

LR garbės konsulė Ingrida Bub
lienė.

Linkiu kuo gražiausių
švenčių. Džiaugiuosi Jūsų
energija ir darbu, kuris
palaiko mus čia gyvais.
Te gimusio Kūdikėlio švie
sa lydi Jūsų darbus ir per
ateinančius metus.
Ingrida Bublienė —
Lietuvos garbės konsulė
Cleveland, OH

Dalia Kairiūkštienė.

Kas yra laikraštis? Laik
raštis — tai naujienos, įvy
kiai ir faktai. Na, dar komen
tarai viena ar kita svarbia
bendruomenės, šalies ar pa
saulio tema. O „Bičiulystė”?
Ji iš kitų periodinių leidinių
išsiskiria tuo, kad yra arti
žmogaus, labai asmeniška.
Čia spausdinamos žmonių
gyvenimo istorijos, dažnai
skaudžios, ne visados gražios,
bet — visada tikros. Ir maži
pastebėjimai apie gyvenimą,
Lietuvos ar Amerikos. Matau,
tai jaudina skaitytoją. Žmo
nės atsiliepia. Atsiliepia, kad
pasidalintų savo patirtimi,
pritartų ar paprieštarautų.
Taip
gimsta
diskusijos.
„Bičiulystėje”
pradėtos
diskusijos išsilieja į kitus lei
dinius — į „Draugo” pus
lapius, o nesenoji apie rusus
— ir į „Amerikos lietuvį”.
Sakykit, ar ne „Bičiu
lystės” straipsniai yra labiau
siai diskutuojami tarp žmo
nių, lietuvių suėjimuose ir ap
skritai
Amerikos lietuvių
spaudoje? Taip, ir tai puiku.
Tai rodo, kad „Bičiulystėje”
pradėtos temos sudomina pla
tų skaitytojų ratą. Taip, sa
kysite, betgi ši „Draugo”
rubrika
labai prieštaringai
vertinama, yra nepatenkintų.
O kaipgi. Gyvenimo taisyklė
yra ta, kad nepatenkintų visa
da prisirenka, kai tik pradedi
daryti ką nors verta dėmesio.
Taip, sveikinu Tave „Bi
čiulyste”, antrojo gimtadienio
proga. Smagu, kad esi tokia,
kokia esi —- įdomi, gyva, verta
dėmesio. Gerai, kad taip —
atvirai, principingai, drąsiai
— keli aktualius klausimus,
kad nesibijai „karštų” (ar
skaudžių, ar jautrių — kaip
bepavadintume) temų. Kalbė
tis reikia, reikia dalintis, net
jei kartais tai nėra visiems
labai malonu. Juk „Bičiulys
tės” tikslas nėra pamaloninti
visus iki vieno skaitytojus.
„Bičiulystės” tikslas yra per
nuomonių susikirtimą, per
diskusiją priartėti prie tiesos.
Matau, kad taip ir atsitinka.
Žinoma, „Bičiulystės” bu
vo įvairių numerių: ir įdomių,
ir mažiau
įdomių, ir pa
vykusių, ir mažiau pavykusių

(kas natūralu), bet iš esmės
„Bičiulystė” yra sėkmė. Su
tuo ir sveikinu.
„Bičiulystės” redaktorei
Ligijai Tautkuvienei linkiu
neblėstančio kūrybiškumo,
tvirtybės, valios (ar ši moteris
viso šito kada stokojo?). Tęs
kite ką pradėjusi, Ligija, o Tu,
„Bičiulyste”, auk, bręsk, džiu
gink savo Tau pritariantį ar
kartais Tau ir prieštaraujan
tį skaitytoją. Didelės Jums
sėkmės!
Dalia Kairiūkštienė, PA

„Bičiulystėje” įdomu skai
tyti apie pastarojo dešimt
mečio imigrantus. Esame tar
tum vienos kartos žmonės, li
kimo atkelti iš Lietuvos į šį
didelių galimybių ir plačių
horizontų kraštą. Todėl vi
sada malonu matyti straips
nius apie šeimų atvykimą,
įsikūrimą, laisvalaikį, kelio
nes. Kai kurios temos „Bi
čiulystėje” sukėlė ir aistrin
gas diskusijas „Draugo” pus
lapiuose, taip pat ir kituose
lietuviškos spaudos leidiniuo
se. Mano manymu, ateityje
galima būtų išvengti šių be
reikalingų diskusijų, ir kruopš
čiau parenkant temas po
kalbiams. Nemanau, kad
dienraštis turėtų virsti žo
dinių „dvikovų” vieta.
„Bičiulystė”
pagyvina
laikraštį. Atrodo, kad ji tapo
jo neatsiejama dalimi. Ne
skaitau, „Draugo” (kaip ir iš
Lietuvos gaunamos periodi
nės spaudos) nuo pradžios iki
pabaigos — atsirenku tai, kas
man įdomu. Visada užmetu
akį į penktadienio „Bičiulys
tę”. Ateityje tikiuosi surasti
joje daugiau žinių apie savo
likimo lietuvius, kurių tarpe,
tikiu, tikrai yra įdomių
žmonių, turiningos veiklos ir
gražių sumanymų. Linkiu
„Bičiulystei” sėkmės. Linkiu
būti šviesiu spindulėliu senojo
„Draugo” puslapiuose.
Rūta Kuncienė, IL*

Kai gaunu penktadienio
„Draugą”, pirmiausia atsiver
čiu ir skaitau „Bičiulystę”.
Visos temos aktualios, įdo
mios. Kad ir viena paskutiniųjų
„Atostogos” — įdomūs buvo
žmonių įspūdžiai tiek iš Lie
tuvos, tiek ir keliaujančiųjų
toliau. Temoje „Tautos, gyve
nančios kartu ar šalia” užkliu
vo Rasos ar Rajos pasakoji
mas. Žmonės, lietuviai darė
karjeras, ne tik vesdami ruses
ir nemau, kad tautybė išardė
šeimą...
Visus sveikinu su artė
jančiais Naujaisiais. „Bičiu
lystei” prasidės tretieji metai,
tad linkiu tęsti ir toliau taip
reikalingą mums visiems pus
lapį. Redaktorei — nepalūžti
nuo nepelnytų priekaištų,
nepasiduot jokioms negan
doms. Sakau, kad skaičiau ir
skaitysiu kas bebūtų rašoma
„Bičiulystėje”. Palaikau ją
prenumeruodama „Draugą”.
Aukštuolienė Vilija —
pedagogė, dirba Čikagos litua
nistinėje mokykloje, turi įkū
rusi firmą, kuri užsiima ban
ketinių salių, įvairių pokylių
salių dekoravimu, puokščių
darymu.

Man patinka „Bičiulystė”
— kiekviename numeryje
randu ką skaityti. Priekaištų
neturiu jokių. Patarčiau ilgai
viena tema
nediskutuoti,
nors ir kiekvienas nori išsi
kalbėti, ypač mūsų trečiabangininkai, bet turi būti sai
kas. Labai patinka, kai jauni
žmonės pasakoja savo įspū
džius iš atostogų Lietuvoje
(Elvinas Šereikis), tuo pačiu
tai skatina jaunus žmones
pasidomėti ką kalba apie save
jaunimas. Mano sūnus Šarū
nas, kuriam greit sueis aš
tuoniolika, iš „Draugo” skai
tymui renkasi tik „Bičiu
lystę”.
Aš susižavėjau žmonėmis,
kurie drąsiai dirba, nebijo bū
ti kritikuojami, nebijo apkal
bų ir tiki tuo ką dirba. Man
nepatinka, kai laikraštyje
vienas nori pamokyti kitą. Aš
mėgstu, kad kiekvienas dirb
tų savo darbą pagal savo spe
cialybę. Palikim kiekvienoje
srityje kalbėti specialistams
— profesionalams.
Labai sveikintinos pažin
tinės — informacinės temos,
kurios man duoda labai daug,
nes knygą susirasti ir per
skaityti ne visada yra laiko.
Kaip pavyzdį pasakysiu, kad
buvo labai įdomi tema apie
išspausdintą pirmąją lietu
višką knygą JAV, kunigo V.
Valkavičiaus darbą ir kt.
Daugiau tokių temų. „Bičiu
lystės” galėtų būti du pus
lapiai kas savaitę.
Skaitau ir skaitysiu, nes
sau skaitymo tikrai randu
nemažai.
Rolanda Varnauskienė —
Čikagos lituanistinės
mokyklos mokytoja, IL

Norime pasveikinti Jus ir
visus laikraščio skaitytojus su
praėjusiomis šv. Kalėdomis,
artėjančiais Naujaisiais me
tais, ir dvejų metų „Bičiu
lystės” gimtadieniu. Manau,
tai, kad „Bičiulystės” pirma
sis leidinys pasirodė būtent
gruodžio mėnesį, yra nuos
tabu, todėl, kad tai buvo pui
ki Kalėdų dovana visiems
Amerikos
lietuviams. Per
šiuos dvejus metus šis laik
raščio skyrelis išsiplėtė ir
tikiu, kad dauguma „Draugo”
skaitytojų, įskaitant ir mane,
ypatingai laukia penktadie
nio leidinių, ir laikraštį pra
deda skaityti nuo „Bičiulys
tės” straipsnių. Nuoširdžiai
linkime stiprybės, kūrybinių
minčių ir skaitytojų palaiky
mui „Bičiulystės” įkūrėjai
Ligijai Taūtkuvienei.
Šį gruodį mudvi su Kris
tina tai pat šventėme dvejų
metų sukaktį, kai gyvename
Amerikoje. Kaip žinoma,
pradžia yra visuomet sun
kiausia ir tuomet ypatingai
reikalinga pagalba. Ligija
buvo pirmoji mūsų patarėja ir
pagalbininkė. Jos ir „Bičiu
lystės* dėka, Amerikos lietu
viai sužinojo apie mus. Vėliau
sutikome ir daugiau gerų,
nuoširdžių žmonių, bet su Li
gija Tautkuviene visuomet
palaikome ryšius. „Bičiulys
tė” domisi Kristinos karjera
ir visuomet pasiruošusi apra
šyti Kristutės
pasiekimus.
Manau, kad tai, jog šį skyrelį
mamai padeda
tvarkyti

Diana Vyštartienė su dukra Kristina (Kristina Starr).

sūnus — yra labai geros bi
čiulystės pavyzdys. Tikimės,
kad „Bičiulystė” švęs ne tik
dvejų, bet ir dvidešimt metų
sukaktį. Sėkmės jums.
P.S. Per 18-tą televizijos
kanalą yra rodoma paskutinė
Kristinos reklama. Šioje rek
lamoje ji yra belarina ir
reklamuoja VERB.
Diana Vyštartienė, CA

Šiame laikmetyje sveti
moje Šalyje tautinės grupės
spauda gali išsilaikyti, jeigu
ji be informacinės funkcijos
imsis ir organizacinės. Kaip
tik tai ir bando daryti
„Bičiulystė”.
„Bičiulystė”
labiausiai iš visų bando
užmegzti ir palaikyti kontak
tą su naujais atvykusiais.
Individualiai ir dėmesingai
bendraujama su
kiekvienu
jos skaitytoju. Ji tikrai bando
sujungti bendravimui įvairių
pažiūrų, skirtingo amžiaus
lietuvius. „Bičiulystė”, kaip
niekas kitas, atvirai bando
įvardinti mūsų problemas.
Tikiuosi, kad tie, kurie
lemia „Bičiulystės” ateitį
supras, jog ji yra viena iš
nedaugelio, bandančių orga
nizuoti naujuosius atvykėlius,
todėl ir suteiks „Bičiulystei”
daugiau galimybių, o ne ją
mažins...
Edvinas Giedrimas, CT

Sveikinu „Bičiulystę” su
antruoju gimtadieniu. Nors
dar jauna, savo charakterį jau

turi ir išsiskiria iš kitų,
anksčiau „susitupėjusių” pus
lapių. Niekad nežinai ką rasi
atsivertęs naują laidą. Te
mos — pačios įvairiausios,
kartais kontraversiškos, bet
visuomet įdomu pasiskaityti.
Tai tribūna trečios bangos
lietuviams. Vargu ar atsiras
tų tiek rašančių „trečiokų”, jei
nebūtų „Bičiulystės”. Jie
nebijo būti nesuprasti, jaučia
si laisvai išsakydami savo
požiūrius ir problemas. Taip
gimsta diskusijos su „antro
kais”, kurios padeda vieniem
kitus suprasti ir apšlifuoti
aštrias briaunas. Ir tai pa
grindinis „Bičiulystės” priva
lumas. Tai lyg Hyde parkas
„Drauge”.
Stebiuosi Ligijos Tautkuvienės visapusiškumu ir ener
gija. Ji man kaip nenurims
tantis, nuolat veikiantis ivulkaniukas, vis išmetantis nau
jas idėjas. Sveikinu Tave, Li
gija, linkėdama sėkmingų ir
kūrybingų Naujųjų metų, o
„Bičiulystei” — bręsti, tvir
tėti, gyvuoti ir būti atvira
visiems!

Aurelija Dobrovolskienė.

ĮVAIRENYBĖS
*** Nevv York naujasis
meras Michael Bloomberg pa
didino pridėtinės vertės moke
stį cigaretėms. Pokelis Mallboro cigarečių šiandien kai
nuoja 7.5 dol. Tačiau New
York gyventojai neišsigando
ir, gaila (tai kenkia sveikatai)
nemetė rūkyti, bet perka gre
timose valstijose arba išsirašo
jas per internetą.
*** JAV įstatymai leidžia
kasmet
54 dienomis
su
trumpinti nuteistojo kalėti
terminą, jei jis gerai elgiasi ir
laikosi visų kalėjimo nuos
tatų. Šis įstatymas taikomas
užsieniečiams, kurie atkalėję
priteistą laiką išleisti laisvėn
tuoj deportuojami į savo šalį,
kurios piliečiais jie yra.
*** 50 metų britų popžvaigždė, buvęs grupės „The
Police” vadovas, Stingas tapo
rašytoju. Anot Didžiosios Bri
tanijos laikraščio „Star”, gar
susis dainininkas šiuo metu
rašo romaną ir taip įgyvendi
na didžiausią savo vaikystės
svajonę. „Tai yra tai, ką norė
jau daryti nuo pat gimimo”,sakė Stingas, jau daug metų
sėkmingai siekiantis solisto
karjeros. Rašyti esą yra taip

žavu, kad jis prie kūrinio dir
ba iki 3 vai. nakties. Daininin
kas neatskleidė, kokią temą
nagrinėja savo knygoje. Ta
čiau jis tvirtina savo kūrinio
leidėją jau radęs.
*** Texas kilusi aktorė Renee Zellvveger garsėja ypač
sveiku gyvenimo būdu. Ji yra
užkietėjusi jogos praktikuotoja. Rengdamasi vaidinti di
delės sėkmės sulaukusiame
filmo „Bridget Jones's Diary”
laikėsi ypatingos dietos svo
riui padidinti, tačiau daugiau
tokio žygdarbio pakartoti ne
norėtų ir filmo tęsinyje
atsisako dar kartą priaugti
svorio.
■
i.
*** „We Were Soldiers”
(Mes buvome kareiviais) —
tikrais įvykiais paremtas fil
mas, pasakoja apie 1965 metų
rudenį 34 dienas trukusį mūšį
atokiame Pietų Vietname. Tai
buvo pirmasis didelis Šiaurės
Vietnamo ir Amerikos karei
vių susirėmimas. Prieš 400
amerikiečių, kuriems vadova
vo pulkininkas leitenantas
Hali Moore, kovojo 2,000 Šiau
rės Vietnamo kareivių. H. Mo
ore suvaidino Mėli Gibson, ku
ris yra ir šio filmo režisierius.

Bičiulystė
TEOLOGIJA, RELIGIJA MANO GYVENIMO ŠIRDIS
JAV LB Religinių reikalų taryba

— Teologija, religija yra
mano gyvenimas, mano hnintys, mano širdis, — sako se
selė Margarita Bareikaitė, jau
50 metų pasiskyrusi save tar
nauti Dievui.
Amerikoje įsikūrusios jau
nimo stovyklos buvo pavadi
namos lietuviškais vardais.
Taip netoli Detroito atsirado
Dainavos stovykla, Kretingos
— šalia Toronto, Baltijos —
netoli Montrealio. Visose šiose
jaunimo ir ateitininkų stovyk
lose, įskaitant ir Putnam Immaculata, per trisdešimt metų
darbavosi seselė Margarita,
paskutines penkias vasaras
praleidusi Lietuvoje, daugiau
sia
Berčiūnuose,
netoli
Panevėžio. Darbas stovyklose
jungėsi su mėgstamiausiu da
lyku — religijos dėstymu,
kurį, kur begyvenusi, dėstė ne
tik lituanistinėse mokyklose.
Margarita Bareikaitė, tu
rinti pedagogikos, sociologijos
srityse išsilavinimą, žinias
teologijoje gilino Montrealio
Concordia universitete. Beje,
nemažai rašo religiniais klau
simais. Anglų kalba rašo žur
nalui JBridges”, veda kai ku
rias religines laidas per radijo
stotį „Margutis II”. Šiuo metu
dirba Putnamo St. Mary’s
parapijoje su katalikybę išpa.... žįstančiais moksleiviais, kurie
r<tt r* nelanko parapijinės mokyklos.
Svarbiausias visuomeninis
postas, kuriame darbuojasi
jau dvylika metų — JAV LB
Religinių reikalų tarybos
-fu -pirmininke.
uc,-. — Kas sudaro šią tarybą ir
kokios jos funkcijos?
— JAV LB Religinių rei
kalų tarybai priklauso mo
terys, turinčios pedagoginį,
w ; teologinį išsilavinimą. Sės.
Onutė Mikailaitč daugelį
metų redagavo žurnalą „Eg
lutė”, turi skiltį „Drauge”,
„Tėviškės žiburiuose”, žurnale
„Bridges”, taip pat redaguoja
visus mūsų tarybos išleidžia
mus leidinius-knygeles, darbo
sąsiuvinius vaikams ir jau
nimui. Mirga Gimiuvienė ir
Aldona Lingertaitienė jau
daugelį metų dirba vasaros
jaunimo stovyklose bei S. Bos
ton lituanistinėje ir angliškoje
mokykloje. Taip pat priklauso
Lionė Kazlauskienė (dėsto
religiją lituanistinėje mokyk
loje), Bernadeta MiliauskaitėHarris (dėsto religiją ir ispanų
kalbą). Tarybos darbo pagrin
du yra parama ir rūpestis re
liginiu mokymu lituanistinėse
mokyklose.
Religinio švietimo neįma
noma atskirti nuo kultūrinio
tautos pamato. Kokį žmogų
išugdysime, priklausys ir mū
sų šalies lietuvių bendruo
menės ateitis. Lietuvių fondo
dėka, galėjome išleisti tokias
religinio turinio knygeles,
kaip „Esu Dievo vaikas”, „Ti
kiu ir myliu”, „Dievas pade
da”, „Laukiam Kalėdų” (išėjo
dvi laidos), „Laukiam Velykų”,
„Mano bičiulis Jėzus” 'ir kt.
Šias ir kitas knygeles, kurios
parašytos labai prieinama, su
prantama kalba ir lietuviu
kams su ribotomis kalbos ži
niomis, galima užsisakyti Ne
kalto Prasidėjimo Marijos
seserų vienuolyne, Putnam,
CT.
Tokiais leidiniais mėgi
name pasiekti ne tik vaikus,
bet ir jų tėvus. Tenka kalbėti
apie komunistų padarytą žalą
Lietuvai. Bernadetos Miliauskaitės-Harris straipsnis anglų
kalba apie Sibiro maldaknygę
„Marija, gelbėk mus” (Mary
save us) taip išjudino ameri
kiečių visuomenę, jog per

kelias savaites buvo išplatinta
jos keli šimtai. Ne veltui vo
kiečių filosofas Rudolf Euken
yra pasakęs: „Religija yra toks
kelmas, iš kurio išdygo moks
las ir menas”.
— Kas dėsto religiją Ame
rikos mokyklose?
— Tiek Lietuvoje, tiek Ame
rikoje religiją dėsto ne tik
vienuolės, bet ir pasaulietės
mokytojos, nes seserų skaičius
yra žymiai sumažėjęs visuose
vienuolynuose. Tačiau negali
žmogus dėstyti, būdamas tik
religingu. Kaip Amerikoje,
taip ir Lietuvoje yra reikalau
jama, kad religiją dėstytų,
baigę bent katechetinius kur
sus. Kiekvienoje mokykloje
yra ir vadovaujantis žmogus
šiai disciplinai, kurio išsila
vinimas teologijoje turi būti ne
mažesnis, kaip bakalauro
laipsnis.
— Kiek šiuo metu Put
namo vienuolyne gyvena vie
nuolių, kiek jų yra lietuvių
arba lietuvių kilmės?
— Putname yra arti 30
įvairaus amžiaus lietuvių se
serų. Dvi seselės, kurios šiuo
metu gyvena Lemonte, yra
pačios jauniausios, ir jos abi iš
Lietuvos. Mūsų vienuolijos
daugumą sudaro seserys Lie
tuvoje. Jei atsitiks taip, kad
Putname sumažės seselių (visi
mes po truputį iškeliauja
me...), tada papildymui atvyks
iš Lietuvos ir galės tęsti tą
darbą toliau. Mūsų vienuolijos
steigėjas, palaimintas Jurgis
Matulaitis, atgaivino tėvų
marijonų gyvavimą, veiklą,
kai buvo likęs tik vienas mari
jonas — kun. Senkus. Turime
viltį, kad jaunimas bus tiek
idealistiškai nusiteikęs ir tęs
toliau evangelizaciją, dirbs
Dievui, Bažnyčiai, žmonėms.
— Kodėl uždaromos lietu
viškos bažnyčios?
— Daugelis pritaria teigi
niui, jog didžiausi nuopelnai
lietuvybei, jos išlaikymui už
tėvynės ribų priklauso lietu
viškai bažnyčiai ir ją pa
laikantiesiems. Mūsų visų
gyvenimas šioje žemėje nėra
amžinas — palaipsniui sen
stame. Taip ir su lietuvių sta
tytomis, kurtomis bažnyčio
mis, parapijomis. Žmonėms
senstant, iškeliaujant Anapi
lin, turime pripažinti, kad jau
daugiau bažnyčių uždarytų,
išnykusių parapijų, nei turime
veikiančiųjų. Šiais metais
ypač daug bažnyčių uždaryta
Rytų pakrantėje.
— Neseniai buvo uždaryta
New Haven (CT) lietuviška
Šv. Kazimiero bažnyčia. Kaip
vyko uždarymas, kokios buvo
paskutinės pamaldos? Ar
daug žmonių susirinko, ar bu
vo iškilmingai, ar visai pap
rastai atsisveikinta su ilga
mete, sielą gaivinusia institu
cija? Kur iškeliauja lietuvių
aukomis supirkti vargonai,
paveikslai, bažnytinės relikvi
jos? Ar siunčiate jas Lietuvon
(kaip žinia lietuviškos baž
nyčios, ypač naujosios, nėra
turtingos įvairiomis bažnyti
nėmis relikvijomis), o jei taip,
ar mielai jų laukiama? Kas
apmoka siuntimo išlaidas?
Kas konkrečiai rūpinasi Re
liginių reikalų taryboje šiais
klausimais? Su kuo Jus pa
laikote kontaktą Lietuvoje
šiais reikalais?
— 1941 metais turėjome
124 lietuviškas parapijas.
Daugelyje veikė pradžios mo
kyklos, kuriose buvo dėstoma
lietuvių kalba. Mokykloms
vadovavo lietuviai kunigai ir
lietuvaitės seselės-vienuolės.
Lietuvos Vyčių organizacija

padėjo parapijoms. Lietuvos
Vyčiai ir šiandien inspiruoja
aukščiausias vertybes lietu
vių tarpe tiek finansiškai,
materialiai bei dvasiškai
rėmė ir remia Lietuvą. Toji
senoji lietuvių karta kūrė
parapijas, statė bažnyčias
lietuvių jungimui, lietuviško
švietimo bei kultūros sklei
dimui. Visa tai vyko arčiau tų
vietų, kuriose gyveno, kur
dirbo. Laikas keitėsi —
senųjų lietuvių vaikai, baigę
mokslus, palaipsniui išsikėlė į
užmiesčius, palaipsniui para
pijos tuštėjo. Daugelis jų liko
be lietuvių ir be lietuvio kuni
go. Parapijų skaičius dras
tiškai mažėja. Tai yra jautrus
klausimas mums, lietuviams.
Pagrindinės
priežastys:
išmirė senieji lietuviai, jų
vaikai mažai bemoka arba
visai nemoka lietuviškai,
todėl dažnas jų lankosi

kunigai iš Lietuvos. Jei ir
kitos parapijos pasikviestų
lietuvius kunigus iš Lietuvos,
dažniausiai jie negalėtų
administruoti dėl kalbos neži
nojimo. Kunigų rekolekcijų
metu tuo reikalu teko kalbėtis
ne tik su vyskupais (buvo
vysk. E. Bartulis iš Lietuvos),
kunigais, kurių daugumą su
daro pensininkai, senyvo
amžiaus (nuostabu, kad jie
dar dirba!). Trūksta seserų,
kurios galėtų dvasiniai pri
sidėti prie parapijos darbų,
auklėjant jaunimą ir dirbant
socialinius darbus. Pašau
kimo klausimas, ypač šiais
laikais, yra labai svarbus ne
tik lietuvių, bet ir kitataučių
tarpe.
Religinių reikalų taryba
artimai bendradarbiauja su
vysk. P. Baltakiu, Lietuvių
kunigų vienybe. Jie visi rū
pinasi. Žinau, kad Amerikos

Teko susitikti su Atlantos,
GA, arkivyskupu John Fran
cis Donohue, su kuriuo
aptarėme lietuvių šv. Mišių
reikalus. Prašiau, kad bent
kartą per mėn. vyktų lietu
viškos šv. Mišios, pasinaudo
jant amerikietiška parapija.
Arkivyskupas pažadėjo įvai
riapusišką paramą, pasiūlė
pasinaudoti Šv. Onos baž
nyčia. Beliko surasti lietuvį
kunigą, kuris galėtų atvykti
nors didesnėms šventėms į
Atlantą, GA, nes kol kas nau
joji bendruomenė nėra pajėgi
išlaikyti kunigą.
Apskritai, labai džiau
giuosi, kad parapija atsigau
na, pildosi jaunais žmonėmis.
Kalbėjosi
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Arkivysk John Francis Donohue, DD, ir sės. Margarita Atlanta, GA, fl.in.
lapkričio 1 d.

Ligija Tautkuvienė

NAUJIEJI METAI
Lyg paslaptingai
Angelui žengiant
Žemės lankyti
Žingsniu šventu,

Artėja tas rytas.
Jam Šaukit džiaugsmingai,
Kad jį pasitinkat,
Kad jį pasitinkat!
Širdie, šauk ir tu!

Su Tuo jį pradėsim,
Kurs saules ir mėnesius
Suka nuo amžių
Žydram danguje.
Tu, Tėve, patark mums!
Parodyk mums kelią,
Imk rankon mūs dalią,
Ir pradžią, ir galą,
Imk viską į ją!

Eduard Moerike
Vertė Alfonsas Tyruolis

Su vaikučiais šeštadieninėje mokykloje, Atlanta, GA. Iš kairės stovi: dr. Roma Kličienė, trys mokytojos ir sės.
Margarita Bareikaitė.
Algio KLičiaus nuott.

RAŠOME „BIČIULYSTEI”
angliškai kalbančioje parapi
joje.
Turime žinoti, kad visos
bažnyčioB atidaromos ar
gižda'rornos, tik vyskupui lei
džiant, ir jos priklauso
vyskupijai, kur ir kieno be
būtų pastatytos. Bažnyčios
nėra uždaromos, kai yra
lankančių bažnyčią lietuvių.
Visomis uždarytomis lietuvių
bažnyčiomis leidžiama naudo
tis kitataučiams. Tai įvykstta
todėl, kad toje vietoje nebeliko
lietuvių ir jie neatvyksta sek
madieniais į lietuviškas šv.
Mišias. Teko kalbėtis su visa
eile klebonų, kurie sako, kad
jų parapijiečiai jau nesupran
ta lietuviškai, net ir tie, kurie
dar lanko. Gaila, kad naujai
atvykę lietuviai iš Lietuvos
nejaučia pareigos jas lankyti,
nors, tiesa, pasirodo per
didžiąsias šventes.
Bažnyčios tikslas buvo ir
yra aptarnauti žmones dva
siniai. Jei žmonės sako: mes
antroji ir trečioji karta, bet
nesuprantame lietuviškai, tai
pamaldos bus angliškai, kal
ba, kurią supranta. Jei už
daromos parapijos komitetas
yra veiksmingas, tai daug
dalykų galime gauti ir per
siųsti į Lietuvą. Religinė šal
pa daug ką persiuntė. Blo
giausia, kad mažai beliko ir
lietuvių kunigų, kurie galėtų
aptarnauti buvusias lietu
viškas
parapijas.
Nors,
pavyzdžiui, New Britain Šv.
Andriejaus parapijoje dirba
pensijinio amžiaus kunigas
lietuvis, bet sekmadieniais
ateina ne daugiau kaip 50
žmonių, nors žinau, kad yra
žymiai daugiau lietuvių.
Turime suprasti, kad bažny
čios negali stovėti tuščios, be
priežiūros — jos reikalingos
remonto. Ką daryti, kai iš tos
aplinkos išsikelia lietuviai
kitur, į jų vietas atsikelia,
apsigyvena ispanų ar kitos
kilmės žmonės. Vyskupai ne
griauna lietuviškų parapijų,
bet leidžia bažnyčioje naudoti
tokią kalbą, kurią lankantys
žmonės supranta, kurie ją
išlaiko ir turi kunigą.
Lietuviškoje Čikagoje vi
sose parapijose dirba lietuviai

vyskupai labai padeda Lie
tuvos bažnyčioms įvairiais
būdais — finansiškai ir mate
rialiai. Daug bažnyčios daiktų
buvo išvežta 4 Lietuvą, bet
apie tai, paprasčiausiai, ma
žai kalbama.
— Neseniai lankėtės
Atlantoje, GA. Kokie buvo Jū
sų kelionės tikslai?
— Atlantoje įsikūrė nauja
lietuviška bendruomenė, ku
rios pagrindą sudaro naujai
atvykusieji. Nuvykau JAV LB
pirmininko A, Gečio ir vys
kupo P. Baltakio prašymu.
Nėra jokios paslapties, kad
naujai atvykusieji sunkiai
jungiasi prie lietuviškų para
pijų (50 metų sovietinės oku
pacijos padarė savo — baž
nyčia buvo atskirta nuo val
stybės ir tuo pačiu žmonės
negalėjo
gauti
tinkamų
pagrindų religijos suprati
mui). Tad vienas mano tikslų
buvo susipažinti su šio
telkinio rūpesčiais, siekiais.
Atlantoje gyvena arti 800 lie
tuvių. Šią jauną lietuvių ben
druomenę sudaro net 95 proc.
naujai atvykusiųjų jaunų
šeimų ir jaunimas, ieškantis
darbo. Naujai susikūrusiai
„Saulės” mokyklai reikia
paramos dvasiniuose tikybos
dėstymo reikaluose. Susitikau
su mokytojais, moksleiviais.
Šiai bendruomenei gražiai
vadovauja dr. Roma Kličienė.
Ji prieš 15 ar 17 metų atvyko
pas dėdę į Kanadą. Ten susi
pažino su inžinierium Algiu
Kličiumi, sukūrė šeimą. Pas
kutiniais dešimtmečiais jau
nos šeimos nėra tokios sėslios,
kaip mūsų tėvai, seneliai. Kur
darbovietė kelia, ten vyksta
visa šeima. Kai inž. Algio Kličiaus darbovietę iškėlė į JAV,
visa šeima įsikūrė Atlantoje.
Jie abu yra aktyvūs bendruomenininkai, gražiai jungia
visus ten esančius lietuvius.
Jų iniciatyva buvo surengtas
piknikas, Atvelykio, Kūčių
pasisėdėjimai prie šventinio
stalo, Padėkos diena. Ten
nėra lietuviškos parapijos, bet
viena amerikiečių Šv. Tomo
Apaštalo parapija leidžia nau
dotis mokyklos patalpomis
veltui.

ĮVAIRENYBES
*** 2001 metais Lietuvoje
buvo pagrobti 74 vilkikai. Pas
taruoju metu tokių nusikalti
mų skaičius nuolat auga.
Statistikos duomenimis, dau
giausia vilkikų pagrobiama
kelyje Vilnius —Klaipėda, su
pavojingiausa zona tarp Kau
no ir Kryžkalnio. Sunkve
žimiai dažnai vagiami ir tarp
tautiniame kelyje „Via Baltica”. Nors naujas vilkikas
kainuoja kelis kartus bran
giau negu vidutinės klasės
lengvasis automobilis, šalies
vežėjai taupumo sumetimais
dažniausiai atsisako moder
nių apsaugos sistemų — du
ris suriša virvėmis...

*** 1950 metais lenkty
nėms „Formulė — 1” buvo
suteiktas pasaulio čempiono
statusas. Šiais metais Austra
lijoje, Melburno mieste įvyko
53-čiasis čempionatas.
*** Brangiausias amžiaus
automobilis — mėnuleigis,
dulka Mėnulyje.
*** V. Orvidas kartu su
bendraminčiais, lauko muzie
jų po atviru dangumi pradėjo
kurti 1973 metais. Neilgai
trukus, šis muziejus tapo la
bai populiarus ir niekada ne
trukdavo lankytojų. Kadangi
buvo susijęs su religija, ko
munistiniai vadukai, ateizmo
veikėjai buvo nutarę jį su
naikinti, uždrausti lankyti.
Buvo pasamdytas traktorius
muziejaus suniokojimui... Iš
liko. 1992 metais mirė įkūrė
jas V. Orvidas. Pasiekė žinia,
kad (pagaliau!) V. Orvido
kūrybos ir kolekcijos vieta
Gargždelės kaime, Kretingos
rajone, įrašyta į Lietuvos
nekilnojamųjų kultūros verty
bių registrą. Tai nusprendė
Kultūros vertybių apsaugos
departamentas.

neturėjo progos nuvykti ir
apžiūrėti, pasigrožėti egzo
Keletas žodelių Vytautui tiškais Amerikos kampeliais.
Matulioniui iš Cleveland Hts Tad neveltui jai mielesnis
(„Na, ir nusišnekėjo”, lapkričio Baltijos smėlis... Vadinasi, ši
moteris „nesuamerikonės", o
20 d.).
Reiktų tik džiaugtis, kad atėjus geresniems laikams
„žalios” kortelės laimėtoja, Lietuvoje (kai bus galima
rašydama apie Amerikos surasti darbą, kuris užtikrins
kultūrą, papročius, labiau pragyvenimą), būtinai sugrįš.
vertina lietuvišką, jos grožį! Tuo turėtume tik džiaugtis ir
Vadinasi, ji dar neprarado sveikinti kiekvieną lietuvį
savo autentiškumo. Jai arčiau taip mąstantį.
širdies Lietuvos laukų rūpin
Visai suprantu mielus tau
tojėliai ir gintarų nusėtos tiečius 50 metų čia gyve
Baltijos pakrantės. Sutinku, nančius, nes per tiek metų jie
kad Amerikoje uždirbti pini pilnai pamilo Ameriką, o
gai yra didesni (jei jie Lietuva nėra tokia brangi, tik
sąžiningai uždirbti!), tai nėra iš inercijos dar už ją ir dėl jos
koks blogis — žmonės dirba rūpinamasi.
***
įvairius sunkius darbus ne iš
(...) Manau, kad S.
raškažio, o todėl, kad Lietuvos
ekonomika yra nukritusi. Semėnienė,
kritikuodama
Daugelis atvažiavome čia „Bičiulystėje” spausdintus L.
padirbėti, kaip ir tie lietuviai, Tautkuvienės ir D. Kairiūkškurie prieš pirmąjį ar antrąjį tienės straipsnius rusų tema
pasaulinius
karus
buvo tika, sumaišė dvi sąvokas:
atvykę į JAV dirbti ir žmogų, tautą ir komunizmo
žiaurumus. Negalima vadinti
užsidirbti.
Kad
minėtoji
autorė blogiu žmogaus pagyrimus
gražių Amerikos kampelių savo tėvynei (blogas paukštis,
nematė, nenuostabu — kas kuris savo lizdą teršia), jos
dien dirbdama slaugos na kultūrai ir gamtos grožiui.
muose ar kokius kitokius
Albina Birgiolienė, Čikaga
sunkius emigranto darbus,
NENUSIŠNEKĖJO!

Parengė L.T.

Sportininkai ant užkalusio Galvės ežero. Gedimino Žilinako (Elta) nuotr.
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LAIMINGŲ NAUJŲJŲ MSTŲS
IR ATBRENDA TRYS KARALIAI, BRIEDŽIAIS ATVAŽIUOJA...

Švęsti Naujuosius metus
Lietuvoje, kaip ir kitose
Europos valstybėse - netokia
jau sena tradicija. Šios

įspūdingos, džiaugsmingos,
gražios šventės elementai:
skarota žalia eglutė, kurios
puošmenis nukabiname po

Trijų Karalių, plazdančios karūna, o elniai tik vasariop). karūnos...”. Tai Saulės poema,
žvakutės - artimi senovės Nuo to gal ir senovinis sausio senovėje simbolizavusi dešimt
Saulių, dešimt mėnesių.
baltų pasaulėžiūrai. Kaip jau pavadinimas - rago mėnuo.
O dabar įsiklausykime
...Pusnys baltais stumb
nesilinksminti, jei ir Saulė su
mumis, su zuikeliais, su skambančioje, žvaigždėtoje rais, briedžiais, sniego kalnais
voverėmis, net ižgražėjusiais, vakaro tyloje, kai nesiaučia užgriuvo miškus, laukus,
Atbrenda
Trys
žalsvai auksiniai pasirėdžiusi- kaukianti pūga, kaip girgžda sodybas.
Karaliai,
briedžiais
atvažiuo

ais vilkais, šakotaragiais brie sniegas po Trijų Karalių
batais. Pasiklausykite kaip ja. Su maišais džiaugsmo,
džiais šoka!
Manoma, kad kitados Lie skambaliuoja jų lazdos, apka kumpių, skilandžių ir pyragų.
tuvoje metus žymėjo 10 mėne binėtos sidabriniais varpe Pasitikime juos pagarbiai ir
sių kalendorius. Mat baigę liais. Lietuvių liaudies pa suraskime danguje stebuk
bulviakasį, lynaminį, uždarę sakose Trys Karaliai ant juodų lingąją Betliejaus žvaigždę.
gyvulius tvartan, padžiovę tin kaip smala arabiškų žirgų Nuneškime į prakartėles
klus, ištraukę krantan valtis, joja. Nuo Kalėdų iki Trijų šieno, avižų, grūdų ne tik
žmonės ilsėjosi, laiko neskai Karalių laikas - Tarpušventis. gyvulėliams, bet ir žvėreliams.
čiuodavę. O Naujieji metai Po to prasideda Mėsiedas Padarykime šventę visiems,
pagal Mėnulį prasidėdavo (Mėsėdis) - piršlybų ir vestu kuriuos mylime.
Tebūnie dosni Karalių
prabėgus trims mėnesiams vių metas. Moterys dainuoja:
nuo to, kai elniai girioje „Sužibo liktoriai, sužibo žibin ranka!
numeta ragus (gamtininkai tai ant elnio ragų, ant briedžio
Parengta pagal
mano, jog kalbama apie karūnos. Nukalė kalvis ugnies
Leonardo Grudzinako
briedžius; girios karaliūnai kalvėj Saulę. Po dešimt saulių
straipsnį
pirmieji atsisveikina su savo ant briedžio ragų, ant briedžio

DĖMESIO!
PRIMENAME, KAD JAU PASKELBTAS
„DRAUGO” LIETUVIUKŲ KONKURSAS
Lapkričio mėn. buvo skel giniai prizai:
5-8 metų amž. - 35 dol.
biamas kalėdinio rašinėlio
9-12 metų amž. - 35 dol.
konkursas temomis „Kalėdų
burtai” ir ,,Kalėdų pasaka”.
13 - 16 metų amž. - 35 dol
Jau gavome pirmuosius
Kurkite, svajokite ir ra
jūsų rašinėlius. Nepamirškite,
kad nugalėtojų laukia „Drau šykite mielieji bičiuliai. Lau
go” lietuviukų įsteigti pini- kiame jūsų darbų!

VANDUO, ŠALTIS, SNIEGAS

Jos turbūt žinote vaikai,
kad tuomet, kai saulė šildo
vandenį, dalis vandens virsta
garais. Jie kyla į viršų ir ten
virsta debesimis. Taip yra
vasarą.
Kas gi vyksta žiemą?
Šaltis pakeičia dalį garų
vandeniu. Tada vanduų, krin
ta iš dangaus - lyja. O kuomet
šalta, garai virsta į ledo
kristalėlius. Tie kristalai
visuomet šešiakampiai ir
labai maži. Jie vadinamai snaigėmis.
įdomių dalykų galite
sužinoti apie snaiges, sniegą
ir ledą. Pavyzdžiui, kad...
...nėra snaigių vienodų.
Milijonai ir milijonai snaigių
krenta, bet jos visos yra
visiškai skirtingos!
...didžiausia snaigė, iškri
to Montanoje, JAV. Tai atsi
tiko žiemos metu 1887 metais.

********************************

MANO STEBUKLAS

Aš esu Mantas. Aš mo
kausi pirmoje klasėje. Man
patinka lietuviška mokykla.
Sužinau įdomių dalykų. Ruo
šiame programėlę. Laukiame
Kalėdų senelio. Aš žinau
vieną burtą. Jei būsiu geras ir
drausmingas, Kalėdų senelis
išpildys mano norą. Atveš
gražių dovanų.
Mantas Kugaudas

Kovo 11-oji lituanistinė
mokykla, 1 klasės moksleivis,
2002 m.

KALĖDŲ
STEBUKLAS

Žiema, žiema, kur dingai,
Ar į Siaudus įlindai?
Taip visada dainuoju, jei
artėjant Kalėdoms
nėra
sniego. Šiemet jau buvo snie
go, vandens telkiniai užsi
traukė ledu. Galvoju ir labai
noriu, kad prieš Kalėdas
snaigės apklotų visus kelius,
kad Kalėdų seneliui būtų
lengviau atvažiuoti. Turiu
gražią kepurę, išmokau ‘ei
lėraščių ir dainelių, kad ga
lėtume pralinksminti senelį.
Už tai jis duos dovanėlių. Į
mūsų lituanistinę mokyklą,
Kalėdų senelis atvyksta iš

Lietuvos. Pernai atskrido lėk
tuvu, o šiais metais žadėjo
atvažiuoti rogutėmis, pasikin
kęs du didelius briedžius iš
Rūdininkų girios. Ar jūs ga
lite įsivaizduoti, kiek džiaugs
mo mes turėsime!
Maitana Žagaitytė

Kovo ll-osios lituanistinė
mokykla, 3 kl. moksleivė,
2002 m.
KALĖDŲ PASAKA

Išdykėlė žiema laksto po
kiemus ir laukus, iš prijuostės
barsto purų sniegą, sėja kur
papuola. Vėjas šaltesnis pučia
ir šaltis žnaibo nosį. Paukš
teliai susitraukę strikinėja,
ieško maisto. Vėjas negai
lestingai šiaušia jų plunksne
les. Dažnai pagalvoju, ne
geras metų laikas žiema. Bet
po to vėl ir vėl susimąstau, ar
aš gerai galvoju?
Kai šalta, galiu šiltai ap
sirengti, paukšteliams maisto
nunešti. Kai labai prisninga,
galiu nuo tako nuvalyti snie
gą. Problemų kaip nebūta!
Žiemą ir smagių pramogų
yra. Galiu čiuožti pačiūžomis,
slidėmis, lipdyti sniego senį
su draugėmis. Piešti ir rašyti
Kalėdų sveikinimus močiutei,
draugėms ir giminėms į Lie
tuvą. O labiausiai tai laukiu
Kalėdų šventės. Su tėveliais
einame į bažnyčią pagerbti
gimusį kūdikėlį Jėzų. Po mi
šių
lepinamės
mamytės
pagamintais skaniais patie
kalais. Labiausiai laukiu
Kalėdų senelio ir, žinoma, jo
dovanų. Žinote, į Kovo llosios
mokyklą,
kurioje
mokausi, Kalėdų senelis
atvyksta iš Lietuvos. Galvoju,
jei nebūtų žiemos, tikriausiai
nebūtų ir Kalėdų, nebūtų
daugybės nuostabių akimir
kų.
Gerda Kugaudaitė

Saimantas Žagas, Kovo ll-osios lit.
mokykla, 4 kl.

Kovo ll-osios
litua-nistinės mokyklos 3 kl.
moksleivė, 2002 m.

TRYS KARALIAI DIEVO DRAUGAI
Trijų karalių šventė šven mi išminčiais. Jie žinojo
čiama sausio pirmąjį sekma žvaigždžių kelius. Pamatę
dienį. Šventės išvakarėse nepaprastą žvaigždę danguje,
žmonės ant durų kreida už jie suprato, kad gimė ypatin
rašo kryželius, tarp jų, Trijų gas žmogus. Jie pagarbino
karalių vardų pirmąsias rai vaikelį Jėzų, gimusį Betlie
jaus kūtelėje ir jo Motiną
des:
Mariją, atiduodami karališkas
K+M+B
Kasparas, Melkijoras, Bal dovanas: auksą, smilkalus ir
mirą. Dabar žmonės Kalėdų ir
tazaras.
Toks paženklinimas reiš Trijų karalių proga eina į
kia, kad žmonės paveda savo bažnyčią, lanko padarytą
namus jų globai. Taip pat dar Betliejaus kūtelę, kur ant
išlikęs paprotys apsirengti šieno guli kūdikėlis Jėzus, jį
Trimis karaliais, piemenėliais garbina ir gieda:
ir lankyti pažįstamus bei
Sveikas, Jėzau gimusia,
kaimynus.
Šventas Dievo kttdiki!
Trys karaliai dar vadina-

Ta snaigė buvo 38 cm pločio ir
20 cm storio!
...valgomieji ledai buvo
išrasti Kinijoje. Italų keliau
tojas Marco Polo atvežė recep
tą į Europą maždaug 17-tame
amžiuje!
...yra kalnai Australijoje,
pavadinti Sniego kalnais!
...ledkalniai - milžiniški
ledo luitai, plaukiojantys jūro
je. Didžioji ledkalnio dalis yra
po vandeniu. Visų laikų gar
siausias ir didžiausias laivas
„Titanikas”, nuskendo atsi
trenkęs kaip tik į tokį led
kalnį.

...yra žmonės, gyvenantys
lediniuose namuose. Kanados
eskimai, žiemos metu, gyvena
iš ledo pastatytuose namuose!
...snaigės yra visai ne bal
tos, o permatomos. Tik dėl švie
sos atspindžio, krintančio iš
kelių pusių, jos atrodo baltos!

ABC PATIEMS MAŽIAUSIEMS
KALĖDŲ JĖZULIUI

Jėzuli varguoli,
Pažvelgus graudu,
Tau paruošė guolį,
Tvartely - šiaudų.
Suvystė, užklojo
Mamytė gera,
Kai ūžė, kvatojo
Už sienų audra.

SNIEGO SENIS
Seni, seni,
Besmegeni,
Apsivilki paltą!
Negaliu ilgiau čia būti Man nosytei šalta.
Jei nušalsi savo nosį,
Tai rytoj žinosi.

KALĖDŲ GĖLĖS
Varpai Betliejun šaukia,
Varpai Betliejun lydi, Visam Šviesiam pasauly
Kalėdų gėlės žydi.

Laukai, miškai ir pievos,
Klevai, beržai, uosiai
Baltais žiedais sidabro
Jau šventei pasipuošę.

NUVIRTO
Tik piemens suklupo
Prie lopšio arti.
Vos gimusį supo
Dalužė karti.

Dar pusnys ant pievų,
Už lango baugu.
O, kūdiki Dievo,
Būk mano draugu!
Pakviesiu į gryčią,
Kai niauksis dangus.
Sušilsi tu šičia,
Jėzuli brangus.
Jonas Minelga

Mes pastatėm
Sniego senį Ilganosį
Besmegenį.
Saulė kojas
Jam pakirto,
Senis ėmė
Ir nuvirto!
Nepakėlėm Toks didžiulis.
Tegu guli
Atsigulęs!
Viktoras Šimaitis

Atlėks žirgais lediniais,
Sparneliais greito vėjo,
Apgaubs mūs baltą žemę
Šventa naktis Betliejaus.
Jau angelai gieda
Aukštam skliaute parimę Jau žemės Meilė gimė,
Jau mūsų Džiaugsmas gimė.
Varpai sutikt jį kviečia,
Varpai visur jį lydi Visam šviesiam pasauly
Kalėdų gėlės žydi.
Vytė Nemunėlis

Tęsiame abėcėlės pamo
kėles patiems mažiausiems
„Draugo” lietuviukams, kartu
su poetės Danutės LipčiūtėsAugienės ketureiliais.

B

Batai braidė po purvyną,
Brolis šveičia juos blizgės.
Basos vaikščioja pelytės,
Batų šveisti nereikės.
2003-IEJI - JUODOSIOS OŽKOS METAI!
2003-ieji - Juodosios ožkos
metai. Anot pranašų, ateinan
tys metai pasauliui ir Lietuvai
bus palankūs. Žmonės dau
giau dėmesio skirs mokslui ir
dvasiniam gyvenimui. Gilinsis
ir bandys suprasti, kokia
gyvenimo prasmė, ieškos dva
sios ir kūno harmonijos, medi
tuos.
2003-ieji - Juodosios ožkos
metai, tai vandens stichijos

ženklas. Nepamirškite pripilti
į indą tyro vandens, primerkti
į jį žalumynų ir pastatyti ant
šventinio stalo. Šitaip pagerb
site ožką - ją pamaitinsite ir
pagirdysite. Tada galima
tikėtis sėkmės.
Švęsti patariama triukš
mingai. Metai bus palankūs
meno žmonėms ir žiniasklaidai.
Laimingų Naujųjų metų!

Nusikalstamos gaujos
vado sūnus pateko
Kauno valdžion

Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto” (LR), „Lietuvos žinių’ <LŽ>, „Respublikos" (R),
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybės žinių" (VŽ) dienraščių, BNS
ir Eltos informacijomis)

Konstitucija neleidžia parlamentarams būti
savivaldybių tarybų nariais
Atkelta iš 1 psl. „Vyriausia
jai rinkimų komisijai nekils
problemų įgyvendinti Konsti
tucinio teismo sprendimą, nes
Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymas aiškiai numato, ko
kiu būdu turi būti užpildytos
laisvos savivaldybių tarybų
narių vietos”, sakė komisijos
pirmininkas Zenonas Vaigauskas.
Pirminiais duomenimis iš
54 apygardų (iš viso yra 60), į
savivaldybių tarybas rinki
muose išrinkti 36 dabartiniai
Seimo nariai.

Seimo socialdemokratinės
koalicijos frakcijos narys Čes
lovas Juršėnas teigė manąs,
kad savivaldybių tarybų na
riais tapę parlamentarai per 3
mėnesius iki pirmo naujo šau
kimo tarybų posėdžio apsi
spręs, kurį įgaliojimą pasi
rinkti.
Pasak Seimo etikos ir pro
cedūrų komisijos pirmininko
Algimanto Salamakino, ko
misija parengė rekomendaci
jas Seimo nariams, kuriose
teigiama, jog jie negali vienu
metu eiti abiejų pareigų.

Asmens dokumentuose neturintys įrašo apie
gyvenamąją vietą turės ją deklaruoti
Atkelta iš 1 psl. Kaip paaiš tarevičienė, gyvenamosios vie
kino Migracijos departamento tos deklaravimas privalomas
prie Vidaus reikalų ministeri tiems asmenims, kurie neturi
jos pasų skyriaus vedėja Da Lietuvos Respublikos piliečio
nutė Matarevičienė, to taip pase ar leidime gyventi Lietu
pat nereikės daryti ir asme voje įrašo apie gyvenamąją
nims, kurių pasuose nėra įra vietą, ir kurių duomenys apie
šo apie gyvenamąją vietą, ta gyvenamąją vietą iki Gyvena
čiau duomenys apie gyvena mosios vietos deklaravimo įs
mąją vietą vyriausybės nusta tatymo įsigaliojimo dienos ne
tyta tvarka iki Gyvenamosios buvo įrašyti gyvenamosios vie
vietos deklaravimo įstatymo tos duomenų apskaitos doku
įsigaliojimo dienos buvo įra mentuose.
šyti gyvenamosios vietos duo
Naujasis įstatymas bus
menų apskaitos dokumentuo taikomas Lietuvos Respubli
se (namų knygoje, buto, įrašy kos piliečiams, kurie į Lietu
mo kortelėse, adresų lapelyje). vą atvyko gyventi ilgiau kaip
Šie žmonės jau bus laiko 183 dienoms per metus, be to,
mi deklaravę savo gyvenamą keičiantiems gyvenamąją vie
ją vietą. Tai galioja ir užsienio tą valstybėje ar išvykstan
valstybių piliečiams, kurių lei tiems iš valstybės ilgiau kaip
dime nuolat gyventi valstybėje 6 mėnesiams. Gyvenamąją
yra įrašas apie jų gyvenamąją vietą taip pat privalės dekla
vietą, arba kurių duomenys ruoti leidimą gyventi Lietuvo
apie gyvenamąją vietą iki mi je turintys užsienio valstybių
nėto įstatymo įsigaliojimo die piliečiai ir pilietybės neturin
nos buvo įrašyti gyvenamosios tys asmenys, kurie atvyko gy
vietos duomenų apskaitos do venti į Lietuvą ar keičia gyve
namąją vietą Lietuvoje arba
kumentuose.
Bet, kaip pabrėžė D. Ma išvyksta iš jos ilgesniam kaip

Prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) ir Vytautas Šerėnas.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

V. Adamkus pasveikino buvusį varžovą V.
Šerėną
Atkelta iš 1 psl.
politinio
gyvenimo veidrodis.
D. Kuolio teigimu, susiti
kime buvo rimtai aptarta ir
politinė, ir kultūrinė situacija
Lietuvoje.
„Tai vienas iš rimčiausių
kandidatų, vienas iš rimtes
nių Lietuvos ekonomistų, ir
pokalbis buvo labai dalykiškas
ir rimtas”, sakė D. Kuolys.
Pats V. Šerėnas teigė, jog vi
zito tikslas — prezidento rin
kimų pirmojo rato rezultatų
aptarimas.
Agituoti savo rinkėjų bal
suoti už V. Adamkų humoro
laidos vedėjas neketina, juo
lab, kad artimiausia laida pa
6 mėnesių laikotarpiui.
Asmenys atvykę į Lietuvą
ar pakeitę gyvenamąją vietą
valstybėje, privalės deklaruoti
gyvenamąją vietą per 7 darbo
dienas.
Toks pat laikotarpis bus
taikomas ir asmenims, kurie
ketina iš Lietuvos išvykti il
giau nei 6 mėnesiams, — jię

Naujojoje Kauno miesto
taryboje dirbs ir Kauno nusi
kalstamo pasaulio autoritetu
vadinamo Henriko Daktaro
20-metis sūnus Enrikas Dak
taras.
Kauno technologijos uni
versiteto Elektrotechnikos fa
kultete studijuojantis E. Dak
taras savivaldybių tarybų rin
kimuose dalyvavo Lietuvos
laisvės sąjungos (LLS) sąraše,
kuriame buvo įrašytas 10uoju numeriu.
LLS Kauno taryboje gavo
3 įgaliojimus, tačiau E. Dak
taras surinko 1.825 pirmumo
balsus ir trečiuoju numeriu
pateko į miesto tarybą.
Į Kauno miesto tarybą
taip pat pateko LLS vadas Vy
tautas Šustauskas bei buvęs
Kauno kelių policijos komisa
ras Gediminas Žemaitis.

sirodys jau po antrojo rinki
* Socialdemokratų vado
mų rato.
vas,
premjeras Algirdas
„Mes rinkėjų neblaškom.
Brazauskas
atskleidė nau
Mūsų rinkėjai, galvojam, yra
jausius
planus
dar iki po
protingi, sąmoningi ir gali
dvejų
metų
įvyksiančių
Seimo
patys pasirinkti, kokio jiems
reikia prezidento. V. Adamkus rinkimų susijungti su dabar
turbūt irgi vertina, kad mūsų tiniais valdančiosios daugu
rinkėjai yra sąmoningi ir gali mos partneriais sociallibera
lais.
patys atsirinkti”.
Humoro laidos vedėjas,
* Kauno miesto rinkimų
lydimas savo komandos, prezi apygardos
išankstiniais
dentui padovanojo kompakti duomenimis, naujojoje mies
nę plokštelę „Pasibučiuo- to taryboje liberalai turės 8 at
kim”. V. Adamkus V. Šerėnui stovus, konservatoriai — 7, so
dar anksčiau, kaip kandidatui cialdemokratai — 7, centristai
į prezidentus, yra padovanojęs — 6, liberaldemokratai — 5,
savo knygą „Penkeri darbo krikščionys demokratai — 3,
metai”.
Lietuvos
laisvės
sąjunga
tai turės padaryti per septy (LLS) — 3 ir jaunalietuviai —
nias darbo dienas iki išvykimo 2. Politologų nuomone, di
džiausia rinkimų staigmena
dienos.
tapo
LLS vadovo Vytauto Šus
Asmenims,
nepateiku
tausko
sąjungos nesėkmė ir
siems deklaravimo įstaigai
Kauno
socialliberalų pralai
gyvenamosios vietos deklara
mėjimas.
Vakar miesto politi
vimo duomenų.Įaio pat patei
kai
jau
pradėjo
neoficialius po
kusiems melagingus dekla
kalbius
dėl
galimų
koalicijų.
ravimo duomenis, numatyta
(KD,
R, Elta)
administracinė atsakomybė.

Sigita Šimkuvienė

LIETUVIŠKOS MUZIKOS
PUOSELĖTOJAS STASYS
TELŠINSKAS
2001 metų vasarą, daly
vaudama Waterburio lietuvių
apylinkės metiniame piknike,
sutikau muzikantą Stasį
Telšinską. Kiek vėliau jį
sutikau ir kitų telkinių
renginiuose. Ir visą laiką šis
dažnai keliaujantis žmogus
nepavargsta
groti, važiuoja
per kelias valstijas, kad skam
bėtų lietuviška muzika, kad
susirinkę lietuvaičiai galėtų
smagiai pasišokti.
Stasio Telšinsko atlie
kamą muziką mėgsta visi: ir
čia gimę, ir vėliau atvykę, ir
trečiabangininkai. Per kelis

pastaruosius metus Stasys
grojo daug lietuviškų vestu
vių, džiaugdamasis, kaip ves
tuvininkai sugeba įterpti į tas
kelias iškilmingas valandas
lietuviškus papročius ir tradi
cijas. Paprašiau, kas Stasys
Telšinskas papasakotų apie
savo kelią į muzikos pasaulį.
Stasys Telšinskas gimė ir
užaugo Klaipėdoje, muzikos
mėgėjų šeimoje. Tėvelis daž
nai grodavo akordeonu, o
Stasiukas — mažas pipiras, jį
mėgdžiodavo — tampydavo
pagavęs
ir
dainuodavo:
,,Pumpa...pumpa...pupma”.

Dėl
draudimo
skambink man

FRANK

ZAPOLIS

Stasys Telšinskas.

Taip ir prasidėjo pažintis
su muzika. Penkerių metų
Stasiukas jau grojo tiktu akor
deonu iš klausos. Kiek vėliau
pradėjo lankyti Klaipėdos
vaikų muzikos mokyklą —
mokėsi akordeono klasėje.
Tuo metu mokyklos pučia
mųjų orkestrui trūko tūbos,
patiko ir jis
nusprendė
išmokti ja groti, kažkodėl ja
niekas
nenorėjo
groti.
Jaunuoliui groti tūba labai

PADĖKA
A. f A.
TERESA ANČIULIENĖ
Buvo palaidota 2002 m. lapkričio 11d. Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse.
Ačiū kun. Ž. Pulauskui už maldas koplyčioje, baž
nyčioje ir palydėjimą į kapines.
Ačiū A. Barniškiui už giedojimą bažnyčioje. Dėkoju
karsto nešėjams, visiems, aukojusiems Mišioms, atsiuntusiems gėlių, padėjusiems ir užjautusiems mane tokią
skaudžią valandą.
Nuliūdę: vyras Stasys su šeima, seserys Dana
Eičinas, Irena Kubilius ir kiti giminės.

Po sunkios ligos, 2002 m. gruodžio 25 d. per pačias
šv. Kalėdas, sulaukusi 75 metų, mirė

A. f A.
LEONIDĄ MIEŽINSKIENĖ
t

Gyveno Oak Lawn, IL.
Gimė Ukrainoje, Stanislavo raj., Luką bažnytkai
myje 4 metus gyveno Italijoje, 15 metų Argentinoje,
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, duktė Emilia Kiaupienė,
sūnus Kazys; anūkai Jonas Kiaupa su žmona Kelly;
anūkė Zuzette Kiaupa; proanūkai Jokūbas, Sean, And
rius ir Povilas.
Velionė pašarvota penktadienį, gruodžio 27 d. nuo 4
v. p.p. iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose,
4330 S. California Avė., Chicago, IL.
Laidotuvės šeštadienį, gruodžio 28 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai.
ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių ve
lionė bus palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440'.

vadovu. 1981 metais kartu su
šeima persikėlė gyventi į
Palangą. Palangoje grojo
miesto pučiamųjų orkestre ir
vadovavo kultūros namų est
radiniam ansambliui, ryšių
mazgo moterų vokaliniam
ansambliui.
Jau vienuolika metų su
žmona Jūrate ir sūnumi Juventu gyvena Amerikoje.
Neseniai sūnus baigė Rutgers
University ir dirba Bio-technology moksliniu bendradar
biu.
Pagrindinė Stasio Tel
šinsko darbo vieta yra „Auto
matic Data Procesing Ine”
(ADP), tačiau visą savo lais
valaikį skiria muzikai. Pagal
galimybes, visa šeima sten
giasi dalyvauti lietuviškoje
veikloje.
Per tą laikotarpį jam teko
linksminti ne tik lietuvius,
bet ir kitas etnines grupes.
Gerai, kad yra tokių lietu
viškos muzikos propaguotojų,
kaip Stasys Telšinskas.

SIŪLO DARBĄ
Reikalinga auklė prižiūrėti 3 mėn.
mergaitę. Darbas ,,downtown”, prie
State St. Pradėti vasario mėn. I-V,
nuo 8 v.r. iki 6 v.v. Anglų kalba
nebūtina. Turėti rekomendacijas.

Tel. 630-789-6240,
nuo 6 v.v. iki 8 v.v., Jūratė.

GREIT PARDUODA
3208 1/2 West 95th
Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
AUTOMOBILIO, NAMU,
SVEIKATOS IR GYVYBĖS
DRAUDIMAS

Likę a good neighbor, State Farm is there.®
?arm Insurance Companies • Home Offices: Bloomington, Illinois

jg-__
Landmark
p.ĮgfąįyĮ properties

New Vision
Bus.: 708-361-0800

Bus. 773-229-8761
Res. 706425-7160
Mobil 7735960205
Pager 6363144330

Voice Mafl: 773854.7820

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

Fax: 708-361-9618

DANUTĖ
MAYER

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

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

Tel. 901-218-7481.

SIŪLO IŠNUOMOTI

Assistant Position
Mig and Tig Furniture in search

VVestmont išnuomojamas 2

of an individual with good

mieg. apšildomas butas.
Pirmas mėnuo veltui. Kaina
$750 + „security deposit”.

English reading and vvriting
skills. Mušt be organized and

have good Computer skills.

Tel. 630-415-2405.
Duties include: Customer
contact, bookkeeping and

Šiauriniame Čikagos
priemiestyje išnuomojamas

inventory control.
Please fax your resume:

didelis, gražus kambarys.

312-850-0599; e-mail to

Tel. 847-275-0624.'

orcall 312-850-0597.

66 St. ir Troy išnuomoja
mas 3 kambarių su apšildy
mu, su baldais arba be, butas.
Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PA TAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

7

• SKELBIMAI •

Rytų pakraščio svetainė
patiko. Baigęs ją, sėkmingai
įstojo į Stasio Šimkaus
aukštesniąją muzikos mokyk
lą ir mokėsi tūbos specialybę.
Vakarais, laisvu nuo mok
slo laiku, grodavo ir dainuo
davo įvairiuose šokių klubuo
se, išbandydamas įvairius
instrumentus. Jau tuomet
Stasys Telšinskas žinojo, kad
muzika
bus jo gyvenimo
pagrindas — darbas ir poilsis.
Sūnaus pasirinktam keliui
pritarė ir tėvai. Baigęs Stasio
Šimkaus aukštesniąją mu
zikos mokyklą, įstojo į
Vilniaus Valstybinės konser
vatorijos Klaipėdos fakulteto
orkestrinio dirigavimo spe
cialybę. Kaip pasakoja Stasys,
konservatorija subrandino jį
kaip
tikrą
profesionalų
muzikantą, galintį groti ir
rašyti instrumentuotes, diri
guoti orkestrui.
Stasiui Telšinskui patiko
klasikinis žanras, bet juo to
liau, širdis vis labiau linko į
estradą. Tą visą laiką grojo
šokių vakaruose, klubuose,
restoranuose, vestuvėse.
Baigęs
konservatoriją
jaunuolis
pradėjo
dirbti
Klaipėdos
Meridiano
restorane programos meno

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 27 d., penktadienis

PASLAUGOS

A & S

24HRS.7DAYS
773531-1833
312-371-1837

FREE ESTIMATE
Apšildymo ir šaldymo sistemų
visapusiškas aptarnavimas ir
instaliacija

Vandens šildytuvai
Kaminai,
Gariniai boileriai
Centrinė šaldymo sistema

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre

AUK MOKU jn NAMU SVHKATOSIR
GYVYBES DRAUIMMAS

itai, garantuotai ir sąžiningai.

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

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savinos
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

8
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvos dailės muziejaus „Kanklių” ansamblis

ĮDOMIOJI SKILTIS
ANTANAS PAŠKUS: „TIKĖJIMO IR
NETIKĖJIMO SĄLYTIS ŠIANDIEN”
Antanas Paškus, kunigas,
psichologijos mokslų daktaras,
profesorius. Studijuoti pradėjo
Lietuvoje, vėliau mokslus tęsė
Vokietijoje, Italijoje (Romoje),
JAV. Autorius yra profesoria
vęs Cannon College (Erie,
PA), St. John (New York) ir
Ottavva (Kanada) universite
tuose. Kaip psichologas dirbo
psichiatrinėse ligoninėse ir
tarptautiniame kunigų ir vie
nuolių terapijos centre (Middletovvn, CT). Šiuo metu rašo
ir periodiškai vyksta į Lietuvą
dėstyti.
Savo giliaminčiame veikale
„Žmogus be Dievo” mūsų filo
sofas Juozas Girnius pateikė,
kaip jis pats sako, „filosofinę
žmogaus be Dievo analizę”.
Šios knygos autorius, net nes
vajodamas priartėti prie mūsų
filosofo genijaus, į tai bando
žvelgtelėti iš psichologinės ir
iš dalies sociologinės perspek
tyvos. Netikėjimo problema
perkeliama į tikinčiųjų sferą.
Pirmiausia
autorius
paaiškina
tikėjimo (Dievo
išpažinimo) ir netikėjimo (Die
vo
neigimo)
sampratas.
Tikėjime, Dievo teigime, ran
dame ir netikėjimo pėdsakų.
Ir
priešingai,
netikėjime
užtinkame tikėjimo šešėlių vertybių, pakeltų į žmogaus
pagrindinio rūpesčio (religijos)
plotmę.
Šia knyga, autorius siekia
bent mintimi ar žodžiu, tikintį
ar netikintį skaitytoją sujau

dinti.
Knygą sudaro penki skyriai,
kuriuose
autorius
išties
išsamiai gvildena tikėjimo ir
netikėjimo paradoksus.
Knygos kaina 8 dol., pride
dant
8,75%
mokestį,
užsisakantiems IL valstijoje.
Persiuntimo kaina 3.95 dol.
Knygą
galite
užsisakyti
„Draugo” knygynėlyje, adresu
4545 VVest 63rd Street, Chica
go, IL. Teiraukitės telefonu:
773-585-9500.
Parengė Vitalija Pulokienė

Marija Kairienė, Los An
geles, CA, už „Draugo” kalen
dorių atsiuntė 40 dol. auką.
Ačiū!

Lietuvių operos valdybos nariai: Virginija Savrimienė ir Jurgis
Vidžiūnas rūpestingai peržiūri sąrašus, kad užsiregistravusieji į Lietu
vių operos Naujųjų metų sutikimą gautų pačias geriausias vietas salėje.
Jeigu dar kas neužsiregistravo, gali tai padaryti, paskambindami operos
valdybos pirm. Vaclovui Momkui 773-925-6193. Naujametinis pokylis
ruošiamas Jaunimo centre gruodžio 31 d. Pradžia 7:30 vai. vak. Bus gera
vakarienė, programa, linksmai skambės muzika. Jeigu reikia daugiau in
formacijos, skambinkite V. Momkui, jis mielai pasitarnaus.

„KANKLIŲ” ANSAMBLIS LEMONTE
Dviejų dalių koncertas „Tė
viškės” spalvos”, kurį parengė
ansamblis „Kanklės” iš Vil
niaus, sekmadienį, lapkričio
24 dieną, Lemontan sutraukė
ne per daugiausia žiūrovų.
Dviejų šimtų taip ir nesusi
darė. Šešių žmonių ansamblio
koncertų programą sudarė,
tarėsi su kitų valstijų Lietuvių
Bendruomenių pirmininkaisorganizatoriais, JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Ma
rija Remienė. Aukšto lygio
profesionalų kolektyvas važi
nėjo po JAV lietuvių gyve
namąsias vietoves, dalinda
mas savo muzikos skambesį,
širdies šilumą ir tėvynės mu
ziką. Koncertas, drįsti teigti,
lietuvybės palaikytojas, puo
selėtojas ir skleidėjas. Deja,
Lemontas, ko gero buvo gau
siausias. Kitur nesusirinko nė
šimto...
Aštuoni koncertai nedavė ir
pageidaujamo atlygio muzi
kantams, kurie, palikę dar
bus, pasirūpinę nemokamomis
atostogomis, tikėjosi šiais sun
kiais laikais papildyti an
samblio ir savo biudžetą. Ne
surinkta numatyta suma su
kėlė nepasitenkinimą, buvo iš
sakomi priekaištai rengė
jams... Nors, atrodo, rengėjai
padarė viską. Štai Čikagoje,
viskuo pasirūpinusi Marija
Remienė, spausdino „Drauge”,
„Amerikos lietuvyje” informa
cijas,
pranešimus,
skelbė
ALTV, „Margutis”. Kainuoja ir
salių nuoma, transportacija,
patarnavimai,
programų
spausdinimai ir t.t. Kiek išei
vijos organizatoriai gali už sa
vo pinigus maitinti, vežioti?
Juk visi — pensininkai. Su
sikūręs „Show” centras propa
guoja kitokią muziką. Ten ir
kitokia publika. Išeivija, kuri
yra aktualiausia „Kanklių” ir
panašių ansamblių koncertų
lankytojai, jau nebe ta, kaip
prieš dešimtmetį. Gretos retė
ja.
Pagrindinė Kultūros tarybos
rengiamų koncertų lankytojų
dalis yra išeivija. Žinia, kad
daugiausia džiaugsmo sukelia
žinomų kūrinių skambėjimas,
dominuojanti liaudiška gaida.
Ko ir buvo sulaukta pirmojoje
dalyje. Antroji, kiek margoka,
ne specialiai liaudiškam an
sambliui kurta, o pritaikyta.
Abejonę sukėlė Fausto Latėno
„Samba Lacrimarum”. Gyve
nant Amerikos žemyne sam
bų, mambų ir kitokių Lotynų
Amerikos ritmų gali girdėti
kasdien 24 ir, jei nori, dar
daugiau valandų per parą.
Turėk tik laiko. Į šiuos mano
pasamprotavimus prof. Lina
Naikelienė atsakė:
— Šis kūrinys groti mums
normaliai patogus. Originale
— tai solo smuikui su fortepi
jonu. Jį atliko ir R. Katilius.
Turime į ką lygiuotis. Kai mes
jį pritaikėme, pasikvietėme
autorių ir gavome jo prita
rimą, leidimą koncertuoti. Ar
tokie kūriniai parodo platesnę
skalę. Be abejo, tokie kompozi
torių O. Balakausko, B. Kuta
vičiaus kūriniai rodo mūsų iš
prusimą, muzikinį mąstymą.
Aš labai patenkinta, kaip gra
žiai publika priėmė. Mes no
rime išreikšti muziką. Mes
išaugome iš tų rėmų. Mūsų
programa sudaroma iš arfos,
klavesino repertuaro, kuriuos
imame aukščiausiu lygiu.
Kanklės mums — lietuviška
arfa. Prieš metus mūsų klau
sėsi labai garsi arfistė iš Vo
kietijos ir dėstė meistriškumo
pamokas. Žinoma, pirštiniame
grojime užgavimas skiriasi —
arfos stygos pešamos, o mūsų
kanklių — užgaunamos. Pasi
renkame labai didelę arfos
muzikos programą. Be tos mu
zikos mes neišugdysime aukš
to lygio profesionalaus muzi
kanto. Vien tik lietuviškas re
pertuaras per siauras.

Koncertinių
ištobulintų
kanklių, skambėjimu prilygs
tančių vos ne arfai (kaip sakė
L. Naikelienė, „kankles” į ang
lų kalba verčia, kaip „Lithua
nian national harp”), diapazo
nas ryškiai skiriasi nuo folklo
rinių kanklių ir tai leidžia at
likti žymiai įvairesnio pobū
džio kūrinius, išryškinant at
likėjų galimybes. Sutinku, kad
Lietuvoje ieškoma naujovių,
ieškoma įdomesnių ritmų, gal
net kelio įtikti jaunesniam
klausytojui.
Be abejo, kiekvienas ansam
blis gali groti kokią tik pasi
renka ir sugeba atlikti mu
ziką. Koncerte skambėjo tik Rimantas ir Jūratė Grabliauskai jau pažįstami Čikagos ir apylinkių publikai, savo gražiai susiderinančiais bal
originalios dainos, kurias mie sais ir romantiškomis dainomis visuomet susilaukia gero įvertinimo. Čia jie „įamžinti” Jono Kuprio nuotrau
la maloni jauna solistė Joana koje, kai pasirodė Lietuvių dailės muziejuje š.m. spalio 5 d. . vykusioje Mizgirių muziejaus gintaro parodoje.
Gedmintaitė gali dainuoti ir grafo konsultacijos, norint iš
su „Kanklėmis”, ir su kitokiu laikyti judesio ir muzikos sin PRISIMINTA MAŽOSIOS LIETUVOS
pritarimu, sakykime, akompa tezę (choreografų terminologi
TRAGEDIJA
nuojant fortepįjonui. Man as ja tariant — kad nesipjautų
meniškai geriau šimtmečių se judesys ir melodija).
Iškilmingas Tilžės Akto pri šimtus metų gyvenusios ir
numo sutartinė, nei atminti
Nors tokie ansambliai yra
nai (visų solistų atvežama) ži dvasinis penas kiekvienam siminimas Čikagoje vyko š.m. kovojusios Baltijos istorinio
noma B. Dvariono ir L. Stepa lietuviui, tačiau dėl lankytojų gruodžio 1 d., 2 vai. p.p., Vy palikimo ateičiai. Nepaisant
nausko „Žvaigždutė” ar Da natūralaus mažėjimo, ateityje tauto Didžiojo rinktinės šaulių dabartinių okupantų planų,
lios arija iš B. Dvariono to pa gali iškilti dilema — kviesti ar namuose. Rengėjai — Mažo Karaliaučiaus krašte Tilžės
ties pavadinimo operos (ž. Ba ne? Ko gero, organizatoriams sios Lietuvos Rezistencinis są Akto testamentas lieka gyvas
ir neatšaukiamas likusiai gy
lio Sruogos). Juk liaudies dai reikės kreiptis į fondus para jūdis.
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da
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nų turime visą lobyną ir ne mos, bent dalies išlaidų pa
lyvius
rengėjų
vardu
pasveiki

Pagerbus
mirusiuosius, Al
būtina kartoti, jau klasika ta dengimui, kaip salių nuoma,
pusias, bet liaudies dainos rei transportavimas ir kt., nes ne nęs, Vilius Trumpjonas, įžan gio Regio pristatytas, aktualią
kia ir labai. Ypač toli nuo turint pakankamai lėšų, gali giniame žodyje prisiminė šio paskaitą „Lietuvybė Maž. Lie
tuvoje — nuo Tilžės Akto iki
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nutrūkti tokių, kaip „Kanklės” istorinio įvykio reikšmę Lietu
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te

Kaip žiūrovė-mėgėja, vertin ar panašių, ansamblių gastro
Trumpjonas,
Mažosios Lietu
beesančiai
Mažajai
Lietuvai.
dama koncertą, galiu pasi lės užjūrio lietuviams. Tai bū
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fondo
tarybos,
o taip pat ir
Vėliavų
tarnybos,
vadovau

džiaugti ansamblio susiklau tų didelis praradimas.
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Maž.
Lietuvos
lietu
jant
garbės
šauliui
Juozui
Gusymu, švariu krištoliniu stygų
Žmonės po koncerto skirs
vių
draugijos
pirmininkas.
Pa
reviui,
buvo
įneštos
JAV,
Lie

skambėjimu. Išgaunamas gar tėsi su šypsena veiduose —
žymėtina,
kad
Vilius
Trumpjo

tuvos
trispalvė,
Mažosios
Lie

sas, suduodant pirštais į smagu išgirsti tėviškės melo
nas
vadovauja
ir
„Karaliau

kankles tarsi būgnelį, suteikė dijas, atvežtas iš Lietuvos. Ne tuvos, Čikagos šaulių vienetų
daugiau spalvų kūriniams, visi atsiminė ar pagalvojo, jog ir ramovėnų vėliavos. Visų da čiaus krašto lietuvybei remti”
išryškino ritmiką. Trys susi nebuvo lengva surengti kon lyvių sugiedotas Tautos him lėšų telkimui. Šiomis lėšomis
grojusios moterys: Lina Naike certus po Ameriką (aštuoniose nas. Invokaciją sukalbėti pa remiamos Karaliaučiaus kraš
kviestas naujasis „Tėviškės” te esančios lietuviškos mo
lienė, Virginija Alenskienė, valstijose!)
keliaujančioms
Aušra Juškevičienė, priklauso „Kanklėms”. Daugiausia dirbo parapijos klebonas kun. diako kyklėlės, vaikų stovyklos, jau
nimo tautinių šokių ir dainų
Lietuvos kanklininkių elitui, M. Remienė. Kiti Kultūros ta nas Jonas Liorančas.
ansambliai bei kita lietuvių
Mažosios
Lietuvos
Tautinės
tad tuščiažodžiauti nereikia — rybos nariai pasitiko oro uos
tarybos
1918
m.
lapkričio
30
kultūrinė
veikla. Tuo tikslu
grojo meistrės! Kažkada iš te, padėjo platinti bilietus,
d.
Tilžėje
pasirašytą,
to
krašto
Vilius
Trumpjonas
kasmet
„Kanklių trio” išaugęs an plėšė juos prie įėjimo į salę,
žmonių
valią
reiškiantį,
testa

bent kartą savo lėšomis lanko
samblis, pasipildė birbynin- nakvydino, maitino, vaišino,
mentinį
Aktą
pasigėrėtinai
si Karaliaučiaus krašte, lanko
kais. Irmantas Andriūnas ir vežė į Čikagos miestą. Nemo
perskaitė,
tautiniais
drabu

mokyklėles ir palaiko ryšius
Eugenijus Čiplys puikiai grojo kamai. Savanoriai, visuomeni
žiais pasipuošusi, jaunimo ats su to krašto lietuvybės veikė
birbynėmis, lumzdeliu, mušė ninkai. Firmos „GT Interna tovė Gabrielė Aušraitė.
jais. Jo paskaita suteikė at
būgną. Visi stengėsi kuo artis- tional” savininkas A. Grigas
virą žvilgsnį į to krašto lietu
Mažosios
Lietuvos
Rezisten

tiškiau perteikti programą. tvarkingai aprūpino keliauto cinio sąjūdžio pirmininkas Al vių veiklą, pasiekimus bei rū
Maža pastabėlė — Joanai jus bilietais. Visiems ačiū.
gis Regis pakvietė visus iš pesčius ir dalyvių buvo įdė
Ligija Tautkuvienė
Gedmintaitei reiktų choreoskirtiniu dėmesiu susikaupti miai išklausyta.
mirusiųjų prisiminimui. To
Po paskaitos buvo sugiedo
krašto tragedijos lemtyje jo tas Mažosios Lietuvos himnas
žmonės buvo išžudyti, o kiti „Lietuviais esame mes gimę”.
Visi esate maloniai kvie
„Draugo” redakcija nuo
išblaškyti po platųjį pasaulį be Iškilmingoji renginio dalis
čiami atsilankyti į Kauno širdžiai dėkoja už gausius galimybės grįžti į savo šimt baigta išnešamų vėliavų pa
Valstybinio Muzikinio teatro sveikinimus ir linkėjimus, ku mečius gyventas sodybas ir gerbimu.
solistės Linos Jakštytės- riuos mūsų skaitytojai, ben miestus. Jų gretas retina laiko
Meninėje dalyje dalyvius
Motekaitienės dainų kon dradarbiai ir rėmėjai atsiuntė tėkmė. Nebeliko gyvųjų tarpe nudžiugino Rasos Paskočimiecertą, kuris įvyks šį šešta šv. Kalėdų ir Naujųjų metų nei vieno Tilžės Akto signata nės vadovaujamo „Spindulio”
dienį, gruodžio 28 d„ 3 vai. proga. Nors neįmanoma vi ro. Nebesutinkame jau ir dau jaunimo ansamblio studentų
p.p., Balzeko Lietuvių kultū siems asmeniškai padėkoti, gelio Amerikos krantus pasie grupės šokėjai. Jų guviai šo
ros muziejuje, 6500 S. Pula bet kiekvienas laiškelis su kusių Mažosios Lietuvos Re kami tautiniai šokiai ir links
ski. Fortepijonu palydės Ma teikė mums didelį džiaugsmą.
zistencinio sąjūdžio pasišven mos šypsenos stiprino žiūrovų
nigirdas Motekaitis; stygi
tusių darbuotojų, kaip Erdmo- nuotaiką ir viltį, kad ir žiau
Antradienį, gruodžio 31 no Simonaičio, dr. Jono Stik- raus genocido nuniokotame
niais • instrumentais pritars
Bronius, Liudas ir Kazys d., prieš Naujuosius metus, o
Karaliaučiaus krašte vaikų ir
Motekaičiai; Kauno Operos taip pat Naujųjų metų dieną, loriaus, Martino Gelžinio, jaunimo šokami tie patys šo
solistės Izabelės Motekaitie 2003 m. sausio 1 d., „Draugo” re Martyno Brako, vysk. Anso kiai ir lietuviškos dainos stip
administracija
ir Trakio, Anso Lymanto, Vi rins lietuvybę ir gaivins jų
nės eilėraščius deklamuos ak dakcija,
liaus Žiobrio ir kitų brangių
torė Milda Motekaitytė-De spaustuvė nedirbs. Ateinančią
tautinę sąmonę.
Voe, o programą praves Ra savaitę bus išleidžiamas an asmenų, dar taip neseniai be
Programai pasibaigus, daly
munė Motekaitienė. Tai tradienio, penktadienio ir šeš sisielojusių to krašto rūpes viai dar ilgokai bendravo, vai
reta proga dalyvauti talentin tadienio — su priedu — dien čiais. Tilžės Akto paskelbimą šindamiesi sesių šaulių M.
prisimindami,
pasigendame
gos Motekaičių šeimos narių raštis.
ištisos
Maž.
Lietuvos
tautos, Gudaitienės ir A. Ramanaus
koncerte. Po koncerto bus
kienės paruošta kavute. Skirs
užkandžiai. Bilietai bus gau
tydamiesi visi linkėjo atei
nami prie įėjimo, o iš anksto
nančiais metais vėl susitikti
— „Seklyčioje”. Praleiskite
Tilžės Akto 85 metų sukakties
paskutinį 2002-ųjų šeštadienį
minėjimo šventėje.
šauniame koncerte.
IR
1923-ųjų sausio 15-osios,

Visus Lietuvos piliečius
raginame nepamiršti, kad

Klaipėdos krašto atvadavi
mo ir prisijungimo prie Di

antrasis Lietuvos prezidento
rinkimų balsavimo ratas bus
2003 m. sausio 5 d. Šios die
nos 3-ame puslapyje skelbia
ma visa balsavimo darbo
tvarkė.

džiosios Lietuvos 80 metų su
kakties paminėjimas ruošia
mas sekmadienį, sausio 19 d.,
1 vai. popiet, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, Čika
goje. Minėjimą ruošia Mažo
sios Lietuvos Lietuvių draugi
ja. Programoje — vysk. Hanso
Dumpio invokacija ir „Drau
go” vyr. redaktorės Danutės
Bindokienės paskaita, taip

J

SKELBIMAI

pat trumpa meninė programa.
Po minėjimo — kavutė ir ma
lonus dalyvių pabendravimas.
Visi kviečiami ir laukiami.

Vilius Trumpjonas (kairėje) ir Vytautas Gocentas Lietuvos Respublikos
gen. konsulate Karaliaučiuje. Vytauto Kaltenio nuotr.

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

