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Šiame 
numeryje: 
Mintys Naujų metų 
rezoliucijoms. Laiškas 
laukiant is atsi l iepimo. 
Skautų vėliavos ir jų 
ceremonialai . Skaut iški 
takeliai . 

2psl. 

Susipr ieš inimus 
pal ikime senuose 
metuose. Lietuvos 
Kalėdos. Poli t inės 
išminties išteklių krizė. 

3 psl. 

Su Paksu į pergalę? 
Seimui a te ina 
egzaminai . Kas darosi 
Lietuvoje. Šeimininkių 
kertelė. 

4 psl. 

Valdovų rūmų vakaras . 
5 psl. 

Naujovės ir naujienos 
„Drauge". Stojamieji 
egzaminai Maria 
gimnazijoje. „Vaiko 
vartai į mokslą" 
a taskai t in is pobūvis. 

6 psl. 

Sportas 
* L i e t u v o s t e l e g r a m ų 

a g e n t ū r o s ELTA S p o r t o sky
r i a u s a n t r ą k a r t surengtoje 
agentūros klientų ir sporto žur
nalistų apklausoje svarbiausiu 
2003 metų sporto įvykiu pripa
žintas rugsėjo mėnesį Švedijoje 
vykęs Europos vyrų krepšinio 
čempionatas ir Lietuvos rinkti
nės pergalė jame. Apklausoje 
šis įvykis nukonkuravo k i tus 
t r i u š k i n a m a pe r sva ra — už 
krepšinio čempionatą balsavo 
net 92.4 proc. apklaustųjų. Ne
didelę konkurenciją jam sudarė 
t ik pasau l io lengvosios a t le
tikos čempionatas Paryžiuje ir 
Virgilijaus Aleknos iškovotas 
aukso medalis . 

Tarp nudžiuginusių sporti
ninkų da r pažymėtinas Arvy
das Sabonis, ištesėjęs savo pa
žadą ir sugrįžęs į Kauno „Žal
girį". 

Metų nusivylimu tapo dvi
ra t in inkas Raimondas Rumšas , 
kur io o rgan izme buvo r a s t a 
draudžiamų dopingo prepara tų 
ir kur iam skir ta diskvalifikaci-
ja iki kitų metų liepos mėnesio. 

Antrąją vietą nusivyl imų 
sąraše užėmė k repš in inkas 
Žydrūnas I lgauskas, a ts isakęs 
a t s tovaut i Lietuvos r inkt ine i 
Europos čempionate, o trečia li
ko nesėkmingai Europos čem
pionato a t r a n k o s varžybose 
rungtyniavusi Lietuvos futbolo 
rinktinė Nedaug atsiliko ne
sėkmingai Eurolygoje rungty
niaujant i Vi lniaus „Lietuvos 
*e'i< komo" moterų krepšinio ko
manda. 

Naujausios 
žinios 

* K o n s t i t u c i j a p a ž e i d ę s 
p r e z i d e n t a s p e r š a k a l t e - • 
p i rmtakams . 

* „ J u k o s " a t m e t a ka l t i 
n i m u s dė l n e s u m o k ė t u , be
veik i^-f-r.-.lrd rubiiu mokesčių 

' A n t r o s g r u p ė s i n d ė l i 
n i n k a i Naujų jų i š v a k a r ė s e 
tTaus d.ir iv^ suO iit-i 

* B r a n g s t a n a u j u i m o n i u 
s t e i g i m a s . 

Prezidento dekretas dėl pilietybės suteikimo 
jo finansiniam rėmėjui prieštarauja Konstitucijai 

Vi ln ius , gruodžio 30 d. 
(BNS) — Prezidento Rolando 
Pakso dekretas, kuriuo išimties 
tvarka buvo sute ikta pilietybė 
jo rinkimų kampanijos finansi
n iam rėmėjui Juri jui Borisovui, 
prieštarauja pagrindiniam Lie
tuvos įs ta tymui — Konsti tu
cijai. 

Tai an t rad ien į paskelbė 
Konst i tucinis Te i smas (KT), 
kurio sprendimas yra galutinis 
ir neskundžiamas. 

Pasak teisininkų, J . Boriso
vas praras pilietybę, kai KT nu
ta r imas bus paskelbtas „Vals
tybės žiniose". 

Pagal Konstitucinio Teismo 
įstatymą, prezidento ak tas ne
gali būti ta ikomas nuo tos die
nos, kai oficialiai paskelbiamas 
KT nutar imas , kad a t i t inkamas 
ak tas (ar jo dalis) prieštarauja 
Lietuvos Konstitucijai. 

Tos pačios pasekmės atsi
randa, kai Konstitucinis Teis
mas priima nutarimą, kad pre
zidento aktas prieštarauja įsta
tymams. 

Konstitucinio Teismo priim
ti nutar imai tur i įs tatymo galią 
ir yra privalomi visoms valdžios 
institucijoms, te ismams, visoms 

įmonėms, įstaigoms bei organi
zacijoms, pareigūnams ir pilie
čiams. 

Teismas paskelbė, kad pre
zidento dekretas prieštarauja 
Lietuvos Konstitucijoje įtvirtin
tam teisinės valstybės princi
pui, taip pat t r im Konstitucijos 
straipsniams ir Pilietybės įsta
tymui. 

Teisėjai nutarė , kad dekre
tas prieštarauja Konstitucijos 
29 straipsnio 1 daliai, kuris nu
mato, kad įstatymui, teismui ir 
kitoms valstybės institucijoms 
ar pareigūnams visi asmenys 
lygūs, 82 straipsnio 1 daliai, nu
matančiai, kad prezidentas pri
siekia tautai bū t i ištikimas 
Lietuvos Respublikai ir Konsti
tucijai, sąžiningai eiti savo pa
reigas ir būti visiems lygiai 
teisingas. 

Dekretas prieštarauja ir 84 
straipsnio 21 punktui , kuriame 
teigiama, kad prezidentas įsta
tymo nustatyta tvarka teikia 
Lietuvos pilietybę, bei Piliety
bės įstatymo 16 straipsnio 1 da
liai, numatančiai pilietybės su
teikimą išimties tvarka — pre
zidentas, vadovaudamasis įsta
tymu, gali sute ikt i Lietuvos 

pilietybę nusipelniusiems Lie
tuvos Respublikai užsienio vals
tybių piliečiams ar asmenims be 
pilietybės išimties tvarka ne
taikant jiems numatytų piliety
bės suteikimo sąlygų. 

Konstitucinio Teismo išva

da turės reikšmės prezidento 
parlamentinės apkaltos proce
sui, kurio rengėjai kaltina R. 
Paksą šiurkščiai pažeidus Kons
tituciją ir sulaužius duotą prie
saiką pagal šešis punktus . 

Apkaltos komisija iki kitų 

metų vasario 13 dienos turi pa
teikti Seimui išvadą, ar kaltini
mai prezidentui yra pagrįsti. 

Parlamentinei tyrimo komi
sijai nustačius, jog kaltinimai 
prezidentui yra pagrįsti, Seimas 
turės balsuoti dėl jo nušalinimo. 

Konstitucinis Teismas skelbia nuosprendį Tomo Bauro 'ELTA; nuotr. 

Manoma, jog 
teismo sprendimas 

paskatins 
prezidentą 

atsistatydinti 
V i l n i u s , gruodžio 30 d. 

(BNS) — Seimo vadovai tikisi, 
jog Konstitucinio Teismo (KT) 
nutarimas, kad pilietybės su
teikimas prezidento rinkimų 
kampanijos rėmėjui pr ieštarau
ja Konstitucijai, paskat ins pre
zidentą atsistatydinti . 

Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko nuomone, KT spren
dimas paneigė prezidento šali
ninkų teiginius, esą R. Pakso 
apkaltai t rūks ta „teisinių argu
mentų", o prezidento negalima 
vadinti „Konstitucijos garan
tu". „Tik Konstitucinis Teismas 
yra mūsų Konstitucijos garan
tas, o ne prezidentas, ka ip tei
gia jo šalininkai", sakė A. Pau
lauskas. 

„Šis KT sprendimas turėtų 
būti labai rimtas a rgumentas 
prezidentui pasvarstyti , ar j am 
nevertėtų žengti antrąjį sąmo
ningą žingsnį ir dabar atsista
tydinti, po to, kai j is sąmonin
gai sulaužė Konstituciją", sakė 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
Vytenis Andriukaitis. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Ambasadorius 
aplankė JAV 

kalėjime la ikomus 
Lietuvos jūr in inkus 

V a š i n g t o n a s , gruodžio 30 
d. (LR ambasada) — Lietuvos 
ambasadorius Jungt inėse Vals
tijose Vygaudas Ušackas pir
madienį aplankė Floridos vals
tijoje, Ci t ras apygardos kalėji
me, laikomus dvylika Lietuvos 
jūr ininkų iš laivo „Jalta". 

V. Ušackas domėjosi Lietu
vos piliečių kalinimo sąlygomis 
bei perdavė jū r in inkų išsiil
gusių artimųjų Lietuvoje šven
t inius linkėjimus. 

Nuke l ta % 5 psl. 

P r e z i d e n t a s n e k e t i n a t r a u k t i s p i r m a l a i k o 
Vi ln ius , gruodžio 30 d. 

(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas pareiškė laimėsiąs par
lamentinę apkaltą prieš jį ir ne
sitrauksiąs iš pareigų pirma lai
ko. 

Spaudos konferencijoje ant
radienį paklaustas, ar kandi
datuotų neeiliniuose prezidento 
rinkimuose, jei Seimas per ap
kaltą jį nušalintų nuo pareigų. 
R. Paksas pareiškė esąs įsitiki
nęs, kad laimės „teisė ir teisin
gumas", ir jam nereikės atsaki
nėti į šį klausimą. 

J i s tai p a t leido suprasti 
manąs, kad teisiškai neįmano

ma įrodyti jam priskiriamų 
Konstitucijos pažeidimų, todėl 
esą siekta jį palaužti psicho
logiškai, kad atsistatydintų. 

Prezidentas pakartojo ne
jaučiąs jokios tarptautinės izo
liacijos dėl Prezidentūros skan
dalo. Jis teigė vykęs į užsienio 
valstybes jau prasidėjus skan
dalui ir planuojąs tai daryti 
kitąmet. 

Kaip žinoma, dėl neigiamų 
tarptautinių signalų R. Paksui 
gruodžio pradžioje teko atšaukti 
vizitus į JAV ir Ukrainą, savo 
vizitą į Lietuvą atidėjo Italijos 
prezidentas. 

R. Paksas taip pa t sakė, kad 
Konstitucinio Teismo sprendi
mas dėl Lietuvos pilietybės su
teikimo jo rinkimų kampanijos 
finansuotojui Jurijui Borisovui 
neturės įtakos jo tolesniam dar
bui. 

Jis kalbėjo kiek anksčiau, 
nei buvo paskelbtas Konstitu
cinio Teismo sprendimas. 

R. Paksas, motyvuodamas 
Advokatūros įstatymo nuosta
tomis dėl konfidencialumo, neį
vardijo sumos, kurią j is iš savo 
asmeninių lėšų sumokės trim 
papildomai pasamdytiems ad
vokatams N u k e l t a į 5 psl . 

Ambasadorius V. Dambrava 
nedirbs Prezidentūroje 

V i l n i u s , gruodžio 30 d. 
(BNS) — Kadenciją baigiantis 
Lietuvos ambasadorius Ispa
nijoje Vytautas Dambrava pa
reiškė, jog neis dirbti į Prezi
dentūrą atstovu specialiesiems 
pavedimams. 

Per Lietuvos radiją antra
dienį išplatintame pareiškime 
ambasadorius prašo prezidentą 
Rolandą Paksą atleisti jį iš nu
matytų pareigų. 

Potvarkį dėl V. Dambravos 
paskyrimo atstovu specialiems 
pavedimams prezidentas pasi
rašė gruodžio 22 dieną. 

A. Dambrava turėjo būt i 
atstovu santykiams-su išeivija 
bei pasaulio žydų bendruomene 
palaikyti, euroatlantinės integ
racijos bei viešosios diplomati
jos klausimams. 

„Mano gyvenimas ėjo viena 
kryptimi — tarnaut i Lietuvai, 
skiriant jai visas savo jėgas. Da
bartinė padėtis rodytų, kad mū
sų rūpesčių centre ne Lietuva, 
bet mūsų pačių asmeninės am
bicijos. Dėkodamas už parodytą 
pasitikėjimą man, nuoširdžiai 
apgailestauju, jog prasmingo 
įnašo N u k e l t a į 5 ps l . 

Susivienijimui „Jukos" pateikta 
100 milijardų rublių mokesčių skola 

M a s k v a , gruodžio 30 d. 
(BNS) — Lietuvos naftos susi
vienijimą „Mažeikių nafta" val
dančiai Rusijos naftos bendro
vei „Jukos" oficialiai pateikta 
100 mlrd. rublių (9.4 mlrd. litų) 
skola Rusijos valstybės iždui, 
kur i siejama su „Jukos" veikla 
2000 metais. 

Tokią informaciją pirmadie

nį paskelbė Rusijos naujienų 
agentūra ..Interfax", remdama
si jos „šaltiniu mokesčių tarny
bose". 

„Jukos" spaudos tarnybos 
atstovas patvirtinti šią informa
ciją atsisakė ir nuo komentaru 
šia tema atsiribojo. 

Kaip jau buvo skelbta, šio 
mėnesio Nuke l t a į 5 psl . 

Lietuvos Prezidentūros skandalo herojus — 
kandidatas į Rusijos prezidentus 

Kara l iauč ius , gruodžio 30 
d. (BNS) — Grupė Karaliau
čiaus gyventojų kandidatu į Ru
sijos prezidentus iškėlė su nusi
kalstamu pasauliu bei valdžios 
skandalu Lietuvoje siejamą Ru-

' sijos verslininką Anzor Aksent-
! jev-Kikališvili. pirmadienį pra-
i nešė Rusijos naujienų agentūra 
I „Regnum". 

Anot pranešimo, verslinin
kas kandidatu į prezidentus bu
vo iškeltas susitikime su Kara
liaučiaus srit ies gyventojais, 
kuriame daugiausia dalyvavo 
Rusijos pensininkų partijos na
riai. 

Naujųjų metų proga kandi
datas susirinkusius apdovanojo 
po 200 rublių. 

Karaliaučiuje A. Aksentjev-
Kikališvili priklauso prancūziš
kus vynus pilstanti įmonė 
„Ikalko". 

Remiantis Valstybės saugu
mo departamento (VSD) infor
macija, šių metų rudenį A. Ak-
sentjev-Kikališvili buvo už
drausta įvažiuoti j Lietuvą. 

Nuke l t a į 5 ps l . 

Pasikėsinta į buvusį 
nusikalstamos gaujos 

„Vilniaus br igada" 
narį 

V i l n i u s , gruodžio 30 d. 
(BNS) — Vilniuje antradienį po 
pietų susprogdintas automo
bilis, kuriuo važiavo buvusios 
nusikalstamos grupuotės „Vil
niaus brigada" narys Zbignevas 
Mackevičius, pravarde ..Kotas", 
ir jo sugyventinė. 

N u k e l t a i 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
JHemianSs AFP, fletrtere, AP. taterta*. ITAR-TASS. BNS 

3K*< agentory pfaneStmass; 

EUROPA 
H a g a . Europos Sąjungos 

(ES) policijos biuro Europolo di
rektoriui adresuota bomba bu
vo išsiųsta iš Italijos Bolonijos 
miesto. „Mes toliau aiškina
mės, ar siuntinį a ts iuntė tas 
pats asmuo, kur is anksčiau iš
siuntė bombas Europos Komi
sijos pirmininkui Romano Pro-
di ir Europos centrinio banko 
prezidentui Jean-Claude Tri-
chet", antradienį pranešė Ny
derlandų prokuratūra . Dar vie
nas į t a r t inas s iunt inys buvo 
r a s t a s antradienį Hagoje įsi
kūrusioje Europos Sąjungos 
teisingumo agentūroje „Euro-
just", kovojančioje su organi
zuotu nusikals tamumu. 

Zurich . JAV teisininkas 
Ed Fagan, aktyviai dalyvaujan
tis kampanijoje dėl žydų turtų, 
II pasaulinio karo metu atsi
dūrusių Šveicarijoje, grąžini
mo, reikalauja 2.2 mlrd. JAV 

dolerių iš Šveicarijos banko 
UBS, kurį kal t ina nesąžininga 
veikla. Savo reikalavimus jis 
grindžia ką tik atrastais bank
rutavusios Vokietijos bendro
vės ,,IG Farben" dokumentais. 
1964 m. už 122 mln. dolerių 
UBS perėmė Šveicarijos bend
rovę „Interhandel", turėjusią 
kelis padalinius JAV. Tačiau E. 
Fagan klientai mano, jog tikro
ji kelių padalinių JAV savi
ninkė buvo bankrotą paskelbu
si ,,IG Farben", kadaise gami
nusi dujas „Zyklon-B", naudo
tas Adolfo Hitlerio dujų kame
rose žydams žudyti, o ne Švei
carijos bendrovė „Interhandel", 
kurią įsigijo UBS 

JAV 
V a š i n g t o n a s . Viena Siri

jos firma, kuriai vadovauja pre
zidento Bashar Assad giminai
tis, prieš tai, kai JAV kovo mė
nesį įsiveržė į Iraką, pasirašė 
sutart is tiekti Bagdadui ginklų 

ir įrangos už milijonus JAV do
lerių, antradienį pranešė laik
raštis „The Los Angeles Ti
mes". Straipsnyje rašoma, kad 
„1,000 kulkosvaidžių ir iki 20 
mln. automatų šovinių", ku
riuos pristatė ,.SES Internatio
nal Corp.", „padėjo prastai ap
rūpintai Bagdado kariuomenei 
sustiprėti prieš kovo mėnesį 
prasidėjusį karą" ir kad „kai 
kurios atsargos dabar galbūt 
padeda priešintis JAV vado
vaujamai okupacijai". 

Vaš ing tonas . JAV neat
meta dialogo galimybės su Ira
nu po „vilčių teikiančių žings
nių", kuriuos ši islamo respub
lika žengė pastaraisiais mėne
siais, interviu „The Washing-
ton Post" pareiškė Valstybės 
sekretorius Colon Povvell. Pagal 
susitarimą, kuris buvo pasiek
tas tarpininkaujant kelioms 
Europos valstybėms, Iranas su
tiko leisti jo branduoliniuose 
objektuose rengti patikrinimus 
be išankstinio perspėjimo. Te
heranas taip pat sutiko priimti 
tarptautinę humanitarinę pa
galbą penktadienį valstybę su
krėtusio galingo žemės drebėji

mo aukoms. 
New York. JAV vyriausy

bė nuo sausio 1 dienos padidins 
finansinę paramą privačioms 
draudimo bendrovėms, pagal 
„Medicare" programą siūlan
čioms paslaugas klientams su 
„brangiai atsieinančiomis ligo
mis", rašo dienraštis „The Wall 
Street Journal". Kritinės ligos, 
tarp jų ir onkologinės, kurioms 
gydyti būtinos išlaidos papras
tai būna didelės, dažniausiai į 
sveikatos draudimo programas 
neįtraukiamos. Federalinė 
sveikatos draudimo programa 
„Medicare" sk i r t a pensinin
kams ir neįgaliesiems. Prieš 3 
savaites JAV prezidentas Geor
ge Bush pasirašė įstatymo pro
jektą, kuriuo numatoma, jog 
pagal receptus senyvo amžiaus 
žmonėms parduodami vaistai iš 
dalies kompensuojami, {staty
mas įsigalios 2006 m. Tolesnis 
„Medicare" programos plėtoji
mas skirtas tam. kad draudimo 
bendrovės ryžtųsi drausti 
klientus su ligomis, reikalau
jančiomis b rangaus gydymo. 
Nuo 2004 m. sausio 30 proc. pa
ramos lėšos draudikams bus 

mokama indeksuojant išmokas 
pagal rizikas, o iki 2007 m. šis 
rodiklis sieks 100 proc. sumos. 

RUSIJA 
M a s k v a . Rusijos ambasa

da Kaire patvirtino, kad Egipto 
valstybės saugumas sulaikė 
penkis Rusijos studentus, kurie 
mokėsi islamiškajame „Al 
Ashar" universitete. Sulaiky
tieji studentai — išeiviai iš Da
gestano, nuo 21 iki 49 metų am
žiaus Sulaikymas motyvuoja
mas tuo, esa sulaikytieji stu
dentai susiję su ekstremistinė
mis musulmonų organizacijo
mis 

ARTIMIEJI RYTAI 

nimas yra vienas Izraelio vy
riausybės įsipareigojimų vyk
dant šį planą. Tačiau palesti
niečiai tokį Izraelio žingsnį 
vadina propagandiniu t r iuku, 
nes tik viena iš keturių okupuo
toje teritorijoje pastatytų gy
venviečių yra apgyvendinta . 
Šiuo metu Vakarų Krante ir 
Gazos Ruože gyvena mažiau
siai 230,000 naujakurių. 

IRAKAS 

G a z a , V a k a r u K r a n t a s . 
Izraelio kariai antradienį išda
lijo nurodymus išsikelti keturių 
nelegaliai Vakarų Krante pa
statytu žydų nausėdijų gyven
tojams, kurias numatyta nu
griauti pagal JAV remiamą Ar
timųjų Rytų taikos ..kelio gai
rių" planą. Pasak Izraelio, šių 
keturių be vyriausybes leidimo 
pastatytų gyvenviečių įškeldi-

T i k r i t a s . J šiaurę nuo Bag
dado JAV kariai sulaikė 20 įta
riamų pasipriešinimo koalicijai 
aktyvistų ir aptiko vieną ginklų 
slėptuvę, ant radienį p ranešė 
JAV pajėgos. Per šią pėstininkų 
divizijos šarvuotojo batal iono 
operaciją taip pat buvo rast i 2 
raketų paleidimo prietaisai, 23 
sprogmenų TNT blokai ir kita 
amuniciia. 

KINIJA 

Beijing. Kinijos pietinėje 
provincijoje užregistruotas įta
riamas mirtinai pavojingos li
gos SARS atvejis ant radienį 
medikų buvo patvir t intas. 
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LAIŠKAS, LAUKIANTIS ATSILIEPIMO 
Brangus Drauge! 

Kaip tau einasi? 
Būtinai turėjau išsiųsti šį 

laišką, nes norėjau pasakyti, 
kaip labai tave myliu ir rūpi
nuos. 

Vakar mačiau tave kal
bantis su draugais. Laukiau 
visą dieną, manydamas, kad 
kalbėsies ir su manim. Kai 
priartėjo vakaras, daviau tau 
saulėlydį dienai užbaigti, vėsų 
dvelkimą — tau pailsėti ir 
laukiau. Neatėjai. Taip, man 
buvo skaudu, bet vis tiek 
myliu tave, nes esu draugas. 

Kai vakar naktį užmigai ir 
aš taip norėjau paliesti tavo 
kaktą, paskleidžiau mėnesie
nos šviesą ant tavo pagalvės ir 
veido. Ir vėl laukiau, norėda
mas atskubėti, kad galėtume 
pasikalbėt. Aš turiu tau tiek 
daug dovanų. 

Pabudai vėlai ir išskubėjai 
dienai, — mano ašaros buvo 
lietuje. Šiandien atrodei toks 
liūdnas ir vienišas. Suskaudo 
man širdis, nes suprantu. 

Mano draugai irgi daug kartų 
mane apvylė ir įskaudino, bet 
— myliu juos. Bandau tau kal
bėti žolės tyloje, kuždu lapais, 
medžių ošimu, įkvepiu spalvas 
gėlėms. Šūkauju tau kalnų 
upokšniuose ir paduodu mei
lias giesmeles paukščiams gie
doti. Rengiu tave saulės šilu
ma ir paskleidžiu kvepalus 
ore. Mano meilė tau yra giles
nė nei vandenynai ir didesnė 
nei didžiausias tavo troški
mas. 

Žinau, kaip sunku šioje 
žemėje. Žinau, nes buvau čia 
ir noriu tau padėti. Tik pa
kviesk mane, paklausk ma
nęs, kalbėk su manim. Tai yra 
tau nutart i . Aš tave pasi
rinkau ir dėl to lauksiu, nes 
myliu. 

Amžinai tavo draugas 
— Jėzus 

Mieli skaitytojai, atsiliep
kite! Laišką siųskite: „Skau-
tybės kelio" redaktorei Irenai 
Regienei, 2652 W. 65 St., 
Chicago, IL 60629. 

Union Pier, MI, ..Palangos laivo" jūrų skautų kalėdinė programa, atlikta 
Union Pier Lietuvių draugijos kūčių vakarienėje gruodžio 6 d., 
Community Baptist Church salėje, Union Pier, MI. Iš kairės I eil.: Kajus 
Švabas, Krist ina Dervishi, Aras Karaitis ir Darius Švabas; stovi: Aras 
Augustaitis, Joseph Dervishi, Vytenis Karaitis, Ava Karaitytė ir Laima 
Augustaitytė. L ino J o h a n s o n o nuotrauka. 

DU TAKELIAI 
„Skautų aide" (1997 gruo

dis, Nr. 10) buvo išspausdin
tas aprašymas labai įdomiai 
pravesto užsiėmimo Kanados 
skautų stovykloje Romuvoje. 
Kadangi šis užsiėmimas tinka 
vienetams ir vietovėse, ne tik 
stovykloje, šia proga čia JĮ 
perspausdiname. <nk> 

Romuvos (Kanadoje) 35-
toje stovykloje paukštytės ir 
vilkiukai būreliais po penkis 
ėjo susikaupimo takeliu. Jau 
buvo tamsu, todėl pamiškėje ir 
miške buvo išdėtos skardines 
su žvakutėmis, kurių šviesa 
apšvietė lentelėje užrašytus 
žodžius. Prie kiekvienos vie
nuolikos stotelių budėjo vado
vas ar vadovė, su kuriuo jau
nieji stovyklautojai apie užra
šytą mintį 4-5 min. pakalbėjo. 
Kadangi buvo 8 būreliai, pra
dėjo iš karto ties skirtinga sto
timi, o pabaigoje susirinko 
kartu visi vienoje vietoje. 

Nors šis susitelkimas ne
buvo žaidimas, vienas jo tikslų 
buvo padėti mažiesiems sto
vyklautojams nebijoti miško 
tamsos ir garsų. Tarpas tarp 
žvakučių nedidelis, ir jie cjo be 
palydos į kitą pamiškės vietą. 
Žvakutes, kaip ir laužas, 
suteikia jaukumo ir saugumo. 

Vilkiukų ir paukštyčių 
takelio mintys buvo šios: 

Paukštytė - vilkiukas 
1. Myli Dievą 
2. Kasdien padaro gerąjį 

darbelį 

Gausus būrys filisterių, dalyvavusių 2003 m. spalio 18 d. Willow Springs , IL, vykusioje Akademinio skautų 
sąjūdžio Čikagos skyriaus metinėje šventėje. Eugen i jaus B u t ė n o nuotrauka. 

MINTYS NAUJŲ METŲ REZOLIUCIJOMS 
Aš kadaise atėjau liepoj į 

šitą žemę... — 
Kad pagirdytų ledu ir 

ugnim neišsenkantis miško 
šaltinis. 

Kad pagirdytų iš molinio 
ąsočio tėviškės pienas. 

Atėjau ieškot ir ilgėtis. 
Ieškot ir ilgėtis. 

Šimtą kartų paklysti ir vėl 
atrasti save, 

Ir įbrukt į saują kažkam 
nejučiom šilumos kąsnelį kaip 
duoną. 

Janina Degutytė 

Mielos Sesės: 
Kūrėjas turi tą nepaprastą 

galią išreikšti tai, ką mes gali
me matyti, paliesti, pajusti, 
suprasti, kuo galime džiaug
tis, kentėti, bet ko patys nie
kad nepajėgiame išsakyti. 

Bet ir mes daliname tą ši
lumos kąsnelį, daliname mei
lę, daliname duoną. Tam nuo
latiniam pasidalinimui mus 
įpareigoja mūsų skautiškas 
įžodis, tam mus įpareigoja 
mūsų tikėjimas, visa mūsų 

3. Klauso savo vadovo, 
vadovės 

4. Globoja gamtą 
5. Myli savo šeimą 
6. Myli Lietuvą 
7. Smagiai žaidžia 
8. Stengiasi gerai mokytis 
9. Linksma-linksmas 
10. Draugiškai stovyklauja 
Patys vadovai stebėjosi, 

kiek mažame būrelyje vilkiu
kai ir paukštytės kalbėjo, pa
sakojo ir pasisakė. Jie paaiški
no, ką sakinėlis reiškia. Po va
landos visi 40 mažųjų su vado
vais bei vadovėmis susirinko 
prie Lietuvos žemėlapio (iš 
cemento nulietas pamiškėje). 
Žvakutės apšvietė žemėlapį ir 
šalia jo vilkiukų pastatytus 
tris kryželius. 

Susikaupimo vakaro vedė
jas pakvietė norinčius pasisa
kyti. Kiekvienos stotelės glo
bėjas trumpai paminėjo, ką 
vilkiukai ir paukštytės sakė, 
\ :s pasidžiaugdami jų minti
mis. Vakaras baigėsi malda 
„Tėve mūsų" ir .Ateina naktis". 

Prityrusios skautės 
Prityrusios skautės susi

kaupimui skyrė pustrečios va
landos saulėtą rytą. Susirin
kusios ant uolos antroje sto
vyklos įlankos pusėje, pildė la
peli, pavadintą „Mano biogra
fija", kuriame pažymėjo savo 
gyvenimo svarbesnius, reikš
mingesnius įvykius. Kadangi 
nubrėžtas brūkšnys nuo gimi
mo sieke 80 metų, sesės pa-

skautiškoji vizija. 
Kas atsi t iktų pasaulyje, 

jeigu jame nebūtų aukos? Au
kos šeimoje, aplinkoje, organi
zacijoje; bendruomenėje, tau
toje. Tik per auką atpažįstame 
tikrosios meilės didingumą. Ir 
be šitokios aukos ir meilės 
nebegalime dalinti skalsios 
duonos. 

Prieš 85 metus gimusi lie
tuviškoji skautija išaugo di
džios aukos šviesoje. Kai po 22 
metų Lietuvoje užgeso skau
tiški laužai, svečiuose ir lais
vuose pasaulio kraštuose juos 
vėl įžiebė išeivijos skautija. 
Penkis dešimtmečius ši lieps
na išliko stipri, šviesi, vedanti 
Hg pačio Dangaus. Išlaikyta, 
išmylėta, visų darbu ir auka 
atbaigta — tai mūsų, išeivijos 
skautijos — dovana laisve at
gavusiai Tėvynei. Ar skambė
tų šiandien Lietuvoje skautiš
ka daina, jeigu skautiška dva
sia nebūtų išlikusi išeivijoje 
gyva? 

• Turime kuo džiaugtis, ir 
už daug ką turime būti dėkin-

„Palangos laivo" jūrų skautas Vytenis Kara i t i s Union Pier Lietuvių 
draugijos kūčių vakarienėje (gruodžio 6 d.) gi tara pagrojo „Tyliąją naktį". 

L i n o J o h a n s o n o nuo t rauka . 

žymėjo, kada baigtų mokslą, 
kada maždaug tikėtųsi ištekė
ti, auginti šeimą. Daugelis 
pažymėjo savo pirmąją Komu
niją, sesutės ar broliuko gimi
mą, persikėlimą į naują mo
kyklą. Žvelgdamos ateitin, ži
nojo, kad kada nors jų tėveliai 
mirs, kaip jau mirė kelių se
neliai ar močiutės. 

Pildydamos savo gyvenimo 
apžvalgos lapelį, sesės po vie
ną tyliai ėjo takeliu per pie
vas. Su savimi pasiėmusios 
užrašų knygelę ir rašiklį, 
galėjo pažymėti, ką benorėjo. 
Tarp sesių buvo dviejų minu
čių tarpas, bet prie kiekvieno 
užrašo — stotelės galėjo pa
būti, kiek norėjo. Kai kurios 
skautės greičiau 22-jų minu
čių takelį perėjo, nes tik buvo 
paprašyta, kad atsakytų „taip" ar 
„ne", tačiau dauguma atsisėdo 
ir galvojo arba užsirašė savo 
mintis. 

Prityrusių skaučių susi
kaupimo takelio mintys buvo 
šios: 1. Norėčiau daugiau su 
savo tėveliais pasikalbėti. 2. 
Kartais sunku su draugais 
lietuviškai kalbėti. 3. Kai mel
džiuosi. Dievui išsakau savo 
širdį. Turiu klausimų apie ti
kėjimo dalykus. 4. Žmonės per 
mažai gamtą globoja. 5. Mo
kykloje man gerai sekasi. Yra 
dalykų, kuriuos tik aš žinau. 
Man kartais sunku atleisti. 
Draugystė man suteikia daug 

gi. Ir tą mūsų džiaugsmą ir dė
kingumą turbūt geriausiai 
paliudijo šios vasaros Jubi
liejinė stovykla. Esame gyvi, 
esame stiprūs ir mūsų duona 
dar labai skalsi. 

Pradedame naujus veiklos 
metus. Tebūna jie darbingi, 
skautiškai šviesūs ir gražūs. 
Dar tvirčiau junkimės ranka 
rankon, širdis širdin, kad 
būtume vertos nešti į gyveni
mą tą šilumos kąsneU, kad 
galėtume dosniai dalinti mūsų 
meile ir auka skalsią duoną, 
kad galėtume ir mes kartu su 
poete kartoti: 

Įsižiūrėk į mūsų akis — 
ten plaukia tavo laivai, 
ten debesis meta lakų šešėlį 

lyg paukštį. 

Šventas laukų birželi, 
palaimink mūsų rankas — 
kad neišsektų upės, 
kad neišmirtų medžiai, 
kad griežlė nenutiltų 
šviesų vakarą 
avižų lauke. 

Sesė Nijolė 
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džiaugsmo. Kartais noriu pa
būti tyliai viena. Kartais rū
pinuosi apie ateitį. Prižiūriu 
savo sveikatą. Man patinka 
žmonėms padėti... 

Baigusios takelį pereiti ga
lėjo toliau savo autobiografijos 
lapelį pildyti, pasikalbėti su 
kitom. Kai visos susirinko, 
kelios paaiškino, kad tai buvo 
tokia sielos apžvalga, nes 
galėjo pagalvoti apie dalykus, 
kuriuos kartais užmiršta ar 
apie kuriuos nepagalvoja. Vie
na kita sakė, kad galėtų po va
landą prie kiekvieno klausimo 
sustoti. Susitelkimo vedėjas 
pasiūlė, kad sesės po metų pa
sižiūrėtų į savo užrašus ir 
paskaitytų, ką parašė. 

Susitelkimo pabaigai pri
tyrusios skautės susirinko 
pavėsyje virš uolyno ir susėdo 
ratu. Tada buvo paprašytos, 
kad pažiūrėtų į veidą ar vei
dus tų, kurios buvo paminė
tos: kuri sesė ar kurios sesės 
labai linksmos; nenustoja 
kalbėti; man padėjo; kuriai aš 
padėjau; darbšti sesė; sesė, su 
kuria smagu būti; skautė , 
kurią pirmą kartą čia stovyk
loje sutikau; kuri mėgsta dai
nuoti; kuri daug moka; kuri 
gerai verda; kurią norėčiau ge
riau pažinti; kuriai esu dė
kinga; labai mandagi; draugiš
ka; pasako rimtų minčių; 
kuria pasitikiu... 

Iš „Vadovės užrašų" Nr. 3 
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VĖLIAVOS IR JŲ CEREMONIALAI 
Vėliava simbolizuoja tau

tą, valstybę ar organizaciją, 
todėl ji laikoma didelėj pagar
boj ne tik tos pačios tautos, 
valstybės ar organizacijos na
rių, bet ir visų piliečių. Pati 
vėliava, stiebas, ant kurio ji 
keliama, ir kotas, prie kurio 
pririšama, turi būti švarūs ir 
tvarkingi. 

Lietuvių Skaučių Seserija 
naudoja tautines, gyvenamojo 
krašto ir skaučių vėliavas. 
Ten, kur ^naudojama tautinė 
vėliava, naudojama ir gyve
namojo krašto vėliava. 

Tautines ir gyv. krašto 
vėliavas įsigyja ir naudoja 
LSS vienetai, pradedant 
tuntu ar vietininkija. Skaučių 
vėliavas, kaip skautišku mo 
simbolį, turi visi LSS vienetai, 
pradedant draugove. Vėliava 
vieneto pastovumo ženklas. 

Sueigų, skaučių įžodžio 
metu, mirusiojo pagerbime 
užtenka vieneto vėliavos, nes 
joje yra trispalvė. 

Visos šios vėliavos yra 
vartojamos su ypatinga pa
garba iškilmingomis progo
mis, dalyvaujant ir jų viene
tams. 

Be išvardintų vėliavų. 
LSS dar naudojamos gairės ir 
gairelės. 

Vėliavos, gairės ir gairelės 
negali būti naudojamos ten, 
kur nedera dalyvauti LSS vie
netams ir jų nariams, narėms. 

Vėliavininkai: 
Parenkami pavyzdingi 

skautai-skautės, su tvarkin
gom uniformom ir gerai moką 
žygiuoti arba eiti rikiuotėje. 

Vėliavininkai visada stovi 
ramiai, nesaliutuoja, negieda 
himnų, nesiklaupia, nekreipia 
dėmesio į tribūną. 

Vėliava niekad negali lies
ti žemės ar grindų. 

Vėliavininkams keičian
tis, naujieji vėliavininkai, per-
imdami vėliavą, saliutuoja. 

Atiduodantieji vėliavą, 
atsako tuo pačiu. 

Gyvenamo krašto vėlia
va: 

— Eina pirma. 
— Stovi per vidurį, jei yra 

daugiau negu dvi vėliavos. 
— Stovi dešinėje kitos vė

liavos, jei yra dvi. 
— Niekada nepalenkiama. 
— Sulankstoma pagal vė

liavos nuostatus. 
— Stovykloje, ant 

stiebo, keliama dešinėje visų 
kitų vėliavų, jei stiebai vieno
do aukščio; 

per vidurį, jeigu vidurinis 
stiebas aukštesnis. 

Gyvenamojo krašto him
nas visada giedamas pirmas. 

Tautinė-valstybinė vė
liava: 

— Seka gyv. krašto vėlia
vą. 

— Nelenkiama per him
nus. 

— Palenkiama per įžodį. 
— Palenkiama per Pakylė

jimą Mišiose. 
Tunto ir draugovių vė

liavos: 
— Seka kitas vėliavas 

arba eina prieš vienetus. 
— Saliutuoja tribūną. 
— Palenkiama per įžodį, 

himnus. Mišiose. 
— Sulankstoma išilgai į 

tris dalis pagal spalvas, ir per 
pusę pagal reikalą, geltona 
spalva vidun. 

Stovykloje: 
— Pakėlimas: 
— Iš anksto kiekvienai vė

liavai paskiriami vėlia
vininkai (po 3). / 

— Davus komandą Vėlia
vininkai prie vėliavų, jie 
išeina iš rikiuotės, nešdami 

vėliavas ant kairės rankos, 
priglaustas prie kūno, ir 
vorele žygiuoja prie stiebų; 
atsistoja už jų, veidu į rikiuotę 
(ar kur nurodyta). 

Pririša vėliavas. Su 
komanda Ramiai — Vėliavas 
gerbt greitai iškelia vėliavas 
ir pririša. Komanda Pagerbta. 

Vėliavininkai grįžta į savo 
vietas. 

— Himnas, malda, įsaky
mai bei pranešimai — vėlia
vas iškėlus! 

— Nuleidimas: 
— Vėliavininkai po ko

mandos ta pačia tvarka kaip 
ryte eina prie stiebų; paruošia 
vėliavas nuleidimui. 

— Jei yra pranešimų, skel
bimų, nurodymų, tai daroma 
prieš vėliavas nuleidžiant; 
prieš pat nuleidimą, kalbama 
malda, giedamas himnas. 

— Jokių pranešimų ar 
kitų veiksmų vėliavas 
nuleidus nedaroma. 

Įžodžiai: 
Vienetui baigus tvarkytis 

ir pasiruošus įžodžiui, po ko
mandos Vėliavą gerbk!, vėlia
va įnešama į salę. Seka: įžo
dis, užrišamas kaklaraištis, 
giedamas himnas. 

Po šios iškilmingos įžo
džio dalies, duodama koman
da Vėliavą išnešt. 

Seka: įžodį davusiųjų 
sveikinimai, gėlės ir pan. 

— Ruošiant informaciją 
apie Rikiuotę-Komandas-
Saliutus ir Vėliavų ceremonia
lą, panaudota literatūra: 

— Sese, Budėk! — Lietu
vių Skaučių Seserija, 1983. 
Cbicago, Illinois. 

— Tau, Tuntininke — V 
Tuntininkų Konferencija, 
1991, Cleveland, Ohio. 
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LIETUVOS KALĖDOS 
VYTAUTAS LANDSBERGIS 

Kalėdos — tai graži, šviesi 
metų diena, nes visi šeimoje 
susirenka prie vieno Kūčių 
stalo, viešpatauja geras jaus
mas, tikroji artimo meilė, ir 
tai yra pati geriausia nau
jiena, kurią skelbia to vakaro 
žvaigždė. 

Pajuskite, pasidžiaukite, 
pabūkime visi kartu, kurie 
džiaugiamės tuo, kas yra duo
ta, ir ką dar patys pasidarome. 
Neturi būti jokių ketinimų 
griauti ką turime, ir ką patys, 
nors nelengvai ir su proble
momis, Lietuvoje kūrėme. 

Deja, yra labai rimtų ke
tinimų griauti, kadangi, vis
kas esą bloga, visa mūsų ne
priklausomybė nieko neverta 
— ir įsitvirtinimas kelyje į Eu
ropos Sąjungą, ir apsaugos ga
rantija NATO, ir parlamen
tinė demokratija, ir bažnyčios 
hierarchai — turbūt ir Ka
lėdos. Kodėl jos turėtų būti 
ramios? Ne, geriau neramios. 
Todėl važinėjo Kalėdų senelis, 
dovanojo erzinamiems vaiku
čiams vis piktesnių žodžių ir 
jausmų. 

Man buvo labai įdomu iš
girsti pažadus pasodinti į ka
lėjimą buvusį prezidentą V. 
Adamkų ir mane pati. Norė
čiau į vieną kamerą. Ragina 
prokurorus kuo greičiau vary
ti į priekį bylą dėl trečdalio 
„Mažeikių naftos" akcijų par
davimo ne į Rytus, o į Va
karus. Galų gale kiti, geresni, 
pardavė į Rytus; tai lyg tvar
ka, nebereiktų pykti. Bet ir 
byla reikalinga. Tėvynės Są

junga keliskart jau prašė, kad 
Seimo komisija, vadovaujama 
V. Greičiūno, kuriai pavesta 
duoti triuškinančias išvadas, 
surengtų viešas apklausas 
kaip Prezidentūros korupcijos 
atveju. Kodėl ne? — o ne, ko
misija į krūmus, jai viešumas 
nepatogus, kuomet išvadinti 
„nusikaltėliais" prašo būtent 
viešumo. Kažkas lyg ne taip. 
Prezidentas R. Paksas atsisa
kė ateiti į Seimo komisiją, o 
mes visi, tuomet buvę trijose 
Vyriausybėse arba Seimo va
dovybėje, tikrai ateitume. Ta
da gal ateitų ir buvęs premje
ras R. Paksas, kuris nuolat sa
ko, kad nieko nepasirašė, o juk 
pasirašė. Būtent, kai visai pri
taria keturioms pagrindinėms 
sutartims su „Williams Inter
national", o parafuoti paveda 
ministrui S. Kakčiui. Tai tokia 
yra teisybė, bet skamba dau
gybė neteisybės. Vėl neribo
tais pinigais keliamas neribo
tas kalėdinis pyktis, nors Baž
nyčios hierarchai prašė to ne
daryti. Reketininkai dabar jau 
ketina reketuoti pačią valsty
bę. Tai ką čia, brangieji, tokia 
smulkmena, kaip V. Lands
bergis kalėjime. Aš pasaky
čiau, prašom. Jeigu tai ką nors 
nuramins, jeigu dėl to pagerės 
gyvenimas — aš buvau pasi
ruošęs nuo pat Kovo 11-osios. 

Todėl ramiau jaudinki-
mės, nepasiduokim tiems, ku
rie Kalėdų išvakarėse grasė ir 
skelbė neapykantą, o mes bū
kim normalūs žmonės. Kalėdų 
proga tiesiog apsikabinkime. 

POLITINES IŠMINTIES IŠTEKLIŲ 
KRIZĖ 

Pas tabos v isuomenės i r P r ez iden tū ros tragedijos 
paraštėje 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

Jau akivaizdu, kad pasek
mės, kurias atneša trumpare
giška, asmeninių ambicijų ten
kinimo troškuliu paženklin
ta ir visuomenei bei valstybei 
pražūtinga politinė kova, bus 
skaudžios ir ilgalaikės. 

Atsitiko blogiausia, kas ga
lėjo atsitikti —vidaus politiniai 
ryšiai Lietuvoje atsidūrė be
viltiškame akligatvyje, iš ku
rio racionalios išeities nema
tyti. Bet kuri išeitis — prezi
dento atstatydinimas ar jo 
pasilikimas — nepašalins vi
suomeninio konflikto, kuris iš 
dalies turi socialinį pagrindą 
ir yra žymiai gilesnis bei 
sudėtingesnis, nei vėl apyvar
ton paleista ir populistiškai 
eksploatuojama ..išdavystės", 
„parsidavimo Maskvai". ..slapto 
veikimo" prieš Lietuvos vals
tybę šmėkla. 

Visuomenės susipriešini
mas įTąimo žmones j 1992 
metus, kada suskilusi Aukš

čiausioji Taryba — Atkuria
masis Seimas posėdžiavo skir
tingose salėse (dalis jos skel
bėsi vykdanti „parlamentinę 
rezistenciją"), tuo tarpu sukurs
tyta visuomenė, stumdyda
mas! ir svaidydamasi įžeidi
nėjimais, mitingavo prie Par
lamento. 

Net giminės nebeįstengda
vo sėdėti prie to paties stalo, 
nes visuomenė buvo padalyta į 
„Lietuvos patriotus", ir „Mask
vos parankinius": kas ne su 
mumis — tas prieš mus. Įtū
žusios minios „patriotizmo" 
proveržis Česlovui Juršėnui 
anuomet kainavo akinius, tuo 
tarpu Kovo 11-osios akto sig
nataras Algirdas Patackas 
savo „lietuviškas pozicijas" pa
liudijo smūgiu į veidą kitam 
to paties akto signatarui ir par
lamentarui Rimvydui Valat
kai: kad niekam neliktų abejonių, 
kurioje pusėje „išdavystė"... 

Dešimtmetis sąlygiškai 
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Bronius Nainys 
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tolygaus šalies vystymosi par
lamentinės demokratijos ap
linkoje ne tik išugdė ir subran
dino Lietuvos valstybę. įtvirti
no ją tarptautinėje bendrijoje, 
bet ir atskleidė 1990 — 1992 
metų baimių vertę — transat
lantinės integracijos iniciato
riais, šalininkais ir advokatais 
tapo būtent tie. kurie Atgi
mimo pradžioje buvo tapati
nami su „senu mąstymu", 
„pasipriešinimu reformoms", 
„Maskvos ranka"... 

Šiandien vėl iš senų daik
tų spintos ištraukta, subraižy
ta ir apdulkėjusi plokštelė — 
skleidžiami visuomenėje nauji 
įtarimai tikrų ar tariamų 
„grėsmių iš Maskvos" pa
grindu. Vėl tūkstantiniai mi
tingai prie Prezidentūros ir 
Seimo. Vėl be atodairos žemi

namos "valstyįįės institucijos 
bei asmenys, ultimatyviai rei
kalaujama prezidento atsis
tatydinimo, grasinama „išvai
kyti Seimą". Ir visa tai vadi
nama kova ož Lietuvos „inte
gracijos kryptį" — į Vakarus 
ar į Rytus... 

Kiekvienu atveju milžiniš
ka žala Lietuvai jau padaryta 
— moralinių autoritetų šalyje 
nebeliko. Seimas jau pavers
tas pajuokos objektu (vien 
žodžio „seimūnas" semantinė 
reikšmė ko verta!). Dabar su
griautas jau ir prezidento ins
titucijos autoritetas. Dar dau
giau — net ir Bažnyčia tapo 
Įvelta į politinius sūkurius, 
kurie institucijos patikimumui 
nieko negali pridėti. 

Politologas Vytautas Var
dys yra pastebėjęs, kad poli

tinė kultūra nurodo prie
žastinį ryšį tarp pilietinės vi
suomenės kokybės ir politinio 
elgesio bei valstybinės sant
varkos. Ir vargas tai politinei 
sistemai, kurios ..nejungia pa
kankamai vieninga politinė 
kultūra. Tokia sistema tampa 
nepajėgi tinkamai tarnauti 
žmogui ekonominiu ar kultū
riniu progresu bei gerove". 

Kai valstybės veikėjai, ne
įstengdami nuomonių skirtu
mus derinti politinio dialogo 
būdu. tolimesniam santykių 
aiškinimuisi šaukiasi minios 
teismo — tai ženklas, kad Lie
tuvos politinė kultūra tebėra 
nebrandi, o politinė krizė 
įgauna grėsmingą pobūdį. Ta
da jau duodama pagrindo 
abejoti ir valstybės pastovu
mu. 

Susipriešinimą palikime 
praėjusiuose 

Niekam nepaslaptis — 
esam vėl susipriešinę. 
Metus pradėdami, to

kios jų pabaigos tikrai ne
laukėme. Nors ir didelė staig
mena ištiko mus sausio penk
tą, tačiau su ja jau buvome 
susigyvenę. Tą dieną išrinktas 
naujas prezidentas Rolandas 
Paksas, per žiniuonės su
keltas bangas šiaip taip p^r-
siritęs, valstybės laivą pusėti
nai sėkmingai vairavo pir
myn. Po pusmečio piliečių ap
klausos jį net į pirmą vietą bu
vo pasodinusios. Ilgokai į Pak-
są nugara stovėjusi, išeivija 
vos ne visu veidu į jį atsisuko. 
Atrodė, kad pradedame eiti 
visi išvien. Tik staiga, kaip 
žaibo trenktas plyname lauke 
vienišas medis, skilome. Čia 
pusė už Paksą, pusė prieš jį, 
skaitau iš Kauno gautą kalė
dinį laišką. Ir nežinia, kaip 
viskas pasibaigs, rašo, Lietu
vos padėtimi susirūpinęs, 
sveikintojas. 

Ši padėtis aiški: vieniems 
Pakso veikla išdavikiška, ki
tiems —jis raganų medžioklės 
auka. Abi pusės savo apkasuo
se tvirtos, ir neatrodo, kad jų 
nuomonės pasikeis, nepai
sant, koks bus Lietuvos Seimo 
sprendimas, jo sudaryki dvy
likos narių apkaltos komisijai 
savo darbą baigus. Tikiu, kad 
komisija suras teisybę, teigia. 
Pakso išdavikiška veikla įsiti
kinęs, vienas žymus Lietuvos 
Seimo narys. Atrodo, kad 
Lietuvoje teisybė niekam nėra 
įdomu — tegul tik Paksas 
atsistatydina ir palieka juos 
ramybėje, „Amerikos lietuvy
je" (2003.12.20) samprotauja 
Stasys Goštautas. Tokie ir į 
juos panašūs Naujųjų metų 
„sveikinimai" lydi mus šiais 
metais. Sveikatos, turtų ir ki
tų gerovių linkėjimai liko kaž
kur tolesnėse eilėse. Pamiršti 
buvo ir praeinančių metų Lie
tuvos laimėjimai, gal net svar
biausi po Kovo Vienuolik
tosios. Juk šiais metais Lie
tuva gavo raktus į NATO ir 
Europos Sąjungos rūmus ir 
pavasarį atsirakina į juos 
duris. Iškilmingai bei pras
mingai tauta paminėjo valsty
bės įkūrimo deimantinę su
kaktį, papuoštą nuostabiai 
gražia Dainų švente, džiau
gėsi augančios ekonomikos ro
dikliais, pagražino sostinę, 
sportininkai skynė jai aukso 
medalius, ir net kelias dienas 
miestai ūžė po laimėtų Euro
pos krepšinio pirmenybių. Bet 
metų pabaigoje viską užgožė 
mūsų susiriejimas dėl dar 
nelabai aiškių, tikrų ar tik ta
riamų, prezidento nuodėmių. 

Tikriausiai visi suvokia
me, kad ši padėtis nėra gera, 
tačiau kol kas dar niekas neži
no, kaip iš jos išsikapstyti. 
Vieni mano, kad Paksui tuo
jau pat atsistatydinus, Lietu
va išsirinks nauja prezidentą, 
ir viskas bus gerai. Kažin? 
Pirmiausia klausimas dėl rin
kimų technikos. Pavasarį Lie
tuva rinks atstovus į ES Par
lamentą, o rudenį — į savo 
Seimą. Taigi jau dveji rinki
mai visos šalies mastu. Ar prie 
jų pridėdami prezidento pir
malaikius, kurie, be abejo, bus 
sudėtingesni negu numatyti 
penkmetiniai. šalia to ir pik
tesni, nes rinkimų kova jau 
dabar gana stiprų tautos susi
priešinimą tik padidins, jų 
siekiantys pagalvoja, kaip 
Lietuva tais pačiais metais su 
trejais rinkimais susidoros? O 
jeigu tai ir pavyktų, kas bus, 
jeigu piliečiai vėl išsirinks 
Paksą. kuris, jau dabar aišku, 
rėmėjų skatinamas, preziden
to kėdės be kovos nepaleis? Ar 
dabar reikalaujantieji Pakso 
galvos jį priims ramiai? Ar 
negali kilti dar didesnis skan
dalas? Ar šie klausimai Lie
tuvos politikų nevargina? Ar 
yra atsakymai, kurie galėtų 
viską pakreipti į geresnę pu
sę? Ar kas nors geresnio neiš-
sivysivtų. jeigu visi Lietuvos 
vadovai. pvz„ Saugumo tary
bos nariai, susėdę prie vieno 
stalo, pabandytų paieškoti 
išeities. Bet kas šiandien tokio 
balso klausys, ypač jeigu ku
riam nors iš jų Lietuves prezi
dentas yra išdavikas? -Tad, 
atsisveikindamas su senai
siais, siūlymą turiu tik mums. 

Juk ir mes turime savo 
nuomones. Vieniems Paksas 
kaltas, kai kuriems irgi išda
vikas, kiti norėtų tų. neabe
jotinai sunkių, kalčių pagrįs-
tesnio įrodymo. Nuomonėmis 
dalinamės. Tai gerai. Tačiau 
jau ryškėja ir kita medalio 
pusė: Paksą kaltu laikantieji, 
maskvinių etiketes sega ir tuo 
jų tvirtinimu abejojantiems. Ir 
čia jau nebegerai. Juk mes 
puikiai žinome, kad tarp mūsų 
išdavikų, mafiozų, Maskvos 
nostalgikų ar jos pusėn norin
čių Lietuvą sukti tikrai nėra. 
O nuomones turėti ir jas 
sakyti, ypač pagrindą turint, 
juk neturėtų būti nuodėmė. 
Niekas neturėtų drausti ar 
kliudyti ir norinčiam savąją 
viešai spaudoje svarstyti. Tad 
ar negeriau būtų, kad į nau
juosius žengdami, kovai su 
skirtingomis nuomonėmis 
bent jau išdavikiškai jas ženk
linančių etikečių nebeatsineš-
tumėm? 

SESIOS DIENOS IZRAELYJE 
RITONĖ RUDAITIENE 

Pabaiga. P r adž i a Nr. 244 

Vyrai dėvėjo juodos 
spalvos kostiumus ir baltus 
marškinius, moterys — popie
tines sukneles ir visos, kaip 
viena, to paties stiliaus (kaip 
vožtuvėlius) skrybėlaites. Dai
liai ir puošniai aprengti, 
vaikučiai žaidė ir bėgiojo tarp 
stalų, kai jų tėvai, seneliai ir 
giminaičiai šnekučiavosi, vai
šinosi, meldėsi. Kai kurie 
dainavo labai smagias ir links
mas dainas, ritmiškai plodami 
rankomis. Ant kiekvieno stalo, 
taipogi ir mūsų, buvo padėtas 
raudonas vynas. Ne visos 
šeimos susirenka prie stalo 
restoranuose. Dauguma Šabą 
švenčia namuose. Vienas iš 
mūsų bendrakeleivių buvo 
pakviestas į tokią šeimos 

šventę pas savo pažįstamus 
Tel Avive. 

Paskutinės dienos Izrae
lyje popietę Mark pasiūlė 
kelionę į senąjį uostamiestį 
Jaffą ir ten pat esantį Tel 
Avivą. Kadangi benzinas 
Izraelyje nėra pigus (3-4 dol. 
už galioną), kiekvienas 
susimokėjom pridėtinį mokes
tį ir netrukus vaikščiojom 
plačiomis, medžiais apsodin
tomis ir lauko kavinėmis 
pasipuošusiomis, modernaus 
didmiesčio gatvėmis. Koks di
delis skirtumas tarp Jeruzalės 
ir šio miesto! Jeruzalės 
senamiestyje visi namai 
plokščiais stogais, vienas su 
kitu susiglaudę, siaurutėmis, 

aukštyn, žemyn lipančiomis 
gatvelėmis perskirti. Kad 
greičiau pereitume iš vienos 
šio miesto, žmonėmis užsi
kimšusios, dalies į kitą, teko 
vaikščioti net stogais! Tad 
Tel Aviv mums atrodė kaip 
erdvi ir žalia oazė. Iš tiesų, 
tai gražus Viduržemio 
jūros kurortinis miestas. 

Šiais metais lapkričio 4 d. 
suėjo aštuoneri metai, kai 
taikios demonstracijos metu 
Tel Avive buvo nužudytas 
Izraelio premjeras Yitzak Ra-
bin. Nuo to laiko kiekvienais 
metais jo žuvimo vietoje visą 
savaitę renkasi įvairios gru
pės žmonių jį prisiminti. 
Mums ten esant, prie gėlių 
kalnu apsupto Rabin portreto 
tuo pačiu metu skirtingose 
vietose patriotines ir laisvės 
dainas dainavo dvi grupes: 
mokyklinio amžiaus vaikai 
ir jauni žmonės su akor
deono ir gitarų palyda 

Ar gali ateiti taika ir 
ramybe žydams ir pales
tiniečiams? Žydai sako. kad 
tos visos žemes, pagal Senąjį 
Testamentą, priklauso jiems. 
Bet jau tūkstančiai metų, kai 
jose gyvena ir palestiniečiai. 
Besvarstant visas galimybes, 
galbūt labai suprantamai ir 
naiviai viena pažįstama 
a m e r i k i e t ė pasakė : „Ir 
kodėl j i e negal i gyventi 
ka r tu , t a ip . kaip mes čia, 
Amerikoje?" 

Pagal šventojo Tėvo Jono 
Pauliaus II pavyzdį, prie 
Verksmų sienos parašėme ir 
mes prašymų laiškelius, ku
riuos (spraudėme tarp šios 
senos, istorines sienos akme
nų. Prašėme Dievo palaimos, 
taikos ir ramybes, ne tik sau. 
artimiesiem^ ir pažįstamiems, 
bet visam pasauliui. įskaitant 
ir mūsų brangią tėvynę 
Lietuvą. 

Raudų siena Jeruzalėje Visos niiotr-mkos R i t o n ė s Rurtait ienės 
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SU PAKSU Į PERGALĘ 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

Tvirtai pritariu „Draugo" 
skiltyse — deja, per retai — iš
reiškiamam susirūpinimui bei 
pasipiktinimui įniršusiais mė
ginimais apjuodinti Respub
likos prezidentą ir jo patarė
jus. 

Ir kaip gi nesipiktinti! Vie
noje pusėje saujelė šešėlinių 
figūrų bei institucijų: du buvę 
prezidentai 'vienas „maso
nas", kitas, jo paties žodžiais, 
reliktas); mikroskopinės svar
bos Seimo neūžaugų ..daugu
ma'"; Valstybės saugumo de
partamentas ir panašios, sa
vųjų bei užsienio spec. tarny
bų diriguojamos, įstaigos; ne
va kompromituojančių, slap
tajame užsienyje ir Vilniuje 
iškeptų telefoninių pokalbių 
įrašai, „kompromituojantys" 
dokumentai; apmulkintų avi
nų ir avių bandos; į šį nešvarų 
politinį spektaklį aklai įsivė
lusios Katalikų Bažnyčios hie-
rarchai: pozuojantys neva kul
tūrininkai ir intelektualai. 

Prieš juos, kitoje pusėje, 
rikiuojasi darbo (ir bedarbių) 
liaudis, kantrybę praradusios 
tautos dauguma: 5 didžiosios 
partijos; profesionalų telkiniai 
(daktarai, ir kt.); tikrieji kul
tūrininkai ir intelektualai, kol 
kas dar turintys slapstytis 
nuo terorizuojančio „saugumo" 
keršto; iškiliausios Lietuvos 
kovų už laisvę ir jos gerovės 

puoselėjimo figūros: pasau
linio masto skrupulingai doras 
verslininkas, psichologas, litua
nistiką aistringai studijuojan
tis Borisovas, „agurkų suvere
nas" Uspaskichas, Europoje 
pagarsėjęs Šustauskas. Dabar 
jie tęsia kovą už teisingumą, 
už tautos ir žmogaus laisvę. 
Jie — „našyje!" Su tokiais ved
liais, po Pakso vėliava, pergalė 
neišvengiama. 

Šioje kovoje Gėrio jėgos 
jau laimėjo svarbią pergalę. 
Prieš pačias Kalėdas prezi
dentas apsilankė Palangos 
bažnyčioje — be jokių nedorų 
kėslų, tenorėdamas atlikti sa
vo, tikinčiojo, pareigą. Ten bu
vusiųjų tikinčiųjų dauguma 
jam išreiškė spontanišką pri
tarimą, taip įrodydama, kad 
hierarchų balsas nėra auten
tiškas Bažnyčios kūno balsas. 
Apmulkintųjų mažuma mėgi
no šventoriuje išprovokuoti 
skandalą, nusmailintais liet
sargiais tvodama „paksinin-
kus". Tieji kontratakavo sa
vaisiais lietsargiais, išsikovo
dami triuškinančią pergalę. 
Nors tame mūšyje dalyvavo 
palyginti nedaug kovotojų, jo 
simbolinės reikšmės perver
tinti neįmanoma. Kai dabarti
nė migla išsisklaidys, „lietsar
gio mūšio" kovos data bus 
auksinėmis raidėmis įrašyta į 
atbudusios tautos kalendorių. 

Ir mes, pasirinkę Teisybės 
kelią, ją kasmet švęsime. 

Tai šventei jau pradėjau 
rašyti atitinkamą dainą, 
žodžius ir muziką. J i praside
da, „Neverk dėl manęs, Lietu
va, / Tavo Paksas dar nežuvo... 
(melodija „Don't cry for me, Ar
gentina", iš miuziklo „Evita") 
ir baigiasi, „Tegyvuoja vadas 
Paksas, / Jo komanda ir Al-
maksas / Mūs jaunystė, mūsų 
jaunystė, / Mus grožybė ir 
galybė" (greito itališko maršo 
melodija, daina „Jaunystė"). 

Tad, drauge, į Pergalę! 

SEIMUI ATEINA 
EGZAMINAI 

Lemiamas veiksnys pra
ėjusiuose prez. rinkimuose 
buvo Jurij Borisov suteikta 
milijoninė parama R. Paksui. 
Naivu būtų tikėti, kad ta di
džiulė pinigų suma būtų J . 
Borisov asmeninė ar vien 
„Avia Baltika" parama. Savi 
pinigai nėra taip dosniai mili
jonais žarstomi toli antroje 
vietoje rinkimuose esančiam 
kandidatui. 

Per kratas Borisov namuo
se ir viloje rasti dokumentai 
daug ką paaiškina, —jie paro
do Rusijos specialių tarnybų 
— buvusios KGB, darbo me
todiką. Vakarų žvalgyboms 
gerai pažįstamą KGB „dezin
formaciją", nors tai būtų daro
ma „Almax" ar kitokios fik
tyvios organizacijos vardu. Tie 
dokumentai turėjo tiesiog KGB 
„pirštų atspaudus" su instruk
cijom, kaip R. Paksas turi 
elgtis iškilusioje situacijoje. 
Pačios instrukcijos nėra tiek 
svarbios, kiek faktas, kad R. 
Paksas jas ištikimai pildo. Šie 

dokumentai paaiškina R. Pak
so elgesį ne tik per rinkimų 
kampaniją, bet ir anksčiau, 
jam būvant min. pirmininku 
„Mažeikių naftos" byloje. At
sižvelgiant į KGB veiklos 
būdus, logiška išvada, kad ir 
Borisov R. Paksui rinkimų 
kampanijoje skirti doleriai 
greičiausiai buvo Rusijos UR 
ministerijos operatyviniai, už
sienio veiklai „artimame už
sienyje" finansuoti, pinigai. 
Prie tų galbūt dar prisidėjo 
Rusijos mafijos kapitalas. Pats 
J. Borisov yra greičiausiai Ru
sijos specialiųjų tarnybų nau
dojamas, kaip laidininkas — 
pinigų ir instrukcijų perdavė
jas bei ryšininkas. Neatme
tama galimybė, kad ir „Avia 
Baltika" bendrovė yra KGB 
kūrinys „artimam užsieniui", o 
J. Borisov yra tik KGB patikė
tinis, jos administratorius. 

Prezidento rinkimų metu 
ir po jo mažai dėmesio buvo 
kreipiama į Pakso elgesį, įskai
tant jo draugystę su „aiškia
rege". Prasidėjus skandalui, jo 
ankstesnis elgesys ir charak
teris pradėjo greitai aiškėti. 

Būdamas sovietų kultūros 
auklėtiniu, R. Paksas lengvai 
įsisavino kompartijos šūkį — 
„Visos priemonės pateisina 
tikslą!" ir tapo partijos nariu. 
Žlugus komunizmui, jis, turė
damas gabumų, pakilo Kon
servatorių partijos eilėse, ta
čiau liko nepatenkintas. 
Perėjęs keletą politinių partijų 
ir neradęs atitinkančios savo 
norus ir tikslus, jis sukūrė 
savo liberaldemokratų partiją. 
Jo šūkį papildė iškilusios 
nomenklatūros įsitikinimas, 
kad „Viskas yra parduotina už 
gerą kainą, įskaitant užimamą 

tarnybos vietą!" Čia per pažin
tį su J. Borisov ir jo siūlomą 
plačią Rusijos specialių tarny
bų paramą, atsivėrė gera pro
ga siekti Lietuvos prezidento 
vietos ir per tai jo plačių as
meninių tikslų įgyvendinimo. 

Lietuvos Seimas turi 
reikalo ne su morališkai su
bankrutavusiu politikieriumi, 
bet su-Rusijos UR ministerijos, 
o gal kartu ir su užsienio mafi
jos, kontroliuojamu asmeniu. 
Gausūs raginimai atsistatyti 
čia jau nieko nereiškia. Kad R. 
Paksas, kaip JAV R. Nixon ar 
W. Brant, atsistatytų, reikia, 
kad vardinamas asmuo turėtų 
taurumo arba bent savaran
kiškumo, ko, deja, jis neturi. 
Jo atveju, jau veikia Rusijos 
UR ministerijos, o galbūt ir 
tarptautinės mafijos interesai. 
Šioms organizacijoms R. Pak
so atsistatydinimas būtų toly
gu karalienės atidavimui, žai
džiant šachmatais, ar kozirno 
tūzo numetimas, lošiant kor
tomis, kada lošimo laimėjimas 
yra milijoninės dolerių sumos 
ir neįkainuojamas valstybės 
saugumo reikalas. Besitę
sianti prezidentinė krizė Lie
tuvai yra kaip progresuojanti 
gangrena, bet tai juk eina į 
naudą Rusijos veiklai „arti
mame užsienyje". 

Naivu būtų tikėti, kad, ap
kaltos atveju, rusų specialios 
tarnybos sėdėtų susidėjusios 
rankas, nes tuo metu joms 
prasidėtų tikras darbymetis ir 
kainos už seimūnų balsus pa
kiltų dramatiškai. Kiek Seime 
atsirastų panašių į R. Paksą 
narių, kurie žino kainas visų 
dalykų, bet neturi jokių prin
cipų ir vertybių, o viską par
davinėja aukščiausia kaina. 

įskaitant pačią valstybę ir 
tautą? Nereikia spėti, kaip tuo 
atveju balsuotų „keturi komu-
narai", bet kiek prie jų dar 
prisidėtų Maironio apdainuotų 
Čečinskų? Juk ne veltui Rusi
jos ambasada Vilniuje turi 300 
darbuotojų. 

Deja, tai nebūtų naujas 
įvykis Lietuvos istorijoje. Visa 
ši liūdna Pakso istorija prime
na Rusijos ambasadorių veiklą 
Lietuvos ir Lenkijos valstybės 
padalinimo laikotarpiu, kada 
Seimo nariai buvo kone viešai 
papirkinėjami Rusijos amba
sadorių. Ar tragiška istorija 
vėl pasikartos, parodys netoli
ma ateitis. 

J e ron imas Tamkutoij is 
Chicago. IL 

K A S DAROSI 
LIETUVOJE 

Šiandien Lietuva išgyvena 
valdymo krizę, ir nežinome 
kaip ji baigsis, bet pavojus 
Lietuvai realus, gali kilti nera
mumai ar net pilietinis karas. 
Juk pinigai iš dangaus neatsi
randa, ir niekur neprapuola, o 
tik pereina iš vienų kišenių į 
kitas. Todėl mūsų pakanka
mai nuskurdintoje Lietuvoje, 
kuriant kapitalizmą, kuris 
tarp kitko yra efektyvus, ne
išvengiamai prasidėjo žmonių 
sluoksniavimas. Šiuo metu yra 
apie 10 proc. praturtėjusių, o 
apie 80 proc. nusmuko. Vidu
rinio visuomenės sluoksnio, 
būtino bet kurios tautos pasto
vumui ir priimtinam sociali
niam gyvenimui, tomis sąly
gomis neatsirado ir negalėjo 
atsirasti. 

Taigi, tokios yra objekty
vios visu Dokomunistiniu vi

suomenių perėjimo į kapitaliz
mą grėsmės. Be abejo, svar
bios yra ir žmonių nuotaikos, 
valia, viltys ir entuziazmas. 
Nors jo buvo labai daug Są
jūdžio laikais, palengva mūsų 
valdžia, rūpindamasi savo as
meniniais reikalais, jį labai 
sumažino. Kai vieni važinėja 
„Mercedes" automobiliais, o 
kiti yra priversti būti pusalka
niais, pastariesiems entuziaz
mo neprideda. 

Mūsų buvusiems okupan
tams tai suformavo sąlygas 
panaudoti žmonių nepasiten
kinimą iki to taško, kai pradė
ta ilgėtis nesenos praeities... 
Uspaskich yra kur kas pavo
jingesnis negu Paksas, ir jis 
sieks valdžios, o pavargę nuo 
skandalų žmonės su džiaugs
mu jam ją atiduos. Jei pridėti 
gerai matomą energetikos sek
toriaus perėjimą į Rusijos ran
kas, nusimato labai nelinksma 
prognozė. Aišku, karinės oku
pacijos iš Rusijos pusės jau 
nebus, bet nuo ekonominės 
vargu ar išsisuksime. Beje, tą 
gerai s u p r a n t a ir ki t i , pa
vyzdžiui, Lenkija, kur i įdė
miai s tebi įvykius Lie tu
voje. 

Ar lietuviškos spaudos 
skaitytojas išeivijoje sutinka 
ar nesutinka su šiomis min
timis, nėra taip svarbu. Čia tik 
norėjau j am suteikti progą 
susipažinti su galvosena vieno 
Lietuvos jauno intelektualo, 
Vilniaus universiteto profeso
riaus, sausio 13 dienos įvykių 
dalyvio, kurio laišką man aš, 
darydamas tik menkus patai
symus, čia ir bandžiau per
duoti išeivijai. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

SU SPANGUOLĖMIS 

Spanguolių (cranberry) — 
šaldytų, džiovintų, konser
vuotų, paruoštų, kaip salotos, 
taip pat jų sulčių (atskiestų ir 
neatskiestų) galima maisto 
parduotuvių lentynose ir šal
dikliuose rasti visus metus, 
tačiau Amerikoje jos ypač po
puliarios švenčių metu. Švie
žių daržovių ir vaisių skyriuje 
parduodami maždaug 1 sv. 
dydžio maišeliai gražiai rau
donų, prinokusių spanguolių, 
kurias galima panaudoti, ga
minant įvairius patiekalus. 
Tačiau šviežios spanguolės 
yra grynai sezoninė uoga — 
netrukus po švenčių jų beveik 
su žiburiu negalima parduotu
vėse rasti. (Beje. šviežias 
spanguoles galima sušaldyti 
— jos gerai išlieka visus me
tus.) Geriausias pakaitalas — 
džiovintos spanguolės. Kai ku
rios pasaldintos, kitos paska
nintos vyšnių, apelsinų sko
niu, dar kitos — tik span
guolės. 

Jos tinka ne tik kepimui, 
bet ir salotų papuošimui. Pvz.: 

Salotų užp i l a s 
1/2 puod. labai geros koky

bės alyvuogių aliejaus (extra 
virgin olive oil) 

4 uncijos mėlynojo sūrio 
(blue cheese) 

1/4 puod. džiovintų span
guolių 'galima jas sukapoti) 

3 ankš ta i balzamo acto 
(balsamic vinegar) 

1/2 šaukštelio druskos 
1 žalias svogūnas, sup

jaustytas su laiškais ir galvute 
Supilti aliejų į stiklinį 

dubenėli, sudėti sūrį ir sutru
pinti šakute (aliejus pasidarys 
balzganai melsvos spalvos), 
sudėti likusius produktus ir 
gerai sumaišyti. Užpilti ant 
žalių salotų. 

Spanguol ių salotos 

1 skardinukė (8 uncijos) 
sukapotų ananasų (pineapple) 

1/2 puod. spanguolių 
sulčių (cranberry j u ice) 

2 šaukštai citrinos sulčių 
1 dėžutė aviečių skonio 
želatinos (3 uncijų dydžio) 
1 skardinukė (16 uncijų) 

„Ocean Spray Vvhole Berry 
Cranberry Sauce" (paprastai 
ši uogienė vartojama prie 
paukštienos ar kiaulienos 
patiekalų) 

1/2 puod. sukapotų saliero 
lapkočių 

Nuvarvinti ananasus. Gau
tas sultis nedideliame puode 
sumaišyti su spanguolių ir cit
rinų sultimis. Užvirti. Nukelti 
nuo liepsnos, suberti želatiną 
ir maišyti, kol visiškai ištirps. 

..Cranberry- sauce" iškrėsti 
iš skardinukės, sukapoti ša
kute ir įmaišyti į želatinos mi
šinį. Padėti į šaldytuvą, kol 
pradės stingti, tuomet įmai
šyti ananasus ir salierus. Su
pilti į formą ir palaikyti šaldy
tuve, kol visiškai sukietės. 

Spanguo l ių ir r iešutų 
pyragė l ia i 

2 kiaušiniai (arba 2-jų 
kiaušinių dydžio paruošto 
kiaušinių produkto — be 
trynių — indelis) 

1 puod. cukraus 
1 puod. miltų 
1/3 puod. sviesto 
1 ir 1/4 puod. šviežių arba 

sušaldytų spanguolių 
1/2 puod. sukapotų riešutų 

(walnuts) 
įkaitinti orkaitę iki 350 

laipsnių F. Riebalais patepti 8 
colių dydžio keturkampi kep
tuvą. Nedideliame dubenėlyje 
elektriniu plakikliu išplakti 
kiaušinius (jeigu naudojame 
kiaušinių produktą, plakti 

atskirai nereikia), suberti 
cukrų ir gerai sumaišyti, 
įmaišyti miltus ir ištirpintą 
sviestą, sudėti riešutus ir 
spanguoles, atsargiai maišant 
(ne elektriniu plakikliu, o 
šaukštu), kol susimaišys. 

Sukrėsti į keptuvą, išly
ginti tešlą ir kepti 40—45 min., 
kol viršus gražiai paruduos. 
Išėmus iš orkaitės, atvėsinti ir sup
jaustyti į 24 ketvirtainiukus. 

KRUOPOS 

Europiečiai labiau mėgsta 
miežines kruopas, kaip ame
rikiečiai — šiame krašte mie
žiai dažniau panaudojami 
paukščių arba gyvulių, bet ne 
žmonių, maistui. Tačiau mie
žinės kruopos yra maistingos, 
lengvai virškinamos, neturi 
riebalų. Pasaulyje miežiai au
ginami jau daugiau kaip 
10.000 metų. Senovės graikai 
ir egiptiečiai labai mėgo 
kruopų košę, kepdavo miežinę 
duoną, gamindavo alų (dai-
gytų miežių alus gerai žino
mas ir lietuviams). Mat mie
žius lengva auginti. Jie nėra 
reiklūs nei klimato, nei dir
vožemio atžvilgiu. 

Miežinės kruopos papras
tai parduodamos dviem for
momis: stambios ir smulkios. 
Pastarųjų lengviau rasti par
duotuvėse, kurios parduoda 
europietiškus produktus. Stam
bių kruopų (pearl arba ąuick 
cooking barley) nesunku rasti 
visur. Siūlome pamėginti du 
receptus su kruopomis. 

Kruopų sriuba 

1/2 sv. liesos maltos jautienos 
1/2 puod. sukapoto svogūno 
1 smulkiai sukapota čes

nako skiltelė 
1 skardinukė (14 ir 1/2 

uncijų dydžio) nesūdytų pomi
dorų (vvhole unsalted tomatoes) 

3/4 puod. stambių, greitai 
išverdančių kruopų (quick 
cooking barley) 

5 puod.vandens 
1/2 puod. riekelėmis sup

jaustytų salierų lapkočio 
2 jautienos sultinio kubeliai 
1/2 šaukštelio džiovinto 

baziliko 'basil), sutrinto 

1 lauro lapelis (laurel or 
bay leaf) 

1 dėžutė šaldytų daržovių 
(9 uncijų dydžio) 

Keptuvėje pakepinti mė
są, kol paruduos. Sudėti svo
gūnus ir česnaką, pakepinti, 
kol jie suminkštės. Nuvar
vinti atsiradusius riebalus. 

Į puodą sudėti visus liku
sius produktus (pomidorus 
stambiai supjaustyti, bet su
dėti su visu skysčiu), išskyrus 
šaldytas daržoves. Puodą už
dengti ir užvirti, tuomet su
mažinti liepsną ir virti 10 
min., retkarčiais pamaišant. 
Sudėti šaldytas daržoves, už
virti ir pavirti dar 10 minučių, 
arba kol daržovės bus minkštos. 

Jeigu sriuba atrodo per 
tiršta, ypač kai kiek pastovi, 
galima įpilti vandens ir dar 
kartą užvirti. 

Šis patiekalas labai tinka 
žiemą, kai lauke žvarbus oras, 
o ant stalo šeimos laukia 
garuojančios lėkštės tirštos, 
kvepiančios sriubos. 

Pastaba: virimo laikas 
specialiai pritaikytas greitai 
išverdančioms kruopoms (jos 
atrodo kiek suplotos), vad. 
„ąuick cooking barley". No
rint naudoti „pearl barley" — 
paprastas kruopas, reikės 
virti kur kas ilgiau, kol jos 
bus minkštos. 

Spalvingos kruopos 

1 šaukštas sviesto 
1 raudonas pipiras (maž

daug 1 puod.), sukapotas 
1 puod. šaldytų kukurūzų 

grūdų (atsileidusių) 
4 žalieji svogūnai, sup

jaustyti atskirai laiškai, at
skirai galvutės 

1 česnako skiltelė, smul
kiai sukapota 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 skardinukė (14 ir 1/4 

uncijos) su prieskoniais 
pagaminto vištienos sultinio 
(herb-seasoned chicken broth) 

3/4 puod. greitai išverdan
čių miežinių kruopų (ąuick 
cooking barley) 

1 šaukštas kapotų petražolių 
1 šaukštelis tarkuotos cit

rinos žieveles 

Didelėje keptuvėje ištir
pinti sviestą, sudėti sukapo
tus pipirus, supjaustytas svo
gūnų galvutes, česnaką, drus
ką ir maltus pipirus. Pake
pinti kartkartėmis pamai
šant, kol daržovės suminkštės 
— 2-3 min. Supilti sultinį ir 
užvirti. Suberti kruopas, 
uždengti, sumažinti liepsną ir 
pamažu virti, kol visas skystis 
pranyks, o kruopos bus minkš
tos, apie 12-14 min. Nukelti 
nuo liepsnos, įmaišyti petra
žoles ir citrinos žievelę. Už
dengti ir palaikyti 5 min. 
Prieš patiekiant, apibarstyti 
svogūnų laiškais. 

MIKROBANGĖJE 
KEPTI SVOGŪNAI 

6 vidutinio dydžio gel
tonieji svogūnai, nulupti ir 
skersai perpjauti per pusę 

1/4 puod. medaus 
2 šaukštai sviesto, suka

poto nedideliais gabaliukais 
petražolių papuošimui 
Svogūnus išdėstyti vienu 

sluoksniu, perpjauta puse į 
viršų mikrobangei tinkama
me kepimo inde (galima pa
naudoti ir gilesnę lėkštę). Ant 
viršaus užpilti medų ir api
barstyti sviesto gabaliukais. 
Uždengti vaškuotu popieriu
mi (wax paper) ir kepti pačiu 
aukščiausiu karščiu 8-10 
minučių, retkarčiais aplais-
tant inde atsiradusiu skysčiu 
(jeigu mikrobangėje indas 
kepant nesisuka, reikia jį 
bent dukart pasukti), kol svo
gūnai bus minkšti. Prieš pa
tiekiant, apibarstyti petražo
lėmis. 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik $65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavarde, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS. 4545 VV. 63 St., Chicago, IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ SLAUGOS PASLAUGOS 

PRO CARE AGFACY 
We are looking t'or English speaking 

nannies. earegivers. Ijve-in/come & go. 

Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str.. #205. Park Ridge. IL 60068. 

Savo namuose priimu gyventi ar laikinai 
pagloboti vieniSus, pagyvenusius žmones, 
kuriems reikalingas rūpestingas, malonus 

patarnavimas, jauki namų šiluma. 
Ligoniams suteikiama medicininė priežiūra. 

gera slauga laukiame jūsų skambučių 
tel. 773-934-3092. 

CPA CONSTANTINF 
Now Hiring: Esthcticians-Nail 

technitians and massage therapists. 
Mušt be licensed or certified. Some 

English necessary. I.ocation -
Batavia- Oak Park- Dovvners 

Grove Please call.: 708-945-8051 

CNAs and C ompanions: We are 
looking for expenenced caregivers 

tmimmum of 2 years with an agency 
m home heallh care) Part-time and 

fuli time positions available. Driver's 
license and available carpreferred. 
Mušt speak English and have work 

authorization papers. 
Please call Beth at 312-739-9144. 

otomsimaBmstat 

t*Sau*€fctkt«*rašty»» 
Ne bėda. DMUCAS 

77J-58S*S0O ar **Mfcti Į 0 * M K O 
t rad feadrew4545W.«3St . 

Išnuomoja 

W oodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 

hutai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM INSIRANCE 
mnmm K\ MMQ SVFJKATT K 

R (JYVVBĖSI1RAIMHS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Aukse S Kane kalba lietuviškai 
FRANK Z A P O I . I S 

3208 1/2 Wes» 95th S t ree t 
Tel . 708-424-8654 773-581 -8654 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vomu ir 
virtuvių įrengimas: priestatai. 
keramikos plytelės: ..sidingsT*. 

.soffits". ..decks", ..guttcrs",pfokšt: 
ir shingle" stogai; cementas, 

da/vmas Tunu darbo draudimą 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

GREIT PARDUODA 
asą Landmark 
*?5*j properties 

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

RIMAS STANKUS 
• Č>kago]c ar priemiesčiuose 
• (rreitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkai! Į ame gaunant 
paskola 
• Pensininkams nuolaida 



Manoma, j o g teismo sprend imas paskat ins 
prezidentą ats i s tatydint i 

Atkel ta iš 1 psl. 
Opozicinės Tėvynės sąjun

gos - konservatorių frakcijos se
niūnas Andrius Kubilius tikisi, 
jog KT sprendimas turės „di
delę įtaką" apkaltos procesui ir 
gali jį paspart int i . 

„Apkaltos komisija gali 
kreiptis į Seimą balsuoti ir dėl 
vieno kaltinimo. Komisija turė
tų atsižvelgti į visuomenės norą 
užbaigti šį procesą kuo grei
čiau", sakė A. Paulauskas . 

Kaltinimus prezidentui 

nagrinėjančios Seimo specialio
sios tyrimo komisijos pirminin
ko pavaduotojas parlamentaras 
Julius Saba tauskas patvirtino, 
jog KT išvados bus reikšmingos 
komisijos sprendimui. 

P r e z i d e n t a s neketina t r a u k t i s p irma l a i k o 

Atkel ta iš 1 psl . 
— baudžiamosios teisės specia
l is tams. Byloje dėl pilietybės 
suteikimo J. Borisovui prezi
dentui Konstituciniame Teisme 
atstovavo advokatų kontoros 
„Baublys ir partneriai" advoka
tai. 

Pradėjus darbą parlamenti
nei apkaltos komisijai, prezi
dentas papildomai pasisamdė 
žinomus baudžiamųjų bylų ad
vokatus Kęstutį Stungį, Vytau
tą Sviderskį bei Rimą Andrikį. 

„Teisingumas ir teisė bran
gesnė už pinigus. Ir antras da
lykas — aš džiaugiuosi, kad Lie
tuvoje yra teisininkų, turiu 
omeny šiuos žymius advokatus, 

kuriems ir teisė, ir t iesa Lietu
voje yra žymiai svarbiau, negu 
honoraro dydis", sakė R. Pak-
sas. 

J is teigė nematąs nieko blo
ga, kad samdo advokatus kaip 
privatus asmuo. 

Anksčiau nepriklausomi tei
sės žinovai teigė, kad oficialaus 
asmens — prezidento — gyny
bai advokatų samdymas už pri
vačias lėšas sukelia viešųjų ir 
privačių interesų konfliktą. 

R. Paksas ta ip pat paneigė, 
jog jam buvo taikytas psicho
loginis poveikis ar hipnozė. 
„Jeigu kai kurie politikai dau
giau nieko nesuranda, tai prob
lema jų, o ne mano", sakė R. 

Paksas. 
Praėjusią savaitę opozicijos 

parlamentaras Vytautas Lands
bergis paprašė Generalinę pro
kuratūrą ištirti , ar R. Paksas 
nebuvo užhipnotizuotas. 

Pasak V. Landsbergio, vie
name iš slapta darytų įrašų R. 
Paksą konsultavusios Rusijos 
firmos „Almah" darbuotoja Ana 
Zatonskają kalba apie preziden
tui taikytus hipnozės ir įtaigos 
seansus, kurie galėjo paveikti 
prezidento psichiką. 

P r o k u r a t ū r a gruodį ap
klausė „Almah" dirbančią A. 
Zatonskają ir jos kolegą Anatolij 
Potnin, tačiau apklausų rezul
tatų neatskleidžia. 

VALDOVŲ R Ū M Ų PARAMOS VAKARAS 
DRAUGAS, 2003 m. g r u o d ž i o 3 1 d . , t r e č i a d i e n i s 

A m b a s a d o r i u s V. Dambrava n e d i r b s P r e z i d e n t ū r o j e 
Atkel ta i š 1 psl . 
dirbant jūsų komandoje, šiuo 
metu padaryt i negaliu", rašo 
ambasadorius. 

V. Dambrava teigė, kad 
„noras ta rnaut i šaliai esamoje 
suirutėje galėtų tapti kliūtimi 
t inkamai vykdyti pareigas". 

„Tai nėra mano nuotaikų, o 
tik susiklosčiusių aplinkybių 
klausimas, kurį spręsti turi visa 
tauta", pabrėžė ambasadorius. 

Gruodžio 2 2 dieną preziden
tas taip pat pasirašė dekretą, 
kuriuo nuo sausio 15 dienos at
šaukė V. Dambrava iš amba

sadoriaus Ispanijoje pareigų. 
83-ejų V. Dambrava ta ip 

pat atstovavo Lietuvai Brazi
lijoje, Maroke ir Andoroje. 

Ispanijoje ambasadorius V. 
Dambrava pradėjo dirbti 1999 
metų rudenį. 

A m b a s a d o r i u s aplankė JAV ka lė j ime l a i k o m u s L i e t u v o s 
jūr in inkus 

Atkel ta iš 1 psl. 
Po apsilankymo kalėjime V. 

Ušackas susitiko su Lietuvos 
jūr in inkams JAV teisme atsto
vaujančiais advokatais ir aptarė 

su jais Lietuvos piliečių teisinę 
gynybą. 

Prekybinis laivas „Jalta", 
tarp kurio įgulos narių buvo ir 
lietuvių, buvo sulaikytas prieš 

pusmetį, birželio pabaigoje Ka
ribų jūroje netoli Barbadoso. 

Laive buvo ras ta apie 3.5 to
nos kokaino. 

Sus iv i en i j imui „Jukos" p a t e i k t a 100 mi l i jardų r u b l i ų 
mokesčių s k o l a -, 

Atkel ta i š 1 psl . 
pradžioje Rusijos generalinė 
prokuratūra, tirianti pagrindi
nio „Jukos" akcininko Michail 
Chodorkovskij ekonominių nu
sikaltimų bylas, gavo Mokesčių 

ir rinkliavų ministerijos oficialu litų). 
laišką, kuriame buvo pateikta 
„Jukos'" bei ja i pavaldžių struk
tūrų įsiskolinimų valstybės iž
dui už 1998-2003 metus suma 
— 150 mlrd. rublių (14.1 mlrd. 

„Jukos" priklauso 53.7 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų, ji turi 
Lietuvos naftos perdirbimo įmo
nės ka r tu su Būtingės naftos 
terminalu valdytojo teises. 

Lie tuvos Prezidentūros s k a n d a l o h e r o j u s — 
kandidatas į Rus i jos p r e z i d e n t u s 

Atkel ta i š 1 psl . 
Valstybės saugumas turi šio 

prieštaringai vertinamo Rusijos 
verslininko ir Lietuvos pilietės 
Renatos Smailytės pokalbį, ku
r iame ka lbama apie būsimą 
VSD vadovo Mečio Laurinkaus 
keitimą ir jo siuntimą dirbti am
basadoriumi į Ispaniją. 

Šiame pokalbyje A. Aksent-
jev-Kikališvili užsimena galįs jį 
pasitikti Ispanijoje ir „uždusin
ti glėbyje". 

R. Smailytė bendravo su bu
vusiu prezidento Rolando Pakso 
patarėju nacionalinio saugumo 
klausimais Remigijumi Aču. 
Kilus skandalui dėl prezidento 
aplinkos ryšių su prieštaringos 
reputacijos asmenimis, R. Ačas 
turėjo pasitraukti iš Preziden
tūros. 

Rusijos versl ininkas apkal
tino VSD vadovą M. Laurinkų 
šmeižtu ir pareiškė, jog jam vie
ta kalėjime. 

P a s i k ė s i n t a \ buvus i nus ika ls tamos 
g a u j o s „Vilniaus brigada" nar į 

Atkelta iš 1 psl . 
Automobiliu važiavusiai ke

leivei per- sprogimą nutraukta 
koja. moteris skubiai išvežta į 
ligoninę. 

Automobilį „Volvo V40" 
vairavęs Z. Mackevičius sužalo
jimų išvengė. 

Abu nukentėjusiuosius ligo
ninėje saugo policija. 

Kaip pasakojo įvykio vietoje 
buvęs Lietuvos policijos genera
linis komisaras Vytautas Griga
ravičius, per sprogimą Kauno 
gatvėje 1998 metais pagamin
tas automobilis perlūžo pusiau. 
„Sprogimo epicentras buvo po 
keleivio sėdyne", sakė komisa
ras. 

Įvykio vietoje antradienio 
pavakarę dirbo Greitojo reaga
vimo rinktinės „Aras" išminuo
tojai, kurie tikrino, ar mašinoje 
nėra daugiau sprogmenų. 

Dėl šio įvykio Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos 
komisariato (VPK) Smurtinių 
nus ika l t imų tyrimo skyriaus 
pareigūnai pradėjo ikiteisminį 
tyrimą. 

Tai nebe pirmas pasikėsini

mas į praeityje garsios „Vil
niaus brigados" nario gyvybę. 

1994 metų vasarą prie tuo
metinio viešbučio „Lietuva" į Z. 
Mackevičių buvo paleista kele
tas šūvių, jis nesunkiai sužeis
tas. Tąkart į „Kotą" kėsinosi ki
tas gaujos na rys Viktoras Ak-
manavičius, nepasidalijęs su 
juo įtakos ir pinigų. 

Antrąkart Z. Mackevičiaus 
žudikas tykojo prie tuometinio 
viešbučio „Draugystė". Pirmas 
šūvis buvo taiklus, tačiau antrą 
kartą žudikui iššauti nepavyko, 
ginklas užsikirto ir nesunkiai 
sužeistas „Kotas" paspruko. 

I Z. Mackevičių buvo pa
sikėsinta ir š ių metų vasarą. 
Birželio pabaigoje netoli Šeški
nės rajone esančio sporto klubo 
„Verdenė" į jį nežinomas nusi
kaltėlis paleido dvi kulkas iš 
„TT" markės pistoleto. Sužalo
tas vyras buvo skubiai nuvežtas 
į ligoninę ir operuotas. Jo gyvy
bei pavojus negrėsė. 

Vilniaus miesto VPK opera
tyvininkų duomenimis , į Z. 
Mackevičių galėjo kėsintis jo re
ketuojami skolininkai. 

Gruodžio 2 d., Taikomo
sios dailės muziejuje įvyko tra
dicinis Valdovų rūmų para
mos vakaras , į kurį susir inko 
per 120 svečių. Vakaras buvo 
s k i r t a s Vilniaus ž e m u t i n ė s 
pilies radinių res taurav imui 
pa remt i . Paramos vaka re su
r i n k t a 6,440 Lt. 

Pilių tyrimo centro „Lie
tuvos pilys" archeologai ir res
t aura to r ia i paruošė Vilniaus 
ž e m u t i n ė s pilies teritorijoje 
pe r 16-ką tyr inėj imo m e t ų 
r a s t ų radin ių ekspoziciją. 
Svečiai galėjo grožėtis radiniais 
ne t iš XIII amžiaus . Ekspo
zicijai buvo at r inkt i ankstyvo
jo renesanso kokliai (XV a. 
pab. — XVI a. I pusė), keptu
vės (XVI a.), gertuvė (XVII a.), 
l ėkš tės (XVII — XVIII a.), 
ąsočiai (XVI — XVIII a.), spy
nos, rak ta i , apkalai (XIII — 
XVII a.), bui t ies į r ank ia i , 
h ig ienos r e ikmenys , s ta lo 
žaidimai (XIII — XVII a. pr.), 
smulk i keramika (XV a. pab 
— XVII a.), pypkių r inkinys 
(XVII a.), karo raitelio atr ibu
t ika (XrV — XVII a.), ba ta i 
(XV a. pab. — XVI a. I pusė), 
peilio makštys (XTV — XVII 
a.), piniginės (XVI a. pr.), pirš
t i n ė s (XV a.), ma ldaknygės 
viršel is (XV a. pab. — XVI a. 
pr.) , skrybėlė (XV a.) ir me
diniai rakandai (XTV — XVII a.). 

Valdovų r ū m ų p a r a m o s 
fondo vykdomą rad in ių bei 
meno vertybių res tauravimo 
p rog ramą pr i s ta tė valdybos 
n a r ė verslininkė Dalia Gruo
d ienė . Apie rad in ius ir ty
r inėj imus pasakojo ilgametis 
Pilių tyrimo centro „Lietuvos 
pi lys" direktorius habil . dr . 
Vytautas Urbanavičius. Smul
k iau apie radinius svečiai ga

lėjo klausti ir centro archeologų. 

Besiklausydami renesan
so muzikos ir šokio ansamblio 
„Banchetto Musicale" ir vo
kalinio ansambl io „Giesmių 
tarnai" svečiai vaišinosi UAB 
„Taurakalnis" iškeptu Valdo
vų rūmų tortu. 

Paramos vaka re rengtoje 
loterijoje buvo lošiami žymių 
Lietuvos menininkų dovanoti 
kūriniai ir fondo dovanos. 

Dieną prieš renginį buvo 
išleistas ketur iol ikmečio J . 
Basanavičiaus mokyklos auk
lėtinio Jus t i no Gasiūno su
kur t a s k a r t o n i n i s make t a s 
„Valdovų rūmai". Šis gaminys 
yra skir tas visiems, kurie nori 
iškirpti ir pas ta ty t i savo Val
dovų r ū m u s . Ketur i vakaro 
svečiai laimėjo ka r ton in ius 
maketus, o juos įteikė pats 
autorius. 

Valdovu r ū m ų paramos 
fondas 

Nuo šiol korteles 
skambinimui i Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"! 

teastem 
€UROR€ 

IHinoJi 

Remkite ir p la t inki te katalikišką spaudą 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAIIY 

A. Aksentjev-Kikališvili 
kreipėsi į Lietuvos Generalinę 
prokuratūrą, prašydamas iškel
ti Lietuvos Valstybės saugumo 
departamento vadovui M. Lau
rinkui baudžiamąją bylą dėl 
šmeižto ir panaikinti draudimą 
įvažiuoti į Lietuvą. 

Prokura tūra šį skundą at
metė. 

A. Aksentjev-Kikališvili 
taip pat yra uždrausta įvažiuoti 
į JAV. 

* Kėda in ių rajone r a s t a s 
n u š a u t a s , k a i p į t a r i a m a , 
nusikalstamai Guginių gaujai 
priklausęs vyras. Policijos de
partamento teigimu, maždaug 
30 metų vyro lavonas aptiktas 
pirmadienį per pietus Vencga-
lių kaime esančiame melioraci
jos griovyje. Vyriškiui buvo nu
brozdintas veidas, galvoje ir 
kojoje apt ikta šautinių žaizdų. 
Policijos pareigūnai įtaria, kad 
tai — savaitgalį be žinios 
dingęs 32-ejų metų šiaulietis V. 
Balnius. Vyras sekmadienį iš
važiavo iš namų ir dingo. Sek
madienio pavakarę jo automo- j 
bilis buvo r a s t a s sudegintas ! 
Radviliškio rajone, Vakarų kai- Į 
me esančiame miške. įvykio ap- I 
linkybes aiškinasi Kėdainių | 
rajono policijos ir prokuratūros 
pareigūnai. (BNS) j 

* Š v e n č i ų d ienomis n u o 
K l a i p ė d o s m i e s t o savivaldy- < 
bės p a s t a t o nuplėštą metalinį 
uostamiesčio herbą surado 
Valstybės saugumo departa
mento Klaipėdos apygardos 
skyriaus pareigūnai. Pasak jų, 
tai buvo metalo vagių darbas. 
Laimei, a ts i rado padorių pi
liečių, kurie nepavertė miesto 
herbo metalo laužu. (Elta) 

Af A 
VIKTORIA BERTULIS 

KULCICKAITĖ 
Mirė 2003 m. gruodžio 29 d., sulaukusi 86 metų. 
Nuliūdę liko: vyras Karolis, ka r tu išgyvenęs 60 

metų, duktė Dzidra „Zee" su vyru Fred Shaput is , sūnus 
John K. su žmona Genevieve, anūkai Michelle su vyru 
Eric McMurtry, Jennifer Shaputis, John P. ir Vince 
Bertulis , proanūkai Tzadi Shaputis. 

Velionė pašarvota penktadienį, sausio 2 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Chapell Hills Gardens South laidojimo 
namuose, 11333 S. Central Ave„ Oak Lawn, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 3 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčią, 14911-127th St„ Lemont, IL 
(Pasaulio lietuvių centre), kurioje 11 vai. ryto bus auko
jamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Taut inėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę artimieji 

Chapel Hill Gardens South, tel. 708-636-1200. 

Mielo Idėjos Draugo, nuo mokyklos suolo laikų, 
a.a. Juozo Laučkos žmonai 

A f A 
I Z A B E L E I M O C E J Ū N A I T E I 

L A U Č K I E N E I 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jų dukroms 
— dr. PRANUTEI DOMANSKIENEI ir IZABE-
LYTEI HOWES ir jų vaikams, netekusiems se
nelės, seseriai OLG. STANKAITIENEI ir visai 
jos šeimai, ir visiems garbingos MOCEJŪNŲ 
šeimos palikuonims Ročesteryje. Labai liūdime. 

Jadvyga Damušienė ir vaikai 
duktė Gintė, 

sūnūs — Saulius ir Vytenis su šeima 

A t A 
GEDIMINAS VASILIAUSKAS 

Mirė 2003 m. gruodžio 2 1 d . Lietuvoje ir buvo pa la i 
dotas Ukmergėje. 

Išgyvenęs daug me tų J A V , į Tėvynę buvo sugr įžęs 
prieš 12 metų. 

Paliko liūdinčias žmoną M a r y t ę ir dukrą Eglę (Uk
mergėje), dukrą Rasą Bernotą , A lbuquerque , JAV. 

Nuoširdžiai užjaučiame ALGĮ ŠUTINĄ, 

mirus myl imam T Ė V E L I U I Lietuvoje. 

Ligija, Stanislovas, Jurga ir 
Adomas Tautkai 

Buvusiam Lietuvos Vyčių choro dirigentui ir 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Vargoni
ninkų sąjungos pirmininkui 

A t A 
p r o f . d r . L E O N A R D U I Š I M U Č I U I 

mirus, jo dukrai ZITAI, sūnums LEONARDUI, 
PRANUI ir ROBERTUI bei seseriai RŪTAI 
KAZLAUSKIENEI, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvos Vyčių choras ir Šiaurės Amerikos Lietu
vių Muzikos sąjunga ir jos valdyba bei „Muzikos 
Žinių" redaktoriai 

Faustas Strolia 
Antanas Giedraitis 

Kazys Skaisgirys 
dr. Loreta Venclauskienė 

Alma Preisaitienė 
Stasys Sližys 

Darius Polikaitis 
jyj Birutė Mockienė 

A t A 
ONAI MINIATIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai dr. BI
RUTEI KASPERAVIČIENEI, buvusiai ilgametei 
Clevelando Ateities klubo pirmininkei. 

Kartu su jumis liūdi 

Clevelando ateitininkai 

Ilgamečiui Ateities klubo nariui, 
A t A 

P E T R U I K L I O R I U I 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai JAD
VYGAI, sūnums dr. KĘSTUČIUI ir VYTAUTUI, 
dukroms dr. ONAI DAUGIRDIENEI ir dr. ŽIVI
LEI VAITKIENEI, jų šeimoms, giminėms ir arti
miesiems. Tebūna a.a. Petras Dievo šviesoje. 

Kartu su jumis liūdi 

Clevelando ateitininkai 

A t A 

V I K T O R U I N A U D Ž I U I 

mirus, jo žmoną dr. ALDONĄ, jų dukras — RE
NATĄ ir INGRIDĄ su šeimomis, netekus tėvo ir 
vaikų senelio, seserį MARIJĄ BAJORŪNIENĘ 
(mano krikšto mamą), netekus vienintelio brolio 
ir jos dukras DAIVĄ ir GIEDRE su šeimomis, gi
liai užjaučiame. 

Vytenis Darnusis, žmona Vida 
ir dukros Andrea ir Lina. 

Jadvygos Damušienes šeima — 
. Gintė ir Saulius 



DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 31 d., trečiadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Juzė Žebrauskienė svei
kina su šv. Kalėdų džiaugs
mu ir Naujų metų viltimi. 

Sveikinu su šv. Kalėdo
mis ir Naujaisiais 2004-ai-
siais metais gimines, draugus 
ir pažįstamus. 

Aldona Jesmantas 
Riverside, EL 

* * ^ * * * * * * 3 t ^ * * * * * * * * * * i f c ^ * * * * * S - i f c * * 

„Draugo" dienraštis ne
dirbs ketvirtadienį, ( 2004 m. 
sausio 1) ir penktadienį (sau
sio 2) dienomis. Šeštadieninis 
priedas išleidžiamas trečia
dienį (gruodžio 31d.). Linkime 
visiems kuo geriausios kloties 
ateinančiais 2004-aisiais metais! 

Geriausia kalėdinė dova
na - „Draugo" prenumerata, 
skelbė didelis prenumeratos 
kuponas, spausdintas „Drau
go" puslapiuose prieš šv. 
Kalėdas. Esame labai dėkingi 
tiems, kurie pasinaudojo šiuo 
pasiūlymu ir užsakė dienraštį. 
Amerikos lietuviai dar Lie
tuvos atgimimo ir Sąjūdžio 
metais svarbiu asmeniu laikė 
ir ypatingai gerbė prof. Vy
tautą Landsbergį. Jam Algir
das ir Laimutė Stepaičiai pa
reiškė pagarbą konkrečiu bū
du - užprenumeravo „Drau
go" dienraštį. Tariame ačiū ir 
tikimės, kad kiti skaitytojai 
seks šiuo kilniu pavyzdžiu. 

Gruodžio 20 6L, trečiadie
nio „Draugo" laidoje buvo 
spausdinamas straipsnis „Eg-

-lė ant cukraus kalno", po ku
riuo neparašytas autorius. Šio 
straipsnio autorė Liucija Eini-
kienė. 

Moteris gali pakeisti sa
vaitgaliais senelių priežiūroje. 
Turi automobilį, kalba ang
liškai. Skambinti tel. 708-467-
0513. 

Sausio 1-oji - Naujųjų 
metų diena - Švč. Mergelės 
Marijos Dievo Gimdytojos 
šventė katalikams yra privalo
ma. Šią dieną Švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapija 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.r. (anglų 
kalba) ir 10 v.r. (lietuvių 
kalba). 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont, 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. 

Pasaulio lietuvių cent
ras kviečia visus į Naujųjų 
Metų sutikimą, 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. 
Informacija ir bilietų užsisa
kymas tel: 630-257-8787. 

Lietuvių opera jus kviečia 
linksmai sutikti Naujuosius 
metus žaviai išpuoštoje Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Atvykus, 7:30 v.v. jūsų lauks 
įvairaus pasirinkimo kokteili
ai, 8:30 v.v. Vandos Morkū
nienės paruošta vakarienė, o 
po vidurnakčio svečiai dar bus 
vaišinami šaltais ir karštais 
užkandžiais. Algimanto Bar-
niškio šokių muzikos kapela 
linksmai gros visą vakarą. Dėl 
vietų skambinkite Vaclovui 
Momkui. tel. 773-925-6193. 

Sutvirtinimo sakramento 
registracija ir pirmoji klasė 
vyks sekmadienį, sausio 11 d„ 
12 v.p.p. PLC (rytų pusėje), 
prie Maironio mokyklos raš
tinės. Klasės vyks kiekvieną 
sekmadienį, po šv. Mišių nuo 
12 iki 1 v.p.p., iki Sutvirtinimo 
šventės dienos, t.y. gegužės 23 
d. Priimami mokiniai nuo 
šešto skyriaus. Dėl papildo
mos informacijos kreipkitės į 
Rimą Sidrienę tel. 708-598-
5112. Kol vaikai bus klasėse, 
dr. Linas Sidrys praves po
kalbius su tėvais apie tikė
jimą. Kviečiami visi tėve
liai. 

Merginos, norinčios moky
tis Maria High School, kviečia
mos į stojamąjį egzaminą, 
sausio 10 d„ šeštadienį. Su 
savimi reikia turėti #2 pieš
tuką ir 25 dol. mokestį. No
rintiems pasiteirauti, skam
binti Ms. Bridget Whitehause, 
tel. 773-925-8686 ext. 114. 

„Vaiko vartai į mokslą" 
metinis pranešimas visuo
menei įvyks 2004 m. sausio 11 
d., po 11 v.r. šv. Mišių „Bočių 
menėje". Susirinkime bus kal
bama apie praeitų metų atlik
tus darbus Lietuvoje, apie 
dabartinius ir būsimus darbus 
bei planus ateičiai. Pranešime 
dalyvaus ir jaunimas, dirbęs 
kartu su organizacija ..Vaiko 
vartai į mokslą". Apsilankę 
svečiai galės pasivaišinti py
ragais ir kavute. 

Norintiems mokytis anglų 
kalbos (English as a second 
language) yra puiki galimybė 
- nemokamai. Pamokos vyks
ta Daley Library (3400 S. 
Halsted) pirmadieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5:15 - 8:00 vakarais. Dėl 
smulkesnės informacijos skam
binkite tel.: Stan Smith 773-
376-7521, arba Gražinai Bur-
neikis 773-585-9500. 

„Draugė" veikiančioje įdar
binimo agentūroje užsiregis
travo daug žmonių, kurie gali, 
moka ir turi gerų rekomen
dacijų prižiūrėti pagyvenu
sius žmones bei ligonius. Yra 
žmonių, kurie turi medicinį 
išsilavinimą. Visus, kuriems rei
kia pagalbos, prašome kreip
tis tel. 773-585-9500 į Valentiną. 

margutis2@sbcglobaLnet 
- šiuo elektroninio pašto ad
resų galite rašyti „Margučio 
2" radijo laidų darbuotojams 
arba skambinti tel. 773-476-
2242. „Margučio 2", pačios 
seniausios lietuviškos radijo 
laidos JAV, galite klausytis 
per WCEV radijo stotį 1450 
AM banga kasdien, išskyrus 
šeštadienį ir sekmadienį, 8 
vai. v. „Margučio 2" studija 
įsikūrusi 2711 W. 71st. 
Street, Chicago, IL 60629. 

JAV LB Švietimo tarybai 
pageidaujant, išeivijos jauni
mo lietuviškos patriotinės 
poezijos konkurso terminas 
pratęsiamas iki 2004 m. sau
sio 10 d. Slapyvardžiu pasira
šytus eilėraščius siųsti vertin
imo komisijos pirmininkei dr.. 
Jolitai Kavaliūnaitei, 3332 
Boyne Rd., Barberton, Ohio 
44203. 

Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos Karo akademijos vy
rų choras „Kariūnas" atvyks
ta į Čikagą ir koncertuos 
„Draugo" dienraščio 95-erių 
metų jubiliejaus proga. Kon
certas įvyks 2004 m. kovo 28 
d., sekmadienį. Maria aukš
tesniosios mokyklos auditori
joje. Choro vadovas muzikas 
Vytautas Verseckas, koncert
meisteris muzikas Vytautas 
Abaris. Prašome organizaci
jas tą dieną skirti „Draugo" 
ypatingam koncertui ir susi
laikyti nuo kitų renginių. 

„JAV LB penki dešimt
mečiai" - JAV Lietuvių 
Bendruomenės istorijos kny
gos sutiktuvėse kalbės JAV 
LB Krašto valdybos pirmi
ninkė Vaiva Vėbraitė. Tai 
knyga apie LB kūrimąsi nuo 
1951 m., istorinį 50 metų ke
lią, atvedusį iki šių dienų ir 
padėjusį jai išlikti gyvybingai, 
darbščiai, atsidavusiai Lietu
vai ir lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Maloniai kviečiami 
visi tautiečiai - vyresni ir 
naujai atvykusieji į šį kraštą 
dalyvauti ir susipažinti su 
išeivijos istorija. Knygos su
tiktuvės vyks 2004 m. sausio 
18 d., sekmadieni, 3 v.p.p.. 
Jaunimo centro kavinėje. Bus 
meninė programa ir vaišės. 

NAUJOVES - NE NAUJIENA! 

Visi s tengiamės eiti per 
gyvenimą drąsiai , koja 

kojon su naujovėmis, nesi-
lankstyti prieš sunkumus ir 
būti moderniais bei įdomiais. 
Viskas, laikui bėgant, aplin
koje, visuomenėje ir žmoguje 
tobulėja, arba, mažų mažiau
siai, stengiasi tai daryti. 

Žvilgterėkime į praeitus 
metus. Kiek sumanymų ir 
naujovių įgyvendinta „Drau
go" dienraštyje, sulaukusiame 
tokio garbaus amžiaus! 

Naujos rubrikos, skaityto
jų žiniai, ir kritiškam jų įver
tinimui, pateikiamos ne tam, 
kad kažkuo užpildytų ne 
menko formato puslapius, o 
tam, kad sudomintų skaityto
jus, atitiktų įvairias pažiūras 
ir pačius įmantriausius norus. 

Mūsų-darža i ir darže
liai. Šią labai populiarią skiltį 
paruošia Žalianykštis, kuris 
prašo ne tik skaityti rubriką, 
bet ir aktyviai dalyvauti ra
šant atsiliepimus, užduodant 
klausimus bei dal inantis 
patyrimu, praktiniais patari
mais. Je i užeitumėte į Ža-
lianykščio kambarį redakcijo
je, išvystumėte daugybę įvai
riausių augalų. Visi jie 
kruopščiai prižiūrimi auga ir 
žydi. O jei kas apninka dar
buotojų augalus , tik Žalia
nykštis gali patart i kaip juos 
pagydyti. 

Įdomu žinoti. Visai nau
jas puslapis, redaguojamas 
Daivos Guzelytės-Švabienės, 
skirtas mistikos mėgėjams. 
Jei jums įdomu žinoti - kaip 
toli pažengęs mokslas, kokius 
stebuklus daro medicina, ar 
yra pomirtinis gyvenimas, ar 
yra gyvybė kosmose -
skaitykite puslapį „Įdomu 
žinoti". Be to, visai rimtai, o 
gal tik pusiau rimtai galima 
sužinoti apie neįtikėtinus 
žmones bei įvykius, keistas 
būtybes, burtus ir, apie mity
bą, kaip gyvenimo ir grožio 
eliksyrą. 

Mokomės kalbėti angliš
kai - skyrelis naujai atvyks
tantiems ir norintiems išmok
ti anglų kalbos tautiečiams. 
Aušrelės Sakalaitės supa
prast intas mokymosi būdas 
su keistom lietuviškom tran
skripcijom, rodos praverčia 
pradedantiesiems. 

Č 
M 

% 

KALBĖKIME ANGLIŠKAI 
Pamoiia 

Auirttė Sakataiti 

kienės, atgimę iš „Tėvynės 
žvaigždutės" ne tik moko mū
sų mažuosius, bet ir skatina, 
spausdindami vaikų pieši
nius, rašinius bei laiškus. 

Vasarą išsibarstę po pla
tųjį pasaulį, rudeniop vėl 
pradėjo aktyviai dalyvauti 
puslapio kūrybinėje veikloje. 
Dėkui tiems lituanistinių mo
kyklų pedagogams ir tė
veliams, kurie nepamiršta, 
kad lietuvių kalbą išmokti 
galima bendraujant lietu
viškai ir skaitant lietuvišką 
spaudą. , 

„Bičiulystė" - jaunimui 
skirtas puslapis, ir ne tik. 
Drąsūs straipsniai ir tvirtą 
nuomonę turinti jų redaktorė 
Ligija Tautkuvienė mano, jog 
„Draugas" turi perspektyvų 
atjauninti savo skaitytoją. Tai 
patvirtina ir tai, kad nuo 
Naujųjų 2004-ųjų metų, 
skaitytojai mėgausis ne vieno, 
o keturių puslapių atskiru 
„Bičiulystės" priedu! 

Bičiulystė 

Rašykite mums „Draugo" adresu su 
nuoroda „Bičiulystei"arba PO. Bcx 4102. 

Wheaton, IL 6G1S9 
ei paštas: biciulyste@aol.com 

Musų daržai ir darželiai 

Paruošia Žalianykštis 

O ką pataria žinovai? 
Žinovai, išmanantys kaip pa
keisti dietą humoru, susire
montuoti kanalizaciją, apsi
ginti nuo nepageidaujamų 
gyvių - jums padės patari
mais. Klauskite, patarkite ir 
visi apie tai sužinos! 

„Draugo" lietuviukai, 
redaguojami Vitalijos Pulo-

,'LVKA'UęO" L'mtltSnflVKM 

GERIAUSIA DOVANA - „DRAUGO" 
PRENUMERATA! 

Naujųjų metų proga užsakykite „Draugą" savo 
draugams, artimiesiems, vaikams, anūkams ir 

paž įs tamiems (pirmą kartą prenumeruojant tik 
$65.00 metams JAV). 

Mes nus iųs ime gražų 
pranešimą, kad J ū s 

užprenumeravote 
„Draugą" jų vardu. 

Naujųjų 
metų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

sk(x*imienfs vadovaujamas ..Spindulio" taut iniu šokių ansambli:- šoko Tilžės Akto 85 m paminėjime Saulių 
ikagojp Renginį suruošė Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis. Zijfmo D e g u č i o nuotr. 

Prenumeratą 2004-iesiems metams gavę, būtų dėkingi: 

Tremtinių grįžimo fondas 
Vysk. Audrys Juozas Bačkis 

Vysk. Juozapas Matulaitis 
Vysk. Juozas Preikšas 

Tremtinių sąjunga 
Vysk. Sigitas Tamkevičius 

Vysk. Juozas Žemaitis 

Kreipkitės į „Draugo" administraciją. 

Šeimininkių kertelė -
niekada nenustos populiaru
mo, nes skaniai paruošti 
maistą šeimininkės stengėsi 
visais laikais. Šventiniai ir 
kasdieniai receptai iš Lietu
vos, redaguojami Adelės, pri
mena pačius paprasčiausius 
tradicinio maisto paruošimo 
būdus, o labai egzotiški patie
kalai - kartais gali pra
skaidrinti jūsų šeimos nuo
taiką. Kaip sako, skaitykite, 
mokykitės, ir gero jums apeti
to! 

ŠEIMININKIŲ KERTELE 

Laiškų skyrelio būtinu
mu visi įsitikinome ne kartą. 
Rodos, čia galima ne tik drą
siai ir viešai pareikšti savo 
nuomonę vienu ar kitu klau
simu, bet ir būti sukritikuo
tam, vėl atsikirsti ir t.t. Vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė 
mano, kad tai gera tribūna 
visiems išsisakyti, tik, žino
ma, viskam yra ribos. 

Nepaprastai gražiai skai
tytojai atsiliepia apie Atei
tininkų puslapį, redaguo
jamą Vidos Kuprytės. Atei
tininkai - mūsų ateitis. Kaip 
bepažiūrėsi, ši organizacija 

visoje Amerikoje puoselėja 
jaunosios kartos ateitį. 

Skautų puslapis, tarsi 
praktinės patirties pasidalini
mas. Tai jie po kalnus ropoja, 
tai negyvenamuose miškuose 
išgyventi mokosi, bet svar
biausia - visą laiką „budi". 
Jūrų skautės Irenos Regienės 
eilę metų redaguojamas pus
lapis atspindi skautijos kelią 
jau 50 metų. Budėkite, skau
tai, ir mes „Drauge" būsime 
budrūs! 

OočJ 
„Draugas" skaitomas ne 

tik lietuviškoje Čikagoje, bet 
visoje Amerikoje. Tai puikiai 
matyti iš puslapio Telkiniai. 
Būtent čia siunčia įvairiausią 
rašytinę ir nuotraukose užfik
suotą informaciją lietuvių 
bendruomenių telkiniai iš 
visos Amerikos. Kaip gi kitaip 
mes sužinotumėme, kuo gyve
na lietuviai kitose valstijose, 
kaip kuriasi, pramogauja ir 
kuria lietuvišką kultūrą. 

Sveikatos ir sveiko gy
venimo būdo jums dar kokį 
šimtmetį linkės dr. Jonas 
Adomavičius. Dažnai sergate? 
Grūdinkitės! Pavargstate? 
Išmokite ilsėtis! Kamuoja 
skausmai, stresai, depresijos? 
Atsipalaiduokite, sveikai 
maitinkitės, mankštinkitės ir 
pamatysite - pasveiksite! 
Labai naudingas puslapis, 
padėjęs ne vienam, pavargu
siam nuo ligų tautiečiui. 

Taigi, mielieji ir ištiki
mieji dienraščio skaitytojai, 
jums ir tik jums leidžiamas 
šis laikraštis. Ir ne tik nau
jovės, spausdinamos „Drau
go" puslapiuose pasieks jus 
ateinančiais metais, bet „ašt
rūs" ir aktualūs vyr. redak
torės Danutės Bindokienės 
vedamieji; Lietuvos naujienos 
pirmajame puslapyje; jūsų 
nuomonės; kultūrinės, poli
tinės ir ekonominės apžval
gos, ir, žinoma, apmąstymų ir 
įspūdžių straipsniai. Tikimės 
būti kartu daug ateinančių 
metų! 

Vitalija Pulokienė 

SKELBIMAI 

Advokatas Fâ aT Î 
Jonas Gibaitis MpPl I 
Civilinės ir V&m ' 
kriminalinės bylos W£\ i 

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

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

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

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
T e l . 773-284-0100 . 

TeL 630-257-0200, L e m o n t ŪL 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 

60629 
Tel. 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135SLaSalle#2300ChicagD,ILe06O3 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu 
Specialistas Raštines Čikagoje ir Oak 

Lawn. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
LEE S. SCHNEIDER 

Kariu dirba dr. V»da Vizgirdaite 
Automobilyj* ir darbo sužalojimo bylo* 
fperaonal injury^ <m*diral malpri***tir*»* 

m*«lirinini«i aplaidus patarnavimą*. 
77W. W»cfcrr. Suit* 3200.Chic«iro, IU»«OI 

Tel. 773-442-ftlM (kalba !.rtuvi*kaii 
K-mail:vida.v©worMn*t.att.n*t 

mailto:biciulyste@aol.com
mailto:Gibaitis@aol.com

