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Baigiamos tirti G. Petriko bylos 

i 

Gintaras Petrikas teisme turės atsiskaityti už 16 mln. litų iššvaistytų svetimų pi
nigų. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
Buvusiam EBSW vadovui Gintarui 
Petrikui trečiadienį Generalinėje 
prokuratūroje buvo paskelbta apie 
ikiteisminio tyrimo pabaigą Lietuvos 
valstybinio komercinio banko turto 
iššvaistymo byloje, kurioje jis yra įta
riamasis. 

G. Petrikas, kuris buvo ir šio 
banko tarybos pirmininkas, įtaria

mas 1995 metais su bendrininkais 
organizavęs daugiau nei 16 milijonų 
211 tūkstančių litų banko piniginių 
lėšų iššvaistymą, pranešė Generalinė 
prokuratūra. 

Byloje yra keturi nusikaltimų 
epizodai. Kauniečiui gresia laisvės 
atėmimas iki 7 metų. 

Dalis G. Petriko bendrininkų jau 
nuteisti anksčiau. 

Kaltinamasis viliasi būti išteisin
tas dėl visų jam pareikštų kaltinimų, 
teisiškai jaučiasi visiškai nekaltas, 
tačiau jaučia moralinę atsakomybę. 

„Viltis — durnių motina. Visi ti
kisi kažko gero visąlaik", — vidurdie
nį išėjęs iš Generalinės prokuratūros 
pastato žurnalistams sakė G. Pet
rikas. 

Prokurorams įtariamasis pateikė 
prašymą skirti laiko susipažinti su 
bylos medžiaga. 

Jis sakė, kad dabar viskas prik
lausys, koks bus teismo nuosprendis 
ir pasirengęs jo laukti. 

„Kas bus, taip bus — niekur nuo 
to nepabėgsi, ką teismas priteis, taip 
ir bus", — sakė jis. 

G. Petrikas teigia kol kas niekur 
nedirbantis, bet vėl ketina imtis bu
vusio užsiėmimo. 

„Būsiu treneris — karatė imty
nių", — pareiškė G. Petrikas. 

Žurnalistų klausinėjamas įtaria
masis neramiai žvalgydavosi į auto
mobilių stovėjimo aikštelę, baimin
damasis, kad nebūtų užblokuotas jo 
automobilis. Už automobilių pasta
tymą Vilniaus miesto centre reikia 
mokėti tiek, kiek laiko stovi automo
bilis. Pavėlavę vairuotojas gali rasti 
užblokuotus ratus. Nukel ta j 6 psl. 

Keičiasi Lietuvos ambasadorė Kanadoje 
Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 

Naująja Lietuvos ambasadore Kana
doje siūloma karjeros diplomatė Gin
tė Darnusis. 

Trečiadienį posėdyje ministrų 
kabinetas priėmė nutarimą dėl jos 
kandidatūros teikimo prezidentui. 

Pagal įstatymus, ambasadorius 

skiria ir atleidžia prezidentas Vyriau
sybės teikimu, pritarus Seimo Užsie
nio reikalų komitetui. 

Siūloma G. Darnusis ambasadore 
skirti nuo sausio 29 dienos. 

Taip pat trečiadienį Vyriausybė 
patvirtino teikimą dėl dabartinės am
basadorės Kanadoje Sigutės Jakšto-

nytės atšaukimo. Ji į šias pareigas 
buvo paskirta 2002-ųjų metų spalį. 

JAV gimusi G. Darnusis anksčiau 
buvo Lietuvos ambasadore prie NA
TO, o pastaruoju metu dirbo URM 
ambasadore specialiems pavedimams 
ir kuravo Lietuvos projektus Afga
nistane. 

•Lietuviu telkiniuose. 
Union Pier lietuvių draugi
jos Kūčios (p. 2) 
•Referendumas dėl pilie
tybės — manipuliacija emo
cijomis? (p. 3, 5) 
•„Draugo" lietuviukai (p. 
4) 
•J. Steponaitienė: Saugoti 
t ikrai yra kur (p. 5, 8) 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai (p. 5) 
•Kalėdų perlai (2) (p. 9) 
• Įspūdingas prieškalėdinis 
pabendravimas Cicero (p. 
10) 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.40 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

J. Šeduikytė iš mero rankų 
atsisakė priimti apdovanojimą 

Vilnius, gruodžio 19 d. (ELTA) 
— Trečiadienj Vilniaus meras šeštąjį 
kartą apdovanojo nusipelniusius sos
tinei žmones, visuomenines organi
zacijas bei verslo įmones. Pirmą kar
tą per tokią pagarbos ceremoniją at
sisakyta priimti šį apdovanojimą. 

Tokį apdovanojimo atsisakiusios 
dainininkės Jurgos Seduikytės apsis
prendimą lėmė sostinės vicemero Al
girdo Paleckio žodžiai, kad remti pro
fesionalųjį meną — ne savivaldybės, 
o elito reikalas. 

v 

Sis dainininkės žingsnis — soli
darumo ženklais su negalinčiais iš 
savo kūrybos pragyventi meninin
kais. 

Iškilmingos ceremonijos me tu 
buvo įteikti 52 specialūs apdovanoji
mai — padėkos raštai ir atminimo 
dovanos tiems, kurie per metus pri
sidėjo prie Vilniaus ir vilniečių atei
ties kūrimo, sostinės tarptaut inio 

Jurga Šeduikytė. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

konkurencingumo didinimo, naujo
sios ekonomikos ir pažangios visuo
menės kūrimo bei miesto infrastruk
tūros plėtros. 

DRAUGAS 
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Problemos 
vis dar 
sprendžiamos 
kyšiais 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
Daugiau nei trečdalis (36 proc.) ap
klaustų Lietuvos gyventojų mano, 
kad korupcijos mastas šalyje per pas
taruosius 12 mėnesių nepakito, o du 
trečdaliai (67 proc.) teigia, jog duotų 
kyšį, jei tai išspręstų jų problemas. 

Trečiadieni paskelbto Specia
liųjų tyrimų tarnybos užsakymu at
likto „Lietuvos korupcijos žemėlapio 
2007" tyrimo duomenimis, tarp vers
lininkų 42 proc. yra manančių, kad 
korupcijos mastas nepakito ir tiek 
pat teigia, jog duotų kyšį proble
moms išspręsti. 43 proc. sakė, jog ky
šio neduotų. 

Dar daugiau apklaustųjų — 85 
proc. gyventojų ir 78 proc. įmonių 
vadovų — mano, jog kyšio davimas 
yra efektyvus būdas problemoms 
spręsti. 

Pasak tyrimą atlikusios bendro
vės „TNS Gallup" projektų vadovės 
Viktorijos Jonikienės, Lietuvoje yra 
plačiai paplitęs tiek kyšio davimas, 
tiek ėmimas, tiek ir nepotizmas — 
naudojimasis pažintimis savo intere
sams proteguoti. Jos teigimu, lietu
viai gerai suvokia, jog kyšininkavi
mas ir politinių sprendimų pirkimas 
yra korupcija, tačiau nepotizmo at
žvilgiu jiems tai nėra taip akivaizdu. 

Sociologė taip pat pažymėjo, jog 
tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos 
gyventojų mano, jog atsakomybė ky
šininkavimo Nukelta j 6 psl. 
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UNION PIER, Ml 

Lietuvių draugijos Kūčios 
DALIA VITKIENĖ 

Geriau nepėsti Senelio barzdos, 
nes paskui jis dovanėlių vaikučiams 
neduos. Daug geriau ir smagiau Ka
lėdų Senelį apkabinti ir pabučiuoti 
bei ant kelių pasėdėti, ypač kai Se
nelis toks mielas, kaip Draugijos na
rys Vincas Zinkus! Taip ir buvo per 
Union Pier Lietuvių draugijos Kū
čias, kuriuos įvyko gruodžio 8 d. 
,,Three Oaks American Legion Post", 
Three Oaks, Michigan. 

Nariai su draugais ir šeimomis 
pradėjo rinktis apie 4 vai. p. p. Mi
chigan laiku. Atėjusius į salę pasitiko 

'šviesi, šilta kalėdinė aplinka. Stalai 
buvo papuošti lietuviškom staltie
sėm, kurias paskolino Ilona Laučie
nė. Ant stalų degė žvakutės, jie buvo 
papuošti gėlėm bei apibarstyti sal
dainiais. Salę puošė valdybos nariai: 
Vida Giniotienė, Kristina Karaitienė, 
Diana Zemgulis, Sabina Kotovaitė, 
Judi ta Raziūnas su vyru Gerhard 
Rieke, Birutė Campagna. 

Kūčioms ruošėsi visi. Draugijos 
nariai ir svečiai atnešė namuose pa
gamintų vaišių, tad šventinis Kūčių 
s ta las greit prisipildė tradiciniais 
valgiais: Įvairiomis mišrainėmis, stin
tomis, salotomis, kepta žuvimi, silke, 
lašiša ir daugeliu kitų skanumynų. 

Netoliese puikavosi saldumynų sta
las: kepti pyragai, pyragaičiai, įvairūs 
saldumynai, kava. Kūčių stalas kas
met būna gausus tradicinių valgių ir 
jų užtenka visiems, — džiaugėsi 
Draugijos pirm. Viktorija Juodgudie-
nė, pavadindama tai stebuklu. 

Visiems susėdus prie šventinių 
stalų Draugijos pirmininkė Viktorija 
Juodgudienė padėkojo visiems susi
rinkusiems ir pakvietė valdybos na
rius (tai tapo graži tradicija) uždegti 
Kalėdines žvakutes. Prisimenant Lie
tuvos partizanus pirmąją žvakę už
degė vicepirmininkė ir iždininkė Vida 
Giniotienė; sekretorė Sabina Koto
vaitė uždegė žvakutę už mirusiuosius 
Draugijos narius; už Lietuvos karei
vius, tarnaujančius Irake ir Afganis
tane, žvakutę uždegė Reikalų vedėja 
Kristina Karaitienė; vaišes ruošusi 
Diana Zemgulis uždegė šventinę žva
kę už visus, kurie dalyvauja šiame va
kare; paskutinę žvakutę uždegė va
karo rengėja Judita Raziūnas, už 
naujuosius narius, kurie įsijungs į 
Draugijos veiklą. Regina Vaitkienė 
sukalbėjo maldą. Po to visi dalinosi 
kalėdaičiais, linkėdami vienas kitam 
stiprybės, vilties ir linksmų švenčių! 

Union Pier Draugijos suruoštose 
Kūčiose tą vakarą salė buvo pilna 
bendrų sielų bei minčių. Nariai ir 

Vida Giniotienė su mamvte. 

svečiai bendravo tarpusavyje, su
stiprino lietuvišką dvasią, laikyda
miesi lietuviškų tradicijų iškilmingai 
atšventė Jėzaus Kristaus gimimo 
dieną. Šventėje dalyvavo ir Kalėdų 
senelis, kuris linksmino didelius ir 
mažus Dievo vaikučius! 

Vary te Seniene su Lina Ruth šalia Kalėdų Sene' Benita Puskunigis su Kaledu seneliu. 

įvair iu misYainiu. silkių... gardumynų nepritruko! Gint J u o d g u d i i o nuo t f 
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REFERENDUMAS DĖL DVIGUBOS 
PILIETYBĖS-MANIPULIACIJA 

EMOCIJOMIS? 
EGIDIIUS IARAŠIUNAS 

Racionalių argumentų, dėl ko 
reiktų keisti konstitucini principą, 
numatantį dvigubos pilietybės reg
lamentavimą, Lietuvoje nebuvo pa
teikta, „Eltai" teigė vienas iš Kons
titucijos rengėjų, Nepriklausomybės 
akto signataras, profesorius Egidijus 
Jarašiūnas. Mykolo Romerio univer
siteto Teisės fakulteto dekano tvir
tinimu, pateikiami argumentai daž
niausiai yra emociniai ir nepagrįsti: 
praėjo metai laiko, tačiau niekas net
gi nepaskaičiavo, koks būtų „dvigubų 
piliečių" skaičius. Nebuvo ir rimtos 
mokslinės diskusijos, ar apskritai 
reikia keisti pilietybės sampratą. 
Anot „Eltos" pašnekovo, jeigu iki 
sumanyto referendumo ir referendu
mo kampanijos metu nevyks racio
nali diskusija šiuo klausimu, referen
dumu priimtas sprendimas gali būti 
atsitiktinis. 

- Ar n e m a n o t e , jog Konstitu
cijos pataisos formuluotė, kurią 
s iū loma teikti referendumui, e są 
, ,Lietuvos Respubl ikos p i l i e t i s 
gali būti ir kitos valstybės pi
l ieč iu" yra per plati ir antikon
st i tucinė? 

- Matote, yra teisiniai aspektai, 
yra politiniai ir tiksliniai aspektai. Jų 
nereikėtų tapatinti. Jeigu teisiškai 
galima priimti tokį sprendimą, tai 
nereiškia, kad jis prasmingas visais 
požiūriais. Teisės požiūriu formu
luotė „Lietuvos Respublikos pilietis 
gali būti ir kitos valstybės piliečiu" 
galima. J i reikštų, kad dviguba pi
lietybė yra neribojama. Šiuo atveju 
turime prisiminti, kad Konstitucijos 
12 straipsnis yra Pirmajame Kons
titucijos skirsnyje, kurio nuostatos 
gali būti keičiamos tik referendumu. 
Taigi dabartinę Konstitucijos 12 str. 2 
dalies redakciją, numatančią, kad, 
išskyrus Įstatymo nustatytus atski
rus atvejus, niekas negali būti kartu 
Lietuvos Respublikos ir kitos valsty
bės pilietis, gali pakeisti tik tauta re
ferendumu. Tai viena. Tačiau yra ir 
kitas dalykas. Tai, kad referendumu 
dvigubą pilietybę iš išimties galima 
paversti bendra taisykle, nereiškia, 
kad tai yra būtina padaryti. Taip pat 
nereiškia, kad pakeitus konstitucinį 
reguliavimą visai Lietuvos piliečių 
bendruomenei bus gerai. Taip mes 
pereiname iš teisės srities į politikos 
sritį. Šiuo atveju esminę reikšmę turi 
tai, kokią mes projektuojame Lietu
vos, kaip valstybiškai organizuotos 
piliečių bendruomenės, ateitį. Klau
simas, kokia turėtų būti ši piliečių 
bendruomenė: išskydusi, kurioje do
minuos kelių valstybių pilietybę tu
rintys asmenys, neaišku, kurios pi
lietybės valstybei teikiantys priori
tetą; ar susitelkusi, Lietuvos konsti
tucinėje sistemoje įtvirtintomis ver
tybėmis besivadovaujanti piliečių 
bendrija. Klausimas, kas mums svar
biau - popieriniai ar tikri piliečiai. 
Atsakymai į šiuos klausimus ir turi 
lemti mūsų poziciją. Pasaulyje pi
lietybės klausimai sprendžiami ne
vienodai. Vienos šalys gina vienos pi
lietybės principą, kitose toleruojama 
dviguba pilietybė. Trečios šalys dvi
gubą pilietybę yra pavertusios už
sienio politikos ginklu, kišimosi į kitų 

valstybių reikalus pagrindu. Tai, kas 
tinka vienai šaliai, nebūtinai tinka 
kitai. 

- Jūs manote, kad sprendi
mas referendumui teikti tokią 
formuluotę nėra tinkamas? 

- Nemanau, kad toks siūlymas 
yra geras, tačiau motyvacija jau būtų 
ne teisinė. Kaip pilietis matau ne 
vieną grėsmę. Ir didžiausia jų būtų 
Lietuvos valstybės ir Lietuvos piliety
bės nuvertinimas. Nebandysiu dėsty
ti neteisinės argumentacijos, tai poli
tikos mokslų specialistų sritis. 

- Būta samprotavimų, jog 
pati referendumo iniciatyva yra 
nedora, o patį dvigubos piliety
bės klausimą siekiama apskritai 
numarinti: esą būtent dėl mažo 
rinkėjų aktyvumo referendumui 
te ikiama klaidinanti formu
luotė? 

- Pati Konstitucija yra nustačiusi 
jos nuostatų keitimo tvarką. Jei no
rime pakeisti vieną ar kitą nuostatą, 
toks keitimas galimas tik laikantis 
Konstitucijoje įtvirtintos jos keitimo 
tvarkos. Man, kaip teisininkui, aps
kritai nepriimtina diskusija, kaip 
apeiti Konstituciją ir Seime išspręsti 
dvigubos pilietybės klausimą, paver
čiant bendra taisykle iš išimties. 
Konstitucijos 12 str. galima keisti tik 
referendumu. Jei tautai priklauso 
teisė keisti šias nuostatas - tai tik 
tauta ir gali tą padaryti referendumu. 
Kitoks sprendimo būdas griautų kon
stitucinę sistemą. Konstitucijos pri
valu laikytis, negalima bandyti „gud
rauti" ir „apeiti" konstitucinių rei
kalavimų. Pasaulio patirtis liudija, 
kuo tai baigiasi. Tokiais atvejais teisė 
(pirmiausia - Konstitucija) kaip tokia 
apskritai praranda prasmę. Dabar 
Konstitucijoje galioja principas, kad 
vienguba pilietybė yra bendra taisyk
lė, o dviguba pilietybė suprantama 
kaip išimtis. Taigi įstatymų leidėjas, 
tvarkydamas pilietybės įstatymą, turi 
laikytis konstitucinio imperatyvo ir 
apibrėžti tas išimtis taip, kad jos 
nevirstų bendra taisykle. 

- Ar dvigubos pilietybės prin
cipo pataisos Konstitucijoje yra 
apskritai reikalingos? 

- Konstitucinis Teismas 2006 
metų lapkričio 13 d. nutarime yra 
pažymėjęs, kad jeigu šitas principas 
netinka, jeigu iškilo poreikis jį per
žiūrėti, tai tauta referendumu jį gali 
pakeisti. Kitaip sakant, jei mūsų 
piliečiams akivaizdžiai būtina dvigu
bos pilietybės galimybė, jie tokį po
reikį gali įkūnyti referendume balsuo
dami už Konstitucijos 12 str. pataisą. 

- Bet jau praėjo visi metai. 
Tačiau šiaip protingoje visuo
menėje prieš priimant spren
dimus paprastai yra atliekami 
tyrimai, aiškinamasi situacija. 
Ar Lietuvoje girdėjote nors vieną 
mokslinį tyrimą šiuo klausimu? 
Kokia yra reali situacija? Kokios 
būtų vienokio ar kitokio sprendi
mo pasekmės? Ar teko girdėti 
tokio sprendimo mokslinių prog
nozių? 

- Ne, neteko. 
Nukelta į 5 psl. 

„Draugas" pralenkė 
„Amerikos lietuvį" išplatintų 

egzempliorių lenktynėse! 
ROMUALDAS KRIAUČIŲNAS 

Tai jau trečias mano metinis rašinys apie keleto išeivijos laikraščių 
padėtį. 2005 m. buvo rašyta apie „Amerikos lietuvio", ,,Dirvos", 
„Draugo" ir „Lietuvių balso" laikraščių tiražus. Metai po to rašy

ta tik apie tris pirmuosius leidinius, nes „Lietuvių balsas" nustojo eiti. 
Šįmet liekame prie tų pačių laikraščių aptarimo. Informacija yra 

paimta iš PS Form 3526, kuri buvo pasiųsta JAV Pašto tarnybai ir vėliau 
išspausdinta pačiame laikraštyje. Apgailėtina, kad laikraščiuose tilpę pra
nešimai buvo tiek sumažinti, jog prisireikė padidinamojo stiklo išskaityti 
mikroskopiškas raides. 

„Amerikos lietuvis": vyr. redaktorė Vaiva Ragauskaitė; administrato
rius Bronius Arbutis. Išleidžiami 52 numeriai metuose. Prenumeratos 
kaina 71.00 dol. metams. Vieno numerio kaina — 1.37 dol. Atskiro par
duodamo numerio kaina yra 1.50 dol. 2005 m. kiekvieno numerio vidu
tiniškai buvo spausdinta 3,813 egz. Iš jų 287 egz. kas savaitę buvo neiš
platinti. 2006 m. tiražas pakilo iki 3,925 egz., vidutiniškai likdavo neiš
platinta 270 egz. Taigi, per metus buvo patirtas mažas tiražo padidėjimas. 
2007 m. pranešime skaitome, kad per paskutiniuosius 12 mėnesių vidu
tiniškai buvo išspausdinama 3,612 egz. Iš jų kas savaitę 569 egz. likdavo 
neišplatinti. Palyginus su dviem ankstyvesniais metais, patirtas tiražo 
sumažėjimas. 

„Draugas": vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė; administratorius Saulius 
Kuprys. Išleidžiama 253 numeriai metuose. Prenumerata metams 150.00 
dol. Vieno numerio kaina — 59 centai. Pardavinėjamas už 75 centus. 2005 
m. kiekvieno numerio vidutiniškai išspausdinta 4,500 egz. Tais metais 
kiekvieno numerio vidutiniškai 352 egz. likdavo neišplatinti. 2006 m. 
tiražas sumažėjo iki 3,700, o neišplatintų egz. kiekvienam numeriui būda
vo 54. 2007 m. pranešime „Draugo" tiražas yra 3,500. Iš to skaičiaus kas 
numerį atlikdavo 165 neišplatinti egzemplioriai. Matosi, kad kasmet tira
žas mažėja. 

„Dirva": vyr. redaktorius Vytautas Radžius; administratoriaus nėra. 
Išleidžiami 26 numeriai metuose. Prenumerata metams 55.00 dol. Vieno 
numerio kaina 2.12 dol. Pačiame laikraštyje pažymėta, kad vieno numerio 
kaina yra 1.00 dol. Keistoka, bet neprenumeruojant, o tik perkant spau
dos kioske, metinė „Dirvos" kaina būtų vos 26.00 dol. 2005 m. „Dirva" 
vidutiniškai spausdino 1,300 egzempliorių. Tas skaičius nepasikeitė 2006 
ir 2007 metais. Tačiau nuolatos keičiasi ir didėja neišplatintų egzemplio
rių skaičius. Pamečiui, nuo 2005 iki 2007 metų, kiekvieno numerio likda
vo neišplatinta 163, 170 ir 236 egzemplioriai. 

Kaip visa tai galima apibendrinti? Gal svarbiausia, kad šių trijų 
laikraščių išplatinamų egzempliorių skaičius, palyginti su pernai metais, 
sumažėjo. Išplatintų egzempliorių skaičiumi pernai „Amerikos lietuvis" 
„Draugą" pralenkė devyniais egzemplioriais. Šįmet tos pozicijos apsikeitė 
ir „Draugas" vėl pirmauja 292 egzemplioriais. 

Rūpestį kelia neišplatintų laikraščių krūvos. „Draugo" kasmet iš
metama 41,7445 egzemplioriai; „Amerikos lietuvio" — 29,588, o „Dirvos" 
— 6,136 egz. Per metus iš viso susidaro 77,469 egzemplioriai, kurie atsi
duria sąšlavyne! Skaičiuojant, jog 32 egzempliorių storumas sudaro vieną 
colį, visus atlikusius egzempliorius sudėjus į vieną krūvą, susidarytų 202 
pėdų aukštumo stulpas. Tai būtų 67 jardai arba apie 60 metrų. 

Norėta čia pateiktą informaciją gauti ir iš „Vakarai" savaitraščio. 
Buvau nukreiptas į http:7www.litua.com/zinynas/spauda portalą. Ten 
apsilankius neradau jokios informacijos apie išvardytų laikraščių ir žur
nalų tiražus. Tame portale yra nemažai kitos informacijos apie išeivijoje 
leidžiamus leidinius. Laikraščių skyrelyje aprašyti: „Amerikos lietuvis", 
„Bičiulystė", „Čikagos aidas", „Dirva", „Draugas", „Emigrantas", „Info 
tiltas", „Langas", „Vakarai" ir Toronto mieste leidžiami „Tėviškės žibu
riai". Žurnalų skyrelyje aptarti „Bridges", „Lietuva", „Lithuanian Heri-
tage Magazine", „Lituanus", „Medicina", „Metmenys", „Muzikos žinios", 
„Pasaulio lietuvis", „Pensininkas", „Skautų aidas", „Technikos žodis" ir 
„Varpas". 

Pernai metų straipsnyje paminėta, kad su metų pabaiga sustabdomas 
„Lietuvių balsas". Šįmet, renkant informaciją šiam straipsniui, gavau 
pranešimą iš žurnalo „Metmenys" redaktorės Violetos Kelertienės ir ad
ministratorės Marijos Paškevičienės. Pranešime rašoma, kad „2006 m. 
liepos mėn. išleidom 'Metmenų' 86-tą numerį, tuo užbaigdami žurnalo lei-
dimą. Sių metų pabaigoje bus išspausdintas ketvirtas 'Metmenų' tu
rinys/pavardžių rodyklė (nr. 72-86), kuris bus visiems išsiuntinėtas vel
tui". „Metmenys" gyvavo nuo 1959 m. ir, pranešimo žodžiais, ne tik atliko 
didelį kultūrinį darbą tarp Vakaruose gyvenančių lietuvių, bet ir suteikė 
progą Lietuvos skaitytojams pažinti tuo metu jiems neprieinamą lite
ratūrą ir vakarietišką galvoseną. 

Ar iš to viso galimi kokie nors apibendrinimai? Aišku, kad galimi, bet 
tuo pačiu jie nebus naujiena. Pirmiausia, gal vis dar didėja lietuvių skai
čius Amerikoje, bet mažėja lietuviškos spaudos skaitytojų skaičius. Pasi
rinkimo bei įvairumo išeivijos lietuvių laikraščiuose ir žurnaluose dar vis 
yra. Tai gerai. Neapčiuopiama ir tarsi nematoma konkurencija iš elek
troninės žiniasklaidos didėja ir jai reikia ne tik tiesiai šviesiai žiūrėti į 
akis, bet ir saugoti savo kišenę (tą, kur laikome piniginę). Bet čia jau kita 
tema. 

http:7www.litua.com/zinynas/spauda
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O Tsryamijs&iiL 
Redaktorė Laima Apanavičienė 

ta ž m a a @ hotma U. cn m 

k A ieli mūsų skaitytojai. Baigiasi ramybės ir susikaupimo metas -
J Y V I Adventas, artėja Kūčios ir Kalėdos. Manau, kad jų laukia visi 

I T I va/kai. Ir ne tik vaikai, jų laukia ir suaugusieji. Susėdą prie Kūčių 
stalo susitaikykime su artimaisiais, prisiminkime tuos, kurių jau nėra tarp 
mūsų. Kalėdų dieną, vos tik prabudę iš miego, bėgsime ieškoti, kq po 
eglute padėjo Kalėdų senelis. 

Daugelyje mokyklų jau vyko Kalėdų eglutės šventės. Mokiniai ruošė 
programėles, šoko, dainavo ir, žinoma, gavo dovanų. Mes apsilankėme 
Čikagos lituanistinėje mokykloje (CLM) ir per fotoaparato objektyvą pasi
žiūrėjome, kas ten vyko. Kviečiame ir Jus pabūti Kalėdų eglutės šventėje. 

Taip pat primename, kad dar tęsiasi rašinio konkusas, ir mes laukiame 
Jūsų rašinėlių. 

Redaktorė 
i 
:*» 
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ČLM penktokai kasmet švenčia Kūčias. Susirenka mamvtes. 'eve-a.. ope
liukai ir sesutės. Visi kartu puošia eg uf= -anuu Garso žaisnukais nesT:a;-
niais, obuoliais. 

Papuošę eglutę, penktokai dengia Kūčių stalą 

Pirmu - trečiu kiasiu mokiniai šoko besmegeniu ir snaigių šokius. 

Pat'ems mažiausiems mokiniams pasakas sekė močiutė. Patys vyriausieji dalyvavo te'evizijos programoje.. 

Ketvirtu- šeštu klasių mokiniai paruošė vaidinimą ..Dvylika mėnesiu' 
Vargše našlaite pamote išv'jo žiema žibuoklių ieškoti 

Laimos Apanovič ienes - c4 -a , - c s 
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Jolita Steponaitienė (dešinėje) su ją globojusia Pranute Šlutiene Čikagoje. 
Jono Kuprio nuotr. 

JOLITA STEPONAITIENĖ: 
SAUGOTI TIKRAI YRA KUR 

Neseniai Čikagoje lankėsi Lie
tuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Retų knygų ir rankraščių 
skyriaus vedėja bei Lietuvos nacio
nalinės UNESCO komisijos Nacio
nalinio komiteto „Pasaulio atmin
tis" pirmininkė Jolita Steponaitienė, 
kuri gruodžio 15 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje skaitė paskaitą 
apie Lietuvos registrą. 

Kaip teigia Steponaitienė, jos 
kelionės tikslas į Čikagą dvejopas. 
Visų pirma ji atvežė parodą „Pirmoji 
banga", kuri rengiama LR genera
linio konsulato Čikagoje Vasario 16-
ajai paminėti. Paroda skirta XLX am
žiaus pabaigos - XX amžiaus pra
džios išeiviams iš Lietuvos. Steponai
tienės žodžiais tariant, tik lemtingų 
atsitiktinumų dėka, neseniai buvo 
atrasta ilgai Lietuvoje sovietmečiu 
nežinomo Aleksandro Račkaus doku
mentų kolekcija. Būtent šios kolekci
jos pagrindu ir paruošta Vasario 16-
ajai skirta paroda. 

„Pasaulio atminties" 
programa 

Antrasis jos kelionės tikslas yra 
pristatyti, pareklamuoti ir plačiau 
išeiviams papasakoti apie Lietuvds 
nacionalinės UNESCO komisijos 
kuriamą paveldo programą „Pasaulio 
atmintis" bei išsamiau pristatyti pa
ties komiteto veiklą. Apie tai viešnia 
iš Lietuvos ir papasakojo susitikime 
su Amerikos lietuviais Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Susitikimo 
metu ji pristatė eksponatus, susirin
kusiems parodė trumpą filmą, pa
pasakojo apie komitetą, jo veiklą, 
apie kuriamą Lietuvos registrą bei 
apie komiteto planus. 

Steponaitienės teigimu, greitu 
metu komitetas tikisi, kad į „Pa
saulio atminties" UNESCO progra
mos pasaulinį registrą kartu su Lat
vija ir Estija pavyks pasiūlyti .,Bal-
tijos kelio" dokumentų archyvą. 
Tačiau prieš tai, kaip teigė pašne
kovė, reikia paruošti nemažą pluoštą 
dokumentų, ties kuriais jau dirba 
jungtinė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
darbo grupė. Komitetas „Pasaulio 
atmintis" dirba dviem kryptimis: 
siekiama sudaryti nacionalinį re
gistrą bei pristatyti Lietuvą pasau
liniame registre. 

Saugomi i še iv ių archyvai 

Kaip jau minėta, viešnia iš Lie
tuvos yra ir Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos Retų 
knygų ir rankraščių skyriaus vedėja. 
Si biblioteka kaupia tiek spausdintą, 
tiek ir nespausdintą išeivijos paveldą, 
pvz., bibliotekoje jau seniai veikia Li
tuanikos skyrius, kuriam vadovauja 
JAV dažnai besilankanti Silvija Vėla-
vičienė. Steponaitienės vadovaujams 
skyrius renka archyvus ir spausdintą 
dokumentaciją. Pašnekovė pasidžiau
gė, kad būtent į jų archyvą prieš 10 
metų į Lietuvą sugrįžo archeologo 
Kuzino dokumentai , ir nors šiuo 
metu archyvas nėra didelis, j i tikisi, 
kad ateityje gaus nemažai naujų 
dokumentų. Biblioteka turi labai ge
ras archyvavimo sąlygas, veikia geras 
restauravimo centras. Skyrius kur ia 
dokumentų skaitmeninimo projektą, 
kuriam finansavimas gautas iš Euro
pos Sąjungos fondų, tad dauguma 
skyriuje saugomų dokumentų greitu 
metu bus pasiekiami ir internete. 

Veikia pave ldo perdav imo 
programos 

Užklausta, kokia būtų galimybė 
„Draugui" savo archyvus, kurie gau
sūs ir dideli, bet nenumaldomai dyla, 
perkelti į Lietuvą, Steponai t ienė 
teigė, jog viskas priklausytų nuo 
apimčių ir galimybių. Pašnekovė 
informavo, jog per LR Kultūros mi
nisteriją šiuo metu yra vykdoma Lie
tuvai svarbaus paveldo, esančio už
sienyje, integravimo programa, pagal 
kurią gali būt i vykdomi tyr imai , 
sudaromas paveldo registras, taip pat 
finansuojamas archyvų medžiagos 
pervežimas į Lietuvą. Būtent per šią 
programą praeitais metais iš Romos į 
Lietuvą buvo parvežtas Lozoraičių 
archyvas. 

Muziejai i r archyvai 
nes ivaržo 

Steponaitienės teigimu, Lietu
voje tiek muziejai, tiek bibliotekos 
turi savas pasidalinimo sferas. Mu
ziejų paprastai būna vieni interesai, 
bibliotekų - kiti. Tad tiek vieni, tiek 
kiti dėl medžiagų ir archyvų papras
tai nesipyksta. Nuke l ta į 8 psl. 

Laiškui waMsmsmė&* 
Rašykite mums ei. pašto adresais: 

redakcila@drau9as.0rg 
dalia.cidzikaite@gmail.com 

ATSIDĖKOJIMAS JĖZUITAMS 
Šio mėnesio 7 d. jėzuitų Loyola 

University Chicago-Lake Shore Cam-
pus šventė didelį įvykį, kurio metu 
buvo dedikuotas bei pašventintas 
ypatingos santvaros informacijos 
mokslui skirtas Richard J. Klarchek 
Informations Commons centras. Sis 
keturių aukštų, 72,000 kvadratinių 
pėdų, iš vidaus permatomomis lauko 
sienomis, an t Michigan ežero kranto 
esantis pastatas eikvos tik pusę kuro 
energijos (o du mėnesius jokios), 
panaudodamas kompiuteriniais ju-
tikliais kontroliuojamą vėją, saulę, 
net viduje esančių žmonių kūno šilu
mą. Jutikliai automatiškai reaguos į 
vidaus ir lauko orą, kaitaliojant ven
tiliacinės sistemos prietaisus ir ce
mentinėse lubose cirkuliuojantį van
denį. 

Į šį nepakartotiną renginį buvo
me su žmona pakviesti artimiausio 
klasės draugo, kuris su žmona atvyko 
iš California valstijos dalyvauti kaip 

vieni iš vienuolikos stambių mece
natų, prisidėjusių prie 33 mln. dole
rių vertės projekto. Antrame aukšte 
yra vienas skyrius, pavadintas jų 
vardu, Jane & Wilk Peery Writing 
Center. Sis draugo geradariškas mos
tas yra atsidėkojimas už suteiktą 
mokslą tampant bendro profilio dan
tistu (gydytoju odontologu). Ypač už 
tai, kai kitų universitetų odontologi
jos fakultetai buvo jam užtrenkę 
duris, pas jėzuitus jis rado jas krikš
čioniškai atdaras, nors ir nebūdamas 
katalikas. Įdomu yra ir tai, kad kali-
fornietis į studijas Chicago atvažiavo 
ne vienas - atsivežė su savim žmoną 
ir du mažylius, o po ketverių mokslo 
metų 1960 metais grįžo namo ir su tre
čiąja (dukterim, ne žmona). Savo kuk
liam pragyvenimui ir mokslui užsi
dirbo vairuodamas 40 valandų per sa
vaitę viešą autobusą Chicago gatvėse. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

KUR DINGO „DRAUGO" VEDAMIEJI? j 
Specialiai apibrėžtas straipsnis 

atrodo kaip vedamasis. Bet, mano 
nuomone, jie neatspindi redakcijos 
krypties, kur i išreikštų pagrindinę 
laikraščio dvasią. 

Žinoma, tie visi rašiniai geri įvai
riomis temomis straipsnių vietoje. 
Nėra jokios išraiškos šiam momen
tui. 

Sesuo M. Paulė 
Toronto, Kanada 

„Draugo" vedamieji yra leidėjų 
— Lietuvių katalikų spaudos draugi
jos — žodis skaitytojams. Šiuo metu 

vedamuosius rašo Stasė Semėnienė 
(Wisconsin), dr. Romualdas Kriau
čiūnas (Michigan), Petras Katinas 
(Lietuva), Vytautas V Landsbergis 
(Lietuva), Aleksas Vitkus (Illinois), 
dr. Darius Furmonavičius (Anglija), 
Edmundas Simanaitis (Lietuva) ir 
vyr. „Draugo" redaktorė Dalia Cidzi-
kaitė. Gal ir ne visi vedamieji atspin
di tos akimirkos svarbiausius įvykius, 
stengiamės, jog jie būtų aktualūs 
išeivijoje gyvenantiems lietuviams, 
„Draugą" skaitantiesiems, parodytų 
dabartinio laiko dvasią. 

Redakcija 

REFERENDUMAS DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS 
Atkel ta i š 3 psl. 
- Ką J ū s manote apie Pa

sau l io Lie tuv ių Bendruomenės 
p irmininkės Reginos Narušienės 
ir konst i tuc ines te isės specialis
t o Eg id i jaus Šileikio s iūlymą 
Konst i tuc i ją papildyti sakiniu, 
kad „niekas negali atimti pri
g imt inės t e i sė s j pilietybę"? 

- Jeigu norima dvigubą pilietybę 
įtvirtinti kaip konstitucinį principą, 
tą galima padaryti tik keičiant Kons
titucijos 12 str. Tai tiek aišku, kad 
visi „gudravimai" atrodo labai vaikiš
ki. Konstitucijoje įtvirtintos vienos 
pilietybės dominavimo principas tik
rai piliečių teisių nepaneigia ir jų 
neatima. Kitaip viengubos pilietybės 
principą įtvirtinančias konstitucijas 
reikėtų laikyti paneigiančiomis teisę į 
pilietybę. 

- Tačiau jeigu žmogus , gimęs 
L i e t u v o s pi l iečiu, gauna kitos 
ša l i e s pi l ietybę, iš j o y ra atima
m a Lie tuvos pilietybė. Kaip J ū s 
v e r t i n a t e sieki, kad t ok iu atveju 
L i e t u v o s p i l i e tybė iš ž m o g a u s 
n e b ū t ų a t i m a m a ? 

- J u m s gal atrodo ir patogu, bet 
ar patogu Lietuvai - kitas dalykas. 
Tas reguliavimas, kuris yra dabar, 
mano požiūriu, yra gana tinkamas. 
Pats asmuo sprendžia - būti ar 

nebūti Lietuvos piliečiu. Nebent kitos 
valstybės per jėgą verstų būti jų 
piliečiais. Kitas dalykas - racionalūs 
argumentai. Ar tikrai dviguba pilie
tybė yra gėris, kurį reikia konstitu
ciškai įtvirtinti? Racionalių argumen
tų kol kas niekas net nebandė pateik
ti. Argumentai, kurie dabar yra pa
teikiami, dažniausiai tik emociniai. 
Niekas netgi nepaskaičiavo, koks yra 
realus tų „dvigubų piliečių" skaičius. 
Net ir šito niekas nepadarė! Tai ar 
nebus taip, kad pavienį interesą nori
ma paversti bendru. Tuo labiau, kad 
Lietuvos teisėkūros istorijoje rasime 
pavyzdžių, kai priimtas teisinis regu
liavimas padėjo ne tautai, o grupei 
žmonių susitvarkyti savo reikalus. 
Todėl pirmiausia būtina išsiaiškinti, 
kokia yra situacija, kokie yra galimų 
sprendimų privalumai ir trūkumai, 
viską pasverti ir tik tada siūlyti. 
Akimirkos nauda gali turėti neigia
mos įtakos ilgesnės raidos perspekty
vai. Išdėstykite man argumentus, ir 
tik tada aš galėsiu priimti apgalvotą 
sprendimą. Kai argumentacija tik 
„myliu-nemyliu", „patinka-nepatin-
ka", galima tikėtis tik abejotinų 
rezultatų. 

Pokalbis sutrumpintas 
ELTA 

„Valst iečių l a ik r a š t i s " 

mailto:redakcila@drau9as.0rg
mailto:dalia.cidzikaite@gmail.com
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Lietuviški kūčiukai. 

Daugelis lietuvių per Kūčias 
nepamiršta senųjų tradicijų 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
Dauguma lietuvių vis dar puoselėja 
senąsias Kūčių vakaro tradicijas. 

Kaip parodė rinkos tyrimų kom
panijos „GfK CR Baltic" atlikta 
apklausa, 83 proc. lietuvių Kalėdų iš
vakarėse valgo tradicinę dvylikos pa
tiekalų vakarienę, 77 proc. dalinasi 
kalėdaičiais, 18 proc. — buria ar 
žaidžia tradicinius žaidimus. 

58 proc. apklaustųjų žmonių Kū
čių naktį vėlėms palieka maisto ant 
stalo, 57 proc. sukalba maldą prieš 
Kūčių vakarienę, 22 proc. dalyvauja 
Piemenėlių mišiose. 

Kūčios kaip ir pirmoji Kalėdų 
diena vis dar laikomos šeimos švente. 

Didžioji dauguma respondentų teigė 
Kūčias ir pirmąją Kalėdų dieną šven
čiantys tik su artimiausiais šeimos 
nariais, giminaičiais. Išvis nešven-
čiantys nei Kūčių, nei Kalėdų teigė 
tik 1 proc. apklaustųjų. 

Šventinę eglutę, apklausos duo
menimis, lietuviai dažniausiai (30 
proc.) puošia likus dviem-trims die
noms iki Kalėdų. Kiek mažiau (28 
proc.) apklaustųjų ją puošia likus sa
vaitei iki Kalėdų. Kūčių vakarą eg
lutę puošia 17 proc. apklaustųjų, o 3 
proc. nepuošia visai. 

Gruodį atliktame tyrime dalyva
vo 520 15—74 metų amžiaus Lietu
vos gyvenotojų. 

Rezervistams darbo ribojimai 
gali trukti vienerius metus 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komitete (NSGK) susiformavo 
nuomonė, kad vadinamiesiems KGB 
rezervistams darbo ribojimai gali bū
ti taikomi tik vienerius metus. 

Komitetas nusprendė atmesti 
konservatorių Andriaus Kubiliaus ir 
Povilo Jakučionio siūlymą riboti visų 
KGB bendradarbių, įskaitant ir re
zervistų, darbinę veiklą viešajame 
sektoriuje iki 2012 metų sausio 1 
dienos ir pasilikta prie dabar galio
jančio termino — 2009-ųjų pradžios. 

Tuo metu patys ribojimai rezer
vistams eiti tam t ikras pareigas, 
komiteto sprendimu, įstatymo pro
jekte buvo palikti. 

Konservatorių ruoštame įstaty
mo projekte numatoma, jog buvę so
vietų specialiųjų tarnybų rezervo ka
rininkai negalėtų eiti pareigų, į ku
rias skiria prezidentas, Seimas, Vy
riausybė ar ministras pirmininkas, 
taip pat viceministrų, ministerijos 
sekretorių bei valstybės institucijų 
vadovų ar jų pavaduotojų pareigų. 

Taip pat būtų draudžiama eiti 
pareigas, susijusias su valstybės pas
lapties naudojimu ar jos apsauga. 

Šiuo metu buvę rezervo ka

rininkai nesusiduria su jokiais įstaty
mu nustatytais ribojimais eiti tam 
tikras pareigas. 

Tai reiškia, kad įstatymas, jeigu 
komitete įtvirtintus patobulinimus 
palaikys visas Seimas, vadinamie
siems rezervistams draus eiti minė
tas pareigas apytiksliai vienerius me
tus — priklausomai nuo to, kada tei
sės aktas bus priimtas ir įsigalios. 

Tuo metu prezidento patarėja 
teisės klausimais Aušra Rauličkytė 
bei parlamentarai Alvydas Sadeckas 
ir Vytautas Bogušis siūlė apskritai at
sisakyti bet kokių ribojimų rezervo 
karininkams, nes tai esą sujauktų vi
są nusistovėjusią sistemą — tai yra 
neaišku, ką daryti su valstybės tar
nautojais, pareigūnais, kurie jau dir
ba pareigose, į kurias įstatymas 
draustų juos skirti. 

Pasak V Bogušio, šiuo metu vals
tybės tarnyboje dirba daugiau nei 70 
buvusių rezervo karininkų. 

„Rezervistai nieko nevykdė. Jie 
absoliučiai nieko nevykdė, nes rezer
vas galėjo būti ir kariuomenės rezer
vas, kurie karo atveju galėjo būti ne
žinia kam panaudoti", — posėdyje 
sakė A. Sadeckas. 

Nenuspręsta, ką dary t i su 
nere ika l ingais pastatais 

Vilnius, gruodžio 19 d. (BNS) — 
Lietuvai šį savaitgalį prisijungus prie 
Šengeno erdvės ir panaikinus pasie
nio kontrolę pasienyje su Latvija ir 
Lenkija, Pasienio kontrolės punktų 
direkcijai teks nuspręsti, kaip panau
doti pasienyje esantį nekilnojamąjį 
turtą. 

„Iki šiol jokių konkrečių spren
dimų dar nėra priimta. Minimaliai 
šildysime valdomus pastatus ir lauk
sime pasiūlymų iš suinteresuotų ins
titucijų, galbūt savo pageidavimus 
pareikš privatūs investuotojai", — 
sakė Pasienio kontrolės punktų di
rekcijos vadovas Arnoldas Tvaronavi-
čius. 

Pasienio kontrolės postų direkci
ja valdo 3,100 kvadratinių metrų pa
talpas Kalvarijų pasienio punkte ir 
380 kvadratinių metrų patalpas Laz
dijuose. Direkcijai taip pat priklauso 

pastatai esantys 10 Lietuvos ir Lat
vijos pasienio kontrolės postuose. 

Pasak A. Tvaronavičiaus, kai ku
rie pastatai gali būti panaudoti priva
čiam verslui, turizmui ar vietinių 
bendrovių reikmėms. 

„Esame užsakę studiją dėl pasie
nio kontrolės infrastruktūros atei
ties, tikimės, jog ji bus parengta iki 
metų pabaigos, tada ir galėsime pri
imtu sprendimus", — teigė direkcijos 
vadovas. 

Jo teigimu, blogiausiu atveju — 
jei pasienio kontrolės postai nieko ne
sudomins — jie bus perduoti Vals
tybės turto fondui. 

Tuo tarpu Estija trečiadienį pas
kelbė jau nusprendusi parduoti savo 
pasienio kontrolės postus, kai šalis 
prisijungs prie Šengeno erdvės. 

Lietuva prie Šengeno erdvės pri
sijungs šį penktadienį. 

Baigiamos tirt i G. Petriko bylos 
Atkelta iš 1 psl. 

Po to, kai įtariamasis susipažins 
su 27 baudžiamosios bylos tomais, 
byla bus perduota teismui. 

Susipažinimas su medžiaga pra
sidės gruodžio 27 dieną. Vėliau pro
kuroras nustatys konkretų bylos su
sipažinimo terminą. 

Vyriausybė ir Lietuvos bankas 
1998 metų kovą Lietuvos valstybinį 
komercinį banką prijungė prie tuo
metinio Lietuvos taupomojo banko. 

1999-ųjų spalį Vilniuje savo na
muose nusišovė kalėti nuteistas bu
vęs Lietuvos valstybinio komercinio 
banko valdybos pirmininkas Algi
mantas Barusevičius. 

Savižudybė įvyko netrukus po to, 
kai teismas atmetė jo skundą. 

Nuosprendžiu A. Barusevičius 

buvo nuteistas kalėti 7 metams, teis
mas buvo nusprendęs konfiskuoti pu
sę jo turto. 

Gyvas būdamas A. Barusevičius 
sakė, kad, būdamas banko valdybos 
pirmininku, padarė klaidų, tačiau ne
siekė tyčia pakenkti bankui. Pasak 
nuteistojo, viską valdė EBSW grupės 
prezidentas G. Petrikas. 

Prokurorai baigia tirti ir EBSW 
bylą. 

Ketvirtadienį G. Petrikui Kauno 
apygardos prokuratūroje turėtų būti 
paskelbta apie ikiteisminio tyrimo 
pabaigą EBSW byloje. 

G. Petrikas JAV buvo sulaikytas 
Lietuvos prašymu 2004-ųjų pavasarį. 
Lietuvos prašymu jį sulaikė JAV Fe-
deralinių tyrimų biuro pareigūnai. 

Problemos vis dar sprendžiamos kyšiais 
Atkelta iš 1 psl. 
atveju tenka ir duodančiajam, ir 
imančiajam, likę yra linkę kaltinti tik 
imančiuosius. 

67 proc. apklaustųjų teigia, jog 
darbinantis į valstybės tarnybą pasi
naudotų giminystės ryšiais ir pažin
timis, 21 proc. atsakė neigiamai, 68 
proc. sako, jog pažintimis pasinaudo
tų siekdami, kad paslauga valstybi
nėje institucijoje būtų atlikta grei
čiau bei kokybiškiau. Ekspertai pažy
mėjo, kad verslininkai yra linkę la
biau naudotis pažintimis nei paprasti 
gyventojai. 

28 proc. sakė per pastaruosius 
metus davę kyšį (2005 — 27 proc), 
dėl to prisipažino ir 17 proc. versli
ninkų (2005 — 20 proc). Klausiant, 
ar jų pažįstami davė kyšį, teigiamų 
atsakymų padaugėjo. 

Kalčiausiais dėl esamo korupci

jos lygio 80 proc. apklaustųjų laiko 
politikus, 70 proc. — valstybės tar
nautojus, o dešimtadalis kaltina save 
ar savo aplinką. 

Paklausti, kodėl, jų nuomone, 
duodami kyšiai, 68 proc. gyventojų ir 
71 proc. verslininkų sakė, jog kyši-
ninkaujama dėl to, kad už tai retai 
baudžiama. 

Labiausiai korumpuotais gyven
tojai laiko gydytojus, farmacininkus, 
sveikatos apsaugos įstaigas — 62,7 
proc , policiją (55,2 proc) , Seimą 
(40,9 proc), teismus (39,1 proc), sa
vivaldybes (23,5 proc). Verslininkai 
taip pat mano, jog šios institucijos ko-
rumpuočiausios, tačiau taip manan
čių dalis yra mažesnė. Ryškiausiai 
skyrėsi savivaldybių vertinimas — 
39,3 proc. respondentų verslininkų 
savivaldos institucijas laiko korum-
puotomis. 

Garsusis , ,pėstininkas / / is Antašavos skris į Berlyną 
Vilnius, gruodžio 19 d. (Alfa.lt) 

— Devynių parų kelione pėsčiomis iš 
Vokietijos į gimtąją Antašavą iš
garsėjęs ūkininkas Saulius Marcin
kevičius nesvetinga pasirodžiusią šalį 
aplankys patogiau. Neeiline istorija 
susidomėjusi Vokietijos geležinkelių 
bendrovė „Deutsche Bahn" lietuviui 
padovanojo skrydį ir trijų dienų vieš
nagę Berlyne. „Deutsche Bahn" šiuo 
žingsniu taip pat bando atkreipti dė
mesį į stringantį europinės vėžės 

„Rail Baltica" projektą. 
Trečiadienį S. Marcinkevičius su 

garbingo amžiaus, bet griežtos ran
kos, mama apsilankė Vokietijos am
basadoje Vilniuje, kur jam iškilmingai 
buvo įteiktas simbolinis didžiulis 
kvietimas. 

„Jūsų pažintis su Vokietija buvo 
kiek problematiška. Noriu užtikrinti, 
kad taip nutinka ne kiekvienam, - su
sitikime sakė Vokietijos ambasado
rius Volker Heinsberg. - Po šios ke

lionės tikimės teigiamų įspūdžių. Vi
liamės, kad nereikės pakartoti Jūsų 
verto pagarbos žygio pėsčiomis." 

„Gal šį kartą nepasiklysiu, — sa
kė daugiažodžiauti nemėgstantis 41 
metų vyras. Jis čia pat pajuokavo, 
kad šį kartą į Lietuvą gali nebent ne
grįžti dėl kitų priežasčių. - Malonus 
tas dėmesys, bet jo jau net per daug. 
Jau ir taip namuose tapau šiokia to
kia įžymybe. Jei po šiandien dar laik
raščiai prirašys - gali tekti bėgti iš 

Lietuvos". 
„Šį kartą jau gal viskas bus ge

rai", - apie sūnaus laukiančią kelionę 
spėliojo motina. Nerimo dienas ir 
naktis dėl sūnaus išgyvenusi moteris 
nebesibaimina, nes sūnų lydės už
sienio kalbas mokanti dvyliktoke 
dukterėčia, o ir organizatoriai paža
dėjo prižiūrėti S. Marcinkevičių. 

„Dar pats gal ką pramoksiu, laiko 
turiu", - sakė jis, rankose varty
damas vokiečių kalbos pradžiamokslį. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lrjterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Dėl moterų trūkumo Lenkijai gresia 
socialinė katastrofa 

Iš 2 mln. emigravusiųjų, daugiau nei pusė — moterys. 

Varšuva, gruodžio 19 d. (BNS) 
— Lenkijoje ėmė trūkti moterų ir jei
gu lenkės negrįš iš emigracijos, gali 
sužlugti visa šalies socialinė sistema, 
nes vaikais ir seneliais daugiausia rū
pinasi būtent moterys, rašo dienraš
tis „Polska". 

Europos Komisijos duomenimis, 
iš Lenkijos per pastaruosius dvejus 
metus emigravo 2 mln. žmonių, ku
rių daugiau kaip pusę sudarė mote
rys. 

Dienraštis pažymi, jog iki šiol la
biausiai buvo bijoma „protų nutekėji
mo" — jaunų, talentingų lenkų emi
gravimo, tačiau dabar atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad šalyje ima trūkti 
moterų. 

Dėl to tūkstančiui gyventojų 
Lenkijoje tenka tik penkios medici
nos seserys, nors pagal Pasaulinės 
sveikatos organizacijos standartus jų 
turėtų būti du kartus daugiau. Kaip 

sako Lenkijos medicinos seserų ir 
slaugių profesinės sąjungos pirminin
kė Dorota Gardias, yra ligoninių, kur 
vienai medicinos seseriai tenka ap
tarnauti 60 ligonių. 

Ne ką geresnė situacija ir švieti
mo sistemoje. Kadangi 90 proc. visų 
mokytojų sudaro moterys, šalyje jau 
pradeda trūkti kadrų. Lenkijos mo
kytojų sąjungos atstovė Magdalena 
Kaszulanis sako, kad vos ne kasdien 
iš Lenkijos emigruoja po vieną moky
toją. 

Tačiau dramatiškiausioje padėty
je atsidūrė senyvo amžiaus žmonės. 
Jau dabar Silezijoje ir Mozūrijoje yra 
kaimų, kur gyvena vien seni žmonės, 
kurių niekas negloboja. 

Tuo tarpu lenkų visuomenė labai 
sparčiai sensta. Demografinės prog
nozės rodo, jog 2020 metais kas dvi
dešimtas lenkas bus pensinio am
žiaus. 

Naujajame JAV biudžete karams 
skirti papildomi 70 mlrd. dolerių 

Washington, DC, gruodžio 19 d. 
(BNS) — JAV Senatas patvirtino fe-
deralini biudžetą, kuriame iš viso -
555 mlrd. dolerių. Iš jų, kaip praneša 
BBC, papildomi 70 mlrd. dolerių yra 
skirti karams Irake bei Afganistane 
finansuoti. 

Iki šiol tokiam biudžeto švaisty
mui karinėms reikmėms itin prieši
nosi demokratai. Tačiau, susidūrę su 
prezidento George W. Bush veto 
grėsme, jie sutiko nusileisti ir atsisa
kyti savo reikalavimo, kad papildomi 
pinigai karams bus skiriami tik tokiu 
atveju, jei bus sudarytas konkretus 
JAV karių pasitraukimo iš Irako tvar
karaštis. 

Priminsime, kad Baltųjų rūmų 
vadovas grasino vetuoti visą biudžeto 
projektą, jei jame nebus numatytas 
pakankamas karių finansavimas. 
Toks G. W. Bush žingsnis būtų para
lyžiavęs daugelio federalinių institu
cijų veiklą. Reikia turėti omenyje, 
kad fiskaliniai metai JAV prasidėjo 
dar spalio 1 dieną. 

Biudžetas buvo patvirtintas iš
kart po to, kai Pentagonas paskelbė 
eilinę ketvirčio ataskaitą apie padėtį 
Irake. Šioje ataskaitoje pažymima, 

kad per pastaruosius 3 mėnesius pa
dėtis šalyje itin pagerėjo ir civiliai gali 
jaustis saugesni. Vis dėlto apie viso 
Irako kontrolės perdavimą patiems 
irakiečiams kalbėti dar anksti. Ra
porte teigiama, kad Irako pajėgos vis 
dar yra itin priklausomos nuo JAV 
pagalbos tiek logistikos, tiek karių 
apmokymo srityse. 

Pusę trilijono dolerių sudarantis 
valstybės asignavimų projektas, pa
dengiantis vyriausybės išlaidas visose 
viešojo gyvenimo srityse išskyrus gy
nybą, buvo patvirtintas 76 balsų 
prieš 17 persvara. Už papildomą karo 
finansavimą balsavo 70, o prieš 25 
politikai. 

Demokratai su respublikonais 
nesutarė ne tik dėl papildomo karų fi
nansavimo, bet ir dėl išlaidų šalies 
vidaus gyvenimui. G. W. Bush siekė 
neskatinti tolimesnės dolerio infliaci
jos ir apkarpyti dalį valstybės išlaidų 
socialinėms reikmėms. 

Biudžete 11 mlrd. dolerių skirta 
išlaidoms nepaprastosioms situaci
joms - karo veteranų sveikatos prie
žiūrai, pašalpoms nukentėjusiems 
nuo sausros, pasienių apsaugai, ug
niagesiams. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Vatikano laikraštis „L'Osserva-

tore Romano" sukritikavo vaikams 
skirtą filmą „Auksinis kompasas" 
(The Golden Compass), kuriame vai
dina Nicole Kidman, ir pavadino jį 
„antikalėdiniu". Sis filmas, kuriame 
taip pat vaidina britų aktorius Daniel 
Craig, yra „fantastinė saga su 7-ojo 

v 

dešimtmečio padažu". Sią britų rašy
tojo Philip Pullman fantastikos tri
logijos ekranizaciją krikščionių orga
nizacijos kritikavo kaip antireliginę. 
„L'Osservatore Romano" teigia, kad 
Ph. Pullman propaguoja „visiškai 
ateistinę ideologiją, kuri yra visų re
ligijų, tradicinių ir institucinių, ypač 
— krikščionybės ir katalikybės, prie
šas". 

MADRIDAS 
Ispanijos kovos su terorizmu 

teismas trečiadienį nuteisė 47 baskų 
separatistų grupuočių narius dėl ry
šių su ginkluota organizacija ETA ir 
skyrė jiems laisvės atėmimo bausmes 
nuo dvejų iki 24 metų. Šie nuos
prendžiai buvo paskelbti po didžiau
sio visų laikų teismo, susijusio su 
ETA. Sis teismas truko nuo 2006 me
tų lapkričio iki kovo. Šie 47 asmenys 
priklausė įvairioms grupuotėms, ko
vojusioms už šiaurinio Ispanijos Bas-
kijos regiono nepriklausomybę. 

PARYŽIUS 
Prancūzijai nebereikės rengti re

ferendumo, kad pritartų naujos Eu
ropos Sąjungos (ES) narės priėmi
mui, rodo trečiadienį atskleisti vy
riausybės institucinių reformų pla
nai. Plataus masto reformų įstatymo 
projekte vyriausybė siūlo, kad naujos 
šalies narystei 27 valstybių bloke bū
tų pr i tar iama arba referendumu, 
arba balsuojant specialiame parla
mento posėdyje. 

Prancūzijoje trečiadienį vienam 
greitajam traukiniui susidūrus su 
sunkvežimiu, žuvo sunkvežimio vai
ruotojas, o 25 keleiviai buvo sužeisti, 
pranešė pareigūnai. Ši avarija įvyko 

ATLANTIC 

prie Rytų Prancūzijos Tosijos gyven
vietės netoli sienos su Šveicarija, nu
rodė vietos vyriausybės atstovas 
spaudai. „Apgailestaujame dėl sunk
vežimio vairuotojo žūt ies . Vienas 
žmogus patyrė sunkių sužalojimų, o 
likę 24 buvo sužeist i nesunkiai . 
Jiems vietoje teikiama medicininė 
pagalba", — sakė jis. Prancūzijos ra
dijas nurodė, kad greitasis traukinys, 
vykęs iš Paryžiaus į Ženevą, nulėkė 
nuo bėgių. 

KOPENHAGA 
Afganistane per mūšį su Taliba-

no kovotojais žuvę du danų kariai 
krito nuo britų dalinio atidengtos ug
nies, antradienį paskelbė Danijos ka
riuomenės centrinė vadovybė. Pasak 
kariškių, atl iktas tyr imas parodė, 
kad du kareiviai rugsėjo 26 d. žuvo 
nuo „Javelin" prieštankinių raketų, 
kurias paleido pietų Afganistane, 
Helmando provincijoje dislokuoti 
britų kariai. Britų brigados generolas 
Andrew Mackay, kur is vadovavo Di
džiosios Britanijos, Danijos ir Estijos 
pajėgoms, paskelbė pareiškimą, ku
riame išreiškė gilią užuojautą abiejų 
žuvusių danų giminaičiams ir drau
gams. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Rusijos prezidentą Vladimir Pu

tin žurnalas „Time" trečiadienį pas
kelbė 2007 Metų žmogumi už tai, kad 
jis savo šalį „audringai sugrąžino į 
pasaulio galiūnių sąrašą". Buvęs 
KGB pareigūnas, V Putin, iš nežino
mybės 1999 metais iškeltas tuome
tinio Rusijos prezidento Boris Jelcin, 
pasirodys pirmajame „Time" viršely
je, nes šio žurnalo leidėjai įvertino jį 
kaip asmenį, padariusį didžiausią įta
ką įvykiams pasaulyje, nesvarbu ko
kie jie būtų. „Jis nėra gerutis vaiki
nas, bet jis daro nepaprastus daly
kus", — sakė „Time" vyriausiasis re
daktorius Richard Stengei. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
Turkijos kariai, įžengę į šiaurės 

Iraką antradienio rytą, pradėjo atsi
traukimą, pranešė Massudo Barzani, 
pusiau autonominio Kurdistano re
giono vyriausybės vadovo, kancelia
rija. 

I-800-77S-SEND 
www.atianticexpfesscofp.com 
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• 

ifer-
Krovimu gabenimas 
larv j j visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
iėktuvj į visas pasauiic šalis w ^ \ 

į*m:S7*Z*U\ 
^Automobiliu pirkimas bei 

siurr-nas i v-sas oasaui o sa is 

Air Frefgttt / 

Krov^u oervežimas 
visoje Ame'i k Oje 

Small Packaaes Trucking y 

Smulkiu siuntiniu siuntimas oei 
pastatymas i namus Lietuvoje. Latvi oje 
Estijoje. Baltarusijoje bet tikra* no;e 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tef. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708S99-9682 Tet. 1 800-775-7363 

http://www.atianticexpfesscofp.com
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV 
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A. 

Valdovų rūmų paramos 
komiteto JAV naujienos 
Nuo 2003-ųjų Jungtinėse Vals

tijose veikia Valdovų rūmų paramos 
komitetas (VRPK-JAV), kuris buvo 
įkurtas prie JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos. Komiteto 
tikslas yra ne tik rinkti aukas iš JAV 
gyvenančių lietuvių Vilniuje atstato
miems Valdovų rūmams, bet ir skleis
ti informaciją apie šį Lietuvos projek
tą. Komitetui vadovauja advokatė Re
gina Narušienė. 

Parduotas nekilnojamas 
tur tas Floridoje 

Vėliausiame VRPK-JAV posėdyje 
buvo pranešta, kad komiteto ižde 
2007 m. birželio mėnesio gale buvo 
188,636.50 dol. Taip pat pirmininkė 
R. Narušienė informavo, kad visą 
savo turtą Valdovų rūmams paliku
sios a. a. Onos White namas Floridoje 
buvo parduotas š.m. rugpjūčio 27 d. 
už 200,000 dol. (deja, tai buvęs vie
nintelis pasiūlymas per visą pardavi
mo laiką, tad nutarta daugiau ne
laukti ir j j priimti). Sudėjus sumą, 
gautą už O. White nekilnojamą turtą 
Floridoje, bei 5,000 dol. iš a.a. Juozo 
Pauliaus palikimo, netrukus VRPK-
JAV ižde numatoma turėti apie 
400,000 dol. 

R. Narušienė pabrėžė, jog kol kas 
visi Amerikos lietuvių suaukoti pini
gai yra saugomi JAV - nė cento nėra 
pervesta į Lietuvą. Tai bus padaryta 
tik po to, kai bus nutarta, kokį kon
kretų projektą Valdovų rūmų įrengi
me rems JAV lietuviai. Apie tai išeivi
jos spaudoje bus iš anksto informuota 
visuomenė. Tad kol kas visos VRPK-
JAV surinktos lėšos yra investuotos 
JAV, kad neštų palūkanas. 

Darbą pradėjo nauja 
i ž d i n i n k e 

Komiteto iždu dabar rūpinasi 
naujoji VRPK-JAV iždininkė Laima 
Žliobienė, kuri rugsėjo mėnesį pakei
tė iš šių pareigų pasitraukusį Gedimi
ną Damašių. Pasiūlius komiteto pir
mininkei, L. Žliobienės kandidatūrai 
posėdžio metu buvo pritarta vienbal
siai. 

Laima Žliobienė daugeliui JAV 
lietuvių pažįstama, aktyvi visuomeni-

TSfiagaaappii3aiBiaa"Bi^a;i^^ 

Mieli „Margučio \\" rėmėjai ir klausytojai /^J|£ 
Kalėdų šventė atsiveria mums naujam 

džiaugsmui ir tyram gėriui, nes gimė pasaulio 
IŠGANYTOJAS! 

MARGUTIS II 

3R 

ninkė, nuo jaunystės dirbusi įvairiose 
lietuviškose organizacijose. „Visuo
meninis darbas man yra atgaiva," -
sako ji. Be to, Lietuvai siekiant nepri
klausomybės, L. Žliobienė dalyvavo 
,,Americans for Lithuania's Fre-
edom" organizacijos veikloje, ėjo vice
pirmininkės kultūrai pareigas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
valdyboje. Baigusi studijas Čikagos 
DePaul University L. Žliobienė yra 
profesionali pedagogė. Su vyru dr. 
Petru Žlioba ji užaugino du sūnus ir 
dukterį, šiuo metu yra septynių anū
kų močiutė. Iždininkės darbo patir
ties moteris įgijo dirbdama lituanis
tinės mokyklos tėvų komitete. 

Siūlomi nauji projektai 

Džiugu, kad naujoji iždininkė į 
komiteto veiklą įsiliejo su šviežiomis 
idėjomis ir pasiūlymais. Vienas L. 
Žliobienės siūlomas projektas numa
to, kad už didesnes aukas JAV lietu
viams būtų pasiūlyta galimybė (t.y. 
dovanojami bilietai) dalyvauti Lietu
vos vardo tūkstantmečio minėjimo 
proga sostinėje vyksiančiuose rengi
niuose, priėmimuose pas įžymybes, 
ekskursijose po Vilnių ir panašiai. 

Taip pat posėdžio dalyvės disku
tavo, ką galima pasiūlyti itin stam
biems aukotojams, kurių tikimasi su
laukti. Buvo iškelta idėja į Valdovų 
rūmų atidarymą 2009 m. vasarą su
sirinkusiems užsienio lietuviams su
rengti atskirą pokylį. 

VRPK-JAV inf. 

* * * 

Valdovų rūmų paramos komite
tas JAV sveikina visus artėjančių šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga! Šiuo 
metu ypač prasminga dovana - Jūsų 
auka Valdovų rūmams! 

JAV lietuviai Valdovų rūmams 
gali aukoti per VRPK-JAV Čekius ra
šyti: Lith. Amer. Comm. VALDOVŲ 
RŪMAI, galite siųsti tiesiai naujajai 
iždininkei adresu: VALDOVŲ RŪ
MAI c/o Laima Žlioba, 1500 Lake 
Shore Dr. So., Barrington, IL 60010-
3534. Visos aukos Valdovų rūmams 
yra nurašomos nuo JAV federalinių 
mokesčių. 

• 
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Sveikiname visus „Margučio II" rėmėjus ir valandėlės 
klausytojus sulaukus šv. Kalėdų. 

Tegu amžinoji Betliejaus žvaigždė nušviečia skubaus 
gyvenimo dienas. 

Linkime, kad 2008 metai būtų laimingi ir šviesūs. 

„Margučio W valdyba -
Marija Remienė pirmininkė 

ir valdybos nariai: 
Salomėja Daulienė, Matilda Marcinkienė, 

Vaclovas Momkus, Evelina Oželienė, 
Bronius Siliūnas, Alina Vadeišienė, 

Jurgis Vidžiūnas, 
bei radijo laidų vedantieji 

I • 
W 
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L.S.T. Korpl 
Neo-Lithuania Čikagos 

padalinys linki kolegėms 
ir kolegoms bei visiems 

Lietuvos laisvę mylintiems 
linksmų Kalėdų švenčių ir 

laimingų Naujųjų 2008 metų. 

Čikagos padalinio valdyba 
V. Krumplis, E. Juodvalkė, E. Kaveckas, J. Valkiūnas 

I 
JOLITA STEPONAITIENĖ: 
SAUGOTI TIKRAI YRA KUR 

Valdovu rūmg paramos komiteto JAV narės: (iš kairės) Violeta Rutkaus
kiene. Marija Remienė. Regina Narušienė (p i rmininkė), Laima Žl iobienė ir 
Vaiva Ragauskaitė. Bernardo N a r u i i o ruotr 

Atkelta iš 5 psl. ir jei tik yra 
galimybė pasidalinti, atiduoti, visa 
tai dažniausiai išsprendžiama be kon
fliktų. 

Neseniai Lietuvoje daug diskusi
jų sukėlė sprendimas išformuoti 
Meno ir literatūros archyvą. Viešnios 
teigimu, tai yra Archyvų departa
mento sprendimas. Žiniasklaidoje pa
sirodžiusios diskusijos greičiausiai 
kilo dėl to, kad nebuvo tinkamai 
informuota visuomenė. Meno ir lite
ratūros archyvas yra iškeliamas į kitą 
vietą, i naujas, geresnes patalpas, 
kurios yra ne miesto centre, bet 
pakraštyje. Gal dėl to, pašnekovės 
teigimu, ir kilo nemažai pasipiktini
mų. Steponaitienė teigė, jog sprendi
mas perkelti archyvą buvo priimtas 
jau seniai, nes vyksta Lietuvos ar
chyvų struktūros keitimas. Tačiau, 
pašnekovės tvirtinimu, archyvą, jei 
jis yra saugomas valstybės, sunaikin
ti nėra taip lengva. 

Kaip perduoti archyvą? 

Daugelis Amerikos lietuvių na
muose turi sukaupę nemažus archy
vus, tad turbūt ne vienam aktualu, 
ką daryti, norint juos perduoti Lie
tuvai. Steponaitienės teigimu, šiuo 
klausimu galima kreiptis į bet kurią 
Lietuvos instituciją, kuri užsiima 
archyvų ar dokumentų saugojimu. 
„Tiek į Archyvų departamentą, tiek į 
mūsų biblioteką, Mokslų akademijos 
biblioteką, Vilniaus universiteto bib
lioteką, Išeivijos tyrimų centrą 
Kaune", - vardijo pašnekovė. Lietu
vos nacionalinė biblioteka šiuo metu 
deras:. Kad būtų perduotas VLIK'o 

archyvas. Steponaitienės teigimu, 
VLIK'o archyvo saugotojai buvo 
atvažiavę įsitikinti, ar tikrai biblio
tekoje geros saugojimo sąlygos, ar 
tinkama apsaugos politika, ar archy
vas bus pasiekiamas žmonėms. „Ma
nau, svarbiausia, kad archyvai patek
tų į Lietuvą, o ne tai, kur jie bus sau
gojami", - tvirtino Steponaitienė. 

Kita vertus, išeivijos archyvai ne 
tik Lietuvos problema. Šią vasarą 
Estijos literatūros muziejus, įsikūręs 
Tartu, sukvietė Pabaltijo šalių ar
chyvų saugotojus imtis bendrų veiks
mų, išsaugant išeivijos paveldą. „Gai
la, kad niekas iš lietuvių išeivių ne
atvyko, nors buvo kviesti, galbūt bu
vo netinkamas laikas, nes susitiki
mas vyko vasarą", - teigė pašnekovė. 

. Šiuo metu Baltijos šalių išeivijos 
archyvams yra kuriama bendra inter-
netinė svetainė. Kol yra gyvi žmonės, 
svarbu surinkti kuo daugiau infor
macijos. Tai aktualu tiek lietuviams, 
tiek ir latviams bei estams. Si inter-
netinė svetainė jau sukurta, tiesa, lie
tuviški tekstai dar neįkelti, bet tam 
dar yra laiko, teigė Steponaitienė. 

Viešnia mano, kad pamažu pro
jektui įsibėgėjant turėtų atsirasti ir 
daugiau kontaktų su išeivija, bus su
kurtas paveldo registras, turėtų atsi
rasti ir už tai atsakingi kontaktiniai 
asmenys. Kol kas viskas vyksta tik 
privačių iniciatyvų dėka. Svarbiau
sia, dar kartą patvirtino pašnekovė, 
parsivežti archyvus į Lietuvą. Jos 
teigimu, visoje Lietuvoje atnauji
namos bibliotekos, turimos geros 
saugyklos, tad kur saugoti archyvus, 
tikrai yra. 

Kalbino D. Cidzikaitė 
Užrašė A. Tamošiūnaitė 
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Jautėsi pavargęs ir neramus. 
Grižo į pastogę ir vėl žvelgė Į naktj. 
Prie tamsos pripratusios akys matė 
toli. Ilgai slinko trumpos valandėlės. 
Staiga jis išgirdo garsus, panašius į 
lietaus ošimą. Debesų nėra, o lyja -
sunerimo Pilypas. Ištiesė ranką į 
lietų. Lašai buvo keisti. Kieti lyg ak
menėliai jie skaudžiai daužė jo pirš
tus. Lietuje staiga sugniaužė saują ir 
atitraukė ranką. Saujoje liko keli iš 
padangių krintantieji nežinomieji 
grūdai ne grūdai, akmenėliai ne ak
menėliai. Tamsoje apčiuopė, kad jie 
kieti, apvalūs ir švelniai slidūs. Ak
menėliais lijo neilgai. Ošimas nutilo 
ir Pilypas liko budėti vienas. Jam la
bai parūpo iš dangaus nukritusieji 
akmenėliai. Kas nukrinta iš Dan
gaus, turi didelę vertę. Dangus pras
tų dalykų nemėto - įkalbinėjo save 
Pilypas ir nusprendė, kad jie yra 
labai brangūs. Jis pabudino savo 
brolį Tomą: 

- Kelkis, Tomai, ką tik baigė lyti 
keistais akmenėliais. Gal Dangus 
mums didelį turtą numetė? Einame 
jų pasirinkti dabar, kol dar nepajuto 
ir jų nepamatė kiti. Kai išauš, pažiū
rėsime, kas jie yra ir kokia iš jų nau
da. Gal jie padės mums išsivaduoti iš 
aviganių gyvenimo... Tamsoje pirš
tais liesdami žolę, jie rinko tuos 
akmenėlius ir pripildė jais savo ki
šenes. Tomas pastebėjo žemai skren
danti angelą ir įspėjo savo brolį: 

- Gal nerinkime, Pilypai, tų ak
menėlių. Mačiau žemai skrendantį 
angelą, matyt, ieškantį, kur jie iš 
dangaus nukrito. 

- Nebijok, Tomai, - nuramino jį 
Pilypas, - neieško. Ką Dangus duoda 
žmonėms iš savo malonės ar kas iš 
tenai per klaidą nubyra, to angelai 
neieško, kad galėtų atsiimti. 

3. 
Žmonės, kurie dar nemiegojo, 

išgirdo perkūno griaudimą, švelnų, 
raminantį, tolimą. Tai kalbėjo Dievas 
tėvas ir tik angelai jo žodžius supra
to. Žmonės girdėjo tik griaustinį. 
Dievas tėvas kalbėjo: 

- Šią nakti aš sujungiu Dangų su 
Žeme, žmoniją su savim. Sią valandą 
Žemėje gimsta mano Sūnus. Aš norė
jau, kad jis gimtų žmogumi. Gyven
damas žmogumi tarp žmonių ir žvelg
damas iš žmogiškos sielos vidaus, 
padės jis man suprasti žmogaus elge
sio mįslę - kodėl žmonės, būdami 
sutverti panašūs į mane, tolsta nuo 
manęs, kodėl jie nepaklusnūs mano 
įsakymams. Aš daviau įsakymus, 
kaip savo patarimą, kaip laimingai 
gyventi, o jie elgiasi taip, lyg mano 
patarimai būtų jiems varžtai. Sią 
mano malonės valandą, gimstant 

mano sūnui, Žemė turi atrodyti graži, 
iškilminga, šviesi ir spinduliuojanti 
kaip Dangus. 

Staiga pasidarė šviesu. Sužibo 
dar neuždegtos žvaigždės ir visi Dan
gaus žibintai. Labai stipri šviesa nu
švietė ir piemenų namelį. Pilypas 
išsigando ir pažadino miegančius 
draugus. 

- Kažkas nepapras to vyksta. 
Kaip žaibas blykstelėjo ir pasiliko 
šviesti galinga šviesa. J i apšvietė vi
sas apylinkes iki kalnų, iki Betliejaus. 
Griaudė perkūnas, bet kažkur toli. Ir 
mūsų gyvuliai pabudo ir nerimsta, 
kažką ir jie jaučia... 

Aviganių užmiegotos akys marks
tėsi prieš šviesą. Užsimetę rūbus, su
stojo jie pastogėje prie savo namelio 
durų ir lyg netekę žado tylėjo. Nera
miai plakė jų širdys. Jie laukė, ir jų 
protus užvaldė gąsdinanti mintis -
kas dabar bus? 

Staiga prieš juos atsistojo arkan
gelas Gabrielius. Didingas savo išvaiz
da ir šviečiantis akinančia šviesybe. 
Piemenys delnais užsidengė akis. 

- Betliejaus vyrai, nebijokite. 
- Mes ir nebijome. Matome, kad 

esi Dievo pasiuntinys. Tik tavo šviesa 
žlibina mūsų akis... 

- Atidenkite savo veidus. Mano 
šviesa t ik gerovę teikia ją matan
tiems. Piemenys abejodami pamažu 
atidengė savo akis ir prisimerkę žiū-" 
rėjo į Dangaus pasiuntinį. Laukė jo 
žodžių. 

- Gerai, kad nebijote. Klausykite 
ir įsidėmėkite. Aš skelbiu jums didį 
džiaugsmą, kuris bus visai tautai. 
Šiandien Dovydo mieste jums gimė 
Išganytojas. J is yra Viešpats Mesijas. 
Ir štai jums ženklas - rasite kūdikį, 
suvystytą vystyklais ir paguldytą 
ėdžiose (Lk. 2, 10-LL). Dievas Tėvas 
pagerbia jus, Betliejaus vyrai. J ū s 
esate paskirti būti pirmaisiais žmoni
jos atstovais pasveikinti užgimusį, į 
žmogų įsikūnijusį Dievo Sūnų - jūsų 
Išganytoją. 

J iems tai besikalbant, prie ar-
kangelo Gabrieliaus atsirado didelė 
minia angelų. Jie giedojo giesmę, ko
kios dar niekas žemėje nebuvo girdė
jęs, ir piemenys pasijuto lyg atsidūrę 
Rojuje. Giesmės švelnūs tonai ra
mino ir džiugino piemenų širdis. Jų 
sielos didelę laimę jau tė ir jie norėjo 
tos giesmės klausytis ir klausytis... 

B u s d a u g i a u . 

Stuburo ir skausmo ligos 11 Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 
V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.i I I Inoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St S ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., H ickory Hil ls, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Skelbimų skyriaus 
tei-1-773-535-9500 

• 

ADVOKATO DANO LAPKAUS 
KONTORA 
www.LapkysLaw.com 

Wlilow Springs, »L 
Tel. 708-839-1556 

_ _ _ 

Kaip lietuviui Lietuvoje 
nupirkti vilą Amerikoje 

Man vis dažniau paskambina 
Lietuvos gyventojai, nusprendę pirk
ti nekilnojamą turtą Amerikoje. 
Tokių dar nedaug, bet stebint didelės 
apimties vokiečių, argentiniečių, ki
nų, indų bei japonų investicijas, 
tikėtina, jog ir lietuviško turto Ame
rikoje daugės. Užsieniečius pagrįstai 
traukia gyvybinga Amerikos ekono
mika, pigus doleris ir kritusios nekil
nojamo turto kainos. 

Jei yra pinigų, Lietuvoje gyve
nantis žmogus namą Čikagoje nusi
pirks nesunkiai. Namą surasti padės 
nekilnojamo turto agentas. Reikalin
gus dokumentus paruoš advokatas. 
Pirkimo sandoris įvyks vietinėje „tit-
le" kompanijoje, ir visa tai - naujajam 
savininkui ramiai besikapstant sode 
prie Kauno marių. 

Palyginti su amerikiečiais pirkė
jais, lietuvis turės įveikti kelias, nors 
nedideles, bet papildomas kliūtis. 
Įvykus sandoriui, pirkinį bus privalo
ma užregistruoti JAV Prekybos de
partamento ekonominės analizės biu
re. Taip pat reikės atidaryti sąskaitą 
JAV banke, gauti mokesčių mokėtojo 

PASLAUGOS 

identifikacijos numerį. JAV Užsienio 
turto kontrolės biuras yra sudaręs 
nepageidaujamų užsienio investuo
tuoju sąrašą. Sąrašą sudaro jau spėję 
pagarsėti įvairaus plauko teroristai, 
mafijos nariai, kriminaliniai nusi
kaltėliai ir sukčiai. Jei sąraše būtų 
lietuvio pirkėjo bendrapavardis, tokį 
nesusipratimą reikėtų kuo skubiau 
paaiškinti valdžiai. 

Lietuviui, po kiek laiko parduo
dant nekilnojamą turtą Amerikoje, 
kaip ir amerikiečiams, galios Kapi
talo prieauglio mokestis (angį. „Ca
pital Gains Tax"). Situaciją regla
mentuoja „Foreign Investment in 
Real Property Act" (1980). Įstaty
mas įpareigoja pirkėją, kuris perka 
nekilnojamą turtą iš užsieniečio, lai
kinai neišmokėti užsieniečiui 10 proc. 

v 

sumos. Sie pinigai bus užstatas už
sieniečiui atsiskaityti su JAV mo
kesčių inspekcija. 

Jei lietuvis sodininkas nuomotų 
savo vilą Amerikoje, įstatymas įparei
goja nuomą renkantį agentą sulaikyti 
30 proc. pinigų padengti standarti
niam JAV pajamų mokesčiui. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr Auksė S. Kane. 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

R e m k i t e 
i r 

p l a t i n k i t e 
k a t a l i k i š k ą 

s p a u d ą 
„ D R A U G A S " 

www.draugas.org 

http://www.iIIInoispain.com
http://www.LapkysLaw.com
http://www.draugas.org
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įspūdingas prieškalėdinis 
pabendravimas Cicero 

C.cerc -5 ap>.ir.kes pirmininkas Mindaugas Baubus ;teškia '. OC zo-.. dovana 
Šv. -.r:tanc parapijos chore atstovams: Jonei Bobinienei r Vilmai Me i -
lutytei. 

j2 ' jp '8 : r : g r 3 m o s at'ikejai: Em-Mja Morkūnaite. Gabija ir Deividas Smickai. 

EDVARDAS ŠULAITIS 

JAV LB Cicero apylinkės valdyba 
gruodžio 16 d. buvo surengusi prieš
kalėdinį tautiečių pabendravimo po
būvį, kurį pavadino agape. Tai grai
kiškas žodis, lietuviškai reiškiantis 
„Meilės puotą". Kaip teigia Lietuvių 
enciklopedija, agapėmis buvo vadina
mas bendras pirmųjų krikščionių val
gis paskutinei Kristaus vakarienei 
atminti , krikščioniškai meilei ir 
vargšams pagalbai pareikšti. 

Po kun. dr. Kęstučio Trimako Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje atna
šautų šv. Mišių, į parapijos didžiąją 
salę susirinkę mūsų tautiečiai iš
klausė kalbų, meninę dalį ir pasi
vaišino kugeliu bei pyragu, užsiger
dami kava arba arbata. 

Reikia pasakyti, kad kai kuriuos 
žmones išgąsdino naktį kritęs sniegas 
ir salėje buvo mažiau veidų, negu jų 
paprastai susirenka. Tačiau, tie, ku
rie nepabūgo gamtos išdaigų, buvo 
sužavėti šventine programa. 

Įžanginį žodį čia tarė Lietuvių 
Bendruomenės vietinės apylinkės 
ilgametis pirmininkas Mindaugas 
Baukus, kuris apie agapės reikšmę 
pakvietė papasakoti Aldoną Zails-
kaitę. 

Tada į salę įžygiavo muzikės Vil
mos Meilutytės vadovaujamas bažny
tinis choras, vieną kūrinį išpildęs 
eidamas aplink salę. Kiekvienas cho
ristas (jų buvo 15) nešė rankoje 
žvakę. 

Visiems sustojus scenos priekyje, 
meninės dalies pradžioje prabilo 
Audronė Bernatavičienė. Savo gies
mių programą atliko choristai, pagie
dojo 5 kūrinius, vieną jų kartu su 
trimis vaikais (Deividu ir Gabija 
Sinickais bei Emilija Morkūnaite). 
Giedant „Ateikite žmonės", solo par
tiją atliko Marius Prapuolenis. Bu
vo išklausytas ir giesmės - „Didis 
džiaugsmas" įrašas. 

Tarp giesmių buvo skaitomi ati
tinkami tekstai. Šią užduotį gražia lie
tuvių kalba gana gerai atliko anks
čiau minėtieji vaikai. Susirinkusieji 
nepagailėjo jaunuol iams ir choris
tams plojimų. O LB apylinkės pirm. 
M. Baukus choro vadovei V Meilu ty-
tei įteikė auką - 100 dol. čekį ir visų 
dalyvių vardu nuoširdžiai padėkojo 
už šventinės programos atlikimą. 

Po meninės dalies visi susirin
kusieji buvo pakviesti kugelio vai
šėms. Bevalgant ir vėliau mūsų tau
tiečiai turėjo progą tarpusavyje pa
sikalbėti, pabendraut i , pasidalinti 
mintimis apie ateinančias Kalėdų 
šventes, kurios jau beldžiasi į duris. 
Dauguma dėkojo šio pobūvio rengė
jams už suteiktą progą praleisti pora 
valandų tarp savo tautiečių. 

Buvo smagu publikoje matyt i 
Cicero lietuvių dvasios vadą kun. 
Kęstutį Trimaką, kuris po šv. Mišių 
Cicero galėjo pasilikti tarp parapi
jiečių, nes jam tą sekmadienį nerei
kėjo skubėti į Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią Mar-
ąuette Park. 

Cicero Šv. Antano parapijos choras, vadovaujamas V. Meilutytės. Jono Kuprio nuotraukos 

Regina S. Hobson, gyvenanti Flosmoor, IL, pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar metams ir kartu paaukojo dienraščiui 50 dol. auką. Dėkojame 
Jums. 

Nijolė Urba iš Chicago Ridge. IL džiaugiasi nauju „Draugu". Skai
tytoja paaukojo dienraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame. 

Balys Slonskis, gyvenantis Oak Lawn, IL, užsiprenumeravo „Draugą" 
dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu paaukojo mums 50 dol. auką. 
Labai ačiū už paramą. 

Stefa Šidlauskas iš Oak Lawn, IL paaukojo „Draugui" 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai Jums dėkui. 

Frank Radis, gyvenantis Inverness, EL, paaukojo „Draugui" 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Teklė Bogušienė pratęsė „Draugo" prenumeratą Švėkšnos vidurinei mo
kyklai. Kartu su prenumeratos mokesčiu paaukojo „Draugui" ir 80 dol. Nuo
širdžiai ačiū, kad užsisakote mūsų dienraštį ne tik sau, bet ir kitiems, bei re
miate laikraščio leidybą. 
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Mūsų stalui 
Stebukladarė silkė ant 

kiekvieno šventinio stalo 
Šios žuvys priklauso silkių šei

mai, išauga iki 50 cm, gyvena tik šal
tose jūrose ir yra artimos strimelių 
bei kilkių giminaitės. Prie subtilių 
delikatesų silkės nepriskirsi —ja nuo 
seno mėgavosi paprasta liaudis: jū
reiviai, žvejai, neturtingi miestiečiai. 
Tik gerokai vėliau ją ėmė skanauti ir 
eršketų persisotinę turtuoliai. 

Kaip geriausi silkių ruošimo spe
cialistai garsėja olandai — i šią šalį 
traukia visos Europos gurmanai. Ką 
tik sužvejotoms silkėms olandai iši
ma žiaunas ir sūdo jas tiesiog lai
vuose. Tačiau Olandijoje, žinoma, yra 
ir kitų silkės paruošimo būdų. 

Geriausia olandiška silkė vadina
ma „maatjes haring" (mergina silkė 
arba nekaltoji silkė), kuri dar nebuvo 
išleidusi ikrų prieš ją, vargšelę, su-
gaunant. „Nekaltos" silkės gaudomos 
gegužės pabaigoje, o silkių sezono 
pradžia Olandijoje minima ypatin
gomis jūreivių lenktynėmis. Pirmas 
laivas, pristatęs i krantą pirmąji lai
miki, laimi varžybas, o pirmosios sta
tinaitės „nekaltosios" silkės parduo
damos aukcione už neįtikėtinai di
delius pinigus (kartą buvo įvardinta 
60 tūkst. eurų suma už silkių stati
nę). 

Paragauti šviežios „skaisčios" 
silkutės sezono metu galima bet ku
rioje Amsterdamo vietoje arba kitu
ose Olandijos miestuose — ji parduo
dama tiesiai nuo prekystalio (silkės 
su svogūnais, smulkiai pjaustytais ma
rinuotais agurkėliais ir alyvų alieju
mi būna pridėta ant kartono gaba
lėlių). Tikra olandiška „nekaltoji" sil
kė tirpsta burnoje kaip švelnūs ledai. 
Beje, klasikinę silkės sūdymo techno
logiją prieš 600 metų sugalvojo Flan
drijos jūreivis Beikelconas — dabar 
šio šaunaus vyruko garbei geriausia 
Europos silkė vadinama „bekling". 

I olandišką marinatą dedama 
cukraus, citrinos sulčių, pipirų, mor
kų, laurų lapų, svogūnų ir pipirų. Be 
to, labai svarbu nepermarinuoti 
žuvies — silkei pakanka vienos dviejų 
dienų, kad būtų pasiektas reikiamas 
rezultatas. 

Norvegijos silkės ekspertai irgi 
gerai išmano šią sritį — vietos rašy
tojas Martin Andersen Nekse yra 
pareiškęs, kad Norvegijoje silkės 
įprasta valgyti 21 kartą per savaitę, 
tai yra tris kartus per dieną. Be to, 
Norvegijos viešbučiuose įprasta pa
tiekti silkės pusryčiams — su įvai
riais padažais ir prieskoniais. Nor
vegijos silkės garsėja tuo, kad yra 
didelės ir riebios. O štai savo gim
tinės patriotas prancūzų rašytojas ir 
virėjas Aleksandras Diuma vyresny
sis manė, kad nėra skanesnės silkės 
už normandiška. „Didžiojo kulinari

jos žodyno" autorius ir didelis silkės 
gerbėjas aprašė šią kuklią „merginą" 
labai aistringai: „Silkė žinoma vi
siems. Netgi pasakysiu štai ką: mažai 
kas jos nemėgsta. Dieną ir naktį gali
ma gėrėtis silke, žaižaruojančia vi
somis vaivorykštės spalvomis, tarsi 
liepsnojančiu krūmu iš Senojo Tes
tamento. Naktį stebėti silkių sklei
džiamą fosforinę šviesą, o dieną — 
žuvimi mintančius paukščius, kas
kart neriančius ir kylančius aukštyn 
su sidabriniu žaibu snape, — nuos
tabu". 

Naudingosios medžiagos geriau
siai išsilaiko silkėse iš statinių. Ne
verta pirkti silkės vakuuminėje pa
kuotėje ateičiai. Nuo šviesos poveikio 
žuvis praranda naudingąsias medžia
gas. Pastaruoju metu ant prekystalių 
atsirado visokiausių skonių silkių. 
Geriausiai rinktis šią žuvį vyno 
padaže arba su saulėgrąžų ar alyvų 
aliejaus užpilu. Tokioje silkėje išlieka 
naudingosios medžiagos. 

Silkė „pataluose" 

Silkės, 
nuplikytų svogūnų, 
rūgštus smulkiai supjaustytas 

obuolys, 
stambiai sutarkuotas kiaušinis. 
Visas sudedamąsias dalis sluoks

niuokite. Kiekvieną sluoksnį patepkite 
majonezu. Papuoškite kiaušinio tryniu. 

Silkė su daržovėmis 

1 silkė arba 2 silkės ftlė, 
svogūnas, 
1-2 paprikos, 
2-3 pomidorai, 
žalumynų, 
1 šaukštelis acto, 
aliejaus. 
Silkę supjaustykite nedideliais 

gabalėliais, paprikas, pomidorus ir 
svogūną — griežinėliais. Viską sudė
kite į silkinę ir apibarstykite žalumy
nais. Actą praskieskite vandeniu, juo 
apšlakstykite silkę su daržovėmis, 
užpilkite aliejaus. 

Įdaryti kiaušiniai 

12 kiaušinių, 
0,6 Ib (250 g) silkės, 
3,5-5 oz (100-150 g) aliejaus, 
1-2 šaukšteliai garstyčių, 
žalumynų. 
Kietai virtus kiaušinius perp

jaukite išilgai per pusę ir išimkite 
trynius. Juos sutrinkite su kapota 
silke, aliejumi ir garstyčiomis. Gauta 
mase užpildykite kiaušinių puseles. 
Įdarytus kiaušinius užbarstykite 
žalumynais. 

ELENA 
1917-1982 
PETRAS 

1915-1999 
RIMKAI 

ONA 
VIRŽINTIENĖ 

1913-1998 

ANTANAS 
1896-1977 

VILHELMINA 
1906-1959 
RIMKAI 

Nepastebimai prabėgo laikas ir tiek daug metelių, ka i mūsų 
mylimi tėveliai ir mamytės ašarų nebenušluosto, ir mielais žodeliais 
mūsų nebeužjaučia. 

Labai visi pasiilgom motiniškos šilumos ir tėviško pa ta r imo. 
Prašome pasimelsti už mirusius mūsų brangius tėvelius Eleną ir 

Petrą, Vilhelminą ir Antaną, ir Oną. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus dalyvau

ti šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje, Le-
monte sekmadienį, 2007 m. gruodžio 23 d. 9 vai ryto. 

Liūdi: Danutė ir J o n a s Žutautai , G e n ė ir R i m v y d a s Rim
kai. R e g i n a ir Marius Viržintai , D a l i a V irž in ta i t ė , E d m u n 
das ir Lijana Rimkai su š e i m o m i s 

Sluoksniuota silkė 
su daržovėmis 

2 silkės filė, 
1 burokėlis, 
1 ropinis svogūnas, 
1 morka, 
1 kiaušinis, 
3 bulvės, 
aliejaus, 
majonezo. 
Burokėlį, morką, kiaušinį ir bul

ves išvirkite. Burokėlį sutarkuokite, 
o morką, bulves ir kiaušinį sup
jaustykite kubeliais. Sudedamąsias 
dalis sluoksniuokite taip: 1/2 dalis 
bulvių (jas apšlakstykite aliejumi), 
1/2 dalis silkės, pusė ropinio svogūno, 
majonezo, kiaušinis, morka, majone
zo, 1/2 dalis bulvių, 1/2 dalis silkės, 
pusė ropinio svogūno, majonezo, bu
rokėlis, majonezo. Papuoškite pagal 
savo skonį. 

Salotos su agurkais ir silke 

1 silkė, 
2-3 bulvės, 
1-2 rauginti agurkai, 
1-2 ropiniai svogūnai, 
žalumynų, 
2 konservuoti saldieji pipirai, 
1 morka, 
2-3 šaukštai žaliųjų žirnelių, 
2 kiaušiniai, 
2 šaukštai majonezo arba grietinės, 
druskos. 
Virtas bulves ir raugintus agur

kus supjaustykite kubeliais, svogū
nus ir morką — griežinėliais, o kon
servuotus pipirus — šiaudeliais. Svo
gūnus smulkiai sukapokite, kiauši
nius sutarkuokite stambia trintuve. 
Silkę smulkiai supjaustykite. Visas 
daržoves sumaišykite, įdėkite žaliųjų 
žirnelių, užpilkite majonezu (arba 
grietine), pasūdykite ir dar kartą vis
ką sumaišykite. Salotas sudėkite į sa
lotinę, papuoškite silkės, kiaušinio 
gabalėliais, svogūnais, raugintais 
agurkais ir morkomis. 

Kiaušinienė su silke 

Silkę nuvalykite, nulupkite odą, 
išimkite kaulus, supjaustykite į 8-10 
gabalėlių, sudėkite į įkaitintą keptu
vę su aliejumi, įmuškite 4-5 kiauši
nius ir pakepkite kelias minutes. Ga
tavą kiaušinienę papuoškite žalumy-

1 nedidelė silkė, 
4-5 kiaušiniai, 
žalumynų. 

nais. 

Silkė su v a r š k e 

0,33 Ib (150 g) silkės filė, 
0,22 Ib f 100 g) varškės, 
2 šaukštai riebios grietinės, 
krapų. 
Silkės filė supjaustykite smul

kiais gabalėliais. Sumaišykite silkę su 
t r in ta varške ir gr iet ine. Krapus 
smulkiai sukapokite. Silkės ir varš
kės masę sudėkite į silkinę ir gausiai 
užbarstykite krapais. 

Salotos su a v o k a d ų ir s i lke 

1 avokadas, 
1 silkė, 
2 kietai virti kiaušiniai, 
svogūnų, 
majonezo. 
Avokadą nuvalykite. Jį, silkę ir 

kiaušinius supjaustykite kubeliais. 
Svogūnus smulkiai sukapokite. Viską 
sumaišykite ir užpilkite majonezu. 

Silkė su daržovėmis 
ir raz inomis 

3 silkės, 
5 šaukštai aliejaus, 
2 svogūnai, 
2 virtos morkos, 
salieras, 
2 šaukštai pomidorų padažo, 
2 šaukštai razinų, 
druskos, 
pipirų, 
petražolių. 
Silkės filė supjaustykite gabalė

liais ir sudėkite į silkinę. Svogūnus 
pakepinkite aliejuje, sudėkite sup
jaustytas morkas, salierus, nupliky
tas razinas ir viską dar šiek tiek pa
kepinkite. Supilkite pomidorų pada
žą, truputį pasūdykite, įberkite cuk
raus, pipirų ir gerai sumaišykite. Kai 
ši masė atšaus, sudėkite ją ant silkių. 

„Savaitė" 
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Č I K A G O J * IR APYLINKES* 

• G r u o d ž i o 22 d. 7 vai . v., Lietu
vių meno ansamblis „Dainava" (me
no vadovas Darius Polikaitis, kon
certmeisteris Ričardas Šokas) kvie
čia visus į koncertą „Kur šviesa 
Tavoji", kuris vyks Marąuette Park 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo šven
tovėje (6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago). Nuo Pasaulio lietuvių cen
tro 5:30 vai. p. p. į koncertą bus gali
ma nuvažiuoti autobusu, (asmeniui -
10 dol.). Vietas užsisakyti galite tel. 
630-968-0184 (Romas Kronas). . 

• K a l ė d i n i s konce r t a s „Pa t i kėk i 
stebuklu", vyks: gruodžio 23 d., sek
madienį, 11 vai. r. Tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago. Koncerte dalyvauja: vaikų 
estradinio dainavimo studija, „Tu ir 
Aš" (vadovė Loreta Karsokienė), 
mokytojų Jolantos Banienės ir Min
daugo Matkaus jaunieji pianistai 
atlikėjai. 

• B e v e r l y Shores, IN Sv. Onos 
bažnyčioje gruodžio 23 d. 1 vai. p. p. 
kun. Antanas Gražulis, SJ aukos šv. 
Mišias. Po Mišių vyks tradicinis pa
bendravimas - Kalėdų eglutės šven
tė. Kviečiame visus gausiai dalyvauti. 

• B i b l i j i n ę stovykla 1-6 skyr i aus 
mokiniams vyks gruodžio 27-28 die
nomis nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p. p. Atei-

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

^mokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

tininkų namuose, 12690 Archer Ave., 
Lemont, IL. Mokestis vienam vaikui 
už 2 dienas - 45 dol. Stovyklai va
dovaus Pal. Jurgio Matulaičio Jauni
mo pastoracijos grupelė kartu su tėvu 
Antanu Saulaičių, SJ ir jaunais sa
vanoriais. Informacija ir registracija 
pas ses. Laimutę tel. 630-243-1070 
arba ei. paštu: ses.laimute@yahoo.com 

• G r u o d ž i o 31 d. 8 vai . v. J u s vė l 
kviečiami atvykti į Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte. Jūsų lauks šventinė 
kavinės „Smilga" vakarienė, nemo
kamas baras bei viena populiariausių 
Lietuvos grupių „Pusbroliai Aliukai 
ir sesutė". Publiką apšildys ansamb
lis „Kaukas". Bilietus į 2008 metų 
sutikimą galima įsigyti kavinėje 
„Smilga" (tel: 630-427-0929). Sie
kiant išvengti grūsties, vietų skaičius 
į renginį bus ribotas. Daugiau infor
macijos galima gauti paskambinus te
lefonu 630-669-4055. 

• 2 0 0 8 m . saus io 18 d., p e n k t a 
dienį, 7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago vyks Gerlikų šeimos 
trijų kar tų menininkų parodos atidary
mas „Kartos". Parodoje matysite nai
viojo meno atstovės Petronėlės Ger-
likienės ir jos sūnaus Pranciškaus 
Gerliko tapybos darbus bei anūkės 
Jurgitos Gerlikaitės grafiką. Parodos 
atidaryme dalyvaus P Gerlikas, J. 
Gerlikaitė ir Darijus Gerlikas. 

• 2 0 0 8 m . v a s a r i o 10 d. 12:30 va i . 
p.p. Lietuvių dailės muziejuje, 14911 
127th Street, Lemont, įvyks šių metų 
Tarptautinio Čiurlionio pianistų kon
kurso laimėtojo Edvino Minkštimo 
koncertas. Koncertą rengia Lietuvos 
vaikų globos būrelis „Saulutė". 

Koks gražus žaisl iukas t a i p aukštai kabo? 
Indrės Ti jūnel ionė* nuotr. 

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

mmmmmmsmammm 

Sveikinu savo mielus draugus, gimines ir pažįstamus, linkėdama 
sveikatos, geros nuotaikos ir gražių ateinančių metų. Ramybė Jums, 

Dana Milūnienė 
* * * 

Gen. T. Daukanto Jūrų Saulių kuopos vadas Sigitas Ast
rauskas ir visa kuopos vadovybė sveikina kuopos narius, rėmėjus ir 
visus mūsų tautos žmones su Sv. Kalėdomis ir Naujais Metais ir linkime 
ramybės, sveikatos ir geros nuotaikos per visus ateinančius metus. 

* * * 
Mes linkime giminėms, draugams ir pažįstamiems linksmų Šventų 

Kalėdų ir laimingų ir sveikų Naujų Metų. 
Rima ir Veri Sell, Kostas Zalagėnas, Sylvia Zalagėnaitė 

* * * 
Sveikiname visus mūsų šeimos artimuosius, gimines, draugus ir 

geradarius Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Linkime visiems sveika
tos, sėkmės ir Viešpaties palaimos. Janina ir Mečys Mikutaičiai 

* * * 

Sveikiname visus savo gimines, draugus ir pažįstamus su šventom ir 
linksmom Kalėdų šventėm. Linkime visiems Dievo palaimos, sveikatos, 
linksmų ir laimingų Naujų Metų. Irena Serapinienė 

* * * 
Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su šventėm, linkime 

laimingų ir sveikų Naujų Metų. Zenonas ir Milda Vieraičiai 
* * * 

Regina Vaitkienė ir sūnus Vytautas, New Buffalo, MI, švenčių 
proga sveikina draugus bei pažįstamus, linkėdami džiaugsmo ir 
sveikatos. 

* * * 

Patyręs daug užjautimo dėl žmonos Irenos amžinybės kelių, nesuge
bėdamas pasiekti visų su Kalėdų sveikinimais, linkiu laimingų Švenčių 
dėkingumo jausmais. Algis A. Regis 

KALĖDINĖ DOVANA JUBILIEJINEI ŠILUVAI 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-9500 

Dievo Gimdyto jos Gimimo bazi l iko je prasidėjo a tnau j in imo d a r b a i , t a 
čiau ma ld in inku nemažėja. 2007 m. rugp jūč io 13 d. t i k in t ie j i gaus ia i d a 
lyvavo p i l i g r im inė je Mari jos šventėje. Silvijos Knezekytės nuotr. 

Pagrindinės Jubiliejaus iškilmės vyks 2008 m. rugsėjo 6-15 dienomis Die
vo Motinos apsireiškimo vietoje Šiluvos šventovėje, Raseinių rajone. Rugsėjo 
15 diena (pirmadienis) yra skirta ypatingai maldai ir šventimui su lietuviais, gy
venančiais išeivijoje ir Lietuvos etninėse žemėse. Kviečiame atvykti, Lietuvos 
žemėje drauge džiugiai švęsti šį didį Jubiliejų ir su padėka garbinti Šiluvos Ma
rijos Sūnų. 

Šiuo Kalėdų metu nepamirškime savo kalėdinės dovanos Šiluvai. 400 
metu Jubiliejaus proga aukos siunčiamos per Lietuvių katalikų religinę šalpą 
(Lithuanian Catholic Religious Aid) adresu: 64-25 Perry Ave., Maspeth, NY 
11378-2441 (nurodant „Šiluvos šventovei"). Taip pat auką galima pervesti 
Kauno arkivyskupijos kurijai (Šiluvos šventovei), sąskaitos nr. LT27 7044 0600 
0316 3655, AB SEB Vilniaus bankas, SV/IFT: CBVI LT 2X, Vilnius, Lithuania. 

Nuoširdžiai ačiū visiems aukojantiems. Jūsų dovana padės atlikti šiuos 
svarbius pasiruošimo Jubiliejui darbus: Šiluvos bazilikos bei Apsireiškimo kop
lyčios remontą; Sakralinės erdvės aikštėje sutvarkymą; piligrimų kelio ruoši
mą, automobilių aikštelių ir tualetų įrengimą; Informacijos centro ir Šiluvos 
muziejaus statybą; Jubiliejinių leidinių spausdinimą ir kita. Prikelkime laisvos 
Lietuvos dvasines vertybes ir šventoves, nuo seno branginamas daug iškentu
sios lietuvio širdies. Perduokime tai ateinančioms kartoms. Jūsų maldos bei 
aukų dėka pil igriminė Lietuvos Šiluva tebūnie patraukli, o Šiluvos Marijos kvie
timas šlovinti Kristų tetaps garsus visame pasaulyje. 

Džiaugsmingos Kristaus Gimimo šventės! Palaimingų Jubiliejinių 2008-ųjų 
Viešpaties Metų! 

Šiluvos žinia Išeivijoje 
siluva.iseivijoje@gmail.com 

mailto:ses.laimute@yahoo.com
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