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Šiame 
numeryje: 
Prisiminimai iš skautų 
stovyklos Dzūkijoje; 
sveikinimai; mintys 
Kalėdų švenčių proga.

2 psl.

Kiekvienas balsas 
rinkimuose svarbus —
B. Nainio vedamasis; 
stalininių lagerių 
kankinys.

3 psl.

Patriarchas ar ne 
patriarchas; dar apie 
„dypukus”; jokio 
rusiškumo operoje 
nemačiau; ką 
šeimininkės ruoš 
kalėdinėms vaišėms.

4 psl.

Kaune kaupiasi 
„gerumo plytos”.

5 psl.

Kūčios „Antruose 
namuose”; dar daugiau 
šventinių linkėjimų; 
lietuviška eglutė Navy 
Pier; artėja parodos 
atidarymas.

6 psl.

Sportas

* Šių metų Europos vi
cečempionas, disko meti
kas Virgilijus Alekna tre
čius metus* iš eilės išrinktas 
populiariausiu 2002-ųjų Vil
niaus sportininku tradicinėje 
apklausoje, kurią rengia Vil
niaus miesto savivaldybė ir 
Vilniaus sportininkų namai. 
Aštuntąjį kartą surengtuose 
rinkimuose V. Alekna laimėjo 
jau ketvirtą sykį — pirmąkart 
jis tapo geriausiu 1997 me
tais.

* Lietuvos studentų 
sporto asociacija (LSSA) 
geriausiu 2002 metų Lietuvos 
studentu sportininku išrinko 
Lietuvos teisės universitete 
studijuojantį penkiakovinin- 
ką Andrejų Zadneprovskį, ku
ris šiemet laimėjo pasaulio 
taurę ir iškovojo kelialapį Atė
nų olimpines žaidynes, taip 
pat tapo Europos čempionu ir 
prizininku bei pasaulio čem
pionato prizininku.

Naujausios
žinios

* Investuotojai Kauno 
elektrinės valdymą tikisi 
perimti nuo sausio l-osios.

* Po dviejų mėnesių Af
ganistane Lietuvos karo me
dikai šventes pasitiks namie.

* Lietuva konsulatą So
vetske turėtų atidaryti iki ki
tų metų gegužės.

* SAPARD parama Lie
tuvai yra didžiausia iš visų 
Baltijos valstybių.

* Politikos žinovai plie
kia Rolandą Paksą už po
pulizmą.

* Danijos premjeras Ka
lėdoms gaus lietuviško alaus.
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Nepatenkinti Vilniaus savivaldybės nutarimu taksi automobiliams nus
tatyti privalomą amžiaus cenzą bei dvi būtinas jų spalvEis antradienį taksi 
vežėjų asociacijos bei profsąjunga surengė protesto renginį prie Seimo 
rūmų. Sostinės taksi vairuotojai aiškina, kad savivaldybė siekia per
skirstyti paslaugų rinką ir sukurti dirbtinę monopoliją. Tokie veiksmai tik 
kelia vis didėjančią konfliktinę situaciją tarp savivaldybės ir vežėjų bei 
taksi vairuotojų. Pagal naująją Vilniaus savivaldybės tvarką, taksi auto
mobiliai nuo 2004 m. sausio 1 d. turės būti ne senesni kaip 12 metų ir 
nudažyti geltona arba juoda spalvomis. Automobilių išorėje pateikiamai 
informacijai apipavidalinti taip pat bus naudojama geltona arba juoda 
atpažinimo spalvos. Šios spalvos taksi automobiliams nustatomos ne 
trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Be to, vežėjai galės naudoti tik 
savo vardu registruotus automobilius. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Konservatoriai ragina partijas 
žavėti rinkėjus programomis
Vilnius, gruodžio 16 d. 

(BNS) — Konservatoriai tei
gia vieninteliai tarp partijų 
turį tinkamai parengtą 
rinkimų programą vietos ben
druomenės ir savivaldos plėt
rai. Tai pirmadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijo
je teigė opozicinės Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frak
cijos seniūnas Andrius Kubi
lius.

Pasak parlamentaro, ki
tos partijos arba pateikia „vie
tinės valdžios veiklos progra
mą”, arba pateikia tik dekla

Įstatymai nedraudžia Seimo nariui 
kandidatuoti į savivaldybių tarybas

Rinkimų įstatymai ne
draudžia Seimo nariams būti 
renkamiems į savivaldybių ta
rybas ir tik Konstitucinis teis
mas gali nuspręsti, ar tai 
prieštarauja pagrindiniam 
valstybės įstatymui.

Tai, komentuodamas Tei
sės projektų ir tyrimų centro 
specialistų išvadą, antradienį 
sakė Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas.

Dienraštis „Lietuvos ry
tas” antradienį pranešė, jog 
nepriklausomo Teisės projek

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

žinių agenlOrų pranešimais)

JAV

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush antra
dienį paskelbė pareiškimą, 
kuriame pranešė nurodęs 
JAV kariškiams pradėti dislo
kuoti priešraketinę gynybos 
sistemą, skirtą apsisaugoti 
nuo grėsmių iš tokių piktava
lių valstybių, kaip Šiaurės Ko
rėja. „Jungtinės Valstijos im
sis visų reikalingų priemonių 
apsaugoti savo piliečius nuo 
kone didžiausios grėsmės — 
katastrofiškos žalos, kurią ga
li padaryti priešiškos valsty
bės ar teroristų grupės, turin
čios masinio naikinimo ginklų 
bei priemonių juos perkelti”, 
sakoma prezidento pareiški
me, kurį perskaitė atstovas 
spaudai Ari Fleischer. Kiek 
anksčiau gynybos pareigūnai 
pranešė, kad G. W. Bush ir 
gynybos sekretorius Donald

ratyvius šūkius.
A. Kubilius apgailestavo, 

jog tą pačią dieną — gruodžio 
22-ąją — vyksiantys preziden
to rinkimai užgožė savivaldy
bių rinkimus. „Nacionalinia
me lygmenyje savivaldos rin
kimai kokio nors platesnio dė
mesio nesusilaukia. Nėra nei 
analizių, nei programų palygi
nimų, nei bendrų debatų savi
valdos tema”, kalbėjo A. Ku
bilius.

Pasak konservatoriaus, 
naujosioms savivaldybėms 
teks dirbti Nukelta į 5 psl.

tų ir tyrimų centro specialistų 
nuomone, Konstitucija nelei
džia Seimo nariams eiti ir sa
vivaldybių tarybų narių parei
gas, o dvigubas įgaliojimas ga
li sukelti interesų konfliktą. 
Be to, jie pažymi, jog pagal 
Vietos savivaldos įstatymą už 
tarybos nario pareigų vykdy
mą numatytas mokėti atlygi
nimas, tačiau Seimo Statutas 
draudžia parlamentarams 
gauti kokį nors kitą atlygini
mą, išskyrus atlyginimą už 
kūrybinę veiklą.

Nukelta į 5 psl.

Rumsfeld paskelbs konkre
čiau apie planus Aliaskoje 
esančioje Fort Greeley bazėje 
iki 2004 metų dislokuoti 10 
naikinančių raketų, o 2005 ir 
2006 metais — 10 papildomų 
naikinančių raketų.

Vašingtonas. Pentago
nas pirmadienį pranešė, jog 
šaukia į aktyviąją tarnybą 
maždaug 9,000 JAV sausu
mos pajėgų Valstybinės gvar
dijos kareivių, siekdamas pa
gerinti JAV esančių Oro pajė
gų objektų apsaugą. „Mes tel
kiame visus mūsų turimus 
aktyviosios tarnybos bei re
zervo pajėgumus”, sakė gyny
bos sekretoriaus pavaduotojas 
rezervo reikalais Thomas 
Hali. Maždaug 4,500 rezervi- 
ninkų, kurie buvo pašaukti į 
aktyviąją tarnybą po pernai 
rugsėjo 11-ąją įvykdytų teroro 
išpuolių, šiuo metu tarnauja 
jau antrus metus. Pentagono
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JAV ambasados darbuotojai apskundė teismui 
mokesčių inspekciją

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS) — Vilniaus apygardos 
administracinis teismas ant
radienį nagrinėjo 15-kos JAV 
ambasados Lietuvoje samdytų 
darbuotojų pareiškimus, ku
riais jie prašo panaikinti Vals
tybinės mokesčių inspekcijos 
sprendimus, įpareigojančius 
sumokėti į biudžetą fizinių as
menų pajamų mokesčius už 
1997-2001 metus.

Į teismą iš viso kreipėsi 
daugiau kaip 100 buvusių ir 
dabartinių JAV ambasados 
darbuotojų, kurie yra Lietuvos 
piliečiai. Lietuvoje samdytas 
personalas atlieka įvairias 
technines ir pagalbines funkci
jas, bet diplomatinio darbo ne

„Saulės akmens” pagrobimo 
byla artėja prie atomazgos

Vilnius, gruodžio 17 d. 
(BNS) — Saulės akmenį Pa
langos gintaro muziejui su
grąžinusio Lino Mileškos pa
leidimo į laisvę dieną policijos 
pareigūnai sulaikė ir uždarė į 
areštinę jo netikrą brolį Lau
ryną Zavackį.

Kaip sakė baudžiamąją 
bylą tiriantis Tardymo depar
tamento tardytojas Sergejus 
Pelšas, įtariamąjį gintaro pa
grobimo byloje policijos pa
reigūnai sulaikė antradienį 
paryčiais Klaipėdoje. „Oficiali 
šio asmens paieška nebuvo 
paskelbta, tiesiog bylą tirian
tiems pareigūnams neiškart 
pavyko jį surasti”, teigė tardy
tojas.

L. Zavackis, L. Mileškos 
brolis iš kitos jo motinos san
tuokos, yra įtariamas dalyva
vęs šių metų rugsėjį pagro
biant gintaro luitą iš muzie
jaus.

10 dienų L. Mileškos su
laikymo terminas baigiasi 
antradienį. Policijos pareigū
nai nusprendė neprašyti teis
mo suėmimą pratęsti. Pasak 
S. Pelšo, prieš paleidžiant L. 
Milešką į laisvę, jis bus per
vežtas iš Klaipėdos miesto 
vyriausiojo policijos komisa
riato areštinės į Palangos 
miesto policijos komisariatą ir 
dar kartą apklaustas.

LNK televizijos už Saulės 
akmens sugrąžinimą paskir
tos 20,000 litų premijos L.

atstovai paneigė, kad naujasis 
šaukimas yra susijęs su gali
ma karo operacija Irake. 
Pasak jo, nutarus pradėti šią 
operaciją, reikėtų mobilizuoti 
kur kas daugiau karių. Šiuo 
metu aktyviąją tarnybą 
atlieka maždaug 54,000 JAV 
Valstybinės gvardijos ir rezer
vo kareivių.

EUROPA

Briuselis. NATO ir Eu
ropos Sąjunga pirmadienį pa
tvirtino susitarimą dėl bend
radarbiavimo, kuris suteiks 
galimybę ES pirmą kartą dis
lokuoti savo taikdarius. Susi
tarimas buvo patvirtintas 
bendroje NATO generalinio 
sekretoriaus George Robert
son ir ES užsienio politikos 
vadovo Javier Solana dek
laracijoje. Spalio mėnesį jis 
buvo iš esmės suderintas, ta
čiau planuotas ES taikdarių 
dislokavimas Makedonijoje 
buvo du kartus atidėtas, sie
kiant susitarimo su NATO 
nare Turkija dėl NATO ištek
lių, ypač galingų trans

dirba.
Bylinėjimosi niuansų JAV 

ambasados darbuotojai viešai 
nekomentuoja.

Elektroniniu paštu žinia- 
sklaidai išplatintame anoni
miniame laiške darbuotojais 
prisistatę asmenys rašo, kad 
dėl Lietuvos įstatymų painu
mo, kaitaliojimo ir neaiškumo 
jie yra atsidūrę „tragiškoje pa
dėtyje”. Anot laiško, „iš kiek
vieno darbuotojo, kaip fizinio 
asmens, valstybė nori išieškoti 
maždaug po 50,000 litų nesu
mokėto pajamų mokesčio, nors 
pagal Lietuvos įstatymus tik 
darbdavys privalo išskaičiuoti 
pajamų mokestį ir pervesti jį į 
biudžetą. Kadangi JAV amba
sada, kaip užsienio šalies ats-

Mileška kol kas negaus.
Tuo tarpu L. Mileškos ad

vokatas Rimas Andrikis pra
ėjusią savaitę apskundė teis
mo nutartį dėl suėmimo.

L. Milešką policųa sulaikė 
gruodžio 6 dieną, kai šis už 
premiją Palangos Gintaro 
muziejui sugrąžino prieš tris 
mėnesius pagrobtą „Saulės 
akmeniu” vadinamą gintaro 
luitą.

Suimtasis teigė, kad Sau
lės akmenį surado prieš mė
nesį Klaipėdoje, prie šiukšlių 
dėžės.

Gintaro muziejus buvo ap
vogtas rugsėjo 9 dienos pa
ryčiais. 3.698 kilogramo sve
riantis apvalios formos gels
vos spalvos gintaro luitas bu
vo vienas vertingiausių mu
ziejaus eksponatų.

„Gazprom” nuo 
sausio padidins 

dujų kainą Lietuvai
Rusijos dujų susivieniji

mas „Gazprom” nuo kitų me
tų didina gamtinių dujų kainą 
Lietuvai.

Dvi „Gazprom” dujas į 
Lietuvą importuojančios ben
drovės „Lietuvos dujos” ir 
„Dujotekana” ketina pasira
šyti susitarimus su „Gaz
prom” dėl dujų tiekimo kainos 
ir kiekio kitų metų pirmąjį 
pusmetį.

Nukelta į 5 psl.

portinių lėktuvų, panaudoji
mo. Turkiai penktadienį ga
liausiai sutikus, ES pareiškė 
esanti pasirengusi „kaip įma
noma greičiau nusiųsti ka
rius į Makedonųą. Sąjunga 
taip pat išreiškė norą dislo
kuoti taikdarius Bosnijoje ir 
galiausiai pakeisti NATO ka
rius abiejose valstybėse.

Kopenhaga. JAV oficia
liai paprašė Danijos leisti pa
naudoti Grenlandijoje esančią 
JAV radarų stotį, siekiant 
įrengti prieštaringai vertina
mą priešraketinės gynybos 
skydą. Danijos premjeras An- 
ders Fogh Rasmussen teigė, 
jog JAV prašė leisti techniš
kai patobulinti šaltojo karo 
laikų Thule bazę. Manoma, 
kad ši stotis yra vienas pag
rindinių stebėjimo postų, rei
kalingų, kad priešraketinės 
gynybos sistema būtų veiks
minga.

Londonas. Didžioji Bri
tanija antradienį pranešė ga
vusi JAV prašymą, susijusį 
su jų planuojamos priešrake
tinės gynybos sistemos įrengi
mu. Manoma, jog Britanijos

tovybė, turi imunitetą ir gali 
nesilaikyti Lietuvos įstatymų, 
tokia prievolė, mūsų nuomone, 
neteisėtai perkeliama ant 
mūsų, t.y. fizinių asmenų pe
čių”.

Anot autorių, „šį laišką 
esame priversti rašyti anoni
miškai, nes nenorime prarasti 
darbo vietos. JAV ambasados 
administracija ne kartą leido 
suprasti, kad asmuo, iškėlęs šį 
klausimą į viešumą, neteks 
darbo”.

Kaip skelbė žiniasklaida, 
Valstybinė mokesčių inspekci
ja yra atskleidusi, kad net 8 
užsienio valstybių ambasadų 
darbuotojai kelerius metus ne
mokėjo mokesčių į Lietuvos 
biudžetą.

Kuršių mariose pradėjo budėti ir drausminti ledu į Rusijos teritoriją nu
einančius žvejus pasieniečių laivas ant oro pagalvės „Christina”. Anot 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pranešimo, išplaukusi į ma
rias pasieniečių laivo įgula sulaiko poledinės žūklės mėgėjus, kurie, besi
vaikydami stambesnio laimikio, atsiduria Rusįjos teritorįioie. Žiemos se
zoną VSAT laivo „Christina” dislokacįjos vieta bus Nidoje. Laivas pe
riodiškai budės Kuršių mariose ir prireikus atskubės žvejams į pagalbą.

VSAT nuotr.

„Mažeikių naftos” vadovu siūloma 
paskirti amerikietį

Rusijos naftos susivieniji
mo „Jukos” valdomos bend
rovės „Mažeikių nafta” gene
raliniu direktoriumi siūloma 
paskirti buvusį JAV korpora
cijos „Coastal” valdomos naf
tos perdirbimo gamyklos vice
prezidentą amerikietį P. Nel- 
son-English, patvirtino „Ma
žeikių naftos” valdybos narys 
ūkio viceministras Nerijus 
Eidukevičius.

„Jukos” atstovas Lietuvoje 
Tomas Gižas, neįvardijęs siū
lomo kandidato pavardės, ne
galėjo pasakyti, kada naujasis 
„Mažeikių naftos” vadovas 
pradės eiti savo pareigas. Gali
premjerui Tony Blair teks 
leisti Amerikai patobulinti 
Šiaurės Anglijoje esančias 
ankstyvojo įspėjimo sistemas, 

kurios reikalingos priešraketi
nės gynybos skydui įrengti.

Londonas. Irako opozici
nių grupuočių vadovai paten
kino JAV norą pademonst
ruoti vienybę ir po keturias 
dienas Londone vykusių dery
bų antradienį paskelbė susi
tarimą dėl bendro komiteto, 
kurį sudarys 65 nariai ir kuris 

gali tapti valstybės pereina-' 
mosios vyriausybės branduo
liu. Irako prezidento Saddam 
Hussein priešininkai, reng
damiesi galimai karo kampa
nijai, kurios metu galbūt būtų 
nuverstas dabartinis Bagdado 
režimas, priėmė politinę dek
laraciją, kurioje raginama po 
Saddam’o nuvertimo kurti 
demokratinį ir federalinį Ira
ką.

Berlynas. Daugiau kaip 
80 Vokietijos bendrovių ir 
mokslinio tyrimo institutų 
nuo 1975 metų padėjo Irakui 
kurti įvairių rūšių ginklus, 
tarp jų — masinio naikinimo

Vilniaus apskrities mokes
čių inspekcijos duomenimis, 
susikaupę ambasadų darbuo
tojų įsiskolinimai pasiekė per 
2.2 min. litų. Didžiausia nesu
mokėtų mokesčių dalis teko 
JAV ambasadai, kurios dar
buotojai per 5 metus įsiskolino 
apie 1.85 min. litų. Suomijos 
ambasados darbuotojų pažei
dimus tikrintojai įvertino 
18,000 litų, Italijos - 22,000 li
tų.

Pagal Lietuvos įstatymus, 
užsienio ambasadose dirban
tys Lietuvos piliečiai nuo gau
namo atlyginimo turi pervesti 
Mokesčių inspekcijai 20 proc. 
fizinių asmenų pajamų mokes
tį-

Nukelta į 5 psl.

būti, kad jis pradės dirbti iš 
karto, nes pagal su „Jukos” 
pasirašytą tarpinių paslaugų 
sutartį „William8” darbuotojai 
dirba Mažeikiuose iki gruo
džio 18 dienos.

Dabartinis įmonės vado
vas amerikietis Thom Schnei- 
der į šias pareigas buvo skir
tas buvusios įmonės valdyto
jos — JAV bendrovės „Wil- 
liams International”. Jis nesu
tiko likti dirbti „Mažeikių naf
toje”.

Pasak spaudos, Huston, 
TX (JAV) įsikūrusią „Coas
tal” kontroliuoja JAV ener
getikos gigantas „EI Paso”.^

ginklus, pranešė antradienį 
Vokietijos laikraštis „Tage- 
szeitung”, remdamasis Irako 
valdžios Jungtinėms Tautoms 
pateikta informacija. Pagal 
įmonių, bendradarbiaujančių 
su Irako režimu, skaičių Vo
kietija užima I vietą pasauly
je, po jos eina JAV su maž
daug 20 bendradarbiaujančių 
firmų.

Paryžius. Šią savaitę ne
toli Paryžiaus suėmusi tris 
radikalius islamistus, prancū
zų policija jų bute rado me
džiagų, kurias šie įtariamieji 
galėjo panaudoti išpuoliui su 
cheminiu arba biologiniu gin
klu. Pareigūnų manymu, trys 
suimti iš Šiaurės Afrikos kilę 
įtariamieji rengėsi įvykdyti iš
puolį Paryžiuje ir galėjo pa
laikyti ryšius su Osama bin 
Laden teroristų tinklu ,„al 
Qaeda”.

Briuselis. Čečėnų sepa
ratistų atstovas Achrned Za
kajev, kurio išdavimo iš Di
džiosios Britanijos siekia 
Maskva, paragino antradienį 
Europos Sąjungą įsikišti į 
konfliktą Čečėnijoje.
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SVEIKINAME!
Mieli Sesės ir Broliai,

Šv. Kalėdų proga sveikiname Jus ir Jūsų šeimas, linkėdami 
sveikatos, džiaugsmo ir darbingų ateinančių LSS Jubiliejinių 
metų. Dieviškasis Kūdikis telaimina visus ir ugdo Jūsų meilę 
protėvių žemei Lietuvai.

Naujai išrinktai LSS vadovybei linkime ištvermės ir 
pasiryžimo mūsų skautišką jaunimą ir toliau vesti tarnavimo 
Dievui, Tėvynei ir Artimui keliu.

Budėkime kartu!
v.s. Biruti Banaitienė

LSS Tarybos pirmininkė 
v.8. Romas Otto

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

LSS Seserijos Vyriausia skautininke 
v.s. fil. Rimantas Griškelis
ASS vadijos pirmininkas

* * *
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu visus 

Lietuviškos Skautybės fondo narius ir rėmėjus.
Broliams ir sesėms linkiu džiaugsmingų Kristaus Gimimo 

švenčių, sėkmingų ir veiklių skautybėje 2003-jų metų.
v.8. fil. Petras Molis

Lietuviškosios Skautybės fondo pirmininkas

* * *
Nuoširdžiai sveikiname Kalėdų švenčių proga ir linkime 

daug džiaugsmo, sveikatos ir ypatingai laimingų Naujųjų metų. 
Džiaugiamės, kad savo tarpe turime daug geraširdžių rėmėjų, 
kurių rūpestis ir aukos leidžia mums toliau tęsti numatytus dar
bus.

fil. Leonas Maskoliūnas
Vydūno fondo tarybos pirmininkas 

fil. Šarūnas Rimas
. Vydūno fondo valdybos pirmininkas

* * *

Visiems broliams ir sesėms, jūrinio skautavimo rėmėjams ir 
talkininkams linkime linksmų Kalėdų ir „Gero vėjo” 2003 me
tuose.

Čikagos jūrų skautininkų ir 
skautininkių „Grandis”

* * *
Sveikiname visus brolius ir seses, vadovus ir vadoves, 

tėvelius ir skautiškos veiklos rėmėjus, linkėdami linksmų šv. 
Kalėdų , sėkmingų ir darbingų Naujųjų metų.

Budėdami,
„Aušros Vartų”/„Kernavės” skaučių tuntas 
„Lituanicos” skautų ir jūros skautų tuntas

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

* * *

Kalėdų džiaugsmas ir skautiška dvasia vienon šeimon 
tesuburia brolius ir seses Lietuvoje ir plačiajame pasaulyje 
pasklidusius.

Kalėdų Žvaigždė tenušviečia mūsų gyvenimo ir veiklos 
kelius, kad nuoširdžiau tarnautume Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Linksmų Kalėdų ir sėkmingų 2003-jų metų visiems broliams, 
sesėms, „Skautybės kelio” skaitytojams ir bendradarbiams linki

2002 KALĖDAS ŠVENČIANT

* * *
DĖMESIO!

Kalėdų šventė ir pirmoji 
naujųjų 200£ metų diena 
išpuola trečiadienį. Dėl šios 
priežasties „Skautybės kelias” 
turės retai pasitaikančias

Du buvę stovyklautojai iš skautų stovyklos Dzūkijoje 1989 m.: arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ, ir j. v.s. Bronius Juodelis, vėl 
susitiko prie Kalėdų eglutės Pasaulio lietuvių centro kūčiose š.m. gruodžio 
15 d. Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka.

j.v.s. Irena Regienė
„Skautybės kelio” redaktorė

atostogas. Pirmoji 2003-jų 
metų „S.K.” laida išeis trečia
dienį, sausio 8 d. Visiems lin
kiu sveikatos ir nuotaikingų 
švenčių.

Red.

Dar tik trumpa, trumpa 
valandėlė
ir ateis laukiamasis, ir 
neužtruks,
ir baimės mūsų šalyje 
nebeliks,
nes tai — mūsų Išganytojas.

Plg. Žyd. 10, 37

Jau du tūkstančiai antrąjį 
kartą žmogus ruošiasi švęsti 
Jėzaus, Žmogaus Sūnaus — 
Dievo gimtadienį. Kur yra tie, 
kurie šventė šią šventę pir
mąjį, antrąjį, šimtąjį kartą? 
Kur mūsų senoliai, protėviai, 
ainija, kitos tautos? Kur bū
sime mes, kai žmogus minės šį 
nuostabųjį gimtadienį tretįjį 
tūkstantinį kartą? Šviesme
čiais nutolę yra tie, kurie 
gyveno šioj skausmų jūromis 
aplietoj žemėj, šviesmečiais 
nutolę, visa palikę, būsime ir 
mes po tūkstanties žemiškųjų 
metų. Nenutolęs ir tebesąs 
tarp mūsų tebėra tik Tas, ku
ris, prisiėmęs mūsiško, že
miškojo kūno apdarą, gimęs 
prieš du tūkstančius dvejus 
metus iš šventosios Motinos 
Marijos, dalinosi varginga bui
timi su žmogum 33-us metus

1989 m. pirmoje Lietuvos skautų vadų stovykloje Dzūkijoje vadovybė priima uždarymo paradą. Iš kairės: j.v.s. 
Bronius Juodelis, v.s. Laima Kiliulienė, s. Vyt. Dilba, v.s. F. Šakalys — Lietuvos Skautų Sąjungos tarybos pirm., 
kun. Sigitas Tamkevičius, v.s. Stefa Gedgaudienė ir kiti vadovai.

PRISIMINIMAI IŠ STOVYKLOS DZŪKIJOJE
Negailestingos laiko dul

kės uždengia net gražiausius 
gyvenimo momentus. Tuos 
prisiminimus vėl grąžina ne
tikėti susitikimai su buvusiais 
bendražygiais, nors ir po dau
gelio metų.

Vienas iš žymių įvykių 
majio skautavime buvo daly
vavimas pirmojoje skautų,-čių 
stovykloje laisvę atgavusioje 
Lietuvoje 1989 metų vasarą. 
Ši stovykla buvo planuota 
kažkur Žemaitijoje. Būdamas 
tuo metu Vilniuje ir bendrau
damas su rašytoju, skautu 
vyčiu Kaziu Saja (jis buvo da
vęs įžodį Los Angeles belanky
damas Ameriką) sužinojau, 
kad stovykla čia pat, apie 60

RŪPINKIMĖS ŠIANDIEN SKAUTYBFJ SVARBIAIS REIKALAIS
Atsiliepiu į „Skautybės 

kelyje” X1.27 d. R. Tupčiausko 
keliamą reikalą persvarstyti 
lietuviškosios skautijos įkūri
mo datą, 1919.XI.1.

Nuosekliai vartęs išeivijoje 
veikusios Lietuvių Skautų 
sąjungos Pirmijos 1957—1960 
m. bylas, žinau, kad mūsų 
skautijos įkūrimo data buvo 
Sąjungos vadovybės gvildenta 
tame laikotarpyje. Tuo metu 
Sąjungai vadovavo ir jos veik
loje dalyvavo dar Lietuvoje 
aktyviai skautavę V. Čepas, K. 
Palčiauskas, A. Saulaitis (visi 
buvę LSS Tarybos pirmi
ninkais), Br. Kliorė, Šenber- 
gas ir Šenbergienė, 1961 m. 
savo tik 60-tą gimtadienį at
šventęs Lietuvos skautų 
įkūrėjas P. Jurgėla ir kiti. Dar 
gyvos buvo visuomenėje maty
tos skautininkės: Venclaus- 
kienė, Putvytė, Augustaitytė- 
Vaičiūnienė ir kt. Tuo metu R. 
Tupčiausko suminėta P.

ir, sudaręs su juo naująją san
dorą, po žmogiškosios mirties, 
liko visa žemiškąja ir die
viškąja būtimi Švč. Sakra
mente. Ir Tas — Žmogaus ir 
Dievo Sūnus mūsų tarpe yra 
Dievas, Švenčiausios, žmo
gaus protui nesuvokiamos, 
Trejybės Asmuo.

Pasaulį vis labiau supa ir 
gaubia tamsybių miglos. Iš jų 
ir vėl pavargusia ir nusiminu
sia širdimi šaukiasi žmogus 
Kristaus pranašo Izaijo žo
džiais:

— Rasokite, dangūs, iš 
aukštybių,
ir debesys, lykit, Teisųjį..
Teatsiveria žemė ir teišželdo
Išgelbėtoją.

Iz 45, 8
Išgelbėtojas, Jėzus Kris

tus, Taikos Kunigaikštis atėjo 
jau seniai, seniai ir... pasiliko, 
yra. Tik nuraminkime, nu- 
tildykime savo širdį ir pa
jusime, žinosime Jo esimą.

— Parodyk man, Viešpatie, 
savo kelius,
išmokyk mane takais Tavo 
eiti.

Vesk mane savo tiesa ir

km nuo Vilniaus, Dzūkijoje, 
prie Lietuvoje Švariausios 
Ūlos upės.,

— Aš iš stovyklos važiuo
siu į partizanų kryžiaus šven
tinimą. Tu su Rūta seki mano 
mašiną. Susitiksime rytoj 8 
vai. prie katedros, — nurody
mus man davė Kazys.

Stovyklą radome upės vin
gio pievoje su pūpsančiomis 
palapinėmis. Čia, be poros de- 
sėtkų lietuvaičių, stovyklavo 
ir 6-8 sesės-broliai iš Ame
rikos, vadovaujant v.s. Stefai 
Gedgaudienei.

— Čia mūsų kapelionas 
kun. Sigitas Tamkevičius, — 
mane supažindino stovyklos 
vadovas gilvelistas, v.s.

Jurgėlos „Lietuviškoji skauti
ja” tebebuvo ruošiamame 
spaudai rankraštyje. Tuo lai
kotarpiu v.s. V. Čepo vadovau
toje Tarybos Pirmijoje buvo 
iškilęs ir įkūrimo datos tikslu
mo klausimas. Jei neklystu, 
tuo metu jį kėlė Clevelande 
gyvenantis v.s. V. Šenbergas.i 
Pirmija tą reikalą svarstė ir 
nusprendė lietuviškosiosi 
skautijos įkūrimo datos1, 
nekeisti. Apie tai vėliau esu 
kalbėjęs su v.s. K. Palčiausku, 
kuris irgi laikėsi tos pačios 
nuomonės. Apart įkūrėjo P. 
Jurgėlos, čia suminėtos as
menybės yra dar Lietuvoje 
buvę skautų vadovybės nariai.

Vadovaujantis Amerikoje 
tuo metu dar gyvų liudininkų 
nusistatymu, manau, kad 
dabar, praslinkus aštuoniems 
dešimtmečiams, įkūrimo datą, 
ypač jei ji kam nors šiek tiek ir 
nepatinka, laikyti bent įsi
senėjusia ir nebekeičiama.

mokyk mane,
nes Tu esi Dievas, mano
Gelbėtojas
ir Tavyje aš visados turiu 
vilties.

Atmink, Viešpatie, savo 
pasigailėjimus 
ir savo gailestingumus, 
kurie yra nuo amžių.

Ps. 24, 4-6 
Kalėdose giedokime džiaugs

mingą meilės ir dėkingumo 
himną Jėzui — Atpirkėjui, 
minint Jo gimtadienį žemėje, 
nes pagal pranašą Ezekielį, 
Jis tikrai mums duos tyrą 
širdį ir įlies naujos dvasios; 
išėmęs akmeninę širdį, įdės 
jautrią, kad gyventume pagal 
Jo įstatus, laikytumėmės Jo 
įsakymų ir juos vykdytume.
(Plg. Ez 11, 19-20)

Žemės keliuos ir takeliuos,
keliaudami kartu su Jėzumi, 
viliamės sveikinti Jį gimtadie
nyje ir tretįjį tūkstantinį kartą 
nesutemstančioj šviesoj, nors 
būsime ir nutolę nuo žemės 
šviesmečių šviesmečiais.

Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų.

Irena K

Feliksas Šakalys.
— Tai jūs „Lietuvos Baž

nyčios kronikos” redaktorius, 
— spaudžiau kairę labai švie
saus veido, besišypsančiam 
stovyklos kapelionui, nepa
našiam į buvusį tremtinį.

... Po keturiolikos metų — 
2002 m. gruodžio 15 d. vėl teko 
sutikti buvusį pirmosios 
skautų stovyklos kapelioną, 
dabar Kauno arkivyskupą- 
metropolitą Sigitą Tamkevičių 
Pasaulio lietuvių centro kū
čiose, Lemonte. Jo šviesus vei
das ir šypsena buvo tokia pat, 
kaip ir skautų stovykloje 
Dzūkijoje.

j.v.s. Bronius Juodelis

Kam svarbu kaip ir kodėl 
Pirmija paskutinį kartą šį 
klausimą svarstė, gali pa
sitikrinti Sąjungos archyvuo
se, Lemonte. Taip pat pa
žvelkime į kitų istorinių įvy
kių bei organizacijų gimtadie
nių datas. Pvz., tik apytikriai, 
kelių metų tikslumu, iš 
tikrųjų žinome, kada Kristus 
gimė, nors nuo Jo gimimo 
šiandien skaičiuojame laiką... 
Arba kun. St. Ylos parašytame 
.Ateitininkų vadove” matome, 
kad tikslus ateitininkų gimta
dienis taip pat neaiškus: 
.Jungti ateitininkų veikimą (į 
Federacijas :— AD) pradėta 
1919” (psl. 109); tačiau šaknų 
reikia ieškoti 1908, 1909, 
1911, 1912; įžodis pradėtas 
vartoti tik 1925 ir t.t. Vėl ke
liant įkūrimo datos tikslumą, 
gal galima klausti: ar skauty- 
bei svarbesnių reikalų šiais 
laikais jau nebeliko?

v.s. fil. A. Dundzila
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Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

traumų specialistas
6645W. Stanley Avė., Berwyn, IL 

60402. Tel. 708 - 484-1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais susi

tarus. Kalbame lietuviškai.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-6260

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330;

lietuviškai 815-744-8230 
www.cent0rferauiųeryandbreesthea»h.oom

Nuotr. V.B. PažiOrienėa.

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health,
1200 S. York, Ehihurst, IL 60126 

630-941-2609

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą
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STALININIŲ LAGERIŲ 
KANKINYS GEN. MJR. JONAS

JUODIŠIUS

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 18 d., trečiadienis 3

| Bronius Nainys

Išeivių balsai
1941 m. birželio 10 d. ge

nerolas mąjoras Jonas Juodi
šius, drauge su grupe Lietu
vos kariuomenės aukštes
niųjų karininkų, tarnaujančių 
29-am Raudonos armijos teri
toriniame korpuse, buvo iš
siųstas į vasaros kursus 
Maskvos karo akademijoje, 
tačiau, prasidėjus II pasau
liniam karui, birželio 28 d. jie 
buvo areštuoti ir išvežti į sta
lininį lagerį Norilske, o vėliau 
kai kurie buvo pervežti į kitus 
mirties lagerius. Dauguma 
šių karininkų daugiau į Lie
tuvą nesugrįžo...

Jonas Juodišius gimė 
1892 m. birželio 18 d. Šakių 
apslp-. Barzdų valsč., Vėdarų 
kaime. Vidurinį mokslą baigė 
Vilkaviškio gimnazijoje. Buvo 
vienas pirmųjų Lietuvos atei
tininkų. 1913 m. išvyko studi
juoti matematiką į Petrapilio 
universitetą. Studijuodamas 
aktyviai dalyvavo Petrapilio 
lietuvių visuomeninėje veiklo
je, bendradarbiavo su laik
raščiu „Lietuvių balsas”.

1914 m. prasidėjus I pa
sauliniam karui, buvo mobi
lizuotas į rusų kariuomenę. 
Paskirtas į Odesos karo mo
kyklą, kurioje pasižymėjo 
stropumu ir drausme. 1916 m. 
gruodyje šią mokyklą baigė. 
Tarnavo įvairiuose Rusijos 
armijos pulkuose, buvo fronte 
ir dalyvavo kautynėse, ėjo 
įvairias artilerijos karininko 
pareigas.

Po Rusijos revoliucijų J. 
Juodišius palieka tarnybą, ta
čiau į Lietuvą dėl įvairių 
priežasčių sugrįžta tik 1918 
m. liepos mėnesį. Trumpą lai
ką dėstė matematiką Šakių 
„Žiburio” gimnazijoje. Prasi
dėjus Nepriklausomybės ko
voms, 1919 m. sausio 25 d. 
savanoriu įstojo. į Lietuvos ka
riuomenę. Pradžioje — jau
nesnysis karininkas Kauno 
komendantūroje, o vėliau — 
naujojoje artilerijos 2-je bate
rijoje, su kuria dalyvauja 
Nepriklausomybės kovose 
fronte prieš bolševikus — ties 
Pakalniškiais, Žasliais, Stra- 
šiūnais, Rozalinovu, Borovka, 
Anenhofu, Neu Grunvaldu, 
Burokiškiais, Zacharovka, Pa
berže, Šapeliais, Romariš- 
kiais, Inuliais, Ilukste, Daug
piliu...

Nuo 1920 m. vasario 1 d. 
paskirtas pasienio pulko kuo
pos, o kiek vėliau ir bataliono 
vadu. 1922 m. skiriamas hau
bicų baterijos vadu. Tų pačių 
metų pabaigoje kpt. J. Juo
dišius buvo pasiųstas mokytis 
į Aukštuosius karininkų kur
sus. Baigus kursus 1923 m.

GYVENIMO VINGIAIS
JUOZAS KAZIONIS 

Pūga
Nr.2

Jai teksią dar daug ką ap
svarstyti. Ne, nei Stasės, nei 
Reginos į laidotuves atvyks
tant ji nesitikinti. Žino, kokie 
pas juos dabar orai, o ir kelio 
atstumai tolimi, * nors šiuo 
momentu būtų gera šalimais 
savą žmogų turėti. Po Jurgitos 
skambučio, lyg priblokšta, 
Stasė skubiai paskambino 
Reginai ir viską atpasakojo.

Nerimaudama, vaikšto da
bar Stasė apsiblaususi visą 
rytą po kambarį, negalėdama 
apsiraminti, prisiminusi va
karykštį su Jurgita pokalbį, o 
apie siaučiančią lauke pūgą 
negali net pagalvoti. Tad nu
tarta, kad ji turėtų vėl pasi
kalbėti su Regina. Pirmiausia, 
Stasė bando įtikinti, kad ji 
nesusimanytų šiuo laiku pas 
ją važiuoti, nes lauke klaiki 
pūga. Ne, Regina nebandžiusi 
nei mašinos iš garažo traukti.

vasarą J. Juodišiui buvo su
teiktas majoro laipsnis ir pa
skirtas 2-jo artilerijos pulko 
vado padėjėju, o nuo 1924 
metų eina šio pulko vado 
pareigas.

1925 m. rugsėjo mėn. kol 
mandiruojamas į Belgijos ge
neralinio štabo akademiją 
„Ecole de guere”, kurioje mo
kėsi iki 1929 m. Grįžęs iš Bel
gijos tarnavo Lietuvos kariuo
menės generalinio štabo III 
skyriuje, iš kur 1930 m. per
keliamas į Pirmojo Lietuvos 
Prezidento karo mokyklą 
inspektoriumi. Karo mokyklo
je dėstė karo istoriją ir tak
tiką. 1932 m. skiriamas 
komisijos pirmininku Karo 
muziejuje įrengti PLP Karo 
mokyklos skyrių. Inspekto- 
riaujant Karo mokykloje, jo 
iniciatyva buvo pradėtas leisti 
žurnalas „Kariūnas”.

Gen. mjr. Jonas Juodišius.

1934 m. vasario mėn. jam 
buvo suteiktas gen. štabo pul
kininko laipsnis ir skiriamas 
4-to artilerijos pulko Šiauliuo
se vadu.

1939 m. kovo 22 d. gen. 
štabo pulkininkas J. Juodi
šius skiriamas PLP Karo 
mokyklos viršininku ir šiose 
pareigose išbūna iki sovieti
nės okupacijos.

Persijotas per sovietinių 
komisarų „sietą” jis skiriamas 
Raudonosios armijos 29 teri
torinio korpuso 179 divizijos 
artilerijos viršininku.

1940 m. rudenį gen. mjr. 
J. Juodišius su šeima per
sikėlė gyventi į Vilnių, kur 
buvo divizijos štabas. Ka
binete jis sėdėjo kartu su savo 
štabo viršininku gen. štabo 
pik. ltn. A. Malijoniu, kuriam, 
vienam iš nedaugelio Lietu
vos aukštųjų karininkų, teko 
savo akimis matyti Lietuvos 
valstybingumo atkūrimą ir 
Lietuvos karininkijos tragedi
ja

Nors sniego valytuvas pro
tarpiais pravažiuoja, bet kas 
iš to, kad iki gatvės negali pri- 
sikapstyti: sniego kalnais už
verstas išvažiavimas į gatvę. 
Bandžiusi savo rankiniu valy
tuvu krapštytis link gatvės, 
bet kai tik jos „Toro” pasiekia 
suverstą sniego krūvą, nusi
čiaudi keletą kartų, uždusęs ir 
gęsta, nors tu ką daryk. Daug 
aiškinti Stasei apie sniego 
kalnus nei nereikia, ji visa tai 
pati pro langą mato. Tiesa, 
nuo jos namų iki Reginos ne 
per toliausiai, tik keletas my
lių, bet ar toli nuvažiuosi, ne- 
nusiritęs į griovį, kai visur pri
pustyta.

„Paskambink, mama, Jur
gitai ir pasakyk, kokia pas 
mus šiuo metu sniego audra ir 
paaiškink, kad į laidotuves 
mes negalėsime nuvažiuoti; 
oras baisus, o ir atstumas —

2002 m. gruodžio 14 d. į Europos Sąjungą Lietuvai gavus pakvietimą, Lietuvos vadovybės nariai, dalyvuvę ES 
viršūnių suvažiavime. Iš kairės: užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, prez. Valdas Adamkus, premjeras 
Algirdas Brazauskas ir vyriausias euroderybininkas Petras Auštrevičius. K. Vanago (Elta) nuotr.

1941 m. gegužės mėnesį J. 
Juodišius grįžo iš Pabaltijo 
karinės apygardos štabo Ry
goje. Jis namiškiams pasakė, 
kad bus siunčiamas į Maskvos 
karo akademiją, į vasaros 
kursus.

Birželio 10 d. jis atsis
veikino su šeima, su kuria 
jam nebus lemta daugiau 
susitikti.

Prasidėjus II pasauliniam 
karui, 1941 m. birželio 28 d. 
Maskvoje gen. mjr. J. Juodi
šius su kitais lietuviais, lat
viais ir estais karininkais 
artileristais areštuojamas ir išve
žamas į Norilską, stalininį 
lagerį prie Lamos ežero. 1944 
m. liepos mėn. likę gyvi aš
tuoni artileristai išvežami iš 
šio lagerio į Mordvių ASSR, 
Javos gyvenvietėje esantį Tem- 
nikovskij lagerį. Iš šio lagerio 
šeima gauna pirmuosius 
laiškus, rašytus draugų adre
su, nors 1944 m. vasarą LTSR 
liaudies komisarų tarybos 
žmonai išduotoje pažymoje 
yra parašyta, kad „gen. mjr. J. 
Juodišius yra išvykęs į kursus 
ir dingo be žinios”.

1949 m. vėl rudenį gen. 
mjr. J. Juodišius ištremiamas 
dar šiauriau — į Abezę. Į ją 
patekdavo suluošinti, praradę 
kasyklose sveikatą kaliniai. 
Abezėn veždavo ir šiaip ligo
tus, „nurašytus” kalinius, 
atseit „poilsiui”, o iš tikrųjų... 
Apie gyvenvietę yra dideli 
žemės plotai, kuriuose 
palaidota tūkstančiai kalinių. 
Kapai būdavo pažymėti tik 
raide ir numeriu, todėl iš visų 
buvo identifikuoti tik trys: 
Vilniaus universiteto profeso
riaus Levo Karsavino, meno
tyrininko Nikolajaus Purino 
(Anos Achmatovos vyro) ir 
gen. mjr. J. Juodišiaus.

1950 m. pabaigoje, prieš

tai ne į Marąuette Parką — ne 
keliolika, o per pora šimtų my
lių. Kai praeis pūgos, aplan
kysime ją ir Aurimą — paguo- 
sime... Į lauką tai tu eiti šian
dien nei nemėgink”, — aiškina 
ir perspėjinėja ją duktė.

Ilgai nelaukus, Reginos 
paraginta. Stasė paskambino 
Jurgitai. Telefonu atsakė Au
rimas. Jis kalbėjo tykiai,-vos 
galėjai girdėti. Keletą kartų 
Stasė prašė: ,Aureli, kalbėk 
garsiau, pas mane čia blogai 
girdėti”. Bet tai ne ką te
padėjo. Iš jo kalbos suprato, 
kad mama išvykusi į laidotu
vių namus, o kada grįš, jis ne
žinojo. Trumpai jie tekalbėjo. 
Ir toli būdama, Stasė jautė, 
kaip sunku buvo aštuonmečiui 
berniukui kalbėti apie įvy
kusią nelaimę ir tėvo netektį. 
Jo žodžiai strigo gerklėje, o 
akys tikriausiai buvo pasruvu
sios ašaromis. Stasė irgi ne
spėjo šluostyti sudrėkusių 
savo skruostų. Keletą kartų ji 
Aurimui kartojo, kad į laido
tuves jie neatvyks, nes pas 
juos siaučianti baisi pūga ir 
prašė, kad jis nepamirštų jos

PALYGINAMOJI DEMOGRAFIJA
Iš Lietuvos Respublikos 

generalinio konsulato gauta
me pranešime kaip balsuoti 
Lietuvos Respublikos prezi
dento rinkimuose buvo duotas 
tinklapio adresas (www.vrk.- 
lt), kur galima rasti informa
cijos'apie pačius kandidatus. 
Ten susigundžiau apsilankyti 
ir šį tą nusirašyti.

Pirmiausia, kandidatuoja 
septyniolika asmenų. Šešioli
ka iš jų (94 proc.) yra vyrai ir 
viena (6 proc.) moteris. Pas
taroji yra Kazimiera Pruns
kienė.

Bent trys kandidatai yra 
su žymia Vakarų pasaulio pa- 

s tirtimi. Tai Valdas Adamkus, 
Kazys Bobelis ir Juozas Pet
raitis (gimęs 1957 m. Melbou- 
rn, Australijoje).

Kandidatų amžius svyruo
ja -nuo 42 metų (Eugenijus 
Gentvilas) il^ 79 metų (Kazys 
Bobelis). Beveik pu$ė jų (8) 
yra tarp 50 ir 59 metų am
žiaus. Kiti vyresni (3) arba 
jaunesni (6). Apibendrinant 
galima sakyti, kad pusė kan
didatų yra žemiau 52 metų

Naujuosius metus, šeima ga
vo Vilniaus mieste Stalino 
rajono karinio komisariato 
pranešimą, kad artilerijos 
gen. mjr. J. Juodišius, ei
damas tarnybą tarybinėje ar
mijoje, mirė 1950 m. gruodžio 
18 dieną.

Už nuopelnus Tėvynei 
gen. nųr. J. Juodišius buvo 
apdovanotas DLK Gedimino
III laipsnio, Vytauto Didžiojo
IV laipsnio, Latvijos Trijų 
žvaigždžių ordinais bei Lie
tuvos ir Latvijos Nepriklau
somybės 10-mečio medaliais.

• Paruošė
Stasys Ignatavičius

žodžių pakartoti mamai. Au
rimas prižadėjo.

Užbaigusi telefoninius po
kalbius, Stasė vėl grįžo prie 
lango. Jos akys klajojo šen bei 
ten; susirūpinusi stebėjo po 
kiemą siaubą keliančius snai
gių debesis ir krentančias 
smulkias medžių šakas. Vėjo 
blaškomi, sūkuriai skraidė 
apie langus, gūsiais nešė snie
gą nuo stogo žemyn ir blaškė 
po kiemą į visas puses, protar
piais nuskraidindami vis nau
ją nudžiūvusią ąžuolo šaką. 
„Šėlk, patrakėle, šėlk, pakol 
nenutrūksi sprando”, — pyko 
Stasė, stebėdama nesiliau
jančią pūgą. Nieko geresnio 
nebesugalvodama, ji grįžo ir 
krestelėjo į savo minkštą kėdę.

Valią dabar ji duoda min
tims, kurios, kaip tos lauke 
blaškomos snaigės, be vietos, 
skraido nestabdomos, paleng
vėle nuklysta į prieš daugelį 
metų Stasės apleistą kaimą, 
toli likusius gimtuosius na
mus.

* * *

Pūgos, net keletą kartų

amžiaus, o kita pusė virš to 
amžiaus. Sudėjus visų metus 
ir padalinus iš esamų kandi
datų skaičiaus, kandidatų 
amžiaus vidurkis yra 54.6 
metai.

Kaip visai tai, palyginus 
su JAV LB tarybų ir valdybų 
pirmininkų amžiumi? Pasku
tiniųjų keturių JAV LB tary
bos pirmininkų amžiaus vi
durkis yra 64 metai. JAV LB 
Krašto valdybų pirmininkai 
paprastai yra jaunesni. Pas
kutiniųjų keturių Krašto val
dybos pirmininkų amžiaus 
vidurkis yra 56.2 metai 
(„Draugas”, 2002. 3. 22.).

Romualdas Kriaučiūnas

* Švęsdama 10 metų jubi
liejų, bendrovė „Senukai”
Kaune atidarė naują prekybos 
ir paslaugų pastatyną, ku
riame įsikūrė 17 parduotuvių. 
Spėjama, kad čia per dieną 
apsilankys iki 5,000 pirkėjų. 
Bendras modernios išvaizdos 
pastatyno plotas siekia 28,000 
kv.m. Daugiau nei pusę naujo
jo prekybos ploto išnuomota 
prekybos ir paslaugų firmoms. 
Čia taip veikia pirmoji Kaune 
„Noria” maisto prekių parduo
tuvė, vaistinė, vaikams skirta 
žaidimų aikštelė. „Senukai” 
ypatingą dėmesį skyrė pirmą 
kartą Lietuvoje prekybos cen
tre pagal Vokietijos firmos 
projektą įkurtam žiemos so
dui, kuriame — net apie ke
liasdešimt tūkstančių litų kai
nuojantys augalai. Augalų gro
žiu bus galima gėrėtis užkan
džiaujant šalimais įrengtame 
restorane, kurį numatoma 
atidaryti kitais metais.(KD, Elta)
per žiemą, užklupdavo juos ir 
ten, kaime. Ji labai gerai visa 
tai dar prisimena. Bet žmonės 
Lietuvoje prie žiemos išdaigų, 
kokios jos bebūtų, buvo pri
pratę ir per daug dėl jų ne
siskundė. Jei reikėjo nukakti 
kur — kinkė arklį į roges, rišo 
prie šono varpelį ir dulka 
skambėdami per pusnynus, 
patenkinti, kad net gražu žiū
rėti ir klausyti. Apie namus ar 
iki šulinio, jiems irgi tekdavo 
su sniegais pakariauti, kol 
prisikasdavo, taip kaip ir čia. 
Motorinių sniego valytuvų ten 
nebuvo, viską rankomis rei
kėjo atlikti. Ji pasineria savo 
prisiminimuose — vaizdai 
lengvai plaukia iš praeities to
lių ir skęsta mintyse vienas po 
kito. Prieš akis atsiveria kitas 
ir vis naujas prabėgusių dienų 
lapas.

Stasė gerai prisimena — ji 
buvojau gerokai ūgtelėjus, kai 
netoli namų buvo pravestas 
Žemaičių plentas, bet, pūgoms 
užėjus, nedaug ir jis tepadėda- 
vo. Po laukus siausdavo vėjas, 
kaip patrakęs sūkuriais blaš
kydamas sniegą tolyn, į dirvas

Jie nereiškia nieko, sako 
mano aplinkos bičiuliai, ir 
jiems neprieštarauju. Tačiau 
vis tiek skambinu į konsulatą 
ir registruojuosi. Tai nepa
daryti kažkaip neleidžia ir są
žinė, ir visgi įsitikinimas, kad 
balsas yra balsas, kuris vis 
tiek skaičiuojamas, ir kaip 
gali taip visiškai nieko ne
reikšti? Ne per vėlai, klausiu, 
gruodžio 9-tos rytą? O ne, sa
ko, iki 17-tos balsavimo me
džiagą išsiųsti paspėsim.

Ją gavau gruodžio 10-tą 
Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje tikrai stro
pus. Malonus moteriškas bal
sas, bet kartu ir liūdnokas: kol 
kas norinčių tik apie 1,200 te- 
susirado, ir tie patys neatrodo 
per daug uolūs. Registruojasi, 
bet ar balsuos, tai dar nežinia? 
Seimo rinkimams 2000 metais 
užsienyje buvo užsiregistravę 
11,500, bet balsavo mažiau 
negu pusė. Ar šiais metais jų 
gali būti daugiau? Vyriausioji 
rinkimų komisija (VRK) Vil
niuje tikisi jų pagausėjimo, 
ypač Šiaurės Amerikoje, nes 
net du kandidatai yra buvę 
Amerikos lietuviai, o Austra
lijos lietuvis negi nepritrauks 
daugiau balsų iš to žemyno? 
Vargu, moja ranka, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, prie 
kavutės susėdę „žinovai”, 
kiekvieną sekmadienį susi
renku papolitikuoti. Kas jau 
apie tuziną metų po Europą 
besibastantį Petraitį ten žino? 
O čia — kaip aną kartą: kas 
buvo už Adamkų, tas ir liko. 
Gerai, sakau, bet kodėl tiek 
mažai?

Atsakymas tas pats: mūsų 
balsai nieko nereiškia, tai ar 
apsimoka tas vargas? Manau, 
kad tuo teiginiu abejoja ir jo 
nuolatiniai kartotojai. Per 
praėjusius rinkimus Adam
kaus laimėjimą lėmė tik 
12,000 balsų. Tai labai labai 
plonas siūlelis, ir, tarkim, tre- 
čiabangių rimtesnis „susi- 
baudimas” už Paulauską rin
kimus galėjo pakreipti vi
siškai kitaip. Kiti vėl — nėra 
už ką balsuoti. Toks rankos 
mostas gal „galioja”, Seimą 
renkant, bet JAV lietuviui tin
gėti pabalsuoti už kurį vieną 
iš dviejų gerai pažįstamų 
„vietinių” kandidatų, jeigu 
nori remti tik „savus”, jau 
rimtesnis nesusipratimas. Bet 
yra dar penkiolika kitų, tarp 
jų — keletas ir gerų politikų. 
Tad manau, kad šis nerangu
mas turi kitas priežastis. 
Viena jų — pilietybės klausi
mas. Nors dabar, pagal šiais 
metais papildytą ir Seimo pri
imtą įstatymą, Lietuvos pilie

ir ganyklas — ant grindinio 
nelikdavo jo nei kvapo. Bet už
tat tarpukalnėse ar pamiškėse 
pripustydavo jo apsčiai ir 
kalnais užversdavo kelio grin
dinį; tik stambesni sunk
vežimiai ar autobusai, grandi
nėmis apsuktomis padan
gomis, šiaip taip prasimaldavo 
pro Žemaitijos kalvas.

Koks gyvenimas Lietuvoje 
buvo vėliau — bolševikmečiu, 
kai ji jau buvo išvykusi, ir kaip 
jie ten su sniegais kariavo, 
Stasė teturėjo menką supra
timą. Vien iš gaunamų laiškų 
bei vietinių lietuviškų laik
raščių apie krašto padėtį ji 
šiek tiek tesusigaudydavo. Ta
čiau tai buvo tik nuotrupos to, 
kas iš tikrųjų ten vyko. Ir ne 
aršios Lietuvos žiemos jiems 
Amerikoje labiausiai nerimą 
kėlė, bet siaučiantis ten bolše
vikinis teroras ir priespauda, 
kokią jų artimieji kentė. Pačiai 
okupantų teroro patirti nete
ko. Vos vaikystę kaime pra
gyvenusią, likimas atplėšė iš 
gimtinės su tūkstančiais besi
traukiančių nuo raudonojo sli
bino ir nubloškė į karo sūku

tybę turi kiekvienas JAV lie
tuvis, kuris tik save lietuviu 
pripažįsta, taigi ir antraban- 
giai — jų vaikai, vaikaičiai ir 
dar vaikaičių vaikai, taip pat 
ir trečiabangiai, bei jų tokie 
pat palikuonys, bet dar daug 
yra įrodinėjančių kitaip. Aš 
nepilietis, ir baigta. Ir piliety
bės neprašysiu. Daugelis dar 
vis neužmiršta to gilaus įžeidi
mo, kurį išgyveno, kai pirmieji 
nepriklausomos Lietuvos va
dovai atsisakė po Antrojo pa
saulinio karo okupanto iš
vytiems lietuviams pripažinti 
turimą Lietuvos pilietybę. Tai 
buvo labai žiaurus akibrokš
tas. Bet toji padėtis pakeista, 
klaida ištaisyta, ir mums be
lieka tik techniškas už
davinys: įsigyti Lietuvos pilie
tybę įrodantį dokumentą — 
pasą. Ir čia nebe koks nors 
prašymas, bet jau reikalavi
mas, kurio jokia Lietuvos val
džios įstaiga neturi teisės pa
neigti. Ir labai keista, kad 
daugelis JAV lietuvių tai ne
nori padaryti. Čia nurodoma 
jau kita priežastis: prarasiu 
Amerikos pilietybę sako. Bet 
tai irgi daug kartų aiškinta ir 
įrodyta: Lietuvos piliečio pasą 
įsigijus, Amerikos pilietybei 
prarasti jokio pavojaus nėra. 
Pavyzdys čia gali būti ir 
Lietuvos prezidento atvejis: 
Valdas Adamkus, turėdamas 
abi pilietybes, kandidatavo į 
Lietuvos prezidentus, užsiimi
nėjo rinkimine veikla, laimėjo 
rinkimus, apie visa tai viešai 
skelbė daug JAV žiniasklaidos 
šaltinių, ir nė viena JAV val
džia dėl to nesuko sau galvos. 
Adamkus Amerikos pilietybės 
atsisakė pats ir tik prieš prie
saiką. Visiškai nesuprantu, iš 
kur toji baimė paprastiems pi
liečiams, kai niekas iš JAV pu
sės negąsdino net ryškiausio 
Lietuvos politiko. Nė vienam, 
Lietuvos pasą įsigijusiam, 
JAV pilietybė dar nebuvo 
atimta. Ir nebus.

Žinau, kai iki rinkimų vos 
kelios dienos, paso nebeįsigy- 
si, neužsiregistravęs — nebe- 
užsiregistruosi. Balsuokim 
bent visi tie, kurie šiai pilie
tinei pareigybei esam pasi
ruošę. Jeigu neturim už ką, 
siųskim „tuščią” lapelį, bet 
parodykim bent atsakomybės 
supratimą. Šalia to, tuojau pat 
kreipkimės į Lietuvos konsu
latus Amerikoje pasų kitiems 
rinkimams. Argi nekeista, kad 
daug metų triukšmavę dėl 
Lietuvos pilietybės, ją gavę, 
atsisakom naudotis. Čikagoje 
registruotų — tik 1,200. Labai 
jau nejauku.

riuose nuniokuotus Vakarus, o 
iš ten, po keletos metų pra
leistų benamių stovyklose, su 
dėdės šeima pasiekė ir Čikagą. 
„Kaip seniai visa tai buvo, Die
vuli, tu mano, — atsidūsta 
Stasė. — Viskas skęsta lyg 
miglose”. Kiek daug per tuos 
metus ji nugyveno.— buvo ge
rų dienų, bet būta ir sunkių. 
Dėkinga ji dabar savo dėdei ir 
dėdinai, kad, traukdamiesi iš 
Lietuvos, nepaliko jos ten var
gui ir nežiniai. Taip jau buvo 
lemta, kad tą nepamirštamą 
vasarą, kai ji buvo nuvykusi 
pas krikšto tėvus į miestą, 
matyt, pats likimas ją ten nu
vedė, kad į namus sugrįžti jai 
jau nebeteko; išklydo su gimi
nėmis į nežinią, jų globoje 
užaugo ir subrendo. Ar ati
trūkusi nuo namų ir negalė
dama ten grįžti, prisiminė ji ir 
ilgėjosi savo tėviškės prie Že
maičių plento, toli likusių na
miškių? Ir dar kaip! Ilgesys ir 
skausmas buvo slegiantis. Ne 
sykį ji pagalvodavo — jei ga
lėtų, visa palikusi, pėsčia 
leistųsi namų link.

Bus daugiau
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DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS PATRIARCHO 
VARDO VARTOJIMO

Išeivijos lietuvių dienraš
tyje „Draugas” 2002 m. va
sario 19 d. buvo išspausdintas 
straipsnis „Mažosios Lietuvos 
patriarchas”, kurio autorius 
Vilius Trumpjonas' nesutinka 
su tuo, ’ kad Kurtas Vėlius 
būtų vadinamas šiuo vardu, 
nes Lietuvos Respublika tokio 
titulo neteikia. Po kelių mėne
sių V. Trumpjonas parašė kitą 
panašaus turinio straipsnį „Ar 
Lietuvos Respublika teikia 
’patriarcho’ titulą?”, kuris bu
vo išspausdintas leidinyje 
„Lietuvių balsas” (2002 m. 
birželio 18 d.). Jame autorius 
„patriarcho” titulo vartojimą 
vadina nesusipratimu,

V. Trumpjono pagrindinis 
argumentas, kodėl Kurtas Vė
lius negali būti vadinamas 
patriarchu, yra tas, kad tokio 
titulo Lietuvos garbės vardų 
sąraše nėra, o jei toks ir būtų, 
tai jį gali suteikti tik Lietuvos 
Respublikos prezidentas. To
dėl, jo manymu, šiuo titulu 
niekas negali būti vadinamas, 
o jei kas Kurtą Vėlių taip vadi
na, tai rodo, kad „mūsų tarpe 
vis dar gyvuoja tolerancijos 
stoka ir kultūrinis bei istorinis 
neišprusimas” (2002.04.09). Iš 
to susidaro įspūdis, kad šis titu
las yra kai kurių asmenų 
neatsargus pasakymas ir dau
giau neturėtų būti kartoja
mas. Nesutikdami su autoriu
mi, norėtume paklausti, kodėl 
jis straipsnyje nė žodžiu neuž
simena apie šio titulo varto
jimą prieškarinėje Lietuvoje ir 
apskritai, ar šis vardas Mažo
joje Lietuvoje svetimas? Ne
jaugi autoriui nėra žinoma, 
kad šiuo titulu buvo vadina
mas Lietuvos patriotas Mar
tynas Jankus? Šis vardas yra 
oficialiai vartojamas „Lietuvos 
Respublikos nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registre”, 
kuriame aiškiai pasakyta 
„Mažosios Lietuvos patriar
chas Martynas Jankus 
(1858—1946)”. Šio vardo tik
rumą parodo ir Pranio Alšėno 
knyga „Martynas Jankus Ma
žosios Lietuvos patriarchas: 
gyvenimas, darbai ir likimo

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

PUPELĖS SU MIGDOLAIS
2 svarai šviežių žalių pu

pelių ankščių, paruoštų viri
mui

1/4 puod. sviesto arba 
margarino

1/2 puod, riekutėmis sup
jaustytų be žievelių migdolų

(blanched almonds)
1/2 sezamo sėklų (sesame 

seeds), sutrintų
1/4 šaukštelio druskos
1/4 šaukštelio maltų pi

pirų
Virti pupelių ankštis, kol 

bus minkštos (nepervirti).

Mišinys cepelinams (AB „Malsena”), Lietuvos metų gaminys.
G. Žilinsko (Elta) nuotr.

lemties vingiai” (Torontas, 
1967). Galėtume pateikti ne 
vieną straipsnį, kur yra varto
jamas titulas „patriarchas”.

Abejodami V. Trumpjono 
argumentų svarumu dėl „pat
riarcho” vardo ' pagrįstumo, 
mes manome, kad vis dėlto ne 
kiekvienas gali būti vadina
mas šiuo vardu, bet tik ne
daugelis, kurie labiausiai savo 
gyvenimu ir darbais įrodė 
savo atsidavimą Mažajai Lie
tuvai. Šiuo atveju mes sutin
kame su Vytautu Landsbergiu 
ir Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos pirmininku 
Zigmu Zinkevičiumi, kurie 
šiuo garbingu vardu vadina 
Kurtą Vėlių. Šis Mažosios Lie
tuvos sūnus pakankamai įro
dė savo pasiaukojimą šiam 
kraštui. Dar būdamas jaunuo
lis, jis įsijungė į patriotinės 
Klaipėdos krašto „Santaros” 
draugijos veiklą ir buvo Stan- 
kiškių skyriaus pirmininkas. 
1939 m. Klaipėdos kraštą pri
jungus prie Vokietijos, esesi
ninkai jį visą savaitę kankino 
kalėjime Kintuose, vadindami 
jį „kiaulių šunimi” už tai, kad 
jis puoselėjo ir gelbėjo nuo ger
manizacijos nukentėjusią Ma
žosios Lietuvos kultūrą ir ko
vojo už lietuvybę tarp lietuvi
ninkų vaikų. Kurtas Vėlius 
buvo vienas iš nedaugelio disi
dentų, pasisakiusių už Lietu
vą ir už tai vokiečių išvadintas 
„tėvynės išdaviku”. Nepails
damas jis kovojo už Mažąją 
Lietuvą, būdamas toli nuo tė
vynės: buvo Mažosios Lietuvos 
draugijos Čikagoje ir Mažo
sios Lietuvos fondo steigėjas, 
aktyviai dalyvavo kiekvienoje 
organizacijoje, kur pagarbiai 
buvo minimas Mažosios Lie
tuvos vardas.

Kurtas Vėlius nėra praei
ties žmogus. Jis aktyviai kovo
ja už Mažąją Lietuvą ir šiandien. 
Savo santaupas jis dosniai 
aukoja jos atgimimui, tikė
damas, kad įmanoma atlyginti 
sovietų padarytą žalą ir pri
minti Mažosios Lietuvos vai
kams jų krašto praeitį, kul
tūrą, tradicijas. Kurtas Vėlius

Nusunkti ir sudėti į dubenėlį, 
uždengti, kad neatvėstų. J tą 
patį puodą (be vandens) sudėti 
migdolus, sviestą, druską, pi
pirus, sezamo sėklas ir pakai
tinti 4-5 minutes, nuolat 
maišant, kol migdolai gražiai 
pageltonuos.

Supilti migdolų mišinį ant 
išvirtų pupelių, sumaišyti, 
kad visas padengtų ir nedel
siant patiekti į stalą.

DARŽOVIŲ MIŠRAINĖ
1 puod. žiedinių kopūstų 

„galvučių”

tai daro labai apgalvotai ir 
pagrįstai: jis remia knygų lei
dybą, Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčią, kuri sėk
mingai vienija Mažosios Lie
tuvos dukteris ir sūnus, lietu
vininkų bendriją „Mažoji 
Lietuva”, Klaipėdos univer
sitetą, Vydūno fondą, bib
liotekas, M. Jankaus, Kintų, 
Šilutės muziejus bei daugelį 
kitų Mažosios Lietuvos kul
tūros paminklų. Mažoji Lie
tuva yra jo gyvenimo ir širdies 
dalis, jos labui jis atsidavęs 
dirbo nuo pat jaunystės iki šių 
dienų, rizikuodamas net gy
vybe (Kintai 1939), nes „lietu
vybė man idealas”, — sako 
Kurtas Vėlius atsiminimų 
knygoje „Dvyliktoji diena” 
(Antas Ž.; Antanas Žukaus
kas), Dvyliktoji diena, — 
Kaunas 2002). Mes neabejo
jame, kad už šį idealą jis kovos 
ir dirbs iki mirties. Manome, 
kad todėl atgimimo kovų va
das Lietuvos Respublikos Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pagarbiai sveiki
na 80-mečio proga „Mažosios 
Lietuvos Patriarchą Kurtą Vė
lių, nuo jaunystės dienų be
sirūpinantį lietuvybės atkū
rimu ir išlaikymu Mažojoje 
Lietuvoje”. Ta pačia proga 
sveikina „Krikščioniškų verty
bių puoselėtoją — Mažosios 
Lietuvos patriarchą Kurtą 
Vėlių” ir LKDP pirmininkas 
Zigmas Zinkevičius. Jiems pri
tariame ir mes — Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažny
čia, manydami, kad Kurtas 
Vėlius yra vertas šio garbingo 
titulo.

Manome, kad Kurto Vė
liaus titulavimas patriarchu 
nėra atsitiktinis ir nepagrįs
tas. Jis ne pats sau suteikė šį 
vardą, bet šiuo vardu jį vadina 
kiti, tarp jų ir bažnyčia. Tai 
nėra neatsakingas titulo var
tojimas, nes, pažvelgus į Kurto 
Vėliaus gyvenimą ir nuopel
nus Mažajai Lietuvai, ma
tome, kad jis tikrai nusipelnė 
būti vadinamas Mažosios Lie
tuvos patriarchu.

Vysk. Jonas Kalvanas 
Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčios

Konsistorijos pirmininkas
Kun. Darius Petkūnas 

Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčios

Konsistorijos prezidiumo 
narys

Konkurso „Lietuvos metų gaminys 2002” diplomas, paskirtas 
„Šaltibarščių kefyrui”, kurį gamina bendrovė „Žemaitijos pienas”.

G. Žilinko (Elta) nuotr.

1 puod. supjaustytų morkų 
1 puod. supjaustytų, be

sėklų žalių agurkų
1 puod. žalių arba šaldytų 

žirniukų
2 kietai virti kiaušiniai 
1/2 puod. rūgščios grieti

nės (be riebalų, arba be rie
balų ir jokių priemaišų jogur
to)

1/2 stiklinės sumažinto 
riebumo majonezo

1 šaukštas citrinų sulčių 
1/4 šaukštelio druskos 
Morkas, žiedinius kopūs

tus ir žirniukus išvirti.' Nu
sunkti skystį, atvėsinti. Kiau
šinius kietai išvirti, sukapoti. 
Iš agurko išskobti sėklas, sup
jaustyti nedideliais gabalė
liais. Dubenyje sumaišyti dar
žoves, grietinę, majonezą, cit
rinų sultis, druską. Patiekiant 
į stalą, papuošti petražolėmis.

Petronėlės receptas

NE DLK, BET LDK
Jau kažkada gerokai se

niau buvo atkreiptas dėmesys, 
jog dažnai rašoma DLK — Di
dysis Lietuvos Kunigaikštis. 
Buvo teigiama, jog tai ne
teisinga. Daugelis galėtų tai 
suprasti — Didžiosios Lietu
vos kunigaikštis. Taip ir įvy
ko „Bičiulystėje”.

Ligija Tautkuvienė, rašy
dama straipsny, „Atsakome 
skaitytojams”, pasisakydama 
dėl padarytų jai priekaištų, 
pati suklysta. Ji rašo: „Dr. 
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 
‘Lietuvos istorija* (Chicago, 
1956 m., išleista Tėvynės my
lėtojų draugijos 110-115 psl.) 
ir vėlesnėje VI laidoje (knygų 
leidykla ‘Terra’, spausdinta M. 
Morkūno spaustuvėje) Gedi
miną įvardijo Didžiosios Lie
tuvos kunigaikščiu”. Gedi
minas nebuvo Didžiosios Lie
tuvos kunigaikščiu, jis buvo
— Lietuvos Didysis kuni
gaikštis. Anuo metu, jam 
esant valdovu, Didžioji ir Ma
žoji Lietuva buvo suvienytos
— viena Lietuva! Todėl ir ra
šant apie didžiuosius kuni
gaikščius ar kunigaikštienes, 
turėtų būti LDK Kęstutis, 
LDK Birutė ir panašiai, bet ne 
DLK!

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

PASIRAŠYTA — KAZYS 
SKAISGIRYS

Tik noriu atsakyti tam 
„muzikos žmogui iš Vilniaus”. 
Aš ne muzikos žmogus, bet 
operos sirgalė. Retai pralei
džiu progas neaplankant ope
ros Vilniuje, nors esu mačiusi 
Lietuvoje „Nabuko” bent 10 
pastatymų, o „Traviata” pa
saulyje gal 40. O į Jurašo pas
tatytą „Aidą” nei kojos ne
žengsiu. Dar vis man neaišku, 
kodėl žmonės plojo, ar todėl, 
kad pianinas virvėm nuo lubų 
nuleistas ir kojos nenulūžo, ar 
plojo, kad paskutinėje scenoje 
duetas buvo meilingai sudai
nuotas.

Per premjerą Mozart „Don 
Giovanni” sėdėjau 3 eilėj 
viduryje. Nei pamačiau, nei 
jutau jokio rusiškumo. Tai 
kas, kad režisierius iš St. Pe
terburgo, kuris yra Mozart 
specialistas; Prieš operos 
spektaklį pasižiūrėjome Met
ropolitan operos 3 vai. spektaklį 
2 kartus ir rež. J. Vaitkaus

• VYNIOTA ANTIS ARBA 
ŽĄSIS

Antį perpjauti išilgai per 
nugarą. Išimti kaulus. Užsiūti 
pilvo, sparnų, šlaunelių vieto
je susidariusius plyšius. Iš vi
daus ir iš lauko pabarstyti 
druska, maltais kvapniaisiais 
pipirais.

Prikimšimas: į 1-2 svarus 
maltos veršienos pridėti 1 
šaukšte aliejaus pakepintų, 
supjaustytų obuolių, piene 
pamirkytos ir susmulkintos 
baltos duonos riekutę (be 
plutų), truputį pavirtus, sus
mulkintus anties kepenis, 1/4 
šaukštelio maltų karčiųjų 
pipirų, 1 nedidelį, susmulkin
tą, ir aliejuje pakepintą (ne
parudavusį) svogūną. Viską 
gerai sumaišyti. Šiuo mišiniu 
iškloti antį (galima ant mėsos 
mišinio uždėti be odos ir kaulų

filmo įrašus savo namuose. 
Turėjau su kuo lyginti, o su 
kuo „muzikos žmogus iš Vil
niaus” lygino? Okupacijos lai
kais nestatydavo Mozart. Lie
tuvoje, rodos, 3 ar 4 kartus statė, 
pirmą kartą buvo Kaune.

Geresnių pagrindinės par
tijos atlikėjų būti negalėjo, 
maestro V. Prudnikovas ir jo 
mokinys V. Juozapaitis, (kaip 
ranka pirštinėj) nuostabiai, 
juokingai ir natūraliai vaidi
no, o dar pridėk R. Žilinskai
tę, kuriai tik tinka džiaugs
mingos partijos. Atlikėjų są
raše nebuvo nei vienos ru
siškos pavardės. Atliko para
šyta kalba — prancūzų. Sce
narijus, kostiumai nauji, 
režisūra nuostabi, be nerei
kalingų tarpų, šokėjos jaunos 
lietuvaitės. Spektaklis aukš
čiausio lygio. Jeigu kišenė leis
tų, galėtų atlikti „Lyric” ope
roje Čikagoje arba „Metropo
litan” New Yorke. Išvažia
vome euforijoje.

Nieko rusiško nemačiau 
per savo akinius. Laiško auto
riui patarčiau apsišviesti, 
prieš einant į spektaklį, o ypač 
rašant į užsienį. Deja, spek
taklio leidinį palikau namuose 
Vilniuje, negaliu plačiau pa
rašyti. O prie ko čia sovietiniai 
laikai?

Pranė Šlutienė

LAIŠKAS KĘSTUČIUI

Kaip smagu, Kęstai, kad 
mane, nors įspraustą į skliaus
telius, 12/11 „išguldei” laiškų, 
nuomonių ir komentarų sky
riuje. Cituoju: „Esu dypukas 
(ir tuo didžiuojuosi, miela Liu
da Germaniene)”... Puiku, jei
gu neliepi ir man didžiuotis!

Kad prieš šventes būtų 
linksmiau, papasakosiu, Kęs
tuti, tokį nuotykį. Sėdėjau 
kartą nedidelėje, neseniai iš 
Lietuvos atvykusių žmonių 
grupėje, kalbėjome, juoka
vome, ir staiga viena moteris 
manęs užklausia: „kas jūs bū
site: dypukė ar grynorė?” 
Nebuvo tada svarbus nei 
mano vardas, nei pavardė, nes 
neklausė. Tylėjau. Tada pilie
tė šovė antrą klausimą: „O 
kaip reikia tada man jus va
dinti?” Išsitiesiau, atsikvė
piau ir ramiai atsakiau: „po
nia Germaniene”.

Liuda Germanienė 
Lisle, IL

viščiuko krūtinėles), suvynio
ti, kraštus susiūti, įvynioti į 
marlę ir kepti 375 laipsnių F 
orkaitėje apie 2 vai. Išėmus iš 
orkaitės, atvėsinti, o visiškai 
atvėsusią antį paslėgti. Tinka 
valgyti kaip šaltą patiekalą.

Petronėlės receptas

KALĖDINIS PYRAGAS

(Kugelhopf, austriškas šven
tinis pyragas su mielėm)

2/3 puod. pieno
2 šaukštai cukraus
2 pakučiai džiovintų mielių
1 puod. nesūdyto sviesto 

arba margarino (kambario 
temperatūros)

1 šaukštelis druskos
6 kiaušiniai
3 puod. miltų
1 puod. tamsių razinų
1 šaukštas tarkuotos citri

nos žievelės (tik geltonoji da
lis)

1/2 puod. pjaustytų, be 
žievelių migdolų (almonds)

Puode įkaitinti pieną be
veik iki užvirimo. Nukelti nuo 
liepsnos, atvėsinti iki 110 
-115 laipsnių (vasarošiltis). 
Jdėti 1 šaukštą cukraus, su
maišyti. Ant viršaus užberti 
džiovintas mieles ir palaikyti 
apie 10 minučių, kol mielės 
pradės putoti.

Elektriniu plaktuvu su
plakti sviestą ir 1 šaukštą 
cukraus, kol bus visai purus. 
Sudėti kiaušinius (po vieną, 
tarpuose vis plakant), citrinų 
žievelę. Supilti pieno - mielių 
mišinį, gerai sumaišyti. Pa
mažu maišant, supilti miltus,

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS

AUKIM MAUKI NAMŲ, SVMKATOSIR 
GYVYBES I1RAUHMAS

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

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings”, 

„soffits”,,, decks”, „gutters”,plokšti 
ir „shingle” stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu grei
tai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PARDUODA

SŪDYTOS
SILKĖS IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau 
dabar!

20 svarų statinaitė — $35.
8 svarų statinaitė — $21. 

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS.

SIŪLO KELIAUTI

Discounted Airline tickets from
New York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel
250 West 57 Street New York, 
NY 10107 Tel. 212-541-5707.

IŠNUOMOJA

VVestmont išnuomojamas 2 
mieg. apšildomas butas. 

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

Tel. 630-415-2405. A

Išnuomojamas 1 mieg. butas
Downers Grove. Visi patar

navimai įeina į nuomos kainą. 
Kaina $550+ užstatas.
Tel. 630-964-5965.
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Mielas Joe Kulys,

Tegu Šv. Kalėdų šviesa pripildo 
džiaugsmu Jūsų širdį, o Naujieji metai 

atneša laimę, 
gėri *r ramybę

Y Jums ir Jūsų

Ačiū už taurią 
širdį ir ištiestą 
pagalbos ranką.
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po to gerai išplakti. Sudėti ra
zinas, sumaišyti.

Riebalais ištepti ir dugną 
miltais pabarstyti maždaug 12 
puod. talpos žiedo formos kep
tuvą. Supilti į jį tešlą, už
dengti rankšluostėliu ir leisti 
pakilti apie 50 minučių.

Įkaitinti orkaitę iki 
375 laipsnių F. Kepti pyragą 
apie 35 minutes. Išversti ant 
metalinių grotelių, nuimti 
keptuvą. Atvėsinto pyrago vir
šų pabarstyti maltu cukrumi.

MEDUOLIS SU 
SPANGUOLĖMIS

2 ir 1/2 puod. miltų 
1/2 puod. cukraus 
2 šaukšteliai kilimo milte

lių
1 šaukštelis malto džiovin

to imbiero (ginger)
1/2 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio cinamonų 
1/2 šaukštelio tarkuoto

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
rjri- Landmark 

[.UaišąaF] properties
Bus. 773-2298761 fl
Res. 706425-7160 Kt # J
Motai 773-5990205 K4\j
Pager 630-3144330 £

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

SIŪLO DARBĄ

Caregivers needed for 
Christmas time to vvork in

Wisconsin. English, 
sočiai security, some experience 

necessary.
Call Home Care 262-657-8467.

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

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

Assistant Position

Mig and Tig Furniture in search 
of an individual with good 
English reading and writing 
skills. Mušt be organized and 
have good Computer skills.

Duties include: Customer 
contact, bookkeeping and 
inventory control.
Please fax your resume:
312-850-0599; e-mail to 
migtigstk@attgluhBl.net

orcall 312-850-0597.

Reikalinga darbuotoja 
advokato įstaigai. Privalo 
turėti darbo leidimą, gerai 

kalbėti ir rašyti angliškai, mokėti
dirbti kompiuteriu.
Tel. 773-284-0100.

muškato riešuto (nutmeg)
1/8 šaukštelio maltų 
gvazdikėlių (cloves)
2 suplakti kiaušiniai 
3/4 puod. medaus 
1/2 puod. lieso pieno arba 
pasukų
1 lazdelė sviesto, ištirpyto 

ir atvėsinto
1/2 puod. džiovintų span

guolių (cranberries), stambiai
sukapotų
įkaitinti orkaitę iki 350 

laipsnių F. Sumaišyti miltus 
su kilimo milteliais ir visais 
kitais sausais produktais. Ki
tame dubenyje sumaišyti 
kiaušinius, pieną, medų, ištir
pytą sviestą. Supilti į miltų 
mišinį, pamaišyti, bet ne per 
daug plakti (tik kol viskas 
susimaišo). Tešlą sukrėsti į 
pariebaluotą 13x9 colių dydžio 
keptuvą. Kepti apie 35 minu
tes, kol bus iškepęs. Atvėsinti 
apie 20-30 minučių, tuomet 
supjaustyti ketvirtainiukais.

mailto:migtigstk%40attgluhBl.net


Trumpai apie viską
<N«udiij»nUh „Lietuvos ryto’ (LR). „Lietuvos tioių’ (Lt), „Respublikos" (R), 
„Kauno dienos’ (KD), „Klaipėdos" (K) „Valstybės timų" (VŽ) dienraMių, BNS 
ir Eltos informacijomis)

JAV ambasados darbuotojai apskundė teismui 
mokesčių inspekciją

Atkelta iš 1 psl. Tačiau 
ambasadose dirbantys specia
listai iki praėjusių metų pasi
imdavo darbo užmokestį ir 
kelerius metus neatskaičiuo
davo pajamų mokesčio. Už 
juos nemokėjo ir ambasados.

Kaip sakė JAV ambasados 
atašė Michael Boyle, „JAV 
ambasada laikosi JAV Vals
tybės departamento suformu
luotos pozicijos nė vienoje pa
saulio valstybėje neišskaičiuo
ti mokesčių iš darbuotojų” at
lyginimo. „Ši pozicija, kurios 
mes laikomės visose be išim
čių pasaulio valstybėse, yra 
pagrįsta atitinkamomis kon
vencijomis, reguliuojančiomis 
diplomatinius ir konsulinius 
santykius”, sakė M. Boyle. Pa
sak jo, samdomi darbuotojai 
„dar prieš kelerius metus 
buvo įspėti” apie tokių tvarką.
„Mes nesumokėsime mokes
čių skolų. JAV ambasada ne

Įstatymai nedraudžia Seimo nariui 
kandidatuoti į savivaldybių tarybas

Atkelta iš 1 psl. Seimo
Etikos ir procedūrų komisija 
neseniai pažymėjo, jog kai 
kurie parlamentarai, gavę 
pinigų už savo darbą savival
dybių tarybose, turės juos grą
žinti.

Jeigu Konstitucinis teis
mas KT nuspręstų, jog dvigu
bas įgaliojimas prieštarauja 
pagrindiniam valstybės įsta
tymui, tuomet, pasak Z. Vai- 
gausko, parlamentarai turėtų

* Lietuvos gyventojai ir 
toliau palankiausiai verti
na prezidentą Valdą Adamkų, 
tačiau per mėnesį dar labiau 
išaugus humoristo Vytauto 
Šerėno populiarumui, jis be

IŠ GERUMO PLYTŲ STATOMAS GERUMO RŪMAS
Priartėjo didžiosios metų 

šventės — Kalėdos, ir aš vėl iš 
naujo išgyvenu tą džiaugsmą, 
kurį patyriau pradžioj šių me
tų, gavęs „Draugo” laikraštį 
(kovo 19 d. num.). Ten buvo 
dr. Elonos Vaišnienės straips
nis apie mano įgyvendintą ge
rumo stiklinių plytų idėją. 
Apie mano norus suvienyti 
Kauną gerumo dvasia, kad 
žmonės vieni kitiems būtų pa
lankesni, mažiau aimanuotų 
dėl savo bėdų, o skubėtų dary
ti gerus darbus, džiaugda
miesi savimi bei kitais. Buvo 
nuostabu, jog ir Jūs padėjote 
populiarinti per pasaulį kau- 
nietišką gerumo dvasią, kartu 
su kitais, taip toli nuo tėvynės 
gyvenančiais ir nepažįstamais 
tautiečiais. Ypatingo dėmesio 
buvo susilaukta iš LEKiečių 
(Lietuvių elektroninio klube 
nariai) ir žinia apie plyteles 
nukeliavo dar plačiau.

Ne aš vienas prisiminiau dr. 
Vaišnienės straipsnį „Drau
ge”. Jį dar neseniai pacitavo ii 
„Kauno diena” skelbdama apie 
artėjantį „gerumo plytų” dali
nimo metą. Permatomomis, 
skaidriomis plytelėmis apdo
vanojami tie eiliniai kaunie
čiai, kurie, niekur nesiskelb- 
dami, niekieno nežinomi, ne
savanaudiškai vykdo gerus 
darbus ir nei laukia, nei tikisi 
pastebėjimo.

Esu giliai įsitikinęs, kad ši 
idėja būtų numarinta, kaip 
pasistengta neminėti kitų ma
no, kaip mero (dabar — jau 
buvusio) darbų. Ne savo valia, 
tarp kitko, palikau mero pos
tą. Tai įvyko tada, kai gulėjau 
ligoninėje, nepaisant daugelio 
kauniečių protestų. Merą pas 
mus renka ne gyventojai, bet 
miesto taryba, kurioje yra tik 
41 narys. Naujoji tarybos dau
guma, kurioje, deja, atsirado

bus baltasis riteris, kuris atjos 
apginti mūsų darbuotojus. To 
neatsitiks”, sakė JAV diplo
matas.

Viena iš pareiškimą teis
mui parašiusių JAV ambasa
dos darbuotojų, Konsulinio 
skyriaus asistentė Jolanta 
Kudabaitė teismui antradienį 
teigė, kad su darbdaviu nėra 
sudariusi jokios darbo sutar
ties. Jos teigimu, yra „tik po
pierėliai, kuriuose nurodomos 
pareigos, jų aprašymas”, kiek 
valandų ji teikia paslaugas.

Pareiškėjos teigimu, 1998 
m. darbuotojai patys skambi
no į mokesčių inspekciją ir 
klausė dėl mokesčių, tačiau 
pareigūnai aiškindavo, kad 
nėra mechanizmo, numatan
čio, kaip juos sumokėti.

Nutartis dėl JAV ambasa
dos darbuotojų pareiškimų 
teismas skelbs mėnesio pa
baigoje.

pasirinkti vieną iš dviejų įga
liojimų.

Pats VRK pirmininkas ne
įžvelgia nieko bloga, jog parla
mentarai kandidatuoja į savi
valdybių tarybas. „Tai žmo
nės, turintys patirtį ir kompe
tenciją ir padedantys spręsti 
savivaldybių tarybų klausi
mus”, sakė jis.

Į savivaldybių tarybas 
kandidatuoja 81 parlamenta
rus iš 141 Seimo nario. (BNS)

veik pasivijo šalies vadovą. 
Tai rodo bendros Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų 
kompanijos „Baltijos tyrimai” 
gruodžio 7- 12 d. atlikta ap

ir tie, kuriuos aš laikiau savo 
draugais ar bendraminčiais, 
pasodino į mero kėdę socialde
mokratą. Gerai apmąstęs kas 
įvyko, įvertinęs to „rūmų per
versmo” pasekmes visam 
miestui (o jos jau matyti), su
pratau, kad man nepakeliui 
su Artūro Paulausko socialli
beralais. Atsisakiau jų pirmi
ninko posto (Kiaune). Buvo ki
lusių minčių iš viso atsisakyti 
ir bet kokios politinės veiklos. 
Tačiau po keleto apsisprendi
mo mėnesių, gerai paanaliza
vęs bent kelių partijų gautus 
pasiūlymus, pasirinkau Libe
ralų sąjungą. Į savivaldybių 
rinkimus einu (rinkimai, kaip 
žinote, gruodžio 22 dieną) pir
muoju numeriu šios partijos 
Kauno skyriaus sąraše.

Bet ši informacija — tik ma
žytis paaiškinimas, kaip klos
tosi buvusio mero tolesnis liki
mas. Rašau Jums laišką šven
tų Kalėdų išvakarėse. Nes esu 
įsitikinęs, kad „Kauno dieno
je” primintas dr. Vaišnienės 
straipsnis „Drauge” dabartinę 
Kauno valdžią padėjo įtikinti: 
gerumo dvasios numarinti ne
valia. Nepaisant to, kas bebū
tų jos „krikštatėvis”. Ačiū 
Jums dar kartą už tai, ką pa
darėte ir kad mūsų neužmirš
tate. Kaunui tikrai reikia Jū
sų pagalbos, užtarimo ir pata
rimų. Ir ne tik. Paralyžiuotos 
vienuolės sės. Celinos maldos 
Putname, JAV, slaugos na
muose, kad gerumo troškimas 
nerimtų, mus visus, gyve
nančius Kaune, giliai mane 
sujaudino ir paskatino dar 
daugiau stengtis savo miesto 
žmonėms padėti pagerinti sa
vo gyvenimą ir iškelti tai, kas 
teigiama, o ne tik tai, kas blo
ga. Kiekvienas iš mūsų turime 
savo išskirtinus talentus, su
gebėjimus. Sujungus juos vi

Konservatoriai ragina partijas žavėti rinkėjus 
programomis

Atkelta iš 1 psl. Europos Miestus valdo merai, o ne ben-
Sąjungoje ir sugebėti pasinau
doti ES struktūrine parama. 
A. Kubiliaus nuomone, be 
stiprios savivaldos nebus su
gebėta tinkamai pasinaudoti 
ES finansine parama.

„Jei provincijos savivaldy
bės nesugebės pasinaudoti at
siveriančiomis ES galimybė
mis, visa struktūrinė parama 
nueis tramvajaus bėgiams Vil
niaus mieste tiesti”, sakė A. 
Kubilius. Pasak jo, tikros savi
valdos iki šiol nesukurta.

klausa. Palankiai humoro lai
dos „Dviračio televizija” ve
dėją V. Šerėną, dalyvausiantį 
gruodžio pabaigoje vyksian
čiuose prezidento rinkimuose, 
vertinančių skaičius per pas
tarąjį mėnesį padidėjo dar 4 
proc. punktais — iki 64 proc. 
ir jis toliau užima antrąją po
puliariausių visuomenės vei
kėjų sąrašo vietą. Tuo tarpu I 
vietą užimančio V. Adamkaus, 
taip pat dalyvausiančio rin
kimuose, populiarumas per 
mėnesį nepakito — jam pa
lankūs 69 proc. apklaustųjų.

* Viešosios policijos biu
ro vadovai tvirtina kol kas 
neturintys jokios nerimą ke
liančios informacįjos, kad kas 
nors bandytų rinkimų dieną 
imtis priešiškų veiksmų, su
trukdyti rinkimus. Valstybės 
saugumo departamento vado
vai irgi tvirtina neturį jokios 
informacijos, kad kas nors 
bandytų imtis kenkėjiškos 
veiklos per artėjančius rinki
mus. (KD. Elta)

* Norėdami patekti pas 
gydytojus, ligoniai eilę užsi
ima naktį. Pirmadienio naktį, 
nuo 3 vai., kai Panevėžyje 
spaudė 17 laipsnių šaltis, prie 
konsultacijų poliklinikos durų 
į eilę'stėjo žmonės. Tai — ligo
niai, norėję patekti pas gydy
tojus konsultantus. (LR, Elta)

sus kartu — nesvarbu, kur 
mes, kaip lietuviai, šiandien 
tebegyventumėme — tikrai 
padės mums įveikti Kaune da
bar esamus sunkumus.

Aš tebesu tas naivuolis, kuris 
tiki žmogaus nesavanaudišku 
gerumu, nes namie savo a.a. 
tėvelių buvau taip auklėja
mas: visada didesnį džiaugs
mą patirk, kitam ką nors duo
damas, negu ką nors gauda
mas. Viliuosi, kad mūsų, tokių 
„naivių geriečių” yra žymiai 
daugiau, negu pragmatikų, te- 
trokštančių tik turtų ir kito
kių materialinių gėrybių. 
Drįstu spėti, Jūs bei kiti tau
tiečiai, išsibarstę po visą pa
saulį, taip pat gyvena gerumo 
dvasios „užkrėsti”. Todėl lin
kiu mums visiems tokiais ir 
išlikti.

Sveikinu Jus šventų Kalėdų 
proga. Turiu vilties, kad atei
nančiais metais mūsų gyve
nimuose bus daugiau šviesos, 
tyrumo, laimės ir gerumo. Ti
kėkime stebuklais ir jie tikrai 
išsipildys.

Erikas Tamašauskas

Laiškas, adresuojamas „Draugo” 
vyr. redaktorei.

* Kauno onkologijos ligo
ninės chirurgo onkologo
Kazimiero Kuzminsko nuo
mone, „miestuose turi išlikti 
poliklinikos, kur dirbtų ben
drosios praktikos gydytojai, 
specialistai, būtų laboratori
jos. Bendrosios praktikos gy
dytojai turi kurtis tik miesto 
pakraščiuose”. Jo įsitikinimu, 
būtina atnaujinti tuberku
liozės kabinetus, Savivaldybės 
žinioje turi būti sergančiųjų 
tuberkulioze dispancerizacija.

(KD. Elta)

druomenės, vietos bendruo
menių savivaldišlčas mentali
tetas yra visiškai neišvysty
tas. „Ką turime, reikia vadinti 
‘vietvalda’, o ne ‘savivalda’. 
‘Vietvaldą’ taip pat sėkmingai 
galėtų įgyvendinti ir premjero 
skiriamas meras”, pabrėžė 
konservatorius.

' Tris merus — Neringos, 
Palangos ir Alytaus rajono — 
turintys konservatoriai tikisi 
savivaldybių tarybų rinkimuo
se geresnių rezultatų.

* Naujiesiems Vilniaus
ledo rūmams, kaip sporto 
objektui, statyti 2000 metais 
buvo skirtas nemokamas že
mės sklypas, tačiau dabar juo
se vyksta tik komerciniai ren
giniai. Teisę 14 valandų per 
savaitę nemokamai čia treni
ruotis turintys sportininkai 
kol kas negali pasinaudoti 
tokia galimybe, nes nė vienai 
sporto šakai netinka arenos 
šeimininkų vienašališkai siū
lomas laikas. (LŽ, Elta)

* Lietuvos , bendrovė
„Vėjo jėga” ir dviejų Vokieti
jos bendrovių susivienijimas 
„WIP Corp.Baltic States” keti
na vėjo jėgainę statyti Višty
tyje. Investicijos į vėjo jėgai
nių statybą sieks apie 11 mln. 
eurų (37.98 mln. litų). Pro
jektą ketinama įgyvendinti iki 
2003 m. pabaigos. 70 mln. litų 
vėjo jėgainių statybos projektą 
ketina įgyvendinti ir Vokieti
jos bendrovė „NEG Micon 
Deutschland”, kuriai atsto
vauja Lietuvos įmonė „Vėjo 
vatas”. (KD, Elta)

* Sostinės gyventojai yra
kur kas didesni optimistai 
nei kauniečiai — daugiau kaip 
du trečdaliai apklaustų vil
niečių ir tik nepilnas trečdalis 
kauniečių mano, kad gyveni
mas jų mieste gerėja. Vilniuje 
nuomonę, kad reikalai gerėja, 
per apklausą palaikė net 78 
proc. apklaustųjų, Kaune — 
tik 31 proc. Kad reikalai 
blogėja, mano 18 proc. ap
klaustų vilniečių ir' 64 proc. 
kauniečių. (BNS)

Kauno rotušė. B. Kronienės nuotrauka.

Buvę Lietuvos partizanai, jų Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio taryba, nuoširdžiai dėkoja Lietu
vos Partizanų Globos fondui Čikagoje, jo rėmė
jams ir visiems Amerikos lietuviams patriotams, 
lietuvybės saugotojams, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie visų mūsų bendrų pastangų, 
kad Lietuva buvo pakviesta į NATO.

Sveikiname šv. Kalėdų ir Naujųjų 2003 metų 
proga, linkime visiems iš Aukščiausiojo sveikatos, 
palaimos jūsų gyvenime, esantiems, daug galin
tiems, Lietuvai labai draugiškoje šalyje — didžio
joje, galingoje Amerikoje.

Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio taryba

* Tanklaivis „Princess
Pia”, kuris nuo gruodžio 11 
d. stovėjo įstrigęs seklumoje 
prie Klaipėdos uosto vartų, 
buvo nutemptas į uostą ir 
prišvartuotas prie krantinės, 
kuri priklauso UAB „Krovinių 
terminalas”. Čia tanklaivis 
bus iškraunamas ir plukdo
mas remontuoti į Lenkiją, nes 
Klaipėdoje nėra tam tinkamo 
doko. Klaipėdos uosto direk
ciją aptarnaujanti UAB „Jūrų 
informacijos centras” pranešė, 
kad gelbėjimo darbai vyko 
sklandžiai, naujų tanklaivio 
dugno pažeidimų nepastebėta, 
juo gabentas mazutas iš laivo 
neištekėjo. (K, Elta)

* Kasmetinė A. Šaba- 
niausko premija geriau
siam metų dainininkui, po
puliarinančiam lietuvišką pra
moginę muziką, šiemet bus 
įteikta dešimtąjį kartą. 5,000 
litų prizą įsteigė konkurso 
rėmėjai — Kauno gelžbetonio 
atramų gamykla. Šiemet tapti 
A. Šabaniausko premijos lau
reatais kandidatuoja Birutė 
Dambrauskaitė, Stepas Ja
nuška, Adolfas Jarulis, Laima 
Žemaitytė, Aleksas Lemanas, 
Simonas Donskovas.

(KD, Elta)

* Lietuviai gaudys vėją 
prie jūros: jei Lietuvoje pučia 
vėjas, turi būti ir vėjo jė
gainių. Taip mano šią savaitę 
oficialiai įsteigta Lietuvos vėjo 
energetikų asociacija, kuri 
sieks palankių sąlygų plėtoti 
šią energetikos kryptį. Asocia
cijos prezidentas profesorius 
Stasys Paulauskas mano, kad 
vėjo jėgainės Lietuvoje turi 
perspektyvą. „Vėjo jėgainės 
įrengiamos atokiau nuo gyve
namų vietų, o pastaruoju me
tu jos žengia vis giliau į jūrą. 
Uždarius Ignalinos AE, į pa
jūrį teks transportuoti gerokai 
brangesnę šiluminėse elek
trinėse pagamintą elektros 
energiją. Todėl akivaizdi pajū
rio regiono aprūpinimo elekt
ros energija problema, užda
rius Ignalinos AE. Čia reikės 
statyti naujas elektros jėgai
nes”, teigė S. Paulauskas.

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 18 d., trečiadienis 5

Brangiai

A. t A.
LEOKADIJAI ŽVYNIENEI 

JABLONSKYTEI

mirus, nuoširdi užuojauta dukrai RIMANTEI 
SCHOOT, jos vaikams BELLY, KENNETH ir 
RONALD; dukrai VIDAI MARKS, jos vyrui 
DANIELIUI MARKS ir jų vaikams ALEK
SANDRAI, KRISTOFORUI ir PATRIKUI; sese- 
raitei DANGUOLEI GRIGANAVIČIENEI, jos 
sūnui ŠARŪNUI ir COLLYN GRIGANAVI- 
ČIAMS bei jų vaikams BRITTANY, MOLLY, 
PETER ir LUKUI. Drauge liūdime.

Katarina Pečkaitienė 
Valerija Šimkienė 

Vanda ir Vaclovas Mažeikos

A. f A.
STASIUI JOKUBAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame šeimai, . 
giminėms ir draugams.

A. f A. ’
Inž. STASIUI JOKUBAUSKUI

išėjus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame jo 
broliui EDVARDUI ir kitiems artimiesiems.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos choras Čikagoje

* Kaune rengiamasi mies
to transporto permainoms 
— statyti naują troleibusų li
niją, riboti mikroautobusų eis
mą centre, keisti transporto 
bilietų sistemą. Reformos au
toriai teigia, kad tai mažins 
kamščius centre bei oro taršą, 
o privatūs vežėjai baiminasi 
prarasiantys dalį keleivių.

(VŽ, Elta)

Geriausia kalėdinė dovana 
DRAUGO prenumerata!

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

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė _

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

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:

Vardas, pavardė-------------

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

Miestas, valstija, zip code

Silvija ir Linas Lukai 
Algė ir Adolfas Šležai

* Buvusios strateginės in
vestuotojos į „Mažeikių 
naftą” JAV bendrovės „Wil- 
liams” kitąmet Lietuvoje ne
liks nė pėdsakų. „Mažeikių 
naftos” akcijas pardavusios 
„Williams” antrinė .įmonė 
„Williams Lietuva” jau kuris 
laikas pardavinėja savo turtą, 
o netrukus turėtų būti likvi
duota. (R, Elta)
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dviejų dailininkių — Rū
tos Čepinskaitės spalvotos 
grafikos ir Onutės Koje
lienės dekoratyvinių kilimų 
paroda atidaroma gruodžio 20 
d., 7:30 vai. vak., Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Visi kviečiami.

Dail. O. Kujelienės kūrinys.

Lietuvių opera ir šiais me
tais visus kviečia į iškilmin
gą, nuotaikingą Naujųjų metų 
sutikimo pokylį gruodžio 31 d. 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Dalyvaudami šiame po
kylyje, ne tik šauniai sutiksite 
Naujuosius metus, bet parem
site Lietuvių operą ir Jaunimo 
centrą. Daugiau informacijos 
suteiks operos valdybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus tel. 
773-925-6193. Paskambinę 
jam, galite užsisakyti stalą 
arba vietą Naujų meti) sutiki
mo pokylyje.

Austė Vygantienė, Win- 
netka, IL, gavusi „Draugo” 
kalėdines korteles, atsiuntė 50 
dol. auką. Ačiū!

Magdalena Belickas,
Hinsdale, IL, apsidžiaugusi 
naujuoju „Draugo” kalendo
riumi, atsiuntė 75 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Atnaujindama „Draugo” 
prenumeratą, Milda Neuma- 
nienė, Barrington, IL, pridėjo 
40 dol. auką. Dėkui!

„Kalendorius geras,
ačiū!” — rašo K. Ambrozai-
tis, M.D., iš Chesterton, IN, 
atsiuntęs ir 50 dol. auką. 
Dėkojame už gerus žodžius ir 
dovaną.

Martynas ir Dalia Tra
kiai, Palos Heights, IL, už 
„Draugo” kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Labai ačiū.

Vincent Ruseckas, Sun
City, AZ, džiaugiasi gavęs 
naują, 2003 m. „Draugo” ka- • 
lendorių ir atsiuntė 50 dol. 
auką. Ačiū!

Elena Alkus, Sterling Hts, 
MI, už „Draugo” kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Dėko
jame!

Lietuviška kalėdinė eglutė Čikagos Navy Pier patalpose. Dešinėje — tau
todailininke Izabelė Stončienė, pagaminusi meniškus šiaudinukus.

Pedagoginio lituanisti
kos instituto Kūčių pobūvis 
bus gruodžio 21 d., šeštadienį, 
12 vai. Jaunimo centro ka
vinėje. Bus trumpa studentų 
programa ir vaišės. Kviečiami 
buvusieji ir dabartiniai insti
tuto studentai, jų tėveliai, 
dėstytojai, mecenatai. Apie 
dalyvavimą būtina pranešti 
iki gruodžio 18 d., skambi
nant Mildai Šatienei tel. 708- 
409-0216

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

Julija Vailokaitis, Beverly 
Shores, IN, Rimvydas ir 
Genė Rimkai, Oak Brook, IL, 
Stasys Kiršinąs, Toronto, 
Ont., Canada, atsiuntė po 50 
dol. auką už „Draugo” kalen
dorių. Jiems dėkojame ir lin
kime gražiausių švenčių!

Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas Lietu
voje pakeitė elektroninio paš
to adresus. Jeigu rašysite ne 
konkrečiam adresatui, rašy
kite adresu: info@tmid.lt Jei
gu reikalingas konkretus ad
resatas, elektroninio adreso 
formulė yra tokia:
vardas.pavarde@tmid.lt (be 
lietuviškų raidžių), pvz., 
jonas.rumsa@tmd.lt 
Visus elektroninio pašto adre
sus nuo kitos savaitės vidurio 
rasite atnaujintame Tautinių 
mažumų ir išeivijos depart. 
tinklalapyje: www.tmid.lt

LB generalinis konsula
tas Čikagoje kviečia visus 
apsilankyti Čikagos Navy Pier 
vykstančiame Žiemos festiva
lyje, kur stovi lietuviškais 
tradiciniais žaisliukais pada
binta Kalėdų eglutė. Puikius 
papuošimus eglutei iš lietuviš
kų šiaudų papuoštų gintarais 
padarė liaudies menininkė 
Izabelė Stončienė. Šis rengi
nys vyksta 2002 gruodžio 13
— 2003 sausio 5 d. Pirmadie
niais — ketvirtadieniais 10 
a.m. — 8 vai. v.v., penktadie
niais — sekmadieniais 10 v. r.
— 7 vai. v. (Kalėdų dieną ne
dirbs). Pasiteiravimai telefo
nu: 312-595-7437. Bilieto kai
na — 10 dolerių. Adresas: Na
vy Pier, Festival Hali, 600 
East Grand Avenue, Chicago

Pasaulio lietuvių centro Kūčiose, prie svečių stalo kalėdaičiais ir linkėjimais dalinasi: arkivysk. S. Tamke
vičius, prel. L Urbonas, kun. A. Paliokas ir kun. A. Saulaitis. V. Jasinevičiaus nuotrauka.

Nuo senų laikų Lietuvoje 
Kūčios yra tradicinė šeimos 
šventė. Prie Kūčių stalo susi
renka visi gyvieji ir mirusieji 
šeimos nariai. Nors okupantas 
šią šventę draudė, niekino, o 
stribai „medžiojo” į gimtuo
sius namus Kūčioms iš miško 
sugrįžtančius partizanus, jos 
išliko švenčiamos paslapčio
mis per visą sovietmetį.

Lietuvių išeivija pasaulyje 
šią Kūčių tradiciją išlaikė ben
dromis Kūčiomis nuo 1944 
metų Berlyne, karo bomboms 
krintant, karui pasibaigus 
Austrijos Tirolio kalnų lage
riuose ir Vokietijos DP stovyk
lose ir emigracijoje iki šių die
nų.

PL centras — antrieji 
namai

Kur gali rasti didesnę ir 
darnesnę šeimą, kaip Pal. Ma
tulaičio misijos ir Pasaulio lie
tuvių centro narių šeima? Kū
čių vakarą, gruodžio 24 d. 
paliekant švęsti pavienėms 
šeimoms ir sudarant patogias 
sąlygas Kūčioms susirinkti vi
sai Pasaulio lietuvių centro 
šeimai, šių metų bendros PLB 
Kūčios buvo suruoštos gruo
džio 15 d. tuoj po pamaldų. 
Kūčių valgius paruošė PLC 
renginių moterų klubas, vado
vaujamas Bronės Nainienės. 
Kadangi tą dieną buvo jos 
gimtadienis, šią žinią paskel
bus Agutei Tiškuvienei, visi 
Kūčių dalyviai B. Nainienei 
padainavo „Ilgiausių metų” su 
valio!

PLC renginių komiteto pirmi
ninkė ir kūčių ruošėja Bronė Nai
nienė.

Svečiai iš Lietuvos

Šių metų Kūčios PLC ir 
tos dienos šv. Mišios buvo ypa
tingos, jose dalyvaujant sve
čiams: arkivyskupui Sigitui 
Tamkevičiui iš Kauno ir Jė
zuitų provincijolui kun. Anta
nui Saulaičiui iš Vilniaus. Su 
jais kartu dalyvavo misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas ir prel. dr. Ignas Urbonas, 
šv. Mišiose ir Kūčių šventės 
popietėje dalyvavo labai daug 
žmonių, nors nebuvo skelbia
ma iš anksto apie svečių atvy
kimą.

KŪČIOS „ANTRUOSE NAMUOSE”
kalėdaičių laužymas su svar
biausiais linkėjimais. Dvylika 
tradicinių Kūčių valgių ant 
stalų ir ant ilgo maisto stalo

Už šviesią Lietuvos ateitį žvakelę 
uždegė Kauno arkivysk. metropoli
tas Sigitas Tamkevičius, SJ.

Kūčias pradėjo Bronė Nai
nienė visus sveikindama ir vi
siems linkėdama, kad Kris
taus Gimimo šventės šviesa 
visiems apšviestų širdis ir pro
tus, siekiant gėrio ir grožio. 
Pagal PLC tradiciją, ji pakvie
tė dalyvius uždegti devynias 
žvakes, stovinčias mūsų di
džiosios šeimos sargyboje.

Žvakę, skirtą Pal. Matu
laičio misijai, uždegė Baniutė 
Kronienė. Žvakę centro litua
nistinėms mokykloms uždegė 
seselė Laimutė. Už Lietuvos 
šviesią ateitį žvakę uždegė ar
kivysk. Sigitas Tamkevičius. 
Žvakę už išeivijos gyvastingu
mą uždegė Marcelė Jonuškie- 
nė. Už tremtinius ir laisvės 
kovotojus žvakę uždegė Ramo
jus Mozoliauskas. Kad tvirtai 
stovėtų ir visus jungtų PLC, 
žvakę uždegė Rimas Griškelis. 
Už PLC Dailės muziejų žvakę 
uždegė Dalia Šlenienė. Už 
PLC darbuotojus žvakę užde
gė Kazys Laukaitis ir Alė Ka
raliūnienė. Už visus mirusius 
centro narius žvakę uždegė 
Pranutė Skruodienė. Mirusie
ji buvo prisiminti atsistojimu 
ir tylos minute.

Švenčių linkėjimai 
visiems

Maldą prieš valgį ir Vieš
paties maldą sukalbėjo arki
vysk. S. Tamkevičius, pridė
damas savo sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus. Vyko

BALSUOKIME UŽ 
PREZIDENTĄ VALDĄ ADAMKŲ

Balsuojant paštu:

Registruotis Lietuvos konsulate iki gruodžio 17 d.

Balsuojant asmeniškai:

Gruodžio 10 d. iki 20 d. Lietuvos konsulate
Gruodžio 22 d. Pasaulio lietuvių centre ir Jaunimo centre

Informacija:

Lietuvos konsulate tel. 312-397-0382 
ar e-mail admin@Itconschi.org

Prezidento Valdo Adamkaus Rėmėjų komitetas

su šakočiu ir saldumynais ten
kino ir labai išlepusį skonį. 
Įvertinus šeimininkių pastan
gas, buvo kalėdinių giesmių 
giedojimas, akordeonu joms 
vadovaujant Rasai Poskoči- 
mienei.

Kūčios vakare degant ka
lėdų eglutės šviesoms ir 
žvaigždelėms padangėje, be 
abejo, labiau tiktų šiai tradi
cinei šventei, tačiau jos daly
viams iš arti ir toli labiau tin
ka popietė, tuoj po Mišių, už 
ką visi buvo dėkingi rengė
jams.

Br. Juodelis

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa ne vien ateiti
ninkus, bet visą lietuviškąją 
visuomenę kviečia į Kūčių 
šventę gruodžio 22 d., 1 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Bus ir 
šv. Mišios, ir tradiciniai kūčių 
valgiai, pagaminti pačios ži
nomiausios Šeimininkės, 
Onos Norvilienės. Vietas už
sisakyti prašo pas Oną Dau
girdienę, tel. 630-325-3277. Ar 
save laikote labai moderniais? 
Užsisakykite vietą elektroni
niu paštu:
odaugirdas@hotmail.com

Adventinio susikaupimo 
valanda Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje (69th gatvė 
ir Washtenaw) bus šeštadienį, 
gruodžio 21 d,, 3 vai. popiet. 
Vadovaus kun. Virginijus Poš
kus iš Washington, DC. Vė
liau bus klausoma išpažinčių.

PLC Kūčiose — Vladas Sinkus (kairėje) ir Petras Buchas.
V. Jasinevičiaus nuotr.

lik ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Linkime taikos, meilės ir 
džiaugsmo gražiausių metinių 
švenčių proga.

Valentinas ir Kristina 
Kurapka

Sveikiname gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir Naujaisiais 2003- 
ais metais.
Sigutė ir Juozas Žemaičiai

Cicero, Illinois

Irena ir Petras Kazlaus
kai sveikina visus gimines ir 
draugus su šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų Naujųjų metų.

Mieli giminės, draugai ir 
pažįstami:
Šaltos snaigės sukasi

verpetais
Krinta žemėn, leidžias ant

šakų...
Teatneš Kalėdos ir Naujieji 

metai
Jums daug puikių, laimingų 

valandų.
Milda ir Vytas Radzevičiai

Kalėdų sveikinimas kun. 
Rimvydui Adomavičiui:

Jūsų aukojamos šv. Mišios, 
ypač giedotinės, iškilmingai 
šlovina Viešpatį, nuteikia at
gailai, nuskaidrina mūsų sie
las, suteikia ramybę, taurina 
meilė Dievui ir artimui.

Dėkojame Apvaizdai, at
siuntusiai Jus šventoms pa
reigoms į šią šalį. Mums taip 
reikalingas paguodžiantis, šil
tas Jūsų žodis ir žvilgsnis, so
drus ir malonus balsas, tau
rūs evangelizacijos darbai.

Telaimina Dievas Jūsų tė
velius, užauginusius tokį dva
singą sūnų — kunigą.

Gyvenimo takai mus suvedė 
ne bažnyčioje. Jūs, išgirdęs 
lietuvišką šneką, priėjote ir 
sužavėjote savo nuoširdumu. 
Dabar stengiamės būti arčiau 
Jūsų — kartu aptariame „ne
žinomus kelius”, džiaugiamės 
vaikučiais, „statančiais Die
vui namus”, kvapą sulaikę, 
klausomės „Giesmių gijos”. 
Esant galimybei, kartu su vi
sais skubame į bažnyčią daly
vauti Jūsų aukojamose šv. 
Mišiose.

Tegul šv. Kalėdų džiaugs
mas, įsižiebęs Jūsų sieloje ir 
akyse, šviečia ir šildo visus 
Jus supančius žmones. O atei
nantys Naujieji metai tenepa- 
gaili sveikatos, stiprybės, ra
mybės, vilties, tikėjimo ir 
kasdieninio džiaugsmo.

Elena ir Antanaą

Angelė ir Romas Nelsai;
Rimas, Audra, Tomas ir Kris
tina Narbutai, Raimondas, 
Renata, Viktoras, Erika ir Ro- 
mukas Pauliai; Vitas, Inga, 
Aleksas ir Andriukas Rugie
niai sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus bei 
„Draugo” darbuotojus šv. 
Kalėdų ir Naujų metų proga! 
Lai Kūdikėlis Jėzus pripildo 
Jūsų širdis ramybe, meile ir 
džiaugsmu.

Sveikiname gimines,
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis, linkime sveikų ir 
laimingų Naujųjų metų.

Stasys ir Michalina 
Vilučiai

Jūratė ir Jonas Variako- 
jai sveikina „Draugo” vyr. 
redaktorę Danutę Bindokienę, 
administratorių Valentiną 
Krumplį ir visą kolektyvą šv. 
Kalėdų proga.

Gražina ir Bronius Mikė
nai iš Woodridge, IL, linki gi
minėms, draugams ir pažįs
tamiems linksmų šv. Kalėdų, 
laimingų Naujų metų.

Natalija ir* Vytautas 
Aukštuoliai sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
šventom Kalėdom ir linki 
laimingų Naujų metų.

Amerikos Lietuvių tauti
nė sąjunga sveikina „Draugą” 
švenčių proga, pridėdami 100 
dol. paramą.

Ona Norvilienė iš Lemon
to sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus su šv. Kalėdom, 
linkėdama visiems sveikatos 
ir laimingų Naujų metų.

Gražių šv. Kalėdų, lai
mingų ir sveikų Naujų metų 
draugams ir artimiesiems lin
ki Marija Strungienė.

SKELBIMAI

• Pasinaudokite Tautos 
fondo „Labdaringos aukos” 
galimybe padėti Lietuvai ir 
gauti dabar sau, už jūsų auką, 
garantuoto, ilgalaikio ir, pagal 
amžių, net iki 8% nuolatinio 
uždarbio. Skambinkite dėl są
lygų (718)277-0682.

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, lemont, IL
Advokatas 
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos r Ibi.

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S laSalb #2300 Chicago, II,6060B 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

ADVOKATAS 
Genadij GOLOVCHUK
• CIVILINĖ, KRIMINALINĖ 
BEI IMIGRACINĖ TEISĖ
• TRAFICC, DUI
• SKYRYBOS, PALIKIMAI, 
TRAUMOS

(847) 401-9221
617 Devon Avė, Park Ridge, IL 60068
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