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Šiame
numeryje:
Kaip sudominti skautus 
lietuviška spauda; 
mintys artėjant 
Kalėdoms.
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Vedamasis (B. Nainys): 
Europos Sąjungos 
šviesios ir tamsios 
pusės; Italijoje atgijo
LB; V. Valiušaitis/
prezidento rinkimų 
temomis.

3 psl.

Komentarai, laiškai, 
nuomonės — skaityto
jai ir giria, ir peikia; 
šeimininkių kertelėje: 
galima ir be riebalų 
pyragą iškepti.
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Ar „Ei uchtem” 
lietuviška daina; ieško 
giminių.

' 3 psl.

Mugėje netrūko nei 
perkančių, nei 
parduodančių; 
„Spragtukas”; grįžo 
kun. K. Trimakas.

6 psl.

Sportas
* JAV vykstančiame 55- 

ajame jaunimo teniso tur
nyre „Burger King Orange 
Bowl” Lietuvos tenisininkė 
Aurelija Misevičiūtė įveikė 
dvi varžoves ir pateko į tre
čiąjį ratą.

* Daugkartinio Lietu
vos rankinio čempiono
Kauno „Granito-Kaustos” vy
rai pirmąsias Europos ran
kinio federacįjos taurės turnyro 
aštuntfinalio rungtynes Len
kijoje 25:31 pralaimėjo „WSK 
Sląsk” (Lenkija) komandai. 
Atsakomasis susitikimas 

vyks gruodžio 15 d. Kaune.
* Rumunijos Oradejos 

mieste vykusiame Europos 
tradicinio karatė fudokan vai
kų, jaunių ir suaugusiųjų 
čempionate Lietuvos atstovai 
pelnė net tris medalius, iš jų 
vienas — aukso. Pasak Lie
tuvos tradicinio karatė aso
ciacijos viceprezidento Ryčio 
Bublevičiaus, tai pirmas kar
tas Lietuvos fudokan karatė 
istorijoje, kai Lietuvos kovoto
jai iškovojo tiek apdovano
jimų. Varžybose dalyvavo net 
460 sportininkų iš 21 valsty
bės.

Naujausios
žinios

* Derybas dėl narystės 
ES Lietuva baigs šią sąvaitę 
Kopenhagoje.

* Seimas pratęsė Lietu
vos karių ir transporto lėk
tuvo dalyvavimą taikos ope
racijose Balkanuose.

* Nuo kitų metų didės 
mažos senatvės ir invalidu
mo pensijos.

* Socialdemokratai ne
skuba paremti Nacionalinį 
susitarimą dėl LRT finansavi
mo.

* Mažės skambučių iš 
„Lietuvos telekomo” į 
„Omnitel” tinklą kaina.

* Kaime dirbantiems 
gydytojams perduoti nauji 
automobiliai.

Lietuva galėtų pervilioti JAV investicijas iš Airijos
Vilnius, gruodžio 10 d. 

(BNS) — Lietuvos bendrovės 
turi geriausias galimybes tarp 
Baltijos valstybių pervilioti iš 
Airijos besitraukiančias JAV 
bendrovių investicijas. Tačiau 
šioje kovoje gali tekti rungtis 
ne tik su kaimyninėmis vals
tybėmis, bet ir Azįjos galiūnė
mis Indija bei Kinija ar JAV 
kaimyne Meksika, antradienį 
rašo dienraštis „Verslo ži
nios”.

Amerikos komercijos rūmų 
Airijoje teigimu, JAV bendro
vės mato daug priežasčių,

Lietuvos sieną iš oro žvalgys 
naujas pasieniečių „kolibris”

Valstybės sienos apsaugos tarny
bos nuotr.

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Pasieniečiai Lietu
vos sienų apsaugai ir kon
trolei įsigijo naują šiuolaikinį 
sraigtasparnį — Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) Aviacijos eskadrilė 
pasipildė antradienį Vilniaus 
oro uoste nutūpusiu šių metų 
gamybos moderniu penkia
viečiu Lietuvos pasieniečių 
sraigtasparniu „Colibri EC 
120 B”.

Seimas tirs įtarimą sukėlusią 
„Avia Baltika” veiklą

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Grupės parlamen
tarų siūlymu Seimas antra
dienį sudarė laikinąją komisi
ją kontroliuojamų prekių eks
porto problemoms ir su tuo su
sijusios sraigtasparnių remon
to bendrovės „Avia Baltika” 
veiklai ištirti.

Opozicinės Tėvynės sąjun- 
gos-konservatorių frakcijos 
idėją sudaryti tokią komisiją 
parėmė 36 opozicinių partijų 
parlamentarai.

„Ši istorija yra susįjusi su 
Lietuvos stojimu į NATO”, tei
gė nutarimo projektą patei
kusi konservatorė Rasa Juk
nevičienė.

Konservatoriai teigia, jog 
sraigtasparnius į Sudaną eks

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

Jurtų aflenlOrų pranetimalai

EUROPA

Kopenhaga. Europos Ko
misijos (EK) prezidentas Ro
mano Prodi antradienį pa
ragino Europos Sąjungos (ES) 
nares suteikti 10-čiai valsty
bių kandidačių visą finansinę 
paramą, kurią iš pradžių buvo 
numatyta skirti ES plėtrai 
įgyvendinti. 1999 m. ES plėt
rai į Rytus skirta suma buvo 2 
mlrd. eurų didesnė už finan
sinį paketą, dėl kurio ES vals
tybių ir vyriausybių vadovai 
susitarė šių metų spalio mė
nesį. Didžiumą pastarojo pa
keto sudaro parama valstybių 
kandidačių žemės ūkiui. Tai 
kurias valstybes kandidates, 
ypač Lenkiją, paskatino rei
kalauti skirti didesnę tie
sioginę paramą ir nustatyti 
didesnes gamybos kvotas jų 
ūkininkams. Didžiausia ES 
biudžeto indėlininke Vokietija

kodėl joms vertėtų perkelti sa
vo verslus iš Airijos į Baltijos 
ir kitas Rytų Europos valsty
bes.

JAV komercijos rūmų ats
tovė Airijoje Joanne Richard- 
son sakė, kad Airija gali pra
rasti konkurencinius pranašu
mus dėl kurių iki šiol sulauk
davo JAV investicijų. „Mums 
tenka konkuruoti ne tik išsi
plėtusioje Europos Sąjungos 
rinkoje, įskaitant konkurenci
ją iš Rytų Europos, tačiau var
žytis ir su Indįja, Kinija, Mek
sika”, teigė ji.

VSAT konkurso būdu jį 
įsigįjo už 1 mln. eurų (3.5 mln. 
litų) iš bendros Prancūzuos ir 
Vokietijos bendrovės „Euro- 
copter”. Lėšos sraigtasparniui 
įsigyti buvo skirtos iš valsty
bės biudžeto.

Skrisdamas vidutiniu 100 
kilometrų per valandą greičiu 
„Colibri” ore gali praleisti 
daugiau kaip 4 valandas. 
Esant būtinumui, sraigta
sparnis gali skristi kreise
riniu daugiau kaip 220 kilo
metrų per valandą greičiu. 
Nenutūpdamas ant žemės 
naujasis pasieniečių „Colibri” 
iš viso gali nuskristi daugiau 
kaip 700 kilometrų. Sraigta
sparnis taip pat pasižymi ir 
itin žemu variklio sukeliamo 
triukšmo ir vibracijos lygiu.Nukelta į 5 psl.

portavusios „Avia Baltika” 
veiklą būtina ištirti siekiant 
išvengti galimų stojimo į NA
TO problemų ar net „galimų 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos (JTO) sankcijų”.

Konservatoriai „politinės 
korupcijos” atveju pavadino 
faktą, jog ,Avia Baltika” skyrė 
kandidato į prezidentus Libe
ralų demokratų partijos vado
vo Rolando Pakso rinkimų 
kampanijai 1 mln. litų. Šiuos 
pinigus firma buvo pažadėjusi 
skirti tam, kas įrodys, jog ji 
pažeidė Lietuvos įstatymus.

„Per jus politine korupcija 
ir ryšiais su labai nešvariais 
pinigais gali būti įtariama 
visa Lietuvos politika”, rėžė li- 
beraldemokratams R. Jukne-

yra pareiškusi, jog naujausias 
ES pirmininkaujančios Dani
jos finansavimo pasiūlymas 
kandidatėms peržengia ribas, 
nors Danijos paminėta suma 
buvo 1 mlrd. eurų mažesnė už 
ES biudžete atidėtą sumą 
laikotarpiui iki 2006 metų.

Madridas. Iš tanklaivio 
„Prestige”, nuskendusio prie 
Ispanijos šiaurės vakarų pa
krantės, kasdien išsilieja apie 
125 tonas naftos, kuri gali dar 
labiau padidinti gamtai pada
rytą žalą. Ispanijos premjero 
pirmasis pavaduotojas Maria- 
no Rajoy pranešė, kad skystas 
gudronas, besisunkiantis į 
vandenį iš plyšių tanklaivyje, 
per parą iškyla į Atlanto van
denyno paviršių. 77,000 tonų 
žalingų naftos produktų ga
benęs tanklaivis „Prestige” 
perlūžo ir paskendo lapkričio 
19-ąją. Po vandeniu atsidūrė 
60,000 tonų naftos produktų.

Ekonominė padėtis, verti
nant pagal sparčią ekonominę 
plėtrą bei nedidelę infliaciją, 
Baltijos valstybėse šiuo metu 
yra kur kas geresnė nei Airi
joje.

Vertinant mokestinę ap
linką, Lietuva turi geresnes 
galimybes pervilioti JAV ben
droves iš Airijos nei Estija ar 
Latvįja.

Finansų ministerijos Mo
kesčių departamento direktorė 
Ingrida Simonytė tikinu, kad 
šiuo metu Lietuvos pelno mo
delis yra daug veiksmingesnis

Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis (kairėje) spaudžia 
ranką Vokietįjos diplomatijos vadovui Joschka Fischer po judviejų susi
tikimo Vokietijos URM Berlyne. Derybose buvo kalbama apie artėjantį 
Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikimą ir Lietuvos siekį tapti ES nare.

- EPA-Ello nuotr.

Užsienio svečiai Lietuvoje jausis 
saugiau

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(Elta) — Lietuva ketina prisi
jungti prie konvencijos „Dėl 
viešbučių valdytojų materia
linės atsakomybės už svečių 
turtą”. Tai reikštų, kad už su
gadintą sunaikintą ar pra
rastą viešbučio svečio turtą 
atsakys ne tik konkretus vieš
butis, bet ir valstybė.

Konvencija numato, kad 
viešbučio valdytojas yra mate
rialiai atsakingas už jam per
duoto bet kurio viešbutyje ap
sistojusio svečio turtą, už tur-

vičienė.
Liberaldemokratas Egidi

jus Skarbalius pareiškė, jog 
konservatoriai „spekuliuoja 
neįrodytais faktais”.

Nukelta į 5 psl.

Oslas. Buvęs JAV prezi
dentas Jimmy Carter už savo 
dešimtmečius trukusias pas
tangas visame pasaulyje siek
ti taikos bei demokratijos ir 
ginti žmogaus teises antradie
nį Norveguos sostinėje atsi
ėmė Nobelio taikos premiją. 
Savo padėkos kalba J. Carter 
pasinaudojo JAV politikai Ira
ko atžvilgiu pakritikuoti. Jis 
perspėjo, kad vadinamojo už
kardymo karo pasekmės gali 
būti „katastrofiškos”. Jis lei
do suprasti, kad jam nepatin
ka JAV planai nušalinti Irako 
vadą Saddam Hussein.

Berlynas. Šaltiniai Vo
kietijos vyriausybėje antradie
nį paneigė pranešimus, kad 
kancleris Gerhard Schroeder, 
kurio socialdemokratai, rug
sėjį nedidele balsų persvara 
laimėję rinkimus, šiuo metu 
praranda populiarumą, grasi
no atsistatydinti.

IRAKAS

Bagdadas. Irakas antra
dienį kritikavo Jungtinėse 
Tautose (JT) pasiektą susi

už galiojantį Estijoje.
Lietuvoje bendras 15 proc. 

pelno mokesčio įkainis yra ma
žiausias Europos valstybėse, 
mažas ir paskirstomajam pel
nui nuo 2003 metų taikomas 
15 proc. įkainis.

„Kartu su taisykle, pagal 
kurią neapmokestinami divi
dendai, gaunami savininkų, 
valdančių daugiau nei 10 proc. 
įmonės akcijų, tai leidžia su
kurti patrauklią pelno apmo
kestinimo sistemą”, kalbėjo I. 
Šimonytė.

Nukelta į 5 psl.

tą, esantį lauke prie viešbu
čio, jei valdytojas ar kitas jam 
pavaldus asmuo prisiima at
sakomybę, ir bet kokį kitą tur
tą, „už kurį viešbučio valdyto
jas ar kitas jam pavaldus as
muo prisiima atsakomybę, ne
priklausomai nuo to, ar tas 
turtas yra viešbutyje, ar prie 
jo, tam tikrą pateisinamą lai
ką prieš svečiui apsistojant 
viešbutyje ir jam išvykus”.

Materialinė atsakomybė 
ribojama 3,000 aukso frankų 
suma.

Konvencijoje numatyta, 
kad materialinė atsakomybė 
netaikoma vadinamaisiais 
„force majeure” atvejais — 
esant stichinėms nelaimėms, 
sprogimams, gaisrams ir pan.

(Elta)
tarimą perduoti JAV nereda
guotą jo pateiktos ginkluotės 
deklaracijos variantą ir tvirti
no, kad Vašingtonas manipu
liuos šiuo dosjė, siekdamas 
rasti pretekstą karui pradėti.

Bagdadas. Irake dirban
tys Jungtinių Tautų (JT) gin
klų tikrintojai, pasidaliję į 
kelias grupeles, antradienį 
tikrino keletą naujų objektų. 
Tai buvo didžiausio masto vie
nos dienos operacija nuo pra
ėjusio mėnesio, kai buvo at
naujinta draudžiamų ginklų 
paieška Irake. Nuo praėjusio 
mėnesio, kai po 4 metų per
traukos buvo atnaujintos gin
klų inspekcijos Irake, Tarp
tautinės atominės energetikos 
agentūros (TATENA) bei JT 
Monitoringo, patikros ir ins
pekcijų komisijos ekspertai 
valstybėje jau patikrino maž
daug 30 objektų.

RUSIJA

Maskva. Dėl bendros va
liutos įvedimo Rusijos ir Bal
tarusijos sąjunginės valstybės 
teritorijoje datos pakeitimo

Konservatorius kairiesiems 
diagnozuoja „prancūzišką ligą”

Vilnius, gruodžio 10 d. 
(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frak
cijos Seime seniūnas Andrius 
Kubilius spėja, jog po prezi
dento rinkimų Lietuvos kai
riuosius ištiks „konvulsijos”.

„Lietuvoje visi labai 
mėgsta kalbėti apie dešiniųjų 
problemas, kad jie susiskaldę, 
nevieningi ir dėl to nestiprūs, 
tačiau artėjantys prezidento 
rinkimai gresia didelėmis 
problemomis kairiesiems", 
spaudos konferencijoje Seime 
antradienį sakė A. Kubilius.

Konservatorius teigė ma
tąs panašumų tarp gruodžio 
22 dieną Lietuvoje įvyksian
čių ir pavasarį Prancūzijoje 
vykusių prezidento rinkimų. 
Pasak jo, kaip ir Prancūzijoje, 
Lietuvoje centro dešinėje 
vyrauja vienas kandidatas, 
dabartinis prezidentas Valdas 
Adamkus. Atitinkamai Pran
cūzijoje dešiniąsias jėgas 
vienijo prezidentas Jacųues 
Chirac.

„Tuo tarpu kairėje mato
me visišką chaosą. Pats Al
girdas Brazauskas nuo atsa
komybės už prezidento rinki
mus ‘nusiplovė’, ir kairieji 
tvarkingai žengia tuo pačiu 
Prancūzuos kairiųjų katastro
fos keliu”, teigė A. Kubilius.

Kairiesiems simpatizuo
jančių rinkėjų balsus, anot A. 
Kubiliaus, dalinasi Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) va
dovas Artūras Paulauskas,

-

Pirmą kartą mokyklinė Lietuvos istorija išleista kompaktinėje plokštelė
je. Naujosios kartos skaitmeninis vadovėlis 7-12 bendrojo lavinimo mo
kyklų klasėms „Gimtoji istorija", Lietuvos vadovėlių tyrimo centro duo
menimis, neturi atitikmenų Baltįjos valstybėse. Vadovėlį parengė 32 Lie
tuvos istorikų kolektyvas, išleido UAB „Elektroninės leidybos namai". Pa
sak projekto vadovo, Vilniaus pedagoginio universiteto Baltų proistorės 
katedros vedėjo docento Eugenijaus Jovaišos, skaitmeninis vadovėlis daug 
patogesnis už įprastą, labiau atitinka šiuolaikinės moksleivijos poreikius.

Nuotr.: Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius (kairėje) ir 
doc. E. Jovaiša. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr

kol kas nesusitarta. Ši tema 
antradienį buvo svarstoma 
Rusijos ir Baltarusijos vy
riausybių atstovų derybose ir 
sąjunginės valstybės ministrų 
tarybos posėdyje. Remiantis 
susitarimu dėl sąjunginės vals
tybės įkūrimo,, bendra valiu
ta turi būti įvesta nuo 2005 
metų sausio 1 dienos, tačiau 
pastaruoju metu svarstoma 
galimybė metais anksčiau 
dviejų valstybių teritorijoje 
įvesti Rusijos rublį kaip bend
rą valiutą.

Maskva. Kosmoso apara
tas .Astra-IK” antradienį ry
te buvo nuskandintas Ramia
jame vandenyne, pranešė Ru
sijos kosmoso kariuomenės 
spaudos tarnyba. Nesėkmin
gai paleisto į nenumatytą or
bitą lapkričio 26 dieną palydo
vo egzistavimas buvo nu
trauktas jo savininkų spren
dimu. Telekomunikacįjų pa
skirties palydovas „Astra- 
1K”, priklausęs Europos paly
dovų sąjungai, svėrė daugiau 
kaip 5 tonas. Jis buvo paleis
tas raketa „Proton” iš Baiko
nūro kosmodromo lapkričio

Andrius Kubilius

socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis, Valstiečių ir 
Naujosios demokratuos parti
jų sąjungos vadovė Kazimiera 
Prunskienė bei Liaudies są
jungos „Už teisingą Lietuvą" 
vadovas Julius Veselka.

Panaši situacija, pasak A. 
Kubiliaus, įvyko per pavasarį 
Prancūzijoje vykusius prezi
dento rinkimus, kur kairiųjų 
rinkėjų balsai išsibarstė tarp 
socialistų, trockininkų, komu
nistų ir žaliųjų.

„Ir tuo pačiu kelias pa
kliūti į antrąjį prezidento rin
kimų turą atsiveria lietuviš
kajam Lepeno analogui, fašis
tinę simboliką mėgdžioti pa
mėgusiam Rolandui Paksui”, 
pabrėžė A. Kubilius. (Jean 
Marie Lepen — radikalaus 
Prancūzijos Nacionalinio 
fronto vadovas, griežtos politi
kos prieš nelegalius imigran
tus Šalininkas).

Anot A. Kubiliaus, R. Pak
sas „labai sąmoningai renkasi 
tam tikrus fašistinius simbo
lius — erelį, fakelus”.

Nukelta į 5 psl.

26 dieną. Buvo numatyta jį iš
kelti į 36,000 kilometrų 
aukščio geostacionarinę or
bitą, bet dėl techninių prie
žasčių Šio sumanymo įgyven
dinti nepavyko.

VENESUELA

Caracas. Venesuelos ban
kininkai, civilinės aviacijos 
lakūnai ir dujų bendrovių 
darbuotojai antradienį prisi
jungė prie streikuojančių naf
tos pramonės darbininkų, rei
kalaujančių valstybės prezi
dento Hugo Chavez atsistaty
dinimo. Tuo tarpu prezidento 
šalininkų minios šturmavo 
televizijos centrus visoje vals
tybėje, kurie yra kontroliuoja
mi opozicijos ir prezidentą va
dina „diktatoriumi”, įstum- 
siančiu valstybę į ekonominį 
chaosą. Bankininkai savo 
ruožtu pareiškė, jog apribos 
darbą su gyventojais, kurie, 
pabūgę nepastovios padėties 
valstybėje ir apimti panikos, 
jau „šluoja” prekes didžiuo
siuose prekybos centruose.
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Kai žemėje sustoji valan
dai stebėti, randi visur ' dvi 
nuolatines galybes: šviesą ir 
tamsą, antarktiką — ato
grąžą, vandenyną — žemyną, 
žydinčius sodus ar dykumą.

Nors žmogus siela ir protu 
yra originaliai vienas ir uni
kalus, bet su kitu žmogumi 
bendrauja kalba ir veiksmais. 
Jų pobūdį, tikslą, ar kryptį, be 
proto ir logikos, dar nurodo ir 
įvairūs pojūčiai, ku-rie, kaip ir 
žemiškosios galybės, yra 
įtaigojami dviejų po-lių: 
gėrio-blogio,' tiesos -apgau-lės, 
grožio-šlykštumo, meilės ir 
neapykantos.

Siela, protas ir laisva valia 
— tai vis didžiosios dovanos, 
kuriomis Kūrėjas apdovanojo 
žmogų, išleisdamas jį valdovu 
į nuostabiai gražią žemę su 
viena sąlyga: mylėk, sugrįžk 
pas mane ir gyvenk amžinai.

Ir taip galaktikoj, tarp 
šviesos ir tamsos, amžiais su
kasi žemė, ir taip mes, kiekvie
nas savo žemėje, diena iš die
nos, sukamės tarp tų pačių ga
lybių: šviesos ir tamsos, kolei 
užmerkiam šiam pasauliui akis.

Artėja Kalėdų šventės. Be 
religinio motyvo tikintiesiems, 
ši šventė yra įgavusi masinio 
pobūdžio trauką į dovanų da
vimą ir gavimą. Kaip malonu 
yra gauti, kaip lengva yra duo
ti, kai gali ir mėgsti valandų 
valandomis tų dovanų ieškoti. 
Ir kokių nuostabių daiktų esą- 
nja! Ir kokių originalių dir
binių! Kaip smagu ką nors ki
tam nupirkti pagal savo skonį!

O būdavo kitaip... Kai ku
rios mūsų dar prisimena...

Prieš vidurnaktį, žvaigž
džių sidabrui žaidžiant sniege, 
lėkdavo rogės girgždančiom 
vežėčiom pro pūgų kupstus ir 
ledines beržų kasas į miestelį. 
Girdėdavai tik karts nuo karto 
iš po kanopų sniego gniužu
lėlius atsitrenkiant į rogės ir 
jaukų arklių prunkštimą; gau
dydavai veidu šiltus garus nuo 
jų blizgančio kailio ir karts 
nuo karto prišiglausdavai prie 
mamulės, kuri pasilenkdavo ir 
rūpestingai kojas kailiais ap
kaišydavo. Žinojai — tai į Ber
nelių Mišiaš skubama, pas 
mažulį Jėzulį... Ir bažnyčioje 
bus dar tamęu, blyksės tik ke
lios žvakelės, ir visi tyliai mel
sis; kartais kas nors krenkš
telės, sukosės..., bet nejudėsi. 
Ir taip taip ilgu laukti, kol ga
liausia sugaus vargonai, su
skambės visi sidabriniai var
peliai, prasiverš giesmė iš "visų 
krūtinių, sužibės visos šviesos 
ir Jėzulis bus jau gimęs! Bus 
didelė, didelė šventė ir bus taip 
šilta, jauku ir šviesu, šviesu!....

KAIP SUDOMINTI SKAUTUS SPAUDA

Dažnai nusiskundžiame, 
kad skautai ir skautės mažai 
domisi ir skaito skautiškus 
laikraščius, dar rečiau į juos 
rašo. Tas pastebima ne tik vi- 
šai jaunų, bet ir didesniųjų 
tarpe, nors abiem amžiaus 
grupėm yra pritaikyti skyre
liai tuose laikraščiuose.

Kaip pasiekti geresnių 
rezultatų? Ką daryti, kad skautai 
ir skautės daugiau domėtųsi 
savo laikraščiu ir džiaugtųsi jo 
naujo numerio pasirodymu?

Kažin, ar man pavyks at
sakyti į tuos klausimus, bet 
bedirbdama su paukštytėm ar 
vilkiukais pastebėjau daug 
džiuginančių reiškinių ir paju
tau, kad tuos „ledus” pralaužti 
yra įmanoma.

Girdėjau iš tėvų ir pati pa
stebėjau, kad laikraštį mielai 
skaito tie vaikai, kurie į jį

Kai atsigręžiam ir pro aša
ras pasižiūrim atgal, nebeži
nom: ar tai prarastos tėvynės 
nostalgija, išdraskytų namų 
ilgesys, savųjų praradimo skaus
mas, ar nekaltas vaiko džiaugs
mas Kristaus gimimo šventė
je. Visa nuskendo negrįžta- 
mon praeitin, tarsi tai būtų bu
vusi pati gražiausia, tik kartą 
sekta pasaka, kurios neužsirašei.

O tačiau ne visa prarasta. 
Mes galime atkurti džiaugs
mą, vaikiškos, trokštančios 
širdies džiaugsmą. Kai Kris
tus pasakė: „Jei nebūsite kaip 
vienas iš šių mažutėlių, — 
neįeisite į dangaus karalystę”, 
— tai nereiškė, kad mes tu
rime likti vaikais, bet tapti 
kaip vaikai: pasitikėti, ieškoti, 
mokytis, kurti, džiaugtis, my
lėti kiekvieną ir entuziastin
gai dirbti. Vaikų širdies nepa
liečia tamsa, jų tyros akys vi
sada žvelgia į šviesą.

Be abejo, labai sunku to
kią būseną pasiekti, nes tai 
yra nuolatinė žmogaus kova 
su savimi, bet šiose šventėse 
bandykime kiekvienas prisi
minti ir savo buvusią vaikišką 
širdį. Bandykime dovanoti 
kitam kas brangiausio: ar tai 
būtų reikalinga kasdienybės 
gėrybė, ar asmeninės valan- . 
dos, ar meilės darbas artimui, 
ar geras žodis neįdomiam kai
mynui. Dovana juk yra ir 
skautiškas gerasis darbelis. Iš 
kitų dovanas priimkime nuo
lankiai, — jos buvo meilingai 
atrinktos. Kartais juk ir tylus 
žodis gali būti žėrinti dovana.

Dalinkimės. Dalinkimės se
seriškai viskuo, nieko nepasi
laikydami grynai tik sau, o ypač 
dalinkimės patirtimi ir išmin- . 
timi auklėjant jaunesniąsias.

Šių šv. Kalėdų išvakarėse, 
dėkoju asmeniškai ir Jums, 
brangios Sesės, už Jūsų viso
keriopas dovanas: seserišką 
pagalbą patarimais, paskatin
imais ir ilgas, ištvermingas 
bendro darbo valandas visose 
mano skautiškose užduotyse: 
ar tai buvo sueigoje, salėje, 
parodoje, stovykloje, ar tai 
buvo scenai, ar spaudai. Dė
koju už išreikštą meilę mano 
praradimų valandoše. Nuos
tabiai daug iš jūsų išmokau ir 
mano senoji kraitinė skrynia 
pilna jūsų kaišytinių juostų ir 
kvepiančių audinių. Jaučiuosi 
labai turtinga. Ne visada tai 
pasakydavau, bet visada 
būdavau jūsų gerumo sujaudin
ta. Ačiū už visas, visas dovanas.

Linkiu visoms ir visiems 
skaidraus džiaugsmo Kristaus 
gimimo šventėje. Tegul šviesa 
ištirpdo tamsą.

v.s. Irena Šerelienė

retkarčiais parašo. Pirmiau
siai ieško savųjų rašinių ir 
piešinių, o po to paskaito mįs
les, sustoja prie pasakų ir kt. 
Visi domisi ir džiaugiasi, kai 
sueigoje verčiami laikraščio 
lapai ir skaitomi tam amžiui 
suprantami rašiniai.

Tad gi pirmiausia reikia, 
kad patys skautai rašytų laik
raščiui. Laikraštis, jų akimis, 
tai yra kažkas didesnis, į kurį 
jie drįstų rašyti nepbskatinti. 
Trūksta drąsos ir namuose be
sirengiančiam parašyti, o dar 
užkliūna su vienų kitu žodžių. 
Taip rašinys ir vėl nevirstą 
realybe, nors pasakyti, ką 
darė paskutinioje sueigoje ar 
iškyloje, papasakoja puikiai. 
Neužmirškime, jie lanko ne 
lietuviškas mokyklas!

Man atrodo, pavyko ban
dymas su Sydnėjaus

Los Angeles „Palangos” tunto vyr. skautės atliko gerąjį darbelį, su šypsena dalindamos maistą miesto bena
miams. Iš kairės (priekyje): Auksė Stočkutė, Daina Matytė ir Viktutė Balchaitė; stovi: Lidija Davidson, Tara 
Barauskaitė, Teresytė Giedraitytė, Simona Gajauskaitė, Audrytė Konstatinavičienė, Lina Jocaitė ir Darija 
Varnaitė. T. Barauskaitės nuotr.

MINTYS DAR VIENĄ BROLĮ NEGRĮŽTAMAI PALYDĖJUS
Šių metų lapkričio 3 d.

Aukščiausiojo Vado pašauk
tas, amžinam poilsiui išėjo 
mūsų mielas, draugiškas, dar
bštus ir pareigingas brolis s. 
fil. Antanas Rauchas. Žinia 
apie jo staigią netektį apstul
bino draugus, bendradarbius 
ir skautų organizaciją.. Net 
pats 56-rių metų Antanas 
sužinojo apie savo nebeišgydo
mą vėžio ligą tik dešimtį dienų 
prieš mirtį.

Antanas buvo labai kuklus 
žmogus, apie kurio didelius 
profesinius pasiekimus Argon
ne National laboratorijoje ma
žai kas lietuviškoje bendruo
menėje žinojo. Tačiau, tai liu
dijo į laidotuvių Mišias Palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
misijon susirinkusių įvairių 
pasaulio kraštų mokslininkų 
ir tyrintųjų gausa, o vėliau, ir 
labai gražus ir išsamus ne
krologas lapkričio 14 d. iš
spausdintas „Chicago Tribū
ne” dienraštyje. Ten rašoma, 
kad Antanas buvo labai įman
trios rentgeninės Advanced 
Proton Šource (patobulintų 
protonų sistemos) skyriaus ve
dėjas. šią milijardinės vertės 
sistemą Antanas padėjo su
kurti ir pastatyti. Kolegos Ar
gonne aukštai vertino Antano 
technologines žinias ir jo drau
gišką ir šiltą asmenybę dir
bant su įvairių kraštų ir šakų 
mokslininkais. Jis buvo atsa
kingas ne tik už APS patiki
mumą bei įvairiais būdais 
padėjo visiems, kurie šią sis
temą naudojo: biologams ty
rinėjant proteinus, inžinie
riams — plieno struktūrą.

Argonne National labora
torijoje Antanas pradėjo dirbti 
1969 metais, kai University of 
Illinois at Chicago suteikėjam 
bakalauro laipsnį komunika
cijų inžinerijoje. Būdamas są
žiningas, darbštus ir gabus,

(Australijoje) paukštytėmis ir 
vilkiukais, kur laikraščiui ra
šėme sueigos metu. Rašinėliai 
duodami kiekvienam būreliui 
atskirai ir nustatomas rašymo 
laikas. Temos būna: aprašy
mas praėjusios sueigos, išky
los ar lietuviško minėjimo. 
Vienas būrelio skautas turi 
gerą vaizduotę, kitas geriau 
rašo, trečias prisideda su 
patarimais — ir jau susilipdo šioks 
toks rašinėlis. Rašant į būre
lių dienoraščių sąsiuvinius, ir 
tie kurie nemokėjo lietuviškai 
rašyti ar buvo per jauni, pri
sidėjo su piešiniais, puošdami 
dienraščio puslapius.

Nustatytam laikui praė
jus, visi būreliai vėl susirenka 
kartu, ir vienas vilkiukas ar 
paukštytė perskaito savo bū
relio rašinį, parodo piešinius. 
Dar didesnis paskatinimas 
būna, kai rašiniai yra įverti
nami taškais, kurie užskaito
mi būreliui konkurse. Šitie 
rašiniai ir kai kurie piešiniai 
yra patalpinami į skautišką 
laikraštį, o per kitą sueigą visi

greitai iškilo savo bendradar
bių gretose ir 1999 m. buvo pa
skirtas Advanced Proton 
Source skyriaus vedėju.

Mes Antaną pažinome ki
tose rolėse. Matėme jį kartu 
su žmona fil. Aldona dirbantį 
Montessori „Žiburėlio” ir 
Maironio vardo lituanistinės 
mokyklos komitetuose, vežio
jantį dukrą Liną į skautų suei
gas ir ateitininkų susirin
kimus, vaikų choro repeticijas, 
o sekmadieniais lietuviškas 
šv. Mišias Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte.

Joks darbas Antanui ne
buvo per sunkus — ar tai fil
muoti Čiurlionio galerijoje 
vykstančias lietuvių dailinin
kų parodas, Tautodailės insti
tuto renginius ir išleistų kny
gų pristatymus, ar kloti litua
nistinėje mokykloje naujas 
grindis. Savo darbu prisidėjo 
visur, kur tik reikėjo.

Būdamas šeimos žmogus 
ir didelis gamtos bei muzikos 
mėgėjas, Antanas šeimos 
švenčių metu mielai akompa
nuodavo pianinu, dukrai Linai 
grojant fleita. Abu mėgo kartu 
slidinėti ir važinėti dviračiais.

Skautų organizacijoje s. 
fil. Antanas Rauchas visuomet 
buvo pareigingas ir uolus na
rys. Penktojoje Tautinėje sto
vykloje davęs Korp Vytis! Sen
joro pasižadėjimą, dar tais pa
čiais 1968 metais buvo išrink
tas Korp Vytis! Čikagos sky
riaus pirmininku. Į Filisterių 
Skautų sąjungą įstojo 1969 
metais. Buvo „Lituanicps” 
skautų tunto tuntininkąs. 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
valdybų narys, paskutinias 
kelias kadencijas Vydūno 
fondo tarybos narys. Ruošė 
vaizdąjuostę apie v.s. fil. Jono 
Dainausko gyvenimą ir nu
veiktus darbus. Kiekvienoje 
Kaziuko mugėje uoliai dirbda-

turi progos juos pamatyti jau 
atspausdintus. Dar svarbiau, 
kai jie pamato savo pavardę ir 
vardus ats-pausdintus. Jie 
pajunta, kad tas skyrelis yra 
tikrai jų.

Vėliau, kai vaikai daugiau 
įsidrąsina ir mato, kad iš jų 
laidų niekas nesijuokia, gali
ma būrelius perskirti, kad 
prie vieno rašinio dirbtų tik du 
ar trys. Dar vėliau, dar gra
žiau. Jie įsidrąsina rašyti 
pavieniui, nes kiekvienas nori 
kitaip išsireikšti, nori ką kito 
pasakyti. Didesniu noru jie 
lanko lituanistinę mokyklą, 
nes mato prasmę mokytis 
lietuviškai rašyti ir skaityti. 
Kiti, kurie pradžioje nemokėjo 
rašyti — pramoksta.

Temų yra daug. Dažnai 
vaikai patys pasiūlo apie ką 
jiems būtų įdomiausia rašyti, 
kur norėtų važiuoti per kitą 
iškylą, pirmoji diena stovyklo
je, ką darė per praėjusią 
sueigą ir kt.

Ramunė Zinkutė
Australija

vo ASS spaudos kioske.
Mylimo s. fil. Antano Rau-

cho giliai liūdi ir pasigenda 
žmona fil. Aldona, duktė vyr. 
skautė kandidatė Lina, sese
rys Regina Dapkienė ir 
Natalija Vaznelienė su šeimo
mis, Vydūno fondo valdybos ir 
tarybos nariai bei visa gausi 
skautiškoji šeima.

s. fil. Ritonė Rudaitiėnė
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

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

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

Tel. 708-422-8260

s.fil. Antanas Rauchas.

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
wwwnenterforeurgeryandbreaalhealhoom

PADĖKIME IŠLEISTI „LIETUVIŲ SKAUČIŲ 
SESERIJA II”

Mielos sesės, broliai ir visi 
lietuvių skautų draugai!
LSS Seserija išeivijoje per 

penkis dešimtmečius pasižy
mėjo nepailstančia veikla, 
skirta mūsų jaunimui ir mūsų 
visuomenei. Pirmieji tos veik
los dešimtmečiai aprašyti 
„Lietuvių skaučių Seserija”. 
Dabar rengiama II apžval
ginės knygos dalis, kuri apims 
paskutiniųjų 30 metų seseri
jos veiklą išeivijoje. Šį leidinį 
redaguoja v.s. Lilės Milu- 
kienės vadovaujamas redakci
nis kolektyvas. Tai didelės 
apimties leidinys, kuriame 
bus spausdinami tuntų, drau
govių, kitų vienetų, „Gintaro” 
mokyklų, suvažiavimų, sto
vyklų veiklos aprašymai ir 
daugybė įdomių nuotraukų.

„Lietuvių Skaučių Seserija 
II” išleidimas pareikalaus ne
mažai išlaidų, todėl LS Sese
rija kreipiasi į visus skautiš
kus Vienetus, skautiškosios 
šeimos narius, draugus ir rė
mėjus prašydama auka prisi
dėti prie šio svarbaus užmojo. 
Aukotojų pavardės bus iš
spausdintos šioje knygoje. Au
kos gali būti skiriamos ir mi
rusiųjų įamžinimui.'

Laukiame jūsų pritarimo 
ir iš anksto dėkojame už fi
nansinę paramą:

Čekį rašyti Lithuanian 
Scouts Assn. ir siųsti: Danūtė 
Korzonienė 9131 Del Prado 
Drive, 2S, Palos Hills, IL 
60465. Budime!

Lėšų telkimo komitetas: 
v.s. Nijolė Užubalienė, 
pirmininkė 
s. Danutė Korzonienė1 
vs Albina Ramanmialripn^ 
ps. Aušrelė Sakalaitė

galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.

Metams 1/2 metų 3 mėn.
JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracįja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paŠtas: administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

Dr. RIMAS NOVICKIS
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

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

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

tarus. Kalbame lietuviškai.

Į KVIETIMĄ JAV ATSILIEPĖ:
Alė ir Vytautas Namikai, 

Halina Plaušinaitienė, Ona 
Šilėnienė, Tom ir Dana 
Ųdovich, Roma Tatarūnienė, 
Rimantas ir Rita Penčylai, 
Elena Čižinauskienė, Milda 
Kvedarienė, Liucija Krutu- 
lienė, Vida ir Giedrius Meilai, 
Julija Ignatavičiūtė-Wendt, 
Laima Luneckienė, Ramona 
Kaveckaitė ir Nijolė Kavec- 
kienė, Mykolas ir Danguolė 
Banevičiai, Ramūnas ir Irena 
Bužėnai, Marija Puškorienė, 
Danutė Surdėnienė, Liuda 
Gvildienė-Yčienė, Gražina Reš- 
kevičienė, Jūratė Dainauskie- 
riė, Raimundas ir Danutė Kor- 
zonąi, Edvardas ir Astra An- 
driušiai, Algis Tamošiūnas, 
Nijolė Martinaitytė-Nelson, 
Danutė Eidukienė, Dana Ben- 
dikienė, Aldona Venckūnienė, 
Joana Krutulienė, Nijolė Kers- 
nauskaitė, Giedrė ir Jonas Stan
kūnai, Aldona Kudirkienė, 
Ignas Vileniškis, Irena Punk- 
ris, Vaiva Bučmytė, Birutė 
Podienė, Juozas Meslauskas, 
Laimia Jarašūnienė, Zuzana 
Juškevičienė, Marytė Čemiūtė.

Kviečiame atsiliepti visas 
seses, brolius ir tėvelius bei 
rėmėjus.

Lėšų telkimo komitetas

KALĖDŲ SENELIO PAŠTAS 
' Mielas Kalėdų Seneli,

mano skiltininkas sakė, 
kad kitais metais Jubiliejinė 
stovykla bus Kalifornijos kal
nuose. Jis sakė, kad naktį ten 
būna Šalta. Aš norėčiau šiltą 
miegmaišį Kalėdoms. Aš šiais 
metais buvau geras skautas ir 
įsigijau tris specialybes. Ačiū.

Alius

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

630-941-2609

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. "
Vaikų gydytoja

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

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms.

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

Broli Aliau,
sveikinu, kad užsidirbai 

tris specialybes. Esi pavyzdin
gas ir protingas skautukas. 
Tavo skiltininkas teisingai sa
ko. Ateinančių metų Ju-bi- 
liejinė stovykla vyks San Ber
nardino kalnuose 7,000 pėdų 
(2,300 metrų) aukštyje. Ten 
karštos dienos ir šaltos nak
tys. Temperatūra gali nu
kristi iki 40°F (5°C) nakties 
metu. Prašysiu nykštukų, kad 
jie pasiūtų naujus, šiltus 
miegmaišius. Butų gerai, kad 
daugiau skautų prašytų šilto 
miegmaišio. Laimingos ke
lionės ir linksmai stovyklauk!

Kalėdų senelis

SKUBU IR SVARBU
LSS vadovybės rinkimų 

prezidiumo pirm. v.s. Romas Fa
bijonas visus, teisę turinčius 
rinkti naujos LSS Tarybos 
pirmininką, prašo nedelsiant 
pabalsuoti ir balsavimo lapus 
siųsti prezidiumo pirmininkui. 
Balsavimo lapai turi būti su ne 
vėlesniu kaip š.m. gruodžio 14 d. 
pašto (ant voko) antspaudu. 
Balsai bus skaičiuojami antra
dienį, š.m. gruodžio 17 d.

Visi kadenciją baigiantieji 
LSS ir ASS vadovai, Komisi
jos ir kt. organai, o taip pat 
Rajonų vadai prašomi nedel
siant atsiųsti savo veiklos 
ataskaitas. Jos Prezidiumą 
pasiekti turi ne vėliau kaip 
š.m. gruodžio 23 d. Vėlavima- 
sis labai trukdo LSS vado
vybės rinkimų prezidiumo 
darbą ir nutęsia ataskaitinio 
biuletenio paruošimą.

Visi prašomi kuo skubiau 
atlikti minimas pareigas, kad 
naujai išrinktos LSS ir ASS 
vadovybės galėtų perimti jom 
patikėtas pareigas.
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I VALDŽIĄ — SU ABEJOTINOS 
REPUTACIJOS KUPRA

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Vyriausioji rinkimų komi
sija (VRK) artėjančiuose savi
valdybių rinkimuose neleido 
dalyvauti 77 politikams, kurie 
bandė nuslėpti savo teistumą. 
Daugiausia už įvairius nusi
kaltimus teistų asmenų — net 
22 — išbrauka iš Rola'ndo 
Pakso vadovaujamos Liberalų 
demokratų partijos sąrašų.

Pasak VRK pirmininko 
Zenono Vaigausko, iš 108 as
menų, anketose nurodžiusių 
arba nuslėpusių teistumą, be 
minėtų Liberalų demokratų 
partijos (LDP) atstovų, 18 as
menų pašalinta iš Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos par
tijų sąjungos (VNDPS), 15 — 
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų), 10 — Lietuvos 
socialdemokratų partijos kan
didatų sąrašų. Rengiamasi 
nagrinėti dar kelių pretenden
tų į savivaldybių tarybas an
ketinius duomenis, nes įta
riama, kad jie taip pat nenu
rodė savo teistumo.

Tik 22 asmenys savo anke
tose nurodė buvusį teistumą. 
Jie galės kandidatuoti į savi
valdybių tarybas, tačiau, VRK 
sprendimu, greta jų pavardžių 
kandidatų sąrašuose turės bū
ti skelbiama ir apie teistumą. 
Daugiausiai teistų asmenų 
buvo įrašyta į partijų kandi
datų sąrašus Vilniaus mieste, 
Vilniaus rajone, Tauragėje, 
Šilutėje.

Liberalų demokratų parti
jos valdyba, po skandalingos 
informacijos paskelbimo, pa
siskubino išplatinti pareiš
kimą apie savo pasiryžimą 
svarstyti klausimą dėl teis
tumą nuslėpusių asmenų pa
šalinimo iš Liberalų demo
kratų partijos.

Tai jau ne pirmas skanda
las, krečiantis Liberalų de
mokratų partiją. Jos vadas ir 
kandidatas į prezidentus Ro
landas Paksas, savo rinkimų 
kampanijai naudoja malūns
parnį, kurį jam patikėjo ben
drovė — „Avia Baltika”. 
Buvusi sovietų karinė gamyk
la, vadovaujama tų pačių dar 
Maskvos paskirtų kadrų, buvo 
minima tarptautinį skandalą 
sukėlusioje istorijoje, kai Va
karų specialiosios tarnybos 
nustatė, kad kariniai sraigtas
parniai ir naikintuvų detalės 
iš Rusijos į šalis, kurios gali 
būti susijusios su tarptautiniu 
terorizmu, buvo gabenamos 
per Lietuvą.

Dar daugiau. „Avia Bal
tika” vadovas Jurijus Boriso
vas be jokių įrodymų apkalti
no korupcija Lietuvos kariuo
menės karininką, prezidento 
patarėją krašto apsaugos 
klausimais, tuo metu, kai 
Krašto apsaugos ministras

RUDENS SAVAITGALIS 
LIETUVIŲ OMAHOJE

Audronė V. Škiudaitė

Nr. 4

Lietuviai šilčiau ir atvi
riau bendrauja. Amerikiečiai 
- šaltesni, jie bendrauja per 
atstumą ir arti neprisileidžia. 
Jiems užtenka pasakyti „la
bas” ir kartu bare išgerti 
alaus. Paskui atvyko Bereišos, 
dar viena šeima, atvažiavo 
studentų iš Lietuvos. Visų 
mūsų artimieji - broliai, se
serys, tėvai - yra Lietuvoje, o 
čia tik draugai, kurie ir tampa 
mūsų šeima. Su draugais pra
leidžiam visas didžiąsias šven
tes, gimtadienius. Kad mes 
pritapome prie lietuvių, tai di
delis Aušrelės Sakalaitės nuo
pelnas. Tuomet ji buvo litua
nistinės mokyklos direktorė ir 
prikalbino vaikus leisti į lietu
višką mokyklą. Visi tie paben
dravimai su ja yra dalis to, ką 
mes šiandien turime. Jau ke

pasirašė sutartį dėl ameri
kiečių priešlėktuvinės gyny
bos raketų „Stinger” įsigijimo, 
o prezidentas Valdas Adam
kus ruošėsi viršūnių susi
tikimui Prahoje.

Apkaltinęs kyšio ėmimu 
dabartinio prezidento koman
dos narį, malūnsparnių eks
pertas pakišo neaiškios kilmės 
milijoną kandidatui į prezi
dentus Rolandui Paksui ir pa
prašė jo „įvesti Lietuvoje 
tvarką”. Atrodo, kad pasiūly
mas yra priimtinas, nes kan
didatas padėkojo J. Borisovui 
už paramą ,jo skelbiamoms 
idėjoms” ir pažadėjo Lietuvoje 
„tvarką”.

R. Pakso rinkimų kampa
nijos finansinis užnugaris — 
juntamas. Balsuoti „už per
mainas”, t.y. Rolandą Paksą, 
ragina didesni ir kokybiškesni 
nei kitų kandidatų reklami
niai skelbimai žiniasklaidoje, 
jų daug. Šiam kandidatui dir
ba ne vienas laikraštis, net 
radijo stotys ir TV kanalai.

Tiesa, apie tų „permainų” 
turinį kalbama mažai. Dau
giau, nei iš žodžių, apie nu
matomų permainų kryptį bei 
pobūdį galima spręsti iš rė
mimo pinigų kilmės bei poli
tinės komandos, susibūrusios 
į Liberalų demokratų partiją.

Liberalų demokratų parti
jos sąrašo į Kauno miesto ta
rybą antruoju numeriu įrašy
tas Tautvydas Barštys, ben
drovės „Kauno grūdai” gen. 
direktorius. Neseniai laikraš
čiai pristatė visuomenei jo 
trečiąjį asmeninį automobilį 
— „Lombargini”, 800,000 Lt 
vertės lenktynių bolidą prime
nančią itališką mašiną. Pir
mieji du — limuzinas „Merce
des” ir džipas — taip pat maįįfc 
daug po 600,000 Lt kiekvienas.

Automobilių klasė — rodo 
gyvenimo standartą ir pri
vataus „vartojimo apimtis”. 
Tiesa, T. Barštys garsėja kaip 
mecenatas ir labdaringų ren
ginių rėmėjas. Tačiau pri
siminus, kad jo verslo sritis — 
žemės ūkio produkcijos per
dirbimas, nesunku suprasti, 
kad verslininko dosnumo kai
na yra tūkstančių ūkininkų 
skurdas ar net bankrotai.

Rolando Pakso — „Mažei
kių naftos” privatizavimo isto
rijos tariamo herojaus — rin
kimų kampanijos palyda šiur
pina blaiviai mąstančius rin
kėjus. Dideli pinigai tačiau 
veltui nežarstomi — taikoma
si būtent į inertiškąją, neiš
rankią rinkėjų dalį, kuri ne
linkusi gilintis į dalykų esmę.

Vienam Kauno dienraščiui 
pasiteiravus praeivių Laisvės 
alėjoje „ar balsuotumėte už 
praeityje teistą kandidatą”,

letas metų kaip Aušrelės nėra 
Omahoje, o mūsų vaikai vis 
dar prisimena ją, kaip savo 
mokytoją. Didele dalimi dėl 
vaikų mes ir stengiamės pa
laikyti lietuvybę. Mūsų sūnūs 
kalba ir rašo lietuviškai, ir 
angliškai (žinoma, geriau ang
liškai). Dieną jie praleidžia - 
vienas darželyje, kitas mokyk
loje, angliškoje aplinkoje. Na
mie kalbame tik lietuviškai.

- Savo gyvenimą įsivaiz
duojate Amerikoje, o ar Lie
tuva Jums dar egzistuoja? - 
klausiu pašnekovo ir, matau, 
kaip mano klausimas jį skau
dina.

- Egzistuoja, ir net labai. 
Mano vyresnysis sūnus (jam 
10 m.) šiemet pirmą kartą po 
septynerių metų nuvažiavo į 
Lietuvą ir dabar ten, pas

Stasys Garliauskas buvo ilgametis veiklus Detroito lietuvių telkinio narys, „LietuviSkų melodijų” ir „Amerikos 
balso” radijo programų pranešėjas bei redaktorius, nuolatinis „Draugo” bendradarbis. Sulaukęs pensijinio am
žiaus, persikėlė gyventi į Lietuvą. 2002 m. liepos 6 d. Lietuvos Prezidentūroje prez. Valdas Adamkus S. 
Garliauską apdovanojo „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi” (anksčiau jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu).
Džojos Barysaitės nuotraukoje iš kairės: LR prez. Valdas Adamkus, pik. Darius Kalibatas — prezidento patarė
jas gynybos klausimais, ir vyr. psk. Stasys Garliauskas apdovanojimo iškilmių metu.

trys iš keturių atsakė esą 
„vienareikšmiškai atsakyti 
sunku”. Stragi panelė nebal
suotų tik už žmogų, „baustą 
už išprievartavimą”, ponaitis 
nebalsuotų „už žmogžudį”, 
trečiam jaunuoliui atrodo, 
kad „žmonės, kurie jaunystė
je pasielgę chuliganiškai”, 
dažniausiai „nėra blogi 
žmonės”, jie girdi galėtų sėk
mingai vadovauti...

Ir tik vienas vyresnio am
žiaus kaunietis pastebėjo: 
„Nesvarbu kokį nusikaltimą 
praeityje yra padaręs kandi
datas. Rinkimuose gali daly
vauti tik žmonės, turintys 
švarią sąžinę”.

Atverti žmonėms Lietu
voje akis didžiausias šių 
rinkimų rūpestis.

„NATO Expansion Celebratioų 2002” renginio, vykusio Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje, Cleveland, OH, š.m. lapkričio 21 d., pagrindiniai 
organizatoriai (iš kairės): JAV LB Cleveland apylinkės vykdomasis 
vicepirm. dr. Viktoras Stankus, Cleveland slovėnų radijo programos vedė
jas Tony Petkovsek ir Cleveland/Klaipėda susigiminiavusių miestų 
kopirmininkė Gražina Kudukienė. Lino Johansono nuotrauka.

senelius, nori važiuoti kiek- 
vieną vasarą. Jis galvoja va
žiuoti mokytis į Lietuvą. Tai 
dar vaikiški planai, bet ką gali 
žinoti. Vaikai tiesiog įsimylėjo 
Lietuvą. Lietuva mūsų šeimo
je užima labai svarbią vietą. 
Gal patys kiekvieną vasarą fi
nansiniais sumetimais ir ne- 
sugebėsim nuvažiuoti, bet vai
kus būtinai leisim. Aš buvau 
sužavėtas Lietuva, ypač Vil
niumi. Po 7 metų jis man pa
darė didžiulį įspūdį, tiesiog 
neįtikėtina, kaip Lietuva 
pasikeitė per tuos metus. Kai 
grįžau į Omahą ir pradėjau 
vyresniesiems pasakoti, jie 
negalėjo patikėti, sakė: „Tu iš-, 
sigalvoji!” „Patys nuvažiuokit, 
pamatysit, kokia nuostabi Lie
tuva”, - patariau jiems. Anks
čiau Lietuva buvo nuostabi 
savo gamta, dabar nuostabi 
savo pasiekimais. Pas mus 
Omahoje per 7 metus, saky
čiau, labai mažai kas pasikei
tė. Todėl manau, kad Lietuvai 
yra puiki perspektyva. Mano 
brolis yra Lietuvos karininkas

ATGIJO ITALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Romoje 2002 m. lapkričio 
23 d. vykusiuose Italijos Lie
tuvių Bendruomenės (ILB) 
rinkimuose buvo išrinktas 
naujas ILB Krašto valdybos 
pirmininkas ir sudaryta nau
ja valdyba. Susirinkime daly
vavo apie 40 Italijos lietuvių, 
tarp jų Romoje gyvenantys 
lietuviai studentai. Naujuoju 
ILB pirmininku išrinktas 
Saulius Kubilius. Naujojoje 
krašto valdyboje yra trys pir
mininko pavaduotojai: Vida 
Cesolini, Emira Dervinytė ir 
Kęstutis Liobikas, sekretorė 
Nijolė Tutkaitė, valdybos 
patarėjas -7 kun. Rolandas 
Makrickas ir laikinai einantis

profesionalas. Susitikau su 
buvusiais savo draugais. Aš 
žaviuosi jais visais, kokie jie 
patriotai. Čia mes kalbam apie 
patriotizmą, o jie ten iš tikrųjų 
yra Lietuvos patriotai.

Keliaujame toliau. Neįma
noma nuvažiuoti į Omahą ir 
nenusipirkti Mackevičių lietu
viškos kepyklos produktų. Lie
tuviška duona ir „Napoleono” 
tortas - tai Omahos firminiai 
gaminiai. Taigi pirmą valandą 
dienos Aušrelė mane veža į 
vieną kepyklos parduotuvę, 
kuri yra netoli bažnyčios. Tą 
valandą kaip tik iš pečiaus 
traukiama šviežia duona. Kie
me - daug mašinų, o parduo
tuvėje matome toli gražu ne 
vien lietuviškus veidus: perka 
ir pora afroamerikiečių. O 
„Napoleono” tortas, sako, 
siuntinėjamas ne tik po visą 
Omahą, bet ir po visą Ame
riką. Įsigiję keletą kepalų duo
nos, važiuojame lankyti Auš
relės bičiulės, gyvenančios 
slaugos namuose ir pakeliui 
užsukame į Ėvergreen

ILB iždininko pareigas prel. 
Antanas Jonušas.

Italijos Lietuvių Bendruo
menės rinkimus lydėjo du 
šventiniai renginiai. Prieš 
rinkimus buvo aukojamos 
Mišios lietuviams. Romos se
namiesčio Divino Amore baž
nyčioje, o po rinkimų — susi
rinkimo dalyvių vakarienė.

Susirinkimą dalyvavimu 
pagerbė LR ambasadorius 
Italijoje Edminas Bagdonas, 
LR ambasadorius prie Šv. 
Sosto Kazys Lozoraitis, įgalio
tasis LR ambasadorius Al
girdas Žemaitis, Romoje esan
čių Lietuvos diplomatinių 
atstovybių pareigūnai, po
piežinės Šv. Kazimiero kolegi
jos Romoje vicerektorius kun. 
Petras Šiurys ir Vatikano 
radijo lietuvių skyriaus vedė
jas kun. Virginijus Veilentas.

Naująjį ILB pirmininką ir 
valdybą pasveikino LR amba
sadorius Italijoje E. Bagdo
nas, užtikrinęs savo ir amba
sados paramą atgijusiai Ita
lijos Lietuvių Bendruomenei. 
Pirmininkas S. Kubilius pa
dėkojo susirinkimo dalyviams 
už pareikštą pasitikėjimą, 
dėkojo ambasadoriams už da
lyvavimą bei pasiūlytą pagal
bą, pristatė naujos valdybos 
narius, prašė remti valdybą, 
linkėjo Bendruomenei geros 
kloties. PLB inf.

* Valdovų rūmų paramos 
fondas Vilniuje surengė tra
dicinį Valdovų rūmų atstaty
mo paramos vakarą, kurio 
metu surinkta 10,000 litų. Elta

Memorial Park kapines, kur 
nusifotografuoju prie garsaus 
maršų autoriaus Broniaus Jo
nušo paminklo - įspūdingo 
architekto ir skulptoriaus Jo
no Muloko kūrinio. Užkąsti 
sustojame kitoje Mackevičių 
parduotuvėje kitame miesto 
krašte, kuri veikia ir kaip ka

Raminta ir Arvydas Urbonavičiai su sūnumis Martynu ir Luku AuArelės Sakalaitės nuotr.
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| Bronius Nainys

Ką duos Europos
sąjunga?

„Tie, kurie pasirinktų Lie
tuvą savo priešu, taptų ir JAV 
priešu. Užpuolimo atvęju Jums 
niekada nebereiks kovoti vie
niems” — Vilniuje lietuviams 
teigė galingiausios pasaulyje 
valstybės prezidentas George 
W. Bush. Pagal jį, tai Lietuva 
gauna iš NATO. Istorinis ir 
pats didžiausias šio nepriklau
somybės laikmečio Lietuvos 
užsienio politikos laimėjimas. 
Kažin ką duos antras iš dviejų 
politinių siekių, prie kurio 
slenksčio Lietuva jau irgi pri
artėjo ir ateinantį savaitgalį 
gali jį peržengti. Vyriausias 
derybininkas Petras Auštre- 
vičius pranešė, kad iki gruo
džio 12-13 d. Kopenhagoje 
įvyksiančio Europos Sąjungos 
(ES) viršūnių pasitarimo likę 
neišspręsti uždaviniai ir neat
sakyti klausimai bus suderinti 
ir Lietuva bus pakviesta tapti 
visateise šios bendrijos nare.

„Šios savaitės pabaigoje 
įvyks paskutinis žūtbūtinis 
mūšis dėl palankiausių stoji
mo sąlygų. Kopenhagoje susi
rinkę Europos Sąjungos vals
tybių vadovai turėtų paskelbti 
nuosprendį — kuriai iš kandi
dačių pavyko pasiekti europi
nės laimės žiburį, o kas liks to
liau rymoti prie savo tautinės 
geldos”, — rašo „Lietuvos ry
te” gruodžio 9 d. Bronė Vai
nauskienė. Ir tik šis vienas sa
kinys sukelia daugybę klau
simų ir daugybę nežinomųjų, 
gal net tiek pat, kiek jų buvo 
derybų pradžioje. Pirmasis de- 
rybininkas Vygaudas Ušackas jų 
buvo priskaičiavęs berods apie 
3,000.

Pirmiausia — „mūšis dėl 
palankiausių stojimo sąlygų”. 
Koks jis galėjo ir gali būti, kai 
jau ne kartą Lietuvos žinia
sklaida skelbė, kad Lietuva 
nuolankiai priima kiekvieną 
Briuselio biurokratų padik
tuotą sąlygą, net padoriai pa
siginčyti nedrįsdama. Pavyz
dys — Ignalina. Pati saugiau
sia iš šimtinės jų Vidurio ir 
Rytų Europoje, neseniai nau
jais patobulinimais saugumą 
dar sustiprinusi, bet turi būti 
uždaryta, ir tiek. Dargi beveik 
Lietuvos iždo pinigais, nors 
Lietuva nei tos jėgainės no
rėjo, nei ją statė. Tikslas aiš
kus, kai kurioms ES bendro
vėms pašalinti varžovą, pigia 
energija aprūpinantį Lietuvą 
ir galintį aprūpinti dar du kar
tus tiek gyventojų kaimyni
niuose kraštuose. Išdava — 
elektros energijos srityje įsi
galės net ne ES narė Maskva. 
Pirmoji kregždė — „nupirk
ta” Kauno elektrinė. Va tau, 
„palankioji” stojimo sąlyga.

vinė. Čia vėl netikėti susitiki
mai. Susipažįstu su Agne 
Reizgevičiūte iš Šiaulių, kuri 
antri metai pagal pasikeitimo 
programą studijuoja Univer
sity of Nebraska-Omaha. 
Bakalauro laipsnį iš anglų 
filologijos ji gavo Šiaulių uni
versitete ir į Omahą atvyko

Toliau — „laimės žiburys”. 
Kas jis ir kur jis yra? Gal vie
nas jo švystelėjimų yra Briu
selio biurokratų ir Putin ats
tovų susitarimas dėl iš Ka
raliaučiaus į Minską keliau
jantiems Rusijos piliečiams 
lengvatų, Lietuvos vyriausy
bei nieko nežinant? Ko gero, 
jis ne vienintelis, nes aplamai 
visas derybas gaubia kažkokia 
migla, ir viešuma ne daug apie 
jas suvokia. Skelbia Auštre- 
vičius apie išsiderėtus papil
domus milijonus eurų, nors iš 
tikrųjų tai tik ašaros, palygin
ti su parama kitoms valsty
bėms. Bet šiurpinantis teigi
nys, tai toji Vainauskienės 
„suskilusi tautinė gelda”, Čja 
turbūt pats didžiausias pavo
jus. Kas atsitiks su tauta? 
Aišku, Vainauskienei tai nė 
motais. Ir dar blogiau — ji 
taip pat ne vienintelė. Tokių 
„suskilusios geldos” klubo na
rių yra ir daugiau. Jiems ne
rūpi, kad netrukus Mažeikiai, 
o vėliau ir Kauno elektrinė, 
taps rusiškais dvarais, kad ko
kiam nors vokiškam pramo
nės milžinui įsteigus čia pada
linį, susikurs vokiškas dvaras, 
švedai išsistatys švedišką, 
prancūzai—prancūzišką. Juo
se užsieniečiai bus vadovai, 
viršininkai, o lietuviai — juo
dadarbiai kumečiai. Tokiose 
įmonėse vyraus svetima kal
ba, lietuvaitės tekės už kita
taučių ir augins kitataučiams 
vaikus. Lietuviai profesionalai 
dums į svetimus kraštus, Lie
tuvoje išmiklintais smegeni
mis kurs kitataučiams gerovę, 
mišriomis vedybomis daugins 
kitas tautas. Taigi štai tas 
Bronės Vainauskienės „lai
mės žiburys”. Ir ne pasaka toji 
padėtis, bet jau prasidedanti 
tikrovė. Nors ir dabar tautos 
išlikimu oficialiai nė kokia val
džia nesirūpina, tačiau šioks 
toks uždarumas visgi ją dar 
saugo. O sienų varžtus į pa
saulį panaikinus, Dieve, duok 
valią kojoms. Ir kas tą srautą 
sustabdys?

Ir vienintelis paveikus 
žingsnis apsaugoti tautą yra 
ne „suskilusios tautinės gel
dos” nesąmonės puoselėjimas, 
bet visuotinis tautinis nutei
kimas, ypač jaunimo. O pavei
kiausia jam priemonė — tauti
nis auklėjimas mokyklose. Ir 
kaip keista, kad vyriausieji 
Lietuvos vadai iki šiol tai „ne
pastebėjo”. Jie tik aiškinasi, 
ką ES duos ir tomis dovano
mis iš anksto džiaugiasi. 
Tačiau ateina laikas ir pasi
aiškinti, ką galima joje ir pra
rasti. Ir didelė nelaimė tautai, 
jeigu jie tą laiką pražiopsos.

siekti magistro.
Omahos trijuose univer

sitetuose studijuoja apie 15 
studentų iš Lietuvos. Jų nie
kas neremia, jie turi išsilaikyti 
patys, todėl eina naktimis 
dirbti. Pusė iš jų laikosi pri
sišlieję prie lietuviškos ben
druomenės. Bus daugiau
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VĖL „DYPAI” KALTI
Mus vargšus, ameriko

niškus dypukus, Lietuvoj vis 
muša ir muša. Net ir žinomos 
poetės, ir narsios feministės, 
kaip pvz., Onė Baliukonė.

Š. m. lapkričio 16 d. „Drau
go” kultūriniam priede per 
visą pirmąjį puslapį Baliu
konė skundžiasi lietuviško žo
džio, lietuvių kalbos žlugimu 
tėvynėje. Lietuvos kultū
rininkų verkšlenimai dėl vie
nokių ar kitokių juos ištikusių 
neteisybių, žinoma, nieko 
naujo. Bet Baliukonė čia ne 
vien tik rauda. Ji lieja ne tiek 
ašaras, kiek apmaudą ir pa
giežą kaltininkų adresu. O tų 
lietuviško žodžio niokotojų, 
pasirodo, yra begalės. Kalbą 
silsina ne tik seimūnai, bet ir 
žurnalistai, ne tik gatvės val
katos, bet ir verslininkai, ne 
tik vertėjai, bet ir tylintys 
kalbininkai, ne tik „panelių” 
žurnalai, bet ir postmoder
nistiniai romanai, ne tik mui
lo reklamos, bet ir kompiute
rijos vadovėliai, ne tik radijo 
diktoriai, bet ir mokyklos bei 
universitetai su savo kalbos 
griovimo programomis. Atro
dytų, kad šiame ilgame sąraše 
trūksta tik Vytauto Lands
bergio, kuriam šiaip jau kaltė 
metama ir už degančius dur
pynus, ir už cukrinių runkelių 
perteklių, ir už viską.

Bet palaukit! Dar ne vis
kas. Baliukonė į savo juodąjį 
sąrašą įtraukia ir mus, dypus. 
Ji rašo: „...ir mūsų tautiečiai 
iš Antfuįkos, ypač dirbantys 
valdžios įstaigose, nemaža 
prisidėjo ‘gerindami’ viešąją 
kalbą gausiais barbarizmais, 
žargcuūne tartimi, ydingu kir- 
čiaviinu.~č Na*, matot! Barėm, 
barėm tautiečius už pavardžių 
iškraipymus, už bereikalingus 
anglicizmus (pirsingus ir kre
mavimus), o, pasirodo, mes 
patys darkom gimtąją kalbą, 
žargoniškai tardami siaubin
gus barbarizmus.

Esu dypukas (ir tuo didžiuo

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė

PYRAGAS SU BANANAIS 
IR RAZINOMIS

2 ir 1/2 puod. miltų
3 šaukšteliai kilimo mil

telių
1 ir 1/4 šaukštelio cina

mono
1/4 šaukštelio druskos
4 gerai išnokę bananai, 

sutrinti (apie 2 puodukai)
1 puodukas gerai suspaus

to rudo cukraus
1/2 puod. nesaldytos obuo

lių košės
2 kiaušiniai
1 ir 1/2 šaukštelio vanili- 

jos
1/2 puod. razinų ■ 
Įkaitinti orkaitę iki 350

laipsnių F. Riebalais patepti 
9x5 colių kepimo indą. 
Sumaišyti miltus, kilimo mil
telius, druską, cinamonus. 
Kitame dubenyje sumaišyti 
bananus, cukrų obuolių košę, 
kiaušinius ir vaniliją. Išplak
ti, kol tešla bus labai lygi, 
pamažu supilti miltų mišinį.

juosi, miela Liuda Germa- 
niepe), todėl negaliu tylom 
praeiti pro šiuos Baliukonės 
perdėjimus. Gerai, nostra cul- 
pa dėl kirčiavimo, brangi One, 
bet visa kita, tai tik daužyma
sis užsimerkus, nepaisant kur 
klius. Nesąmonė, kad mes, 
kad tie iš mūsų, esantys val
džios įstaigose, prisidėjome 
prie viešosios kalbos nususini- 
mo. Kiek gi mūsų yra ten val
džioj? Du Seime, du „penta- 
gone”, viena ar dvi ministeri
jose, penki Prezidentūroje (jei 
priskaičiuosim visus Adam
kaus patarėjus), gal dar kele
tas kur kitur. Žodžiu, saujelė. 
Jei jų tiek mažai, tai kaip jie 
galėjo daryt kokią nors įtaką 
viešajai kalbos kultūrai, sta
čiai paskęsdami toj apkaltintų 
žurnalistų, seimūnų, versli
ninkų, reklamininkų, ir kito
kių kalbos chuliganų minioj? 
Absurdiška net galvoti, kad 
dabar jau pusė Vilniaus mėg
džioja Adamkaus akcentuką, 
ar Bobelio frazeologiją. O 
Mieželį ir Damušytę žmonės 
daugiau mato negu girdi.

Onės Baliukonės rūpestis 
lietuvių kalbos bėdomis yra 
girtinas. Tačiau dar girtinesnė 
būtų rimtų sprendimų paieš
ka. Šaukimasis kalbos polici
jos ir naujos cenzūros, nes 
niekuo dėtų žmonių apkaltini
mas padėties nepataisys.

Kęstutis Keblys

KOKS BUVO TIKSLAS?
Paskaičius „Bičiulystėje” 

lapkričio 8 d., Nr. 60, Rasos, 
buvusios Rąja, straipsnelį apie jos 
šeimos nelaimingą gyvenimą, 
manjtilo klausimas, kodėl tas 
rašinys ten buvo išspausdin- 

‘tas? Rasa neprašo nei patari
mo, nei pagalbos. Be to, atro
do, kad „Bičiulystė” net neturi 
šeimos problemoms spręsti 
skyriaus. Gal tik Rasa norėjo 
išsakyti savo šeimos, jau per 
trečią generaciją pasikarto
jančias, problemas?

Įmaišyti razinas, sukrėsti į 
kepimo indą ir kepti 1 
valandą arba 1 vai. ir 10 mi
nučių. Atvėsinti kepimo inde 
bent 20 minučių, tuomet iš
versti iš keptuvo.

Galima pyrago viršų pa
puošti, apipilant iš 1/2 puod. 
malto cukraus ir 2-3 šaukštų 
pieno padaryta tyrele.

Pastaba: šis bananų pyra
gas visai neturi riebalų, nes 
vieton jų pavartota obuolių 
košė. Viena riekutė yra 267 
kalorijų.

MORKŲ PYRAGAS
3 ir 1/2 puod. miltų
1/4 šaukštelio maltų gvaz

dikėlių (cloves)
1/4 šaukštelio maltų kvap

niųjų pipirų (allspice)
1/2 šaukštelio cinamono
3 šaukšteliai kilimo mil

telių
1/4 šaukštelio druskos
1 puodelis šviesių razinų
1 puod. nesaldytos obuolių 
košės
1 puod. cukraus
3/4 puod. nesaldaus, be jo

kių priemaišų, be riebalų jo
gurto

1/4 puod. augalinio alie
jaus

1 šaukštas vanilijos
2 šaukštai tarkuotos apel

sino žievelės (padalinti į 2 da
lis)

5 kiaušinių baltymai

Mano užuojauta Rasai, 
džiugu girdėti, kad Rasa ne
palūžo ir mėgina atsistoti „ant 
kojų”. Nelengva šių dienų gy
venime — kur tiek daug sui
rusių šeimų ir paklydusių vai
kų. Žmogaus tautybė, ar Lie
tuvos nepriklausomybė nėra 
šeimos griuvimo priežastis. To 
blogio reikia ieškoti kur kitur.

Jadvyga Kliorienė
Euclid, OH

ADATOS BATUOSE
Išeivijos spaudoje jau pra

dedama smaigyti adatas į V. 
Adamkaus sportinius batus. 
Sunku bus pradurti. Valdas 
yra sportininkas. Nuo bėgiojimo 
jo kojų padai yra kieti. Kaž
kam būtų linksmiau, jei prezi
dento vietą užimtų kairysis 
kandidatas. Lietuva tada būtų 
dar didesnėje Rusijos įtakoje.

Ištrauka iš laiško, kurį 
man rašo muzikos žmogus iš 
Vilniaus: „Buvome Mozarto 
'Don Žuane’. Klaikus spektak
lis. Bet ir ko buvo galima lauk
ti, kai statyti Mozarto operą 
pasikvietė 'specialistus’ iš Ru
sijos. Tai ir spektaklis išėjo ne 
mozartiškas, bet rusiškas. Į 
mūsų gyvenimą — verslą, eko
nomiką, kultūrą veržiasi vėl 
rusiškumas. Net nepajutom, 
kai vėl gyvename tarsi sovie
tiniais laikais. Kas darosi? 
Neria kilpą ant kaklo mūsų 
pačių rankomis. Ir priešintis, 
tarsi, nėra prieš ką”.

Kazys Skaisgirys 
Beverly Shores, IN

AČIŪ, AČIŪ, ir LABAI AČIŪ!
Iki šiol maniau, kad išeivi

ja dirbdavo ir dirba iš meilės 
savo tėvynei, o ne laukdama 
padėkos, kokios formos ji be
būtų — žodžiu, raštu ar me
daliais bei ordinais. Matyt, 
klydau, nes vos tik Prahoje vy
kusiame NATO valstybių va
dovų posėdyje pakvietus sep
tynias, kadaise sovietų valioje 
buvusias, valstybes (jų tarpe ir 
Lietuvą) įsijungti į NATO, 
pasirodė („Draugas” — U.23), 
kad JAV LB kai kurie vadovai 
jau gana primygtinai reika
lauja iš Lietuvos ■ tinkamo jų 
darbo įvertinimo.

Sutinku, kad darbo yra

2 didelės, sutarkuotos 
morkos (maždaug 2 puodukai)

Aptepimui ir pertepimui
3 pakeliai, po 8 uncijas 

kiekvienas, sumažinto riebu
mo minkšto sūrio (cream 
cheese)

1 puod. malto cukraus
3 šaukštai apelsinų sulčių
Įkaitinti orkaitę iki 375 

laipsnių F. Aliejumi ištepti ir 
dugnus pabarstyti miltais du 
apvalius (9 colių skersmens) 
kepimo indus. Sumaišyti 
visus sausus produktus (tik 
ne razinas). Atskirame dube
nyje sumaišyti obuolių košę, 
razinas, cukrų, jogurtą, aliejų, 
vaniliją ir pusę apelsinų 
žievelių (pasilikti antrąją 
pusę). Švariame dubenyje 
gerai išplakti kiaušinių balty
mus, kol susidaro stangrios 
viršūnėlės, atsargiai kiauši
nius įmaišyti į tešlą su razi
nomis. Pamažu pilti miltų mi
šinį, nuolat maišant. Pačioje 
pabaigoje sudėti tarkuotas 
morkas, gerai sumaišyti, tešlą 
padalinti į dvi dalis — į abu 
paruoštus kepimo indus. 
Išlyginti tešlos paviršių.

Kepti 20-30 minučių. Išė
mus truputį atvėsinti (bent 10 
minučių), tuomet pyragą iš
versti, visiškai atvėsinti.

Aptepimaa
Sūrį išplakti su cukrumi, 

apelsinų sultimis ir likusia

nemažai įdėta, bet prašyti, 
kad tuojau būtų dėkojama, kai 
darbas dar nebaigtas, yra tik
rai neskanu. Lietuvos stojimo 
į NATO sutartis turės dar būti 
patvirtinta, tarp kitų, ir JAV 
Senato. Kaip Seimo atstovas 
Vaclovas Karbauskis jau pa
reiškė, darbo liko dar daug, 
kol Lietuva taps lygiateise 
NATO nare (2004?). Taigi, 
dirbkime ir toliau tėvynei, bet 
tik nereikalaukime atpildo, 
nors ir užtarnauto.

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL

PAGARBA DYKAI NEATEINA
Aš klausau studijos „R” ra

dijo laidą apie JAV prezidento 
George W. Bush vizitą Lie
tuvoje ir byra iš akių džiaugs
mo ašaros.

Ar galėjo kas prieš kelio
lika metų pagalvoti, kad 
Lietuva šitaip pasikeis, vėl at
gims ir prisikels gyvuoti? Sun
ku net suvokti, kad mes Štai 
jau jungiamės į pasaulinio 
masto organizacijas, tampame 
lygiaverčiais. Pas mus atvyks
ta pats JAV prezidentas, kuris 
Rusijos prezidentą V. Putin 
pastato į labai nepatogią pa
dėtį, parodydamas, kaip ger
bia iškovotą Lietuvos neprik
lausomybę.

Kai prieš penketą metų V. 
Adamkus pradėjo ruoštis kan
didatuoti į Lietuvos preziden
to postą, dalis žmonių su kaž
kokiu lyg tai, pavydu abejingai 
stebėjo ir manė, kadetai bus 
sunkiai įgyvendinama. Nepas- 
laptis, kad tuo abejojo ir čika
giečiai. Bet laikas daro savo. 
Šiandieną mes matome, kad 
V. Adamkus viršijo visus žmo
nių lūkesčius. Didelio pasiau
kojimo dėka, jis surado kelią į 
žmonių mases. Savo sąžiningu 
darbu, tolerancija, logiška mąs
tysena, neieškant sau iš to nau
dos, kaip ir jo pirmtakas A. Bra
zauskas, V. Adamkus rado at
garsį ir 'įvertinimą Lietuvos 
žmonių visuomenėje. Jis su
prato jų rūpesčius ir sunku
mus, domėjosi ne medžioklė
mis, o visuomenei naudingu dar
bu, todėl mes matome tokius 
stulbinančius rezultatus, tam
pame pasaulio dėmesio centru.

tarkuota apelsino žievele. Pu
sę aptepimo užtepti ant pir
mojo pyrago, ant viršaus 
uždėti antrąją dalį, viršų ir 
šonus aptepti likusiu apte- 
pimu, uždengiant visą pa
viršių. Galima papuošti plo
nomis apelsinų žievelės 
juostelėmis, šviežių mėtų 
lapeliais arba — kaip kitaip, 
pagal šeimininkės išradingumą.

KIMŠTI POMIDORIUKAI
1 svaras — apie 24 — ma

žų pomidoriukų (cherry toma- 
toes)

1 pakelis (8 uncijos) suma
žinto riebumo minkšto sūrio 
(cream cheese)

5 šaukštai sukapotų aly
vuogių, prikimštų pimiento 
pipirais

1 šaukštas citrinos sulčių
2 šaukštai sukapotų švie

žių petražolių (padalinti per 
pusę)

Nupjauti pomidoriukų 
viršų (jeigu reikia, truputį nu
pjauti ir nuo apačios, kad 
nesiristų ir lygiai stovėtų); 
mažu šaukšteliu išskobti iš 
vidaus sėklas. Dubenėlyje 
išplakti sūrį, alyvuoges, cit
rinų sultis ir 1 šaukštą pet

ražolių. Sukrėsti sūrio mišinį 
į plastmasinį maišelį, nukirp
ti jo vieną kamputį ir, atsar
giai spaudžiant, pripildyti

Tad palinkėkime iš visos 
širdies prezidentui V. Adam
kui tęsti puikiai pradėtą dar
bą, geros jam sveikatos naujos 
kadencijos penkmetyje, na, o 
pretendentams, tokiems kaip 
dr. Bobelis ar Petraitis reikėtų 
nedelsiant kur nors slėptis po 
gražia egle ir gerai viską ap
galvoti, nekurstant žmonių ir 
neieškant garbės. Prez. V. 
Adąmkus yra tas žmogus, ku
rio Lietuva jau seniai laukė!

Vytautas Birgiola 
Chicago, IL

KLASIŠKAS PAVYZDYS
Liucijos Einikienės rašinys 

„Paskaita Seklyčioje’ (.Draugas”, 
2002.12.03) yra klasiškas pa
vyzdys, įrodantis mano prašy
mo apie šią paskaitą nerašyti į 
spaudą pagrįstumą. Paskaitai 
rašyto teksto neturėjau, todėl 
ir negalėjau jo duoti klausyto
jams, norintiems spaudoje ją 
aptarti. O parinkta tema buvo 
labai jautri, todėl ir baimi
nausi, kad bet koks nukrypi
mas nuo mano minčių ir klai
dingas jų perdavimas skaity
tojams gali sudaryti netikrą 
gvildenimo klausimo įvaizdį 
bei išvadas. Praeityje rašan
tieji „iš klausos” tokių paslydi
mų neišvengė, vargo atitai- 
synėdami, ir vis tiek nieko ge
ro neišėjo.

Tačiau nieko gero neišėjo 
ir iš mano pastangų tokiam 
pasikartojimui išvengti. Taip 
pat atsitiko ir šį kartą. L. Eini
kienės rašinys rodo, kad ji ne
suprato net mano prašymo ne
rašyti į spaudą priežasties, ir, 
klaidingai ją suvokusi, pikta 
tulžimi mane išterliojo, bruk
dama į mano galvą mintis, 
kurių neturėjau, į lūpas — 
žodžius, kurių nesakiau, pri- 
tauškė visokios bjaurasties, kuri 
paliko tik vieną galimą išeitį: 
tokiems klausytojams kalbėti 
nėra nė jokios prasmės, nes iš 
jų auditorijos švarus nebe
išeisi, nepaisant, ką besaky
tum. Beje, Liucijai Einikienei 
nevertėtų šaipytis iš kaimo 
bobučių, nes šiuo atveju jos 
būtų žymiai išmintingiau pa
sielgusios negu ši autorė.

Bronius Nainys 
Lemont, IL

kiekvieną pomidoriuką. Išdės
tyti pomidoriukus ant lėkštės, 
ant kiekvieno užberti truputį 
petražolių. Galima taip pat 
papuošti nedideliais gabalė
liais raudonojo (arba žalio) 
pipiro. Patiekti kambario 
temperatūros. Tinka užkan
dėliams.

BROKOLIŲ SRIUBA
1 nedidelis svogūnas
1 pluoštas brokolių — apie 

1 ir 1/2 svaro
1 šaukštas aliejaus
2 šaukštai miltų
3 ir 1/2 puod. vištienos 

sultinio (galima iš skardinu
kių, bet svarbu, kad būtų su 
mažesniu druskos kiekiu)

1/2 puod- be riebalų pieno 
iŠ skardinukės (evaporated 
milk)

1/4 šaukštelio tarkuoto 
muškato riešuto (nutmeg)

Sukapoti svogūną. Nuva
lyti brokolius ir supjaustyti 
kotelius bei „žiedukus” nedi
deliais gabaliukais. Puode 
(arba didelėje keptuvėje) įkai
tinti aliejų, sudėti svogūną ir 
pakepinti, kol pasidarys per
matomas, bet neparuduos 
(apie 5 min.). Supilti miltus ir 
pakepinti, nuolat maišant, 1 
minutę. Supilti 2 puodelius 
sultinio, užvirinti, sudėti bro
kolius. Sumažinus karštį vir
ti, kol brokoliai bus visai 
minkšti, apie 8 minutes.

Daržovių mišinį suplakti 
elektriniame plaktuve (food 
processor arba blender), kol 
bus gerai susimaišęs, be 
gabaliukų. Vėl supilti į puodą, 
įmaišyti kondensuotą pieną ir 
muškatą. Gerai įkaitinti (apie 
5 min.). Supylus į lėkštes, ant 
kiekvienos viršaus galima 
uždėti 1 šaukštą be riebalų ir

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS

AUICM0B1 JOL NAMŲ, SVHKAIIK1R 
GYVYBES DRAIUMAK 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

STASYS CONSTRUCTION

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

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

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

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

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PARDUODA

SŪDYTOS
SILKĖS IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau 
dabar!

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

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS.

Muzikantai

Virgis ir Eimis
Švabai

Naujuosius metus kviečia sutikti 
Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje

Vakaras tęsis nuo 7 PM iki 3 AM
Programoje;

Pramoginių šokių profesionalai — Iveta Lukošiūtė ir Artūras 
Narbutas — Lotynų Amerikos ir standartinių šokių konkursų 

„Crystal Bali” bei „Chicago Harwest Moon” prizininkai; 
Dainininkė Audra Simanonytė su nepakartojamu „shovv" 

„Linksmosios merginos”;
Gardus ir įvairus Morkūnų virtuvės šeimininkių 

pagamintas maistas;
Daugybė nenuspėjamų Naujųjų metų nakties stebuklų ir

brolių Švabų muzika!

Užsakymai priimamai telefonu: (815) 407-1077 

Nesnauskite, vietų skaičius nepaliaujamai mažėjai

priemaišų jogurto (nebūtinai).

KALAKUTIENOS IR 
KRUOPŲ SRIUBA

Ar šaldiklyje dar tebetu
rite sušaldyto kepto kalakuto 
mėsos, likusios nuo Padėkos 
dienos? Šis receptas padės ne 
tik tą mėsą suvartoti, bet taip 
pat išvirti labai skanią, mais
tingą sriubą.

2 šaukštai aliejaus
2 salierų kotai, sukapoti
1 vidutinio dydžio svogū

nas, sukapotas
2 skardinukės (po 13 ir 3/4 

uncijų kiekviena) sumažinto 
riebumo ir sūrumo vištienos 
sultinio, arba 3 ir 1/2 puod. 
savo pasigaminto

1/2 sv. supjaustytų šviežių 
grybų

2 puod. vandens
1 skardinukė (14 uncijų) 

nuluptų, sukapotų pomidorų 
(nusunkus skystį)

2 vidutinio dydžio morkos,

NEKILNOJAMASIS TURTAS

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-2266761 
Ras. 706425-7160 
Moti 7736900205 
Pager 6303144330

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

IŠNUOMOJA

Išnuomojamas kambarys su baldais 
nuosavame name Bridgeview. Šalia 
greitkeliai, geros parduotuvės. Yra 
kiemas mašinai, skalbykla. Kaina 

$250+paslaugos. Tel. 773-919-1950; 
708-237-3015.

SIŪLO DARBĄ

Caregivers needed for 
Christmas time to wnrk in

VVisconsin. English, 
sočiai security, some experience 

necessary.
Call Home Care 262-657-8467.

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

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

Tel. 901-218-7481.

SIŪLO KELIAUTI

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel
250 VVest 57 Street Nevv York, 
NY 10107 Tel. 212-541-5707.

I

supjaustytos riekutėmis
1/2 puod. stambių 

miežinių kruopų (pearl barley)
1/2 šaukšt. druskos
1 pakelis šaldytų 

kukurūzų (10 uncijų)
1 pakelis šaldytų žalių 

pupelių ankščių (10 uncijų)
2 puod. keptos kalaku

tienos, supjaustytos gaba
liukais

Dideliame puode įkaitinti 
aliejų, sudėti svogūnus ir 
salierus, pavirinti, kol 
suminkštės (apie 5 min.). 
Įmaišyti grybus, sultinį, van
denį, pomidorus, morkas, 
kruopas, druską. Užvirti. 
Sumažinus karštį ir uždengus 
puodą, virti apie 30 minučių, 
kol kruopos bus minkštos. 
Sudėti kukurūzus ir pupeles, 
pavirti apie 3 minutes. Sudėti 
pjaustytą kalakutieną, gerai 
įkaitinti (virti nereikia, nes 
kalakutas jau iškepęs) ir 
patiekti išalkusiai šeimynai.



Trumpai apie viską
(Nnudfljanlia „Lietuviu ryto' (LB). „Lietuvon fcnių' (Lt). „Kaepublikoe" (R). 
„Kauno dienoe" (KD). „Khupodoe" (K) „Veietybėe tinių" (VŽ) dienratdų, BNS 
ir Eltos intormacuomie)

* Opozicijoje esanti Li
beralų sąjunga svarsto at
sakomuosius veiksmus, jeigu 
valdančioji dauguma bandys 
apkaltos tvarka pašalinti iš 
Seimo liberalą Romaną Sed- 
licką. Neatmetama galimybė, 
kad liberalai tokiu atveju gali 
stabdyti Konstitucijos pataisų 
priėmimą, kuriam reikia kva
lifikuotos parlamentarų balsų 
daugumos. „Jeigu bus žengti 
labai aiškūs žingsniai prieš R. 
Sedlicką, neatmetu galimybės, 
kad ir mes imsimės atsako
mųjų veiksmų”, sakė Liberalų 
frakcijos Seime seniūnas Eli
gijus Masiulis. Pasak jo, netei
singa kaltinti R. Sedlicką dėl 
turimos JAV pilietybės, nes 
šis neslėpė ją turįs. (KD, Elta)

* „Saulės akmens” va
gystės bylą tiriantys teisė
saugos pareigūnai mano, kad 
didžiausią Lietuvoje gintaro 
luitą į muziejų grąžinęs Linas 
Mileška greičiausiai yra psi
chiškai nesveikas. Todėl, pa
sak vagystės tyrimo grupės 
vadovo, ypatingų bylų tardyto
jo Sergejaus Pelšo, nuspręsta 
kreiptis į teismą ir prašyti, 
kad L. Mileškai būtų paskirta 
psichiatrinė ekspertizė. L. 
Mileškos gynybos ėmėsi Lietu
vos advokatų tarybos pirmi
ninkas Rimas Andrikis. Ad
vokatas sakė dar iki šios sa
vaitės vidurio planuojąs ap
skųsti teismo sprendimą dėl 
L. Mileškos priėmimo. (KD, Elta)

* Iš vagių atgauto „Saulės 
akmens” Palangos Gintaro 
muziejaus lankytojai šiemet 
neišvys. Jį muziejininkai žada 
viešai rodyti tik kitąmet — 
kai bus užtikrintas eksponatų 
saugumas. Vyr. muziejininkas 
Antanas Tranyzas sako, kad 
saugiam „Saulės akmens” de

EI, UCHNEM”»»
„Draugo” puslapiuose, net 

ir vedamuose, skundžiamasi 
Lietuvoj įsigalėjusiu lietuvių 
kalbos darkymu, visur „adek
vačiai” kaišiojant svetimžo
džius. Tai galima pastebėti ir 
specialiai „Draugui” iš ten 
siunčiamuose straipsniuose. 
Lietuvos žmonės teisinasi, jog 
dabar Lietuvoje visi taip kal
ba. Sovietiniais laikais Va
karų kultūra buvo nepasiekia
ma, draudžiama, o dabar gi 
reikia kaip nors pasirodyti,

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata!

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

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė

Adresas ...... . ....... ........ .................................................................

Miestas, valstija, zip code--------------------------------------------------------

Dovanoja:
Vardas, pavardė__________________________________ _____-

Adresas............................................. ....... ...... ....... .........................

Miestas, valstija, zip code......................

monstravimui teks įsigyti spe
cialią vitriną, įrengti vaizdo 
kameras ir pakeisti ekspozi
ciją. Tačiau iš kur šiems pa
keitimams gauti pinigų — 
nežinia. Kitų metų rugpjūčio 3 
d. Gintaro muziejus švęs 40 
metų jubiliejų. Gal ta proga 
muziejui bus skirta papildomų 
lėšų. „Nuo vagystės dienos iki 
šiandien muziejuje niekas 
saugumo prasme nepasikeitė, 
— sakė A. Tranyzas. — Tiesa, 
atvykę specialistai išmatavo 
atstumus, visame muziejuje 
įrengs vaizdo stebėjimo kame
ras”. (K, Elta)

* 2002 m. Lietuvos nacio
nalinių kultūros ir meno 
premijų laureatais tapo 
skulptorius Robertas Antinis, 
saksofonininkas Petras Vyš
niauskas, teatro režisierius 
Oskaras Koršunovas, kompo
zitorius Jurgis Juozapaitis, 
dailininkas Arvydas Kaž- 
dailis, kino režisierius Aud
rius Stonys, rašytojai Jonas 
Mikelinskas ir Kornelijus 
Platelis, violončelininkas Da
vidas Geringas. Pasak Nacio
nalinių kultūros ir meno pre
mijų komiteto pirmininko Si
gito Gedos, šiemet buvo gauta 
beveik 30 paraiškų, tad 
įvertinti kiekvieno kandidato 
nuopelnus buvę nelengva.

* Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) vado-

Lietuva galėtų pervilioti JAV investicįjas iš 
Airijos

Atkelta iš 1 psl. Suomijos 
banko Pereinamojo laikotar
pio valstybių instituto 
(BOFIT) duomenimis, Lietuva 
2002 metų pirmąjį pusmetį 
pritraukė 460 mln. eurųl 
(1.588 mlrd. litų) tiesioginių

kad ir mes esame vakariečiai.
Kažin, ar kas iš skaitytojų 

patikėtų teiginiu, jog Volgos 
burliokų daina „Ei uchnem” 
yra lietuviška daina. Lietuvoje 
tą dainą kas nors kur nors 
dainavo, ar tai buvo dar prieš 
karą Lietuvoj gastroliavęs S.
Žarovo Dono kazokų choras, 
ar pražygiuojantys raudonar
miečiai, ar gal kažkurioj sovie
tinėj dainų šventėj tai buvo 
„broliškų” tautų programos 
dalis. Tvirtinimas, kad ją Lie

vas, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis teigia galįs pa
dovanoti pastatus moteriai, su 
kuria jau antri metai byli
nėjasi dėl Kauno rajone esan
čių gyvenamojo namo ir tvarto 
nuosavybės teisių. Teismas 
civilinėje byloje aiškinasi, kam 
priklauso 1996 m. V. Lands
bergiui grąžintoje jo motinos 
žemėje stovintys pastatai. Šią 
žemę V. Landsbergis yra par
davęs Australijoje gyvenan
čiam Algimantui Karazijai, 
tačiau Kauno rąjono gyventoja 
Regina Dargužienė minėtoje 
žemėje esančius pastatus yra 
užregistravusi savo vardu. 
Praėjusią savaitę ji kreipėsi į 
V. Landsbergį atviru laišku, 
prašydama atsiimti savo 
ieškinį ir kaltindama konser
vatorių vadovą „gobšumu”. V. 
Landsbergis teigė tik norįs, 
jog teismas išspręstų nuosa
vybės klausimą ir sakė siek
siąs taikos susitarimo su R. 
Dargužiene. (KD, Elta)

* Lietuvos mokyklose pa
mokos nevyks, jei oro tempe
ratūra rytais sieks daugiau 
nei 25 C (-14 F) laipsnius 
šalčio. Rytais esant žemesnei 
nei 20 C (-4 F) laipsnių šalčio 
temperatūrai, pamokos ne
vyks visų tipų bendrojo lavini
mo mokyklų 1-4 klasėse. Taip 
siekiama apsaugoti mokslei
vius, ypač toliau nuo mokyklų 
gyvenančius kaimo vaikus, 
nuo galimų nušalimų ir susir
gimų. 1-4 klasių vaikai į mo
kyklą keletą dienų dėl šalčio 
neina beveik kiekvieną žie
mą. (BNS)

užsienio investicijų (beveik 50 
proc. daugiau nei pernai tuo 
pat metu).

Šios investicijos 2002 
metų liepos 1 dieną Lietuvoje 
sudarė 3.495 mln. eurų (12.07 
mln. litų).

tuvoj dainavo, taigi ji lietuviš
ka, nedaug ką įtikintų. O mū
sų pačių pasidainavimuose 
dažnai pasitaiko svetimybių, 
kurių mes nei baidomės, nei 
kritikuojame, nei dėl to „Drau
gui” pasipiktinimo laiškus rašo
me. Dažniausiai nė nebeži
nome tų dainų tikros kilmės, 
ir jungiamės prie teisinimosi, 
kad „ir Lietuvoj tai dainuoja
ma”. O jeigu žinotume, gal vie
nas ar kitas jos nebedainuo
tume — bent vadinamoje lie
tuviškų dainų popietėje.

Paskutiniu laiku „Draugo” 
reportažuose minimos kelios 
tokios dainos reikalingos pa
aiškinimų. Š.m. lapkričio 13 d. 
laidoje minima „Prie gintaro 
jūros” yra vokiečių autoriaus 
J. Pheil daina vardu „Am Golf 
von Biskaja”. Tačiau į Lietuvą 
ta daina atkeliavo per Latviją. 
Prieš pat karą latviai buvo 
pastatę ilgametražinį filmą 
„Zvejnieka dels (Žvejo sūnus)”. 
Filmas buvo rodomas ir Lie
tuvoje. Filme pagal aną melo
diją buvo latviškai dainuoja
ma „Prie dzintara jūras”. Lat
viško teksto autorius nėra ži
nomas. Netrukus ta daina bu
vo pažodžiui išversta ir dai
nuojama lietuviškai.

Lapkričio 14 d. reportaže 
iš Detroito minima „Miškų gė
lė” iš esmės yra Amerikos 
evangelikų giesmė „Our Sun- 
day School”, muzikos autorius 
Jon Robson Svveney. Šiai mu
zikai lietuviškus žodžius apie 
gėlytę sukūrė panevėžietis 
Stasys Balčas, o saviems rei
kalams tai išspausdino Pane
vėžy veikęs mūsų ankstyvos 
kartos muzikos veikėjas Vla
das Paulauskas. Jo spausdiny 
abu autoriai aiškiai nurodyti, 
tačiau, laikui bėgant, daina 
buvo pristatoma kaip „Klai
pėdos gimnazijos daina”, auto
rystę priskiriant J. Švedui ar 
net pačiam V. Paulauskui. 
Apie tai jau buvo rašyta „Mu
zikos žinių” nr. 249, bet, atro

Konservatorius kairiesiems diagnozuoja 
„prancūzišką ligą”
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Atkelta iš 1 psl. Sparnus 
išskleidęs erelis pavaizduotas 
R. Pakso vadovaujamos Libe
ralų demokratų partijos emb
lemoje, fakelų eitynės įvyko 
per liberaldemokratų rengi
nius, šios partijos nariai su 
deglais vaizduojami ir agita
ciniuose plakatuose.

„Valdui Adamkui geriau 
antrajame ture susirungti su 
R. Paksu, nei su A. Pau
lausku, nes R. Pakso fašistuo- 
janti retorika gera telkti mar- 
ginalius rinkėjus, kad patektų 
į antrąjį turą, bet visiškai 
bloga norint laimėti preziden
to rinkimus”, sakė A. Kubilius.

Anot konservatoriaus, 
nuogąstaudami, kad gali lai
mėti R. Paksas, antrajame

Lietuvos sieną iš oro žvalgys naujas pasieniečių 
„kolibris”

Atkelta iš 1 psl. Šį univer
salų lengvąjį sraigtasparnį 
VSAT naudos patruliavimui, 
paieškos ir nukentėjusiųjų 
gelbėjimo darbams, persekio
jimui, be to, jis tinkamas 
antiteroristinėms užduotims 
vykdyti, masinių riaušių 
metu.

„Colibri” pritaikytas veik-

Seimas tirs įtarimą sukėlusią 
„Avia Baltika” veiklą

Atkelta iš 1 psl. „Mes re
miamės VSD pareiškimu ir 
faktu, jog ne kartą į URM 
kreipėsi užsienio šalių diplo
matai, prašydami ištirti šią 
istoriją. Tai nėra privačios 
kompanijos reikalas”, tvirtino 
R. Juknevičienė.

Valstybės saugumo depar
tamentas (VSD) anksčiau pa
skelbė, kad „Avia Baltika” 
perdavė du sraigtasparnius 
„Mi-8” Sudanui.

Tarptautinė bendruomenė 
įvardija šią valstybę kaip susi-

do MŽ redaktorius to straips
nio neskaitė.

Skyrelyje ,Atsiųsta pami
nėti” („Drg.”, spalio 22) atpa
sakojama „Skautų aido” pas
kutiniame numery spausdin
tas rašinys apie skautų vaka
rinės dainos Ateina naktis” 
kilmę. Pagal Amerikos Kon
greso bibliotekos „Copyright” 
skyriaus turimus dokumen
tus, šios dainos (angliškai 
„Taps”) autorystė priskiriama 
civilinio karo metų generolui 
Daniel Butterfield.

Rugpjūčio 2 d. laidoje pri
statoma Lietuvoj šiemet pasi
rodžiusi poeto A. Baltakio 
knyga „Mes iš Leliūnų parapi
jos”. Knyga sudomino todėl, 
kad tai ir mano tėvo, komp. 
Juozo Strolios, tėviškė, ir vai
kystėje ir aš ten praleisdavau 
kiekvieną vasarą. Knygoje 
tarp įvairių leliūniškių prisi
minimų yra ir mažas muziko
logės Ž. Ramoškaitės paruoš
tas skyrelis su tame krašte 
surinktom, ir su gaidom užra
šytam liaudies dainom. Tarpe 
jų, kaip šaukštas deguto me
daus statinėj, patalpinta dai
na „Žvaigždė, kuri jaunystei 
mano”. Jos melodija yra rusų 
liaudies daina „Nakinuv plašč 
s gitaroj pod paloj u”, o lietuviš
ki žodžiai apie žvaigždę yra Juo
zo Mikuckio eilėraštis „Užeik”. 
Kadaise, lietuviškai tą dainą į 
plokštelę įrašiusi, dainininkė 
Lionė Juodytė teisinosi, kad 
„tą dainą Lietuvoj daug kas 
dainavo, taigi ji lietuviška” 
(sic.). Amerikoje šią melodiją 
yra pasisavinęs kažkoks Aus
tais Vihtols. Jo giesmė žinoma 
įvairiose krikščionių bendri
jose vardu „My God And I, We 
Walked Along Together”. Ją į 
gramafono plokštelę prieš karą 
buvo įrašiusi ir lietuvaitė dai
nininkė Anna Kaskas (Kat- 
kauskaitė) albume „Musica 
Ecclesiae — Favorite Catholic 
Hymns”. Vytautas Strolia 

Fair Lawn, NJ

prezidento rinkimų ture kai
riųjų rėmėjai kartu su deši
niaisiais vieningai balsuos už 
V. Adamkų.

A. Kubiliaus teigimu, So
cialdemokratų partijos vado
vas, premjeras Algirdas Bra
zauskas vis dar nesupranta 
„savo dilemos”.

„Jam atrodo, kad V. And
riukaičio ar A. Paulausko ne- 
patekimas į antrąjį prezidento 
rinkimų turą, tam tikra 
prasme naudingas socialde
mokratams. Vieno nepateki- 
mas į antrąjį turą ‘nusodins’jo 
ambicijas vadovauti socialde
mokratams, kitą privers pa
aukoti savo partiją socialde
mokratų vienybei”, teigė A. 
Kubilius.

ti ir kaip mobilus operacijų 
vadavietės ir kontrolės sraig
tasparnis. Bendrovės
„Eurocopter” gamybos sraig
tasparnius kariniams ir 
civiliniams tikslams naudoja 
daugiau kaip 40 pasaulio val
stybių. Lietuvos pasieniečiai 
šalyje kol kas vieninteliai nau
dos tokį orlaivį.

PADĖKA 
A. t A.

ANTANAS RAUCHAS
Mūsų mylimas vyras, tėvas, brolis ir švogeris 

mirė 2002 m. lapkričio 3 d. ir buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui už 
maldas koplyčioje, už atlaikytas šv. Mišias ir pa
lydėjimą į amžiną poilsį ir apeigas kapinėse.

Dėkojame H. Stroliai už smuikavimą šv. Mi
šių metu.

Širdingai dėkojame visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, atsilankiusiems į kop
lyčią atsisveikinti, dalyvavusiems pamaldose ir 
palydėjusiems Antaną į amžino poilsio vietą.

Ačiū už gausius paguodos žodžius, laiškus, 
užuojautas spaudoje ir ypatingo grožio gėlių 
puokštes ir vainikus. Taip pat ačiū už šv. Mišių 
aukas ir aukas Vydūno fondui, Vaiko vartai į 
mokslą ir kitoms lietuviškoms organizacijoms.

Dėkojame Vydūno fondui už atsisveikinimą.
Širdingai dėkojame karsto nešėjams, Antano 

seserėnams, Jonui, Algimantui ir Sigitui Vazne- 
liams, Kęstui Dapkui, pusbroliams Rimui Smo
lenskui ir Putinui Baltrušaičiui.

Dėkojame Petkaus laidotuvių direktoriams 
už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

Nuliūdusi šeima

jusią su tarptautiniu teroriz
mu, Sudanui taikomi įvairūs 
prekybos apribojimai.

Kauno rajone įsikūrusi 
„Avia Baltika” buvo paskelbu
si, kad dovanos 2 mln. litų 
tiems, kas iki gruodžio 4 d. 
pateiks įrodymų, jog bend
rovė, eksportuodama į Suda
ną du sraigtasparnius ir jų da
lis, pažeidė Lietuvos įstaty
mus.

Neatsiradus įrodymų, pi
nigus bendrovė panaudojo sa
vo nuožiūra.

DVIDEŠIMTIES IR KETVERIŲ 
MIRTIES METINIŲ SUKAKTYS

A. t A.
ELENA IR PETRAS RIMKAI

IEŠKO GIMINIŲ
•Ieškom tėvelio dėdės 

Broniaus Kaufeldo (sūn. 
Antano) arba jo palikuonių. 
Dėdė gimęs Oniškio apskr., 
Jukniškių kaime apie 1911 
metus, paskui gyveno Alytuje, 
Vilniaus gatvėje, dirbo gais
rinėje, vėliau policijoje. Išva
žiavo iš Lietuvos prieš 
pasitraukiant vokiečiams — 
tai buvo apie 1944 metus. Dė
dė kartu išvyko su Stasu- 
kynais ir Bartuškais į Vo
kietiją, po to (netikslios žin
ios) į Ameriką.

Dėdės ieško Vytauto Va- 
lucko dukros — Vita, Asta, 
Danguolė Valuckaitės. Mūsų 
tėvelį dėdė vadino „Mano 
ciesorius”. Jeigu ką nors žino
te apie dėdės gyvenimą, para
šykite šiuo adresu: Asta 
Valuckaitė-Matulevičienė, 
Alytaus raj., Ūdrija Partizanų 
3, Lithuania.

•Ieškau savo tėvo brolio 
Napaleono Malakausko, (sū
naus Silvestro). Gyveno Lie
tuvoje, Rokiškio apskr., Jū
žintų valsč., Girelės kaime. 
Arba jo vaikų. Mano adresas: 
Stasė Malakauskaitė-Lindie- 
nė, Liudytas km. Velžio paš. 
Panevėžio raj. Lithuania.

•Danutė Erlickienė—Ja- 
saita, gimusi Kuodžių kaime 
1936 metais, motina — Valė 
Jasienė-Velelaitė, ieško gi
minių. Skambinti telefonu 
847-577-9250.

•Noriu sužinoti apie savo 
giminaitį Jurgį Kisielių. 
Mūsų laiškai dabar keliauja, 
kaip į dausas. Jeigu jo nebėra, 
kodėl mūsų laiškai negrįžta 
atgal? Jurgis Kisielius gyveno 
šiuo adresu: 84 Haven Str, 
Nevv Haven, CT 06513-3521. 
Artėja šv. Kalėdos, norėtume 
pasveikinti, o gal jau neliko, 
ką sveikinti? Ieško giminaitė 
Angelė Staškuvienė ir Stasė 
Jakavonienė (mano mama) iš 
Druskininkų.

Nepastebimai prabėgo dvidešimt metų, kai 1982 m. 
gruodžio mėn. 16 d. mirė mūsų mylima mamytė ir ketu
ri metai 1999 m. vasario 10 d. brangus tėvelis.

Labai visi pasiilgome motiniškos akių ir širdies šilu
mos, pamokančio tėviško patarimo.

Todėl su giliu liūdesiu ir meile visą gyvenimą prisi
minsime Mamą, Tėvelį, Močiutę, Senelį.

Pasimelsti už mūsų brangius tėvelius a.a. Eleną ir 
Petrą bus aukojamos šv. Mišios Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje Lemonte 2002 m. gruodžio 
15 d. 9 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už velionių 
sielas.

Liūdi dukterys: Danutė, Genė, Regina su šei
momis.

Mielam, ilgalaikiam nariui

A. f A.
STASIUI JOKUBAUSKUI

mirus, dukrą JŪRATĘ, sūnų VYTĄ PETRĄ, 
brolį EDVARDĄ ir jų šeimas giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Beverly Shores Amerikos lietuvių klubas

•Ieškau pusbrolių — Jono * Lietuvos nacionali- 
ir Juozo Brazauskų. Jų tėvai n*ame muziejuje atidaryta 
— Jonas ir Vincas Bra- paroda „Napoleonas ir Lietu- 
zauskai, yra mano tėvo, Kazio va”; J°Je eksponatai iš mu- 
Brazausko broliai, išvykę iš ziejaus fondų, privačios Zigfri- 
Kauno apskr. Babtų valsč., Jankausko kolekcijos,
Piepalių kaimo apie 1910 m. Mokslų akademijos bibliote- 
Žinome, kad iki 1940-1950 m. kos- M. K Čiurlionio dailės 
gyveno Cleveland, Ohio. Mano muziejaus, radiniai iš šiemet 
adresas: Elena Šidlauskienė, Vilniuje aptiktos masinės Na- 
Kanapinsko g-ve Nr 4-3, poleono armijos karių kapa- 
Kėdainiai 5030. vietas. (LŽ, Elta)
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

AtA ekonomistas Adolfas 
Biliūnas, mirė 2002 m. gruo
džio 8 d., 8 vai. ryte, sulaukęs 
93 ir pusės metų amžiaus. Gy
veno Floridoje ir Čikagoje. 
Bus laidojamas Čikagoje šį 
šeštadienį. Daugiau informa
cijos bus paskelbta netrukus.

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

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė visus kviečia į tradi
cines lietuviškas kūčias gruo
džio 15 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet, Šaulių namuose, 2417 
W. 43rd Str. Vietas galima 
užsisakyti telefonais: 773- 
434-3713 arba 773-582-1076.

ŠOKIO IR DAINOS 
KONCERTAS

Šeštadienį, gruodžio 14 d., 
nuo 3 vai p. p. iki 4 vai. p. p., 
Marųuette Park Auditorium, 
6734 S. Kedzie Avė., vyks mu
zikinių lietuvių grupių pasi
rodymas. Šešių instrumentų 
ansamblis „Gabija”, auten
tiškomis lietuviškomis kank
lėmis ir lumzdeliais atliks lie
tuvių liaudies kūrinius. Dai
nuos vaikų vokalinis ansam
blis „Lakštutė”.

Galėsite pasigėrėti lietuvių 
liaudies šokiais, ir kartu su
trypti „Klumpakojį”.

Koncertas nemokamas!
Koncertą rengia Marųuette 

Park, A Chicago Park District 
Cultural Center. Daugiau in
formacijos galite gauti pas
kambinę telefonu: 312-747- 
6469. Visi maloniai kviečiami 
praleisti šeštadienio popietę 
tautinės muzikos ir šokio sū
kury.

Skelbimai

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Toli free 24 hr. 888-77^6742 

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217

135 S LiSaUe #2100 Chicago, 11^60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

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

(847) 401-9221
617 Devon Avė., P.«rk Ridge, IL 60068

Cicero Šv. Antano baž
nyčioje kiekvieną sekmadienį 
lietuviškos šv. Mišios laikomos 
9 vai. r. Kun. Kęstutis Trima
kas, kuris net keturis mėne
sius darbavosi keliuose Lietu
vos universitetuose, yra grįžęs 
pas savo parapijiečius. Gruo
džio 15 d., kartu su arkivysku
pu Sigitu Tamkevičium, aukos 
šv. Mišias. Tuoj po Mišių visi 
kviečiami užsukti į parapijos 
salę, kur vyks šeimyniškas pa
bendravimas. Adventiniame 
vainike trečioji žvakutė užde
gama ne violetinės, bet raus
vos spalvos — artėjame prie 
šv. Kalėdų. Šv. Antano para
pijos chorui generalinė repe
ticija, džiugins Kalėdinėmis 
giesmėmis. Šiam pasirodymui 
kruopščiai chorą ruošia var
gonininkė Jūratė Grabauskie
nė, neapleidžia choro ir nuola
tinis talkininkas muz. Marius 
Prapuolenis. Pasiklausius gra
žaus choro giedojimo, bus vai
šės, Eleonoros Radvilienės pa
gamintos. Rengėjai — Cicero 
LB valdyba — širdingai kvie
čia atvykti į šį nuotaikingą 
prieškalėdinį pabendravimą.

Čikagos sendraugių atei
tininkų valdyba ruošia va
karonę su Kauno arkivyskupu 
metropolitu Sigitu Tamke
vičium gruodžio 12 d., ketvir
tadienį, 7 vai. vak., Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Či
kagos ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Vakaronėje bus 
proga išgirsti apie arkivysk. 
projektą „Šiluvos Dvasinis 
centras” ir kitas mintis, susie
tas su Katalikų Bažnyčios 
padėtimi šiandieninėje Lietu
voje.

Peter A. Grina, Neshanic 
Station, NJ, už „Draugo” ka
lendorių atsiuntė 100 dol. 
auką. Tai tikrai dosni parama, 
už kurią tariame širdingą

s s '*.įjw

Daili pardavėja siūlo dailių prekių iš Lietuvos...
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Dr. Romualdas ir Dalia Povilaičiai su gintaro-vario dirbiniais.

Irena Karalienė, „Always with Flowers” savininkė prie savo prekystalio.

A. Vanagūnienė laukia pirkėjų kalėdiniams papuošalams.

„Lietuvėlės” savininkas Andrius Bučas.

ačiū!

„Vaiko vartai į mokslą” prekystalis. Nuotraukos Broniaus Juodelio.

KALĖDŲ MUGĖ PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRE

Jau tradicine virtusi, Kalė
dų mugė Pasaulio lietuvių 
centre vėl sukvietė gausų būrį 
prekeivių ir dar gausesnę mi
nią lankytojų, gruodžio 7-8 d., 
šeštadienį ir sekmadienį. Dau
guma prekeivių buvo mėgėjai
— gamintojai su savais rank
darbiais. Buvo ir Čikagos 
skautų tuntai, draugovės, vy
resniųjų skaučių būreliai, ku
rie suvažiuoja į tradicinę Ka
ziuko mugę, su muginukais, 
su laimės traukimais. Kalėdų 
mugė buvo arčiau.

Sūriai ir kopūstai

Centro didžioji salė visais 
pašaliais buvo nusėta preky
staliais. Jie tęsėsi ir per salės 
vidurį, nedaug palikdami vie
tos valgytojų stalams, kuriuos 
teko statyti koridoriuje.

— Ar užteko vietos visiems?
— klausiau mugės viršininkę 
Bronę Nainienę, sekmadienį 
po pamaldų užsukęs.

— Šiaip taip sutalpinom, 
statant dvi eiles stalų vidu
ryje. Kas metai mugė didėja,
— patenkinta pasisekimu aiš
kino.

Tik įėjus pro pirmas salės 
duris, pasitiko „Alvvays with 
Flovvers” gražiausias kalėdi
nių puošmenų miškas. Be gė
lių, čia puikavosi Kalėdų stalo 
eglutės, žvakidės, vazos, muzi
kos kasetės ir labai puošnios 
Kalėdų sveikinimo kortelės iš 
Lietuvos.

Čia pat pirkėjus kvietė „Ši
lo” dirbtuvės keramikos gami
niai: stambus Kalėdų senelis, 
nykštukų namai, dovanų mai
šeliai.

— Kaip sekasi prekyba? — 
paklausiau.

— Labai gerai! — skambėjo 
atsakymas.

Su mokyklinėmis knygomis 
ir kitais lituanistinių mokyklų 
reikmenimis tiesėsi ilgi stalai.

— Ar pirkėjų turite?
— Turime. Ypač vakar po 

pamokų mokykloje daug par

davėme.
Vanagūnų kalėdinių dekora

cijų stalas labai patraukiantis.
— Ar pardavėte ką nors?
— Daug pardavėme. Žmonės 

perka, — šypsojosi Vanagū- 
nienė.

Uniformuotos „Sietuvos” 
draugovės vyresnės skautės į 
mugę atvyko su loterija. Ant
roje salės pusėje jau pustuštis 
vyresnių skaučių Emilijos 
Platerytės būrelio stalas.

— Jau viską išpardavėme, 
— šypsosi dvi pardavėjos.

— Vakar, šiandien išparda-r 
vėmė 35 mūsų gamintus sū
rius, kopūstų 40 stiklainių, 
konservuotų grybų, kūčiukų. 
Viskas mūsų gamybos.

— Viską pačios gaminate! O 
kur pinigus dėsit?

— Šelpiam skautes Lietuvo
je. Rako stovyklai reikia naujo 
šaldytuvo.

Prekyba labdarai

Ant „Saulutės” prekystalio 
gulėjo du „pikti” tigrai. Šalia 
jų — šakočio loterija, paveiks
lai. Šio stalo pajamos — lab
darai Lietuvoje, benamiams 
vaikams ir vargšams.

Netoliese „Vaiko vartai į 
mokslą” ilgi prekystaliai, nu
krauti tortais, pyragais, puoš
niais grybais, su Kazlų Rūdos 
vaikų dovana.

— Čia štai lankstinukas, — 
aiškino Nijolė Nausėdienė, — 
jis pasako, kam tos lėšos. Lie
tuvoje dar nemažai nelankan
čių mokyklos.

— O kaip tortų pardavimas?
— Po gabaliuką daug kas 

perka. Turime ir gintaro iš 
Lietuvos.

Duona iš Lietuvos

Salės gale ilgas prekystalis, 
nuklotas įvairiais duonos ke
palais iš Lietuvos ir įvairiu 
konservuotu maistu.

Čia pat ir Kazys Laukaitis 
su medum. Rasa Prišmontie- 
nė pirkėjams siūlė įvairius pa

veikslus. Skautų „Lituanicos” 
tuntas demonstravo Kaziuko 
mugės likučius, nors jų pa
klausa buvo menka.

Jono Pleirio koplytstulpiai, 
kryžiai gražiai derinosi su dr. 
Romo Povilaičio labai puoš
niais vario-gintaro dirbiniais. 
Pirkėjų laukė ir Algimanto 
Kezio leidinių stalas. Sigutė 
Žemaitienė ir Aldonos preky
ba atvežė į mugę daug mote
rims papuošalų ir dekoratyvi
nių gintaro dirbinių. Pro pir
kėjus sunku buvo praeiti.

Prekės iš toli

Su daugybe prekių iš Lietu
vos pirkėjų laukė krautuvėlė 
„Lietuvėlė”. Jos prekystalyje 
marguliavo lietuviškas kon
servuotas maistas, lėlės, kny
gos, kasetės, saldainiai, gin
tariniai paveikslai, audiniai ir 
bulvių tarkavimo aparatai.

„Food Depo International” 
su Angele Kavakiene visus 
kvietė prie konservuoto mais
to iš Lietuvos. Irena Šlape
lienė turėjo gražius šakočius.

Edvardas Sakalauskas su 
„Baltic Art” visiems siūlė su
venyrų, lietuviškų dirbinių, 
papuošalų, į mugę atvykęs iš 
Ellicot City, MD.

Lubinskų prekyba turėjo il
gus stalus, apkrovę lietuviš
komis juostomis, audiniais, 
paveikslais, pašto ženklų ir 
senų pinigų kolekcijomis.

Grigas Gallaries praeivių 
akis traukė su papuošalais 
Kalėdoms, vazomis, Kazimie
ro Simanonio gintarais, dail. 
Vainos paveikslais ir ypatin
gai medžio statulėlėmis, su 
charakteringomis pozomis.

Į mugę atvažiavo ir „Daina
vos” ansamblis, su muzikos 
kasetėmis, maisto produktais 
bei lietuvišku krupniku. Atvy
ko ir Vydūno fondas su knygo
mis ir atvirukais. Buvo ir 
amerikiečių prekystalis.

Be abejo, buvo ir dienraščio 
„Draugo” stalas su atstove Al
dona.

Kalėdų mugė Pasaulio lietu
vių centre, kur nereikia įėjimo 
bilietų, kur gali pirkti, o gali

tik pasižiūrėti, yra labiausiai 
lankomas centro renginys. 
Prekystalių nuoma atneša ir 
geras pajamas be didelių pa
ties centro pastangų. Mugėje 
vyksta abiejų „bangų” dalyva
vimas ir patogus pabendravi
mas.

Kalėdų laikotarpis su šven
tėms taikomais reikmenimis 
ar papuošalais labai tinka mu
gei. Gražios, saulėtos dienos 
buvo labai patogios mugės 
lankytojams dalyvauti.

Br. Juodelis

GRAŽUS PAVYZDYS

Prasmingiausia dovana 
šv. Kalėdų proga yra lietuviš
ka knyga. Dar prasmingiau 
yra tą knygą nupirkti ir pado
vanoti Lietuvos mokyklų bib
liotekoms. Ir štai gerasis dr. 
Jonas Adomavičius jau paau
kojo, 1,000 dol. užsakydamas 
naujausią kun. dr. Antano 
Paškaus „Žvilgsnis į pasaulė
žiūrinę aplinką, šventovę, sa
ve” 150-čiai mokyklų. Tai gra
žus pavyzdys kovoje už jauni
mo krikščioniškos minties for
mavimą.

Šią knygą užsakius per 
„Draugo” knygyną (8 dol.) iki 
š. m. gruodžio 18 d., ji pasieks 
Lietuvos mokyklas 2003 m. 
sausio pradžioje.

R.Š.

KĄ REIŠKIA JŪSŲ 
VARDAS

Gruodžio 13-oji — šv. Liuci
jos, šviesos simbolio, akių glo
bėjos diena. Simboliška, kad 
tą dieną mes susitinkame su 
bioenergetike Valerija Šlekie- 
ne pokalbiui apie mūsų vardų 
reikšmę. Kiekvienas vardas 
turi vidinį „užtaisą”, kuris la
bai įtakoja žmogaus asmeny
bę. Tad panirkime į vardų ir 
skaičių pasaulį! Visų susido
mėjusių laukiame gruodžio 13 
d., penktadienį, Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje 6500 S. 
Pulaski Rd. Pradžia 7:30 v. 
vak. Įėjimas nemokamas. Ap
tverta mašinų stovėjimo aikš
telė. Daugiau informacijos — 
tel. 773-582-6500.

STEBUKLO
BELAUKIANT

Kalėdų naktį bet koks ste
buklas gali atsitikti... Ir atsi
tinka. Ar žinote, pavyzdžiui, 
kas nutiko mergaitei Klarai, 
kuri, niekaip negalėdama už
migti (mat vis galvojo apie 
broliuko sužalotą Spragtuką) 
iš savo miegamojo nusileido 
žemyn, prie eglutės, pasižiū
rėti kaip laikosi jai labiausiai 
patikęs žaisliukas ir... Ką ji 
išvydo ir ką išgyveno tą nepa
prastą naktį, sužinosite, atvy
kę į šventinį spektaklį, ku
riame P. I. Čaikovskio „Sprag
tuką” — šitą garsų baletą, 
parašytą prieš 110 metų! — 
vaidins lėlės — Frančeskos 
marionečių teatras.

Priminsime, kad baleto siu
žetui pasfitarnavo E. T. A. 
Hoffman pasaka „Spragtukas 
ir pelių karalius”. Choreogra
fiją kūrė žymus Rusįjos Im
peratoriškojo teatro baletmeis
teris Marius Petipa. Jis ir pa
siūlė Čaikovskįui parašyti mu
ziką. Kompozitorius iš pradžių 
buvo labai skeptiškas, tačiau 
vėliau įsitraukė į darbą, ir 
projekto idėja jam vis labiau ir 
labiau patiko. Įdomu, kad Čai
kovskis daugiau vilčių dėjo į 
paraleliai kuriamą operą „Jo
lanta”, tačiau 1892 m. gruo
džio 17 d. įvykusi abiejų kūri
nių generalinė repeticija, daly
vaujant carui Aleksandrui III, 
akivaizdžiai atskleidė, kad še
devras — „Spragtukas”.

Taigi visų laukia puiki mu
zika, labai įdomios marionetės 
ir šventinė nuotaika! Spektak
lis vyks Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pu
laski Rd. sekmadienį, gruo
džio 15 d. 2 v. p.p. Vietos už
sakomos tel. 773-582-6500.

R. L.

Kaip ir ankstesniais me
tais, kviečiame savo arti
muosius ir pažįstamus su 
šventėmis pasveikinti per 
„Draugą”. Būtina su 15 dol. 
auka atsiųsti ir sveikinimo 
tekstą. Telefonu ar faksu svei
kinimai nepriimami. Rašyti 
administracijai.
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