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prezidentas jo nemato. 
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krizė. Pasitikėjimo 
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Nauji veidai JAV LB 
veikloje. Apie karišką 
dainą ir lietuvius 
karius JAV 
kariuomenėje. Septinta 
pamoka. 
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Skaitytojai sveikina 
savo artimuosius. 
Naujų metų sutikimas 
PLC ir kitur. Gera 
naujiena. 
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Sportas 
* L i e t u v o s č e m p i o n a i 

K a u n o „Žalg i r io" k r e p š i n i n 
k a i ketvirtadienį išvykoje pra
laimėjo Eurolygos varžybų B 
grupės septintojo rato rungty
nes Maskvos CSKA 81:90 ir pa
tyrė trečiąją nesėkmę. Kaip ir 
laukta, maskviečiams pavyko 
įrodyti savo pranašumą ilgo at
sarginių suolelio dėka. Po trijų 
kėlinių kauniečiai buvo išlyginę 
rezultatą (64:64), tačiau ketvir
tojo kėlinio pradžioje CSKA 
pelnė 11 taškų iš eilės, neleis
dami kauniečiams įmesti nė 
taško net penkias minu tes . 
Prieš rungtynes su 39-uoju 
gimtadieniu pasveikintas A. 
Sabonis buvo rezultatyviausias 
„Žalgirio" gretose, pelnęs 19 
taškų. 

* Mote rų k r e p š i n i o klu
bu Eurolygos varžybų B gru
pės devintojo rato rungtynėse 
(nuotr.) trečiadienį Lietuvos 
čempionė Vilniaus ..Lietuvos 
telekomo" komanda namie nu
galėjo Parmos „Lavezzini Bas-
ket" (Italija) krepšininkes re
zultatu 75:71 ir nut raukė šešių 
pralaimėjimų šiame turnyre se
riją. 

* Ketvirtadienį L ie tuvos 
kūno kultūros akademijoje 
(LKKA) legendiniam krepšinio 
treneriui Vladui Garastui su
teiktas LKK\ Garbes daktaro 
vardas. Šiuo metu V. Garas tas 
yra Lietuvos krepšinio federaci
jos prezidentas 2000 metais V. 
Garastas buvo išrinktas vienu 
geriausių XX amžiaus Lietuvos 
sporto vadovų (2 vieta). 

Lietuvoje pastebima antroji senėjimo banga 
Vi ln ius , gruodžio 18 d. 

(Elta) — Lietuvoje stebima ant
roji aktyvi gyventojų senėjimo 
banga — vidutinis Lietuvos gy
ventojų amžius šių metų pra
džioje pasiekė 37.6 metų. 

Tokia išvada pateikta Socia
linių tyrimų instituto atliktoje 
Demografinės (gyventojų) poli
tikos strategijoje, kuri ketvirta

dienį buvo pristatyta Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijoje. 

Per pastaruosius penkis de
šimtmečius 60 metų ir vyresnių 
gyventojų dalis bendrame gy
ventojų skaičiuje padidėjo 
dviem trečdaliais — n u o 12 
proc. 1959 m. iki 20 proc. šiais 
metais. O vaikų iki 14 metų 
dalis trečdaliu sumažėjo (nuo 27 

iki 18 proc). 
Dabar Lietuvoje 60 metų ir 

vyresnių žmonių yra daugiau 
nei vaikų. 

Mokslininkai atkreipia dė
mesį į Lietuvos gyventojams bu
dingą bruožą — senatvės femi
nizaciją. Tarp vyriausių Lietu
vos gyventojų vyrauja moterys. 

Lietuvos vyrai vidutiniškai 

gyvena net 10 metų, o moterys 
— apie 5 metus trumpiau nei 
Europos Sąjungos valstybėse. 

Pagal vidutinės tikėtinos 
nimo trukmės rodiklius 

Lietuva atsilieka ir nuo dauge
lio ES valstybių kandidačių. 

Mokslininkai atkreipia dė
mesį ir į vykstančią itin sparčią 
depopuliaciją — tėvų kartą kei

čia beveik per pusę mažesnė 
vaikų karta. 

Lietuvoje 2003 m. pradžioje 
gyveno 3.462 mln. žmonių, arba 
beveik 250,000 mažiau nei prieš 
10 metų. 

Tyrime pabrėžiama, kad gy
ventojų skaičius pirmiausiai 
pradėjo mažėti dėl emigracijos. 
1992-2002 m dėl migracijos Lie

tuvos gyventojų sumažėjo dau
giau kaip 200,000. 

Nuo 1994 m. gyventojų skai
čius mažėja ir dėl natūralios 
kaitos — didesnių mirtingumo 
nei gimstamumo rodiklių. 

1994-2002 m. dėl šios prie
žasties gyventojų sumažėjo be
veik 50,000 žmonių. 

Nukelta j 7 psl . 

P r e z i d e n t o a p k a l t o s r e n g ė j a i 
p a t e i k ė s a v o s i ū l y m ą S e i m u i 

Viln ius , gruodžio 18 d. 
I BNS) — Seimo posėdyje ketvir
tadienį pateiktas siūlymas 
skelbti apkaltą prezidentui 
Rolandui Paksui, nes, jos rengė
jų teigimu, tai yra „vienintelis 
kelias sužinoti tiesą". 

„Siūlome Lietuvos prezi
dentui Rolandui Paksui pradėti 
apkaltos procedūrą", iš Seimo 
tribūnos pranešė apkaltos ren
gėjų vardu kalbėjęs liberalcent-
ristas Raimondas Šukys. 

Anot siūlytojų, apkalta pre
zidentui yra vienintelis kelias 
pagal Konstituciją ir Seimo Sta
tutą patvirtinti arba paneigti 
parlamentinės tyrimo komisijos 
dėl galimų grėsmių nacionali
niam saugumui išvadas. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas ketvirtadienį ryte 
informavo Seimą, jog siūlymą 
pradėti apkaltą prezidentui pa
rėmė 86 parlamentarai. Jam 
taip pat pritarė ir pats Seimo 
pirmininkas. 

Iš viso Seime yra 137 na
riai, keturios vietos yra laisvos. 

Prezidentas Rolandas Pak-
sas kalt inamas šiurkščiai pažei
dęs Konstituciją ir sulaužęs 
duotą priesaiką pagal šešis 
punktus . J i s kal t inamas dėl 

savo veiksmų sudaręs grėsmes 
Lietuvos nacionaliniam saugu
mui, neužt ikr inęs va l s tybės 
paslapties apsaugos, daręs ne
teisėtą įtaką privačių ūkio sub
jektų veiklai, nesuderinęs vie
šųjų ir privačių interesų, neuž
tikrinęs ir sutrikdęs darnų val
džios institucijų funkcionavimą, 
aplaidžiai vykdęs savo pareigas , 
sudaręs prielaidas prezidento 
patarėjams piktnaudžiauti savo 
pareigomis. 

Prezidentui nuša l in t i po 
apkaltos reikia ne mažiau kaip 
85 balsų. 

R. Šukys pažymėjo, jog kal
tinimai prezidentui tu rės būti 
jvertinti ne tik Seime, bet ir 
Konsti tuciniame Teisme, ka 
dangi R. Paksas yra ka l t inamas 
šiurkščiu Konstitucijos pažei
dimu. 

Seimas ketvirtadienį pradė
jo formuoti specialią tyr imo ko
misiją ištirti kaltinimų valsty
bės vadovui pagrįstumą. 

Seimas nusprendė, jog ko
misiją sudarys 12 narių. Pagal 
Seimo Statutą šešis komisijos 
narius sudarys teisme, ta rdymo 
sistemoje ar prokuratūroje dir
bantys teisininkai. 

Nuke l ta \ 7 psl . 

Dzūkai įrodė esantys neabejingi savo krašto likimui ir griežtai pasisakantys prieš ketinimus statyti hidroelektri
nes Nemuno aukštupyje. Ketvirtadienį prie Aplinkos ministerijos piketavę praeityje garsaus Perlojos kaimo ben
druomenės atstovai atsivežė istorinę patranką, kurios vamzdį nukreipė į ministerijos langus, bet sake šįkart jos 
neužtaisę, mat tikisi geranoriško ministerijos požiūrio į Dainavos kraštui iškilusį pavojų. 

Lie tuvos m e r a i rag ina prezidentą pr i imti 
„ryžt ingą i r teisingą" sprendimą 

Seimas p r i t a rė v i e n k a r t i n i a m 
tu r to deklaravimui 

V i l n i u s , gruodžio 18 d. 
(BNS) — Visi Lietuvos piliečiai 
2003 metų gruodžio 31 dieną tu
rėtą turtą galės deklaruoti per 
pusantrų metų — Seime priim
tas Vienkartinio gyventojų tur
to deklaravimo įstatymas nu
mato, kad turto deklaracijas 
bus galima pateikti iki 2005 
metų gegužės 1-osios. 

Pagal įstatymą deklaruoti 
reikės daugiau nei 50,000 litų 
vertes pinigines lėšas, daugiau 
nei 2.000 litų vertės pasiskolin
tų ar paskolintu lėšų, vertybi
nių popierių, nebaigtą statyti 

;ita noki!: įamąjį turtą. 

kurio nuosavybė nėra užregist
ruota nekilnojamojo tu r to re
gistre, taip pat užsienio valsty
bėse esantį turtą, jeigu j am pri
valoma teisinė registracija. 

Be to, reikės deklaruoti me
no kūrinius, b r a n g a k m e n i u s , 
juvelyrinius dirbinius, taur iuo
sius metalus, kurių vieneto ver
tė viršija 10.000 litų. Žmogus 
galės deklaruoti ir kitą. jo nuo
mone, vertingą turtą. 

Mokesčio admin is t ra to r ia i 
galės iš gyventojų pareikalaut i 
pagrįsti deklaruoi 
skyrus tą turt.i. kurio jsig 
šaltiniai Nuke l ta į 7 p s l . 

Viln ius , gruodžio 18 d. 
<BNS) — Lietuvos savivaldybių 
vadovai pradėjo rinkti parašus 
po kreipimusi į prezidentą Ro
landą Paksą, r a šo dienrašt is 
..Lietuvos žinios". 

„Mes, žemiau pasirašiusieji 
Lietuvos savivaldybių merai , 
esame sunerimę dėl pernelyg 
užsitęsusio politinio skandalo, 
susijusio su Prezidentūros insti
tucija. Pastarojo laikotarpio įvy
kiai neigiamai atspindi ir vidinį 
šalies gyvenimą, ir tarptaut i 

nius santykius. Nepriklauso
mos Lietuvos vadovai nuosek
liai ir kryptingai siekė Lietuvos 
integracijos į tarptautines orga
nizacijas. Šiam siekiui be išlygų 
pr i ta rė mūsų šalies žmonės. 
Šiandien Lietuva — lygiateisė ir 
lygiavertė pasaulio valstybių 
partnerė. Tačiau pastarojo meto 
įvykiai žlugdo aukščiausios vals
tybės institucijos — Lietuvos 
Respublikos Prezidentūros au
toritetą, menkina mūsų šalies 
įvaizdį užsienio par tner ių 

akyse. Toliau besitęsianti Prezi
dentūros krizė gali tapti Lie
tuvos tarptaut inės izoliacijos 
priežastimi", sakoma kreipime
si į prezidentą. 

Kreipimąsi pasirašę savi
valdybių vadovai atkreipia pre
zidento dėmesį į tai, kad jo ir jo 
patarėjų kalbos Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose skatina vi
suomenės susiskaldymą ir nu
sivylimą tiesa bei demokratija. 

„Kreipiamės į jus prašyda
mi Nukelta į 7 psl. 

Polici ja n e s u l a u k s 
p r e z i d e n t o b u v u s i o 

p a t a r ė j o R. Ačo 
Vi ln ius , gruodžio 18 d. 

'BNS) — Buvęs prezidento pa
tarėjas Remigijus Ačas neketi
na vykti į Kelmės rajono polici
jos komisariatą, kurio pareigū
nai • įrašyti prote 

'šijimą. 
N u k e l t a į 7 psl . 

Naujausias lietuviškas žodis 
keliaus \ pasaulį 

Viln ius , gruodžio 15 d. 
i'Elta) — Rengiantis kitąmet 
minėti lietuviškos spaudos lo
tyniškais rašmenimis atgavimo 
100-metj, Lietuvos ins t i tu tas 
karti; su Švietimo ir mokslo mi-
oisterija surengė ..Do-

k žodį lietuvišką" 

Jo tikslas — pasaulio aukš
tųjų mokyklų baltistikos kated
roms bei lituanistikos centrams 
padovanoti lietuviškų leidinių. 

Nuo spalio mėnesio vyks
tanti vaju savo knygomis pa-

Lietuvos leidyklos, 
Nuke l t a i 7 psl. 

P r e z i d e n t a s r a g i n a 
n e s i e t i skandalo s u 

Lietuvos s to j imu 
į NATO 

Vilnius , gruodžio 18 d. 
I BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas per savo spaudos tarny
bą ketvirtadienį paragino ne
daryti sąsajų tarp šiuo metu 
Lietuvoje vykstančių įvykių ir 
Lietuvos integracijos į NATO. 

Pasak spaudos tarnybos 
pranešimo, prezidento teigimu, 

j NATO vadovybė ir Lietuvos 
bendrininkai iš NATO yra ne 
kartą pažymėję, jog Lietuvoje 
kilusios vidaus problemos yra 
sprendžiamos laikantis visų de
mokratijos tradicijų ir normų. 

„Tai nėra kvestionuojama. 
Priešingai, Lietuva yra t rak
tuojama kaip solidi demokratiš
ka partnerė", teigiama prane
šime spaudai. 

Todėl, pasak R. Pakso, „ne
turime teisės patys abejoti pil
nateise Lietuvos naryste Šiau
rės Atlanto aljanse, kurios siek
ta daugelį metų visų Lietuvos 
žmonių pastangomis". 

„Didžiausia Lietuvos stip
rybė yra tai , kad visada buvo ir 
yra visiškas sutarimas svar
biausiais užsienio politikos 
klausimais — integracija į Eu
ropos Sąjungą ir NATO. gerų 

: kaimynių santykių puoselėji
mas", pažymima pranešime 
spaudai. 

Sustiprinta 
prezidento apsauga 

Viln ius , gruodžio 18 d. 
(Elta) — Teisėtvarkos instituci
jos neturi jokios informacijos 
apie galimą pasikėsinimą į Lie
tuvos prezidentą Rolandą Pak
są, o jo apsauga sustiprinta dėl 
pastaruoju metu vykstančių 

! susitikimų su gyventojais. 
Apie ta i ketvirtadienį Sei-

I me vykstančioje vyriausybės 
i valandoje informavo vidaus rei

kalų ministras Virgilijus Bu-
; lovas. 

Nukelta į 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remtaritis AFP. Reuters. AF . ITAR-TASS, BNS 

žtfĮty agentCru pranešimais) 

EUROPA 
Londonas. JAV prezidento 

George W. Bush kalbos apie 
mirties bausmę Saddam Hus-
sein trečiadienį Europoje, ku
rioje ji yra uždrausta, sukėlė 
nepri tar imo šurmulį, o Ar
timuosiuose Rytuose — būgšta
vimus, kad buvusio Irako vado
vo likimas jau nulemtas. JAV 
prezidentas antradienį interviu 
televizijos ABC naujienoms sa
kė, kad praėjusį šeštadienį su
gautas Saddam Hussein už 
savo žiaurų valdymą nusipelno 
„absoliučios bausmės", o jo teis
mą turėtų rengti patys irakie
čiai. Tokie pareiškimai į nepa
togią padėtį pastatė Vašingtono 
sąjungininkus Europoje. Tvir
tai rėmę JAV įsiveržima į Ira
ką, kurio metų balandį buvo 
nuverstas Saddam Hussein re
žimas, Britanijos, Ispanijos ir 
Italijos politikai suskubo atsiri

boti nuo kalbų apie m:r 
bausmę Artimųjų Rytų apžval
gininkai tvirt ino, jog O. W. 
Bush komentaras tik sustipri
no jų įsitikinimą, kad svarbiau
sias JAV kalinys nebus teisia
mas sąžiningai. 

A m s t e r d a m a s . Tuome
tinis Jugoslavijos vadovas Slo-
bodan Miloševič 1995 metais 
Bosnijos serbų armijos vadui 
Ratko Mladič nurodė Srobreni-
coje nežudyti civilių gyventojų, 
tačiau šio reikalavimo nebuvo 
paisoma Tai Hagos tr ibunole 
duodamas parodymus, ku r i e 
skelbiami ketvirtadienį, sak-
buvęs NATO pajėgų Europoje 
vyriausiasis vadas , a t sa rgos 
generolas Wesley Clark. J i s liu
dijo karo nusikaltimais kalti
namo S Miloševič teisme. 

Londonas. Naftos kainos 
New York'o elektroninės preky
bos sesijos metu ketvirtadienį 
pašoko dar 1.3 proc iki 33.78 

l/lausia ..juodojo 
aukso" kaina nuo karo Irake 

Kainų augimą skati
na pranešimai, jog degalų at-

•s -JAV krito iki žemiausio 
•> 14 dienos lygio, o 

Šiaurės Amerikoje laukiama 
atšalimo. 

JAV 
Vašingtonas . Rengdamasi 

tiesioginei laidai televizijos ka
nalo „Fox" grimavimo kamba
ryje, buvusi JAV valstybės 
sekretore Madeleine Albright 
padare skandalingą pareiški
mą, kad George W. Bush jau se
niai sučiupo Osama bin Laden. 
bet nori pasilaikyti jį iki rin
kinių kitų metų spalį. Pasak H 
Albright. labiausiai amerikie
čių ieškomas asmuo, įtariamas 
2001 m. rugsėjo 11-osios teroro 
išpuolių organizavimu, bus pre
zidento G. W. Bush ..spalio 
staigmena". M Albright su
skubo pareikšti, jog ta ip pasakė 
tik juokais Tai buvo „tik iro
niška pastaba". Tačiau žmonės, 
kurie savo ausimis girdėjo šį 
skandalingą pareiškimą, sako, 

kad M Albright visiškai n 
šypsojo, ir nebuvo panašu, jog ji 
juokautų. 

V a š i n g t o n a s Klausimą 
dėl galimybes suteikt; prie
globsti vienam Čečėnijos .sepa
ratistų vadovų Iljas Achmadov 
nagrinės Bostono miest. teise 
j as imigracijos klausimais, pra
neša laikraštis ..The \Vashing-
ton Post". Jo žiniomis, būtent 
tokį sprendimą priėmė JAV 
valstybės departamentas JAV 
administracija „persiunčia" 
Rusijos „liudijimus" prieš I. 
Achmadov teisėjui imigracijos 
klausimais Bostone, ir I Ach
madov artimiausiais mėnesiais 
reikės kažką pateikti, kad ap
sigintu Kaip mano laikraštis, 
, j is tikriausiai gali laimėti bv-
lą". 

RUSIJA D 
Maskva. Rusijos preziden

tas Vladimir Putin ketvirtadie
nį pareiškė, kad nepritaria siū
lymams dirbti šiame poste dau
giau kaip dvi kadencijas. Ru
sijos konstitucija draudžia vie
nam asmeniui prezidento pa

reigas riti daugiau kaip dvi ka
dencijas „Dar reikia sulaukti 
2004 motu kovo ir tik po to kal-

apie 2008 metų rinkimus. 
Nepritariu tam, kad kas nors. 
kad ir kokiais gerais ketinimais 
vadovaudamasis, pažeidinėtų 
mūsų šalyje konstituciją", sake 
prezidentas, kuris laikomas po
puliariausiu Rusijos politiku. 
Kiek anksčiau V. Putin sakė 
ketinąs dalyvauti kitų metų ko
vo mėnesį įvyksiančiuose prezi-

nto rinkimuose ir siekti ant
ros 4 metų kadencijos. 

Maskva. Rusija dalyvaus 
atstatant Iraką, sake užsienio 
reikalų ministras Igor Ivanov 
interviu, kurį ketvirtadienį iš
spausdino Argentinos laikraš
tis „Clarm". Ministras pažymė
jo, kad. suėmus buvusį Irako 
prezidentą Saddam Hussein 
pirminiu t ampa uždavinys 
„grąžinti Irako žmonėms suve
renitetą, kad jie galėtų patys 
valdyti savo valstybę". I. Ivanov 
nuomone, Irako atstatymui turi 
pritarti Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba, „ir tai įgalins 
mobilizuoti tarptautinę bendri

ją ir padės sudaryti sąlygas 
taikai" šioje arabų valstybėje. 
Priminęs, kad Vašingtonas iš
braukė karui nepritarusią Ru
siją iš galimų kandidatų gauti 
Irako atstatymo kontraktus są
rašo, ministras sakė, kad dabar 
Rusijos vyriausybė „spręs šį 
klausimą su Irako valdžia". 

PAKISTANAS 
Fs lamabadas . Pakis tano 

prezidentas Pervez Musharraf 
kelios dienos po nesėkmingo 
mėginimo j j nužudyti sakė. kad 
jo mirties trokšta pirmiausia 
„ai Qaeda" ir jos nariai. Pakis
tano prezidento gyvybę tikriau
siai išgelbėjo jo automobilyje 
įrengtas specialus radijo ban
gas slopinantis prietaisas. Bū
tent dėl jo veikimo, bombos, pa
dėtos prezidento kelyje, suspro
go praėjus tam tikram laikui, 
kai automobiliai jau buvo pra
važiavę Sekmadienį ant vieno 
tilto, kuriuo važiavo preziden
t a s ir palyda, buvo padėtos 
penkios bombos, kuriose buvo 
apie 250 kg sprogiosios medžia
gos. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
file:///Vashing-
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SPORTO APŽVALGA 

MINTYS BAIGIANT 2003-SIUS METUS 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Štai vėl praeitin palydime 
vienerius metus. O jie, kaip 
poetai sako, bėga tarsi srau
nus vanduo. Taigi bent trum
pai pažiūrėkime, kas jų laiko
tarpyje atsitiko lietuviškoje 
sporto padangėje anapus ir 
šiapus Atlanto. 

Kaip žinome, mūsų tėvy
nės sportininkams jie buvo 
gana sėkmingi. Lietuvos 
krepšinio rinktinės pasiekė 
svarių pergalių: Europos vyrų 
pirmenybėse mūsiškiai pirmą 
kartą nuo 1939 m. tapo čem
pionais, o jauniai — vicečem
pionais pasaulyje. 

Todėl nenuostabu, kad 
Lietuvos krepšininkams yra 
atstovaujama geriausioje pa
saulio profesionalų lygoje 
Amerikoje, NBA lygos eilėse 
matome Žydrūną Ilgauską ir 
naujoką Darių Songailą, ku
rių pavardės dažnai links
niuojamos amerikiečių spau
doje, girdimos per radiją bei 
televiziją. 

Taip pat svarbu, kad bent 
20 Lietuvos krepšininkų žai
džia JAV universitetuose ir 
kolegijose. Jų pavardės irgi 
dažnai sublizga šio krašto 
spaudoje, juos matome žai
džiančius ir televizijoje, kur 
taip pat primenama jų lietu
viška kilmė. Du iš jų — Vytas 
Danelius iš Wake Forest 
(Winston Salem. NC) ir Linas 
Kleiza S Missouri (Columbia, 
MO) universitetų yra JAV 
studentų krepšinio elite ir 
apie juos (ypač L. Kleizaj atei
tyje dar daugiau gerų žodžių 
girdėsime. 

Ž y d r ū n a s I l g a u s k a s r u o š i a s i m e s t i 
į k r e p š į . 

Jie atlieka teigiamą pro
pagandą visiems lietuviams, 
nes jokioje kitoje šakoje (gal 
su labai retomis išimtimis) 
apie mūsų tautiečių pasireiš
kimus nėra kalbama. O jeigu 
ir yra užsimenama, tai tik 
vietinio pobūdžio spaudoje, ir 
tai nedažnai. 

Jeigu Lietuvoje metų pa
baigoje yra renkami geriau
sieji sportininkai ir sporto vie
netai, tai pas mus Š. Ame
rikos lietuvių tarpe tokių rin
kimų niekada nebuvo ir kažin 
ar bus. Ir pati veikla čia gana 
kukli, ypač prieš 2-3 metus ji 
dar daugiau grimzdo į dugną. 

Nors šiame krašte tebe
veikia, prieš daugiau negu 50 
metų įsteigta, Šiaurės Ame
rikos Lietuvių fizinio auklėji
mo ir sporto sąjunga (ŠALFASS), 
tačiau, kuomet prieš 2 metus 
jos centras buvo perkeltas į 
Čikagą, apie lietuvių sporti
nės veiklos Š. Amerikoje 

atgaivinimą nieko negirdėjo
me. Buvo pasitenkinama tik 
neetinėmis žaidynėmis, kurių 
dalis sutraukdavo labai ne
gausų dalyvių būrį. 

Kaip šios sąjungos vado
vybės neveiksmingumo pa
vyzdį galima pažymėti faktą. 
jog į praėjusią vasarą Lietu
voje vykusias žaidynes buvo 
nuvežti tik 4 sportininkai. 

Gerai, kad lietuvių sporto 
srityje nelaukiama sugestijų 
ar paramos „iš viršaus", bet 
reiškiasi privati iniciatyvą. 
Dėl to Amerikos Rytuose 
įsteigti sporto klubai, sureng
ta turnyrų. Čikagoje suorga
nizuoti keli nauji sporto klu
bai, apjungę neseniai į šį 
kraštą atvykusius sporto 
entuziastus. 

Vienas tokių yra Čikagos 
„Žalgiris", kurio krepšininkai 
jau spėjo tapti ŠALFASS 
varžybų vyrų krepšinio čem
pionais. Šis klubas rodo 
gražią iniciatyvą, dalyvauja 
amerikiečių pirmenybėse, 
kviečia sporto komandas iš 
Lietuvos, pradėjo organizuoti 
lietuvių krepšinio lygą ir pan. 

Tai vis gražūs ženklai, 
rodantys mūsų sportinės veik
los atgaivinimą. Smagu, kad 
iškyla ir naujos sporto dar
buotojų pavardės, kurios, rei
kia manyti, nebus tik vien
kartiniai meteorai mūsų pa
dangėje. 

Čikagiečiai Aurimas Ma
tulevičius, Svajūnas Masilio-
nis, Stepas Žilys — tai tik tre
jetas tų naujosios kartos atei
vių, kurių indėlį jau spėjome 
pajusti. 

Laurynas Misevičius iš 
JAV rytinės pakrantės — tai 
žmogus, kuris turbūt labiau
siai iki šiolei pasireiškė. Jis 
ne vien atgaivino sporto klubą 
JAV rytuose, bet jau ir anksčiau 
apsiėmė vadovauti ŠALFASS 
Rytų sporto apygardai. Nau
jai paskelbtoje JAV LB valdy
boje L. Misevičius yra vicepir
mininkas sporto reikalams ir 
Sporto sąjungos atstovas. Jis 
pakeitė iki šiolei ten buvusį 
Rimą Gadeiką. 

Dar reikia išskirti kiek 
aktyvesnę, daugiau negu 50 
metų gyvuojančią. Čikagos 
LFK „Lituanicą", kurios vyrų 
futbolo komanda geriausiųjų 
Čikagos ir apylinkių vienetų 
grupėje užėmė II vietą. Šio 
klubo komandos pastoviai žai
džia ne tik lauko, bet ir salės 
futbolo pirmenybėse, tuo gar-
sindamos lietuvių vardą 
amerikiečių tarpe. 

Reikia manyti, kad 2004-
siais lietuvių sportinė veikla 
Š. Amerikoje bus dar gyvesnė. 
O tam apraiškų yra nemažai, 
nes neseniai į šį kraštą at
vykusieji rodo didesnio akty
vumo žymių. 2004-jų rudenį 
Lemonte turėtų būti pradėta 
didžiulio, sporto reikalams 
pašvęsto, pastato statyba. Tai 
irgi būtų didelis įvykis lietu
vių sporto gyvenime, nes tokio 
iki šiolei Amerikoje dar 
neturėjome. 

2004-ji yra olimpiniai me
tai. Atėnuose olimpiadoje var
žysis ir nemažai Lietuvos 
sportininkų. 

Olimpiniai motai įpareigo
ja ir Š. Amerikoje gyvenančius 
mūsų sporto mėgėjus siekti 
didesnio aktyvumo ir pergalių. 

Ateinančių šv. Kalėdų proga 
linkime gražių akimirkų mūsų 
sportuojančiam jaunimui! 

Min in t L T O K 15 me tų jubi l ie jų . Iš k a i r e s : o l impine č e m p i o n ė V. V e n c i e n e . LR p r e z . R. F a k s a s , LTOK prez . A. 
P o v i l i ū n a s . Seimo p i rm . A. P a u l a u s k a s . A- S a b a l i a u s k o (E l ta ) n u o t r . 

LTOK ATKŪRIMO 15-MEČIO PAMINĖJIMAS 
Gruodžio 11 d. Vilniaus 

Rotušėje surengtoje Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) Generalinės asamb
lėjos neeilinėje sesijoje pami
nėtas LTOK atkūrimo 15-
metis. prisimenant -istorines 
1988 metų gruodžio 11-osios 
akimirkas ir per pusantro 
dešimtmečio nueitą kelią nuo 
sunkios kovos dėl pripažinimo 
iki vienos autoritetingiausių 
Lietuvos visuomeninių organi
zacijų vardo. 

..Tos dienos įsimins visam 
gyvenimui", — sakė LTOK 
prezidentas Artūras Poviliū
nas, prisiminęs, jog nuo atkū
rimo dienos iki tarptautinio 
pripažinimo praėjo beveik treji 
metai. Tik 1991 metų lapkričio 
11 dieną Tarptautinis olimpi
nis komitetas (IOC) oficialiai 
paskelbė apie trijų Baltijos 
šalių olimpinių komitetų grą
žinimą į tarptautinę šeimą ir 
atsiuntė Lietuvai kvietimą 
dalyvauti 1992 metų žiemos ir 
vasaros olimpinėse žaidynėse. 

I LTOK sukakties pami
nėjimą atvyko ir šalies prezi
dentas Rolandas Paksas bei 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, o ministro pirmi
ninko Algirdo Brazausko svei
kinimą perskaitė Vyriausybės 

kancleris Zenonas Kaminskas. 
R. Paksas prisiminė, kad 

1998 metų gruodžio 11-ąją ir 
jis dalyvavo atkuriamajame 
LTOK suvažiavime, nors ir at
stovavo ne olimpinei sporto šakai. 

A. Paulauskas pažymėjo, 
kad LTOK buvo viena pirmųjų 
šalies institucijų, atsiskyrusių 
nuo Maskvos. „Jūs savo Kovo 
11-ąją paskelbėte gruodžio 11-
ąją, o visos kitos Nepriklau
somybės ėjo po Jūsų nepri
klausomybės". — sakė Seimo 
vadovas. 

A. Poviliūnas akcentavo, 
jog per 15 metų Lietuvos spor
tininkai dalyvavo septyneriose 
olimpinėse žaidynėse, o šalies 
garbę gynė 136 sportininkai, 
kurie iškovojo 3. aukso ir 5 
bronzos medalius. Imant rea
liai laimėtų medalių skaičių, į 
Lietuvą parvežtas 41 olimpi
nis medalis. .Kita itin svarbi 
LTOK veiklos sritis — daly
vavimas Europos jaunimo 
olimpiniuose festivaliuose, kur 
nuo 1993-iųjų iškovota 6 
aukso, 4 sidabro ir 12 bronzos 
medalių. 

Sveikinimo žodį taip pat 
tarė vienas iš LTOK atkūrimo 
iniciatorių, dabartinis LTOK 
garbės pirmininkas Kazimie

ras Motieka, o Kūno kultūros 
ir sporto departamento gene
ralinis direktorius Vytas Ne
muš apdovanojo LTOK prezi
dentą departamento Garbės 
ženklu, generaliniam sekreto
riui Vytautui Zuberniui įteikė 
Garbės komandoro kryžių. 

„Visi mano gauti apdova
nojimai yra jūsų, — kreip-

' damasis į sporto visuomenę 
sakė A. Poviliūnas. — Esu tik 
vėliava, o jūs — kotas, kuris 
laiko šią vėliavą. Kad vėliava 
plazdėtų, reikalingas gaivus 
sporto pergalių vėjas, nes 
kitaip ji bus tik skuduras". 

LTOK prezidentas įteikė 
garbės raštą „Charta Solem-
nis" oficialios LTOK emblemos 
autoriui Giedriui Reimeriui, o 
Tarptautines sporto žurnalis
tų asociacijos (AIPS; preziden
to Togay Bayatli įpareigojimu 
ką tik įsteigtus naujus AIPS 
apdovanojimus įteikė Lietuvos 
sporto žurnalistų federacijos 
prezidentui Aleksandrui Kru
kauskui ir LTOK atstovui 
spaudai Broniui Čekanauskui. 

Jubiliejinį vakarą užbaigė 
LTOK 15-mečiui sukurtas 
Lietuvos televizijos dokumen
tinis filmas. 

(Elta) 

LINAS KLEIZA TELEVIZORIŲ EKRANUOSE 
Missouri universiteto 

krepšinio rinktinės pirma
metis žaidėjas Linas Kleiza, 
kartu su savo komanda, buvo 
matomas visoje Amerikoje per 
CBS televizijos stotis praėjusį 
šeštadienį. Tada jo atstovauja
ma komanda išvykoje Seattle 
mieste susikibo su Gonzagos 
universiteto studentais. Ne
paisant, kad Kleizos komanda 
turėjo aukštesnį „reitingą" 
negu varžovai, pergalę iškovo
jo Gonzaga. po pratęsimo 
įveikusi Missouri 87-80. 

Lietuvio sąskaitoje 16 

taškų ir net 13 atkovotų ka
muolių. Gaila, kad mūsiškis 
už 5 pražangas turėjo palikti 
aįkštelę ir rungtynių pabaigą 
stebėti nuo suolelio. O ko
mandai jis buvo labai reikalin
gas, ką ne kartą pabrėžė ir 
pranešėjai, kurie paminėjo jo 
lietuvišką kilmę, o taip pat ir 
pasakė, jog jis žaidė Lietuvos 
jaunimo rinktinėje. kuri 
pasaulio pirmenybėse iškovojo 
antrą vietą. 

Taip pat apie Kleizą rašė 
ir pagrindinis JAV sporto žur
nalas „Sports Illustrated", lap

kričio 24 d. laidoje apžvelgęs 
JAV studentų krepšinio nau
jąjį sezoną. Ten lietuvis buvo 
įrašytas į šio krašto NCAA 
lygos naujokų pirmąjį penke
tuką ir įdėta jo nuotrauka 
žaidimo metu. 

Per mėnesį laiko Kleiza 
spėjo tapti vienu geriausiųjų 
taškų medžiotojų savoje 
komandoje. Žinovai teigia, jog 
jam nereiks laukti 4 metų, kol 
baigs universitetą, pakvietimo 
į NBA lygą. tai bus padaryta 
gerokai anksčiau. 

E. Š. 
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FUTBOLININKAI PRADĖS SALĖS 
PIRMENYBES 

Ryt in io pakrašč io k r e p š i n i o k o m a n d a . .Aras" k ie ta i kovoja p r i e š Č i k a g o s . .L i tuan icą" R. G o d e i k o s n u o t r 

Kaip ir kiekvieną žiemf,. 
„Lituanicos" futbolo klubo 
komanda rengiasi salės futbo
lo (angliškai — Jndoor soc-
cer") pirmenybėms „Metropo
litan" lygoje. Jos prasidės pir
mąjį Naujųjų metų sekma
dienį (sausio 4 d.) ir tęsis 10 
savaičių. 

Šiemet lietuviai, po 11 me
tų žaidimo „major" divizijoje, 
rungtyniaus žemesnėje grupė
je, nes pavasarį „Lituanicą". 
užėmusi aukščiausioje divizi
joje priešpaskutinę vietą, 
turėjo išjos pasitraukti. Kartu 
su mūsiškiais iškrito ir kito 
buvusio galingo — „Green-
Whito" klubo komanda. Beje. 
..Lituanicą" pelnė tiek pat taš
kų, kaip ir 8-je vietoje likusieji 
„Lightning" klubo atstovai, 
bet del šiek tiek blogesnio 
įvarčių santykio turėjo atsi
sveikinti su geriausiųjų ko
mandų grupe. 

Sausio 4 d. lietuviai rung
tyniaus (pradžia 4:30 vai.) su 
..Rams" futbolininkais. Vieta 
— Odeum pastato šiaurinė 
aikštė, kurioje visą laiką bus 

ir žaidžiama. Sales adres 
1033 Villa Ave.. Villa Park. IL 
(netoli 83-čio keiio ir North 
Ave.). Sausio 11 d., tą padą va
landą, prasidės lietuvių rung
tynės prieš „\Vings" futboli
ninkus. 

Tolimesni lietuvių varžo
vai „Zrinski". ..Tarrurvia"'. J jons". 
„Green-White", ..Highlanders" 
„Sparta". ..Dynamo". Tik dvi iš 
šių komandų yra dar neseniai 
įsisteigusius, tuo tarpu daugu
mas kitų jau gyvuoja daugiau 
negu 50 metų ir anksčiau yra 
buvusios pačios stipriausio-
Čikagoje bei jos apylinkėse. 

„Lituanicos" vyrai jau ku
ris laikas stipriai treniruojasi 
ir ruošiasi šioms pirmenv 
bėms. Smagu, kad prie ko 
mandos vairo vėl stojo profe
sionalus treneris Gediminai 
Jarmalavičius, kurio sumanu 
mo dėka. prieš 3 metus ko 
manda sales pirmenybėse bu 
vo iškovojusi 3-ją vietą, o taip 
pat galėjo sugrįžti į „major" 
diviziją lauko pirmenv!Čse ir ten 
gana gerai užsirekomenduoti. 

E. Š. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
file://�/Vings


SKIRTYBES IR PASITIKĖJIMO SĄVOKA 

Estų, latvių ir lietuvių tau
tas sieja ne tik Baltijos kran
tas, bet ir skaudus XX am
žiaus totalitarinių nacių ir ko
munistų režimų nusikaltėliško 
suokalbio palikimas, kuris be 
bendrų bruožų turi ir esminės 
svarbos skirtybių. Šios, nors ir 
labai keista, daro stiprią įtaką 
nūdienos politiniams įvykiams 
Lietuvoje ir regione. Toji įta
ka pakankamai skirtinga es
tams ir latviams. Stalinas su 
Hitleriu, susimokė pradėti II 
pasaulinį karą, tikėjosi vienas 
kitą pergudrauti. Abu siekė 
to paties tikslo — svetimų teri
torijų. Gyventojai jų nedomi
no. O numatytų užgrobti vals
tybių sąmoningi piliečiai gro
bikų planuos figūravo tik kaip 
balastas, kurio reikia atsikra
tyti, patogiausia — sunaikinant. 

Nacių didysis Reichas žlu
go pirmasis. Sovietams liko 
laisvos rankos veikti Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Masi
niai trėmimai ir rusakalbių 
atkeldinimas į buvusių laisvų 
valstybių teritoriją buvo su
dėtinės genocido politikos da
lys. Nesiekiant preciziško tik
slumo, žlungant Sovietijai, o iš 
tikrųjų tai — Rusijos imperi
jai, Estijoje rusakalbiai suda
rė apie 40 proc. gyventojų, 
Latvijoje — arti pusės, o Lie

tuvoje — kitataučių buvo 
maždaug penktadalis, taigi iš
liko toks pats kaip ir pirmo
sios Respublikos metais, nors 
naciams išnaikinus žydų tau
tinę mažumą, padaugėjo rusa
kalbių kolonistų. Aktyvus gink
luotas pasipriešinimas smar
kiai stabdė Lietuvos kolonizaciją. 

Kas nutiko atkūrus Bal
tijos šalių nepriklausomybę? 
Estai ir latviai, suvokdami 
mirtiną pavojų tautos išliki
mui, o ir nepriklausomybės 
išsaugojimui, numatė kurį 
laiką nesuteikinėti pilietybės 
sovietų okupacijos metais at
keldintiems kolonistams. Tai 
labai papiktino ..artimąjį už
sienį". Pradėta mušti būgną 
apie neva vykstančius Estijoje 
ir Latvijoje demokratijos pa
žeidimus ir rusakalbių teisių 
gynimą. 

Nesunku numatyti kokia 
būtų buvusi kolonistų poli
tinė orientacija: tikriausiai ne 
į Europos Sąjungą, NATO, bet 
į Rusijos vairuojamą NVS. 
Okupacijos padariniai užaštri
no estų ir latvių pilietinį 
budrumą. Jie ir valstybės va
dovą — prezidentą rinko savo 
parlamentuose, nerizikuodami 
pavesti šią teisę liaudžiai, tačiau 
anaiptol ne iš nepasitikėjimo 
ar antidemokratiško nusi-

EDMUNDAS SIMANAITIS 

teikimo. Mūsų kaimynai gerai 
jautė, kad senbuvių pilietinis 
sąmoningumas okupacijos me
tais buvo gerokai susilpnintas, 
kad jį reikia atkurti ir bran
dinti. Kolonistų gyventojų lū
kesčiai buvo nedviprasmiški 
— orientacija į Rytus. Tokio
mis sąlygomis ir nepriklauso
mybės sąvoka gali būti iškreipta. 

Po nepriklausomybės at
kūrimo Lietuvoje gyvenusiems 
kolonistams ir net okupacinio 
aparato darbuotojams, tiesio
giai vykdžiusiems genocido 
politiką, nebuvo jokių kliūčių 
tapti Lietuvos Respublikos pi
liečiais. Maža to, gausiai pri
verstinei išeivijai, tokia teisė 
nebuvo suteikta. Ojos aktyvio
ji dalis buvo pasiryžusi grįžti 
tėvynėn ir energingai imtis 
atkuriamojo darbo. Galbūt šį 
paradoksą galima paaiškin
ti Sąjūdžio bangos išpopulia
rinta gerumo ir pasitikėjimo 
sąvoka? Juk nekenčiamas 
okupacinis — kolaboracinis re
žimas buvo nušluotas tautos 
valios impulsu. Ir, svarbiausia 
— taikiai! Gal dėl to vengta 
komplikuoti padėtį? Naivu 
buvo tikėtis ilgiau išlaikyti 
pakilusią Sąjūdžio bangą. 

Tikriausiai ta pati priežas
tis nulėmė apsisprendimą 
prezidentą rinkti visos tautos 

balsais. Kad stipresnis jaustų
si, kad tikresnis Konstitucijos 
ir žmogaus teisių garantas 
būtų. Matyt, tada dar nebuvo 
įsisąmoninta, kad posovietinės 
visuomenės pilietinis brendi
mas — tai nenutrūkstantis ir 
banguojantis vyksmas. Kau
piami ir apibendrinami poli
tinio, ekonominio, socialinio 
bei kultūrinio gyvenimo poky
čiai tampa pilietinės savivokos 
stuburu. Tačiau reikalingi 
patikimi teisiniai antivalsty
binės veikos apribojimai. Juk 
tie patys „centrai", nepaisant 
jų pavadinimų kaitos, savo 
veiklos Lietuvoje niekada ne
buvo nutraukę. 

Peršasi apmaudi išvada — 
tauta, parodžius išskirtinį at
sparumą okupantui, vieninte
lė iš pavergtųjų sukilusi 1941 
metų birželį, visą dešimtmetį 
priešinusis ginklu, 1990 metų 
kovą pirmoji nusimetusi gėdingą 
sovietinės pseudorespublikos 
statusą, lyg ir prarado pili
etinio budrumo. Gavome įsi
tikinti, kad svetimoms spec-
tarnyboms „padirbėjus", mes
telėjus keliolika milijonų, su
keliama visiška sumaištis vals
tybėje. Rizikuojama prarasti 
visą sunkiai, bet nuosekliai 
per trylika nepriklausomo gy
venimo metų kauptą politinį 

ĮSISENĖJUSIŲ KRIZIŲ KRIZĖ 

Dabartinė prezidentūrine 
krizė nemaloni dar ir tuomi. 
kad po ja rusena senos 
neišspręstos krizes, ir todėl 
nematyti lengvos išeities iš 
jos be blogų pasekmių Lie
tuvos savivaldai. Neseniai 
mons. Alfonsas Svarinskas 
viename pamoksle gan taik
liai nurodė pasirinkimą: yra 
Paksas su Borisovu, Bra
zauskas su Paleičiku ar Pau
lauskas su Uspaschiku. 

Šią krizę išaugino daugu
mos rinkėjų per gerą tuziną 
metų atiduoti balsai ne už 
Respublikos gerovę, bet už 
vienokią ar kitokią pažadėtą 
„šlapią dešrą". Tad tik pilie
tiškai — patriotiškai balsuoją 
ateinančio Seimo narių rinkė
jai gali greitai ir su ge
resnėm pasekmėm išspręsti 
įsisenėjusią vyriausybės krizę. 

Yra teigiančių, jog mes 
šioje krizėje „laikome demo
kratijos egzaminą". Tačiau, 

anot įžvalgaus žurnalisto 
Algimanto Zolubo, ši nėra 
pagrindinė krizė. ..Iš tikrųjų 
politikai aiškinasi, kodėl 
Lietuva demokratijos egza
mino neišlaikė, kad pateko į 
krizę, kad drebinamas (tau
tos) būstas". '..Lietuvos ai
das"". 2003.11.19) 

Plačiau filosofiniu tinklu 
politikos vandenyse žvejojan
tis žurnalistas Vilius Litvi-
navičius bando neleisti pa
sprukti šios krizės banginiui: 
.Ar paaukotas prezidentas 
nepavirs skalbimo milteliais, 
kuriais visa valdžia išsiplaus 
savo purvinus marškinius?" 
(2003.11.18 „Lietuvos aidas") 

Aišku, kad daug kas 
atrodytų geriau, jei Rolandas 
Paksas skubiai pasitrauktų iš 
prezidento posto. Tačiau ar 
tikrai būtų. kaip atrodytų. Ar 
tauta po to nenueitų vėl 
miegoti pilietiniu miegu, jaus
damasi, kad dabar ..viskas 

VILIUS BRAŽĖNAS 

tvarkoje", nors iš pagrindų gal 
niekas nebūtų pasikeitę. 

Atrodo ir ..Lietuvos ryto 
savaitė" nepažiūri už 
„savaitės" ribų. 2003 m. lap
kričio 29 d. vedamajame 
skaitome: „Ar gali valdyti šalį 
prezidentas, kuris begėdiškai 
meluoja?" Geras klausimas. 
Visgi kas nors gali paklausti: 
„Jei gali kas nors begėdiškai 
meluojąs pabūti prezidentu ir 
tapti ministru pirmininku, 
kodėl kitas toks negali?" 

Plačią ir gilią vagą rėžias 
žurnalistas — politinis apžval
gininkas Petras Katinas 
straipsnyje „Įaugusi į kraują 
kapituliacija" (2003.10.31 
..XXI amžius") primena Al
girdo M. Brazausko pokalbį 
Maskvoje apie naftos siurbimo 
projektą D—6. Anot P. Katino, 
premjeras nuolankiai pakarto
jo, jog D—6 „absoliučiai sau
gi" ir kad jis entuziastingai 
pritarė Rusijos premjero M. 
Kasjanovo tvirtinimams, jog 
D—6 platforma „tokia nere
gėtai saugi, kad saugesnės 
nėra visame pasaulyje". Ne
jaugi tai nebuvo akiplėšiškas 
melas? Bet dėl jo nesigirdėjo 
piketuojančių protestų ir ne
buvo Seimo apklausos. To nebu
vo ir dėl kapituliacinių nuo
laidų tranzito į Karaliaučiaus 

sritį reikaluose. 
Aišku, kad reikia išbristi 

iš tos krizės ir, kaip iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, juo greičiau, 
tuo geriau. Tačiau ima aiškėti, 
kad reikalo skubinimą įtai
gauja ir žodžiais retai išreiš
kiamas faktas, jog ši krizė 
yra tik didesnės ir būtinai 
išspręstinos krizės vaisius. Ir 
didelis arbūzas neužauga per 
vieną naktį iš nieko. Jo dai
gas būna tręšiamas ir lais
tomas. Mūsų vyriausybės kri
zę arbūzo daigą tręšė daugu
mos balsuotojų politinis neap-
sišvietimas bei savanau
diškumas, o laistė intelek
tualų, inteligentų, profesiona
lų bei dvasios vadovų didelės 
daugumos atsiribojimas nuo 
pareigos dalyvauti valstybi
niame gyvenime ar bent jį 
teigiamai įtaigauti. Jie, lyg 
kokie politiniai vištgaidžiai, 
nei gieda, nei kiaušinius deda. 

Gal todėl pas mus „istori
ja kartojasi" iš kito galo. Se
nosios Rusijos bajorai dėl net
varkos krašte ėjo į Vakarus ir 
kvietė „variagus": ,Ateikite ir 
valdykite". Dabar mūsiškiai 
nomenklatūriniai bajorai eina 
į Rytus ir kviečia Lietuvą 
valdyti borisovus, paleičikus, 
uspaschikus ir panašius. O 
lietuviški patriotai politikai 

kapitalą, sužlugdyti realią ir 
jau ranka pasiekiamą valsty
binio saugumo garantiją. O 
pastaroji įstatymo kalba įvar
dyta kaip svarbiausias vidaus 
ir užsienio politikos tikslas. 

Ne apie Prezidentūros 
skandalo herojus reikia kal
bėti. Atrodo, kad dalis jų dirbo 
ar dar tebedirba „tamsoje" (tai 
NKGB—KGB—FSB pamėg
tas terminas, apibūdinantis 
verbavimo metodą, kai as
muo gauna netiesioginę už
duotį, manydamas, jog veikia 
savo galva ir savo iniciatyva). 
Seimo nario Aloyzo Sakalo 
vadovaujamos komisijos nus
tatyti faktai neginčijamai ro
do, kad buvo, tikriausiai ir 
liko, trumpu pavadžiu tam
pomų marionečių. 

Šventos Kalėdos — ne tik 
Kristaus gimimo šventė, bei 
susikaupimo, ramybės ir švie
sių apmąstymų metas. Įžū
laus melo, demagogijos, ir ne
tikrų pranašysčių tvaikas ne
turėtų šios nuotaikos suga
dinti. Verta prisiminti oku
paciją, kovas, tremtį, Gulagą 
— tėvynės vaikai per Kalėdas 
visada rasdavo dvasinę atra
mą. Tvaikas išsisklaidys. Po 
Naujųjų metų. Dabar —tai jau 
Seimo egzaminas. Ir mūsų, 
piliečių, taipgi. 
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Danutė Bindokienė 

stovi prieš didelius sunkumus 
net šios krizės atveju pa
sirinkti jos sprendimo būdą, 
laviruojant tarp šios krizės, 
pagrindinės nomenklatūrinės 
valdžios krizės, tarp NATO ir 
ES nebūtinai visada moralės 
bei demokratijos aukštybėse 
plūduriuojančių biurokratų 
ir Rusijos imperiškų šūka
vimų. 

Todėl džiugu, kad dešinieji 
politikai matomai pastebėjo 
jau nuo 2002 m. liepos mėne
sio ant mūsų tautos savisau
gos kelio krentantį grėsmingą 
Viktoro Uspaschiko „reformų" 
šešėlį. 

Tik Lietuvos politikos už
kulisius gerai žiną gali 
numatyti vienokio ar kitokio 
krizės sprendimo pasekmes. 
Ir vargu ar daug kas šiandien 
norėtų sėdėti dorų patriotų 
politikų karštose kėdėse. Ne
žinančiam visų politinių už
kulisių ir, laimei, neturinčiam 
atsakomybės už savo veiks
mus, vis tik atrodo, jog pa
dėties užsitęsimas ypač ne
naudingas ryšiams su Va
karais. Tačiau, kas bebūtų 
daroma šioje krizėje, nevalia 
pamiršti ateinančių Seimo 
rinkimų, kurie suteikia ga
limybę išspręsti pagrindinę 
mūsų krizę iš esmės. 

Užrašas ant sienos, bet 
skaityti nemoka 

Š
ios savaitės trečiadienį 
paskelbta, kad buvęs 
Illinois valstijos guber

natorius George Ryan kaltina
mas korupcija: jam einant vals
tijos sekretoriaus pareigas, 
įstaiga buvo tikra nusikalsta
mos veiklos knibždynė, nors 
jos viršininkas tvirtino, nieko 
apie tai nežinojęs. Pastarai
siais metais ne vienas artimų 
anuometinių George Ryan 
darbuotojų buvo patrauktas 
atskaitomybėn ir nubaustas, 
bet pačiam gubernatoriui vis 
pavykdavo nuo teismo išsisuk
ti. Illinois valstijos prokura
tūrai teko gerokai padirbėti, 
kol pagaliau paskelbtas nu
tarimas: kaltas! 

Tai nebe pirmas kartas, 
kai, piliečių balsais išrinkti, 
valstybės, valstijos ar savi
valdybės pareigūnai rinkėjų 
pasitikėjimą nuspiria į kampą 
ir pareigas panaudoja sava
naudiškiems tikslams. Net 
jeigu savo kadencijos metu šie 
asmenys atlieka naudingų 
darbų (George Ryan sustabdė 
mirties bausmės vykdymą 
Illinois valstijoje ir bausmę 
dovanojo nemažam skaičiui 
apkaltintųjų), savo nusikals
tamu elgesiu tą įvaizdį neat
pažįstamai pakeičia. 

Buvęs Illinois valstijos gu
bernatorius yra tik nedidelė 
žuvis nelabai svarbioje baloje. 
Ar jis pats pasižymėjo nesą
žiningumu, ar tik toleravo 
savo bendradarbių nusikals
tamą veiklą, nors gerai žinojo, 
kad ji vyksta, labai didelės 
žalos nei valstijai, nei apskri
tai Amerikai nepadarė. Nusi
kaltėliai bus atitinkamai nu
bausti, o, be to, George Ryan 
jau nėra gubernatorius. Kas 
kita, kai nusikalstamoji veik
la, korupcija (ar galbūt dar 
blogiau) į savo spąstus pagau
na valstybės viršūnėje esan
čius asmenis. Juo labiau, kai 
ta valstybė ypač stebima 
užsienio, gyvena tarytum ban
domąjį laikotarpį, kur kiek
vienas teigiamas ar neigiamas 
jos politikos žingsnis atidžiai 
pasveriamas ir įvertinamas. 

Tokia padėtis šiuo metu 
yra Lietuvoje. Ar ji išlaikys 
egzaminą ir gaus „diplomą" — 
NATO bei Europos Sąjungos 
tikrosios narės statusą? O gal 
paskutinę minutę bus palikta 
už durų, kaip dar nesubren
dusi, nesuprantanti demo
kratijos vyksmo taisyklių? 
Daugiau kaip trylika metų 
tvirtai kopusi į savo tikslo 
kalną, staiga nuslydo atgal ir, 
atrodo, negreit atsikels. 

Viso to pavojingo sūkurio 
centre — dabartinis Lietuvos 
prezidentas. Jeigu išviešintų 

kaltinimų (tiesa, ne tiek jam 
pačiam, kiek art imiausiems 
bendradarbiams) pradžioje 
daugelio simpatijos buvo pre
zidento pusėje, tai dabar jos 
baigia išnykti. Prez. Rolando 
Pakso elgesys ir ypač kalbos 
išeina už eilinės logikos bei 
orumo, priderančio einamoms 
pareigoms, ribų. Ir, Dieve 
duok, kad tas kietas užsispyri
mas būtų tik neigiamos šio 
žmogaus charakterio savybės 
(arba silpnybės), o ne iš šalies 
padiktuota, kenksminga lietu
vių tautai ir valstybei, veikla. 

Kai prezidentas, pakliu
vęs į bėdą, apskundžia aukš
čiausią Katalikų Bažnyčios 
hierarchiją pačiam Romos po
piežiui, kažkas kvepia rimtu 
pavojumi, kad tai piktybinės 
pastangos dar labiau skaldyti 
tautą, įtaigoti tam tikrą jos 
dalį nusigręžti nuo Bažnyčios. 

O ką gi tie Bažnyčios hie-
rarchai (įskaitant kardinolą 
A. J. Bačkį ir arivysk. S. Tam-
kevičių) padarė, kuo jie nu
skriaudė prezidentą? Pasiro
do, kad savo laiške prez. Pak-
sui patarė „įsiklausyti į savo 
sąžinės balsą ir pasielgti taip, 
kaip reikalauja bendrasis gė
ris, o ne asmeniniai ar gru
piniai interesai"... Jeigu prezi
dentas taip šventai tikėjo 
aiškiaregės gruzinės patari
mais, dėl ko negali atkreipti 
dėmesį į Bažnyčios vadovų 
siūlymą, žinoma, jeigu jo 
„sąžinės balsas" dar ne visai 
nutildytas. 

Per pastaruosius penke
rius metus Lietuva daug pa
siekė. Svarbiausia — įgijo 
aukštą vertinimą užsienio 
akyse. Dėl to ir pakvietimai į 
NATO ar Europos Sąjungą. 
Staiga, taip kruopščiai ir at
sargiai statytas, įvaizdis pra
deda byrėti ir kai kuriose Va
karų Europos (o taip pat JAV) 
sostinėse j au aidi rūpestis, 
kad Lietuva dar nėra taip 
gerai pasiruošusi, kaip atrodė. 
Aukščiausių valdžios viršūnių 
nepastovumas ir nenuoseklus 
elgesys rodo, kad galbūt tas 
rūpestis turi pagrindo. 

Nejaugi prez. R. Paksas, 
dar nepraėjus nei metams nuo 
pareigų perėmimo, pamiršo 
savo pažadus ir visai nepaiso 
valstybės gerovės? Šiuo metu 
jau net nelabai svarbu, ar jis 
kaltas, ar ne — kadangi Seime 
surinkti 86 parašai (buvo ža
dėjęs atsistatydinti, jei pasira
šys 85 seimūnai). Ilgas ap
kaltos procesas sukliudys Lie
tuvai pasiekti tikslų, kurių ji 
taip karštai siekė. Galima pa
manyti, kad prezidentas dirba 
ne savo tėvynės, o kažkieno 
kito naudai... 

SESIOS DIENOS IZRAELYJE 
RITONE RUDAITIENE 

Tęsinys. Pradžia Nr.244 

Dvi dienas buvo apsisto
jusi grupė žmonių iš Azijos. 
Visose lankytose vietose nebu
vo jokių ilgų eilių ar susigrūdi
mo. Vienur kitur pakelėje su-
tikdavom turistinį autobusą. 
Jordano upės pakrantėje, kur 
šv. Jonas krikštydavo žmones, 
sutikom didelę Benny Hinn 
charizmatikų grupę, atvyku
sią čia iš įvairių pasaulio 
kraštų pasikrikštyti. Mark 
sakė, kad šiuo metu turizmas 
Izraelyje sumažėjo mažiausiai 
80 proc. 

Pirmąją dieną Jeruzalėje 
aplankėme Alyvų darželį, dar 
su ten pat augančiais trimis 
por 2000 metų senumo alyv
medžiais ir netoliese esančia 
Getsamanės — Kristaus kan
čios bazilika. Kiek pavažiavus 

toliau, sustojome aplankyti 
kambarį, kuriame Kristus su 
savo apaštalais valgė Pasku
tiniąją vakarienę. Palestinie
čių kvartele, eidami siaurute 
ir prekiautojų įvairiomis pa
siūlomis užkimštoje Via Dolo-
rosa, sustojome kai kuriose 
Jėzaus nešamo šv. Kryžiaus 
stotyse, kol pasiekėme Šv. 
Karsto ir Prisikėlimo, 1700 
metų senumo bažnyčią. 

Rytojaus dieną jau kelia
vome į, Jordano slėnio žalu
moje paskendusios, Galilėjos 
jūros pakrantes. Buvome toje 
vietoje, kur Jėzus padaugino 
5 kepalus duonos ir 2 žuvis, 
kad pamaitintų 5,000 žmonių 
minią. Šią vietą ženklina 
bažnyčia, kurios grindyse yra 
išlikusi labai sena duonos ir 

Musulmonų Uolos šventoves kupolas ir Raudų siena (dėžinėje) 

žuvies mozaika. Ten pat, Ka- zus. Nepaprastai graži vieta, talus ir pasakė pamokslą apie 
fernaume. yra išlikę ir šv. Pet- tai visai netoli Galilėjos jūros aštuonis palaiminimus. 
ro namo pamatai. Pas šv. esantis Palaiminimų kalnas 
Petrą dažnai lankydavosi Jė- Čia Jėzus pasirinko savo apaš- B u s d a u g i a u 
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KALĖDOS 
Kiekvienos Kalėdos sugrąžina 

praeitin. Dažniausiai vaikys
tėn su Kūčių vakaro ramumu, 
balta staltiese užtiestu stalu ir 
dvylika patiekalų ant jo, su lėkš
tėmis ir žvakutėmis šalia jų, ne
sugrįžtamai išėjusiems šeimos 
nariams.... Tėvo malda, kalėdai
čio (anksčiau vadinamos „plot-
kele") laužymas. 

Pneš vidurnaktį — ėjimą baž
nyčion — Bernelių Mišios. Kar
tais būdavo taip šalta, kad net 
„tvoros pyškėdavo", kaip sakyda
vo tėvai... Visais laikais tą naktį 
ar ankstyvą rytą bažnyčia būdavo 
pilnutėlė. 

Kalėdų rytą sugužėdavo gi
minė iš Vilniaus. Aukštaitijos, 
Žemaitijos. Kalėdas švęsti buvo 
labai paprasta, juk tėtė Adomas! 
Tad niekas ir niekada neklausė, 
nebarė del skambių dainų ar bal
sų klegėjimo. 

Bet, kad suruošti vaišes 20-

30 žmonių, mama plušėdavo ke
lias dienas, įkinkydama mus 
visus į tą nelengvą darbą. 

Praeitis lieka kaip šviesus 
prisiminimas to, kas nebesugrįš. 
Gyvenimas keliauja pirmyn. 
Daug kas keičiasi. Šiandieninėms 
šeimininkėms nebereikia tiek 
vargti, galima pasitikėti maisto 
gamintojais, nes konkurencija 
skatina būti geriausiems. 

Mielos moterys, nevarkite! 
Pasinaudokite valgių gamintojų 
paslaugomis, kurie už, palyginti, 
nedidele kainą paruoš Kūčių, 
Kalėdų ir Naujametiniam stalui 
visko, ko širdis geidžia! 

„Bičiulystė" linki visiem 
džiaugsmingų šv. Kalėdų, puikių 
Naujųjų metų. Kitais metais susi
tiksime „pastorėję" — keturių 
puslapių. Trečiadieniais. 

J ū s ų Ligija Tautkuvienė 

Pirmieji naujųjų lietuvių, Le-
monte atsidarę kavinutę-par-

duotuvę, Audra ir Rytis Januškos. 
Patogioje vietoje (238 Main St.), 
mažytėje jaukioje patalpėlėje prek
ių tikrai pakanka. Daugumą jų iš 
Lietuvos. Klausiu Audros Januš
kienės, ką tik neseniai dar vieną 
žmogutį pasauliui padovanojusios, 
ką siūlo „Bravo" artėjančių švenčių 
proga? 

— Turime sudarę paketą (8-10 
žmonių) Kūčių vakarienei. Kaina 
99 doleriai. Jei pirktumėte atskirai, 
susidarytų skirtumas ne jūsų nau
dai — būtų 27 doleriais brangiau! 

ARTĖJA ŠV. KALĖDOS, 
NAUJIEJI METAI 

Kur ir ką siūlo prekybininkai? 

ČIKAGA . 

„LITHUANIAN PLAZA BAKERY & DELI" 
kurias negėda kam nors pado
vanoti. Morkūnų virtuvė jau 
garsi skaniais valgiais, juos kvie
čiasi įvairiems pokyliams ir, ma
nau, nenusivilia. Lietuvos mote
rys nuo seno garsėja kaip puikios 
šeimininkės. O jerdar netingi ir 
fantazijos turi, tai tada stalas 
gali lūžti nuo patiekalų įvairovės. 

Šioje parduotuvėje galima 
nusipirkti lietuviško alaus ir 
alkoholinių gėrimų. Šampano. 
Moldaviškas bene brangiausias 
— 9.99 dol., lietuviškas Alytaus 
—• 7.49- del. ir visų mėgstamas, 
nors pavadinimas ir nemėgsta
mas (Sovetskoje šampanskoje) 
rusiškas šampanas čia kainuoja 
6.99 dol. Platus pasirinkimas 
karšto maisto. Čia pat, vietoje 
galima suvalgyti kibinu ar karš
tų cepelinų, koldūnų, balandėlių. 
Jei panorėsite, galėsite vaišintis 
befstrogenu, guliašu, šviežiomis 
dešrelėmis, plovų. Skanūs įvairi
ausi konditerijos gaminiai. Ga
lite užsisakyti tortą. Kūčių stalui 
paruoštas paketas, kuriame ne 
mažiau dvylikos patiekalų. 
Tarpe tradicinių, visose parduo
tuvėse panašių, čia užtikau 
„kopūstinį pyragą" ir „pikan
tiškas" salotas. Paketo kaina 5 
žmonėms — 69 doleriai, o 10 
žmonių — 119 dolerių. Užsaky
mai priimami tel. 773-778-4000. 

Vanda Morkūnienė. 

Vandos ir Algio Morkūnų įkur
toje parduotuvėje (2616 Lit-

huanian Plaza arba 69-ta gatvė), 
prekyba klesti, nepaisant viso
kiausių negandų... Gausu šalto. 
karšto rūkymo žuvies, paruoštos 
valgymui kelių rūšių silkės. Kaip 
visada. įvairūs mėsos gaminiai. 
Šalto rūkymo nugaros išpjova čia 
kainuoja arti 8 dolerių už svarą. 
Platus pasirinkimas konditerijos 
gaminių. Skanios bandelės su 
lašinukais ar kitokiu įdaru. Kelių 
rūšių lietuviški sūriai, šokola
diniai sūreliai, pieno produktai. 
Puikuojasi didelė pasiūla lietu
viškų šokoladinių saldainių gra
žiose, labai estetiškose, dėželėse. 

Vytautas Ankus. kartu su 
broliu Algiu, turi parduotuvę-

kepyklą „Baltic Bakery", įsikū
rusią, pietinėje Čikagoje, netoli 
Jaunimo centro... Važiuojant 
nuo Western 47-ta gatve į ežero 
pusę arba į Rytus, sukti Her-
mitage gatvele kairėn. Parduo
tuve yra dešinėje pusėje, lengva 
pravažiuoti). Šią kepyklą 
Vytauto ir Algio Ankų tėvai įsigi
jo 1964 metais. Jos savininkais 
yra buvę pirmosios bar.™- lietu
vis Urbelis. po jo. jau iš pabėgėlių 
stovyklos Vokietijoje atvykęs 
Dukšta. iš kurio ir perpirko bro
lių tėvai Šiuo metu kepykloje ir 
parduotuvėle dirba per 20 žmonių 

Ne vienas trečiosios bangos 
lietuvių dažnai pasigendame šal
to ruky/no lašinių ar kumpio, nu
garines, neretai vadinamos „pa-
lengvica" ar dar kitaip. Nesu tos 
mėsos gerbėja, bet mano šeimoje, 
kaip ir kitose, visada yra kas pa
dejuoja — a, kad taip lietuviškų 
lašinių gabalėli Taigi, kartais 

Pasidomiu valgiaraščiu. Silke 
su grybais, silke su krapais, kepta 
lašiša su agurkų padažu, žuvies 
vyniotinis, kelios mišraines, virtini
ai su grybais, kūčiukai, spanguolių 
kisielius ir t.t. Patogu ir viskas, ko 
reikia! Užsakymai priimami tik iki 
gruodžio 21 dienos! Skambinti tel. 
630-257-3300 arba 312-375-2728. 

Yra ir kitoks paketas, su pasi
rinktinai vienu karštu patiekalu, 
net iš vienuolikos pavadinimų. Tad 
rinktis tikrai yra iš ko! Nemažai šaltų 
patiekalų. Tik užsisakyti tą paketą 
reikia ne mažiau, kaip prieš tris 
paras. 

Kaina vienam žmogui 11 dolerių. 
„Maistą sudedame į vienkartinius 
indus ir papuošiame", — teigia 
Audra Januškiene. Puiku, ir jokių 
problemų. Maistas nėra kasdien tas 
pats. Audra mėgsta eksperimentuo
ti, ieškoti naujovių. Dažnai pavyksta. 

Čia galima užsisakyti ir kelių 
rūšių tortus. Klausiu Audros, kurį 
pati labiausiai mėgsta? 

— Bananinį, kurį kepa mano 
sesuo. Visi giria. 

1 „Bravo" visada galite užeiti, 
užvalgyti, išgerti kavos puodelį, 
pasmaguriauti keletos rūšių ledais. 
Paskaityti lietuviškos spaudos. 

„VENTA" 

Vytautas Ankus. 

ir duodamės po Čikagą, ieškoda
mi to „gabalėlio". Skambina Jū
ratė ir sako: gavau' Lekiu ir aš j 
„Baltic Bakery". kur tokia šalto 
rūkymo nugarinė tik po penkis 
dolerius už svarą. Pigiau grybų. 
— pasakytume, bet. reikia pri
durti, žiūrint, kokie tie grybai. 
Deje, tą dieną nugarines nega
vau Pasirodo, kad ją atveža 
penktadieniais arba šeštadie
niais iš dešrų gamyklos Apsi
dairau parduotuvėje Dar anks
čiau . čia matydavau lietuvišką 

Jauniausia arba vėliausiai 
pradėjusi gyvenimą iš lietu

viškų parduotuvių yra „Venta", 
įsikūrusi 313 Canal str. Lemon-
te. Tel. 630-257-6020. e-mail 
adresas venta@sbcglobal.net. 

Kalbuosi su šios parduotuvės 
viena savininkių Irena Čepins-
kiene, kurios pavardė amerikie
tiškai rašoma „Čepinskas". Pa
gaunu kažkokį akcentą, tai pa
siteirauju, ką ši moteris iki atvy
kimo į Ameriką veikė Lietuvoje. 

— Aš — Amerikoje gimusi 
lietuvaitė. 

O čia tai tau, boba, ir devin
tinės! Pasirodo, galima išmokti 
ir išlaikyti kalbą ir ja kalbėti 
taip, kad net nesupranti, jog žmo
gus negimė Lietuvoje. Ta pačia 
proga išsikalbame, kad Irenos 
tėvai turėjo krautuvę Marąuette 
Parke, kad moteris vaikystėje, 
paauglystėje susijusi su ta par
duotuve, tai buvo tarsi antrieji 
namai. Irena mokėsi Marquette 
Parke įsikūrusioje Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos mokykloje, 
kur kan. V. Zakarauskas kasdien 
dėstęs lietuvių kalbą. Nors įgijusi 
specialybę dirbo dantų gydytojo 
kabinete, chirurgo — dantų trau
kėjo, asistente, tačiau visą laiką 
knietėjo mintis turėti savą par
duotuvę. 

Paskatino pradėti savaran-

„ANTANO KAMPAS" 

Labai patogioje vietoje, Čika
gos Marąuette Parko apylin

kėse, 2656 Lithuanian Plaza (69-
ta gatvė), „ant kampo", įsikūręs 
„Antano kampas", kurio savi
ninkas Antanas Laurinaitis jau 
pasirengęs patarnauti klientams 
Kūčių vakarienei. Paruošti du 
maisto rinkinukai. Kiekviename 
rinkinuke yra įdaryta lydeka, 
trijų rūšių silkė, mišrainės , 
tradiciniai kūčiukai, kisielius ir 
du karšti patiekalai — troškinti 
kopūstai su bulvėmis bei kepta 
žuvis arba žuvies kotletai ir t.t. 
Kama svyruoja: jei užsakoma iki 
penkių žmonių, tai vienam asme
niui kainuoja 14 dolerių, o jei 
užsakoma dešimčiai ir daugiau, 
tada vienam asmeniui kainuoja 
vienuolika dolerių. Beje, čia, kaip 
ir kitose, lietuviškų prekių 
nestokojančiose, parduotuvėse, 
platus pasirinkimas paruoštų 
šaltienos, žuvies, silkių gaminių, 
kelių rūšių mišrainių. Pieno pro
duktai. Sviestas pats pigiausias. 
Yra lietuviškų sūrių, yra rau-

„BALTIC BAKERY" 
spaudą. Dabar tik lenkiška. Pir
kėjų nedaug. Gal toks laikas? 
Parduotuvėje gardžiai kvepia 
šviežia duona Kalbinu vieną „Baltic 
Bakery" savininkų, Vytautę An
kų. Klausiu, kaip gyvuoja parduo
tuvė, kaip išsilaiko, kodėl nebėra 
lietuviškos spaudos ir pan. Kur ta 
garsi nugarinėj ar patys rūko ją? 

— Pati parduotuvė kažin ko
kio pelno neduoda. O „Baltic Ba
kery" duona pažįstama ne tik Či
kagos gyventojams. Šia duona 
prekiaujama «Jewel" bei kitose 
parduotuvėse. Kasdien į parduo
tuves ir dar kelias aplinkines val
stijas iš mūsų kepyklos iškeliauja 
nuo 2 iki 3 tonų iškeptos duonos. 
Didžiausią paklausą turi lietuviš
ka duona (panaši į mūsų pamėgtą 
Lietuvoje JRugelį" — L.T.). 

Lietuvoje įvardinamą „Palan
gos" duoną Vytautas Ankus skiria 
daugiau lenkiško skonio duonai. 
Balta dumia (Lietuvoje vadinta 
„batonu"), čia vadinama „lenkiš
ka", o ją sudaro net 90 procente 

kišką prekybinę veiklą per gi
minių gimines sutiktas trečiosios 
bangos lietuvis Alfredas Šima-
nauskas. Šioje parduotuvėje 
prekių yra ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš Europos — Švedijos, Belgijos 
ir kt. šalių. Kaip sako Irena Če-
pinskiene, orientuojamasi ne tik į 
lietuvį pirkėją, svarbu, kad ir 
amerikietis, atėjęs parduotuvėn 
susirastų ką nusipirkti. Jaukioje 
aplinkoje yra keletas staliukų, 
kur visada gali išgerti kavos puo
delį, užvalgyti čia pagamintų ce
pelinų ar kokio kitokio patiekalo. 
Nemažas pasirinkimas šalto rū
kymo produktų, kaip ta mūsų 
pamėgtoji „palengvica" ar „pa-
lendvica", žodžiu, nugarinės 
išpjova, lašinukai ir kelios rūšys 
dešrų, vištų. Šiuos produktus 
rūko patys šeimininkai. Kaip Ire
na sako, iki tol nežinojusi, kad 
yra „šalto" ar „karšto" rūkymo 
produktai... Tuos darbus atlieka 
Alfredas. Tokių produktų nusi
pirkti atvyksta net iš Marquette 
Parko, mat čia rūkyti produktai 
pigesni: išpjova kainuoja 5.99 
dol., o lašinukai netraukia iki 3 
dolerių. 

Kalėdiniam stalui šeimininke 
Irena paruošė platų valgiaraštį iš 
kurio visiems atsiras ką pasi
rinkti. Net aštuonių pavadinimų 
mišrainės, kurių t&rpe man neži*-

Alfredas Šimanauskas. 

nomo skonio — špinatai su braš
kėmis, riešutai aviečių padaže! 
Skamba pikantiškai. Aštuonioli
ka karštų patiekalų! Desertui 
siūlomas tortas „Napoleonas" ir 
dar keli kitokie tortai, žagarėliai 
ir t.t. 

Parduotuvė dirba be išeigi
nių. Nuo pirmadienio iki penkta
dienio nuo 10 iki 7 v.v., o šešta
dienį, sekmadienį — nuo 10 ryto 
iki 5 v. p.p. 

Beje, gruodžio 19 dieną bus 
didelis pasirinkimas įvairiausių 
patiekalų ir parduotuvė dirbs iki 
vidurnakčio. Kodėl? Miestelio 
šventė! 

Iš kairės: Jadvyga Mituzienė, Irena Tj 

donos ikros konservuose. Laši
nukų, dešrų, rūkytos šoninės. 
Duonos, pyrago gaminiai, lietu
viški traškučiai, rusiški meduoli
ai, uogienės, medus iš Lietuvos. 

Per Amerikos lietuvių TV 
dažnai galima išgirsti, kad čia 
skaniausi cepelinai. Jie išties 
skanūs, tikri lietuviški. Kon
kuruojantys su Morkūnų virtuvė
je gaminamais. Kadangi ir ten ir 
čia retsykiais vis užsuku ko nors 

kvietinių miltų. 
— Ar teko ragauti lietuviško 

„Rugelio"? — klausiu Vytauto 
Ankaus. 

— Taip teko. Tik mūsų duona 
rupesnė. Receptūros mažai ski
riasi. Miltai kiekviename krašte 
kažkiek skiriasi, receptai skiriasi, 
tad fr skonis gali skirtts. Dabar 
pagrindiniai mūsų pirkėjai len
kai, meksikiečiai. Šiose apylin
kėse lietuvių mažai belikę Dar 
atsilanko vokiškosios kilmes ame
rikiečiai. „Draugo" laikraščio ne-
beatveža. nes jiems toli vežti ir 
pirkėjų mažai. Lenkai* apsiperka 
pas mus. todėl ir lenkiškos spau
dos turime. 

— Ar ne liūdn'a. kad lietuvių 
pirkėjų mažėja* 

— Ne> Toks gyvenimas. 
— Kaip vadinasi ta šalto rū

kymo mėsytė, nugarine, angliškai? 
— Loin meat 
— Ar ką nors nauja ar ypatin

ga kepatf. siūlote šv. Kalėdoms, 
Naujiesiems? 

Nuo gruodžio 17 dienos Mer
kurijus, artimiausia Saulei 

planeta, sustojo ir juda atgal (iš 
esmės taip nėra, bet stebint iš 
Žemes žvaigždėtą dangų susi
daro toks įspūdis, kad jis juda 
atatupstas). Jis judės iki 2004 m. 
sausio 6 d. Merkurijų galima 
pastebėti plika akimi tik rytais'ir 
vakarais, netoli Saulės. Paste
bėta, kad šiuo laikotarpiu silpnė
ja atmintis, sulėtėja mąstyda
mas, reakcija, atbunka pastabu
mas. Būkite labai dėmesingi, nes 
daugėja informacinės painiavos, 
klaidų rašant, tvarkant doku
mentus. Neskubėkite žadėti, įsi
pareigoti, pasirašyti įvairius 
dokumentus. Šiuo laikotarpiu 
dažniau pametami daiktai, doku
mentai, padaugėja autoavarijų. 
Sunkesnis laikas tiems, kurių 
horoskope stiprus Merkurijus: 
pirmiausia — Dvyniams bei 
Mergelėms. Studentams, moks
leiviams, žurnalistams, rašyto
jams sunkokas periodas. Keliau
tojai turi būti ypač atidūs kelyje. 

Ožiaragiui patartina saugo
tis vagių, apgavikų, saugoti savo 
piniginę ir dokumentus. Atsar
giau vairuoti automobilį. Kad 
neįstrigtų dokumentai, sutvar
kykite juos dar šiais metais. 
Nebūkite labai sentimentalūs. 
Galite atsisakyti to, kas sena, 
paaukoti praeitį dėl nauja — 
puikus laikas reorganizacijoms. 

ZODIAKAS 

OŽIARAGIS 

gruodžio 22 d. — 
sausio 19 

Nesibijokite ekspromto ir rizikos. 
Artėjantis sekmadienis gali būti 
problematiškas. Nors esate gana 
kategoriški, bet tai gerai, nes 
reikia atsikratyti iliuzijų bei 
pasirinkti ką nors viena. Jei 
reikės, sutikite su kompromisu. 
Dažniau išsiplaukite indus ir 
išsivalykite namus! 

Ožiaragio akmenys 

Mineralai: safyras, granatas, 
ametistas, Mėnulio akmuo, 
kalnų krištolas, lazuritas, opa
las, obsidianas, aleksandritas. 
Talismanai: rubinas, oniksas, 
malachitas, dūminis kvarcas. 
Meilei tarnauja Mėnulio akmuo, 
granatas. Jei esat nuolat įsitem
pę, sunkiai bendraują, Mėnulio 
akmenukas atpalaiduos, suteiks 
lankstumo, patrauklumo. Gra
natas suteiks aistringumo, padės 
užmegzti ir išlaikyti draugystę, 
saugos nuo išdavystės, gali pa
greitinti vestuves. 

Moksluose, darbuose padės 
sakalo akis, oniksas. Pirmasis 
akmenėlis pagreitina reakciją, 
saugo nuo priešų pinklių, šmeiži
mo, aštrina protą. Oniksas stipri
na atmintį, gerina klausą, didina 
protinius sugebėjimus, nuveja 
melancholiškas mintis. Tačiau jis 
netinka meilėje, ypač nedera 
dovanoti mylimam žmogui ar pri
imti iš jo, nes gali jus išskirti. 

Pagal įvairią literatūrą 
parengė L. T. 

PHILADELPHIA 

Tiašauskiene, Birutė Matekonienė. 

nusipirkti, tuo pačiu ir užvalgyti, 
negalėčiau tvirtinti, kad vienų 
blogesni, o kitų skanesni. Viskas 
priklauso nuo šeimininkės, kaip 
jai tą dieną pavyko. Moterys, ku
rios gamina valgį, puikiausiai tai žino. 

Gal ir per arti įsikūrę dvi lie
tuvių parduotuvės, bet, kaip 
supratau, klientų pakanka ir vie
niems, ir kitiems. 

„Antano kampas" užsakymus 
priima tel. 773-476-4768. 

— Ne. Mūsų pagrindinė 
prekė — duona. Dar kepame 
„šakočius", jei kas užsisako. Jų 
išvaizda skiriasi nuo Lietuvoje 
kepamų, bet skonis labai pana
šus. Mūsų šakotis pigesnis. 

Vytauto Ankaus dvi dukros 
Danutė ir Birutė mokėsi Čikagos 
lituanistinėje mokykloje, šoko 
tautinius šokius. 

— -Jūs- perėmėte tėvų verslą. 
O kaip vaikai, ar perims? 

— Ne, tikrai ne. Birutė dirba 
VV'algreens parduotuvėje, mokosi 
farmacijos. 

Vyresnioji Danutė — ište
kėjusi, dirba parduotuvės 
„Mickrotech" apsaugoje. 

Išeinant susiviliojau ką tik 
iškeptomis šiltomis bandelėmis 
su obuoliais, nusiperku ir jau va
žiuodama sukertu, pamiršusi vi
sas kalorijas. Bandelės tikrai 
skanios ir duonutė skaniai kvepianti. 

Tekstas ir nuotraukos 
Ligijos Tau tkuv ienės 

Tikrų sūdytų silkių iš sta
tinės, šviežio karpio, latviškų 

šprotų konservų, įvairiausios 
karšto ir šalto rūkymo žuvies ga
lima įsigyti JBell's Market" Šiau
rės Rytų Philadelphijoje, Bells 
Corner Plaza, 8350 Bustleton 
Avenue. Čia galima nusipirkti ir 
rūkytos kiaulienos šoninės, rūky
tos dešros, sardelių, kokių nera
site amerikietiškose parduotu
vėse. Gausus konservuotų dar
žovių pasirinkimas: marinuoti 
agurkai, pomidorai, kopūstai, 
baklažanai. grybai, saldieji pipi
rai... Lentynose puikuojasi sal
dainių dėžutės ir pyrago gami
niai iš Rytų Europos šalių. 
Prekės į „Bell's Market" atkeliau
ja iš Rusijos, Lenkijos, Latvijos, 
Bulgarijos. Rumunijos ir Lietu
vos. Parduotuvėje galima užsisa
kyti šaltus ir karštus užkandžius 
bei šventinius tortus. 

„Bell's Market" telefonas 
215-342-6016. 

Marytė Sušinskienė. 

SU9 

Angele Puodžiūnienė. 

Net septynių rūšių šaldytos 
lietuviškos duonos („Palangos", 
„Bočių", „Marčios", „Ajerų", „Ru
gelio" ir kt.) galima įsigyti sek
madieniais po šv. Mišių Šv. 
Andrejaus parapijos bažnyčios 
salėje. Kreiptis reikia į Angelę 
Puodžiūnienę asmeniškai arba 
teirautis telefonu 215-632-2534. 

Na, o kokios šv. Kūčios be 
svarbiausio — kalėdaičių (plot-
kelių)? Jų įsigysite pas Marytę 
Sušinskienę Sekmadieniais ją 
galima rasti Šv. Andrejaus para
pijos bažnyčios salėje. Telefonas 
pasiteiravimui: 215-969-2117. 

Tekstas ir nuotraukos 
Dalios Kairiūkštienės. 

& T Š * 3 * V J 

KLAIDŲ IŠTAISYMAS 

Atsiprašome. Gruodžio 12 
d. numeryje skyriuje „Rašome" 
Bičiulystei" įsivėlė klaida. 
Romo Kaminsko laiške antroje 
eilutėje reikia skaityti: „prof. 
dr. Dalios Giedrimienės". 

KONKURSAS - ŽAIDIMAS 

Prieš Naujuosius dar vie
nas galvosūkis arba 

Trečioji užduotis 
Sugalvokite kuo daugiau 

žodžių, kurie baigiasi galūne 

file:///Vheaton
mailto:biciulyste@aol.com
mailto:venta@sbcglobal.net
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Poslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(12/19/2003 Nr.53) 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ! 

Sveiki mažieji bičiuliai, ištikimieji ,J)raugo" skaitytojai! 

Šiais metais „Draugo" lietuviukai atsisveikina su jumis. 
Daug nuostabių akimirkų ir neįtikėtinų stebuklų nutinka per šventas Kalėdas. Juk Kalėdos - svajonių 

išsipildymo metas. O jei patirsite tai, kuo negalėjote patikėti, parašykite „Draugo" lietuviukams ir pasidalinkite 
įspūdžiais su kitais vaikučiais. Gražiausios Kalėdų istorijos - tikros istorijos! - nugalėtojo laukia prizas. 

Pasimatysime kitais, 2004-aisiais metais. Laimingų švenčių! 
Redaktorė Vitalija Pulokienė 

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

KUCIOS 

Kūčios yra tradicinė lietu
viška šeimos švente. Lietuviai 
Kūčias švenčia nuo senų laikų 
- tai religinė švente, pasiruo
šimas Kalėdoms. 

Lietuviams Kūčių vakaras 
šventas ir stebuklingas. Die
vas ateina į žemę-, dangus su
siliečia su žeme, stebisi gamta 
ir žmogus. Kūčių vakarą, kai 
danguje pasirodo pirmoji 
žvaigždė, visa šeima susiren
ka valgyti Kūčių vakarienės. 
Ja i ruošiamasi visą 
Moterys valo namus, stalas 
dengiamas balta iinine stal
tiese. Po staltiese padėta šie
no, paminint, kad Jėzus gimė 
tvartelyje ir buvo pagu 
ant šieno. Kūčių štai 
žvakės ir žalios eglišs 

Kūčios pradi 
da. Visi šeimos nariai džiau
giasi, kad gali būti kartu. Jie 
prisimena ir mirusiuosius -
jiems padengta lėkšte. Visi 
šeimos nariai laužia papl' 
ir linki vieni kitiems linksmų 
Kalėdų. Ant Kuėiu -
dvylika patiekalų, nes Jėzus 

turėjo dvylika apaštalų. Ka
dangi Kūčios yra pasninko 
diena, visi valgiai be mėsos. 
Vakarienės metu reikia para
gauti visų patiekalų. Kūčiose 
valgoma ramiai ir rimtyje. 

ŠV. KALĖDOS 

Po Kūčių, tą pačią naktį 
žmonės pradėdavo švęsti Ka
lėdas. Kūčių vakarienė bai
giama giesme „Sveikas, Jė
zau, gimusis". Lietuvoje, prieš 
vidurnaktį visi rogėmis važiuo
davo į bažnyčią dalyvauti 
Bernelių arba Piemenėlių Mi-

-••. Kalėdų rytą skambin
davo Kalėdų varpai, dar prieš 
pusryčius šeima giedodavo 
kalėdines giesmes ir vienas 
kitą sveikindavo - „Sveiki 
sulaukė šv. Kalėdų!". Tada 

•davo pusryčiauti. 
Kalėdos būdavo švenčia

mos tris dienas. Senais laikais 
žmonės pirmą dieną švęsdavo 
namuose, pa=kui eidavo į 

ius, giedodavo kalėdines 
šokdavo, linksmin-

vaišindavosi. 
Katalikų bažnyčia švenčia 

Jėzaus gimimo šventę nuo 
senų laikų. Jėzaus gimimo 
vietoje. Betliejuje, pastatyta 
didžiulė bažnyčia. Ją lanko vi

ii krikščionys. Bažny
čios papuoštos prakartele, pri
menančia Jėzaus gimimą. 

KALĖDŲ STEBUKLAI VAIKŲ AKIMIS 
Kalėdos. Kalėdos.. !);• 

mo, meilės ir stebuklų metas. 
Ar ne tiesa, kad daugelis 
suaugusių su sentimentaliu 
svajingumu prisimena rytą, 
kai anksti išsirisdavo iš lovos 
ir bėgdavo ieškoti dovanų po 
egle? Taip, šis laikas jau praei
tyje, ir dabar žinome, ko gero. 
gerokai daugiau nei žinojome 
tada. Tačiau argi neįdomu 
sužinoti, kaip Kalėdas įsivaiz
duoja šiuolaikiniai vaikai? 
Kaip atrodo jų Kalėdų sen 
Kur jis gyvena, kaip keliauja, 
ką veikia? Apie tai papasakojo 
vienos Vilniaus vidurinės 
mokyklos pradinukai. 

Mažieji labai laukia 
Kalėdų. Kodėl? Ogi todėl kad 
tai - dovanų metas Ir ko tik 
jie neprašo Kalėdų senelio 
savo laiškuose: ir ..I • • >", ir 
plastmasinių rogučių, kom
piuterinių žaidimų. „Rii 
pranešimų gaviklio. tryvo spa
nielio, ir netgi kompiuterio' 

Dauguma vaiku neabi 
kad Kalėdų senelio gyvenamo
ji vieta - Laplandija. Tiesa, 
buvo ir kitų nuomonių: Ausies 
kalnas Šiaurės ašigaly. 
Amerika ir net Lietuva. 

Pasirodo, kad Vilniuje su
tikti Senelį - anoks čia įvykis. 
Vaikai jį yra matę bažme: 
parduotuvėje ir net troleibuse! 

Dauguma niekada nematė 

!io dedančio do
vanas po eglute. Beje, laukti jo 
ir visą naktį nemiegoti - labai 

iinga. mat. jei Senelis per 
langą pamatys, visai gali 
neduoti dovanų. Taigi ar smal
sumas vertas rizikos? 

O kaip Senelis patenka į 
namus? Pavyzdžiui. Lukas 
mano. kad Kalėdų senelis turi 
namų raktus, atsirakina duris 
ir užeina su maišu dovanų. 
Buvo ir drastiškesnių nuo
monių, pavyzdžiui, kad garbu
sis Senelis išpjauna langų 
rėmus arba... tiesiog išdaužia 
langą. Kitų nuomone Senelis 
atbrazda per kaminą, o jei 
kamino nėra - per stogą. 

•alenda pro rakto 
skylute arba durų ..akutę"'. 

lis veikia tada, kai 
nedirba, tai yra. ne per Kalė-

- Ogi perka arba pats daro 
nas. Beje. pasirodo, perka 

• kstukai. Kiti mano, 
kad miega nuo vienų iki kitų 
Kalėdų. 

Beje. pasirodo, kad yra ir 
netikrų Kalėdų senelių! 
Geriausias būdas patikrinti, 

•-nelis tikras - gerai truk-
i j;;m už barzdos. Taigi 

būna apsimetėlių, bet yra ir 
tikrų Senelių. Nors. kaip vie-

-. aikas filosofiškai pasakė: 
„Gal tai ir legendos..." 

JĖZAUS GIMIMAS 

[tfrg 
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Netoli nuo Jeruzalės, apie 
8 km į pietus, yra mažas mies
telis Betliejus. Jame, labai se
niai, 1042 m. prieš Kristų, gy
veno didysis Izraelio valdovas 
Dovydas. 

\ tą miestelį keliavo Juoza
pas su Marija, nes Juozapas 
buvo kilęs iš Dovydo giminės. 
Mat. pagal imperatoriaus Au
gusto įsakymą, vyko visuoti
nas gyventojų surašinėjimas 
ir kiekvienas turėjo užsirašyti 
savo kilmės vietoje. 

Buvo jau pavakarė. Nuo kal
nų ir Judėjos dykumos pūtė 
žvarbūs vėjai. Juozapas su 
Marija pa«uko Betliejaus mies
telio link. Jie ieškojo nak
vynės, bet visos užeigos buvo 
jau užimtos kitų atkeliavusių 
žmonių. Pilna atvykusių buvo 
ir paskutinė užeiga, bet jos 
savininkui pagailo keliautojų 
ir jis tarė Juozapui: „Ten, 
aukštesnėj kalvoj, yra mano 

gyvulių tvartas. Jūs galite ten 
prisiglausti nakčiai". 

Visai sutemo. Juozapas, 
užsidegęs alyvinę lempelę, ieš
kojo kelio į tą olą. O ji buvo iš
kasta kalne, už seno, sugriu
vusio namo. Olos grindys buvo 
sugriuvusio namo pamatai, o 
stogas buvo iš uolos luitų, 
paramstytų medžių basliais. 

Viduj jie rado ramų, šieną 
ėdantį, jautį. Juozapas paka
bino lempelę ant vinies, o asi
laitę, ant kurios sėdėjo Marija, 
pastatė šalia jaučio. Šieno pa
kako abiems. Tada Juozapas 
užkūrė ugnelę ir pakabino 
savo apsiaustą taip, kad už
dengtų olos angą. Prie ugnelės 
Juozapas pradžiovino keletą 
glėbių šieno ir paklojo Marijai 
guolį pačiame tolimiausiame, 
šilčiausiame olos kampelyje. 
Marija šypsodamasi atsigulė. 
Juozapas, užklojęs ją vilnone 
antklode, užgesinęs lempelę, 

sėdo kurstyti ugnelės. 
Po kelių, paslaptingų va

landų olos kampelis, kuriame 
buvo Marija, ėmė švytėti ne
žemiška šviesa. Kaip aušra, 
šviesa stiprėjo ir plito. Nuo jos 
pabudo jautis ir asilaitė. Juo
zapas, paniręs gilioj maldos, 
pravėrė akis. Atsistojęs jis nu
ėjo į šviesą ir pamatė neže
miškos šviesos spinduliuose 
sėdinčią Šv. Motiną Mariją su 
Kūdikėliu Jėzumi rankose. 
Juozapas pagarbiai priklaupė 
ir pagarbino gimusį Dievo 
Sūnų Jėzų. 

Lauke pasigirdo švelni 
muzika. Juozapas nuėjo prie 
olos angos pasižiūrėti, kas ten 
dedasi. Jis pamatė tūkstan
čius angelų. Jų spalvoti spar
nai buvo pilni žėrinčių žibu-

m^: 

relių ir iš jų sklido muzika. 
Tarp didžiai sušvitusios nau
jos žvaigždės virš Betliejaus ir 
žemės buvo visi angelų chorai, 
melodingais, angeliškais bal
sais garbinantys Dievą: 
„Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė Jo mylimiems 
žmonėms!" (Lk 2,14) 

KALĖDŲ NAKTĮ 

Spindi, žiba žiburėliai 
Ir padangėj, ir languos. 
Tuoj keleliais, vieškelėliais 
Eiklios rogės subanguos. 

Prunkšdams žirgas sniegą 
sklaido, 

Skambalėliai din din din. 
Atliūliuoja varpo aidas, 
Džiaugsmą liedamas širdin. 

Tai ne vėjas gena vėją 
Iš už mylių devynių -
Garbint Kristų Atpirkėją 
Skuba minios po minių. 

Mirga žemė žiburėliais, 
O padangė nuo žvaigždžių. 
Prie lopšelio Kūdikėliui 
Plaka tūkstančiai širdžių. 

Jonas Minelga 
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NAUJIEJI METAI 
Naujieji metai - labai 

smagi, nuotaikinga šventė, 
kuomet visi vieni kitiems 
linki laimės naujai prasi
dedančiais metais. Anot tyri
nėtojų. Lietuvoje Naujieji me
tai buvo švenčiami ir seniau. 
Kai kuriose Lietuvos vieto
vėse Naujųjų metų vakarą 
žmonės vadindavo „kūčelė-
mis". Kaip ir prieš bet kurią 
kitą šventę, prieš Naujuosius 
metus lietuviai stengdavosi 
nudirbti visus darbus, susi
taikyti su artimaisiais. Visi 
vakarą stengdavosi praleisti 
linksmai, pabendrauti su savo 
artimaisiais, giminėmis bei 
draugais. 

Naujųjų metų išvakarėse, 
bent iki vidurnakčio, žmonės 
nuo seno neidavo gulti, kad 
sulauktų kitų metų atėjimo. 
Žmonės būdavo įsitikinę, kad 
pramiegojus tokį svarbų mo
mentą, visus ateinančius me
tus nesiseks. 

Paprotys sveikinti vieni 
kitus su Naujaisiais taip pat 
yra išlikęs. Tikima, kad savo 
elgesiu Naujųjų metų dieną 
daug ką galima nulemti. 
Todėl senoliai sakydavo: 

Sutikdamas Naujuosius 
būk ypatingai malonus, klau
syk artimųjų - toks būsi visus 
metus. 

Sutikdamas Naujuosius, 
žiūrėk, kad nepargr iū tum, 
nes .jei taip nutiks, ateinan
čiais metais būsi nelaimingas. 

•Jei, prasidėjus Naujie
siems, pirma žinia gera -
metai bus sėkmingi, jei bloga 
- bus vargo. 

NAUJŲJŲ METŲ SPĖJIMAI MAŽIEJI SKAITOVAI 

* J e i per Naujuosius 
sninga dieną - bus prastas oras 
visus metus. Jeigu diena gied
ra - gali tikėtis gero derliaus. 

* Je i Naujųjų metų naktis 
šalta ir žvaigždėta _ lauk 
geros vasaros. 

* Per Naujuosius šalta -
Velykos bus šiltos. 

JAUNIMO ŽAIDIMAI 
IR BURTAI 

* Naujųjų metų vakarą pi
la į vandenį karštą vašką ir iš 
susidariusių figūrų spėja ateitį. 

* Je i Naujųjų naktį mer

gaitė, būdama kambaryje vie
na, uždegs 12 žvakių ir atsisė
dusi prieš veidrodį įsižiūrės į 
jį, lygiai 12 vai. veidrodyje gali 
pamatyti savo ateitį. 

* J a u n i m a s susėda prie 
stalo. Po lėkštėmis padeda 
raktą, žiedą, vandens ir pi
nigą. Lėkšteles sumaišo. Po to 
visi po vieną lėkštelę pasiren
ka. Tas, kuris atras žiedą, 
ateinančiais metais sukurs 
šeimą, kas vandenį - gaus gir
tuoklį vyrą, kas raktą - šei
mininkaus savo namuose, o 
kas pinigą - bus turtingas. 

Adelė Jonuša i t ė -
Abromai t ienė 

Pedagogė, dailininkė, flo-
ristė gimė Dautartuose (dab. 
Mažeikių raj.). Baigė Mažei
kių gimnaziją. Artėjant fron
tui su šeima pasitraukė į Va
karus. 1959 m. įsikūrė Kana
doje. Dirbo Maironio šeštadie
ninėje mokykloje ir darželyje. 
Laikraštis „Tėviškės žiburiai" 
vaikų skyrelyje spausdino A. 
Abromaitienės apsakymus ir 
eilėraščius. JAV LB Švietimo 
taryba išleido rinkinį patiems 
mažiausiems „Nykštukų mo
kykla" Q976 m.). Apysakose 
vaizduojama Kanadoje gyve
nančių lietuvių išeivijos vaikų 
buitis, jų svajonės, troškimai. 
Autore tinkamai naudoja vai
kų sapnus, vaikų fantaziją ir 
įasmeninimus. Žodynas neap
krautas ornamentinėmis puoš
menomis, o sintaksė lengva, 
sklandi ir aiški. 

Kalėdų senel is 
- Niekaip negaliu sulauk

ti, kada Kalėdų senelis atneš 
man dovanų, - pasiskundė 
Mirga savo sesutei Gailutei. 

- Aš visai netikiu Kalėdų 
seneliais, - atsakė Gailutė. -
Juos gali matyti tik krautuvių 
languose ir knygose. 

- Tai netiesa, - priešinosi 

Mirga. - Aš pati savo akimis 
mačiau, kaip gyvas važiavo 
miesto gatvėmis. Juk pernai 
tu gavai nuo jo triratuką. Ar 
neatsimeni? 

Į jų ginčą įsiterpė mamytė: 
- Aš jums paaiškinsiu, 

paklausykite. 
Seniai, ketvirtame šimt

metyje, Mažojoje Azijoje gy
veno senas vyskupas Niko
lajus. Jis labai mylėjo visus 
žmones, bet labiausiai naš
laičius ir vargšus, kurių po 
karo buvo labai daug. Vys
kupas rinkdavo aukas, o prieš 
Kalėdas, Jėzaus gimimo iš
vakarėse, su maišu dovanų 
keliaudavo pas neturtingus 
vaikučius ir jiems palikdavo 
dovanų. Vaikai rasdavo pirš
tines, kepuraitę ar batukus ir 
labai džiaugdavosi. 

To vyskupo jau seniai ne
bėra, bet liko paprotys Kūčių 
vakarą po eglute padėti do
vanėles. Ir dabar pasaulyje 
yra daug našlaičių ir netur
tingų vaikų. 

Dukrelės susimąstė. 
- Mamyte, ar aš galėčiau 

paruošti dovanėlę savo drau
gei Birutei? Ji yra našlaitė ir 
neturtinga. 

- Ir aš, - šaukė Mirga. 
- Labai prašau, dukrelės' 

- tarė mamytė. - Meilės ir atmi
nimo dvasia ir yra Kalėdų senelis. 

PASIJUOKIME 

UŽDUOTIS! 
Šioje žvakelėje, vaikučiai, paslėpti žodžiai, tinkantys 

Kūčių vakarui. Suraskite juos: kalėdaitis, malda, duona, silkė, 
grybas, eglutė, aguonų pienas, mišrainė, kimšta žuvis, 

kisielius, dvylika, patiekalas, pyragaičiai, paprotys žvakė, 
šiaudai, šeima, giesmė. 

Mažasis Kaziukas dažnai 
matydavo, kaip tėvai siunti
nėja draugams bei pažįs
tamiems pasveikinimų atvi
rutes su užrašu: „Linksmų 
Kalėdų". Kai atėjo Dangun 
Ėmimo šventė, Kaziukas pa-

'i \ 
siuntė savo tetai tokį 
pasveikinimą: 

,3rangioji tetule! Linkiu tik
rai linksmo Dangun Ėmimo!". 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
NAUJI VEIDAI IR DEŠIMT REZOLIUCIJŲ 

MARŠ, MARŠ, KAREIVĖLIAI 
Vienas mūsų kariškis (ve

teranas) kartą klustelėjo, ar 
aš, ko . gero, nežinočiau, kas 
yra .Marš, marš, kareivėliai" 
dainos autorius. Aš jam atsa
kiau, kad Šimkus, Stasys Šim
kus. Kitą dieną, užėjęs į Kazio 
Skaisgirio tvarkomą Muziko
logijos archyvą, patyriau, kad 
šios dainos tikrasis pavadini
mas yra ..Kareivių daina". 
Sakoma, .juo toliau į mišką, 
tuo daugiau medžių". 
Bevartant ankstyvesniais lai
kais „drukavotas" gaidas ir 
dar seniau išleistas knygeles, 
sužinojau, kad „Kareivių dai
na" tėra Stasio Šimkaus su
kurtos operetės „Išeiviai" ne
didelė dalis. Dar reikėtų pri
durti, kad kompozitorius Šim
kus sukūrė ne vien tik mu
ziką (melodiją), bet ir žodžius 
(tekstą). Ir dar ne viskas. Kaip 
žinia, Stasys Šimkus kadaise 
gyveno JAV, o, sugrįžęs į Lie
tuvą, savanoriškai kareiviavo 
naujai sudarytose Lietuvos 
karinėse pajėgose. Tąsyk mū
sų kareivėliai smagiai trauk
davo ..Marš, marš, kareivė
liai..." 

Šią dainą buvo pamėgę ir 
civiliai. O Lietuvos Karo mo
kyklos choro plokštelėsna šioji 
įdainuota daina skambėjo ne 
tik tėvynėje, bet ir užjūrio 
kraštuose. 

Čia rašantysis niekuomet 
nepamirš vieną kartą, artė
jant lapkričio mėnesį švenčia
mai Kariuomenės šventei, te
lefonu pareikšto pageidavimo: 
„Ar negalėtumėt paleisti širdį 
gaivinančios dainos?" Paklau
sus, kokią gi norėtų išgirsti 
dainą, karys-veteranas pasa
kė: „Marš, marš, kareivėliai". 

Kažin, ar atgimusios Lie
tuvos kareivėliai, atlikdami 
taikos priežiūros pareigas Ju
goslavijoje. Afganistane, o da
bar Irake, bent kartą yra už
traukę ..Marš. marš, kareivė
liai". 

Azijos žemyne tebekovoja 
amerikiečiai ir kiti. Jų eilėse 
tebėra ne vienas lietuvis arba, 
kitaip pasakius, lietuvių kil
mės amerikietis. Ne vienam jų 
buvo lemta ir žūti. 

Va, ne per seniai atsisvei
kinome ir palaidojome Irake 
žuvusį sraigtasparnio pilotą 

vyr. leitenantą Brian Slavėną. 
O prieš porą savaičių buvo 
žiniasklaidoje minimas Mar-
cukaitis. Jis tikriausiai yra, ne 
per toli nuo St. Louis gyvenu
sio ir tenai mirusio, dr. An
tano Marėiukaičio sūnus. 

Šis 56 metų amžiaus ka
riuomenės veteranas, nebe 
pirmą kartą yra pašauktas 
aktyvion tarnybon. Šiuo kartu 
jis buvo nustebintas savo dar
bovietės elgesiu. Draudimo 
bendrovė, kurios centras yra 
Bloomington, IL, jį atleido iš 
tarnybos. Girdi, jis per ilgai 
(daugiau nei devynis mėne
sius) išbuvo, pasitraukęs iš 
darbo. 

Tokiu darbovietės admi
nistracijos nutarimu stebisi ne 
tik Marcukaitis, bet ir atitin
kami kariuomenės organai. 
Regis, kad šiuo atveju nebe
siderina nuostatai. 

Papildomomis žiniomis, 
Marcukaitis, užbaigęs karinę 
tarnybą, vis dėlto bus priimtas 
į savo ankstyvesnę darbovietę, 
kurioje jis dirbo penketą metų. 

Negalima nepaminėti sa
vanoriškai į JAV kariuomenės 
eiles patekusios Aistės Mac
kevičiūtės. J i yra viena vadi
namųjų trečiabangių lietuvių, 
drauge su tėvais atvykusių į 
JAV. Ji mokėsi ir baigė Mar-
quette Parke veikiančią 
aukštesniąją mokyklą. Bai
gusi mokyklą, drauge su kita 
lietuvaite, pasirinko 4 metų 
karinę tarnybą. 

Aistei Mackevičiūtei teko 
kareiviauti Kansas valstijoje, 
Pietų Korėjoje ir pagaliau Ira
ko valstybėje. Ji ištesėjo duotą 
žodį ir puikiausiai atliko savo 
įsipareigojimus. Ne veltui. Jos 
laukia 40.000 dolerių vertės 
stipendija. Aistė planuoja stu
dijuoti politinius mokslus. 
Prieš pradedant studijas, nu
mato pailsėti, o paskui pake
liauti po Angliją, Prancūziją, 
Vokietiją ir Italiją. 

Beje. Aistė Mackevičiūtė 
dar nėra galutinai atleista iš 
karines tarnybos. Dabar ji yra 
neaktyvioje atsargoje ir, 
reikalui ištikus (iki 2007 m.), 
vėl gaii būti pašaukta karinėn 
tarnybon. 

P e t r a s Pet ru t i s 

Jaunimo sąskrydis įvyko 
spalio mėn. 25—26 d. Putnam, 
CT. Jį organizavo Sigita Šim
kuvienė, JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkė nau
jai atvykusiųjų reikalams. Ta 
proga jai pateikėme keletą 
klausimų. 

— Konferencija buvo 
pavadinta jaunimo sąskry
džiu, pasirenkant „Nauji 
veidai — nauji sumany
mai" temą. Kiek jaunimo 
dalyvavo ir iš kur jis buvo 
atvykęs? 

— į šią konferenciją su
sirinko 30 žmonių, iš kurių — 
pusė jaunimo. Daugiausia da
lyvavo iš Boston, MA, Nevv 
Haven, CT, ir Philadelphia, PA. 

— Provizorinėje pro
gramoje buvo numatyta 
įvairiu kalbėtoju įvairio
mis temomis. Kas galuti
nėje programoje dalyvavo 
ir kokias temas pristatė? 

— Džiugu pastebėti, kad 
visi pranešėjai, kurie buvo 
pažadėję atvykti, įvykdė savo 
pažadą. Tik Dalia Puškorienė 
iš Cleveland, OH, negalėdama 
dalyvauti, atsiuntė išsamų 
savo pranešimą. Visi susido
mėję išklausė Lietuvos Res
publikos generalinio konsulo 
iš Nevv York Mindaugo But
kaus paskaitos „Lietuva ant 
ES ir NATO slenksčio". Dau
mantas Matulis pasakojo apie 
Philadelphia Jaunimo sąjun
gos veiklą. Visus sudomino 
JAV LB Visuomeninių reika
lų tarybos pirmininkės, pro
fesorės Elonos Vaišnienės pas
kaita „JAV lietuvių bendruo
meniškumo ugdymas ameri-
kietiškoje visuomenėje ir kaip 
LB gali padėti šiame darbe, 
tuo pačiu pasitarnaujant sau 
ir Lietuvai". Apie Connecticut 
apygardos veiklą pasakojo 
apygardos valdybos pirminin
kas Vytautas Alksninis. 
Kalbėjo Connecticut Lietuvių 
sporto klubo prezidentas 
Laurynas Misevičius. Apie 
interneto galimybes pasisa
kė Donatas iš Bostono. Naujai 
išrinkta JAV LB XVII Tary
bos narė profesorė Dalia 
Giedrimienė kalbėjo apie LB 
veiklos suaktyvinimo būdus. 

Mokytoja Violeta Razgai-
tienė iš Philadelphia, pernai 
gavusi „Gintarinio obuolio" 
apdovanojimą, pasakojo kai 
veikia lituanistinės mokyklos, 
kokia jų svarbi veikla LB vie
netuose. Man pačiai teko kal
bėti apie JAV LB Tarybos 
XVII sesiją Omaha, NE, ir 
apie lietuviškų tradicijų ir 
papročių išsaugojimą kultūri
nėje veikloje. 

— Kiek aktyviai visi da
lyvavo pristatytu temų 
svarstybose bei išvadose? 

— Aišku, temos susilaukė 

svarstymų. Ypač buvo daug 
diskutuota apie interneto sve
taines, geresnį jų pritaikymą 
informacijai, jaunimo gauses
nį įtraukimą į LB veiklą. 
Svarstant kai kuriuos klausi
mus, kaip pirmininkaujanti, 
kelis kartus „pasigedau" Sau
liaus Anužio švilpuko, kurį jis 
sėkmingai vartojo Dainavos 
konferencijoje aistroms suma
žinti. Ruošiant išvadas, ypač 
pasidarbavo dalyviai, kurie 
neskubėjo išvykti ir aktyviai 
dalyvavo jų svarstymuose. 

— Kaip apibūdintumė
te sąskrydžio nuotaiką ir 
energijos lygį? 

— Drąsiai galiu pasakyti, 
kad sąskrydis pavyko, daly
vių nuotaika buvo darbinga, 
nepaisant kai kurių nesklan
dumų. Visus išjudino ir nuo
taiką pakėlė folklorinių dainų 
ansamblis „Dolija" iš Bosto
no. I šią konferenciją ansamb
lį pakviečiau, kad visi atvykę 
susipažintų, kaip jaunimas 
puoselėja lietuvišką meną. Jų 
programą stebėti pakvietėme 
ir Putnam gyventojus ir ten tą 
patį savaitgalį stovyklavusius 
jaunuosius skautus. Visi buvo 
patenkinti pasirodymu. Po 
puikios seselių paruoštos va
karienės, kurią valgėme su 
„Dolijos" dainininkais, sąs
krydžio dalyviai autobusu 
buvo nuvežti į dar vieną ren
ginį. Hartford mieste, Šv. 
Trejybės parapijos salėje, vyko 
„hallovveen" diskoteka, kurią 
ruošė Tomas Nenortas. Ten 
lietuvių liaudies šokių pro
gramą parodė šokių grupė 
„Vėtra" iš Nevv Haven. Šioje 
grupėje šokom net trys konfe
rencijos dalyvės. 

— Buvo numatyta pra
vesti nedidelę apklausą. Ar 
tai įvyko? 

— Konferencijos daly
viams pateikta trumpa anke
ta, kurios tikslas buvo sužino
ti, kokia informacine priemo
ne daugiausia naudojasi. No
rėta patirti priežastis, kurios 
paskatino atvykti į renginį. 
Klausta, kokia būtų efekty
viausia LB veikla. Dalyviai 
pakviesti pateikti konkrečių 
pasiūlymų. 

— Kokie tos apklausos 
pagrindiniai rezultatai? 

— Darant anketos apibend
rinimą, galima pasakyti, kad 
daugiausia buvo naudojamasi 
internetu sužinoti apie šį ren
ginį. Informacija buvo sutei
kiama taip pat susirašinėjant 
elektroniniu paštu. Buvo gau
ta rimtų pasiūlymų dėl veik
los suaktyvinimo. 

— Kuo j ie panašūs ir 
kuo skiriasi n u o pernai 
metų pravestos anketinės 
apklausos, aptartos Daina
vos konferencijoje? 
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Putnam, CT, vykusios konferencijos dalyviai. Iš kai; 
Vaišnienė, kun. V. Gedvainis ir S. Šimkuviene 

įkaitė, P. Verčeskas, dr. E. 

— Dainavos konferencijos 
apklausa buvo platesnė, api
manti daugiau klausimų. Ačiū 
pernykštės apklausos sudary
tojams. Buvo geras pavyzdys, 
kaip ją sudaryti. 

— Konferencijos daly
viai priėmė deš imt krei
pinių — rezoliucijų JAV LB 
Krašto valdybai. Kurios 
ypač svarbios? 

— Žvelgiant į jas, aš iš
skirčiau 2, 3, 4, 5 ir 7 rezoliu
cijas, nors jos visos svarbios. 

— Skaitytoju dėmesiui, 
minimos rezoliucijos yra dėl 
neseniai atvykusiųjų įtrauki
mo į Vasario 16 ir kitų šven
čių meninių programų sudary
mą bei atlikimą (rez. nr. 2); 
jaunimo įtraukimą į būrelius, 
klubus (rez. nr. 3); JAV 
visuomenės sudominimą apie 
Lietuvą ir jos kultūrą (rez. 
nr. 4); skatinimą JAV Kong
resą ir prezidentą išleisti įsta
tymus, įteisinančius svetim
šalius gauti laikino darbuoto
jo statusą (rez. nr. 5); informa
cijos, reikalingos neseniai 
atvykusiems, teikimą JAV LB 
tinklapiuose (rez. nr. 7). 

— Jums teko pagrindi
nis organizavimo ir pra-

vedimo rūpes t i s bei dar
bas. Be abejo, turėjote ir 
talkos. Kas ji buvo? 

— Dabar, jau praėjus kon
ferencijai, galiu sakyti, kad 
buvo sunku, bet įdomu. Aiš
ku, turėjau puikių žmonių 
grupę, be kurių pagalbos ne
būčiau išsivertusi. Tai Put
nam Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Mergelės Marijos vienuolyno 
vyresnioji seselė Paulė su savo 
padėjėjomis. JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas Algi
mantas Gečys, prof. Elona 
Vaišnienė, kuri gautą 500 dol. 
sumą iš Lietuvių fondo perve
dė mūsų konferencijos išlai
doms padengti. Tai Laima ir 
Jonas Karosai. Jurgita Moc
kutė, Aidas Kupčinskas. Gied
rė Stankūnienė. Nuoširdų 
ačiū tariu ALKOS muziejaus 
direktoriui Juozui Rygeliui, 
kuris mielai priėmė konferen
cijos dalyvius į muziejaus val
das. Nuoširdų ačiū tariu 
Hartford apylinkės valdybos 
pirmininkei Danutei Gra
jauskienei, padėjusiai finan
siškai ir išrūpinusiai auto
busą dalyvių kelionei. Hart
ford skautams, jų vadui Ste
ponui Zabuiiui. Visi turėjome 

progos pasivaišinti Juozo 
Liudžiaus raguoliu, kurį jis 
atsiuntė konferencijos daly
viams. Ačiū „Dolijos" daini
ninkas ir „Vėtros" šokėjams 
bei jų vadovams. Negaliu ne
paminėti ir jūsų, mielas Ro
mualdai. Ačiū jums už nuo
latines konsultacijas konfe
rencijos ruošimo klausimais. 

— Ar jau galima galvoti 
apie kitų metų konferenci
ją a r sąskrydį? Kokių siū
lymų turėtumėte jos orga
nizatoriams? 

— Prieš dvi savaites te
ko dalyvauti South Boston 
Lietuvių piliečių draugijos su
rengtame renginyje ir smagu 
buvo sutikti iš Putnam kon
ferencijos dalyvius, kurių pir
mas klausimas buvo „kada 
vėl vyks konferencija?" Tik
rai manau, kad jų rengimas 
reikalingas, nes tai duoda 
naujų minčių, įdomių pažin
čių. Būsimiesiems rengėjams 
patarčiau, kad glaudžiau ben
dradarbiautų su JAV LB 
apylinkėmis. 

Ačiū už įdomią informaci
ją ir pasidalinimą mintimis. 

Kalbėjosi 
Romualdas Kriaučiūnas 

KALBĖKIME ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušreli Sakalaitė 

Vyr ltn Bn;in Slavėno laidotuvėse. Petras Petrutis (kairėje) ir žuvusiojo 
tėvas Rolandas Slavėnas K. V i e r a i t i e n ė s nuotr. 

Seventh lesson (seventh 
leson). — Septinta pamoka. 

Christmas shopping 
(Kristmas šaping). Kalėdinis 
apsipirkimas. 

I have to do my Christmas 
*-hopping. Ai hev tū dū mai 
Kristmas šaping) — Aš turiu 
apsipirkti Kalėdoms. 

How many gifts do you 
ha\ e to buy? (Hau meni gifts 
dū jū hev tū bai) — Kiek 
dovanų tau (Jums) reikia pirk
ti'7 

I have to buy about fif-
teen gifts. (Ai hev tū bai 
abaut fiftyn gifts) — Aš turiu 
nupirkti maždaug penkiolika 
dovanų. 

Do you have a large 
family? (Dū jū hev a lardž 
femily) — Ar tu turi (Jūs 
turite) didelę šeimą? 

Not such a large family, 
but I have a lot of elose 
friends. (Nat sač a lardž femi
ly. bat ai hev a lat of klous 

frends) — Ne tokią didelę šei
mą, bet aš turiu daug artimų 
draugų. 

There is a big department 
store elose by that is having a 
one day sale today. (Ther iz a 
big dipartment stor elous bai 
thet iz heving a uon dey seil 
tūdei) — Čia netoli yra univer
salinių prekių parduotuvė, 
kuri šiandien turi vienos 
dienos papiginimą. 

Do they have a toy and 
men's c lothes depart-
ments? (Dū thei hev a toi end 
a mens klous departments) — 
Ar jie turi žaislų ir vyriškų 
drabužių skyrius? 

Yes, they also have a 
large gift shop, gifts for 
every one. (Jes, thei olsou 
hev a lardž gift šap, gifts for 
everiuon) — Taip, jie taip pat 
turi didelę dovaninių prekių 
parduotuvę, dovanų visiems. 

Thank you. I'd be t t e r 
hu r ry to the s tore , many of 

my gifts have to be mailed. 
(Thenk jū, aid beter hury tū 
tha stor, meni af mai gifts hev 
tū by meild) — Ačiū, aš tu
rėčiau paskubėti į parduo
tuvę, nes daug dovanų turėsiu 
išsiųsti paštu. 

Where do you have to 
send them? (Uer dū jū hev tū 
send them) — Kur turi (Jūs 
turite) jas siųsti? 

I štilį have family in 
Lithuania, and some live 
in other cities. (Ai stil hev 
femily in Lithuenia, end sam 
liv in ather sitys) — Aš dar 
tebeturiu šeimą Lietuvoje, ir 
kai kurie gyvena kituose 
miestuose. 

In case I don't see you 
before the holidays, have a 
Merry Christmas and a 
Happy Nevv Year. (In keis ai 
dont sy jū befor tha halideis. 
hev a Meri Kristmas end a 
Hepi nju Jier) — Jeigu nepa
simatysime prieš šventes, 
linkiu linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų metų. 

The š ame to you. 'Tha 
seim tū jū) - Jums (tau) taip 
pat. 

uziejuje Iš abiejų pusių 
skulptoriaus Jurgio Daugvilos medžio drožiniai l iaudies motyvais. 
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Įvertinus ir nelegalią mig
raciją, dėl gyventojų emigracijos 
Lietuva 1990-2002 m. prarado 
apie 230,000 žmonių, iš jų apie 
73,000 žmonių dėl emigracijos į 
NVS valstybes (buvusios Sovie
tų sąjungos) ir apie 157,000 
žmonių dėl emigracijos į kitas 
užsienio valstybes. 

„Nuo praėjusio dešimtmečio 
vidurio migracija iš esmės kei
čia savo formas. Legalią migra
ciją keičia savo apimtimis gero
kai didesnė nereguliari (nedek

laruota, trumpalaikė) migraci
ja", teigiama tyrime. 

Mokslininkai teigia, jog 
svarbiausios dabar t inės ir 
ateities demografinės proble
mos — gimstamumo sumažėji
mas iki lygio, neužtikrinančio 
kartų kaitos ir lemiančio greitus 
depopuliacijos tempus; gana 
aukštas , lyginant su Vakarų 
valstybėmis, mirtingumo lygis, 
aktyvūs migraciniai srautai , vis 
labiau besireiškiantys neregu
liarios (trumpalaikės, nelegalios 
ir pan.) migracijos formomis; la

bai spartūs gyventojų senėjimo 
tempai. 

Remiantis mokslininkų pa
rengtu projektu, Socialinės ap
saugos ir darbo ministerija pa
rengs Demografinės politikos 
strategiją, o ją patvirtinus — 
įgyvendinimo priemones. Jomis 
būtų siekiama stiprinti šeimą, į 
užtikrinti orią senatvę, finan- ; 
sinėmis ir socialinėmis priemo- '• 
nėmis siekti sveikos gyvensenos 
bei įtvirtinti Europos Sąjungos ! 
reikalavimus at i t inkantį migra- j 
cijos procesų valdymą. 

P r e z i d e n t o apkal tos rengėjai p a t e i k ė savo s i ū l y m ą S e i m u i 
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Seimas ketvirtadienį pro

tokoliniu sprendimu įpareigojo 
Seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską kreiptis į Teismų tarybą 
ir Generalinę prokuratūrą, jog 
šios institucijos pasiūlytų į ko
misiją po ne mažiau kaip šešis 
kandidatus. 

Burtų keliu iš pateiktų kan
didatūrų bus atrinkti šeši ko
misijos nariai . 

Pagal Seimo Statutą trečda
lį arba keturis komisijos narius 
turės pasiūlyti apkaltos rengė
jai. Likusias dvi vietas komisijo

je pasidalins Seimo daugumos ir 
mažumos atstovai. 

Nutarimo projekte dėl ko
misijos sudarymo siūloma, jog ji 
savo išvadas parlamentui pa
teiktų iki kitų metų vasario 15 
dienos. 

Seimo Statutas numato, jog 
apkaltos rengėjų kal t in imus 
svarstančios komisijos posė
džiai „paprastai" yra uždari. 
Jos posėdžiuose turi būti išklau
syti apkaltos rengėjai ir prezi
dentas, taip pat ji gali apklausti 
liudytojus, prireikus pasitelkti 
ekspertus bei specialistus. 

Liudytojai ir ekspertai turi 
būti apklausiami pagal bau
džiamojo proceso taisykles, jie 
turės atsakyti už atsisakymą 
liudyti ar melagingus parody
mus. 

Komisijos posėdžiuose taip 
pat gali dalyvauti ir asmens, 
kuriam taikoma apkalta, ad
vokatas. 

Prezidentas bet kuriuo ap
kaltos proceso metu iki balsavi
mo dėl jo nušalinimo pradžios 
gali atsistatydinti iš pareigų. 

Tačiau iki šiol R. Paksas 
teigia neketinąs to daryti. 

L i e t u v o s mera i ragina prez identą pr i imt i 
„ryžt ingą ir te is ingą" sprend imą 

Atkelta iš 1 psl. 
nebepriešinti Lietuvos žmonių. 
Tikime, kad vardan mūsų šalies 
autoriteto, žmonių santarvės ir 
pasitikėjimo savo valstybe jūs 
pasistengsite kuo greičiau įveik
ti Prezidentūros krizę, taip pa
dėdamas Lietuvai išsaugoti pa
žangios demokratinės valstybės 
vardą", sakoma kreipimesi. 

Kreipimąsi pasirašę Lietu

vos savivaldybių vadovai sako, 
jog, pasitinkant gražiausią me
tų šventę šv. Kalėdas ir ren
giantis Naujųjų metų darbams, 
narystei Europos Sąjungoje ir 
NATO, Lietuvos žmonėms visų 
pirma reikia ramybės ir su
sitelkimo. 

„Esame tikri, kad tai sup
rasdamas ir vertindamas visuo
menės interesus Jūs pasirinksi

te ryžtingą ir teisingą sprendi
mą", sakoma kreipimesi į prezi
dentą. 

Kaip sakė vienas iš šio 
kreipimosi autor ių , Anykščių 
rajono savivaldybės meras 
Darius Gudelis, parašai po 
kreipimosi tekstu pradėti rinkti 
praėjusį antradienį ir per dieną 
pasirašė daugiau nei 20 savi
valdybių vadovų. 

S e i m a s pri tarė v i enkar t in iam tur to d e k l a r a v i m u i 
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jau anksčiau buvo pagrįsti) įsi
gijimo šaltinius. 

Jeigu minėto turto žmogus 
neturės, j am deklaracijos pa
teikti nereikės. Butų, namų, 
automobiliu deklaruoti nerei

kės, nes apie šį turtą galima Šiemet įsigaliojęs Gyvento- j 
sužinoti įvairiuose registruose. jų pajamų mokesčio įstatymas j 

Turto deklaracijų nepateikę numato, kad 2004-aisiais visi , 
gyventojai ateityje negalės pa-. .Lietuvos gyventojai deklaruos \ 
grįsti naujų pirkinių, įsigytų šiemet gautas pajamas, 
pardavus nedeklaruotą turtą, 
įsigijimo. 

Naujaus ias l i e tuv i škas žod i s ke l iaus į pasau l į 

Atkelta i š 1 psl. 
mokymo įstaigos ir mokslo ins
titutai. Kalėdų proga lietuviš
kos knygos, žodynai bei moko
moji li teratūra lietuvių kalba 
bus išsiųsti beveik į 30 pasaulio 
vietų. 

Šis vajus — vienas iš Lietu
vos instituto programos ..Lietu
viu kalba pristato Lietuvą" ren
ginių. Programos siekis — po
puliarinti lietuvių kalbą, telkti 
ja besidominčius, aktyvinti lie
tuvių kalbos mokymą užsienie
čiams, t a i p pat ja siekiama 
palaikyti ryšius su lituanistikos 

ir baltistikos centrais užsienyje 
bei Lietuvoje. 

Pasak Lietuvos ins t i tu to 
direktorės Karinos Firkavičiū-
tės, besimokantieji lietuvių kal
ba, ypač užsienyje, nuolat susi
duria su naujesnės lietuviškos 
literatūros stygiumi. „Šiais me
tais, vykdant programą, suma
nėme centrams bei aukštosioms 
mokykloms, kuriose mokoma 
lietuvių kalbos, padovanoti gro
žinės bei metodinės literatūros 
lietuviu kalba", sakė K. Firkavi-
čiūtė. 

Vajų remia leidyklos „Alma 

Littera", „Vaga". „Baltos lan-1 
kos", Lietuvos rašytojų sąjungos ! 
ir Vilniaus dailės akademijos ; 
leidyklos. ..Charibdė", „Algar- : 
vė", TEV, „Kronta", Vilniaus i 
universitetas. Vilniaus pedago-; 
ginis univers i te tas . Lietuvos į 
muzikos akademija, Lietuvos i 
teisės universitetas, Klaipėdos j 
jūreivystės ir Vilniaus techni- , 
kos kolegijos, Lietuvių kalbos, j 
Lietuvių l i teratūros ir tauto- j 
sakos. Filosofijos, kultūros i r ; 
meno institutai. Mokslo ir en- \ 
ciklopedijų leidybos institutas ir j 
kt. 

Sust ipr inta p r e z i d e n t o apsauga 

Atkelta i š 1 psl. 
...Jokių oficialių signalų nei 

Vadovybės apsaugos departa
mentas, nei Policijos departa
mentas, nei ministerija nesame 
gavf Turiu pasakyti, kad kai 
prezidentas pradėjo dažniau 
važinėti ir susitikinėti ne visuo
met saugumo požiūriu tinkamai 
parengtose vietose, tai jo ap
sauga yra padidinta Būtent 
saugumo sumetimais, kadangi 

ne visai tinkamos vietos, artimi 
kontaktai su žmonėmis sukelia 
papildomą grėsmę", teigė mi
nistras V. Bulovas. 

Apie rengiamą pasikėsini
mą į prezidentą, pasak spaudos, 
yra kalbėjęs jo patarėjas 
Gintaras Šurkus. 

Ministras pabrėžė, kad 
jokių papildomų priemonių dėl 
galimos grėsmės prezidentui iš 
jo rėmėjo rinkimuose Jurijaus 

Borisovo pusės nebuvo imtasi. 
..Borisovas, kaip asmuo, fi

zinio pavojaus nekelia", pareis 
kė ministras. 

Lapkričio 3 d. Generalinė 
prokuratūra pradėjo ikiteisminį 
tyrimą del galimų verslininko ir 
dosniausio R. Pakso rinkimų 
kampanijos rėmėjų J. Borisovo 
grasinimų prezidentui. 

Pol ic i ja n e s u l a u k s prez idento b u v u s i o 
Atkelta i š 1 psl. 

..1 Kelme^ Ne. kodėl jis ten 
turi vykti''", paklaustas, ar R. 
Ačas ketvirtadienio rytą lankėsi 
policijos komisariate sakė ad
vokatas Stasys Zabita, atsto
vaujantis buvusio prezidento 
patarėjo interesams ginče su ke
liu policija . 

Pasak advokato, policinin
kai jau yra paskyrę nuobaudą 
R. Ačui už greičio viršijimą — 
įspėjimą, o antrą kartą už tą pa
tį nusižengimą žmogaus bausti 
negalima 

Kartu advokatas pabrėžė, 
kari „Arvydas Spurga (Kelmės 
policijos vadovas - BNS) Seimo 
komisijai juk sakė, kad Ačas 

buvo įspėtas". „Jeigu pareigū
nai netinkamai pritaikė įstaty
mą — jų problemos. Pareigūnų 
reikalavimus reikia vykdyti tik 
tada. kai jie yra teisėti", mano 
advokatas S. Zabita. 

R. Ačą, tuometinį preziden
to Rolando Pakso patarėją na
cionalinio saugumo klausimais, 
pareigūnai buvo sustabdę spalio 
18 dieną Kelmės rajone, kelyje 
Kryžkalnis-Šiauliai, ties Pakra
žančio gyvenviete. R. Ačo vai
ruojamas visureigis važiavo net 
136 kilometrų per valandą grei
čiu, nors tame ruože leistinas 50 
kilometrų per valandą greitis 

Seimo laikinosios komisijos 
apklausiamas Kelmės policijos 

patarėjo R. Ačo 
komisaras A. Spurga teigė, kad 
tarp policininkų ir tuometinio 
prezidento patarėjo kilo konflik
tas. Pavaldinys skambino ko
misarui, paklausti , kaip elgtis 
šioje situacijoje. 

Pakalbėję su komisaru, pa
reigūnai R. Ačą įspėjo ir leido 
važiuoti toliau, nors už greičio 
viršijimą jam grėsė bauda nuo 
1.000 iki 1.500 litų ir 8 baudos 
taškai. 

Vėliau A. Spurgai skambino 
ir R. Ačas. kuris paprašė išsiaiš
kinti, ar pareigūnai nepa/ 
policijos generalinio komisaro 
nurodymų kontroliuoti greitį 
nesislapstant, ar teisėtai atliko 
savo pareigą. 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO 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: 

Varčias, pavar<Jė — 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 
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PASLAUGOS 

ŠHdymas 
Šaldymas 

6556 S. Keriae Crtcago, IL 60629 
frekyba reteSavirnas, aptarnavimas 

- Licensed — .Sonded— Insuręd 

773-778-4007 
775-531-1833 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBBJO, NAMi; SVEKATOS 

K GYVYBĖS DRAUDĮVIAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Nuo šiol korteles 
skambinimui 

i Lietuva nusipirksite 
„DRAUGE"! 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VnireMab 773854-7820 | 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer@worldneLatt.net 

DANA ŠČERBAITĖ M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste arpnemiesčiuose. kreipkitės į 
DANUTĘMAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

m i f i p i s 

SKILO DARBA 

GREIT PARDUODA 
Landmark 
properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

OVVNFR OPERATORS 
SIGN ON BONUS 

Mušt have class „A" CDLAvith 
Ha/Mat endorsement. 2 years 

tractor trailer experience. Clean 
M V R. 2 years intermodal 

experien.ee. 
C.K. TRl CKING. 

773-229-2239. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S640: 
2 mieg. — $720. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PRO (ARK AGF.NCY 
We are lookmc !<>r Hnglish speaking 
M M , Giiegivers. l.ive-in/eonK & go. 
( all S47-391-4I64. 2644 Dempster 
Str.. «205. Park Ridge. IL 60068. 

. .Draugo' skelb imų 
skyrius 

Tel. 1-773-585-9500 

A f A 
FRANK DEBEK 

M i r ė 2003 m. gruodžio 16 d., su laukęs 79 metų. 
N u l i ū d ę liko: žmona Nijolė, dukros Aldona ir Rosa. 

a n ū k ė De i rd r e , sva in is Raymond Y. 
A.a. F r a n k buvo tėvas a.a. Anne l i s a -Mar i a Knobbe. 
Vel ionis p a š a r v o t a s penktad ien į , gruodžio 19 d. nuo 

2 v. p .p . iki 9 v.v. Egan laidojimo namuose , 3700 W. 
63rd St . , Chicago, IL. 

L a i d o t u v ė s įvyks šeš tadienį , gruodžio 20 d. Iš laido
j imo n a m ų 9:15 vai . ryto velionis bus at lydėtas į St. 
Rita of Casc i a bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaido
t a s Š.v. Kaz imie ro l ietuvių kap inėse . 

Nuoš i rdž i a i kviečiame g imines , d raugus ir pažįs- . 
t a rnus d a l y v a u t i šiose la idotuvėse . 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot . d i rek t . E g a n F.H. Tel. 773-582-2000. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Viešpatie — 
„Tu vienas mano 

prieglauda esi: 
Žvaigždžių ir saulių 

zeresy, 
Audrų ir vėtrų ūžesy — 
Priglausk mane, 

priglausk!" 
L. Andriekus 

^ • s ^^L 

B& f̂c P*|^t 

A t A 
A L B I N A BUTVILIENĖ 

SABALIAUSKAITĖ 
M i n i n t šią sukakt į , šių me tų gruodžio 23 d. 8 vai. 

ryto Pa l . J . Matulaičio misijoje bus aukojamos šv. 
Mišios. P r a š o m e giminių ir d r a u g ų savo maldose prisi
min t i a .a . Albinos sielą. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Mūsų tėvų, mūsų šeimos ilgamečiui bičiuliui, 
bendražygiui, lietuvių tautos tauriam sūnui 

A f A 
prof. MEČISLOVUI MACKEVIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo dukroms AU
DRONEI, INAI, BIRUTEI, jų šeimoms ir vi
siems artimiesiems. 

Mes jo čia visada pasigesime. 

Bronė ir Vytautas Bildušai 
Laimutė ir Leonas Bildušai 

Mūsų ilgamečiui vadovui, kovotojui už lietuvių 
tautos laisvę, demokratiją, lietuvių tautos įkai
tui, kank in tam Stutthofo koncentracijos lageryje 
bei bolševikų kalėjime, Vyčio Kryžiaus ordinu 
Lietuvos prezidento atžymėtam 

A t A 
prof. MEČISLOVUI MACKEVIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo duk
roms AUDRONEI, INAI, BIRUTEI, jų šeimoms 
bei visiems artimiesiems. 

Lietuvos Valstiečių. Liaudininkų sąjunga JAV 
ir Varpininkų Filisterių draugija 

C V \ s and ( nmpanions: We are 
lookmg for ėrpencmced uftįftas 

immirrmm of 2 years vvith an asrency 
in home health care). Part-time and 

full ūme vosi&cm avapfaMe. Dnvers 
license and avaiiahlc car preferred. 
Mušt speak Tt.gii-.li and have work 

authorization papers. 
Plcase cal! Beth at 312-739-9144. 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N O F C H I C A G O 

•wu> 

2212 Wcst Ccrmak Road. Oucago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpfaen M. Oksas, Prcsidcni 
Patarnaujum Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 */«*».*-. 

/g\ 

mailto:d.i.mayer@worldneLatt.net
http://experien.ee
http://Tt.gii-.li
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ŠVENTINIAI 

SVEIKINIMAI 

Visiems draugams pa
žįstamiems ir bendradar
biams linkiu daug sveikatos, 
sėkmės ir laimės šv. Kalėdų 
proga, o taip pat, kad Naujieji 
metai būtų reikšmingi ir pras
mingi. 

Aušrelė Sakala i tė 

Dr. Gediminas ir Vanda 
Balukai sveikina gimines, 
artimuosius ir buvusius pa
cientus su Kūdikėlio Jėzaus 
Gimimo diena ir linki skaid
raus džiaugsmo, daug svei
katos bei laimingų Naujųjų 
2004 metų. 

Irena ir dr. Algirdas 
Kudirkai sveikina visus 
draugus ir pažįstamus, ir 
linki jaukių šv. Kalėdų bei lai
mingų, sveikų Naujų metų. 

Laimės, džiaugsmo ir 
ramybės linki Marytė Čer-
niūtė per šias Kalėdų šven
tes. Lai Naujieji metai būna 
gausūs Dievo palaimos. 

Kristaus Gimimo proga 
sveikiname draugus ir pažįs-

Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo parapi ja 
kviečia visus atlikti išpažintis 
gruodžio 24 d. nuo 3 iki 4:45 
v.p.p. Šv. Mišios - gruodžio 24 
d. 5 v.v. (anglų kalba), 12 v. 
nakties vyks Bernelių Mišios 
(lietuvių kalba). Gruodžio 25 
d. šv. Mišių laikas: 8 ir 10:30 
v.r. (lietuviškai); 9 v.r. ir 
12:15 v.p.p. (anglų kalba). 
Kviečiame dalyvauti. 

Sausio 1-oji - Naujųjų 
metų diena - Švč. Mergelės 
Marijos Dievo Gimdytojos 
šventė katalikams yra priva
loma. Šią dieną Švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapija kviečia visus į pamal
das, kur prašysime pasauliui 
taikos. Šv. Mišių tvarka: 

Gruodžio 31 d. - 5 v.v. 
(lietuvių ir anglų kalbomis); 

Sausio 1 d. - 8 v.v. (anglų 
kalba) ir 10 v.v. (lietuvių 
kalba). 

Švč. M. Marijos Nekal to 
Prasidėjimo parapi ja <2745 
West 44th Street. Chicago, 
IL). gruodžio 24 d. 7:30 v.v. 
kviečia kartu švęsti Kūčias. 
Visi norintys prašome regist
ruotis iš anksto, pranešdami 
kun. Jauniui tel. 773-523-1402. 
Po to 10 v.v. Bernelių Mišios 
lietuviškai. 

Pal. Ju rg io Matulaičio 
misijoje, Lemont, IL. Adven
to susikaupimo tvarka: 

Gruodžio 19 d. i r 20 d 
- 8 v.r. šv. Mišios ir po jų iš
pažintys; 6 v.v. išpažinčių 
klausymas; 7 v.v. šv. Mišios ir 
po jų išpažintys. 

tarnus. Linkime sveikatos, ra
mybės ir vilties per ateinan
čius metus. 

Austė i r Mindaugas 
Vygantai 

Sveikiname su šv. Kalė
dom ir Naujaisiais 2004 me
tais gimines, draugus ir pažįs
tamus. 

Vanda ir Liuba 
Bichnevičiai 
Cicerojllinois 

Gražių šv. Kalėdų, lai
mingų ir sveikų Naujų me
tų linkim giminėms, drau
gams ir pažįstamiems. 

Zenonas ir Milda 
Vieraičiai 

Giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linkime links
mų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų metų. 

Natali ja (Lialė) 
Sodeikienė ir Mar ius 

Ona Norvilienė, Le
mont, IL, sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 
metais. 

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

čiame visus dalyvauti ir po 
Mišių susirinkti pabendra
vimui Bočių menėje. 

Į v a i d i n i m ą „ K a l ė d ų 
p a s a k a " Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje 
kviečia teatro studija „Kau
kė". Įėjimas nemokamas. Ka
lėdinį stebuklą patirsime visi, 
dideli ir maži, sekmadienį, 
gruodžio 21d. parapijos salėje 
po lietuviškų 10 v.r. Mišių. 
Tai viena iš mūsų laukiančių 
ir visus suartinančių dovanų. 
Juk Kalėdos - stebuklų me
tas. Parapijos adresas: 2745 
West 44 th Street, Chicago. 

Beverly Shores , IN, lei
džiamo laikraščio „Stand 
Tracks" gruodžio mėn. laidoje 
yra du ilgi straipsniai apie 
lietuviškas Kalėdas. Šių 
straipsnių autorės, Aldona 
Brazis ir Isolda Šimkus, ap
rašė mūsų Kalėdų tradicijas 
bei Kūčių papročius. Buvo 
išvardinti ir aprašyti Kūčių ir 
Kalėdų valgiai ir pateikti kai 
kurie receptai. Beverly Shores 
lietuvių klubas dėkoja B. 
Brazienei ir I. Šimkienei už 
straipsnius. 

DVI MENININKU 
PARODOS VIENU 

METU! 

PAJŪRIO KREPSININKIUKAI 
ČIKAGOJE 

Gruodžio 21 d. - 9 v.r. 
šv. Mišios ir po jų išpažintys; 
11 v.r. šv. Mišios ir po jų iš
pažintys; 5 v.v. išpažinčių 
klausymas; 6 v.v. šv. Mišios ir 
po jų išpažintys. 

Švenčių tvarka : 
Gruodžio 24 d. - nuo 3 

v.p.p. iki 5 v.v. bus klausoma 
išpažinčių; 10:30 v.v. choras 
giedos kalėdines giesmes: 11 
v.v. Bernelių Mišios. 

Gruodžio 25 d. - šv. 
Mišios 9 ir 11 v.r. bei 6 v.v.; 
5:30 v.v. bus klausoma iš
pažinčių. 

Sausio 1 d. privaloma 
šventė - šv. Mišios 9 ir 11 v.r. 
bei 6 v.v.. taip pat iš vakaro, 
gruodžio 31 d. 7 v.v. 

„Draugo" adminis t raci 
ja siūlo įsigyti kalėdaičių 
(plotkelių). Užsukite į „Drau
gą", adresu 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. Čia 
taip pat rasite naujametinių 
atviručių, naujų knygų ir 
įvairiausių suvenyrų savo 
artimiesiems. 

Biblijinę stovykla, kuri 
ruošiama gruodžio 29-30 d. 
vaikams nuo 1 iki 6 skyriaus, 
dar turi vietų. Stovyklai va
dovaus Pal. Jurgio Matulaičio 
vaikų Mišių pastoracijos gru
pelė, kartu su kun. Vaidotu 
Labašausku ir jaunais sa
vanoriais. Informacija ir re
gistracija vyksta per seselę 
Laimutę tel. 630-243-1070. 
arba s.laimute@juno.com. 

Pal . J u r g i o Matulaičio 
misija ruošia Šeimos Mišias 
gruodžio 28 d. 9 v.r. Kvie-

lltfft ' ' * 
Vienas iš parodoje pris tatytų darbų 

šiaudinukas - lempa. 

Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte (14911 127th Str.), 
gruodžio 20 d. 5 v.v. atidaro
mos dvi parodos. Susirinku
sieji matys fotomenininkų 
Romualdo Vaitkaus, Vytauto 
Butkaus ir Sigito Kacevičiaus 
parodą „Pojūčiai" ir tauto
dailininkių Saulėnos Valat-
kaitienės bei Jūratės Šnipie-
nės parodą „Sodai". Paroda 
veiks iki 2004 m. sausio 11d . 
Visi mielai kviečiami apsi
lankyti. 

Č ikagos l i t u a n i s t i n ė j e 
mokykloje, J a u n i m o cen
t r e , gruodžio 20 d.. 9 v.r. ruo
šiama Kalėdų Eglutės šven
tinė programa. Programos 
ruošiamos šia tvarka: Kiškių 
darželis. Vaikų ratelis ir Dar
želis - 9-11 v.r.. kavinėje; 
1.2.3 skyrių vaikai - 9-11 v.r., 
didžiojoje salėje: 4,5,6 skyrių 
mokiniams - 11-1 v.p.p., ka
vinėje. Aukštesniosios mokyk
los 7-10 klasės mokiniai švęs 
nuo 11-1 v.p.p. didžiojoje salė
je. Kviečiami vaikų tėveliai ir 
draugai linksmai praleisti 
Kalėdų Eglutės šventę. 

Pasau l io l ie tuvių cen
t re , Didžiojoje salėje, gruo
džio 21 d. 12:30 v.p.p. vyks 

Spalio 30. d., ASK „Li-
tuanicos" vadovo dr. Donato 
Siliūno ir vyr. trenerio Stepo 
Žilio kvietimu, į Čikagą at
vyko 15 asmenų, atstovau
jančių Kretingos sporto mo
kyklai. Du kartus- ASK „Li-
tuanica" buvo pasikvietusi 
penkiolikmečių komandą iš 
Marčiulionio krepšinio mo
kyklos ir du kartus, Marčiu
lionio krepšinio mokyklos kvie
timu, „Lituanicos" komandos 
lankėsi Lietuvoje. 

Šį kartą buvo nuspręsta 
pasikviesti pajūrio komandą, 
nes „Lituanicos" vyr. treneris 
Stepas Žilys prieš ketverius 
metus atvykęs iš Kretingos. 
Atvažiavo 10 berniukų (1990 
m. iki 1992 m. gimimo), tre
neris, rėmėjas, du tėveliai ir 
viena mamytė. Visi sugužėjo 
pas Dainą ir dr. Donatą Si-
liūnus pavalgyti, po to vyko į 
PLC Lemonte pamėtyti ka
muolį ir susipažinti su sporto 
sale, o vėliau išsiskirstė į savo 
gyvenvietes. Šeši berniukai 
apsistojo pas D. ir D. Siliūnus, 
keturi žmonės pas Renatą ir 
Stepą Žilius, o kiti rado 
prieglobstį pas savo gimines. 

Kaip ir anksčiau, svečiams 
buvo numatyta intensyvi 
programa, ne tik jų pačių 
varžybos per ateinančią sa
vaitę, bet ir dalyvavimas lap
kričio 1 ir 2 d. ŠALFASS jau
nių sporto šventėje — krep
šinio turnyre, kuriame dalyva
vo apie 300 jaunuolių iš 
Čikagos, Detroito ir Toronto. 

Daugelis iš Lietuvos at
vykę į Čikagą domisi, kuo 
greičiau pamatyti dangorai
žius, todėl dr. Donatas Siliū-
nas išnuomojo autobusėlį 
visos savaitės turizmui ir jau 
penktadienio ryte Stepas Žilys 
iš Čikagos pietvakarinių 
priemiesčių patraukė Čikagos 
miesto link, kad jaunimas 
pasimėgautų Navy Pier, Lin
coln Park zoologijos sodu ir 
Grant Park Buckingham fon
tanu. Grįžę pas Siliūnus, 

vaikai persirengė Hallovveen 
kostiumais ir su Siliūnų, 
McCarthy bei Zliobų šeimomis 
ėjo „rinkti" saldainių, pagal 
amerikietišką tradiciją 
„trick-or—treat". Kai j au temo, 
o maišeliai buvo pilni gar
dumynų, Daina Siliūnienė 
visus vežė į savitarnos „Old 
Country Buffet" restoraną ir į 
„Best Buy", nes vaikams 
rūpėjo susipažinti su JAV kai
nomis įvairiai elektronikai. 

Šeštadienį ir sekmadienį 
svečiai dalyvavo krepšinio 
šventės turnyruose Lyons 
Tovvnship High School, šešta
dienio vakare visi ėjo į šv. Mi
šias Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje ir po to į PLC didžiąją 
salę sporto šventės vaka
rienei, kurią organizavo Daina 
Siliūnienė, pasitelkdama savo 
gimines, draugus ir pažįsta
mus. Aldonos Šoliūnienės 
paruoštas dešras, kugelį ir 
kopūstus dalijo Pranas Pranc-
kevičius, Rasa McCarthy, 
Judy Sidrienė. Rita Riškienė. 
Vyko Žibutės Pranckevičienės 
tvarkoma loterija, kurioje visi 
bilietai buvo laimingi. Vaikus 
linksmino balioninės figū
rėlės, o DJ su muzikos įrašais 
priviliojo visus pamiklinti 
kojytes. Kadangi buvo Hal-
lovveen savaitgalis, daugelis 
dėvėjo įvairias kaukes, kostiu
mus, o stalus oranžiniais, 
sidabriniais ir juodais balio
nais papuošė Aldona Ka-
mantienė, Zita ir Antanas Ku-
šeliauskai. 

Sekmadienį buvo turnyro 
finalai, vakarienė pas Paulių 
ir Daivą Majauskus, su Daina 
Siliūnienė į IMAX kiną pa
matyti filmą apie Aliaską. 

Visa būsimoji savaitė buvo 
pilna įvairovių. Svečius pa
mainom vežiojo dr. Donatas 
Siliūnas ir Stepas Žilys. Deja, 
vienam berniukui pakilo tem
peratūra ir jam teko smagumų 
dieną praleisti, bet jis greit 
pasveiko ir įsijungė j išvykos 
šurmulį — parduotuvės, turiz

mas, varžybos. Buvo apžiūrė
tas Meno muziejus, pamatytos 
Egipto mumijos ir dinozauras 
„Sue" Field Museum of 
Natūrai History, „Science and 
Industry" muziejuje nusileista 
į anglių kasyklas, įeita į vokie
čių povandeninį laivą, ap
žiūrėtos astronautų raketos ir 
paragautas „freeze—dried" ast
ronautų maistas. 

Miestą galima pajausti, 
tik pasivaikščiojant, tad nuo 
Art Institute žygiavom Michi-
gan Avenue link Čikagos ant
ro aukščiausio pastato John 
Hancock, kur matėme Čikagą 
iš 96-to aukšto. Tačiau, kaip 
visuomet vaikams didžiulį įs
pūdį paliko pietūs pas Gražiną 
Gudaitytę-Liautaud, kuri ,su 
savo vyru Jim gyvena Blo-
omingdale pastato 66-tame 
aukšte — pro langus nepa
prasti vaizdai, o alkį numalši
no „Jimmy John's" sumušti
niai ir ledainių su įvairių 
priedų pasirinkimas. Kelionę 
tęsėme, pakylant į Thompson 
Center 16-tą aukštą, apsi
lankant Cook County pastate 
Čikagos mero kabinete bei iš 
lauko buvo apžiūrėtas Sears 
pastatas. 

Vaikams buvo sudaryta 
proga dalyvauti dviejose pa
mokose St. Joan of Are mokyk
loje Lisle, kur krepšininkiukai 
buvo apdovanoti suvenyrais 
kelionės atminimui. Atminti
nas buvo rytas, kai Alės ir 
Algio Lieponių golfo klube 
vaikai galėjo ne tik pamušti 
sviedinuką, bet ir pavažiuoti 
su mašinėlėmis. Alė (Pa-
bedinskaitė) ir Algis Lieponiai 
visus pavaišino pica ir net pa
dovanojo po golfo lazdelę. 

Kaip sportininkams, jiems 
buvo ne tik įdomu, bet ir svar
bu apsipirkti „Nike Outlet" 
(Kenosha, WI). JPrime Out-
lets", nes čia yra didelis 
pasirinkimas batų bei spor
tinių rūbų, kurie pigesni negu 
Lietuvoje. Be to, čia ir daugiau 
nupigintų parduotuvių, tai be 
T. J. Max, Marshalls. 
Wal-Mart ar VVoodfield Mali, 
sustojimas „Prime Outlets" 
buvo pravartus. Taip pat gerai 

pasitarnavo apsilankymas į 
„Sports Authority" ir „MC 
Sports", kur buvo rasta net ir 
naujamadiški blizgantys krep
šinio kamuoliai. 

Visiems patiko kiniečių 
„China Buffet" (75 ir Lemont 
Rd.) restoranas, nes ten yra 
įvairaus maisto. Tačiau pie
taujant šeimose buvo jaučia
ma šiluma ir nuoširdumas, 
susipažinta su jaunųjų šeimų 
pastangomis, stengiantis iš
laikyti lietuvybę. Buvo paben
drauta su jaunimu, užmegzti 
ryšiai. Be anksčiau minėtų, su 
dėkingumu prisimenami Dai
nė ir dr. Thomas Quinn, Judy 
ir dr. Jonas Sidriai, Gintarė ir 
Kurt Thaus bei dr. Rasa ir dr. 
Patrick McCarthy. 

Kad Čikagoje nepamirštų 
krepšinio įgūdžių „pajūrio ko
manda" turėjo varžybas prie 
„Bulis Academy" (Lisle), 
GSBS Oak Lawn, „Lituanica" 
PLC. ir „Illinois Basketball 
Academy" ^Naperville). O kad 
vaikinai dar pasportuotų, Dai
na Siliūnienė visus nuvežė į 
Brunsvvick Zone Bovvling (75 
St., Lemont). Po to, šaunioji 
„Žalgirio" komanda suruošė 
karališkus šašlykų pietus. 

Bet negalima išvykti iš Či
kagos, nepamačius „Chicago 
Bulis" varžybų. Buvome dė
kingi, kai „Chicago Bulis" 
paaukojo 25 bilietus varžy
boms prieš Philadelphia, tik 
gaila, kad tą vakarą Čikagos 
komanda „gavo į kailį". Prie 
„United Stadium" buvo proga 
nusifotografuoti prie garsiojo 
Michael Jordan statulos, nors 
jo šlovė toli gražu neprilygsta 
mūsų krepšinio didvyriui Ar
vydui Saboniui. 

Taigi Kretingos komanda, 
kurios sudėtyje buvo ir keli iš 
Klaipėdos bei Palangos, sek
madienį, lapkričio 9-tą dieną 
po Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje ir pasistiprinimo 
Lemonto LB pietumis, iškelia
vo į Lietuvą — pavargę, bet 
patenkinti, o ASK „Lituanica" 
vėl sustiprino jaunimo 
transatlantinius ryšius. 

I n d r ė Tijūnėlienė 
Vilnius 

Kūčių-Kalėdų pabendravi
mas. Stalus arba pavienes vietas 
užsisakyti galima pas Aldoną 
Palekienę tel: 708-448-7436. 
Maloniai kviečia PLC Ren
ginių komitetas. 

Pasau l io l ie tuvių cent
r a s kviečia visus į Naujųjų 
Metų susitikimą, kuris įvyks 
šių metų gruodžio 31 d. PLC 
Didžiojoje salėje. Linksma 
muzika gros visą vakarą, kok
teiliai 8 v.v.. vakarienė 9 v.v., 
veiks nemokamas baras. In
formacija ir bilietų užsisa
kymas tel: 630-257-8787. 

Ketvirtąjį a d v e n t o sek
madienį , Jėzuitų koplyčioje, 
(adresas: 2345 W. 56th. Str.) 
gruodžio 21 d. 10 v.r. susitai
kymo pamaldoms vadovaus 
jėzuitų magistras t. Algiman
tas Gudaitis. SJ. Kalėdų pir
mąją dieną, gruodžio 25 d., 
prakartėlės pašventinimas ir 
šv. Mišios 10 v.r. 

G r u o d ž i o 28 d., pas
kutinį šių metų sekmadienį, 
10 v.r. - šv. Mišios vaikams, 
jaunimui ir jaunoms šei

moms. Po šv. Mišių - padė
kos programa Kūdikėliui Jė
zui. Vaikai ir suaugę skaitys, 
giedos, muzikuos. Po koncerto 
visi rinksis jėzuitų svetainėje 
pabendravimui. 

Ziono lietuviu l iutero
nų bažnyčia kviečia kartu 
švęsti Kalėdas. Ketvirtą ad
vento sekmadienį, gruodžio 
21d. 10 v.r. bendros pamaldos 
vokiečių, anglų bei lietuvių 
kalbomis. Po pamaldų sekma
dieninės mokyklėlės vaikų 
„Kalėdų eglutė" ir pietūs pa
rapijos salėje. 

Kūčių vakarą, gruodžio 
24 d. 5:30 v.v. bendros pamal
dos. Pamokslai sakomi lietu
vių ir anglų kalbomis. 

Kalėdų rytą, gruodžio 25 
d„ 10 v.r. bus pamaldos anglų 
kalba, o 11 v.r. lietuvių kalba. 

P i r m a Kalėdų sekma
dienį, gruodžio 28 d. pamal
dos vyks įprastu laiku: 9 v.r. 
vokiečių, 10 v.r. anglų, 11 v.r. 
lietuvių kalbomis. 

Naujųjų Metų išvakarė
se, gruodžio 31 d. 5:30 v.v. -
pamaldos anglų kalba. 

GERA NAUJIENA „BIČIULYSTES" 
SKAITYTOJAMS! 

XII LIETUVIU 
TAUTINIU ŠOKIU 

ŠVENTĖ 
Gruodžio 15 d. XII Lietu

vių tautinių šokių šventės 
rengimo komiteto narės Ma
rytė Meškauskaitė, Regina 
Gailiešiūtė ir Dalia Anysienė 
susitiko su Čikagos miesto 
valdžios atstovais pasitarti 
dėl šventės iškilmingo atida
rymo miesto centre. Atidary
mas įvyks Daley Plaza 2004 
m. birželio 30 d. 12 vai., ku
riame apsilankę galės išvysti 
lietuvių dailininkų meno dar
bų parodą, tautinių šokių ko
lektyvų pasirodymus bei pa
ragauti lietuviškų patiekalų. 

SKELBIMAI 

Nuo Naujųjų metų „Bi
č iu lys tė" tampa trečiadie-
ninio „Draugo" priedu, kurį 
Jūs, mielieji skaitytojai, ga
lėsite užsiprenumeruoti atski
rai. Kaip ir anksčiau, „Bičiu
lystė" pasakos apie trečiosios 
bangos lietuvių gyvenimą, kal
bins senuosius lietuvius, mė
gins padėti, patarti įvairiais 
gyvenimo klausimais. Spaus
dinsime Jūsų laiškus. Atnau
jinsime pažinčių klubą „Zo
diakas", tad jau dabar pildy
kite anketą ir siųskite mums 
,J3i6ulystės" adresu. 

Redakcijos kolektyvas, kurį 
sudaro profesionalūs žurnalistai, 
stengsis, kad keturi puslapiai 
Jums būtų įdomūs ir naudin
gi. Iš viso su „Draugu", jūs 
gausite 10 didelių puslapių 
arba 20 mažesnių fkaip pvz., 
.Amerikos lietuvio" formatas) 
puslapių. Savaime supranta
ma, kad nežymiai keisis ir 
prenumeratos kaina. Vienas 
leidimas kainuos 0,75 dol. 
Prenumerata priimama: 

JAV — pusei metų — 20 
dol. (26 nr.), metams — 40 

dol. (52 nr.). 
I Kanadą — pusei metų — 

34 dol., metams — 68 dol. 
J Europą / Lietuvą — pusei 

metų — 42 dol., metams — 80 dol. 
Priimame reklamą. As

meniniai skelbimai priimami 
nemokamai. Juos galima siųs
ti elektroniniu paštu: 

BICIULYSTĖ@AOL.COM 
arba 

BIČIULYSTĖ® 
DRAUGAS.ORG 

arba faksu: 773-585-8284 
arba tel. pirmad.. ir penkt. 
nuo 9 v.r. iki 3 v.p. 

Prenumerata priimama 
„Draugo" administracijoje. 
Jūs galite paskambinti tel. 
773-585-9500 ir per visuome
ninius platintojus. 

Čikagos moksleivių atei
t in inkų k-pa kviečia visus 
Čikagos lietuvius į Kūčių 
šventę, kurią ruošia sekma
dienį, gruodžio 21 d., 1 v.p.p. 
JC. Registruotis pas O. Dau
girdienę tel: 630-325-3277, arba 
e-paštuM 

Nuotraukoje: Marytf MeSkauskaitė, Ronnld Salazar ir Rosf F a n n a Nuotrai \Monr-s . 

• Amerikos Lietuvių radi 
jas, vad. Anatolijus Siutas kiek
vieną sekmadienį 7 vai. r. per 
WCEV 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903. adresas: 4459 S. Francisco. 
Chicago. IL 60632. (sk) 

• „Sagil's" r e s t o r a n a s 
6814 W. 87 St., Burbank. IL 
60459, tel. 708-598-0685. 
sveikina visus savo klientus 
su šv. Kalėdomis ir Naujais 
2004 0D Kaip paprastai lau
kiame -J :sų atsilankant pas 
mus Irma ir Barbara 

mm ^ 

Šiaurinėje dalyje -

PRIIMAME 
SIUNTINIUS 

LĖKTUVU IR LAIVU 
Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

- 699 LMey Bh/d. Eik Grove Village, IL 60007 
TEL. 1-800-262-3797. 
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