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Žinios iš VVashington prezidentui R. Paksui nepalankios
Mamunėlė išėjo namo.
„Kunigaikštienės
Gražinos" būrelis.
Vysk. P. Baltakis pas
Toronto skautus. Dar
vis apie kūčias.
2psl.
Kų gavau, noriu
gražinti. Vaiva
Vėbraitė: apie LB
praeiti ir ateitį.
3 psl.
Yra ir pritariančių, ir
nesutinkančių —
skaitytojų laiškai,
nuomonės. Seimininkių
kertelė.
4 psl.
Atidengtas paminklas
partizanams.
5 psl.
„Pažinčių klubo"
vakarėlis. Iš Žemės \
Marsą. Verta prisiminti
Lietuvos Dukterų
darbus. Geros žinios
operos mėgėjams.
6 psl.

Sportas
* A n t r a d i e n i v a k a r e Lie
t u v o s nacionalinė salės futbolo
rinktinė išvyksta į Ispaniją,
k u r vyks Europos čempionato
keturių komandų atrankos
turnyras. Lietuvos salės fut
bolininkų varžovais IV atran
kos grupėje bus Slovėnijos
(sausio 29 d.), 2001-ų metų
Europos čempionė Ispanijos (31
d.) ir Suomijos (vasario 1 d.)
rinktinės.
* Vilniuje v y k s t a Lietu
v o s j a u n i m o (iki 20 metų
amžiaus) šachmatų čempionato
finaliniai turnyrai. Vaikinų
varžybose dešimt dalyvių žai
džia ratų sistema. Po trijų turų
pirmauja 2,5 taško iš 3 galimų
turintis
Airidas
Savickas.
Antrąją-ponktąją vietas dali
jasi Aleksandras Jegorovas,
Emilis
Pileckis,
Simonas
Žičkus bei Vytautas Vaznonis.
Visi jie surinko po 2 taškus.
Merginų turnyre aštuoniolika
dalyvių žaidžia devynių ratų
šveicariška sistema. Po dviejų
turų pirmauja po dvi pergales
iškovojusios keturios šachma
tininkės - Diana Ivoškaitė.
Gabriele Šaulytė, Rūta Jakaitytė ir Evelina Šaulytė.
* Pirmadienį ištraukti
r u g p j ū č i o 14-28 d. vyksiančių
Atėnų (Graikija) vasaros olim
pinių žaidynių moterų krep
šinio turnyro burtai, dvylika
komandų suskirstė į dvi gru
pes. A grupėje varžysis Aust
ralija, Brazilija, Graikija, Japo
nija. Nigerija bei Rusija, o B
grupe sudarys Kinija, Pietų
Korėja, Ispanija. JAV, Naujoji
Zelandija ir Čekija.

Naujausios
zmios
* L i e t u v a tikisi su Rusija
i r U k r a i n a susiderėti del pa
lankių importo muitų.
* Vilniaus baldu kombi
n a t a s keis pavadinimą
* Kaune vėjaraupiais
sergama mažiau.
* S e i m a s p a s i r a š ė Tarp
t a u t i n e konvenciją dėl kovos
su pinigų padirbinėjimu.
* Seimo n a r i ų k a l b ą kon
troliuos Stenogramų grupes
specialistai

Vilnius, sausio 27 d. (BNS)
- Prezidentas Rolandas P a k s a s
ragina nenaudoti užsienio poli
tikos kortos „vidaus politinėse
batalijose", tačiau užsienio rei
kalų ministras Antanas Valio
nis teigia negalėjęs meluoti apie
Vvashingtono neoficialią nuomo
nę Lietuvos prezidentūros skan
dalo klausimu. Iš oficialaus vi
zito JAV grįžęs užsienio reikalų
ministras A. Valionis pirmadie
nį teigė, jog Jungtinės Valstijos
laukia prezidento R. Pakso at
statydinimo, kaip demokratijos
proceso išraiškos. Kaip teigiama
antradienį išplatintame prezi
dento spaudos tarnybos prane
šime, R. Paksas užtikrina, kad
šiuo metu Lietuvoje vykstantis
politinis skandalas neatsilieps
Lietuvos užsienio politikos tęs
tinumui, nesutrukdys valstybės
integracijai į Europos Sąjungą
(ES) bei NATO.
„Prezidentas R. Paksas pa
žymi, kad šiuo metu Lietuvoje
vykstančių demokratinių poli
tinių procesų kontekste šalies
politikai ir pareigūnai t u r ė t ų
dėti visas pastangas, kad už
sienio politika nebūtų įtraukia
ma į vidaus politines batalijas",
rašoma pranešime s p a u d a i .

P a s a k pranešimo, prezidentas
įsitikinęs, jog lygiai taip pat į
Lietuvoje vykstančius procesus
neturi būti įtraukiamos užsie
nio valstybės, Lietuvos partne
riai bei draugai kitose valsty
bėse. „Prezidentas atkreipia dė
mesį, kad ne kartą Lietuvos
partneriai užsienyje yra užtik
rinę, jog šiuo metu mūsų šalyje
vykstantys procesai yra stebimi,
o iškilusias problemas de
mokratiniu keliu turi išspręsti
pati Lietuva". Pareiškimas buvo
išplatintas po to, kai antradienį
prieš pietus
Prezidentūroje
apsilankė JAV ambasadorius
Lietuvoje Stephen Mull, susi
t i k ę s su prezidento patarėju
užsienio politikai Petru Vai
tiekūnu. Patarėjo teigimu, susi
t i k i m a s vyko a m b a s a d o r i a u s
iniciatyva. P Vaitiekūnas teigė
išgirdęs tai, ką pirmadienį am
basadorius kalbėjo po susitiki
mo su A. Valioniu.
Tuo tarpu proprezidentinė
liberaldemokratų partija antra
dienį apkaltino A. Valionį, „apšmeižus Lietuvą ir J A V ir pa
reiškė, jog ministras privalo
atsistatydinti. Pats ministras A.
Valionis teigė nesuprantantis,
kuo yra k a l t i n a m a s . „Jeigu

norima, kad aš meluočiau, tai a š
nemeluosiu. Mano pareiga y r a
sakyti tiesą. Jeigu situacija y r a
rimta, tai ir sakau, kad rimta.
Reikia žiūrėti ten, kur yra prie
žastys, ir jas šalinti, tai, kas i š 
provokavo tokią Lietuvos situa
ciją", žurnalistams antradienį
teigė A. Valionis. Tuo pačiu
prezidentas per savo spaudos
tarnybą pareiškė esantis nuste
bęs „destruktyviomis" Seimo
pirmininko A. Paulausko pas
tangomis „visuomenei įteigti
nuomonę apie neva kylančias
naujas grėsmes".
Pastaruoju metu prezidento
R. Pakso susitikimuose su vi
suomene vis dažniau dalyvauja
įvairaus plauko radikalūs vei
kėjai, nuo kurių prezidentas
griežtai neatsiriboja. Prezidento
apkaltos komisija iki vasario 13
d. turi Seimui pateikti išvadą,
ar kaltinimai prezidentui pažei
dus Konstituciją ir priesaiką
yra pagrįsti ir rimti. Savo išva
dą dėl kaltinimų šiurkščiai pa
žeidus Konstituciją turėtų pa
teikti ir Konstitucinis Teismas.
Prognozuojama, jog balsavimas
dėl prezidento nušalinimo gali
būti
surengtas
balandžio
mėnesį.

V i l n i u s , sausio 27 d.
(ELTA) - Rūpindamasis vaikų
teise būti sveikiems Seimas
2004 m. paskelbė Vaikų svei
katos metais. Antradienį šiam
dokumentui, priimtam įverti
nant vaikų sveikatos reikšmę
valstybės socialinei ir ekono
minei plėtrai, vienbalsiai pri
tarė 59 Seimo nariai. Tikimasi,
kad 2004 m. paskelbimas Vai
kų sveikatos metais atkreips
visuomenės dėmesį į vaikų ir
j a u n i m o fizinę bei psichinę
sveikatą, paskatins ieškoti bū
dų vaikų ligų prevencijai, gydy
mui bei pagalbai gerinti.

JAV ambasadorius Stephen Mull antradienį pakartojo oficialią poziciją
dėl apkaltos prezidentui Rolandui Paksui - JAV gerbs bet kokį demokra
tinio proceso rezultatą. Antradienį JAV ambasadorius susitiko su Lietu
vos prezidento patarėju užsienio politikos klausimais Petru Vaitiekūnu.
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr.

Šiuo metu galiojantis įsta
tymas numato, jog pretenden
tai į minėtas pareigybes atren
kami tik iš į atitinkamą teismą
paskirtų teisėjų. Kaip sakoma
įstatymo aiškinamajame rašte,
ši įstatymo nuostata yra neto
bula, nes teisėjų Atrankos ko
misijai užkertama galimybė at
rinkti kandidatūrą iš visų as
menų, įrašytų į teisėjų karjeros
siekiančių asmenų registrą, o
teisėjams apribojamos galimy
bės siekti karjeros. Aiškinama
jame rašte atkreipiamas dėme
sys į tai, jog 27 iš 54 apylinkės
teismų dirba po 3 ar 4 teisėjus
(skaičiuojant kartu su teismo
pirmininku), todėl, vadovaujan
tis pretendentų į teisėjus bei
teisėjų karjeros siekiančių as
menų vertinimo kriterijais, ne
visada yra galimybė iš 2 ar 3
teisėjų atrinkti tinkamą pre
tendentą, kuris turėtų organi
zacinių gebėjimų vadovauti
teismui ar teismo skyriui ir sa
varankiškai, atsakingai spręsti
teismų veiklos klausimus. Be
to. kaip teigiama aiškinama
jame rašte, pasitaiko atvejų, jog
teisme n e a t s i r a n d a norinčių
užimti teismo pirmininko pa
reigas. Todėl, neatsiradus pre
tendento atitinkamame teisme,
tinkamas teismui ar jo skyriui
vadovauti asmuo pirmiausiai
turi būti skiriamas to teismo
teisėju ir tik paskui teismo ar
jo skyriaus pirmininku ar
pirmininko pavaduotoju.

Valstybinės
visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybos
prie Sveikatos apsaugos minis
terijos duomenimis, bendrojo
lavinimo mokyklų moksleivių
sveikatos rodikliai
kasmet
blogėja. Kasmet mažėja I svei
katos grupės moksleivių. 1992
m. jų buvo 56.9 proc, 2000 m. 46,. proc. Daugėja II sveikatos
grupės (rizikos) moksleivių
(atitinkamai 36.9 ir 46.5 proc).
Pasak politikų, kurdama ateitį
visuomenė turi mąstyti, kaip
užauginti sveikus ir darbingus
piliečius.

Planas „ S t r e k o z a " t i k r a i rastas pas
p r e z i d e n t o r ė m ė j ą , p a t v i r t i n a VSD

P r e z i d e n t a s R.
Paksas siūlo
keisti T e i s m ų
įstatymą
Vilnius, sausio 27 d. (BNS)
- Prezidentas Rolandas P a k s a s
pateikė Seimui svarstyti Teis
mų įstatymo pataisą, kuri, kaip
teigiama, išplės teisininkų gali
mybes siekti teisėjų karjeros.
Projektu siekiama sudaryti ga
limybę prezidentui p a r i n k t i
kandidatūras į laisvas apylin
kės bei apygardos teismų, taip
pat administracinio bei Vy
riausiojo administracinio teis
mo pirmininko, jo pavaduotojo,
skyriaus pirmininko vietas iš
visų asmenų, įrašytų į teisėjų
karjeros siekiančių a s m e n ų
registrą. Atitinkamą dekretą
prezidentas Rolandas P a k s a s
pasirašė pirmadienį.

Šiuos metus Seimas
paskelbė Vaikų
sveikatos metais

2004 metų Atėnų olimpinėse žaidynėse Lietuvos olimpiečiai vilkės Lietuvos bendrovių „Audimas", „Dobilas" ir
..Vezo" pagamintą sportinę ir laisvalaikio aprangą, o sportinę avalynę sportininkams pateiks „Nike". Likus ly
giai 200 dienu iki Atėnų olimpiados, pirmadienį Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete surengtas olimpi
nės aprangos pristatymas.
Tomo Bauro (ELTA) nuotr

Remigijaus Ačo
laukia dar viena
byla
Vilnius, sausio 27 d. (BNS)
- Vilniaus apylinkės proku
ratūroje atliekamas dar vienas
ikiteisminis tyrimas, kurio me
tu įtarimai dėl šmeižimo gali
būti pateikti buvusiam prezi
dento patarėjui nacionalinio
saugumo klausimais Remigijui
Ačui. Pasak dienraščio ,.Res
publika", su pareiškimu į pro
kuratūrą kreipėsi Seimo Antikorupcijos komisijos pirmi
n i n k ė Nijolė Steiblienė. N.
Steiblienė savo pareiškime mi
ni, kad gruodžio mėnesį tie
sioginėje LTV laidoje „Visuo
menės interesas", kurioje ji da
lyvavo, į tiesioginį eterį pa
skambino buvęs prezidento pa
tarėjas R. Ačas ir pareiškė, kad
Antikorupcijos komisijos pir
mininkė N. Steiblienė iš ben
drovės „VP Market" vadovų
reikalavo kyšio. Dar televizijos
laidos metu N. Steiblienė pa
reiškė, kad dėl šmeižto kreipsis
į prokuratūrą. Pirmadienį Sei
mo narė „Respublikai" teigė
praėjusią savaitę buvusi ap
klausta Vilniaus apylinkės pro
kuratūroje. Ji sake iš prokura
tūros negavusi pranešimų, kad
ikiteisminis tyrimas baigtas. R.
Ačas dienraščiui teigė, kad dar
nebuvo kviestas į prokuratūra
del šmeižto bvlos

Miestuose gyvena du
trečdaliai Lietuvos
gyventoju
Vilnius, sausio 27 d.
'ELTA) - Lietuvos miestuose
gyvena maždaug du trečdaliai
Lietuvos gyventojų, o likusieji kaime. Statistikos departamen
to duomenimis, kuriais užfik
suota situacija per vienerius
metus iki 2001 m. vykusio vi
suotinio surašymo, iš 3,451
mln. žmonių mieste gyveno
65.9 proc., arba 2,189 mln., o
kaime - daugiau kaip trečdalis
- 34 proc., arba 1,129 mln. J
šiuos duomenis nėra įtraukti
vaikai iki vienerių metų.
Lietuvos gyventojai pasižy
mi aukštu sėslumo lygiu. P e r
vienerius metus iki surašymo
tik 3.3 proc. miesto gyventojų
keitė savo gyvenamąją vietovę,
o kaimo gyventojų - dar ma
žiau - 3 proc. Miesto gyventojai
dažniau negu kaimo kelesi
gyventi į kitus miestus, kaimo
gyventojai dažniau negu miesto
kėlėsi gyventi iš vieno kaimo į
kita Dažniausiai savo nuolati
ne gyvenamąją vietove keitė
20 39 m. gyventojai, sėsliausi
buvo 60 m. ir vyresni gyvento
jai - jie nuolatine gyvenamąja
vietovę keitė itin retai. Sura
šomo metu buvo surašomas
kiekvienas Lietuvos pilietis.
gyvenantis valstybės teritorijo
se arba esantis užsienyje iki
vienerių metų.

„jukos" sutiktų
kalbėtis apie „Mažeikių
naftos" akcijų
išpirkimą
Vilnius, sausio 27 d. (BNS)
- Kremliaus vis labiau spau
džiamas Rusijos naftos susivie
nijimas „Jukos" sutiktų svars
tyti jam priklausančių „Mažei
kių naftos" akcijų išpirkimo ga
limybę, tačiau kol kas tokių
planų nėra, teigia „Jukos" ats
tovas Lietuvoje Tomas Gižas.
..Gali būti aptartas toks vari
antas, tačiau kol kas nei 'Jukos'
viduje, nei dialoge su vyriau
sybe ta tema nekalbėta. Jeigu
vyriausybė pareikš norą išpirk
ti akcijas, mes tokį pasiūlymą
svarstytume", sakė T. Gižas an
tradienį po susitikimo su Seimo
pirmininku Artūru Paulausku
Rusijos generalinė proku
r a t ū r a antradienį paskelbė
dešimties labiausiai ieškomų
su „Jukos" susijusių asmenų
tarptautinę paiešką. Šiame są
raše - pagrindiniai ..Jukos" ak
cininkai: „Mažeikiu naftos"
valdybos pirmininkas Michail
Brudno, dvigubą Rusijos ir Iz
raelio pilietybę turintis Leonid
Nevzlin. kuris po buvusio „Ju
kos" vadovo Michail Chodorkovskij arešto valdo jo akcijų
paketą, taip pat buvęs Vals
tybes Durnos Rusijos parla
mento žemutinių rum'ų) depu
t a t a s Vladimir Dubov

Vilnius, sausio 27 d. (BNS)
- Planas „Strekoza" („Laum
žirgis"), kuris, kaip manoma,
galėtų būti p a n a u d o t a s sie
kiant destabilizuoti politinę pa
dėtį Lietuvoje, tikrai buvo ras
tas per kratą pas Rolando Pak
so prezidentinės rinkimų kam
panijos finansuotoją Jurijų Bo
risovą. Tai antradienį patvirti
no Valstybės saugumo departa
mentas (VSD), komentuodamas
J. Borisovo pasisakymus per te
levizijos kanalą TV4 transliuo
tojo laidoje. „J. Borisovas sakė
netiesą teigdamas, jog nežino
plano 'Strekoza' atsiradimo
aplinkybių. VSD dar kartą
patvirtina, kad šis dokumentas
sausio 3 dieną rastas per kratą
J. Borisovui priklausančiame
bute dalyvaujant j a m asme
niškai bei jo advokatui", rašoma
VSD pranešime. Dokumente,
kurį, kaip įtariama, galėjo pa
rengti Rusijos informacijos va

dybos kompanija „Almax", iš
dėstytas planas „Strekoza"
(„Laumžirgis"), kaip destabi
lizuoti politinę padėtį Lietuvoje
ir diskredituoti socialdemo
kratų partiją bei jos vadovą
Algirdą Brazauską. Kaip ma
noma, šio plano tikslas - atvesti
į pergalę 2004—ųjų metų Seimo
rinkimuose proprezidentinę Li
beralų demokratų partiją.
Jurijus Borisovas neseniai
neteko Lietuvos pilietybės,
Konstituciniam Teismui nu
stačius, kad prezidentas Rolan
das Paksas ją suteikė neteisė
tai.
Rusijos
pilietis
Jurijus
Borisovas, vadovaujantis sraig
t a s p a r n i ų remonto gamyklai
„Aviabaltika" netoli Kauno, yra
paskelbtas nepageidaujamu as
meniu Lietuvoje, bet apskundė
šį sprendimą teismui ir gali
likti šalyje, kol jo skundas bus
išnagrinėtas.

R. Pavilionis tapo Seimo
Liberaldemokratų frakcijos nariu
V i l n i u s , sausio 27 d.
(ELTA) - Iš Seimo Naujosios
sąjungos frakcijos pašalintas
parlamentaras Rolandas Pavi
lionis tapo Seimo Liberal
demokratų frakcijos nariu. Ant
radienį šios frakcijos seniūnui
Henrikui Žukauskui buvęs Vil
niaus universiteto rektorius.
Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto pirmininkas
įteikė pareiškimą,
kuriame
prašo priimti jį į Liberal
demokratų frakciją. Parlamen
taras R. Pavilionis tapo ketu
rioliktuoju Seimo Liberalde
mokratų frakcijos nariu. Ši
frakcija yra ketvirtoji pagal
dydį Seime.
I Seimą i š r i n k t a s pagal
Naujosios sąjungos
sąrašą
Rolandas Pavilionis pirmadienį
buvo pašalintas iš Sociallibera
lų frakcijos už reglamento
pažeidimus ir veiklą, nesuderi
namą su Naujosios sąjungos
politika. Per Socialliberalų
frakcijos posėdį pirmadieni už
R Pavilionio pašalinimą balsa
vo 19 frakcijos narių. 2 - prieš,
2 - susilaikė. Rolandas Pavi
lionis yra išplatinęs Seimo na
riams kreipimąsi, kuriame siū
lo sukurti „atvirą neformalų
tarpfrakcinį Seimo narių fo

rumą Už tiesą' ". Jo tikslas „keistis duomenimis bei infor
macija
apkaltos
Lietuvos
Respublikos prezidentui teisi
niais, moraliniais, politiniais
aspektais".

Iš Seimo Naujosios sąjungos frak
cijos pašalintas parlamentaras R
Pavilionis tapo Seimo Liberalde
mokratų frakcijos keturioliktuoju
nariu
Sauliau* Venckau* (ELTA nuotr
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Kad Jėzus nebūtų
išstumtas iš Kalėdų
Rašau norėdama padėkoti
už „Skautybės kelyje" gruodžio
31 d. išspausdintą „Laišką,
laukiantį atsakymo", už įdėtą
gražią Union Pier, MI, „Palan
gos" laivo jūrų skautų kalėdinės
programos prakartėlės nuo
trauką ir pasidalinti dar ke
liomis mintimis.
Prabėgo šv. Kalėdų šventės
ir sugrįžome kasdienybėn. Kaip
jas šventėme savo šeimose, sun
ku atspėti. Bet, kaip jos buvo
švenčiamos mūsų ideologinėse
organizacijose, lituanistinėse
mokyklose ir apskritai lietu
viškosios išeivijos ir bendruo
menės susibūrimuose, galime
susidaryti vaizdą, pavarčius
mūsų lietuviškąją spaudą.
Amerikos valdiškose mo
kyklose, kurias lanko įvairių ti
kėjimų mokiniai (krikščionys,
musulmonai, žydai ir kt.), Kalė
dų šventes jau dažnai reprezen
tuoja tik koridoriuje papuošta
Kalėdų eglutė. Gali atsitikti ir
taip, kad ir ji atsidurs už mo

kyklų durų... Tiesa, kai kuriose
mokyklose vyksta „sezoniniai"
arba šventiniai (Holiday) kon
certai, bet juose nebegirdėsi nei
vienos kalėdinės giesmės. Ačiū,
Dievui, kad taip dar nėra mūsų
lietuviškose šeštadieninėse mo
kyklose. Juk esame krikščionys
ir kur gi kitur, jei ne mūsų lie
tuviškose organizacijose ir litu
anistinėse mokyklose mūsų vai
kai ir vaikaičiai išmoks giedoti
gražiąsias lietuviškas kalėdines
giesmes?
Mes, skautai ir skautės, ku
rių šūkis yra tarnauti Dievui,
tėvynei ir artimui, turime ypa
tingai budėti, kad centrinis Ka
lėdų švenčių asmuo, mums gi
męs Kūdikėlis Jėzus, nebūtų
pamirštas ir išstumtas iš Jo Gi
mimo dienos šventės. Tegul Jis
pasilieka mūsų Kūčiose, kalė
dinėse sueigose, pasirodymuose
ir net kalėdiniuose sveikini
muose — atvirutėse.

A n d r i e j a u s p a r a p i j o s k l e b o n a s k u n . P. B u r k a u s k a s , p a s i r u o š ę s p a l a i m i n t i k ū č i ų v a l g i u s , o s k a u t a i — u ž d e g t i
ž v a k e s . Iš k a i r e s : A. S u r d ė n a s , V. V i l i a m a i t ė , L. M a c i u n a i t ė ir A. B a g d o n a v i č i ū t ė .
D. S u r d ė n i e n ė s nuotr.

Philadelphijos skautų 35 Kūčios
Gruodžio 14-tą, skautų su
ruoštos Kūčios praėjo sėkmin
gai. Su entuziazmu ir meile
skautų vadovai, tėvai, prisi
dedant židinietėms, šias tradici

jas tęsia jau 35-eri metai. Pa
bendravimas prie Kūčių stalo
su tradiciniais valgiais kai kam
būna vienintelė proga dalintis
kalėdaičiu.

Po programos ir kalėdinių
giesmių giedojimo, užbaigiame
tradicine „Ateina naktis", linkė
dami gražių Kalėdų švenčių!
D a n u t ė S.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet. IL 60435
Tel. 815-741-3220
TERESE KAZLAUSKAS, M£).
VUABUBLYS, M.D.
Vaikų gydytojos
900 Ravinia Pi., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
DR. J O V I T A KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Ave., Hickory Hiils, IL
Los A n g e l e s „ K u n i g a i k š t i e n ė s G r a ž i n o s " vyr. s k a u č i ų b ū r e l i o s e s ė s su s a v o v y r a i s k a l ė d i n ė s s u e i g o s m e t u 2 0 0 3
m. g r u o d ž i o 6 d., R ū t o s i r a r c h i t e k t o Rimo Mulokų n a m u o s e . V e n t u r a , CA.
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Vysk. P. Baltakis
Tradicinės Kūčios įvyko narni loterijos bilietai. Parduota
2003 m. gruodžio 21 d. Pri už 176 dolerius, kurie bus
sikėlimo parapijos salėje. Da siunčiami Lietuvos skautams
lyvavo visa Toronto skautiškoji kaip gerasis Kalėdų darbelis.
Tuntininkai s. M. Rusinąs
šeima, daug tėvelių ir svečių,
tarp kurių ir vysk. Paulius ir ps. R. Baltaduonytė-Lemon
padėkojo vysk. P. Baltakiui,
Baltakis, OFM.
Susėdus prie vakarienei pa OFM, už dalyvavimą, tėvų
ruoštų stalų, visus pasveikino ir komiteto pirm. D. Karosui už
programą vedė vyr. skautės auką, tėveliams už suneštą
Vaida Kuraitė, Viktorija Va maistą, Birutės vyr. skaučių
laitytė ir Vilija Pečiulytė. Prog draugovei ir draugininkei s. D.
ramą pradėjo liepsnelės ir giliu Steponaitienei už gražų stalų
kai. Po jų pasirodė paukštytės, sutvarkymą, B. Staniulienei už
vilkiukai, skautės, skautai, vyr. silkių paruošimą, skautams
skaučių kandidatės, sk. Vyčių vyčiams ir jų kandidatams už
kandidatai, vyr. skautės, sk. stalų sustatymą, klebonui kun.
S. Aug. Simanavičiui, OFM, už
vyčiai, jūros skautai,-tės.
Visi pasirodymai buvo įdo salę.
mūs. Jiems pasibaigus, Hamil
Kalėdų senelis (V. Narušis)
tono AV parap. klebonas ps. atkeliavo su gausiomis do
Juozapas Žukauskas. OFM, pa vanomis, sveikino visus ir jas
laimino valgius ir valgytojus. dalino pradėdamas nuo mažiau
Visi dalinosi plotkelėmis, linkė sių. Kūčių vakarienė baigta su
dami vieni kitiems ko geriausio. giedojus „Ateina naktis". F. M.
Po to kibta į skanius tradicinius
„Tėviškės žiburiai",
valgius. Pasisotinus buvo plati2004.01.06

Mamunėlė išėjo namo
Daugelį metų Čikagos skau
tiškoje veikloje besireiškus
v.s. Ona Siliūnienė, gyvenimo
rudens dienų sulaukusi, dau
giau negu prieš tuziną metų
išvyko į Vašingtoną pas savo
dukterį v.s. Nijolę Grinienę.
Buvo ji daugelio labdaringų
darbų talkininkė, lietuviškos
veiklos, mokyklų, spaudos, ra
dijo valandėlių.
Lietuvos
laisvinimo darbų ir religinių
institucijų rėmėja. Labai my
lėjo lietuvišką jaunimą, o ypač
mažąsias paukštytes, kurios
ją „mamunėle" vadino. Ir
Vašingtone apsigyvenusi ry
šių su Čikagos skautais nenu
traukė. Buvo įsitraukusi ir į
Vašingtono skautininkių Ži
dinio veiklą.
Čikagoje jos labai pasiges

davome kiekviename skau
tiškame susibūrime, šventėse
ir ypač stovyklose. O šiandien
daugelis ašarą nubraukėm
sužinojusios, kad sausio 25 d.,
sekmadienio rytą Vašingtone,
kelias dienas negalavusi, ligo
ninėje 97-erius metus einanti,
mirė visų mylima mūsų Mamunėlė.
Velionė bus pašarvota
vietinėje laidotuvių koplyčioje
ir trečiadienį sausio 28 d. su ja
atsisveikinimą suruoš Vašing
tono židinietės. Jos pelenai
gegužės mėnesį bus atgabenti
ir palaidoti Čikagoje.
Su netekties skausmo
ištikta sese Nijole ir jos šeima
liūdi visa lietuviška Čikagos ir
Vašingtono skautija.
IR

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

DR. TOMAS ZUBINAS
DANTŲ GYDYTOJAS
4560 W. 103rd. St.,
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-423-5155.
EDMUNDAS VT2NAS, MD., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts.5r6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą
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„Kunig. Gražinos"būrelis Kalifornijoje
Būrelis gyvuoja j a u 40
metų! Steigiamoji sueiga įvyko
1964 metais sausio mėn. 5 die
ną. Tada vyresnės skautės susi
būrė dirbti skautijos gerovei,
talkininkaujant „Palangos" tun
to veikloje. Būrelio sesės savo
jaunystėje ir save ugdė, ruošda
mos lietuvių visuomenei įvai
rias parodas, meno popietes,
paskaitas, į kurias kviesdavosi
įvairių sričių menininkus bei
žinovus. Ilgai būrelis ruošė
skautėms mergvakarius.
Laiko slinktyje, narių skai
čiumi augantis būrelis sumanė
įruošti valgyklą, Kaziuko mu
gės metu išduodavo daugiau
negu 200 pietų. Be to. būrelio
sesės pardavinėjo savo gamybos
rankdarbius, kurie tarpe mugės
lankytojų turėjo didelį pasise
kimą. Vėliau, po kelių metų, per
naujai ruošiamas Lietuvių die
nas (Lithuanian Fair) rudenį
pradėjo pardavinėti savo namie
keptus pyragus. Tokiu būdu
savo uždirbtais pinigais būrelis
visada remia skautišką spaudą,

savo rajono skaučių keliones į
skautiško lavinimo stovyklas
bei kursus; prieš vasaros sto
vyklas paremia savo globojamą
skautišką vienetą Lietuvoje;
reikalui atsiradus skiria nema
žai lėšų savo rajono stovykla
vietės reikalams; kiekvienais
metais atlieka Gerąjį darbelį.
Būrelis savo veiklą pradėjo
su dešimtimi narių sąraše.
Šiandien tas sąrašas padidėjo
trigubai. J u n g i a s i jaunesnės
sesės, tunte išaugusios, įvairias
vadovavimo pareigas ėjusios.
Prieš Kalėdas būrelio sesės
suvažiuoja į sueigą su savo vy
rais bei svečiais. Tokiai kalė
dinei sueigai visada atsiranda
sesių tarpe svetingi erdvūs
namai. 2003-siais metais, savo
puikią, naujai pastatytą rezi
denciją pasiūlė gražinietė Rūta
ir arch. Rimas Mulokai. Lauke
trykštantis fontanas, veranda
su nuostabiu vaizdu į Ramųjį
Vandenyną, didžiulė eglė, pa
puošta nesuskaitomais meniš
kais šiaudinukais ir aibė rau

donų poinsetia gėlių vazonuo
se kėlė šventišką nuotaiką ir
nuostabą šeimininkų dekora
tyviniu polėkiu.
Būrelio kalėdinės sueigos
buvo pradėtos ruošti prieš dvi
dešimtis metų. Ilgainiui išsi
vystė šių sueigų priprasta eiga,
kurią ir šiemet dabartinė būre
lio vadovė s. fil. Ina Petokienė
sumaniai pravedė. Pradžioje
buvo prisimintos Amžinybėn
iškeliavusios bei nepajėgios su
eigoje dalyvauti sesės. Pagar
biai sustojus ir žvakutės lieps
nelei mirguliuojant buvo per
skaitytos visų pavardės. Su
kalbėta malda, ir tada visi buvo
pakviesti prie suneštų tradi
cinių kūčių valgių stalo. Šei
mininkas buvo paruošęs įvai
riausių gėrimų, tuo dar labiau
sušildydamas visų ir taip jau
gerą nuotaiką. Susėdus prie
gražiai paruoštų stalų kitoje pa
talpoje, vyko ragavimas įvai
riais receptais pagamintų ska
nėstų ir įvertinimas komplimentais
visų šeimininkių pastangų.

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
Dr. PETRAS V. KISIELIUS
Inkstų, pūslės, prostatos
gydymas bei chirurgija
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

630-941-2609
Grįžus a t g a l i svetainę
linksmoji dalis praėjo giedant
kalėdines giesmes ir žaidžiant
visų pamėgtą suneštų kalėdinių
dovanų temperamentingą žaidi
mą. Šiais m e t a i s buvo suteikta
proga varžoviškai pasireikšti ir
gražiniečių vyrams, kartais meiliai
juos norint pavadinti Liutaurais.
Apžvelgiant praėjusių metų
būrelio veiklą, sesių uždirbtais
pinigais buvo prisidėta su visu
tūkstančiu dolerių prie trans
porto išlaidų, suvežimui lėktu
vais atvykstančius stovyklauto
j u s į J u b i l i e j i n ę „Karaliaus
Mindaugo" stovyklą, kuri vyko
mūsų rajono kalnuose. Vasaros
pradžioje buvo n u s i ų s t a keli
šimtai dolerių Lietuvoje globo
j a m a m s k a u t i š k a m vienetui, ir
Gerąjį darbelį vykdant •— keli
šimtai dolerių Vaikų globos
n a m a m s Šiauliuose.
Po Kaziuko mugės darbų
p a p r a š y t o s , globojom dr. R.
Giedraičio suorganizuotus sep
tynių savaičių k u r s u s , kaip rim-

KAFOOLOGAS-ŠIRaES UGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys danes uJ pnemamą kainą.
Susitarimui kabėti airiškai arta ietuviskai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

tai ir atsakingai pasiruošti
įvairioms pražūtingoms nelai
mėms. Kursai buvo pravesti Šv.
Kazimiero parapijos patalpose.
Dėstė programą L. A. ugniage
sių skyriaus lektoriai. Kursus
lankė 30 užsiregistravusių, pu
sė jų buvo nelietuviai parapi
jiečiai. Sėkmingai atlikusiems
pavestus uždavinius buvo įteik
ti pažymėjimai.
Pradedant naujus 2004-tuosius metus būrelio miela sesė
vadovė Ina Petokienė, sėkmin
gai būreliui vadovavusi lieka
pareigose antrai kadencijai, už
ką visos būrelio sesės yra labai
dėkingos. Taip pat padėka
tenka ir gerai dirbusiai būrelio
vadijai: sesėms Laimai Balčienei, Aldonai Kudirkienei, Aldo
nai Venckūnienei ir Irenai Vil
kienei. Padėka ir visoms kitoms
sesėms, savanoriškai atlikusioms
vienkartinius uždavinius, užtik
rinant būrelio darbščią ateitį.
v.s. V a n d a Zelenienė
Reseda, CA

Apie skautus ir „saldžiausią" metų renginį
T ę s i n y s . P r a d ž i a N r . 13

— reginys, kurį stebint ne tik
..akys norėjo", bet ir „pilvas
Skautai turi būti geri savo prašė"?
krašto piliečiai. Skautų įkūrė
— M a r y t ė : Renginys vadi
j a s , dirbdamas su j a u n i m u , nasi — „Kalėdų namuko" pro
suprato, kad jie labai myli jektas („Gingerbread house") ir
gamtą, uždaviniai buvo gamtos yra vokiečių kilmės. Tai labai
aplinkoje.
Gamta
iššaukia pamėgta šeimos šventė, tapusi
pačias geriausias savybes. Jūrų tradicija jau nuo 1926 metų.
skautų uždavinys — auklėti Tuomet iškepamos, ir vėliau
Lietuvos jaunimą, kad išlaikytų sulipdomos, visos namo dalys —
jūreivišką tradiciją. Tačiau ge stogas, sienos, kaminas, ir na
rai kartais nusileisti „nuo van mukas išeina tikras namas, ke
dens ant žemės". Visų skautų lių aukštų. Paskui jį vaikai pa
tikslas yra tas pats, tik pasi puošia. Čia ir yra tikroji sąsaja
renkama skirtinga specialybė. su pasirengimu Kalėdų šventei,
Jie visi pradeda nuo tos pačios kuo geriau pasiruošti jų sutikimui.
programos Tik vvresni renkasi
— Jūsų vadovių nuomone,
specialybę.
koks yra šio renginio tikslas? Ką
— Ar tai vienas jš tradiciniu reiškia namas? Galbūt dar yra
skautų veiklos renginiu? Kaip kita „namuko" reikšmė?
vadinasi toks „saldus'1 rt-nginys
— M a r y t ė : Mūsų tikslas —

kad v a i k a m s butų smagu ir
linksma. Pas mus namuose visi
susirinkdavo ir puošdavo na
mukus. Visiems buvo nustaty
tos taisyklės ir vaikams, ir
mamoms. Mamos su puoduku
kavos sėdėdavo virtuvėje ir
laukdavo, kada vaikai baigs
puošti namukus. Tai buvo gera
proga šeimyniniam susibūrimui
ir susipažinimui. Saldainių pa
sidalinimas — labai svarbi
šventės dalis. Mergaitės atsi
neša saldainius ne tik sau. bet ir
kitoms. Kad mokėtų dalintis ir
tame j a u yra gėris, džiaugsmas
nieko kitam negailėti, nepavy
dėti. Namuko reikšmė — sim
boliškai susijusi su šeimos
tradicijomis,
šeimos
židinio
išlaikymu.
— Onutė: Norisi suburti ne

tik mergaites, bet ir šeimas, jų
tėvelius, m a m y t e s . Kad mo
k ė t u m ė m e pasidžiaugti ne tik
savo kūrybiniu d a r b u , bet ir
kitų darbais, nes visų darbai
yra gražūs.
— K o k i a gi šios gražios
skautu k a l ė d i n ė s šventės gi
mimo istorija?
O n u t ė : Renginys vyksta jau
daugiau kaip 20 metų. Mano
m a m a Maryte Utz, tuo metu
vadovavo „Dubysos" draugovei,
kartu su kolege Ramune Lukiene sugalvojo „Namukų suei
gos" šventę. Amerikoje yra labai
populiaru švęsti tradicinį „Ka
lėdų namuko" projektą Žmonės
dažniausiai išsikepa namukus,
arba patys įvairiai pasistato.
M a r y t ė : R a m u n ė Lukiene
pasiūlė švęsti „Kalėdinio projek-

to" namuką. Tada, atsimenu,
Onutė buvo septynerių metų.
— Kaip daromi namukai,
kokios naudojamos „statybinės
medžiagos" šioje kūryboje?
— Marytė: Jau žinome iš
anksto, ko mums reikia, vyres
nės skautės jau prieš savaitę
susiburia, namukus sulipina ir
jie jau būna paruošti. Namukų
forma būtinai turi būti paruoš
ta. Tuomet vaikai gali pradėti
n a m u k u s puošti pagal savo
vaizduotę Svarbu iššaukti kū
rybingumą, kai yra kuo daugiau
įvairių priemonių (t.y. įvairia
rūšių saldainių). Cia proga pasi
džiaugti
mergaitėms kitoje
aplinkoje, be sueigos, rikiuotės,
dainavimo, žaidimo ar kitokio
užsiėmimo.
Nukelta į 5 p s l . "^

PENKI JAV LB DEŠIMTMEČIAI

DRAUGAS, 2004 m. sausio 28 d., trečiadienis
BRONIUS NAINYS

JAV LB veikla tęsiasi ir toliau

Vaiva Vėbraitė.

A

merikai, Lietuvai ir Ame
rikos lietuviams tebereikia
LB ir visos jos, plačiai
išsikerojusios veiklos.
Amerikoje gimusi ir augusi,
aš nesu įpratusi ypač iškilmin
gai švęsti gimtadienių. Tačiau
Lietuvoje vyrauja kiti papročiai
— gimtadieniai, o juolab jubi
liejai, reta proga žmogui pabūti
didelio rato savo artimųjų,
draugų ir kolegų dėmesio cen
tre. Jubiliatui pasakoma daug
tiesos, paprastai malonios iš
girsti tiesos, nors kartais ir
švelniai įgnybiama, išsakomi
nuoširdaus įvertinimo žodžiai
į akis.
Lietuvoje dirbdama, daly
vavau ne viename tokiam ren
ginyje. Iš pradžių jausdavausi
nelabai patogiai — vienas po
kito svečiai atsistoja ir kalba
apie jubiliatą, taip rimtai ir
plačiai, tarsi jo net
nebūtų
kambaryje. Tačiau kitą rytą iš
girsdavau
iš gimimo dieną
šventusiojo: ..Tuo
momentu,
kai visi apie mane šnekėjote,
buvo nejauku, ką pasakysit.
Bet šiandien esu laimingas.
Pamačiau, kad esu reikalingas
ir kad ne vis tiek, ką ateity
veiksiu ir kaip dirbsiu... Su
pratau., kad visa, ką dariau ir
ką darysiu — tiek man. tiek ir
kitiem, tikrai reikšminga".
Tuomet supratau, kodėl
verta „iškalbingai" švęsti gim
tadienius. Be jų paprastai
nerandame laiko ir nesusiorga
nizuojame pasakyti vienas
kitam paprastą tiesą,
kad
esame visi be išimties bendram
reikalui svarbus ir reikalingi.
Tai. ką kiekvienas mūsų da
rėme ir ką darysime, yra uni
kalu, nepakartojama — kiek
vienas mums visiems klojame
gyvenimo kokybės pamatus.
Tai yra bendruomenės su
mažąja ..b" esmė. Jokia nau
jiena — John Donne šešiolik
tame šimtmetyje rašė: „Visa
žmonija yra sukurta vieno
Autoriaus ir yra sudėta kartu
vienoje Kūrėjo knygoje... nėra
žmogaus, kuris butų sala.
išbaigta savyje". I..A11 mankind
is of one author. and is on volumo... No man is an island.
entire of itself...".
Knyga, kurią šiandien susirinkor.ie aptarti, liudijimas
John Donrte išsakytos tiesos.
Liudijimas, kad nei vienas ne
same sala savyje. Užtat, trokš
dami savo gyvenimą grįsti są
moningai pasirinktomis verty
bėmis, siekti sveikai ambicingų
bendrų tikslu. įprasminti savo
individualius gebėjimus, ir iš
auklėti vaikus, kad butų drąsūs
savos kultūros nešėjai ateitin
— mums reikia vienas kito. Ir
to negana: mums reikia pat
varios visuomeninės struktū
ros, kuri mums padėtų ir mus
įgalintų padėti vienas kitam.
Kai dirbau Lietuvoje. Švie
timo ministerijoje, mane šiek
tiek suerzindavo kartkartinis
premjero Brazausko pasisaky
mas, kad šaliai reikia ..stabilu
mo". Tuo tarpu aš galvojau, jog
labiausiai reikia pamatuotų
permainų, kad Lietuvos švieti
mo sistema geriau parengtų
jaunus žmones gyventi nepri
klausomojo ir demokratinėje
valstybėje, laisvos rinkos sąly
gomis Juo daugiau dirbau, tuo
geriau ėmiau suvokti, kode!
premjeras, ir ne
tik jis, o

daugelis Lietuvos žmonių, laiko jame tūkstantinės minios emo
Nuolatinį tikslą dabar daž
pastovumą tokia svarbia verty cijų proveržiu: pykčiu ir meile nai pabrėžia mūsų visuome
be. ^Tai natūralu visiems, kurie kartu. Pyktis
naikintojams. niniai veikėjai, sako „mūsų sie
patyrę visos savo gyvenimo są Meilė Lietuvai.
kis yra išlaikyti lietuvybę".
rangos didžiulį
sukrėtimą.
Penkių dešimtmečių kny Manau, kad būtina skaidriai
Žmonės trokšta patikimumo, goje išspausdinti Broniaus Nai atsakyti skeptikams, dvejo
ramios ateities.
nio vaizdūs Bendruomenės kū jantiems šiuo teiginiu. J u k
Patikimumas tokia didelė rimosi laikotarpio prisiminimai: skeptikų turima ir tiesos, kai
vertybė, nes likimas skriaudė „Mums reikėjo ruoštis šuoliui jie sako, kad dabar norintys
Lietuvą ne kartą, atimdamas iš net už vandenyno... Kilo visiš gali važiuoti sau sveiki į laisvą
jos žmonių nuspėjamą ateitį. kai nauja mintis... po pasaulį Lietuvą. Jų turima ir tiesos, kai
Čia esantys šiandien dar vis pasklidę lietuviai, susiskirstę į jie sako, kad ne JAV, o Lie
nesunkiai galime įsivaizduoti daugybę organizacijų, tautybės tuvoje lietuvybė bus puoselė
mano tėvelių k a r t o s p a t i r t u s ilgai išlaikyti negalėjo. Prieita jama, arba neišvengiamai ji
jausmus, 1940 m. išvydus oku išvados, kad reikia rasti pa blės. Kam tada JAV - reikia tiek
pantus. Apie tai jie vaizdžiai grindą, taip pat ir būdą, visus stengtis, kam reikia lietuviškos
papasakojo, kai aiškino, kodėl sutelkti į vieną organizaciją... žiniasklaidos, šeštadieninių mo
teko mylimą tėvynę apleisti. Tie todėl, kad yra ir bendras tik kyklų, šokių švenčių, kuriose vi
vaizdai mano pasąmonėje ne- slas. Iš tikrųjų net du. Vienas durvasaryje sukiojamės su vil
dyla. Jie ganėtinai skaudūs ir — laikinas: padėti Lietuvai noniais sijonais? Ar visa tai ne
išsikovoti laisvę, o kitas — nuo atgyvena? Širdyse — mes žino
šiandien.
me, kad ne, tačiau kaip atsa
Anos kartos
tuometinę latinis: tarp po pasaulį paskli
kyti šaltu protu?
dusių
lietuvų
išlaikvti
lietuvydabartį ir jų ateitį, jų santykius
su visomis laisvos šalies insti bę".
Ar tebėra tiesa, kad, kaip
tucijomis ir pačia valstybe, jų
Remiantis minėtais dvejais Chartoje teigiama, „tauta yra
šeimas ir bažnyčias, jų mokyto bendrais tikslais ir tautiškumo prigimtoji žmonių bendruo
jus ir mokyklas, jų nuosavybę ir sąsajomis 1949 m. birželio 14 d. menė" ir kad „lietuvis lieka
jų
profesijas triuškino dviejų parašyta „Lietuvių charta", ku lietuviu visur ir visada?"
beprotiškų ideologijų pakurtas ri yra tarsi mūsų
Bendruo
Na, dabar vyksta globali
karo aparatas. Daug žmonių ir menės konstitucija. Beje, visai zacija, kokią Chartos rašymo
fiziškai
su
metu niekas nenaikino. Kai — — — — — — —
— — ^ —
butų galėjęs įsi
vaizduoti.
Laisvų
kuriuos išgi
valstybių
sienos
nė iš Lietu
tampa
atviros
vos. Jie įvai
B e n d r u o m e n ė s veikėjų kova — tai ne
visokių
idėjų,
riais keliais,
ginkluota
partizanų
kova
už
Lietuvos
žmonių,
prekių
stengdamiesi
srautams. Žmo
išlikti,
kad
laisvę. Tačiau ji buvo savaip atkakli.
nės išvyksta iš
kuo greičiau
J
i
naudojosi
visomis
Vakaruose
Lietuvos ir at
sugrįžtų na
vyksta
į ją. Vis
mo, pasiekė
prieinamomis priemonėmis ir mūsų
daugiau
jaunų
Vakarus. Jie
šeimose
ji
tapo
gyvenimo
būdas.
Lietuvos
žmonių
— mūsų ant
atskrenda į JAVroji
banga,
^
_
_
_
_
^
_
_
es.
mokytis, dirb
m a n o tėvai ir
_^_mmmmmm^_^^_
ti,
prasigyventi.
seneliai.
Nuo
šio
maišymosi
po pasaulį
Užtruko laiko, kol antroji neseniai aš ją parodžiau drau
jų
tautybė
nepasikeičia,
lygiai
banga suprato, kad namo nebe gui, kuris dirba atsakingose
taip.
kaip
nepasikeitė
antrosios
grįš, kad buvusių namų apskri pareigose Lietuvoje. Jis man pa
tai nebėra ir nebebus. Tai su sakė: „Žinojau, kad turite kaž bangos tautybė, kai jie buvo
ten dokumentą, kuris „išvietinti" iš Lietuvos. Be
pratę gedėjo, tačiau sąvokos kokį
..namo" nepalaidojo, o ją per jums labai svarbus... nebuvau abejo, nutausti galima. Tačiau
kūrė. Taigi aš gimiau ir užau jo matęs. Įdomu. Nemanau, kad tai yra praradimas, asmeninė
gau ne Lietuvoje, o naujuose Lietuvoje yra tekstas, kurį žmo nelaimė, kuri matomai gali
lietuvijos, gyvenančios už Lie nės taip priimtų, kaip savą..." įvykti bet kur — kad ir Lie
tuvos ribų, „namuose" — už Tiesa, kad Charta mums sava tuvoje, ne vien Amerikoje.
Suvokimas savo tapatybės ne
sienio lietuvių bendruomenėje. jau beveik 55 metus.
bepriklauso nuo geografinės
Mano galva, mūsų „antroji
Ar būna, kad dokumentas
banga" sukūrė Lietuvių Bend per tiek metų nepasensta, ne būsenos, o nuo asmens pasi
ruomenę dėl dviejų pagrindinių praranda savo opumo 0 Pripažin rengimo teigti „taip, aš esu —
aš esu lietuvis". Jei ištarsime,
priežasčių.
kime, kad retai. Tačiau, nors
„taip aš esu" savo tautai, tebe
Pirmoji, kad karo vėtomi ir jos žodžiai skamba kiek seno
norėsime šiandien to paties, ko
mėtomi žmonės siekė Bendruo viškai. Chartos esmė yra itin
mūsų tėvai ar seneliai norėjo
menės užuovėjoje sukurti sau ir moderni. Tai svarbu. Juk, kai
prieš pusšimtį metų, nes tai yra
savo šeimoms bent grūdelį pas įvyko tai, ką pernai JAV prezi
paprasčiausiai žmogiška: bet
tovumo, tiksliau — dvasinio dentas George W. Bush savo
kur pasaulyje burtis kartu;
patikimumo, kurį galėtume me kalboje Vilniaus rotušėje api
siekti sąlygų sąmoningai spręsti
taforiškai pavadinti — namai. būdino „stebuklu", ir Lietuva
savo ir savo tautos likimą, dirbti
Šie namai buvo pastatyti ant atstatė savo nepriklausomybę,
bendram gėriui ir išauklėti
atkurtų karo draskomų verty Bendruomenės „laikinoji už
vaikus, kad jiems nebūtų sveti
bių: tikėjimo, kultūrinio pavel duotis" buvo tarsi įgyvendinta.
ma tai. kas mums šventa. Tai ir
do, pagarbių visuomenės san
Sakau „tarsi", nes tol, kol yra „lietuvybės išlaikymas", ku
tykių, lietuvių kalbos.
demokratinės institucijos ne ris praturtins ne vien mus pačius.
O antroji priežastis— tvirti tvirtos, kol valstybinis ir pilieti
Bendruomenės n a m a i suteikė nis mąstymas nėra visuotinis,
Jei mums seksis „išlaikvti
tam tikrus apkasus kovai, kuri kol praraja tarp varguomenės ir lietuvybę", lietuvija tuomet nuo
buvo skirta teisingumui atsta turtuomenės gili. kol užsienio sekliai stiprės ir plėtosis visam
tyti. Kitaip sakant, skirta padė valstybės savo dideliais pinigais pasaulyje. O lietuvija — ne
ti Lietuvai sugrąžinti laisvę. mano lenkti Lietuvos vadovus atskiriama Lietuvos dalis. Ga
Žodį „kova", aišku, naudoju vienaip ar kitaip — tol valstybė lime teigti net daugiau — lietu
perkeltine prasme Bendruo trapi. Kol valstybė trapi, tol vija yra neatskiriama pasaulio
menės veikėjų kova — tai ne kiekvienas ją branginantis žmo kultūrinio
paveldo
dalis.
ginkluota partizanų kova už gus, nesvarbu, kur gyvena, taip Globalizacijos eroje tik gilėja
Lietuvos laisvę. Tačiau ji buvo ir stovi jos sargyboje.
Chartos seniai bylojama tiesa:
savaip atkakli. Ji naudojosi
Po nepriklausomybės atga „tautinė kultūra įneša savai
visomis Vakaruose
prieina vimo — faktas — kad dalis mū mingą indėli į visuotinius
momis priemonėmis ir mūsų sų nuo pirmų dienų jautėmės žmonių giminės laimėjimus".
šeimose ji tapo gyvenimo bū pasimetę. Vyko dialogas tarp Tą pačią mintį dabar atkartoja
das.
Bendruomenės ir laisvos Lietu naujausi Europos Sąjungos ir
vos.
Būta daug kalbėjimo ir Jungtinių Tautų dokumentai.
Aš buvau vaikas, kai dvasi
nemažai
nesusikalbėjimo. Būta
ninkas Martin Luther King
Tuomet aišku, kad mums
nusivylimų,
be abejo, abipusių. visiems: Amerikai. Lietuvai ir
pasakė: „Be teisingumo, negali
būti taikos". įsiminė man, jau Ne paslaptis, kad dėl jų buvo Amerikos lietuviams tebereikia
nam žmogui, ši citata, nes trum užsienyje gyvenančių lietuvių, JAV Lietuvių Bendruomenės ir
pai ir drūtai išaiškino, kodėl kurie rėžė: „Pareiga rūpintis visos plačiai išsikerojusios jos
mano šeima privalo gyventi ki okupuota tėvyne baigėsi su oku veiklos Puiku, kad ji jau tapo
taip, nei mokyklos draugių pacija. Pagaliau nuo šios parei mūsų paveldu: mūsų pirmtakų
šeimos. Nėra teisingumo, nėra gos išsilaisvinome ir mes — dovana Amerikai, Lietuvai,
taikos: užtat tėvelis ilgai nak ateityje tik savimi ir rūpinsi mums ir mūsų vaikams, taip
timis vis dviem pirštais tapena mės". Šie žmonės buvo užmiršę, pat dabar iš Lietuvos atvyk
savo „Olympia" lietuviška rašo o gal ne visai supratę, neprik stantiems tautiečiams
ma mašinėle, užtat taupome lausomybės tikslo — „antros
Penkiasdešimtmečio knyga
kiekvieną skatiką ir aukojame medalio pusės" — kad. atgavus liudija tai, kad šį neįkainojamą
de palikimą išmąstė. statė, ir
„Lietuvos reikalams", užtat laisvę, tenka ją įtvirtinti
mokratinėmis
priemonėmis,
rei
lipame j autobusus ir toli va
puošė mūsų tautos tikri milži
žiuojame į politines demon kia ją tausoti, o taip pat kitą Ben nai. 1951 metais, kai JAV LB
stracijas, kur visi kartu alsuo druomenės tikslą— nuolatinį.
buvo įkurta, kai kurie iš šalies

žiūrintys vakariečiai, pragma
tinės politikos atstovai, galėjo
pagalvoti, kad Bendruomenės
kūrėjai gyvena vargingais pri
siminimais, ir nerealiais sap
nais. Jie, taip manydami, bū
tų stipriai suklydę. Ši knyga
byloja tiesą, kad per penkias
dešimtmetį JAV Bendruome
nės tarybų ir valdybų, apygar
dų ir apylinkių vyrai bei mo
terys buvo tikrų tikriausi poli
tikos pragmatikai: gabūs visuo
menininkai, gudrūs derybinin
kai, s u m a n ū s finansininkai,
valingi vadovai. Lenkiu galvą
prieš juos visus. P r a d ė d a m i
plyname, k a r o n u s i a u b t a m e
lauke, jie p a s t a t ė organizacinę
struktūrą, kuri yra pakanka
mai erdvi visoms t r i m s išeivi
jos bangoms, kurioje sutelpa ir
gražiai atsiremia vienas į kitą
praeities ir ateities darbai.
Reikia pažymėti, kad ir pati
knyga
— daugelio žmonių
didelio darbo ir ryžto vaisius.
Ypač norėčiau padėkoti pir
miniam redaktoriui, Lietuvos
karininkui Baliui Raugai ir
jam į talką atėjusiai žurnalistei
Audronei Škiudaitei. Viršelį ir
maketą k ū r ė D a u m a n t a s Giri
ninkas. Knygos išspausdinimą
Lietuvoje įgalino Lietuvių fon
do parama. Ačiū Lietuvių fon
dui! Nepaprastai daug talki
ninkų, apžvalgininkų, metraš
tininkų kruopščiai rašė, kad
aprašytų mūsų bendruomenės
visų lygmenų, visų sričių mar
guosius laukus.
Prisipažinsiu, kad kai pir
mą kartą šią knygą pakilnojau,
maniau, kad bus sunku per
skaityti. 800 puslapių... apylin
kių istoriniai aprašymai... Ne
buvo taip. Ši knyga — tarsi
pokalbis, nuolatinis gyvas po
kalbis, t a r p žmonių, k u r i e
svarsto patį įdomiausią klau
simą: „O kaip gyvensime to
liau?" Klausimas
visuomet
svarbus, a t s a k y m a s niekuomet
nėra savaime
a i š k u s , ir jį
išspręsti galima tik perpratus
savą praeitį.
LB veiksmas tęsia
si. O
„JAV
LB
penki d e š i m t m e č i a i " k n y g a
dabar šalia. Ją pakeliu, ir pri
simenu praeity išklausytų
ir
sakytų
kalbų
jubiliatams
esmę. „Visa tai ką kiekvienas
darome, visiems reikšminga".
Kviečiu
visus — imkite ir
skaitykite, nes čia jūsų knyga
ir joje atrasite save, galiu tvir
tai patikinti, rasite savo pačių
tautinius lūkesčius, abejones ir
atradimus. Rasite tai. ką
norėsite aptarti tarpusavyje ir
papasakoti v a i k a m s
Rasite
besąlyginę meilę Lietuvai ir
tvirtą pagarbą žmogui, rasite
viltį ir tikėjimą, kad kelias,
daug reikalaujantis ir žadantis,
mus ir mūsų tautą veda vingiu
— kuris visuomet dar prieš
akis.

JAV.

JAV LB Krašto valdybos
pirm. Vaivos Vėbraitės kalba,
pasakyta 2004 m. sausio 18 d.
Čikagoje. JAV LB penkių
dešimčių metų veiklos istorijos
knygos sutiktuvėse.

JAVLB
\ enki

P dešimtmečiai

Ką gavau, noriu
grąžinti
iais žodžiais nauja JAV
Lietuvių B e n d r u o m e n ė s
Krašto valdybos pirmi
ninkė Vaiva Vėbraitė atsaki
nėjo Čikagos lietuviams, klausinėjantiems, kodėl ji sutiko imtis
šio s u n k a u s
ir
atsakingo
visuomeninio uždavinio. O tai
— t i k r a i garbingas žingsnis,
nes Vaiva, jau Amerikoje gi
m u s i lietuvaitė, susipratusios
lietuviškos šeimos išauginta, iš
mokyta gerai lietuviškai kalbėti
ir p a s k a t i n t a j u n g t i s į lietu
višką veiklą, priminė, kad ją
ugdė, brandino, lietuvišku keliu
vedė ir visuomenininke padarė
Lietuvių Bendruomenė. Todėl
šias įgytas vertybes ji nori
Bendruomenei ir atiduoti. Savo
patyrimu, sugebėjimais, darbu.
Užmojį belieka tik sveikinti ir
palinkėti sėkmės. Ir kartu pasi
didžiuoti ryškiai naujos pir
mininkės pabrėžtu Bendruome
nės nuopelnu. Bet taip pat ne
reikia užmiršti ir pagrindinės
Bendruomenės ląstelės — šei
mos, be kurios rūpesčio užsieny
je gimęs lietuviukas neturėtų
brangiausio tautos turto — lie
tuvių kalbos, taigi nė lietuvy
bės.

Š

Vaivos Vėbraitės atėjimu
galime džiaugtis ir p a m a ž u įsipilietinančiu „dirigento lazde
lės" perdavimu j a u užsienyje
gimusiai kartai, kuri, beje, tam
prius ryšius laiko ir su neseniai
atvykusiais. Prisimindami prieš
keletą metų, irgi užsienyje gi
musio, „ledų laužėjo", — taip jį
vadinčiau, — V y t o Maciūno pir
mininkavimą, paskui grąžintą
Algimantui Gečiui, o dabar vėl
perduotą „amerikietei" Vaivai
Vėbraitei, galime tik pasigirti,
kad šis „lazdelės perdavinėji
mas" vyksta sklandžiai, tvar
kingai, abiems kartoms darniai
bendradarbiaujant. Taigi Lietu
vių Bendruomenei ateitis dar
šviesi. Tai patvirtina ir Vėb
raitės Čikagos lietuviams pri
mintas pasiryžimas didelį dė
mesį kreipti į t r e č i a b a n g i u s .
Puiku, nors teigčiau, kad naujai
pirmininkei čia naujo kelio gal
ir nereikės ieškoti, nes jis labai
stipriai buvo m i n a m a s ir Algi
m a n t o Gečio vadovaujamos val
dybos. Jo pastangomis nemažai
trečiabangių atsirado apylinkių
valdybose, jų pirmininkų kėdė
se ir dabartinėje taryboje. Vėb
raitei teks tik tą kelią tvirčiau
grįsti ir uoliai saugoti nuo ap
dulkėjimo.
Iš Vaivos Vėbraitės kalbos
bei įvairių pareiškimų, aišku,
kad nauja p i r m i n i n k ė gerai
įsisąmonijusi JAV Lietuvių

Bendruomenės tikslus, puikiai
pažįsta „tradicinį" lietuvybės
išlaikymo kelią, bet žada ne
vengti ir naujovių, kuriomis
bandys su išeivija geriau su
pažindinti Lietuvą, kuriai mes
vis dar esame lyg ir „ūkanotas
dangus". Šiam tikslui yra skirta
ir Balio Raugo redaguota, Al
gimanto Gečio valdybos išleista,
800 psl. knyga „JAV LB penki
dešimtmečiai", kurios sutiktu
vių švęsti Vėbraitė čia ir buvo
atvykusi. Gerai, bet ši knyga tik
nedidelė pradžia, ir gal per daug
sausai istorinė, nors šios srities
„graužtukui" ir nepakeičiama,
bet reikėtų ir kitokių, tinkančių
laisvalaikio skaitytojui, lei
dinių. Ir ne vieno, ir ne dviejų.
Linkėčiau pirmininkei dėmesin
giau šia linkme pasidairyti ir
stipresnės
Lietuvių
fondo
pagalbos paieškoti.
Vaiva Vėbraitė kalbėjo ir
apie pagalbą Lietuvai. Parama
jaunai valstybei tiek pat svarbi,
kiek pagalba jai išsikovoti, teigė
nauja JAV LB vadovė, tačiau
taip pat pabrėžė, kad lietuvybės
išsaugojimas lieka irgi toks pat
svarbus, kaip visais praėjusiais
laikais. Be abejo, ji žino ir viso
to išsaugojimo darbą, pažįsta
darbininkus ir jų naudojamas
priemones. Čikagoje ji aplankė
ir pora lietuvybės išlaikymo
židinių. Knygos sutiktuvės vyko
žinomoje lietuvybės tvirtovėje,
Jaunimo centre, kalbėjo ji Ci
cero lietuvių susiėjime, ir gaila,
kad pirmininkė pristigo laiko
užsukti j Pasaulio lietuvių cen
trą, Lemonte Manau, jai žino
ma, kad čia, šalia Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos, yra
įsikūrusios d a b a r didžiausia
JAV Lietuvių Bendruomenės
apylinkes ir Vidurio Vakarų
apygardos valdybos, gausiausia
išeivijoje lietuviška mokykla,
daug kitų organizacijų, o ypač
daug užsimojusi, irgi Vaivos
kartos vadovaujama, sportinin
kų „Lituanica". dabar pasiryžu
si pastatyti „Jaunimo namus",
kurių laukia net 500 jaunų lie
tuviukų. O tai vienas pačių pa
grindinių Lietuvių Bendruome
nės lietuvybės išlaikymo už
davinių, ir gaila, kol kas dar
nesulaukęs reikiamo jos dėme
sio. Manau, tikrai ne tuščiai bū
tų buvęs praleistas laikas. JAV
LB pirmininkei kelias valandas
su šių Bendruomenės padali
nių, mokyklos. PLC ir „Lituanicos" vadovais pasitarus. Čia
jos laukė. Ir tebelaukia. Ir be
ypatingos progos ji būtu pagerb
ta, šioje lietuvybės tvirtovėje
savaiminiu tikslu apsilankiusi.

Branduolinės energetikos naudojimo
Lietuvoje tęstinumo galimybės
Antradieni,
sausio
20
d.,
Lietuvos Respublikos preziden
tas Rolandas Paksas priėmė
Kauno Technologijos universite
t o Šilumos ir atomo energetikos
katedros
vedė|a
profesorių
habilituotą daktarą Joną Gylį.
KTU Šilumos ir a t o m o ener
getikos katedros vedėjas pris
tatė prezidentui preliminarinius
Branduolinės energetikos nau
dojimo Lietuvoje tęstinumo stu
dijos rezultatus. Galutiniai studi
jos rezultatai bus pateikti šių
metų lapkričio mėnesi.
Profesorius |. Gylys informa
vo prezidentą, jog studijoje at
liktų
finansinių
skaičiavimu
m e t u nustatyta, kad naujoji ato
mine jėgainė yra visiškai pajėgi
konkuruoti su duju kurą naudo
jančiomis šiluminėmis jėgainė

mis.
Valstybes vadovas teigiamai
įvertino Branduolinės energe
tikos naudojimo Lietuvoje tęsti
numo
studijos
rezultatus,
rodančius, jog Lietuva ateityje
gali sėkmingai plėtoti bran
duoline energetika ir padėkojo
profesoriui už atliktą didžiuli
darbą, vertinant branduolinės
energetikos perspektyvas Lietu
voje.
Prezidentas R. Paksas pakar
tojo savo rinkimu programoje
išreikšta nuostatą, jog Lietuva
turi būti savarankiškai apsirūpi
nusi energetikos ištekliais ir likti
saugios branduolinės
ener
getikos šalimi.
Prezidento spaudos tarnyba
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LsrišikaL mis

ikomsniajm
Aš prirariu A. Virvyčiui
A. Virvytis „Draugo" laiškų
skyriuje (2004.01.21 d.) savo
laišką pavadino „Klausimas
teisės žinovams". Aš noriu tą
laišką pakomentuoti.
Per trylika metų man vis
knietėjo t a s pats klausimas:
kodėl lietuvių tautos išdavikai
iki šiol nebuvo nubausti, kodėl
jiems leidžiama kandidatuoti ir
būti išrinktiems į aukštas val
stybės vietas ir toliau kenkti
Lietuvai.
Apmaudu dėl tokios aki
vaizdžios neteisybės. Jeigu tie
išdavikai, savųjų tautiečių žu
dikai, okupanto kolaborantai
būtų buvę bausti, Lietuvos 50
metų okupacijos žaizdos grei
čiau užgytų.
Skaitant A. Virvyčio pasiū
lymą „uždaryti išdavikus į
zoologijos sodo narvus, kad pra
eiviai galėtų juos matyti ir iš
reikšti savo jausmus", prisimi
niau Grūto parką, kurį teko pa
matyti pereitą vasarą.
Visi tie lietuviai, okupanto
kolaborantai, taip gausiai pri
statyti parko lankytojams, tu
rėtų būti vienoje didžiulėje užt
varoje, su iškaba, nusakančia jų
darbus: „Liaudies išnaudotojai,
tautos engėjai".
Nutilo ginčai dėl to parko,
nes jie jau nusibodo, o savi
ninkas — įsteigėjas semiasi
pinigus iš norinčių įsitikinti, dėl
ko buvo ginčijamasi. Ir aš
buvau viena iš jų.
Pamačiusi parke gražiai su
statytus okupantų tarnų bius
tus ir statulas, jų pareigų bei

vietovių aprašymus, bjaurėjausi
visu tuo sumanymu.
Tame parke turėtų būti pa
rodoma žiauriai miškuose ir
kalėjimuose n u ž u d y t i t a u t o s
vaikai, t r e m t i n i a i t o l i m a m e
Sibire, o ne šie nusikaltėliai.
Tada šis p a r k a s pasiteisintų,
nes okupacijos metais gimę ir
augę mūsų tėvynainiai geriau
galėtų s u p r a s t i savo tėvų,
senelių ir vyresniųjų brolių,
giminių patirtą skaudžią neda
lią. Gimusieji t a r p 1940 ir 1990
metų galėtų įsijausti į m ū s ų
tautos patirtas kančias, nes
tėvai bei seneliai anuomet bijojo
kalbėti prieš okupantą, kad nei
jie patys, nei j a u n i m a s dėl to
nenukentėtų. Tačiau d a b a r y r a
būtina tai jiems pasakyti. Gal
Tuskulėnų dvaras galėtų būti
t i n k a m a vieta tokiam istori
niam parkui?
Salomėja Daulienė
Chicago, IL

Aš dėl tų darželių
Pradžioje žiūrėjau į tą ant
radienio skyrelį gan skeptiškai:
kokia man, miesto gyventojui,
n a u d a iš tokio skyrelio. T i k
vietą užima...
Prisipažinsiu, kad d a b a r
antradienį j a u pirmiausia grie
biu ketvirtą puslapį ir skaitau,
ką tas Žalianykštis parašė. Kai
ateis pavasaris, sėsiu gėlių bent
į lovelį ant palangės, o balkone
auginsiu pomidorų.
Turbūt
pavasariop ir apie tai bus p a r a 
šyta „Daržų ir darželių" skyriuje?
Beje, labai norėčiau sužino
ti, kas tas Žalianykštis. Atrodo,

SEIMININKIŲ
KERTELĖ
Paruošia Julija K.
MALONUS LAIŠKELIS
Dar neseniai užsikroviau šias
pareigas — redaguoti „Šeimi
ninkių kertelę", o jau pradėjau
manyti, kad galbūt toks dar
bas — ne man... Bet štai ga
vau labai malonų laiškelį, ku
riame jadvyga rašo: „Sveikinu
jus su perėmimu 'Šeimininkių
kertelės'. Linkiu jums sėkmės
ir siunčiu lengvai pagami
namo sveiko maisto receptą".
Su gilia padėka Jadvygai,
šiandien spausdiname jos
receptą.

L
PIETŪS DVIEM,
naudojant maža elektrinę
viryklėlę

Ant viryklėlės padėklo pa
dėti 2 nestorus, 1/2 colio storio,
gabaliukus mėsos, pvz., jau
tienos (labai skaniai išeina su
..blade steak"), 2 be kaulo kar
bonadus (pork chops), dvi puses
be kaulo ir odos viščiuko krū
tinėlių.
Mėsą gerai
apibarstyti
prieskoniais — pipirais, im
bieru (ginger), ar kt„ žiūrint.
kas tai mėsai tinka. Apvertus
mėsą, apibarstyti kitą pusę.
J likusią ant padėklo vietą
pridėti nestorai supjaustytų
daržovių (1/2 colio storio), pvz., bul
vių, morkų, saldžių bulvių ir kt.
I matavimo puodelį (measuring cup) įberti 1 šaukštą
kukurūzinio krakmolo (corn
starchl įpilti 2 šaukštus citri
nos sulčių (mažiau, jeigu kas
nemėgsta per rūgščiai): galima
naudoti iš buteliuko įpilti van
dens, kad siektų 1/3 puod.
Viską gerai sumaišyti ir užpilti
ant paruošto maisto.
Padėklą gerai uždengti foli
ja, padarius 5 mažas skylutes,
ir įstatyti j viryklėlę. Kepti 45-

50 min. prie 350° F. tempe
ratūros.
Galima kepti ir didelėje
orkaitėje, pirma ją įkaitinus iki
350° F.
TROŠKINTA AVIENA

Daug k a s sako, kad n e 
mėgsta avienos, nes ji t u r i
specifinį kvapą ir skonį. Pa
mėginkite šį receptą ir pa
matysite, kad aviena gali būti
ypač skani (net sunku atspėti,
kad tai avies mėsa).
1 be kaulų šviežias avienos
priekinis kumpiukas (lamb shoulder — apie 3-4 sv.)
3 šaukštai stambios drus
kos (labai tinka sea salt)
1 citrinos žievelė (tik gel
tonoji dalis) supjaustyta siau
rais ruoželiais
1/4 puod. sukapotų itališ
kų (plokščiais lapeliais) pet
ražolių
4 česnako skiltelės
1 ir 1/2 šaukšto karčiųjų
pipirų (nesumaltų)
3 šaukštai geros kokybės
alyvuogių aliejaus
1 vidutinio dydžio morka
1 svogūnas
1 saliero lapkotis
1 puod. n e s a l d a u s (dry)
raudono vyno
2 puodukai jautienos a r b a
vištienos sultinio
Nuo avienos kumpiuko nu
pjaustyti visus matomus rie

kad jis tikrai nusimano apie
augalus ir įdomiai tą informaci
ją perduoda.
Jonas Tamošaitis
Chicago, IL
R e d a k c i j o s pastaba: džiau
giamės, kad J u m s patinKa sky
relis, bet Žalianykščio tikrosios
pavardės negalime išduoti. Tai
p a s l a p t i s , kurią pažadėjome
išlaikyti.

Kaktusai
„Užsikrėčiau" k a k t u s a i s !
Paskaičiusi apie juos „Mūsų
d a r ž a i ir darželiai" skyriuje,
n u v a ž i a v a u į p a r d u o t u v ę ir
nusipirkau net septynis, įvairių
rūšių. Nežinau visų pavadini
mų, bet tai nelabai svarbu. Man
patinka, kad jiems nereikia per
d a u g priežiūros, t a i vasarą,
važiuodama atostogų, galėsiu
saugiai savaitę palikti ir nenunyks. Bet, žinote, kas geriausia?
M a n o k a t i n a s , k u r i s vis apk r a m t y d a v o k a m b a r i n i u s au
galus, prikišęs nosytę prie pir
mojo kaktusiuko, b e m a t a n t at
šoko ir daugiau prie jokio auga
lo nelenda. O aš beveik metus
su juo pešiausi, mėgindama at
pratinti nuo šio žalingo įpročio.

grynai į lietuvybės išlaikymo
problemas JAV?
5. Ar yra logiška, kad JAV
LB Komisija imasi spręsti ir
svarstyti Lietuvos gyventojų
reikalus, pvz.:
a) Sveikatos apsaugos ir
ligoninių tinklo reforma.
b) Vaistų kompensavimas ir
jų sąrašo skaidrumo klausimas.
c) Europos Sąjungos finan
sinės paramos paskirstymas ir
kontrolės mechanizmas.
d) Visi kiti, grynai Lietuvos
ekonominiai reikalai.
6. Ar ta komisija negalėtų
patikrinti ir prezidento R. Pakso veiksmų „skaidrumo"?
7. Ar nebūtų geriau, jei JAV
LB nuliptų, nuo „didelio kume
lio" ir persėstų ant daug mažes
nio „kumeliuko"?
Lietuvių Bendruomenės at
sakymai į šiuos klausimus butų
įdomūs.
Vincas Juodvalkis
Los Angeles, CA

Keistos Pakso
rėmėjų gretos

l prez. Pakso rėmėjų eiles
Lietuvoje, be liberaldemokratų,
būriuojasi keisti asmenys: seiTaigi, ačiū Žalianykščiui...
mūnas V. Šustauskas, „Durnių
Irena Jovaišienė
laivo" kapitonas, buvęs stribas,
Darien, IL
V. Petkevičius, o vykusioje Pak
so rėmėjų demonstracijoje Vil
Keletas klausimų JAV
niuje buvo matyti ir Ivanovas,
Lietuvių Bendruomenei buvęs „Jedinstvo" vadas. Paksui nėra priešingas ir V. Us-pas1. Kiek yra JAV gyvenančių kich. Apkaltos procesui besi
ir save laikančių lietuviais tau tęsiant, nereiktų nustebti, jeigu
Vilniuje pasirodytų ir „samdyto
tiečių?
2. Kiek balsuotojų dalyvavo vaisko" — privežtų, apmokamų
demonstrantų.
paskutiniuose LB rinkimuose?
Išeivijoje ginti prez. Paksą
3. Ar gali LB skelbtis, kad ji
„Amerikos
lietuvyje" stojo P.
reprezentuoja visus lietuvius?
Žumbakis,
o
„Drauge" —jo nuo
Ar tai tik maža grupė aktyvistų
latinis
korespondentas
B. Nai
ir vadinamų veikėjų?
nys.
Šie
politinių
įvykių
apžval
4. Ar nereikėtų LB persio
gininkai
išeivijoje
patys
pamiršrientuoti ir veiklą nukreipti
balus, kumpiuką gerai iš visų jaus
pusių įtrinti d r u s k a . Nedi
4 česnako skiltelės (nulup
deliame dubenėlyje smulkiai tos ir smulkiai sukapotos)
sukapoti citrinos žievelę, 2 čes
2 (arba daugiau, pagal
n a k o skilteles ir petražoles. skonį) aštrieji „chilli" pipirai
Pipirus suskaldyti arba labai (gali būti džiovinti)
stambiai sumalti ir sumaišyti
3-4 svarai šonkauliukų,
su kitais prieskoniais, o po to supjaustyti kiekvienas atskirai,
tuo mišiniu įtrinti mėsą, įdėti į
nuimant kiek galima daugiau
gilų indą, uždengti ir šaldytuve riebalų
palaikyti per naktį.
3 lauro lapeliai (bay arba
Rytojaus dieną nupilti in laurel leaves)
de atsiradusį skystį. Įkaitinti
1/2 šaukštelio druskos
orkaitę iki 350° F.
174 šaukštelio maltų pipirų
1 vidutinio dydžio kopūsto
Keptuvėje įkaitinti aliejų ir
iš visų pusių pakepinti mėsą, galvutė (gūžys), smulkiai su
kol paruduos. Išimti iš keptu pjaustyta
vės ir laikyti šiltai. Į keptuvę
1 puod. rūgštaus (dry) bal
sudėti sukapotas likusias čes to vyno
nako skilteles, sukapotą mor
Supilti aliejų į gilią kep
ką,
sukapotą
svogūną
ir tuvę, turinčią dangtį, gerai
salierą. Ant nedidelės liepsnos įkaitinti ir į karštą aliejų su
m a i š a n t pakepinti, kol dar dėti česnakus bei supjaustytus
žovės suminkštės.
meksikietiškus pipirus (chillĮ kepimo indą sukrėsti ies). Kai jie pradeda kepti ir
daržoves, a n t jų uždėti avieną, čirškėti, sudėti šonkauliukus,
įpilti vyną ir sultinį, pridengti apibarstyti druska ir maltais
pipirais, įdėti lauro lapelius.
kepimo indą folija ir įkišti į
orkaitę, įkaitintą iki 350° F. Po Pakepinti 5-10 min., kol viena
15 minučių sumažinti tempera mėsos pusė paruduos. Apversti
t ū r ą iki 250° F ir troškinti ir pakepinti kitą pusę. Išimti
avieną, kol visiškai suminkš šonkauliukus.
tės, maždaug 3-4 vai. (įsmeigus
Iš keptuvės išpilti rieba
š a k u t ę ir t r u p u t į p a s u k u s , lus, sudėti supjaustytus ko
mėsa turėtų suirti).
pūstus, jeigu reikia, šiek tiek
Jeigu kepant skystis išga papildomos druskos, ir pake
ruoja, galima įpilti kiek karšto pinti retkarčiais pamaišant, kol
kopūstai paruduoja. Supilti
vandens.
vyną,
gerai pamaišyti, kad nuo
Kai mėsa bus iškepusi,
dugno
pakiltų
prikibusios
išimti iš keptuvo a n t padėklo ir
kopūstų
ar
mėsos
dalelytės.
pridengti folija. Kepimo inde
esantį skystį perkošti, nu
I keptuvę vėl sudėti šon
graibyti nuo viršaus riebalus, kauliukus, uždengti ir a n t
po to vėl įkaitinti (jei labai lengvos ugnies pakepinti apie
skystas, galima sutirštinti tru 45 minutes, kol kopūstai bus
putėliu miltų arba krakmolo).
labai minkšti ir mėsa iškepusi
Prie šio kepsnio labai tin (reikia pasaugoti, kad neiš
ka brokoliai arba mažos ropės garuotų visas skystis —jei taip
(turnips), n u l u p t o s , supjaus atsitinka, įpilti truputį karšto
tytos plonomis riekelėmis ir vandens). Jeigu, baigiant kepti,
pakepintos truputėlyje aliejaus atrodo, kad yra per daug
(maždaug 15 minučių prieš skysčio, atidengti keptuvę ir
mėsai baigiant kepti, nuluptas padidinti liepsną. Retkarčiais
ir supjaustytas ropes — tik šiuo atsargiai pamaišant, pavirinti,
skystis
išgaruos,
o
atveju nelabai plonai — galima kol
patiekalas sutirštės.
sudėti j keptuvą prie mėsos).
Patiekti su virtomis ar or
kaitėje keptomis bulvėmis,
ŠONKAULIUKAI SU KOPŪSTAIS
papuošti kapotomis petražo
lėmis.
• H ' : k š f a i a l y v u o g i ų alie

Viiniuje (2003.12.17 d.) „Forum Paiace" po koncerto, skirto paminėti estrados dainininko Antano Šabaniaasko 100 m. gimimo sukaktį. Dešinėje — jo žmona Vanda Šabaniauskienė, dukros Margarita ir
Raminta, proanūkės Barbora ir Goda.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

ta, kad politikoje niekas nėra
duodama veltui („There is no
free lunch"). Kažkodėl šie abu
apžvalgininkai „pamiršta", kad
prez. Paksas rinkiminėje kam
panijoje per J. Borisovą gavo
daugiau kaip vieną mln. litų pa
ramos, greičiausiai iš užsienio,
t.y„ iš svetimos valstybės. Ne
jaudina šių žurnalistų ir faktas,
kad kai kurie Pakso pasirinkti
patarėjai visiškai nekreipė dė
mesio į krašto įstatymus ir tie
siog sauvaliavo.
Susižavėję prez. Pakso pa
skelbta „kova prieš išsiplėtusią
korupciją ir išbujojusį elitą", kai
kas nepastebi, ar nenori matyti,
kad prez. Paksas, lygiai kaip ir
sovietų kompartija, kalba apie
kilnius dalykus, o daro visiškai
priešingai, kad yra tikra prara
ja tarp Pakso žodžių ir jo darbų.
Nereikia politinių žinovų aiški
nimų, kad suprastum, jog Pakso
KEPTA VARŠKĖ SU
POMIDORIUKAIS

18 uncijų dydžio indelis (2
ir 1/4 puod.) sausos, kepimui
skirtos varškes (ricotta cheese)
2 kiaušinių baltymai (tru
putį suplakti)
1/4 šaukštelio smulkiai
sutrinto džiovinto raudonėlio
(oregano)
1 citrinos sutarkuota žievelė
1/4 šaukštelio druskos
178 šaukštelio maltų pipiru
aliejaus pariebaluoti keptu
vui
įkaitinti orkaitę iki
350° F. Dubenyje sumaišyti
varškę, kiaušinių baltymus,
raudonėlį ir citrinos žievelę.
S u b e r t i
druską
ir
m a l t u s
pipirus.
Sukrėsti
varškę į tru
putį išteptą
%
8 colių skers- h&ĖZT' '
mens keptu
vą (su išima
mu dugnu),
išlyginti, kad būtų
vienodas
sluoksnis ir paviršius lygus.
Kepti apie 30 min., kol
varškė išsausės, bet viršus ne
paruduos. Nors varškė šiek tiek
pakils, bet vis tiek
liks
plokščias „blynas".
Truputį atvėsinti keptuve,
tuomet nuimti jo šonus, sup
jaustyti
trikampiukais
ir
patiekti šiltą su pakeptais pomidoriukais.
Pakepti pomidoriukai
8 uncijų dėžutė šviežių,
mažų „cherry" pomidoriukų
1/2 šaukštelio druskos
1 šaukštelis alyvuogių alie
jaus
Jkaitinti orkaitę iki 350°.
Sausainiams kepti skardą iš
kloti folija. Perpjauti kiek
vieną pomidoriuką per pusę.
išdėlioti ant skardos perp
jautąja puse į apačią, api
barstyti druska ir apšlakstyti
aliejumi. Kepti 30 min. Išė
mus iš orkaitės, prieš patie
kiant, palaikyti iki atvės.

prezidentavimas ne tik skaldo.
bet ir supriešina visuomenę bei
tautą, ir veda valstybę į pavojų.
Visa ši Pakso rėmėjų susi
dariusi galerija tik patvirtina
amerikiečių posakį, kad poli
tikoje susiburia keisti žmonės
(„Politics make strange bedfellows").
Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL

Lietuvoje siūloma keisti
prezidento rinkimų
sistema
e-

Europos. Amerikos ir kitų
didžiųjų bei mažųjų valstybių
valdymosi sistemoje yra vado
vaujamasi principu, kad prezi
dentą renka tautos gyventojai,
bet ne rinktiniai asmenys.
Lietuvoje atsirado socialde
mokratas Julius Sabatauskas,
AVIŽINIAI DRIBSNIAI SU
OBUOLIAIS

3 ir 1/2 puod. sumažinto
riebumo pieno (2 proc.)
1 puod. avižinių dribsnių
(ne greitai išverdančių)
2 šaukštai medaus arba
klevo sirupo (maple syrup)
1/2 šaukštelio sutarkuoto
muskato (nutmeg)
1 n u l u p t a s , nedideliais
gabaliukais sukapotas obuolys
2/3 puod razinų
1/8 šaukštelio druskos
Įkaitinti orkaitę iki 375° F.
Pieną įkaitinti puode beveik iki
užvirimo. Jmaišyti
avižas,
sirupą (arba medų), muskatą ir
obuolį. Pakaitinti maišant apie
2 minutes,
bet neužvir
ti. Nuimti
nuo liepsnos,
įmaišyti
razinas ir
druską.
Masę
sukrėsti į
kepimo in
dą, uždeng

kuris siūlo keisti prezidento rin
kimų sistemą, suteikti teisę
rinkti valstybės vadovą ne
visiems piliečiams, o Seimo ir
Savivaldybių atstovams.
Lietuva yra demokratinė,
bet ne totalinio režimo valdymo
šalis. Sistema, kur to režimo
asmenys, bet ne tauta, renka
vadovybę, yra ne demokratija.
Jeigu Lietuvoje atsirado
asmuo, kuris nori primesti savo
galvoseną ir valdymosi formą,
tai Lietuvos gyventojai, turėtų
visiškai nekreipti į jį dėmesio.
Eilinis lietuvis nori savo
krašte turėti tvarką ir ramybę.
Kiekvienas valstybės pilietis
turi teisę rinkti Lietuvos prezi
dentą, todėl jokie politikai su
savo pasiūlymais neturi teisės
apriboti rinkimų sistemos be
tautos sutikimo.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA
ti ir kepti, kol visas skystis
s u s i g e r s į dribsnius — apie
25 minutes. Išėmus iš orkaitės,
sumaišyti ir patiekti.
AVIŽINIAI DRIBSNIAI SU
ANANASAIS

2 puod. avižinių dribsnių
(ne greitai išverdančių)
1 (8 uncijų) skardinukė
nesaldytų, sukapotų ananasų
1 ir 1/2 puod. lieso pieno
1/2 šaukštelio cinamono
1/8 šaukštelio druskos
1-2 gerai išnokę bananai
1/4 puod. sukapotų, paskru
dintų riešutų (nesvarbu kokių)
Atkreipkite
dėmesį,
k a d šio p a t i e k a l o n e t virti
nereikia'
Avižas sumaišyti su ana
nasais, pienu, cinamonu ir
druska. Uždengti ir per naktį
palaikyti šaldytuve.
S u p j a u s t y t i b a n a n ą grie
ž i n ė l i a i s , j m a i š y t i į košę.
P a d a l i n t i avižinę košę į 4
dubenėlius ir kiekvieno viršų
apibarstyti kapotais, paskru
dintais riešutais.

PASLAUGOS
STASYS

CONSTRUCTION

Staliaus darbai, rūsiu, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plyteles; ..sidings**.
.soffits". ..decks". „gutters".plokšti
ir „shingle" stosai: cementas,
dažvmas Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STATE FARM INSURANCE
AUK AK JH»J( X NAMU, SVEKATOS
IR ( rV\\BES DRALMVttS
AflOKK Fr.ink Zapolis ir Otf. Mcr.
Aukse S Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

Išnuomoja

NEKILNOJAMASIS TURTAS

VVoodridge išnuomojami

GREIT PARDUODA

1-2 mieg. naujai suremontuoti
butai. 1 mieg.— $607:
2 mieg. — $682.
Tel. 630-910-0644. Janą.

SIŪLO DARBA
PRO CARE AGENCY
We are kx>king for English speakinc
nanniev c.trepvers. Live-in/c<wne & go.
Call X47-3<>l-4164. 2644 I>empster
Str., #20?. Park Ridge. IL 6<)06X.

-^g;_ _
bžr**?
Bus.
Res.
Mobil
Pager

Landmark
properties

773-229-8761
708^25-7160
773-590-0205
630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Ga-itas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolai<fc

DRAUGAS, 2004 m. sausio 28 d., trečiadienis

Pasaulio

naujienos

(Remiantis AFP. Reuters. AP. traertax, ITAR-TASS, BNS
žinių agerttOrų pratesimais)

EUROPA
BRIUSELIS. Europos Ko
misija (EK) antradienį paragi
no imtis naujų priemonių, ku
rios leistų sėkmingiau kovoti su
elektroninio pašto šiukšlėmis,
dar vadinamomis sparnu, ku
rios šiuo metu sudaro daugiau
kaip 50 proc. visų Europos elek
troninio pašto žinučių. EK ragi
na Europos Sąjungos (ES) vals
tybes nares kuo
greičiau
įtraukti į savo įstatymų bazę
dvejų metų senumo direktyvą,
draudžiančią komercinį sparną,
taip pat pabrėžia, jog kompiu
terijos srities atstovai taip pat
turi imtis atitinkamų priemo
nių. „Vien tik įstatymai sparno
nesustabdys", pareiškė EK ver
slo ir informacinės visuomenės
komisaras Erkki
Liikanen.
Tarp suformuluotų naujų prie
monių yra pasiūlymai suteikti
daugiau galių policijai ir kitoms
institucijoms atsekti ir bausti
„spamerius", aiškinimai varto
tojams, kaip galima išvengti
sparno, ir kaip gali padėti filtrai
bei kompiuterinės apsaugos
programos. ES
komisaras,
kalbėdamas apie t a i , kokios
kovos su sparnu jis pageidautų,
pateikė neseniai Danijoje nag
rinėtą bylą, kai teismas įsakė
už 15,000 išsiųstų sparno ži
nučių sumokėti 400,000 kronų
(84,000 eurų) baudą.
VARŠUVA.
Visuomenės
nuomonės tyrimo agentūros ap
klausos duomenimis, net 52
proc. lenkų m a n o , kad šio
šaukimo valstybės Seimas turi
būti paleistas, o 90 proc. yra įsi
tikinę, jog parlamentas turi itin
menką autoritetą. Beveik pusė
apklausos dalyvių neigiamai
vertina dabartinio Seimo pa
siekimus ir teigia, kad parla
mentarai nenuveikė nieko gero
sprendžiant svarbiausias šalies
problemas. 60 proc. lenkų įsi
tikinę, jog daugumai deputatų
trūksta žinių ir kvalifikacijos, o
36 proc. galvoja, jog įstatymų
leidėjams rūpi tik savi intere
sai. Tad nenuostabu, jog Len
kijoje manoma, jog t u r i n t pi
nigų, galima paveikti Seimo na
rius priimti bet kokį norimą
įstatymą.

IRAKAS
BAGDADAS. Bagdade ne
toli JAV vadovaujamos sąjun
gos pajėgų vadavietės palik
tame automobilyje buvo r a s t a s
sprogstamasis u ž t a i s a s , kurį
JAV kariai mėgina nukenks
minti, antradienį pranešė JAV
kariuomenės atstovas spaudai.
Kaip pranešė korespondentai iš
įvykio vietos, m a n o m a , kad
automobilis su sprogmenimis
buvo paliktas stovėjimo aikš
telėje netoli ..Žaliosios zonos" buvusio
Saddam
Hussein
Respublikos rūmų komplekso
Bagdade, kur
šiuo
metu
įsikūrusios aukščiausios JAV
vadovaujamos administracijos
civilinės ir k a r i n ė s valdžios
būstinės. Šioje aikštelėje auto
mobilius p a p r a s t a i
palieka
komplekso lankytojai. ..Ten yra
nesprogusi bomba.
1-osios
šarvuočių divizijos kariai bando
ją nukenksminti", sakė atsto
vas spaudai. Kariai uždarė
visus aplinkinius kelius. Sausio
18 d. prie kito įėjimo į JAV
vadovaujamos koalicijos vada
vietės kompleksą savižudžiui
susprogdinus puse tonos sprog
menų vežusį automobilį, žuvo
mažiausiai 25 žmonės ir dar
kelios dešimtys buvo sužeisti.
BAGDADAS J v a k a r u s nuo
Bagdado esančiame neramiame
rajone antradienį nugriaudėjo
smarkus sprogimas, p r a n e š ė
JAV kariuomenes pareigūnai.
Manoma, kad per sprogimą
galėjo nukentėti keli JAV ka
riai ir civiliai asmenys. „Reu
ters" korespondentas iš Chaldijos miesto pranešė matęs ke
lis liepsnojančius civilių auto-

mobilius. Maždaug už 110 kilo
metrų į vakarus nuo Bagdado
esančio miesto gyventojai sakė,
jog pro šalį važiuojant JAV
karo vilkstinei, sprogo pakelės
bomba. „Mes esame informuoti
apie incidentą 82-osios oro
desanto divizijos kontroliuo
jamoje teritorijoje, kur įvyko
didžiulis sprogimas", sakė JAV
kariuomenės atstovas Bagda
de. 82-osios oro desanto divi
zijos kontroliuojamame rajone,
kur yra tokie miestai, kaip Faludža, R a m a d i s ir Chaldija,
tebevyksta
s m a r k u s . pasi
priešinimas amerikiečių pajė
goms. Čia nuolatos vykdomi
išpuoliai prieš JAV karius. Per
smurto išpuolius rajone žuvo ir
daug irakiečių.

BALTARUSIJA
MINSKAS
Baltarusijos
Mogiliovo srities Krasnopoljės
gyvenvietėje, už 300 km į rytus
nuo Minsko, įgriuvus mokyklos
sporto salės stogui žuvo du
žmonės ir apie 20 buvo sužeisti,
pranešė Nepaprastųjų situacijų
ministerijos budėtojas. „Vienas
v a i k a s žuvo vietoje, kūno
kultūros mokytojas mirė ligo
ninėje nuo sužeidimų", sakė
NSM budėtojas. Valstybinės
agentūros BelTA duomenimis,
incidento metu nukentėjo maž
daug 20 vaikų, iš kurių penki
nuvežti į ligoninę dėl galūnių
lūžių ir galvos bei smegenų
sužeidimų, du vaikai tebėra po
griuvėsiais, jų likimas nežino
mas. NSM nepivmeša, kokios
buvo avarijos priežastys. Trijų
aukštų mokyklos pastatas, ku
riame įvyko tragedija, buvo
atiduotas naudoti pernai. Bal
tarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenka
pareiškė
užuojautą žuvusiųjų giminai
čiams, pranešė BelTA.

AZIJA
BANKOKAS. Azijos valsty
bėse siaučiantis paukščių gri
pas, nuo kurio Tailande antra
dienį mirė jau a n t r a s ber
niukas, neaplenkė Kinijos ir
Laoso. Dešimtyje Azijos valsty
bių užregistruoto viruso greitas
plitimas paskatino Pasaulio
sveikatos organizaciją ! PSO) ir
dar dvi t a r p t a u t i n e s organi
zacijas ieškoti papildomų lėšų
šiai epidemijai pažaboti ir bū
tiniems tyrimams finansuoti.
„Iškilo rimtas pavojus žmonių
sveikatai visame pasaulyje,
sakė PSO vadovas Lee Jong-Wook. - Mes turime pradėti šį
sunkų ir daug lėšų reikalaujan
tį darbą". Kaip pranešė Kinijos
naujienų agentūra, netoli La
oso esančioje pietinėje Gvansių
provincijoje
pradėjo
kristi
paukščių gripu užsikrėtusios
antys. Tuo tarpu Laoso Žemės
ūkio ministerijos pareigūnai
pranešė, kad virusas siaučia ir
Vientiano apylinkėse. Japonija,
kuri uždraudė paukštienos
importą iš Tailando dar prieš
tai, kai Bankoko vyriausybė
patvirtino paukščių gripo pro
trūkį, dabar atsisako paukš
tienos ir iš Kinijos paukštidžių.

JAPONIJA
TOKIJAS. Japonijos gyny
bos ministras Shigeru Ishiba
pirmadienį oficialiai nurodė
siųsti valstybės sausumos ka
rius į Iraką, pranešė gynybos
ministerijos pareigūnas. Tai
bus pirmoji pajėgų misija už
sienio valstybės teritorijoje po
Antrojo pasaulinio karo. Sh.
Ishiba įsakė išvykti maždaug
600 karių grupei po to. kai mi
nistras pirmininkas Junichiro
Koizumi ir valdančiosios sąjun
gos jaunesniosios partnerės va
dovas nusprendė siųsti japonų
karius į Iraką.
Šis įsakymas buvo duotas
praėjus beveik devyniems mė
nesiams nuo gegužės 1 dienos,
kai JAV prezidentas George W

Mylimai mamytei, močiutei, promočiutei

Bush paskelbė apie pagrindinių
kovos veiksmų Irake pabaigą.
Šis dislokavimas yra istorinis
Japonijos pokario saugumo po
litikos, kuri iki šiol buvo orien
tuota tik į savigyną, posūkis.
Praėjusių metų liepą buvo pri
imtas įstatymas, kuris leidžia
dislokuoti karius Irake, bet tik
vadovaujantis Japonijos paci
fistine konstitucija. Tai reiškia,
kad japonų kariškiai gali veikti j
„ne mūšių zonose", bet Irako Į
atveju tai nustatyti gana keblu, j
nes ten vis dar rengiami išpuo- i
liai prieš JAV ir jų sąjunginin- i
kių pajėgas. Pagrindinė karių
grupė „nurodytu laiku išvyks iš
Japonijos kurti bazių ir teikti į
humanitarinės pagalbos, įskai
t a n t medicininių paslaugų i
teikimą, vandens tiekimą ir ]
komunalinių paslaugų atkūri
mą", sakoma ministerijos pa
reiškime. Pirmoji karių grupė j
iš Japonijos turėtų išvykti
Paminklo partizanams atidengimas Žiūriuose 2003 m. rugpjūčio 11d.
vasario 3 dieną.
A. Lelešiaus nuotrauka.

JAV
VAŠINGTONAS. JAV Kongreso Biudžeto valdybos prog
nozėmis, per ateinantį dešimt
metį federalinio biudžeto defici
tas gali padidėti beveik 1 trln.
JAV dolerių, teigia Didžiosios
Britanijos verslo d i e n r a š t i s
„The Financial Times".
Valdybos prognozėmis, nuo
2004 iki 2013 metų bendras
deficitas sieks 2.350 trln. JAV
dolerių, ir šis skaičius yra 986
mlrd. JAV dolerių didesnis už
valdybos prognozes, paskelbtas ,
d a r prieš pusmetį. Biudžeto i
deficito padidinimą ekonomis- |
tai sieja su prezidento George į
W. Bush suplanuotu mokesčių j
mažinimu ir padidėjusiomis j
išlaidomis kai kurioms sociali- !
nėms programoms. J ų nuomo- '•
ne, jei G. W. Bush bus išrinktas
antrai kadencijai, jam bus itin
sunku ištesėti savo pažadą ir
per penkerius metus perpus su
mažinti biudžeto deficitą. De
mokratai kritikuoja dabartinę
Vašingtono administraciją, ku
ri, anot jų, nesugeba tiksliai
vykdyti biudžeto programų.
Kongreso Biudžeto komiteto
atstovo demokrato John Spratt
nuomone, nepaisant respubli
konų pareiškimų, kad rekordi
nis biudžeto deficitas yra „val
domas", jo dydis jau pasiekė
pavojingą lygį. Pasak politiko,
„chroniškas deficitas išstumia
privačias investicijas, skatina
palūkanų normų augimą ir lėti
na ūkio plėtrą". Tuo tarpu
2003-aisiais finansų.iais me
tais JAV biudžeto deficitas sie
kė rekordinius 374,2 mlrd. JAV
dolerių. Analitikai pažymi, jog
pagrindinės deficito priežastys
pernai buvo išlaidos karo kam
panijai Irake, mokesčių mažini
mas ir bendras ūkio nuosmu
kis.
JUNGTINĖS VALSTIJOS
planuoja įsteigti kelias karines
bazes buvusio Varšuvos pakto
valstybėse, tačiau tai nekels
jokios grėsmės Rusijai, antra
dienį lankydamasis Maskvoje
sakė JAV valstybės sekretorius
Colin Powell. „Stengiamės per
tvarkyti savo bazes Europoje,
kad kaip įmanoma labiau tai
racionalizuotume. Vykdydami
šį planą galbūt norėsime įsteig
ti kelis laikinus objektus kai
kuriose šalyse, kurios anksčiau
priklausė Varšuvos paktui", sa
kė C. Powell.
„Tačiau tai nebus tokios di
delės bazės, kokias turėjome
Vokietijoje šaltojo karo metais.
Tai galėtų būti maži objektai, į
kuriuos galėtume t r u m p a m
atvykti ir rengti pratybas, arba
(galėtume) naudotis oro pajėgų
bazėmis pavojingų krizių vie
toms Centrinėje Azijoje, Per
sijos įlankoje ir Artimuosiuose
Rytuose pasiekti", sakė JAV
valstybės sekretorius. „Mūsų
karių skaičius mažės, o tos pa
jėgos, kurios liks, bus raciona
liai išdėstytos Europoje".

Af A
JADVYGAI JELMOKIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms
OLIMPIJAI BAUKIENEI su vyru MINDAUGU,
NATALIJAI SODEIKIENEI, anūkams ALVIDAI su vyru VIRGIU RUKUIŽA, GINTARUI
BAUKUI su žmona PAMELA ir dukrele LAUREN AUDRA, KRISTINAI su vyru ROLANDU
TRINKA ir MARIUI SODEIKAI.
Liekame su jumis maldoje.
Vita, Modestas, Andrius ir
Vita Marija Keualaičiai

A u k o s L i e t u v o s Vaikų Vilties L o s A n g e l e s skyriui,
2003 m. l a p k r i č i o m ė n . — 2004 m. s a u s i o m ė n .
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Laisvės kovotojų atminimui
Žiūriu Gudelių kautynės
vyko 1950 m. birželio 22-23 d.
Talkiškių pelkėse prie Žiūriu
Gudelių ežero, to paties pava
dinimo kaime (Pilviškių se
niūnija, Vilkaviškio raj).
Tai vjenos
paskutiniųjų
stambesnio m a s t o kautynių
tarp Tauro apygardos partizanų
ir sovietų. okupacinės kariuo
menės baigiamuoju partizani
nio karo Suvalkijoje laikotar
piu.
Toje maskuojamoje krūmais
vietovėje vyko Tauro apygardos
Vytauto ir Žalgirio rinktinių
vadų p a s i t a r i m a s . Partizanai
buvo išduoti. Šimtai okupantų
kareivių ir stribų dviem žie
dais apsupo vietovę ir su tarny
biniais šunimis pradėjo ją „šu
kuoti".
Laisvės kovotojai arti krū
mų priedangoje prisileisdavo
ir taiklia ugnimi guldė karei
vius. Buvo nušauti visi trys jų
tarnybiniai šunes. Po trijų va
landų baudėjai sulaukė pastip
rinimo — 72 kareivių ir dar
trijų tarnybinių šunų.
Trys partizanai po dienos
kautynių, sulaukę nakties tam
sos, bandė šliaužte atsargiai
įveikti apsupties žiedą. Ir jau
nedaug trūko, deja, partizanai
buvo apšviesti raketų ir nukau
ti kulkosvaidžio ugnimi. Kiti du
partizanai kovojo ir būdami
sužeisti, jie žuvo nuo priešo
kulkų ir granatų. Tose kau
tynėse žuvo penki partizanai:
Vytauto rinktinės vadas Algi
mantas M a t ū n a s CMatusevičius) Neptūnas ir jo brolis Vy
gandas f partizanavo vos keletą
dienų), Žalgirio rinktinės 33

kuopos
vadas
Juozas
Tamaliūnas -—Stumbras, 33
kuopos (Trispalvės vėliavos tė
vūnijos) eiliniai Jonas Raulynaitis — Lokys ir Juozas Žemai
tis — Kantas. Saugumiečiai
savo raporte apie kautynes pa
žymėjo, kad Stumbras nuo 1944
m. su kareiviais ir stribais buvo
susidūręs 21 kartą, jis šiose
kautynėse, anot saugumiečių,
du rusų kareivius nukovė, vieną
sužeidė.
2000 m. kautynių vietoje
buvo pastatytas laikinas medi
nis kryžius. Šiais metais rug
pjūčio 10 d. buvo atidengtas
įspūdingas granito paminklas.
Jį pastatė politinis kalinys
Vytautas Šatas, Romas Rus
teika ir čia žuvusio partizano
Jono Raulynaičio giminaitis
Kostas Žiemys. Finansavo K.
Žiemys, partizanas P. Gumauskas, L. Matūnaitė, Mari
jampolės LPKTS skyrius. Pa
minklą pašventino
Marijam
polės Šv. Vincento Pauliečio
bažnyčios kunigas Gintautas
Kuliešius. Renginį vedė LPKTS
Marijampolės skyriaus pirmi
ninkas V. Raibikis, papasako
jęs apie kautynes. Kalbėjo
LPKTS valdybos pirmininkas
A. Lukša, akcentavęs nepateisi
namą delsimą spręsti Tus
kulėnų aukų įamžinimo proble
mą. Pokario laikus ir partiza
nų kovą prisiminė vietos gyven
toja, anų laikų Žiūriu Gudelių
pradinės mokyklos
mokytoja
Vitalija Černauskienė, Valerijos
Ažukaitės vadovaujamas Mari
jampolės politinių kalinių ir
tremtinių choras.

LITHUANIAN MERCY LIFT, P. O. BOX 88, PALOS HEIGHTS, IL
60463. TEL. 708-952-0781. TAX ID,*36-3810893.
WWW.LITHUANIANMERCYLIFT.ORG arba
LITHUANIANMERCYLIFT@YAHOO.COM

OfMtStO* DCMĘSIO'Neseniai atvykote, ieikote darbo ar buto, tariau skelbtis I
brangiai kainuoja? Ne bėda. DRAUGAS įusu skelbkna
išspausdins nemokamai.

$35
$30
$25

$20
$15
$10

Aukos l a i d o t u v i ų proga:
A. a.
sinys):
$300
$150
$50
$20

Aleksandro ir Madės Kiršonių prisiminimui (tę
M. N. Haack.
M. N. Khan.
F. Yemofio, S. Fordham.
N. Armostrong, L. Espino, A. R. Feliciano, J. Shirey.

A.a. Algio Karaliaus prisiminimui:
$200 E. V. Radvemai.
$100 R. R. Anelauskai, V. D. Anelauskai, M. V. Gedgau
dai, P. D. Grigaičiai, G. A. Kvedarai, A. A. Leškiai,
M. Naujokaitis, M. I. Petokai, G. Petraitienė, S. I.
Petravičiai, V. Štokas, G. Venckienė, G. R. Vitkai.
$50 V. R. Baipšiai, J. M. Klar. A. Kašelionis, J. D. Na
vickai, K. A. Reivydai, A. Satterhwaite, R. G. Tompauskai, E. I. Vilkai, R. R. Žemaitaičiai.
$30 A. V. Markevičiai, B. Serota.
$25 G. D. Moors, J. J. Venckai, L. D. Wallace.
$20 J. L. Markevičiai.
A. a. J u l i a u s Balsio p r i s i m i n i m u i :
$10
L. M. Ruibiai.
A, a. T e k l ė s Š o n t i e n ė s p r i s i m i n i m u i :
$100 I. Raulinaitienė.

Algimantas Lelešius

• LITHUANIAN MERCY LIFT DEKOjA UŽ AUKAS, kurios yra
skirtos šelpti sunkiai sergančius ligonius Lietuvoje. AUKOJO:
S100 — dr. Frank Raila. MS; Edvvard Zunaris, M A Victor
Kindurys. FL. $50 — Antanas ir Vida Gilvydas, IL; Liudas
Volodka, IL; Jadviga Laucevičius, NY; Dalia Ancevičius, IL;
Ronald Bendoraitis, IL; Josephine Bernotas, PA: Vida Švarcas,
OH; Evelyn Shereshavv, NJ; Henrikas ir Ilona Laučius, NJ. S30
— Ray ir Corinna Vilkaitis, DE. S25 — Paul Riškus, IL: Elda
Plunge, CT; Michael ir Therese Messuck, IL; dr. Eugene
Stonikas. IL; William Morris, Jr.. MD S20 IR MAŽIAU —
Sisters at Matulaitis Nursing Home, CT, Anthony ir Birute
Rudinski. IL; Marija Arstikys, IL; Anna Bartusis, PA;
Pranciskus<Kaunelis, MI; William ir Anne Kolicius, PA; VValter
ir Louise Konauka. IL; Leon ir Johanna Sturonas, IL; Casimir
ir Marija Marinkevičius. OH; Regina Taunys, CT; Alphonse ir
Bernice Mikatavage. PA; Stanislava ir Algirdas Didžiulis. IL; J.
Vailokaitis, IN; P e t r a s Pagojius. MI: Anna Pnngle, NJ.
Dėkojame už aukas!

atkrastyįc

$75
$70
$50

A. B. Sinkys, Alex Sinkys, G. Czerwinski.
I. Raulinaitienė.
J. M. Linfesty.
A. I. Šėkai, K. J. Petrauskai.
R. Bauža, T. D. Dabšiai, M. V. Gedgaudai, R. D.
Griciai, P. B. Gyliai, G. Kazlauskas, A. Maleski, G.
L. Mažeika, J. Z. Petkai, T. Shatas, V. A. Vaiče
kauskai.
K. Švarcas, A. A. Žemaitaičiai.
A. Dūda.
V. R. Baipšiai, Z. Brinkis, A. Bulotienė, A. Devei
kytė, B. Dzenkaitienė, V. S. Fledžinskai, J. S. Jessen, R. Karat, Jr., S. V. Keršuliai, D. Nitecki, V. B.
Paieda, S. I. Petravičiai, S. M. Podžiūnai, B. Šim
kienė, E. I. Vilkai, V. V. Zeleniai, Z. Zvirzdienė.
V. V. Ruzgiai.
S. Pautieniene, S. D. Walker.
M. R. Banioniai, R. D. Giedraičiai, P. M. Grušai, G.
J. Leškiai, S. R. Lisauskai, A. Musteikis, S. Norkus,
B. Prasauskiene, M. Pužauskienė.
C. A. Venclovai.
B. Venckienė.
T. L. Gulbinai, K. Makauskas, R. Novak, R. A.
Stočkai, A. D. Zikai.

Tereikia paskambinti

tei. 77} S85 9SOO ar užtukti į DRAUGO administracija adresu 4S4S W 6i St..
Chkago «. 60629

A a. Idos Kvedarienės prisiminimui:
$50 V. D. Anelauskai.
A. a. Emilijos Daukantienės prisiminimui:
$250 V. Lembertas.
$100 A. Daukantas, C. Hopkins. A. V. Markevičiai.
$50 S. A. Hotchkiss, I. Jodelienė, R. E. Laskowski, G.
Sirutienė.
$25 J. Dean, N. Skopas, B. Feise.
$20
E. E. Arbai, B. Dzenkaitienė, C. Kline, J. E. Monte,
B. Venckienė.
$10 J. G. Narkevičiai. HM.
$5
E. Mikalonienė.

585-9500
Apie skautus ir...
— Ko l i n k i t e A m e r i k o s
lietuvaitėms skautėms?
M a r y t ė : Aš visada kiek
vienam skautui ir skautukui
linkiu užaugti ir būti sąmo
ningu lietuviu. Amerika yra
emigrantų kraštas ir mes esa
me kiekvienas iš kur nors kilęs.

ir tai mus labai p r a t u r t i n a .
Nežinodami savo šaknų ir savo
kilmės, nebusime stiprūs. Lin
kiu augti stiprioms, naudin
goms, geroms, klausyti mamos
ir tėčio.
Kalbėjosi
Indrė Bartašiūnienė
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APYLINKĖSE
MARIA GIMNAZIJA Čikagos
Marąuette Parke kviečia aštun
tojo skyriaus (klasės) mer
gaites, kurios dar nelaikė įsto
jamųjų egzaminų į kurią kitą
katalikišką gimnaziją, ateiti
šeštadienį, sausio 31 d., 8 vai. r.
į Maria gimnaziją, 6727 S.
California Ave ir laikyti įstoja
muosius egzaminus.
Prieš
ateinant, reikia užsiregistruoti
pas Bridget Whitehouse tel.
773-925-8686 ext. 114, taip pat
atsinešti du #2 pieštukus ir
egzaminų mokestį — 25 dol.
LIETUVOS
VYČIAI
kasmet
vasario mėnesį ruošia šaunų
„Lietuvos prisiminimų" pokylį,
kurio metu paprastai švenčia
ma ir Vasario 16-oji, ir pager
biama, ypač lietuvybės labui
Amerikoje nusipelniusi, institu
cija ar asmuo. Šiemet pokylis
ruošiamas vasario 1 d., sekma
dienį, naujoje, puošnioje salėje
(daug metų LV pokylius ruošda
vo Martiniąue patalpose, bet ši
salė jau nebeegzistuoja) —
Chateau Bu-Sche (jau pats
pavadinimas iškilmingai skam
ba) 11535 S. Cicero. Ypatingas
šių metų „Lietuvos prisimini
mų" pokylio garbės svečias —
dienraštis „Draugas". Visi,
kurie
pritaria
prasmingai
Lietuvos Vyčių veiklai ir bran
gina lietuvišką spausdintą žodį,
maloniai kviečiami dalyvauti
pokylyje. Bilietai užsakomi
šiais telefonais: 708-361-5594
(Algirdas Brazis) ir 773-9274990 (Marytė Kinčienė).
AR JAU ĮSIGIJOTE bilietus į
„Dainavos" ansamblio koncer
tą, kuris vyks šį šeštadienį,
sausio 31 d., 7 vai. vak. Morraine Valley College and Performing Arts Centre? „Jūs tu
rite tikrą brangenybę", — vienas
klevelandiškis po „Dainavos"
koncerto Cleveland, OH, pasa
kė. Tai tikrai gražus kompli
mentas, nes pats Clevelandas
turi labai šaunų chorą „Exultate" (vad. muz. Rita Kliorienė),
bet čikagiečiams nereikia net
priminti: mes „Dainavos" an
samblį ir jo vadovą muz. Darių
Polikaitį patys labai vertiname.
Kadangi su „Dainavos" ansam
bliu šį kartą
koncertuoja
ypatinga viešnia — Veronika
Povilionienė, koncertas tikrai
bus nuostabus — tuo netenka
abejoti. Bilietus galima įsigyti
„Seklyčioje" 2711 W. 71 Str..
Chicago. tel. 773-476-2655 arba
Morraine Valley Art Center Box
Office tel. 708-974-5500.
DĖMESIO! ŠI SEKMADIENĮ jau
prasideda vasario mėnuo, tad
pranešame, kad „Draugo" ren
ginių kalendorius bus spausdi
namas kitos savaitės antradie
nio laidoje. Kas dar neatsiuntė
savo
renginių
pranešimo,
prašome paskubėti šią savaite,
kad suspėtumo įdėti į vasario
mėnesio ..Renginių kalendorių".
ČIKAGOS LIETUVIU Tauragės
klubo narių susirinkimas įvyks
vasario 5 d . ketvirtadienį. 1
vai n p . Saulių namuose. 2417

VV. 43rd. Str. Visų narių daly
vavimas būtinas, nes vyks
valdybos rinkimai.
ATKREIPKITE DĖMESĮ! Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės visuo
tinis
narių
susirinkimas,
turėjęs įvykti šį sekmadieni,
vasario 1 d., atšaukiamas ir
perkeliamas į kovo 28 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p., Šaulių namuose.
ATEITININKŲ NAMŲ nariai,
rėmėjai ir draugai kviečiami į
metinį narių susirinkimą vasa
rio 8 d. 1 v.p.p. Ateitininkų na
muose (12690 Archer Ave., Lemont, IL). Tą patį sekmadienį 9
v.r. Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje bus aukojamos
mišios už gyvus ir mirusius Atei
tininkų namų rėmėjus. 12:30
v.p.p. bus užkandžiai ir kava.
AR JAU ATSIBODO šalčiai,
pūgos, gili žiema? Atvykite ten,
kur tikrai bus karšta - atvykite
į Rio! Vasario 7 d. PLC didžioji
salė bus paversta pietietiška
oaze. kurioje kartu atšvęsime
brazilietiškas užgavėnes. J u s
kviečia Pasaulio lietuvių cen
tras.
Skambinkite
Reginai
Griškelienei. tel. 630-655-2485.
LIETUVOS RESPUBLIKOS gene
r a l i n i s konsulatas Čikagoje,
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras bei Čiurlionio galerija š.
m. vasario 13 d., penktadienį,
7:30 v.v. Jaunimo centre rengia
parodą ..Lietuvos Respublikos
diplomatinė tarnyba
JAV,
skirtą
Lietuvos
konsulato
Čikagoje 80-mečiui ir Vasario
16-ajai. Bus rodoma medžiaga
iš Pasaulio archyvo rinkinių,
senieji
dokumentai,
Jono
Tamulaičio fotografijos. Parodą
atidarys Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas Čikagoje
Arvydas Daunoravičius.
LB
LEMONTO
APYLINKĖS
socialinių reikalų skyrius ren
gia išvyką į Moliere komedijos
Shubert teatre vaidinimą. Iš
PLC išvykstame vasario 11 d.,
12 v.p.p. Registruotis prašome
tel.: 708-346-0756, arba 630243-0791.
NORINTIEMS MOKYTIS anglu
kalbos (English as a second language) yra puiki galimybė nemokamai. Pamokos v y k s t a
Daley Library (.3400 S. Halsted)
pirmadieniais, trečiadieniais ir
ketvirtadieniais nuo 5:15 - 8 vai.
vakarais. Del smulkesnes infor
macijos skambinkite tel.: Stan
Smith 773-376-7521. arba Gra
žinai Burneikis 773-585-9500.

ŽEMĖS SVEČIAI MARSE
Praėjusio šeštadienio naktį
(mūsų laiku) Marsą pasiekė ir
sėkmingai nusileido a n t r a s i s
robotinis NASA laboratorijų
erdvėlaivukas
„Oportunity".
Pirmasis — „Spirit" — j a u
atliko keletą uždavinių ir pasiuntė
Žemėn daug informacijos. Nors
jo veikla truputį sutriko, bet
mokslininkai
tikisi,
kad
netrukus viskas vėl bus gerai ir
du, iš Žemės atskridę, „svečiai"
atliks įvairius tyrimus priešin
gose šios planetos pusėse. Tad
dabar pats geriausias laikas
apsilankyti Čikagos
Adler
Planetariume ir Astronomijos
muziejuje, 1300 S. Lake Shore
Dr„ tel. 312-922-STAR. Mu
ziejus atidarytas nuo pirmadie
nio iki penktadienio 9:30-4:30
vai., šeštadieniais ir sekma
dieniais 9-4:30 vai. Būtina ap
lankyti ne tik patį planetariu
mą, bet svarbiausia — jame
esantį „StarRider" teatrą. Jei
gu patys dar negalime keliauti į
erdves ir pastatyti koją a n t kitų
planetų, tai valanda šiame
teatre yra pats geriausias pa
kaitalas. Tikrai neapsivilsite
(ypač bus sužavėti vaikai ir
suaugusieji, kurie n e p r a r a d ę
vaikiško smalsumo, entuziaz
mo, noro sužinoti, pamatyti,
patirti).

OPEROS MĖGĖJAMS
Čikagoje kiekvieną pava
sarį laukiame Lietuvių operos
premjeros, bet ji dar toli — ba
landžio mėnesį. Žinome, kad
yra daug mūsų
tautiečių,
mėgstančių operą, tad patei
kiame vasario mėnesį Lyric Opera
ir Chicago Opera T h e a t r e
statomų operų
tvarkaraštį.
Jeigu paskubėsite, dar galima
gauti bilietų į šias operas:
M o n t e v e r d i „ T h e Cor o n a t i o n of P o p p e a " —
vasario 18, 20, 26 ir 28 d. 7:30
vai. vak., o vasario 22 d. 3 vai.
p.p., Music and Dance Theater,
205 E. Randolph. tel. 312-7048414;
Donizetti JLucia Di Lammermoor" — vasario 10, 13, 16,
20, 24. 28 d., 7:30 va. vak.,
vasario 4 ir 7 d., 2 vai. p.p.,
Civic Opera House, 20 X.
Wacker, tel. 312-332-2244;
Giacomo
Puccini
„Madama
Butterfly"
—
vasario 14. 18. 21 d., 7:30 vai.
vak., vasario 26 d. - 2 vai. p.p.,
Civic Opera House. 20 N.
VVacker. tel. 312-332-2244:
Gilbert
ir
Sullivan
„ P i r a t e s of P e n z a n c e " —
vasario 2, 6. 17. 23, 27 d., 7:30
vai. vak., 19 d. - 2 vai. p.p.,
Civic Opera House. 20 N.
Vvacker. tel 312-332-2244.

MARGUTIS2@SBCGLOBAL.NET

no elektroninio pašto adresu
galite rašyti ..Margučio II" radi
jo laidų darbuotojams a r b a
skambinti tel 773-476-2242.
..Margučio II". pačios seniausios
lietuviškos radijo laidos JAV.
galite klausytis per WCEV radi
jo stotį 1450 AM banga kasdien,
išskyrus šeštadienį ir sekmadie
ni. H vai v ..Margučio II" studija
Įsikūrusi 2711 VV 71st. Stroet.
Chicago, 11.60629.

„DRAUGE" VEIKIANČIOJE
įdarbinimo agentūroje už
siregistravo daug žmonių,
kurie gali. moka ir turi gerų
rekomendacijų
prižiūrėti
pagyvenusius žmones bei
ligonius. Yra žmonių, kurie
turi medicinį išsilavinimą.
Visus, kuriems reikia pagal
bos, prašome kreiptis tel.
773-585-9500 į Valentiną.

KlK-n).

51 d

„Pažinčių klubo" vakarėlis
Tą šaltą sekmadienio popietę
Saulutė spindulių negailėjo...
Nors
šaltukas
gnaibė
skruostus,
Visi susirinkti skubėjom
Į „Pažinčių klubo" vakarėlį.
Kilusi nauja mintis suorga
nizuoti „Pažinčių klubą", visas
viltis pateisino:
Kas veržias, eina, kuria,
svajoja
To sustabdyti nevalia.
Duokime kelią
naujom
idėjom,
Visi susiburkim drauge...
Sakome, suruoštume šven
tes sau, susirinktume visi, o
mūsų j a u čia nemažai: ne šim
tais, o tūkstančiais neseniai iš
Lietuvos atvykusius jau skai
čiuojame. Žinoma, visi negali
me sueiti, tai nors dalelė ateis
ir bus gerai.
Sekmadienį, sausio 18
dienos popietę, susirinko apie
150 norinčių linksmai praleisti
šaltą žiemos popietę, pabūti
draugų, pažįstamų
būryje,
pabendrauti, pasivaišinti lietu
viškais patiekalais, o paskui
pasiklausyti linksmos muzikos,
net pasišokti, pabandyti laimę
loterijoje. Ir ne visi buvo vien
neseniai atvykę. Malonu, kad
turėjome keletą dalyvių iš
ankstesniosios lietuvių imi
grantų bangos.
Turėjome ir svečių. Visų
pirma mus aplankė ir pa
kalbėjo vyr. „Draugo" redakto
rė Danutė Bindokienė. Ji pa
sakojo, kad šiemet „Draugas"
švenčia 95 metų sukaktį, kad
jis yra vienintelis lietuviškas
dienraštis,
leidžiamas
už

..razmcių klubo
Vėlius.

Kortas

Sekmadienio, sausio 18 d., popietes ..Pažinčių klube" metu. Viešnia D. Bindokienė (viduryje) apdovanota gėlių
puokšte. Jos kairėje Roma Goodwin. o dešinėje — Algimantas Barniškis.

Lietuvos ribų. Dabar „Draugo"
redakcijoje darbuojasi tik mo
terys, ir visos neseniai atvyku
sios iš Lietuvos (žinoma, iš
skyrus pačią vyr. r e d a k t o r ę ,
kuri į šį kraštą atvyko maža).
Jos pasakojimo buvo su dėme
siu pasiklausyta, o D. Bindo
kienė apdovanota gėlių puokšte.
Antras svečias buvo Kurtas
Vėlius, neseniai išleidęs knygą
apie Mažąją Lietuvą ir savo
gyvenimą. Svečius pristatė ir
vėliau jiems padėkojo už atvy
kimą Algimantas B a r n i š k i s ,
vienas „Pažinčių klubo" su
manytojų.
Kadangi neseniai prasidėjo
Naujieji metai, šiemet vadina
mi Beždžionės, t a i . muzikai
grojant, ir „beždžionė" apsi
lankė į mūsų vakarėlį. Visiems
buvo linksma, o ji n e t pašokdi
no kai kurias moteris. Muzika
vis
aidėjo —
Algimanto,
Oresto. Ligitos dėka. Žmonės
šoko ir buvo patenkinti.
Buvo p a r u o š t a s įdomus
maisto patiekalas ir visiems jo
duota p a r a u g a u t i . Buvo visi
kviečiami sugalvoti t a m patie
kalui pavadinimą, k a d ateityje
..Pažinčių klubas" turėtų savo
..firminį patiekalą". Daug buvo
pasiūlymų: „pupelinė", „maiša
lynė", „ramunės žiedas", "šiupinine" ir dar kitokių... Galų
gale duotas pavadinimas „pa
žintis". Kitą kartą susirinkę,
jau galėsime t a i p pavadinto
patiekalo ragauti.
Kviečiame visus su pasiūly
mais, patarimais burtis į „Pa
žinčių klubą"
ir linksmai
praleisti laisvalaikius, atsi-

palaiduoti n u o kasdienybės,
nuo nelengvų darbų. Kai bus
r u o š i a m a s naujas „Pažinčių
klubo" vakarėlis, paskelbsime
spaudoje, o k a s nori, gali

..Draugo" vyr. redaktore ..Pažu
metu" ambasadoriumi.

paskambinti tel. 708-423-9862
ir pasiteirauti apie šį klubą,
pateikti savo pasiūlymus, pata
rimus.
Roma Goodwin

susipažįsta su „Beždžionės

PAULINA MiKŠTAS, gyv. St. Beach, FL, už kalėdines korteles ir gražųjį
2004 m. kalendorių atsiuntė „ D r a u g u i " net 100 DOL. auką. Labai ačiū!
100 DOL. auka „Draugą" parėmė A. IR D. RATKELIS iš Lagūna Beach,
CA. Nuoširdus ačiū!
GRAŽUTĖ SIRUTIS, gyv. Santa Monica, CA, gavusi „ D r a u g o " išleistas
kalėdines korteles ir 2004 m. kalendorių, atsiuntė 100 DOL. auką. Dėkui!
DR. PETRAS KISIELIUS, Cicero, IL, už kalėdines korteles ir kalendorių
„Draugą" parėmė 100 DOL. auka. Nuoširdžiai dėkojame.
C. KLIMAS iš Little Falls, N j , kartu su prenumeratos atnaujinimo
mokesčiu pridėjo 140 DOL. auką. Esame didžiai dėkingi.
LAIMUTE ANTANĖL1ENĖ, Omaha, NE, už kalendorių ir kalėdines korteles
atsiuntė 75 DOL. auką. Labai dėkui!

Verta prisiminti
Metai greit prabėgo ir, atsi
gręžus atgal, norisi prisiminti
keletą liūdnų momentų, bet
kartu ir taip reikalingą tais
atvejais Lietuvos Dukterų pa
galbą. Vienišo žmogaus, kuris
likimo ar savo pasirinkimu
paliko senatvėje be globos, arba
bejėgis ligos atveju, padėtis
verčia ieškoti pagalbos. Taigi
praeitų metų laikotarpyje Lie
tuvos Dukterims teko pasiimti
savo globon a.a. Bruno Vice,
kuris jau sunkiai sirgo ir bent
čia Amerikoje neturėjo artimes
nio žmogaus, globėjo. Apie 4
mėnesius jis buvo Dukterų lan
komas namuose ir vėliau ligo
ninėje Sulaukęs 83 metų, jis
mirė. aprūpintas šv. Sak
ramentais. J o palaikai būrelio
Dukterų buvo aplankyti kop
lyčioje ir po šv. Mišių Švč.
Mergeles Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, palaidoti Šv.
Ka/imiero lietuvių kapinėse.
kur jau ir jo vardinė lentelė yra
uždėta.
Praėjus keletui mėnesių.
vėl su liūdesiu atsisveikinome
su labai miela Namelių gyvenStase Jakuboniene. su
laukusia 99 metų. Ji buvo šviesi
asmenybė, anksčiau dirbusi
kaip mokytoja, priklausiusi

daugeliui organizacijų, pvz.,
tremtyje įsteigtam
istorijos
būreliui. ..Giedros" korporacijai,
buvo Putnamo seselių rėmėja,
Lietuvos Dukterų
draugijos
narė Senatvėje, netekusi jėgų,
n e t u r ė d a m a kitų galimybių,
apsigyveno Nameliuose. Turėjo
labai nuoširdžią slaugę iš naujų
lietuvaičių, kuriją prižiūrėjo iki
paskutinių valandų. Mirė 2003
m. gruodžio 7 d. J ą kiekviena
proga Dukterys aplankydavo ir
pavaišindavo vienu, kitu ska
nėstu, nors ji turėjo užtenkamai
išteklių savo būtiniems reika
lams. Reikalui esant, kviesdavo
daktarą, aplankydavo ir draugi
jos kapelionas. Taigi ir vel iš tos
pačios Donald M. P e t k a u s
koplyčios, kur ji buvo aplankyta
Dukterų ir keleto giminaičių,
palydėta į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse šalia savo a.a. vyro.
Vis tos liūdnos valandos
neišvengiamai prisideda d a r
prie vieno „gero darbelio", kurį
Dukterys gali didžiuotis atliku
sios Tegu jie ilsisi ramybėje ir
tegu Viešpats duoda stiprybes
tiems, kurie jais rūpinosi
Irena G e l a ž i e n ė

KUN. VYTAUTAS VOLERTAS, Maspeth, NY, už „ D r a u g o " išleistus kalė
dinius sveikinimus atsiuntė 60 DOL. auka. Širdingai dėkojame.
1

VIKTORAS KARDOKAS, Oak Lawn, IL; TERESE ŪSAS, Barrington, IL;
JANINA jAKŠEVIČIENĖ, Oak Lavvn, IL; ALDONA M . KRIŠTOLAITIS,
Chicago, IL: K. STANKUS, Homer Clen, IL; BRUNO P. ANDRIUKAITIS,
i Forest Park, IL; VLADAS ZINKEVIČIUS, Burr Ridge, IL; JANINA
GAIGALIENĖ, Oak Lavvn, IL; VACLOVAS SLUŠNYS, Detroit, Mt; MARIA
ŠEDUIKIS, Chicago, IL — Tai dosnieji mūsų rėmėjai, įvairiomis progomis
paaukoję „ D r a u g u i " po 50 DOL. Visiems esame nuoširdžiai dėkingi.
DANGUOLĖ KVIKLYTĖ, Chicago, IL, už kalėdines korteles ir kalendorių
atsiuntė 4 0 DOL. auką. Labai ačiū.
į ALEKSAS LINGA, Chicago, IL, parėmė „Draugą" 40 DOL. auka. Dėkui!

SKELBIMAI
IMIGRACINES TEISES
ADVOKATAS
A U R E L I U S BUTVILAS
Tel. 312-580-1217
135 SI ASJIP «23n0 Chiraan. n. 60603

Cialimop konsultacijos šeštadieninis

Advokatas
GINTARAS P . ČEPĖNAS
6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL
60629
Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
Advokatas
D A R I U S R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminalinių Teisiu
Specialistą? Rastinės Čikagoje hrOak
L.uvn
Tol. 877-Gvnejas a r b a
877-496-3527

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
Skersai gatves nuo .Draugo")
Tel. 773-284-0100.
Tel. 630-257-0200, I^emont, n .
Advokatas
J o n a s Gibaitis
Civilines ir
kriminalines hylos
6247 S. Kedzie A v e n u e
C h i c a g o , IL 60629
Tel. 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
Toli frre 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai nuo 8 v r iki 5 v.v.
Šcštad 8 v.r iki 1 v.p.p.

