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S k a i t y t o j ų k o m e n t a r a i , 
l a i š k a i , n u o m o n ė s ; n u o 
m ė s o s i k i s a l d u m y n ų — 
š e i m i n i n k i ų k e r t e l ė . 

4 psl. 

Č i k a g o j e n u g r i a u t i 
„ M i l d o s " n a m a i . 

5 psl. 

L i e t u v i ų o p e r o s 
n a u j a m e t i n i s p o k y l i s ; 
V i l n i a u s V a l s t y b i n i o 
k v a r t e t o s ė k m ė s p i n d i 
i š „ N e w Y o r k T i m e s " 
p u s l a p i ų . S k a u t a i 
p r i s i m i n s K l a i p ė d a . 

6 psl. 

JAV Gynybos departamento pareigūnui į teiktas Gedimino ordinas 

Sportas 
* Kumunijoje vykstan

č iame pasau l io j a u n i m o 
(iki 20 metų) ledo ritulio II po
grupio čempionato A grupės 
turnyre Lietuvos rinktinė ant
radieni iškovojo antrąją per
galę, nugalėjusi Bulgarijos 
komandą 7:2. 

* Buvęs i lgametis Kau
n o „Žalgir io" k repš in in 
kas ir vyriausiasis treneris 
Algirdas Brazys tapo naujuo
ju Alytaus „Alitos" klubo vyr. 
treneriu. Šiame poste jis pa
keitė Rimantą Endrijaitį, ku
ris iš savo pareigų pasitraukė 
„šalių susitarimu". A. Brazio 
asistentu paskirtas anksčiau 
komandai vadovavęs Sigitas 
Krukis. Alytaus krepšininkai 
šiuo metu LKL čempionate 
užima šeštąją vietą, iškovoję 7 
pergales iš 18 galimų. A. Bra
zys treniravo ,,Žalgirį" iki lap
kričio pabaigos, tačiau po ne
sėkmių Eurolygoje buvo pri
verstas pasitraukti ir užleisti 
šį postą rinktinės bei „Šiau
lių" klubo vyr. treneriui Anta
nui Sireikai. 

Naujausios 
žinios 

* K a r i u o m e n ė s vadas 
tikisi su iš r inktuoju prezi
dentu toliau stiprinti krašto 
gynybą. 

Rolando P a k s o ko
mandos nar io samprotavi
mai apie prezidento galias su
kėlė Seimo pirmininko susirū
pinimą. 

* Europos Sąjunga pa
sveikino išrinktąjį Lietuvos 
prezidentą. 

* Centr is tai ir l iberalai 
prabi lo apie partijų susijun
gimą. 

* Užsienio re ikalų mi
nisterija pa ta r i a į Tailandą 
besiruošiantiems lietuviams 
iš anksto įsigyti vizas. 

* ES neprakt ikuoja ato
minių reak tor ių s tatybos 
finansavimo, teigia eurodery-
bininkas. 

* Baltijos premjerai su
sit iks Estijoje. 

V a š i n g t o n a s - V i l n i u s , 
sausio 7 d. (Elta) — Lietuvos 
ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas pirmadienį Vašing
tone JAV Gynybos departa
mento sekretoriaus padėjėjo 
pavaduotojui Ian Brzezinski 
įteikė Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino Ko
mandoro didįjį kryžių. 

Šį Lietuvos valstybės ap
dovanojimą prezidentas Val
das Adamkus I. Brzezinski su
teikė už asmeninį indėlį re
miant Lietuvos transatlantinę 
integraciją. Dekretą dėl šio 
apdovanojimo Lietuvos va
dovas pasirašė 2002 metų lap
kritį. 

Lietuvos ambasadoje Va
šingtone surengtoje apdovano

jimo įteikimo ceremonijoje da
lyvavo ir I. Brzezinski tėvas, 
buvęs JAV prezidento Jimmy 
Carter patarėjas valstybinio 
saugumo klausimais, tarptau
tinės politikos žinovas Zbig-
niew Brzezinski. 

I. Brzezinski, taip pat kaip 
ir jo tėvas, ne kartą lankėsi 
Vilniuje ir teikė patarimus na
rystės NATO siekiančios Lie
tuvos pareigūnams. 

Praėjusių metų spalį kraš
to apsaugos ministras Linas 
Linkevičius ir JAV gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas Eu
ropos ir NATO politikai I. 
Brzezinski Vilniuje pasirašė 
tarpvyriausybinę sutartį, pa
gal kurią Lietuva ir Jungtinės 
Valstijos numatė bendradar-

Amerikos lietuviai žada remti 
naująjį Lietuvos prezidentą 

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas (dešinėje; įteikia apdova
nojimą JAV Gynybos departamento sekretoriaus padėjėjo pavaduotojui 
I a n B r z e z i n s k i . LR ambasados JAV nuotr 

biauti užkertant kelią masinio 
naikinimo ginklo platinimui 

bei plėtoti gynybos ir karinius 
santykius. 

Išrinktasis prezidentas žada kalbėti tik 
faktų ir argumentu kalba 

Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 
— Išrinktasis prezidentas Ro
landas Paksas patikino neža
dantis imtis Lietuvos valdymo 
pertvarkos ir teigė visuose 
Lietuvoje vykstančiuose pro
cesuose dalyvausiąs tik labai 
civilizuota forma. 

Po antradienį vykusio pir
mojo susitikimo su premjeru 
Algirdu Brazausku R. Paksas 
pažadėjo, jog jeigu jis turės ar
gumentų, faktų ar nuostatą, 
kad reikėtų pakeisti vyriausy
bės sudėtį ar kažką vyriausy
bės darbe — sprendimas bus 
rastas kartu su premjeru. 

„Mes turime valstybės 
sanklodą, mes turime Konsti
tuciją, mes turime įstatymus, 
ir ten yra aiškiai parašyta, ką 
turi daryti prezidentas, ką tu
ri daryti vyriausybė ir ką turi 
daryti Seimas. Būtent prezi
dentas — Konstitucijos arba 
teisingumo garantas turi 

vykdyti įstatymus. Bet aš no
rėčiau patikinti, kad norėčiau 
būti aktyvus ir dalyvauti vi
suose Lietuvoje vykstančiuose 
procesuose, bet labai civilizuo
ta forma — argumentų, kalbų 
ir faktų pagrindu", sakė R. 
Paksas, nekomentavęs savo 
komandos narių kalbų apie 
numatomą įvesti prezidentinį 
valdymą, kai prezidentas leis 
dekretus, skirtus vyriausybei 
ir Seimui. 

Anot vyriausybės vadovo, 
susitikime buvo aptarta vals
tybės ekonominė situacija, vi
daus ir užsienio politikos 
problemos, rublinių indėth; ir 
nekilnojamojo turto kompen
savimo šaltiniai bei derybų su 
ES rezultatai. 

R. Paksas pabrėžė, kad su 
premjeru buvo rasti šaltiniai 
ir galimybės, kaip bus kom
pensuojami nuvertėję indėliai 
ir didinamos pensijos, ir iš 

Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas (dešinėje) ir naujai išrinktas 
prezidentas Rolandas Paksas. 

premjero išgirdęs pasiryžimą 
tai padaryti. „Tai ne tik šešė
linė ekonomika, bet ir kiti da
lykai, kurie matomi plika aki
mi", kompensavimui reikalin
gus šaltinius nurodė išrinkta
sis valstybės vadovas. 

R. Paksas paneigė kalbė
jęs apie grįžimą prie baigtų 
derybinių skyrių dėl narystės 
ES ir gandus dėl to, kad jo ko
mandos nariai norėtų kelių 
ministrų portfelių. 

Vyriausybės vadovas dar 
kartą patikino, jog nenorėtų 
keisti vyriausybės sudėties, 
nes tokia kaita sukeltų blogą 
atgarsį Priu?elyJ- c-",-̂ r: >usy 
bės pastovumas suteiktų soli
dumo bei pastovumo ir visai 
Lietuvai. 

Išrinktasis prezidentas 
paragino savo šalininkus ir 
priešininkus atidėti į šalį rin
kimų aistras ir kartu darbuo
tis Lietuvos labui. Jis padėko
jo aukščiausiems pareigū
nams už nuolat valstybės la
bui dirbamą darbą ir pakvietė 
toliau daryti viską, kad Lie
tuvos integracija į euroatlan-
tines struktūras nesulėtėtų. 

„Atskirai noriu padėkoti 
Jo Ekscelencijai prezidentui 
Valdui Adamkui už per pen
kerius metus nuveiktą didžiu
lį darbą Lietuvos labui", savo 
buvusį varžovą įvertino prezi
dento rinkimų nugalėtojas. 

R. Paksas taip pat padė
kojo visiems prezidento rin
kimuose balsavusiems Lietu
vos žmonėms. „Ir atidavę bal
sus už mano kandidatūrą, ir 
pasirinkę Jo Ekscelenciją 
prezidentą Valdą Adamkų 
parodė, kad ir šalčiausiomis 
sausio dienomis jiems rūpi 
Lietuvos valstybės ateitis", 
teigė R. Paksas. 

K. Bobelis galvoja 
atsistatydinti 

iš partijos vadovo 
posto 

Pralaimėjęs prezidento 
rinkimus Lietuvos krikščio
nių demokratų pirmininkas. 
Seimo narys Kazys Bobelis 
svarsto galimybę atsistaty
dinti iš partijos vadovo pa
reigų. Antradienį spaudos 
konferencijoje K. Bobelis sa
kė, kad apie tokį savo asme
ninį apsisprendimą jis ketina 
pranešti kovo ar balandžio 
mėnesį įvyksiančiame parti
jos suvažiavime. 

Tačiau Lietuvos krikščio
nių demokratų vicepirmi
ninkas Eduardas Pabarčius 
abejoja, kad suvažiavimas 
pritartų tokiam K. Bobelio ap
sisprendimui, nes jis yra par
tiją vienijanti asmenybė. 

Nukelta į 5 psl. 

Krikščionys demokratai bendradarbiaus 
su išrinktuoju prezidentu 

Lietuvos krikščionys de
mokratai, antrajame Lietuvos 
prezidento rinkimų rate parė
mę Valdo Adamkaus kandida
tūrą, yra pasiryžę bendradar
biauti su išrinktuoju preziden
tu Rolandu Paksu ir ragina 
kitas partijas telktis bendram 
darbui. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje Lietuvos krikščionių 
demokratų pirmininkas Ka
zys Bobelis griežtai atmetė iš
rinktam Lietuvos prezidentui 
metamus kaltinimus dėl po
pulizmo ir radikalizmo. Par
lamentaras nemano, kad kal
bėjimas apie sudėtingą žmo
nių gyvenimą, problemas 
sveikatos apsaugos srityje ar 
netinkamą kai kurių ministrų 
darbą yra populiz-nas. 

Lietuvos krikSčionių de

mokratu vaidybos pirminin
kas parlamentaras Petras 
Gražulis pridūrė, kad įvairių 
etikečių klijavimas išrinktam 
prezidentui R. Paksui rodo ne
pagarbą piliečių apsispren
dimui, kenkia Lietuvos įvaiz
džiui užsienyje bei jos valsty
biniams interesams — integ
racijai į ES ir NATO. 

Krikščionys demokratai, 
pasak K. Bobelio, yra paten
kinti R. Pakso programa, re
mia ją tiek, kiek ji nesikerta 
su jų pagrindiniais ideologi
niais principais. 

P. Gražulis pridūrė, kad 
jie gerbia piliečių pasirinkimą. 
..Esame pasiryžę dirbti kartu 
su išrinktuoju prezidentu ir 
siūlome savo patirtį valstybes 
vidaus bei užsienio politikos 
srityse", sake P. Gražulis 

Premjero patarėjas 
A. Juozait is palieka 

vyriausybę 

Socialdemokratų politiką 
sukritikavęs ministro pirmi
ninko patarėjas Arvydas Juo
zaitis (nuotr.) antradienį įtei
kė Algirdui Brazauskui pra
šymą atleisti jį iš užimamų 
pareigų. 

Vyriausybės vadovo ko
mandą patarėjas kultūros, 
švietimo ir mokslo klausi
mais, žinomas filosofas Arvy
das Juozaitis paliko po to, kai 
pirmadienį patvirtino esąs 
nusivylęs socialdemokratų po
litika. Nukel ta į 5 psl. 

Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 
— JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmi
ninkas Algimantas Gečys bū
simajam Lietuvos prezidentui 
Rolandui Paksui žada JAV lie
tuvių paramą. 

A. Gečio teigimu, Ameri
kos lietuviai bendradarbiaus 
su naujuoju prezidentu įtvirti
nant Lietuvos valstybės įvaiz
dį užsienyje, talkinant Lietu
vos įsijungimui į tarptautines 
struktūras bei siekiant geres
nio gyvenimo Lietuvos pilie-
čiams. 

„Sveikindamas Lietuvos 
prezidento rinkimus laimėjusį 
R. Paksą, noriu jam užtikrinti, 
kad Lietuva išeivijai buvo ir 
bus svarbi", pareiškė A. Gečys. 

Pasak jo, JAV LB rinkimų 
kampanijos metu formaliai 
nepasisakė nė už vieną kandi
datą į prezidentus, nes tai nu
spręsti — pačių Lietuvos pi
liečių pareiga. 

„Ne paslaptis, kad prezi
dentas Valdas Adamkus iš
eivijoje turėjo daug gerbėjų bei 
rėmėjų. Tai natūralu, Ameri
koje jam subrendus kaip as

meniui ir politikui bei grįžu
siam į Lietuvą darbuotis savo 
tautos labui", teigė JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas. 
Jis neabejoja, kad prezidento 
V. Adamkaus 5 vadovavimo 
Lietuvai metai valstybės is
torijos raidoje istorikų bus 
vertinami kaip vieni sėkmin
giausių. 

A. Gečio nuomone, baigęs 
prezidento kadenciją V. 
Adamkus, panaudodamas sa
vo valstybinio darbo patirtį ir 
Lietuvos žmonių pagarbą jam, 
panašiai kaip buvęs JAV pre
zidentas Jimmy Carter, galėtų 
suburti platų visuomeninį 
sąjūdį. „To sąjūdžio tikslu tu
rėtų būti sąmoningai mąstan
čios Lietuvos visuomenės ug
dymas. Ši, savo ruožtu, įtako
tų Seimą ir politinio gyvenimo 
vadovus veikti, kad Lietuva 
taptų visiškai demokratiška, 
pavyzdinga teisine valstybe, 
puoselėjančia lietuvių tauti
nius principus, sergėjančia 
mažumų teises bei skiriančia 
dėmesį kiekvieno piliečio ger
būviui", teigia JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas. 

Vilniaus ir Kauno susijungimas 
— magnetas ES lėšoms 

Vilnius, sausio 7 d. (Elta) 
— Projektuojamas didžiausių 
Lietuvos miestų — Vilniaus ir 
Kauno — dipolis (graik. di(s) 
„dukart" + polos „polius"-
red.) su jį papildančiomis gy
venvietėmis — tai magnetas, 
galintis pri traukti Europos 
Sąjungos fondų lėšų, daugiau 
tarptautinių renginių, turistų. 

ES tokių dipolių ar net tri-
polių idėja nėra nauja — Eu
ropos plėtros plane tokių jun
ginių yra keliolika. Lietuva, 
neturėdama tokio didelio ad
ministracinio, ekonominio bei 
turistinės traukos atstovo ES, 
gali tapti antrarūše valstybe. 

Tokias mintis antradienį 
Lietuvos pramonininkų kon

federacijos (LPK) prezidiumo 
posėdyje pareiškė Vilniaus 
Gedimino Technikos universi
teto profesorius, metropolio 
Vilnius-Kaunas draugijos „Di
polis" pirmininkas Jurgis Va
nagas. Jis LPK nariams pri
statė Vilniaus ir Kauno mies
tų perspektyvą Lietuvos teri
torijos urbanistiniame plana
vime bei galimo dipolio reikš
mę valstybės ūkiui ir sociali
niam gyvenimui. 

Lietuva jau yra tapusi 
tarptautinio greitkelio „Via 
Baltica" dalimi. Šis transporto 
„koridorių" numatoma dar 
plėsti atšakomis į Karaliau
čių. 

Nukelta \ 5 psl. 

Lietuvą sukaustė stiprūs šalčiai 
Šalčiausia antradienio las, spaudžiant dideliems šal-

naktį buvo Pietų Lietuvoje, o čiams, turėtų nuspręsti tėvai 
nakties rekordas užregistruo
tas Varėnoje, kur termometro 
stulpelis nukrito iki 33 C (-28 
F) laipsnių šalčio. Nidoje 
spaudė 29 C (-20 F) laipsnių 
šaltis, nors paprastai pajūryje 
būna šilčiau nei likusioje Lie
tuvos dalyje. 

Nusistovėjus šaltiems, 
giedriems orams tebėra ne
palankios meteorologinės są
lygos šildymo prietaisų į at
mosferą išmestiems terša
lams išsisklaidyti. Aplinkos 
ministerija informavo, kad 
Vilniaus 'Žirmūnų ir Žvėry
no), Klaipėdos, Šiaulių, Jona
vos ir Mažeikių oro kokybės 
kontrolės stotyse užregistruo
ta vidutinė paros kietųjų dale
lių, kurių skersmuo mažesnis 
nei 10 mikronų, koncentracija 
viršija žmonių sveikatos ap
saugai nustatytą normą. 

Šalčiai sutrikdė Klaipėdos 
visuomeninio transporto dar
bą. Miestiečiai ėmė skųstis 
dėl to atsiradusiais nepatogu
mais — autobusai nesilaiko 
nustatytų maršrutų tvarka
raščių, žmonėms tenka ilgai 
jų laukti. 

Paaiškėjo, kad pagrindi
niu keleivių skundų kaltinin
ku tapo šaltis, mat nukritus 
oro temperatūrai nebeužsive-
de dalis dyzeliniu kuru varo
mų mikroautobusų ir autobu
su variklių. 

Ar leisti vaikus i mokvk-

ir pati mokyklos bendruo
menė. Esant žemesnei nei 20 
C (-4 F) laipsnių temperatūrai 
pamokos neorganizuojamos 
visų tipų bendrojo lavinimo 
mokyklų I-IV klasėse. Tempe
ratūrai nukritus žemiau 25 C 
(-13 F; laipsnių, pamokos ne
vyksta bendrojo lavinimo mo
kyklų V-XII klasių vaikams 
bei bendrąjį lavinimą teikian
čių profesinių mokyklų moks
leiviams. 

Smarkiai atšalus orams, 
aplinkosaugininkai pradėjo 
įdėmiai stebėti seklius ir už-
dumblėjusius ežerus bei tven
kinius. Mat jeigu vandens tel
kiniuose ledo storis siekia iki 
40 cm, juose gali pradėti trūk
ti deguonies ir kilti pavojus 
žuvims uždusti. 

Pavyzdžiui, dabar Žuvinte 
ledo „kepurė" vietomis jau sto

resnė nei 40 cm, o deguonies 
stygius artėja prie kritinės 
ribos (litre vandens yra 2.5-3.5 
mg deguonies, o kritinė riba — 
3 mg/l). 

Ši žiema yra viena šalčiau
sių per pastaruosius dešimt
mečius. Šildymo sezonas Vil
niuje prasidėjo labai anksti, 
spalio 8 dieną, pats spalio mė
nuo buvo šalčiausias per pas
kutinius 10 metų. 

Meteorologų teigimu, arti
miausiomis dienomis net 30 
laipsnių siekę šalčiai turėtų 
kristi, tačiau savaitgalį vėl 
numatomi šalti orai. ypač nak
timis. Ir likusiomis sausio die
nomis gali pasitaikyti šaltų 
orų, mat sausis laikomas šal
čiausiu — beveik nebūna ato
drėkių, dienomis temperatūra 
svyruoja apie 10 C (14 F) laip
snių šalčio, naktimis neretai 
spaudžia 20-25 laipsnių 
speigas. BNS. EIU> 

.mago h,Ita; nuotr. 
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IŠRINKTAS LSS TARYBOS PIRMININKAS 
LSS Vadovybės rinkimų 

Prezidiumo Biuletenyje Nr. 3 
paskelbtas Mandatų komisijos 
Protokolas praneša, kad: 

„Gruodžio 17 d. Mandatų 
komisija, vadovaujama v.s. fil. 
Liudo Ramanausko, skaičiavo 
Tarybos Pirmininko slapto 
balsavimo balsus. Komisiją 
sudarė v.s. Gediminas De
veikis, v.s. Romas Fabijonas, 
v.s. Marytė Utz ir ps. Rita Fa-
bijonienė. Sekretoriavo vyr. 
skautė Judita Stanislovai-

tienė. 
Iš 27 Tarybos narių 23 su

grąžino balsavimo lapus. Ne
dalyvaudami rinkimuose Ta
rybos nariai pareiškė, kad jie 
susilaiko. 

Daugiau negu 51 proc. Ta
rybos narių išrinko v.s. fil. 
Rimantą Griškelį Pirmininku, 
kuris gavo 22 balsus". 

LSS Vadovybės Rinkimo 
Prezidiumas 

Biuletenis Nr. 3 
2002 m. gruodžio 28 d. 

L.S.S. RASINIŲ KONKURSAS 
2002 m. L.S.S rašinių kon

kursas, kurio temos buvo 
„Man patinka stovyklauti" ir 
„Atsimenu kaip mes linksmai 
stovyklavom!" jau pasibaigė. 
Rašinius atsiuntė 17 sesių ir 
vienas brolis, bei 5 draugovės. 
Dalyviai buvo iš Bostono, 
Čikagos, Clevelando, Los An
geles, New Yorko, Philadel
phijos ir Toronto. Rašinių ko
misija, kurią sudarė s. Aldona 
Dabrilienė, v.s. fil. Laima 
Kiliulienė ir v.s. Stefa Suba-
tienė, perskaitė atsiųstus dar
bus ir juos įvertino taip: 

TEMA „MAN PATINKA 
STOVYKLAUTr: 

Skaučių/skautų skyriuje: 
Pirma vieta — Julija 

Viskantaitė, Los Angeles 
„Palangos" tunto skautė. 

Antra vieta — Dovilas Bu
kauskas, New Yorko 
„Neringos7„Tauro" vietininki
jos skautas. 

Trečia vieta — Lina Po-
likaitytė, Los Angeles „Palan
gos" tunto skaute. 

Jaun. skaučių draugovės: 
Pirma vieta — Čikagos 

„Nerijos" tunto „Ventės" lai
vas. Laivo vadė Rima Joku-
bauskienė. 

Antra vieta — Clevelando 
„Neringos" tunto, „Laimutės" 
draugovė. Draugininke Lana 
Pollock. 

Trečia vieta — Los An
geles „Palangos" tunto „Kregž
džių" draugovė. Draugininke 
Elina Venckienė. 

Skaučių draugovės: 
Pirma vieta — Los An

geles „Palangos" tunto, „Jūra
tės" draugovė. Draugininke 
Auksė Stočkutė. 

Antra vieta — Clevelando 

„Neringos" tunto skaučių 
draugovė. Draugininke Teresė 
Paškonis. 

TEMA „ATSIMENU KAIP 
MES LINKSMAI 

STOVYKLAVOM!" 

Prityrusių skaučių skyriuje: 
Pirma vieta — Adria Bag

donavičiūtė, Philadelphijos 
„Laisvės varpo" vietininkijos 
prityrusi skautė. 

Antra vieta — Rūta Bag
donavičiūtė, Philadelphijos 
„Laisvės varpo" vietininkijos 
prityrusi skautė. 

Trečia vieta — Vilija Vi-
liamaitė, Philadelphijos „Lais
vės varpo" vietininkijos pri
tyrusi skautė. 

Vyr. skaučių skyriuje: 
Pirma vieta — Vaiva Buč-

mytė, Clevelando „Neringos" 
tunto vyr. skautė. 

Antra vieta — Vida Žiaug-
raitė, Bostoną.J3aitijos" tunto 
vyr. skautė. 

Komisija skyrė Liūdai 
Sendžikienei, Toronto „Šatri
jos" tunto vyr. skautei, specia
lią premiją už jos eiliuotą 
rašinį „Atsimenu, kaip mes 
linksmai stovyklavom!", Jubi
liejinė skautų stovykla, Ra
kąs, 1993 m. 

Komisija taria skautišką 
ačiū vienetų vadovams, kurie 
suprato rašinių konkurso rei
kalingumą ir naudą, ragin-
damos savo seses ir brolį, bei 
draugoves konkurse dalyvau
ti. 

Taipogi sveikina visus, ku
rie laimėjo L.S.S. rašinių 
konkursą ir gaus-jiems skirtas 
prel. s. Juozo Prunskio Lie
tuvių fonde laikomas tam tiks
lui palūkanas. 

L.S.S. Rašinių komisija 

Prityrusios skautės (iš kaires) Arija Kasputyte, Ingrida Miškinytė, Alaną Zomboraitė, Laura Karvelytė ir Svaja 
Mikulionytė aiškina apie Kūčių vakaro būrimus. 

IŠKILMINGA SUEIGA IR KŪČIOS DETROITE 
Kalėdų švenčių laukimą 

Detroito skautai ir skautės 
pradėjo sekmadienį, gruodžio 
8 dieną, ketvirtą vai. po pietų, 
su „Gabijos" ir „Baltijos" tun
tų Kalėdine sueiga ir 
tradicine Kūčių vakariene. 
Susirinko arti 250 mūsų 
skautiškos šeimos ir apylin
kės bendruomenės narių. 

Pradėjome tuntų iškilmin
ga sueiga. Jautriai pakalbėjęs 
v.s. fil. Paulius Jankus, ilga
metis „Baltijos" tunto tun-
tininkas, perdavė tunto vė
liavą ir pareigas naujam tun-

tininkui Sauliui Anužiui. 
Brolio Pauliaus pasiaukojimą 
Detroito skautijai, ir brolio 
Sauliaus pasiryžimą jį tęsti 
toliau, visi pritarė nuoširdžiu 
plojimu. Paskui buvo praneš
ta, kad paukštytės Vilija Mi-
keskaitė, Monika Rudytė ir 
Julija Sirgedaitė, baigusios 
visus paukštyčių ženklų už
davinius, įsigijo Darbštumo 
ženklelį. Vadovai pristatė 
naujas skautes kandidates: 
Viliją Mikeskaitę, Reginą 
Ramanauskaitė ir Juliją Sir-
gedaitę; naujus vilkiukus 

Vaikai — pirmieji prie maisto stalo. 

kandidatus: Eriką Anužį, 
Nikutį Busuito, Andrių Gobį, 
ir Andrių Lukasievvicz; skau
tus kandidatus: Miką Gied
raitį, Michael Harp ir Marių 
Jankų; skautus vyčius kandi
datus Andrių Giedraitį ir Al-
gytį Kasputį. Sesė Viktorija Sta-
novaja davė paukštyčių įžodį. 

Kalėdine programėlę prieš 
vakarienę vedė tuntininkė 
Rasa Karvelienė. Jai padėjo 
prityrusios skautės, kurios 
pakalbėjo apie Kūčių vakaro 
tradicinius būrimus, ir kelis 
jų suvaidino. Sesė Rasa pro
gramėlę užbaigė skaitymu ir 
malda. Paskui skautės išne
šiojo žvakes prie stalų. Švie
sioj salėje visi pasidalino kalė
daičiais, pasisveikino ir stojo 
eilėn artintis prie gražiai pa
puošto, maisto patiekalais 
apkrauto stalo. (Vaišių stalo 
paruošimu ir priežiūra rūpi
nosi skautininkės Virga Nor-
kevičienė ir Ramunė Miliū-
nienė, sesės Rūta Sventic-
kaitė ir Laura Sirgedaitė.) 

Skaniai pavalgę, visi su
sirinkom giedoti Kalėdines 
giesmes. Giedojimui vadovavo 
Virga Šimaitytė, su padėjėjais 
Asta Jurgutyte, Regina Puš-
koriene, Manvydu Šepečiu ir 
Kristina Zubrickiene. Užbai-
gėm vakarą skautišku ratu 
giedodami „Ateina naktis". 

Dėkojam visiems už daly
vavimą Kūčių vakarienėje. 
Linkime linksmų, saugių šven
čių jums ir jūsų artimiesiems. 

rk 

,LIETUVTŲ SKAUČIŲ SESERIJA II" KVIEČIA 

Tuntininkas Saul ius Anužis sveikina naujus vilkiukus kandidatus 
Enka Anužj, Andrių Gotį ir Andrių Lukasiewicz. 

Į „Lietuvių skaučių Seseri
ja" II tomo išleidimo lėšų telki
mo vajų savo piniginėmis au
komis atsiliepė: 

v.s. kun. Algimantas ir v.s. 
fil. Rūta Žilinskai. 

Hartfordo „Šatrijos" vieti
ninkų a. 

Indrė Paškauskienė, 
Laima ir Česlovas Kiliuliai, 
Bronius Juodelis, 
Dr. Ramūnas ir Silvija 

Sapliai, 
Danutė Giedraitienė, 
v.s. fil. Raminta ir v.s. fil. 

Petras Moliai, 
fil. Rima Molytė-Sutton, 
s. fil. Danutė Molytė-Hoff-

man, 
Birutė Vindašienė. 
Clevelando „Neringos" tunto 

skautės. 
Irena ir Eugenijus Vilkai, 
Paulita Alinskas, 
Elena Namikienė, 
j.v.s. Dalia Sruoga, 
LSS Seserijos Vadija 

1997—1999. 
B . R. Trinka, 
Dalia Trakienė, 
Detroito Gabijos tunto se

sės, 
Gražina O. Herzog, 
Živilė Jurys, 
Vilią Marchertienė, 
Lilė ir Vytas Milukai, 

Yolanda Kerelienė, 
Dr. Gedas ir Aldona Griniai, 
Karvelių šeima, 
Dalia Povilaitienė, 
Aldona Martienė, 
Ritonė Rudaitienė, 
v.s. Dana Gutauskienė, 
s. Jūratė Koklienė, 
Kazys ir Gilanda Matoniai. 
s. Danutė Basiuliene, 
Dr. & Mrs. J. R. Birgiolas, 
s. Danutė Dirvonienė, 
Aldona Maurutienė, 
v.s. Birutė Banaitienė, 
Danutė Dundulienė, 
„Verpsčių" būrelis Čikagoje, 
Irena Meiklejohn, 
Albertas ir Irena Kereliai. 
Richard ir Iris Hallal, 
Sofija Jelionienė, 
Vida Brazaitytė, 
Ema Dovydaitienė, 
Aldona Veselkienė, 
VVorcesterio ASS skyrius, 
Worcesterio „Neringos" -„Ne

vėžio" tuntas, 
Fil. Nijolė ir fil. Tomas Re-

meikiai. 
Šis leidinys pareikalaus 

nemažai išlaidų, todėl LSS 
Seserija kreipiasi į visus skau
tiškus vienetus, skautiškųjų 
šeimų narius, draugus ir 
rėmėjus, prašydama pinigine 
auka prisidėti prie šio svar
baus užmojaus. Aukotojų pa-
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vardės bus šioje knygoje iš
spausdintos. Aukos gali būti 
skiriamos ir mirusiųjų įamži
nimui šio leidinio puslapiuose. 

Laukiam jūsų pritarimo ir 
dėkojame visiems už finansinę 
paramą. 

Aukas siųsti: Danutė Kor-
zonienė, 9131 Del Prado Dr. 
25, Palos Hills, IL 60465. 

Budime. 
Lėšų telkimo komitetas: 

v.s. Nijolė Užubalienė, s. Da
nutė Korzonienė, v.s. Albina 
Ramanauskienė. 

„SIETUVOS" DRAUGOVES 
SUEIGOS 2003 METAIS 

Sausio 18 d. nuo 1-4 vaL p.p. 
Vasario 22 d. 
Kovo 22 d. 
Balandžio 26 d. 
Gegužės 17 d. 
Birželio 21 d. 
Liepos 19 d., šeštadienis, 

gegužinė 
Rugpjūčio 23 d. 
Rugsėjo 20 d. 
Spalio 18 d. 
Lapkričio 15 d. 
Gruodžio 13 d. 
Visos sueigos vyks Atei

tininkų namuose. Jeigu batų 
kokių nors pakeitimų, narėms 
bus pranešta telefonu arba per" 
„Draugą". 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DANTU 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 

Dr. RIMAS NOVICKIS 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

traumų specialistas 
5645YV. Stanley Ave., Benvyn, IL 

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

tarus. Kalbame lietuviškai. 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia P!., Otland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Sutte A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
w^w^enterfor8ungBryandbrea0tieBflicorr} 

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

Center for HeaJtti, 
1200 S York, Bmhust, IL 60126 

630-941 -2609 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLCGAS-ŠIFOeS UGCS 

7 7 2 2 S. Kedzie Ave. 
Ch icago , IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave. . Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VT23NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 * 6 

Chicago, IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Tuntininkė Rasa Karvelienė užriša 
kaklaraištį naujai paukštytei Vik
torijai Stanovajai. 

Tai - Jūsų laikraštis 
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„VERPSČIŲ' KŪČIOS 
Gruodžio 16 d. vakarą 

„Verpsčių" būrelio sesės iš 
Čikagos ir apylinkių susirinko 
Dailos Liubinskienės namuose 
pasidalinti artėjančių šv. Ka
lėdų džiaugsmu ir seseriška 
šiluma. Gražiai papuošta 
eglutė, iškilmingai padengtas 
stalas su tradicine Kūčių 
žvakide ir sesių suneštais 
pačiais skaniausiais jų gamy
bos Kūčių patiekalais, žadėjo 
neeilinį pabendravimą. Tik be 
galo trūko šiais metais 
Aukščiausiojo Vadovo pasi
šauktų brangių sesių Ra
munės Lukienės ir Nijolės 
Maskaliūnienės. Prisiminėm 
jas tyliu susikaupimu ir su-
kalbėdamos „Viešpaties mal
dą" ir „Amžinąjį atilsį"... 

Kūčių vakarienę pradė
jome tradicinėmis apeigomis. 
Sesėms skaitant eiles, žva
kidėje viena po kitos sužibo 
žvakės, atstovaujančios įvai
riuose pasaulio kraštuose gy
venančias lietuvaites skautes. 
Šį vakarą raštu, mintimis ir 
širdimis jungėmės kartu su 
jomis į didįjį Seserijos ratą. 

Ilgai užtruko kol laužant 
ir dal inant is kalėdaičiais 
apėjome ilgą valgomojo stalą 
ir pasidalinome nuoširdžiais 
sveikinimais ir linkėjimais. 
Tik tuomet susėdome valgyti. 

Kalbos sukosi apie skau
tiškąjį gyvenimą ir veiklą. 
Džiaugėmės ir sveikinom sesę 
Nijolę Jankutę-Užubalienę, 
kurios eilėraščių rinkinį „Va
sara išeina" neseniai išleido 
prel. J . Prunskio ir Vydūno 
fondas. Paprašius, sesė Nijolė 
paskaitė keletą eilėraščių. Jie 
buvo tarytum šio vakaro ir 
Kalėdų dovana sielai — jaut
rūs, daug pasakantys, supran
tami. 

Kalėdinį gerąjį darbelį nu
tarėm įteikti Seserijos veiklos 
antrosios knygos leidybai pa
remti . Supynusios rankas , 
mintis ir ateinančioms šven
tėms linkėjimus, sugiedojom 
„Ateina naktis" ir taip sustab
dėm savo verpimo ratelių 
dūzgimą iki kitų metų. 

.Verpstė" Ritonė 
Rudaitienė 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


HELSINKIO KOMISIJOS 
FORUMAS 

Š. m. gruodžio 10 dieną, 
Kapitolijuje, Vašingtone „Hel
sinkio komisija" (JAV komisi
ja dėl saugumo ir bendradar
biavimo Europoje) surengė ne
eilinį forumą tema „Priešini
masis ir kova su antisemitiz
mu Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijos 
(OSCE) narių ir partnerių 
regionuose". 

„Helsinkio komisija" yra 
JAV vyriausybinė agentūra 
įkurta 1976 m. Komisijos 
pagrindinis tikslas yra stebėti 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo organizacijos na
rių veiksmus — ar jie atitinka 
ir nepažeidžia Helsinkio susi
tarimo, pasirašyto 1975 ra. 
Šiuo susitarimu dalyvau
jančios valstybės pasižadėjo 
gerbti žmogaus teises ir lais
ves, tame tarpe, žodžio laisva, 
laisvę religija' bei įsitikini
mams. Helsinkio susitarimas 
teigia, kad žmogaus teisės 
negali būti diskriminuojamos 
dėl rasės, lyties, kalbos a r 
religijos. 

Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacija 
turi 55 nares, tarp kurių yra 
ir Lietuva. 

Helsinkio komisijos foru
mo dalyviai: 

JAV Kongreso nariai: 
Christopher H. Smith (forumo 
pirm.), Benjamin L. Cardin, 
Alcee L. Hastings, Joseph 
Crowley; Vokietijos Parlamen
to nariai: vicepirmininkas 
/OSCE parlamentarinės asam
blėjos ryšių su visuomene ats
tovas dr. Gert Weisskirchen 
(forumo pirm.), Vokietijos 
Dietmar Nietan, Markus Lio-
ning. 

Forumo metu pasisakė: 
Antisemitizmo tyrimo centro 
atstovė dr. Juliane Danker-
Wetzel (Technologijos univer
sitetas, Berlynas), Lygos prieš 
šmeižtą direktorius Ken 
Jacobson, Fritz Bauer Frank
furte įkūrėjas dr. Hanno Loe-
wy, buvęs JAV ambasadorius 
Rumunijoje ir Amerikos žydų 
komiteto prezidentas Alfred 
H. Moses, Pasaulio žydų kon
greso prezidentas rabinas 
Israel Singer, Maskvos rašyto
jų centro pirmininkas Arkadi 
Vaksberg ir Kanados Senato 
narys Jerahumiel Grafstein. 

Svarbu paminėti, kad 
gruodžio 10 d. Helsinkio ko
misijos forumas buvo š. m. 
liepos mėnesį Berlyne vyku
sios OSCE Parlamento asam
blėjos, išreiškusios susirūpi
nimą dėl antisemitizmo augi
mo bei pradėjusios procesą 
skirta kovai su šia blogybe, 
pratęsimas. 

Dėl augančio antisemitiz
mo buvo susirūpinta ir imtasi 
priemonių, kai 2002 metų 
pavasarį—vasarą per Europą 
nuvilnijo daugelis antisemi
tinių išpuolių. Kai kuriose iš 
OSCE valstybių buvo nioko
jamos sinagogos, užpuolami 
žydų tautybės asmenys, Iz
raelio konsultantams siuntinė
jami neapykantos laiškai ir 
pan. 

Buvo prisiminta, kad 
Berlyne vykusios asamblėjos 
metu JAV pristatė rezoliuciją 
dėl kovos su antisemitizmu ir 
40 parlamentarų iš 14 vals
tybių parėmė šį projektą. Re
zoliucijoje teigiama, kad anti
semitinis smurtas nebus to
leruojamas, ypatingai XXI a., 
taip pat, OSCE narės ragina
mos imtis konkrečių veiksmų 
šiai vizijai realizuoti. 

Forume savo kalbas pri
statę asmenys išreiškė daug 
ir įdomių minčių — nuo anti
semitizmo atsiradimo šaknų 
iki konkrečių žingsnių, kaip 
kovoti su juo. Buvo prista
tytas detalus valstybių apibū
dinimas su antisemitinės veiklos 
pobūdžiu, intensyvumu ir t.t. 

Antisemitizmo istorija Eu
ropoje aptinkama jau XTX a. 
ir XX a., kada teologiškai grįs
ta judafobija išvystė etnocen-
trinį nacionalizmą — į žydus 
buvo žiūrima kaip į nelaukia
mus ateivius su įtarimu, vė
liau — su panieka, dėl ko žy
dai buvo įžeidinėjami, diskri
minuojami, išvarinėjami ir ga
liausiai— du trečdaliai Euro
pos žydų buvo sunaikinta. 

Antisemitinė veikla ypač 
suaktyvėjo šių metų balandžio 
— gegužės mėnesiais lygia
grečiai su Artimųjų Rytų kon
flikto paaštrėjimu. Pagrin
dinis šios veiklos motyvas — 
žydų pasaulio sąmokslas. Nuo 
1990 metų internete atsirado 
daugybė kraštutinių dešinių
jų pažiūrų grupuočių bei radi
kaliųjų Islamo fundamenta
listų tinklapių, kurie platina 
savo ideologiją neigdami 
holokausto egzistavimą bei 
skleidžia antisemitines idėjas. 
Tokių tinklapių greitai augan
tį skaičių galima būtų paaiš
kinti lengvu informacijos 
prieinamumu ir pačių platin
tojų geru užsimaskavimu. 

Kaip pavyzdys iš tokių 
tiklapių gana plačiai platintos 
informacijos buvo teorija, kuri 
teigia, kad 2001 metų rugsėjo 
11-osios išpuolius organizavo 
Izraelio slaptosios žvalgybos 
arba netgi Izraelio vyriausybė, 
siekiant užbėgti už akių drau
giškiems JAV ir arabų kraš
tų santykiams bei susikurti 
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Va čia — tai perkūnas 

Lietuviškas jaunimas po Mišių lietuvių misijoje - - Church of Epiphany bažnyčioje, Geoigetown, Washingtonj DC. 
Elvyros VodopaJienėe nuotr. 

patogią aplinką agresyvių 
planų vykdymui Palestinoje. 

Kalbant apie atskiras vals
tybes, pagal antisemitinės 
veiklos intensyvumą Prancū
zija užjma pirmąją vietą, 
antroje vietoje — .Belgija, 
Olandija, Jungtine Karalystė 
ir mažiausi antisemitinės 
veiklos atgarsiai girdimi iš 
Airijos, Liuksemburgo, Suo
mijos, Portugalijos, Švedijos 
ir Danijos. Kitose šalyse 
egzistuoja gana saviti anti
semitinės veiklos būdai, pvz., 
Graikijoje buvo niokojami pa
minklai ir kapavietės, anti
semitiniai pareiškimai buvo 
sutinkami spaudoje. Šie Grai
kijoje sutinkami vandalizmo 
atvejai' turi daugiau politinį 
atspalvį — jau nuo Antrojo 
pasaulinio karo Graikija buvo 
priešiška Izraeliui dėl šios 
sąjungos su amžinuoju priešu 
—Turkija. Ispanijoje gana 
aktyviai veikia neonacių 
grupuotės, šioje šalyje atlikta 
apklausa parodė, kad 34 
proc. atsakiusiųjų yra anti
semitinių pažiūrų. Vokieti
joje nuo 1990 metų buvo 
užregistruotas gana didelis 
skaičius išpuolių prieš žydų 
tautybės gyventojus, tačiau 
per paskutinius metus iš
puolių skaičius mažėja ir 
daugiausiai pasireiškia nea
pykantos laiškų siutinėjimu. 
Italija buvo pristatyta pa
našiai kaip ir Vokietija, ta
čiau išpuoliai vykdomi musul
monų religijos gyventojų. 
Kalbant apie Lenkiją, Slo
vakiją, Baltijos valstybes ir 
Rumuniją, buvo prisiminta, 
kad antisemitizmas naudoja
mas, kaip politinė priemonė 
sukelti nacionalinius jaus
mus ir tokiu būdu pritraukti 
pasekėjų. 

Taip pat buvo prisimintas 
paskutinis NATO plėtimas, 
kurio metu 7 naujos narės, įs
kaitant ir Lietuvą, buvo pa

kviestos tolimesnėms narystės 
deryboms. Čia buvo pasi
džiaugta, aktyvia JAV veikla, 
kuri privertė narystės sie
kiančias valstybes įvardinti 
holokausto nusikaltimus, gerbti 
jų aukas ir vykdyti teisin
gumą. Buvo priminta, kad 
Prahos viršūnių susitikimas 
dar nėra pabaiga. Šios šalys ir 
toliau bus stebimos, privalės 
kuo aktyviau dirbti kovojant 
su antisemitizmu bei ragi
namos kuc plačiau skleisti 
informaciją apie vykdytą 
holokaustą ir šviesti apie tai 
jaunąją kartą. 

Forumo metu pasisakiu
sieji pateikė pasiūlymus, ko
kių reikėtų imtis kovojant su 
antisemitizmu: 

išpuolius prieš žydų tauty
bės asmenis, institucijas va
dinti antisemitiniais nusikal
timais, o ne chuliganizmu ar 
politine nesantaika; 

politiniai vadai turėtų vis 
dažniau pasisakyti prieš 
fanatizmą sąlygojantį anti
semitinius išpuolius; 

OSCE ir toliau turi tvirtin
ti, kad antisemitizmas yra 
rasizmo ir ksenofobijos forma; 

siekti, kad visose šalių 
valstybiniuose lygiuose vieno
dai būtų kovojama su antise
mitizmu; 

plėsti ir vykdyti nešališką 
švietimą: 

kuo plačiau šviesti jaunąją 
kartą apie holokausto aukas; 

diegti spec. programas 
kovai su rasizmo ir neapykan
tos nusikaltimais; 

stebėti ir viešinti valsty
bių pareigūnus propaguojan
čius antisemitines mintis; 

stebėti ir viešinti šalis, ku
riose vyksta išpuoliai prieš žy
dų tautybės asmenis ir kt. 

Forumą vainikavo ragi
nančio laiško, skirto OSCE 
narėms, pasirašymas. Laišką 
pasirašė JAV Helsinkio komi
sijos nariai ir Vokietijos 
Parlamento atstovai, kuriuo 
Ejiopos saugumo ir bend
radarbiavimo organizacijos 
narių prašoma tęsti ben- j 
dradarbiavimo iniciatyvą bei i 
imtis rimtų priemonių kovai . 
su antisemitizmu. 

Kitos OSCE Parlamento : 
asamblėjos sesijos vyks Vieno- < 
je (šią žiemą) ir Roterdame 
(ateinančią vasarą), kurių me
tu, labai tikimasi, kad daugu
mos valstybių parlamentų ats
tovai pasirašys šį dokumentą 
ir įsipareigos siekti jame api
brėžtų tikslų. Parengė: 

Jūratė Mikšėnienė 
JAV LB įstaigos 

darbuotoja 
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KUR BUVO DINGĖS 
CASTRO? 

Fidel Castro, ilgametis Ku
bos diktatorius (valdęs dau
giau kaip 44 metus) pasisten
gia savo valdiniams viešai pa
sirodyti bent kelis kartus per 
savaitę, kad išsklaidytų gan
dus, kurie jam priskiria 
įvairias ligas. 76-erių metų su
laukęs, Castro tvirtina, kad jis 
sveikas ir tvirtas, nors savo 71 
metų amžiaus brolį Raul, ku
ris užima apsaugos ministro 
pareigas, jau yra paskyręs įpė

diniu. 
Apie gruodžio vidurį Fidel 

Castro staiga „dingo", nedaly
vavęs net svarbiame valdžios 
posėdyje. Gandai apie jo ligas 
dar sutirštėjo, kol pagaliau din
gimo paslaptis išaiškėjo. Pasi
rodo, kad Kubos diktatorių 
buvo „užpuolęs" kažkoks vaba
las, įgėlęs koją, o žaizda užsi
krėtusi. Gydytojai patarė nie
kur nevaikščioti, dėti šaltus 
kompresus ir sėdėti, koją aukščiau 
padėjus. Visgi gydytojų klau
so net diktatoriai. NYT 

Lietuvos vadovas Valdas 
Adamkus vakar paskelbė 
apie pasiryžimą kovoti dėl 
antros prezidento kadencijos, 
rašė „Lietuvos rytas" (02.9.6.) 

Asmeniškai nenorintį to
liau prezidentauti Valdą 
Adamkų rinkimuose be vargo 
priprašė 60 tautinių proto 
bokštų, po trijų dienų jo apsis
prendimą patikslino dienraš
tis, patyręs apie šią Lietuvos 
mokslininkų — intelektualų 
grupe, suburtą Adamkaus 
„svoriui" tarp šviesuomenės 
padidinti. 

Varžovai Adamkaus ne
paveja, tas pats dienraštis ra
šė rugsėjo 20 d., remdamasis 
„Vilmorus" apklausų duome
nimis. Į antrą rinkimų ratą 
patekęs, o dėl to niekas ne
abejojo. Valdas Adamkus 
gautų apie 56-54 nuošimčių 
balsų, o ten įkopę jo varžovai, 
sakykim, Paksas. Paulauskas 
ar Bobelis, surinktų tik apie 
26-24 nuošimčius, taigi ma
žiau negu pusę balsų. Atsa
kiusiųjų galvojimu, Lietuvos 
prezidentas turi būti išsila
vinęs, doras, jautrus, iškalbus, 
ir Adamkus jų tuos reikala
vimus patenkina. Matyt vien 
tik tokiais, stebėtinai Adam
kui palankiais, duomenimis 
nepasikliaudami, savo kan
didato laimėjimui užtikrinti 
rėmėjai paruošė ir išleido dvi 
apie Adamkų knygas. Vieną jų 
— „Lietuva prie Adamkaus" 
— „Lietuvos ryto" vedamasis 
taip apibūdino: „Tai patai
kūniška knyga, kurioje inte
ligentiški žmonės tiesiog rung
tyniauja tarp savęs, kas la
biau pašlovins prezidentą. Ko 
gero ikikariniai inteligentai 
šitaip net diktatoriui A. Sme
tonai nepataikavo". 

Ir tokios nuotaikos vyravo 
net iki pirmojo rato. Rimčiau
siam varžovui Algirdui Bra
zauskui kandidatuoti atsisa
kius, Kaziui Bobeliui, kuris, 
beje, vienu laiku apklausų 
lentelėje buvo įkopęs į antrą 
vietą ir Adamkui rimčiau 
pradėjęs grasinti, dėl JAV pi
lietybės juokingai apsimela-
vus ir dėl to sužlugus, durys į 
Prezidentūrą antrą kartą 
Adamkui buvo plačiau atida
rytos negu pirma. Tai liudijo ir 
pats antrasis ratas, ir Lie
tuvos politikos žinovai užsie
nyje. ,,Adamkus Lietuvoje 
užtikrintas" — rašė „Chicago 
Tribūne" gruodžio 22 d., pirmo 
rato balsavimui prasidėjus. Ir 
ar daug kas galėjo tikėti, kad 
pirmajame rate net 15 nuo
šimčių balsų savo varžovą 
pranokęs, ne tik Lietuvoje, bet 

ir pasaulyje žinomas, brandus 
Lietuvos prezidentas pra
laimės mažai žinomam, nenu
sistovėjusiam, besiblaškan
čiam, iš lakūno politiku tapu
siam 46 m. , jaunikliui?" Juo 
labiau, kad už Adamkų pa
sisakė visos didžiosios poli
tinės partijos, nuo dešiniųjų 
konservatorių, per centristus, 
liberalus, moderniuosius krikš
čionis demokratus iki kairiųjų 
socialdemokratų. Ir, kaip ma
tyti, iš to nieko neišėjo. „Jau
niklis" laimėjo ne bet kaip, 
vos ne triuškinančiai, ne 
14,000 balsų skirtumu, kaip 
praėjusiuose rinkimuose Adam
kus nurungė Paulauską, bet 
140,000, taigi net 10 kartų 
didesniu, nuošimčiais matuo
jant, santykiu 55:45. Iš kur 
toks perkūno trenksmas atsi
rado? Tikras, įtikinantis, ati
dundėjęs po poros valandų vos 
balsavimo būstines uždarius? 
Ir taip „trenkė" ne kuri nors 
viena vietovė, bet visa Lie
tuva, nes iš 60 rinkiminių apy
gardų, prezidentas Valdas 
Adamkus laimėjo tik penkias: 
Vilniaus ir Kauno miestų, 
Kauno, Birštono ir Palangos 
rajonų. Kodėl taip atsitiko? 

Daug kas ieškos atsakymų 
į šį klausimą ir daug jų ras. 
Tikrų ir išgalvotų. Gal kas 
nors ir knygą parašys? O ver
tėtų, nes čia maišosi politikoje 
rečiau pasirodantys reiškiniai. 
Pirmiausia — Lietuva ir jos 
išeivija. Šiuose rinkimuose sa
vo žemėje gyvenanti tauta 
„nupūtė" net tris išeivius: ke
letą kartų „aukštyn" — „že
myn" plasnojusį „amerikoną" 
Kazį Bobelį, „australą" Juozą 
Petraitį ir vieną kadenciją 
bandyta Valdą Adamkų. Ar 
tai reiškia, kad daugiau tokių 
bandymų Lietuva nebedarys? 
Turbūt: nuvylėte ir daugiau 
jūsų čia nebereikia. JAV spau
da: „Chicago Tribūne", „Chi
cago Sun — Times" ir „New 
York Times" pralaimėjimo 
priežastį nurodo per didelį 
Adamkaus pasitikėjimą savi
mi, sukėlusį jo rinkiminio šta
bo aplaidumą, ir Pakso veik
lumą, balsuotojus net akroba
tiniais lėktuvo skrydžiais gau
dant. Tačiau pati didžioji 
priežastis, manau. Adamkaus 
nepakankamas dėmesys Lie
tuvos vidaus reikalams, ypač 
kaimui ir jo ekonomikos vysty
mui. Netiesiogiai tai jis pats 
pripažino ir dabar, po pra
laimėjimo vardindamas savo 
neatliktus darbus krašto vidu
je, supratęs, kad užsienio poli
tikoje jo pasiektu įvaizdžiu 
balsuotojai mažai domėjosi. 

• • 

• 

110 METU KARVEDŽIUI 
J. VARIAKOJUI 
STASYS IGNATAVIČIUS 

. 

Nr.3 
Kariuomenės vadui įsa

kius, kpt. J. Variakojis pa
siuntė dar vieną batalioną, bet 
jėgos vis vien buvo nelygios, 
nes miestą gynė 3 pėstininkų 
batalionai, kavalerijos eskad
ronas ir lauko artilerijos ba
terija. Sostinę teko palikti 
lenkams. J. Variakojo nuomo
ne Vilniaus Lietuvos daliniai 
apginti negalėjo, nes per 
trumpą laiką sukoncentruoti 
daugiau pajėgų buvo neį
manoma. Gen. Želigovskiui 
buvo geros aplinkybės puoli
mui —jo pajėgos buvo gauses
nės, galėjo laisvai manevruoti, 
pastoviai gaudavo pastipri
nimą ir kt. Lietuvių padėtis 
buvo žymiai prastesnė. 

J. Variakojo pulkas spalio 
8-9 d. gynėsi ties Jašiūnais ir 
Rūdininkais, tačiau stipresnių 
jėgų spaudžiamas (puolė gen. 
Želigovskio taip vadinama 
„Lietuvių-Baltgudžių divizija" 
susidedanti iš dviejų pėsti

ninkų brigadų, dviejų kavale
rijos brigadų ir gausia artiler
ija), buvo priverstas pasi
traukti Sketerių link. Visą 
spalio mėnesį pulkas atmu
šinėjo gausesnio priešo atakas 
dešiniajame Neries krante. 
Kovotojų gretos retėjo ir buvo 
kuopų, kuriose buvo likę po 20 
kovotojų. 

Lapkričio 17 d. lenkai pra
dėjo paskutinį ir didįjį puo
limą. Lenkai privertė 2 pėsti
ninkų pulką pasitraukti iš 
Giedraičių, 7 pėstininkų pul
kas paliko Širvintas, tačiau J. 
Variakojis su 4 pėstininkų 
pulku liko tvirtai stovėti 
Musninkų ruože. J. Variakojis 
labai sumaniai ir sėkmingai 
manevrams ir kontratakoms 
išnaudojo dešiniajame sparne 
esančią Neries upe. Lenkų 
kariuomenės veržimasis Kau
no link ties Musninkais buvo 
sustabdytas tik J. Variakojo 
karinio talento dėka. Pulkas 

sugebėjo ne tik atmušti visas 
lenkų atakas, bet dar pereida
vo į puolimą ir kai kuriose 
vietose privertė lenkus trauk
tis. Lapkričio 20 d. kpt. J. 
Variakojis duoda įsakymą 
pulkui pulti priešą visu pulko 
ruožu. Puolimo lenkai neat
laikė ir ėmė paniškai trauktis 
palikę veik visą savo gurguolę. 
„Kada mūsiškiai pradėjo to
liau vyti priešą. Santarvės ko
misija su pik. Chardigny prie
šakyje sustabdė ginklus. Jei ta 
komisija nebūtų įsikišusi, mes 
būtume galėję užimti ir Vil
nių, nes karių ūpas buvo pa
kilęs, o lenkai, kaip mes vėliau 
sužinojome savo kariuomenės 
ūkio dalis Vilniuje buvo jau 
pasiruošę evakuoti Lydos link, 
kur stovėjo gen. Rydz-Smigly 
korpas" — apie šį momentą 
savo knygoje „4 Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo pėstininkų 
pulkas" rašė J. Variakojis. 

Pasibaigus kovoms su 
lenkais, pulkui buvo pavesta 
saugoti Širvintų — Giedraičių 
ruožą. 

1921 m. rugsėjo 21 d. kpt. 
J. Variakojis atsisveikino su 
savo pulku, nes buvo paskir

tas III pėstininkų divizijos 
štabo viršininku. 1922 m. lap
kričio 30 d. jis buvo koman
diruotas į Aukštuosius kari
ninkų kursus, kuriuos baigė 
1923.10.30 d. Po kursų grįžo į 
III pėstininkų divizijos štabo 
viršininko postą. Tų pačių lap
kričio 15 d. III pėstininkų 
divizija buvo performuota į III 
karo apygardą. Pik. ltn. J. Va
riakojis paskirtas šios apygar
dos štabo viršininku. 

1926 m. balandį, staiga 
pablogėjus sveikatai, J. Varia
kojis išėjo į atsargą. Nusipirko 
Šešuolėliuose dvarą ir ėmė 
ūkininkauti. Beje, šiame dva
re dažnai lankydavosi prezi
dentas A. Smetona ir minis
tras pirmininkas J. Tūbelis. 

1928 m. lapkričio 29 d. jis 
buvo pakviestas į Ministrų 
kabinetą ir sutiko užimti Su
sisiekimo ministerijos val
dytojo pareigas. 1929 m. 
rugsėjo 24 d. pik. ltn. J. 
Variakojis buvo paskirtas 
krašto apsaugos ministru. 
1930 m. vasarą, pablogėjus 
sveikatai, jis paprašė Respub
likos prezidento A. Smetonos 
atleisti iš pareigų. 1930 m. 

birželio 28 d. jis grįžo į savo ūkį. 
Ūkininkaudamas Šešuo

lėliuose, jis aktyviai įsijungė į 
vietos gyventojų visuomenini, 
kultūrini ir ekonominį gyveni
mą. Jsteigė ir 10 metų pirmi
ninkavo Zibalų pieno perdir
bimo bendrovei, dalyvavo Šir
vintų smulkaus kredito drau
gijos valdybos darbe, buvo iš
rinktas Ukmergės žemės ūkio 
draugijos garbės pirmininku. 

Nuo 1922 m. jis buvo 
Lietuvos evangelikų-refor-
matų Sinodo kuratorius. 

Per pirmąją bolševikų oku
paciją buvo nacionalizuotas jo 
dvaras ir jis su šeima kukliai 
apsigyveno Vilniuje. Buvo 
įrašytas į itin nepatikimų ir 
tremtinu žmonių sąrašą. 1941 
m. birželio 14 d. ankstų rytą 
buvo apie tai įspėtas, greitai 
su šeima išvyko iš namų ir 
laimingo atsitiktinumo dėka 
išsigelbėjo nuo tremties ir 
pražūties. 

Vokiečių okupacijos metu 
jam buvo leista sugrįžti ir 
apsigyventi bolševikų nacio

nalizuotame dvare Šešuolėliuo
se. 1944 m.,- artėjant artrajai 
bolševikų okupacijai, J. Va
riakojis su šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Gyveno Wuerzbur-
go pabėgėlių stovykloje, atyvi-
ai dalyvavo lietuvių pabėgėlių 
visuomeninėje - kultūrinėje 
veikloje, o 1949 m. emigravo į 
JAV. Apsigyveno Čikagoje, vė
liau persikėlė į Čikagos prie
miestyje esantį St. Charles 
miestelį. Abiem su žmona teko 
dirbti sunkų fizinį darbą fab
rike. Bus daugiau 

Minėjimo organizatoriai ir švedai prie karvedžio Jono Variakojo portret Romo Eidukevičiaus nuotr. 
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TRUMPAI, KELIOS MINTYS... 
Lietuva ir lietuviai ame

rikiečiai įdėjo daug pastangų, 
kad Lietuva būtų pakviesta į 
NATO. Tos pastangos davė 
gerus vaisias. Lietuva yra 
NATO narė ir jos ateitis 
apsaugot?, nuo netikėtumų. 

Sovietų Sąjungos nebėra, 
bet dar šį rudenį, spalio revo
liucijos "dieną, Rusijoje demons
travo tūkstančiai komunistų 
ir jiems palankių žmonių. 
Atrodo, kad komunizmas dar 
gyvas. Antro pasaulinio karo 
metu Amerikos ir Anglijos 
vadovai dovanojo Sovietų 
Sąjungai Rytprūsius. Raudo
noji armija, užėmusi šį kraštą, 
išžudė vietinius gyventojus ir 
jų vietoje apgyvendino rusus. 
Dauguma vietinių gyventojų 
buvo lietuvių kilmės. Sovietai 
Rytprūsius pavadino Kali
ningrado sritimi. Lietuvai tos 
žemės yra Mažoji Lietuva. 
Dabar Amerika ir Anglija 
turėtų atitaisyti tą klaidą ir 
atiduoti šias žemes Lietuvai. 

Prez. Bush lankantis 
Vilniuje, minia jį sveikino ir 
vis sakė „ačiū, ačiū"... Ame
rikiečių delegacija negalėjo 
suprasti, dėl ko Lietuvoje visi 
serga sloga, kol buvo paaiškin
ta, kad lietuviškas „ačiū" 
reiškia dėkui. 

„Draugo" 2003 metų ka
lendorius labai gražiai išleis
tas. Malonu, kaip žmonės 
sako, paimti į rankas. Tikiu, 
kad ir kitais metais skaityto
jai gaus tokį pat gražų kalen
dorių ir tik gal būtų dar malo
niau, jei vaizdai iš Lietuvos 
būtų įvairesni. Fotografai 
suteiktų daug malonumo 
skaitytojams, jei duotų „Drau
gui" savo gražiausias nuo
traukas, padarytas Lietuvoje, 
o „Draugas" tinkamiausias 
išspausdintų savo kalendoriu
je. Visi turime paremti vienin
telį dienraštį už Lietuvos ribų. 

Lietuvoje, kaip ir kitose 
demokratinėse valstybėse, 

vyksta rinkimai. Rinkimuose 
gali dalyvauti jos piliečiai. 
Lietuva turi dvi grupes 
piliečių. Vieni jų gyvena 
Lietuvoje, moka mokesčius ir 
atlieka kitas prievoles. 
Pavadinsiu juos aktyviais 
piliečiais. Kitą grupę sudaro 
tie, kurie ilgą laiką gyvena 
užsienyje ir nenori ar negali 
grįžti nuolatiniam apsigyve
nimui Lietuvoje. Pavadinsiu 
juos pasyviais piliečiais. Tai 
grupei priklauso ir per 
paskutinį dešimtmetį išva
žiavę į užsienį nuolatiniam 
apsigyvenimui piliečiai. Pasy
vūs piliečiai turėtų pagalvoti, 
kokią paslaugą jie daro, bal
suodami Lietuvos rinkimuose? 
Jų balsai gali nulemti 
Lietuvoje gyvenančių žmonių 
ateitį. 

A. Grybas 
Setauket, NY 

TAD ffi SPAUSDINAME 

Kreipiuosi su prašymu iš
spausdinti „Draugo" laikrašty
je mano padėką Jūsų gerbėjai 
ir pagalbininkei Marijai 
Noreikienei iš Oak Lawn. Esu 
Popiežinio Laterano univer
siteto Romoje doktorantas. 
Neturėčiau tokios galimybės 
už savo lėšas studijuoti 
Amžinajame mieste, jei 
nebūtų geradarių, todėl esu 
nuoširdžiai jiems dėkingas, o 
ypač Marijai. 

Marija už ilgametę lab
daros veiklą ypač nusipelnė 
visokeriopos pagarbos. Dau
gelis su dėkingumu ją prisi
mena Lietuvoje. Ir dabar, kai 
daugeliui žmonių nėra lengva, 
ji dalinasi savo gerumu ir 
nuoširdumu, kiek tik pajėgia. 
Esame dėkingi už Marijos 
moralinę ir materialinę 
paramą, kuri sklinda iš jos 
neišsenkamo optimizmo ir 
energijos, ir kuri suteikia 
paskatinimo, entuziazmo 

aukštesniems siekiams. Kartu 
pasinaudodamas J ū s ų plačiai 
skaitomo laikraščio galimybe, 
norėčiau palinkėti Marijai 
Noreikienei ir jos šauniai 
šeimai Dievo palaimos ir 
visokių gėrybių. Visus mus, 
kurie turėjome galimybę pa
žinti Mariją, teįkvepia jos 
pavyzdys mylėti savo artimą ir 
džiaugtis gyvenimu bei gali
mybe iš naujo atverti krikš
čioniško gyvenimo vertybes, 
kurias, deja, šiandien slegia 
beatodairiško skubėjimo ir vien
kartinės naudos siekimo dul
kės. Tad linksmų, prasmingų 
Kalėdų ir gerų Naujųjų metų. 

Jonas Juškevičius 
Roma, Italija 

KAS YRA PATRIARCHAS? 

Bibliškoje istorijoje patri
archas yra šeimos genties ar 
tautelės galva. Krikščio
niškoje Bažnyčioje tas titulas 
priklauso aukščiausiajam baž
nytiniam autoritetui . Popie
žius yra visos R. K. Bažnyčios 
patriarchas. Žiloje senovėje 
patriarchas būdavo Romos, 
Aleksandrijos bei Antioch 
vyskupai, o IV š. dar prisidėjo 
Konstantinopolio bei Jeruza
lės patriarchai. Taip pat 
graikų ir romėnų civilizacija 
turėjo patriarchalinių elemen
tų. Dar įr dabar Azijos kla
joklių tautelės tebevartoja šią 
visuomeninę pagarbos formą. 

Kaip matome iš istorijos, 
patriarcho titulas nebuvo šiaip 
sau, it kam ant seilės pakliu
vus, mėtomas bet kam. 
Lietuvos istorijoje, kiek žino
ma, tebuvo du patr iarchai 
Martynas Jankus ir dr. Jonas 
Basanavičius. Kas jiems su
teikė tuos titulus neteko iš
studijuoti bei gil iau išna
grinėti. Vien težinoma, jog jie 
buvo pagarbiai pripažinti 
visos tautos! Ne vien tik lietu
vių tauta juos didžiai gerbė (ir 
vertino'), bet net ir priešai, 
kurie nekentė jų dėl did
vyriško jų pasiaukojimo savo 
mylimai tėvynei! Okupacijų 
metu pirmiausiai nugriovė jų 
paminklus. 

Tačiau jie patys — nei 
vienas, nei kitas — savęs pa
triarchu nevadino. O dėkingoji 

tauta buvo „šykštuolė", tuo 
titulu kam tik pakliuvo, lyg 
vaikai žaisdami akmenėliais, 
nesišvaistė... Net toks tautos 
švyturys, prasiveržęs priekin 
darbu bei žodžiu — savo veik
la ir raštais, paaukojęs visą 
savo gyvenimą — Lietuvai — 
Vydūnas — nebuvo patriarchu 
vadinamas. Visų aukščiau 
išvardintų nuopelnų neį
manoma čia surašyti — būtų 
tomai jų.... Tačiau nėra nei 
reikalo. Kiekvienas lietuvis 
žino juos, stovinčius savo tau
tos priešakyje ir vedančius ją 
į šviesų, laisvą rytojų. 

Nesiveliant į ginčus, pa
gerbiant Viliaus Trumpjono, 
energingo Mažosios Lietuvos 
veikėjo, pasisakymus (ir jis 
teisus'), o taipgi gerbiant Lie
tuvos evangelikų liuteronų 
dvasininkus (jų laišką), vis 
dėlto labai keistai atrodo, kaip 
tas žmogus, šiuo atveju 
Kurtas Vėlius, „ragais ir 
nagais" skinasi sau kelią į 
patriarcho titulą. Puiku, jog 
dvejetas garbingiausių Lietu
vos vyrų savo asmeniškuose 
laiškuose gimtadienio proga 
pavadino jį patriarchu. Sma
gu, kad jis veikė ar tebeveikia 
Lietuvai. Tačiau... patriar
chas? Tokių „patriarchų" 
tu rė tume kur kas gausiau, 
daug labiau nusipelniusių 
savo darbais, lėšom bei raš
tais, dar vis be at«. dairos tebe-
plušančių Lietuvos labui. 

Tebūnie leista pačiai lietu
vių tautai spręsti, kas yra tas 
patriarchas! Tai ne draugų, ne 
saujelės vadinamų „gerbėjų" 
reikalas — tai būna visos tau
tos garbingas įvertinimas, 
orumo pilna žmonių padėka 
išskirt inai nusipelniusiam 
taur iam tautos sūnui! Vox 
populi — vox dei! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

KARAVANAS EINA 
TOLIAU 

Lygiai kaip labdara iš 
Amerikos ir kitų Vakarų šalių 
neprikels Lietuvos ekonominio 
gyvenimo, taip ir besiartinan
tys prezidento bei savivaldy
bių rinkimai nepastatys Lie
tuvos ant tvirto, tikro kelio. 

Šiuolaikiniai rinkimai palygi
nus yra tik kosmetiniai da
lykai. Lietuvos valstybinė ad
ministracija, lygiai kaip ir 
daugumos jos piliečių gyveni
mas, yra supančiotas gobšių 
nomenklatūrininkų, kurie už
grobę biurokratines viršūnes, 
krauna sau turtus, neatsižvelg
dami į piliečių ir valstybės 
reikalus. 

Lietuvai reikia gilių, elas-
tiškų vidaus valdymo ir socia
linių reformų, kad ją išlaisvin
tų — ištrauktų iš dabartinės 
netvarkos ir valdininkijos 
korupcijos liūno. Be reformų 
įgyvendinimo biurokratinis 
trepsėjimas vietoje tęsis to
liau, kaip jis klestėjo ligi šiol. 
Pagal dabar vykdomą švietimo 
reformą, mokyklose bus įves
tos žydų holokausto pamokos, 
tačiau apie įvedimą sovietų 
genocido pamokų ar tautinį 
auklėjimą — dalykų, kurie 
riša tautą dvasiškai, nieko 
nesigirdi. 

Jeronimas Tamkutonis 
Chicago, IL 

JUOKIASI PUODAS, 
KAD KATILAS JUODAS 

Pora pastabų ryšium su 
Onės Baliukonės straipsniu 
„Pradžioje buvo žodis" šeštadie
nio, lapkričio 16-tos, laidoje. 
Visiška' sutinku su autorės 
mintimis bei jos išvadomis. 
Nesu lietuvių kalbos žinovas, 
tačiau tai buvo ir mano gimto
ji kalba. Skaitydamas minėtą 
straipsnį, tačiau pastebėjau 
daug autorės vartotų žodžių, 
kurie irgi yra atkeliavę į mūsų 
kalbą iš svetimų kalbų, ir, 
nors daugelis iš jų jau prigiję 
ir lietuvių kalboje, rašant tokį 
straipsnį gal turėjo būti 
daugelis pakeisti grynai lietu
viškais žodžiais? Pavyzdžiui: 
rašytojos vartotas žodis pir
mas — mano parinktas lietu
viškas žodis po to egzisten
cinės - esminės, buitinės; intui
tyviai — vidiniai: egzistuoja — 
randasi; subtiliausia — švel
niausia; tyliausia, fizinė — kū
niška; žemiška, apčiuopiama, 
erotika — aistra; aistrų ver
petas; pornografija — neš
vankumo; ištvirkimo patieki
mas, instinktų — nuojautų, 

SEIMININKIŲ 
KERTELĖ 

Paruošia A d e l ė 

VIŠČIUKO IR RYŽIŲ 
UŽKEPAS 

2 puod. virtos ar keptos 
supjaustytos viščiuko krū
tinėlės 

2 puod. tamsių ryžių (gali
ma vartoti ir šviesius) 

1 puod. sukapoto saliero 
kotų 

1 puod. sukapotų svogūnų 
L/2 puod. sumažinto riebu

mo majonezo 
1 skardinukė grybų sriu

bos (mushroom soupi 
1 puod. susmulkintų mig

dolų riešutų (almonds) 
Viską, išskyrus riešutus, 

sumaišyti. Sudėti į riebalais 
išteptą kepimo indą ir kepti 
įkaitintoje iki 350 laipsnių F 
orkaitėje 30 minučių. Riešu
tus užbarstyti ant viršaus po 
15 minučių kepimo, tuomet 
kepti toliau. 

JAUTIENOS EŽIUKAI 
1 svaras liesos maltos jau

tienos 
1/2 puod. nevirtų ryžių, 

perplautų šaltu vandeniu 
174 puod. smulkiai su

pjaustytų svogūnų 
1/2 šaukštelio druskos 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
2 nedidelės skardinukės 

pomidorų padažo (tomato sau-
ce) 

1 puod. vandens 

2 šaukštai aliejaus 
Sumaišyti maltą jautieną, 

ryžius, svogūnus ir priesko
nius. Padaryti mažus kamuo
liukus. Įpilti į keptuvę aliejų ir 
mėsą iš visų pusių apkepti. 
Sumaišyti pomidorų padažą 
su vandeniu, užpilti ant mė
sos, uždengti ir troškinti apie 
45 minutes, kol mėsa bus vi
siškai iškepusi ir ryžiai 
minkšti. 

Pastaba: šį receptą galima 
„pagerinti", visų pirma alieju
je pakepinus supjaustytą 
svogūną, kol pasidarys per
matomas (bet neparuduos), o 
padarytus „kamuoliukus" 
prieš kepant pavolioti į miltus. 
Baigus kepti, keptuvėje liku
sius riebalus atsargiai nupilti, 
į keptuvę įpilti pusę puoduko 
vandens arba jautienos sul
tinio, gerai sumaišyti su liku
siu ant dugno pomidorų pa
dažu; nusunkti nedidelę skar
dinukę virtų grybų (stems and 
pieces), sudėti grybus į padažą 
keptuvėje, užvirti. Jeigu atro
dys per skystas, galima mil
tais sutirštinti. Padažą užpilti 
a n t , jautienos ežiukų". 

NETIKRAS ŽUDOS 
1 ir 1/2 sv. maltos jautienos 
1 (4 uncijos) dėžutė pomi

dorų sulčių (tomato juice) 
3/4 puod. avižinių nevirtų 

dribsnių (oatmeal) 
1 kiaušinis, truputį paplaktas 
1/4 puod. smulkiai su

pjaustytų svogūnų 
1 šaukštelis druskos, 
maltų pipirų pagal skonį 
Įkaitinti orkaitę iki 350 

laipsnių F. Dubenyje sumai
šyti visus produktus, sudėti į 
neišteptą kepimo indą (8x4x2 
loaf psn), kepti apie 1 vai. 
Prieš pjaustant palaikyti inde 
5 minutes. 

Šis receptas yra laimėjęs 
premiją. 

Pastaba: jeigu kepimo 
indo šonus ir dugną patepsite 
pienu, prieš dedant į orkaitę, 
kepsnys bus dar skanesnis. 

SPANGUOLIŲ-AGUONŲ 
PYRAGAS 

2 ir 1/2 puod. miltų 
3/4 puod. cukraus 
2 šaukštai aguonų (sausų 

sėklų) 
1 šaukštas kilimo miltelių 
1 puod. lieso pieno (skim milk) 
1/3 puod. ištirpinto marga

rino arba augalinio aliejaus 
1/4 puod. be trynių kiau

šinių produkto — Egg Beaters 
arba Better'n Eggs (vienas 
indelis) 

1 šaukštelis vanilijos 
2 šaukšteliai tarkuotos cit

rinos žievelės (tik geltonoji da
lis) 

1 puod. šviežių arba šal
dytų spanguolių, sukapotų 

Dubenyje sumaišyti mil
tus, cukrų, aguonas ir kilimo 
miltelius; k i tame dubenyje 
sumaišyti visus likusius pro
duktus, pamažu supilti į miltų 
mišinį ir sumaišyti neper-
maišant, kol pasidarys tešla, 
bet nebus visai lygi masė. 

Pamažu įmaišyti spanguoles. 
Tešlą sukrėsti į pateptą 8 ir 
l/2x 4 ir l/2x 2 ir 1/2 colio 
dydžio kepimo indą (loaf pan). 
Kepti įkaitintoje iki 350 laips
nių F orkaitėje 60-70 mi
nučių. Atvėsinti keptuve. 

Atvėsusį pyragą galima 
papuošti, ant viršaus užpilant 
iš 1 puod. malto cukraus ir 5 
šaukštelių citrinos sulčių pa
darytu skiediniu. 

Pastaba:.šis pyragas visai 
neturi cholesterolio, nes jame 
nėra kiaušinio trynių; labai 
nedaug riebalų, vartojant 
aliejų vietoj margarino; taip 
pat palyginti nedaug cukraus. 

Atsiuntė teta Viktorija 

MORKTNIS „MEDUOLIS" 
1 šaukštas cinamono (pa

dalintas į dvi dalis) 
2 dėžutės, po 14 uncijų 

kiekviena, paruoštų „ginger-
bread cake" miltų (Pillsbury 
ar kt.) 

1 (20 uncijų) skardinukė 
susmulkintų ananasų, nusun
kus skystį (crushed pineapple) 

1/4 puod. canola aliejaus 
maždaug 3 ir 1/2 puod. 

smulkiai sutarkuotų morkų 
1 puod. kapotų graikiškų 

riešutų (walnuts) 
1 puod. šviesių razinų 
1 ir 1/4 puod. vandens 
Įkaitinti orkaitę iki 350 

laipsnių F. Riebalais ištepti 3 
(9 colių diametro kiekvienas) 
keptuvus. Dubenyje sumaišyti 
1/2 šaukšto cinamono su sau
sais „cake mix" miltais. Elek
triniu plakikliu (mažiausiu 
greičiu) sumaišyti miltus su 
ananasa is , vandeniu, alie
jumi, kol pasidarys lygi tešla. 
Šaukštu įmaišyti tarkuotas 
morkas, riešutus ir razinas. 

pojūčių; fiziologijos — kūno 
veiklos; intelektualų — iš
silavinusių; šviesuolių, barba
rizmais — svetimžodžiais; žar-
gonine — išsigimusia kalba; 
mentalitetu — mąstymu; 
mąstysena, kolektyvinės — 
bendros; cenzo — laipsnio; 
skirsnio, arogantiški — pasi
pūtę, su kitais nesiskaitantys; 
sinonimu — artimos reikšmės 
žodžiu; narkomanija — 
svaigalų puoselėjimas; svaiga
lams atsidavimas; parazitas — 
išnaudotojas, kenkėjas; vul
gari — storžieviška bjauri; 
archetipine — senovės pritai
kyta; sekso — lyties, lytinio 
bendravimo; primityviau — 
paprasčiau; idiotiškasis — be
protiškasis, cinizmas — begė
diškumas; video — vaizdajuos
tė; chamizmo — prasčiokišku
mo; evoliucijos — išsivystymo; 
ciniška — begėdiška; agresija 
— užpuolimas; cenzūra — pa
tikrinimas, išskyrimas; sin
taksė — sakinių mokslas; ele
mentaria — paprasta; karika
tūriškas — pašiepiantis; 
nesukritikuoti — nesupeikti; 
instrumentas — įrankis; sak-
ralusis — šventiškas, šventas, 
garbingas; materija — sudėtis, 
medžiaga; substancija — 
esmė, esmingumas; simboliko
je — vaizdinėje sąvokoje; po
tencija — galia; unikalios — 
vienuotinos; metafizinės — 
viršžmoniškos, viršžemiškos; 
sfera — aplinka; globalėjant 
— pasaulėjant; internetas — 
tinklalapis; integralumo — 
prisitaikymo; biurokratinės — 
vilkinančios; funkcinė — veik-
linė; s truktūra — sudėtis, 
sudėjimas; kultui — garbinan
čiai aplinkai, būriuotei; leksi
ka — žodynas; absurdiškas — 
nesąmoningas, seksualumas 
— lytiškumas, lytiškumo po
mėgis; moralumas — padoru
mas; elitiškumą — išrinktinu-
mą; diskursuose — pokalbiuo
se, ginčuose; mikrokosmose — 
mažybiniam pasaulyje. 

Tai dar ne visi svetimi žo
džiai vartoti minėtame 
straipsnyje. Vartoti dar buvo 
ir kompiuteris, epocha, tele
patiškai, technologija ir 1.1., 
1.1. Aš pats irgi, bendrau
damas su dabartiniais studen
tais, jiems prikišdavau už var-

PASLAUGOS 
\lTOMOfflJQ NAM*, SVĮKATOSR 

GYVYBES MULOMIS 
Aeentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Aukse S. Karte kalba lietuviukai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Padalinti tešlą į tris dalis, po 
lygiai į visus tris keptuvus. 
Kepti 25 minutes. Atvėsinti 
10 minučių, tuomet išimti iš 
keptuvų ir visiškai atšaldyti 
ant grotelių. 

Aptepimas 
Galima pasinaudoti pa

ruoštu „baltu" aptepimu (3 
dėž. po 16 uncijų „vanilla 
frosting" ), jį sumaišant su 1 
šaukštu citrinų sulčių, 1/2 
šaukšto cinamono. Tačiau šis 
aptepimas yra gerokai saldus, 
tad geriau panaudoti savo 
pagamintą: 2 (po 8 uncijas 
kiekviena) plytelės visai be 
riebalų minkšto sūrio (fat free 
cream cheese); 1/2 puod. 
malto cukraus; 1 šaukštas cit
rinų sulčių ir likusieji (1/2 
šaukšto) cinamono. Sūrį ir 
kitus produktus gerai elek
triniu plakikliu išplakti, kol 
aptepimas bus lygus ir 
apyskystis. 

Torto dalis dėti ant viena 
kitos, patepant aptepimu, 
pagaliau viršų ir šonus ap
tepant ir papuošiant ka
potais riešutais. 

Pertepimui galima vartoti 
rūgštesnę uogienę, pvz., ab
rikosų, tuomet nereikės tiek 
daug . otepimo ir pakaks 
viršui bt šonams. 

Atsiuntė teta Viktorija, 

STASYS CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės: „sidings". 

,.soffits'*...decks"„.gutters".plokšti 
ir „shmgle"" 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 

SIŪLO KELIAUTI 

Discounted Airline tickets from 
New York and Chicago to Vilnius 

Fregata Travel 
250 West 57 Street New York, 
NY 10107 Tel. 212-541-5707. 

SIŪLO DARBA 

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

Atlyginimas nuo 
$1.500 iki $1,800. 

Tel. 901-218-7481. 

tojamus aukcionus (varžy
tines), obligacijas (valstybi
nius lakštus), klyringus (atsis
kaitymus), balotiravimą (bal
savimą). Kiekviena gyva kalba 
pasisavina žodžius iš kitų 
kalbų. Po kiek laiko šie nau
jieji prigiję žodžiai pasidaro 
savi. Mano pateikti pavyzdžiai 
iš minėto straipsnio parodo, 
kad vienos ar kitos kalbos 
tyrumas priklauso nuo to, kokį 
laikotarpį laikome šios kalbos 
pradžia. Sveikintina, kad mes, 
kaip ir prancūzai, bandome 
išsaugoti savo grynąją kalbą, 
tačiau ir jų pastangos šiandien 
neatsilaiko prieš užsienio 
kalbų skverbimąsi į savąją. 

A. K Grina 
Bensenville, IL 

IŠ DIDELIO RASTO 
IŠĖJO IŠ KRAŠTO... 

Dažnai skaitome mūsų 
spaudoje: tokia ir tokia sąjun
ga, toks ir toks sambūris, toks 
ir toks klubas, tokia ir anokia 
ruošia savo veiklos 50-ties 
metų istoriją. 

Tai būsiąs „stambus, gau
siai iliustruotas" veikalas. 

Žinoma, prašoma aukų. 
Tokie „stambūs, gausiai 

iliustruoti" leidiniai yra tik 
sau rašomi, nes jų niekas 
neskaito. (Lietuvoje jie dūli 
kampuose ir rūsiuose). 

Ar negeriau būtų tą 
energiją, popierių ir pinigus 
paskirti geresniems tikslams? 

Antanas Klimas 
Rochester, NY 

TRUMPAI... 
TIK KIRILICA 

Rusijos prez. Vladimir Pu-
tin gruodžio pradžioje pasi
rašė įstatymą, pagal kurį vi
soje Rusijoje ir visose Rusijos 
federacijai priklausančiose 
respublikose turi būti vartoja
ma tik kirilica. Jeigu kuri res
publika norėtų pasinaudoti 
lotynų ar arabiškuoju raidy
nu, turi gauti specialų leidi
mą. Tai ypač taikoma Čečė
nijai ir Tataristanui, kuris 
siekia autonomijos ir pasta
ruoju metu pradėjo vartoti lotynų 
raidyną. Čečėnija lotynų rai
dėmis rašo nuo 1991 m. NYT 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
_™ Landmark 
J f ts is properties 
Bus. 773229-8761 
RBS. 706425-7160 
Mobi 773-590-0205 
Pager 630-3144330 

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

IŠNUOMOJA 

Westmont išnuomojamas 2 
mieg. apšildomas butas. 

Pirmas mėnuo veltui. Kaina 
$750 + „security deposit". 

Tel. 630-415-2405. 

Šiauriniame Čikagos 
priemiestyje išnuomojamas 

didelis, gražus kambarys. 
Tel. 847-275-0624. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg., naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

$581-$682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

D 50 metų medikė ieško darbo 
prižiūrėti senelius. Gali pakeisti 
arba perka.Tel. 708-233-9764. 
ū Moteris ieško darbo šeštadienį 
ir sekmadienj iki pietų. Tel. 708-
220-3202. 
ū 39 m. moteris ieško darbo Cle-
veiand apylinkėse. Gali prižiūrėti 

T«t 1-773-$ftS-9S0O 

ligonius, senelius ar vaikus . Kal
ba lietuviškai, angliškai, rusiškai. 
Turi automobilj. Tel. 440-333-
9223, Aušra . 
ū Moteris ieško darbo.Turi gerą re
komendaciją, vairuoja automobi
lj. Gali bet kada pakeisti. Tel.630-
654-1304.630-881-3171 mob. 
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Vilniaus ir Kauno susijungimas — magnetas ES 
lėšoms 

Atkelta iš 1 psl. Be to, mikrorajoną, kur persikeltų ir 
Lietuva Europos kontekste 
dar menkai įvertinta, kaip jū
rinė valstybė, turinti neužša-
lantį Klaipėdos uostą. Lietu
vos teritorijos bendrajame pla
ne, pagal kurį numatyta re
gioninė plėtra, dipolio Vilnius-
Kaunas idėja yra vienas svar
biausių projektų. Šis miestų 
junginys galėtų konkuruoti 
tarptautiniu mastu ir tapti 
pripažintu Europoje. Be to, tik 
stambūs projektai gali gauti į 
ES paramą. 

Dviejų didžiausių miestų 
bendradarbiavimas numaty
tas ir Vilniaus miesto strate
giniame plane, šiai idėjai pri
tarė Seimas. Vilniaus miesto 
mero patarėja Dalia Bardaus-
kienė sakė, kad tai iš esmės 
yra miestų bendradarbiavimo 
tinklo kūrimas, sujungiantis 
ir lėšų panaudojimą konkre
tiems projektams. Jau sudary
tos dvi darbo grupės šiai idėjai 
įgyvendinti, taip pat nustaty
tos pagrindinės keturios sri
tys, į kurias orientuojamasi, 
— transporto, ekonomikos, tu
rizmo ir administracinio val
dymo. 

J. Vanago teigimu, dipolio 
pagrindas yra greitaeigis 
transportas. Miestus turėtų 
sujungti greitaeigis, važiuo
jantis magnetine pagalve 
maždaug 300 km per valandą 

miesto stotis, iš kurios centrą 
būtų galima pasiekti moder
niu tramvajumi. 

Greitaeigis transportas 
ateityje turėtų jungti ir 
Kauną-Šiaulius-Klaipėdą. 

„Lietuvos geležinkelių" 
generalinis direktorius Jonas 
Biržiškis gana santūriai rea
gavo į tokias idėjas ir pridūrė, 
kad 1 min. sutrumpintos ke
lionės geležinkeliu iš Vilniaus 
į Kauną kainuoja apie 34.5 
mln. litų. „Pernai į geležinkelį 
investavome 105 mln. litų ir 
greičiausią kelionę sutrumpi
nome iki 1.05 vai., kuri truko 
1.14 vai. Jei norėtume važiuo
ti trumpiau nei valandą, in
vestuoti reikėtų apie 513 mln. 
litų", sakė J. Biržiškis. 

LPK viceprezidentas, „Vil
niaus vingio" generalinis di
rektorius Vaclovas Šleinota 
klausė, ar teisinga palikti sos
tinės centrą bei senamiestį 
apytuštį ir žmonių srautus nu
kreipti į Vilniaus pakraščius, 
kur jau dabar įsikūrė didieji 
prekybos ir pramogų centrai. 
Toks planavimas „išvalo" 
senamiesti nuo turistų ir vers
lo. 

J. Vanagas teigė, kad 
pagal Vilniaus plėtros planą 
statybos vyks ne taip suspaus
tai, kaip iki šiol, miesto už-
statvmas bus retesnis ir že-

greičiu. Šio vienbėgio atšaka mesnis. Tai bus atskiri pavie-
Vilniuje atsiremtų i Pilaitės niai miesteliai. 

* Kai kuriems ekonomi
kos ekspertams ir politi
kams kyla abejonių, ar iš
rinktojo prezidento Rolando 
Pakso rinkiminėje programoje 
įrašytos nuostatos ir viešai 
skelbiamos ekonominės idėjos 

yra realios. Išrinktas prezi
dentas teigia, kad jo netenki
na su Europos Sąjunga su
derėtos sąlygos dėl žemės ūkio 
bei Ignalinos atominės elek
trinės uždarymo. Tuo tarpu 
vyriausiasis Lietuvos eurode-

rybininkas Petras Auštrevi-
čius tikina, kad nėra jokių ga
limybių šiais klausimais iš
siderėti papildomų lengvatų. 
R. Paksas taip pat pranešė, 
kad žada tartis su Seimu bei 
vyriausybe, jog greičiau, nei 
numatyta, žmonėms būtų grą
žinti rubliniai indėliai. Seimo 
Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas Algirdas Butke
vičius tokius ketinimus laiko 
nerealiais. (LŽ, Elta) 

* Kai kurių politologų 
nuomone, Rolandas Paksas 
rinkimus laimėjo išplėtojęs la
bai agresyvią rinkimų kampa
niją, kuriai buvo skirta itin 
daug pinigų. Pirminiais duo
menimis, laimėjusio kandida
to rinkimų štabo išlaidos buvo 
ne mažesnės kaip 2.5 mln. 
litų. Minimi ir kai kurie rin
kimų kampanijos pažeidimai. 
Vyriausioji rinkinių komisija 
(VRK) ketina surašyti admi
nistracinės teisės pažeidimų 
protokolą bulvarinio dienraš
čio „Vakaro žinios" vyriausia
jam redaktoriui. VRK gavo 
skundų dėl to, kad šeštadienį 
buvo platinamas „Vakaro 
žinių" numeris, kuriame agi
tuojama už R. Paksą. Tiriami 
ir V. Adamkaus rinkinių štabo 
skundai, kuriuose teigiama, 
kad šeštadienį virš kai kurių 
miestų skraidė sraigtasparnis 
su užrašu „Rolandas Paksas". 
R. Pakso rinkimų štabas kate
goriškai neigia prielaidas, kad 
jis susijęs su minėtais straips
niais bei sraigtasparnio skry
džiais. (KD, LŽ, R, Elta) 

* Išrinktasis prezidentas 
Rolandas Paksas jau pra
dėjo planuoti savo būsimus 
darbus ir net vizitus į užsienį. 
Pirmasis tikriausiai bus vizi
tas į Briuselį susitikti su 
aukštais Europos Sąjungos ir 
NATO pareigūnais. R. Paksas 
patikino, kad bandymai „išsi
aiškinti kai kuriuos klausi
mus su Europos Komisija" ne
reiškia, jog bus stabdoma Lie
tuvos integracija į ES. „Lie

tuvos užsienio politikos priori
tetai lieka tie patys — integra
cija į ES, NATO ir geri kaimy
niniai santykiai", sakė R. 
Paksas, paneigdamas užsienio 
žurnalistų nuogąstavimus, 
kad Lietuvos užsienio politika, 
išrinkus naująjį vadovą, gali 
pasikeisti. (KD, LR, R Elta) 

* Valdančiosios daugu
mos ir pagrindinių opozici
jos partijų atstovai spėlioja, 
kaip klostysis išrinktojo prezi
dento Rolando Pakso ir vy
riausybės santykiai. Valdan
čiosios Socialdemokratų parti
jos atstovai kvietė R. Paksą 
bendram darbui kuriant ge
rovės valstybę ir užtikrinant 
pergalę referendume dėl stoji
mo į Europos Sąjungą. Tuo 
tarpu socialdemokratų partne
rių Naujosios sąjungos (social
liberalų) atstovai kalbėjo kur 
kas nuosaikiau. Opozicinių 

konservatorių vadovas Vytau
tas Landsbergis spėjo, kad bus 
mėginama skaldyti valdan
čiąją daugumą. Liberalų vado
vas Eugenijus Gentvilas tvir
tino, jog tokiu atveju tektų 
rinktis tarp pirmalaikių Sei
mo rinkimų ir plataus pasi
tikėjimo vyriausybės. 

(LR LŽ, Elta) 
* Negalutiniais duomeni

mis, Kauno UAB „Sonex 
kompiuteriai'' pernai paga
mino 20,000 kompiuterių ir 
aplenkė Baltijos valstybėse 
stambiausią informacijos tech
nologijų firmą — estų „Micro-
link". Pasak bendrovės direk
toriaus Česlovo Stanaičio, vie
nas iš didesnės kompiuterių 
paklausos veiksnių — versli
ninkų ir valstybės institucijų 
rengimasis modernizuoti veik
lą pagal Europos Sąjungos 
reikalavimus. (Vž, Elta) 
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Premjero patarėjas A. Juozaitis 
palieka vyriausybę 

Atkelta iš 1 psl. 
A Juozaitis teigė matan

tis, kad socialdemokratai yra 
įklimpę į neišsprendžiamas 
problemas, kurių nenori 
spręsti, bei kritikavo partiją 
už tai, kad ji neieško naujų va
dovų. 

„Aš pasirašiau jo pareiš
kimą. Nuo sausio 13 dienos jis 
atleidžiamas paties prašymu. 
Žmogus turi savo nuomonę, 
žmogus turi savo sampratą. 
Jis politikoje buvo dar nuo Są

jūdžio laikų, ir net vienas Są
jūdžio iniciatorių. Jam kai kas 
nepatinka mūsų visuomenėje, 
mūsų santykiuose, socialde
mokratų partijoje. Jis yra lais
vai apsisprendžiantis žmogus, 
ne mūsų partijos narys", sakė 
premjeras A. Brazauskas. 

Paklaustas, a r A. Juozaitis 
nebus priimtas į naujojo prezi
dento Rolando Pakso koman
dą, išrinktasis prezidentas pa
tikino, kad dar nėra apie tai 
galvojęs. (Eita) 

K. Bobel is galvoja atsistatydinti 
i š partijos vadovo posto 

Atkelta iš 1 psl. 
taip pat daug prisidėjęs 

prie krikščionių demokratų 
gerų pasiekimų savivaldybių 
rinkimuose. 

„Mano asmeninė pozicija 
yra labai konkreti ir aiški. Aš 
didelę gyvenimo dalį gyvenau 
Vakaruose ir ten, kuomet par
tijos iškeltas kandidatas į 

prezidentus pralaimi, jis atsi
statydina. Esame numatę ko
vo ar balandžio mėnesį su
rengti suvažiavimą, kuriame 
planuoju paskelbti apie savo 
apsisprendimą atsistatydinti 
iš partijos pirmininko parei
gų", sakė K. Bobelis. Tačiau, 
pasak jo, tik partijos suvažia
vimas galės dėl to apsispręsti. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
APIE „MILDĄ" IR APIE „VILNĮ" 

Vartau, skaitau seniai 
bematytą „Vilnies" laikraštį. 
Šio laikraščio data: 1989 m. 
gegužės 11 d. Regis, jog tai 
viena besibaigiančio „Vilnies" 
laikraščio laidų. Kadaise jis 
buvo dažniau leidžiamas. Vė
liau sulėtėjo, o dar vėliau visai 
sustojo. Sustojo ir šio laik
raščio puoselėtos politikos 
pasekėjų veikla. 

Daugelį metų „vilniečiai" 
naudojosi ne jų statytais ir ne 
jų pačių įrengtais „Mildos" 
namais, Bridgeporto apylinkė
je. Čia pat (truputį į šiaurę) 
veikė „Vilnies" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė. 
Anais laikais iš okupuotos Lie
tuvos atvykstantiems žmo
nėms apsilankymas „Vilnyje" 
ir „Mildoje" buvo sunkiai iš
vengiama pareiga. „Mildos" 
namuose buvo rengiami „vil
niečių" pasitarimai, susirinki
mai, pasilinksminimai ir kiti 
renginiai. 

Praėjusio dešimtmečio 
pradžioje „Mildos" namus nu
pirko kiti asmenys. Iš pa
grindų atnaujintame pastate 
įsikūrė gydytojai, advokatai ir 
kiti profesionalai. Tačiau neil

gam. Pernai šio pastato sa
vininkais tapo Čikagos miesto 
valdžia. Ji nutarė pastatą 
nugriauti ir jo vietoje įkurti 
policijos būstinę. Griovimo 
darbai užtruko keletą savai
čių. Teigiama, jog netrukus 
prasidės nauja statyba. 

Rašant apie „Mildą", 
negalima nepaminėti „Vilnies" 
laikraščio redaktorių. Šio ra
šinio pradžioje minimos „Vil
nies" laikraščio laidos pirma
me puslapyje vyr. redakto
riaus S. J. Jokubkos „Kasdien" 
vardu pavadintoje skiltyje, 
rašoma: „Kai kurie skaitytojai 
klausia, nejaugi Lietuvoje grįš 
buržuazinis režimas? Nejaugi 
kunigų žodis tautai bus lemia
mas? Nejaugi socializmas su
bankrutavo? Tokios mintys kyla, 
skaitant 'Gimtąjį kraštą* ir 
klausantis Vilniaus radijo 
laidų užsienio lietuviams". 

Laikraščio redaktorius, 
ramindamas skaitytojus, tei
kėsi parašyti, jog nėra ko 
būgštauti. Girdi. Lietuvos Ko
munistų partijos centro ko
mitetas yra pakankamai pro
tingas. Vis dėlto redaktorius 
parašė, jog Lietuvoje, jo many-
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mu. persitvarkoma į leninišką 
socializmą. 

Štai dar viena ištraukėlė, 
šiuo kartu iš laikraščio įžan
ginio straipsnio: „Žinoma, ne
mažai pažangiųjų tėvų sūnų 
ir dukterų, dalyvavusių tada 
pažangiųjų lietuvių judėjime, 
.sutirpo' vadinamajame ame-
rikietiškame katile, bet ne
mažai dar yra, kurie seka tė
vų paliktomis pėdomis. Dau
giau ar mažiau jie už socialis
tinę Lietuvą, domisi Lietuvoje 
vykstančiomis pertvarkomis 
ir puoselėja viltį, kad jų tėvų 
žemė neiškryps iš socialistinio 
kelio. Pokarinė ateivija, kurią 
mes įpratę vadinti dypukija, 
jiems yra svetima". 

Atviriau kalbant , tenka 
pasakyti, jog ta „dypukija", 
reikšdama pasipiktinimą 
„Vilnies" skleidžiama propa
ganda, nejuokais daužė „Vil
nies" ir „Mildos" langus. 

Toje pačioje „Vilnies" lai
doje yra Arūno Marcinkevi
čiaus pasikalbėjimas su Juozu 
Skirium. 1998 m. apgynusiu 
disertaciją istorijos mokslų 
kandidato laipsniui gauti. A. 
Marcinkevičiui paklausus, 
kodėl Lietuva taip atkakliai 
siekė JAV pripažinimo, J. 
Skirius atsakė: „Ši šalis buvo 
laikoma neabejotinu Vakarų 
pasaulio lyderiu, palyginant 
su Anglija, Prancūzija, Italija. 
Be to, nereikia užmiršti di
delės Amerikos lietuvių ko
lonijos, kuri irgi prisidėjo prie 
to, kad JAV. nors ir po ketve
rių metų nuo Lietuvos valsty
bės susikūrimo, pripažino ją". 
O klustelėjus, kuo Amerikos 
lietuviai prisidėjo prie to pri
pažinimo, Juozas Skirius at
sakė: „Pirmiausia jie vedė ak
tyvią propagandą per savo 
spaudą. Išjos amerikiečiai su
žinojo, kad yra Lietuva. 
1920—1922 m. tautiečiai iš
leido specialius bonus, kurių 
platinimas davė Lietuvai 1,8 
milijonus dolerių, o tai buvo 

A. t A. 
ONA SKUPEIKIENĖ 

Miela ir nuoširdi kaimynė paliko mums neuž
mirštamus prisiminimus ir skausmą. 

Su nuoširdžiausia užuojauta vyrui VINCEN
TUI ir visai gražiai šeimai 

Karašų šeima 
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Praėjusio šimtmečio pradžioje tuomet dar lietuviškame Bridgeporte 
(Čikagoje) pastatytų „Mildos" namų pabaigos pradžia 

Eugenijaus Butėno nųotr. 

rimta parama nacionalinei 
valiutai — litui — sukurti. Be 
to, Amerikos lietuviai buvo 
įkūrę įvairių šalpos fondų 
Lietuvai. 1918 m. pabaigoje. 
Amerikos lietuvių dėka, buvo 
įkurta (kol kas užmaskuota1 

Lietuvos atstovybė Vašingto
ne. Mat tada susikūrė Ameri
kos lietuvių vykdomasis ko
mitetas, kuris Lietuvos vyriau
sybės slapta paprašė vykdyti 
Lietuvos atstovybės funkcijas". 

A. Marcinkevičiaus ir J. 
Skiriaus pasikalbėjimą reikė
tų laikyti aiškiu disonansu 
„Vilnies" ilgokai skleistam 
ideologiniam tonui. Arūnas 
Marcinkevičius, deja, čia ra

šančiajam, nėra žinomas. O J. 
Skirius. kaip žinia, porą kartų 
stažavosi Čikagoje veikian
čiame Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. Jo parašytas 
knygas „U.S. Governament 
Policy Toward Lithuania 
1920—1922" ir „Amerikos Lie
tuvių Tarybos kūrimasis 1939 
—1941 metais" išleido LTSC. 

Beje, čionai minimus ..Mil
dos" namus pastate iškilusis 
Amerikos lietuvis A. Olševs-
kis. Juose buvo įrengta teatro 
ir kino salė. Kadaise ..Mildoje" 
kalbėjo J. Basanavičius, Že
maite ir kiti lietuvių žymūnai. 

Petras Petrutds 
(Naudotasi LTSC archyvu) 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2003 metų sau
sio 3-čios dienos naktį 11:50 v.v., sulaukusi 83-jų metų, 
šį žemišką pasaulį paliko mūsų brangioji sesutė, teta ir 
dėdienė 

A. t A. 
ALDONA GRIŠKIENĖ 

MARKEVIČIŪTĖ 
Gimė 1919 m. liepos 30 d. Pakrovsko Marfenske, 

Rusijoje. Gyveno Biržuose Lietuvoje. 1943 m. Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete baigė vaistininkės moks
lus. 1949 m. ištekėjo už Kazimiero Griškaus-Griškevi-
čiaus ir išvyko į Australiją. 1956 m. atvyko į Čikagą. 
Daug metų gyveno Marąuette Parke. Paskutiniu laiku 
gyveno- Oak Lawn, IL. 

A. a. Aldona priklausė Lietuvių Dukterų draugijai, 
Putnamo Sesehų rėmėjų būreliui, Jėzaus Širdies adora
cijos būreliui ir Lietuvių Bendruomenei. 

Aa . Aldona buvo a.a. Kazimiero Griškaus žmona, 
brolienė a.a. Elenos ir Domo Veličkų bei a.a. Balio Bar-
kaus. 

Giliame liūdesyje paliko: seserį Valentiną Barkie-
n£> gyvenančią Sydnėjuje, Australijoje; dukterėčias Lai
mą ir Ritą su šeimomis Australijoje; Astą Veličkaitę 
Čikagoje; giminaitę Josephine CMalley bei gimines 
Lietuvoje. Amerikoje nuliūdę liko draugai ir pažįstami. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 10 d. nuo 
2 vai. p.p. iki 8 vai. vak. Marąuette Park Petkaus ko
plyčioje, 2533 W. 71st St., Čikagoje. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, sausio 11 d. Iš laidojimo namų 10 vai. ryto 
a.a. Aldona bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos ge
dulingos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus 
palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Putnamo seselių rėmėjų būrelio narės prašomos 
rinktis 4 v. p.p. sukalbėti rožančių. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sesuo, dukterėčios ir kiti artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. (800) 994-7600; 
www .petkusfuneralhomes. com 

PADĖKA 
A. t A. 

EVA WIRMAUSKIS 
KLEVICKIENĖ 

Mirė 2002 m. spalio 15 d., palaidota spalio 18 d., Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kuris buvo a.a. 
Evos laidotuvėse. 

Didžiausia padėka kun. Rimvydui Adomavičiui už 
maldas ir apeigas kapinių koplyčioje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui 
ir Eryn M. Gray už malonų patarnavimą. 

Nuliūdusi šeima 

Draugo fondo garbės nar iu i 

A. t A. 
JONUI ŽEBRAUSKUI 

iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškiame 
Draugo fondo garbės narei žmonai JUZEI, duk
roms KRISTINAI ir LIDIJAI su šeimomis, ki
tiems giminėms, draugams ir artimiesiems. 

Draugo fondas 

Draugo fondo garbės narei 

A. t A. 
ANTANINAI REPŠIENEI 

iškeliavus į amžinybe, gilią užuojautą reiškiame 
dukrai LAIMAI su vyru ALGIU, sūnui ANTHO-
NY su žmona NANCY, anūkams, giminėms ir 
draugams. 

Draugo fondas 

TAI — JŪSŲ LAIKRAŠTIS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Į 2003-SIUS SU LIETUVIŲ OPERA 

Niekuomet nėra per anksti susipažinti su įdomiu skyreliu vaikams 
„Draugo" Lietuviukai. Šios savaitės penktadienį skyrelis bus šeštame pus
lapyje. Paraginkite savo atžalyną skaityti, atlikti uždavinius, dalyvauti 
konkursuose. Skyrelį paruošia red. Vitalija Pulokienė. 

VILNIAUS VALSTYBINIO 
KVARTETO KONCERTAS 

NEW YORKE 
„New York Times" dienraš

čio „Arts" skyrius antradienį, 
sausio 7 d., išspausdino di
džiulę, kone ketvirtį puslapio 
užimančią, Vilniaus Valstybi
nio kvarteto nuotrauką kon
certo metu Weill Hali sekma
dienį, sausio 5 d. Koncertą 
recenzavusi, Anne Midgette 
(„A Lithuanian Legend's Cen-
tury-Old Quartet, or Most of 
It") negaili gražių pagyrimo 
žodžių kvartetui ir jo atliktai 
programai. Ji ypač išskiria, 
šiame krašte mažai pažįs
tamo, Mikalojaus K. Čiur
lionio kūrinį styginiam kvar
tetui. Be Čiurlionio Valstybi
nis kvartetas dar atliko Erwin 
SchulhofT, Chausson ir Piotr 
Janovvski kūrinius. 

, Verta pastebėti, kad NYT 
. dienraštyje kvarteto narių ir 
M.K. Čiurlionio pavardės buvo 
ne fonetiškai parašytos, bet 
tiksliai — lietuviškai (tik be 
kai kurių ženklų ant raidžių). 
Galime tik įsivaizduoti, kaip 
Lietuvos spauda tokias ne
įprastas ..svetimas" pavardes 
būtų ,,perdirbusi". 

Vilniaus Valstybinį styginį 
kvartetą šios savaitės antra
dienio vakare lietuviškoji pub
lika girdėjo Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčioje, Le-
monte, o visai neseniai — taip 
pat Lemonte — jų atliekami 
kūriniai skambėjo Lietuvių 
fondo salėje PLC, kuomet su
kaktuviniame (40 metų) Lie
tuvių fondo pokylyje kvartetas 
buvo apdovanotas LF Dr. An
tano Razmos vardo muzikine 
premija. 

A u d r ė Kapačinskai tė , Vi
da Mikulčiūtė ir Živilė Sau
lytė, moksleivės, praleidusios 
dalį praėjusios vasaros atos
togų, dirbdamos*,,Vaiko vartai 
į mokslą " remiamuose centruo
se Lietuvoje, dalinsis savo 
patirtimi ir įspūdžiais pra
nešime, kuris vyks šį sekma
dienį, sausio 12 d. Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami at
vykti. 

Vy tau to Didžiojo šaul iu 
r i n k t i n ė s narių susirinkimas 
įvyks sausio 12 d., sekmadie 
nį, 12 vai., Šaulių namuose 
2417 W. 43rd Str., Chicago. 
Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. 

Amer ikos Lietuviu tary
bos Čikagos skyrius ruošia 
Sausio 13-osios minėjimą sek
madienį, sausio 12 d. Mišios 
bus t. jėzuitų koplyčioje 10 
vai. ryte; akademinė minėjimo 
dalis Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Pagrindinis 
kalbėtojas: buvęs politinis ka
linys Pilypas Narutis. Po 
minėjimo — kavutė. Visuo
menė maloniai kviečiama da
lyvauti. 

Mediči, Michelangelo, re
nesanso menas vešliai kles
tėjo viduramžiais Florenci
joje. Šiuo metu jį galima pa
matyti ir Čikagos Meno ins
titute. Išvyką į parodą rengia 
LB Lemonto apylinkės Sociali
nių reikalų tarybos skyrius 
sausio 16 d., ketvirtadienį. 
Autobusas išvyks nuo PLC 10 
vai. ryte, grįš apie 4 vai. p.p. 
Informacija teikiama telefo
nais: 708-346-0756 ir 630-243-
0791. 

Vieni tai išgyveno patys, 
kiti žino tik iš žmonių pasako
jimų... Autentiška Marąuette 
Park istorija, demografinė kai
ta, rasinės riaušės, visa tai 
užfiksuota Jono Bogutos doku
mentinėje vaizdajuostėje 
„Marąuette Park: A Personai 
Perspective". Ši 55 min. truk
mės juosta, sukurta 1977 m., 
buvo demonstruojama net per 
11 TV kanalą ir sukėlė didelį 
susidomėjimą. Penktadienį, 
sausio 10 d., 7:30 vai. vak., 
vaizdajuostė bus rodoma Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje, 6500 S. Pulaski, Čika
goje. Peržiūroje dalyvaus pats 
autorius. Įėjimas nemokamas. 
Daugiau informacijų teikiama 
tel. 773-582-6500. 

„Sietuva" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
pirmoji 2003 metų sueiga bus 
šeštadienį, sausio 18 d., nuo 1 
iki 4 vai. p.p., Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Visos se
sės kviečiamos dalyvauti. 

Klaipėdos dienos tradi
cinė iškilminga jūros skautų 
ir skaučių sueiga vyks sekma
dienį, sausio 12 d., PLC, Le
monte. Visoms ..Nerijos" tunto 
sesėms ir „Lituanicos" tunto 
jūrų broliams dalyvavimas 
būtinas. Dėvime išeiginėmis 
uniformomis. Renkamės 8:45 
vai. r., PLC vestibiulyje prieš 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią. Visi organizuotai 
dalyvausime 9 vai. r. Mišiose. 
Po Mišių — 10 vai., PLC spor
to salėje vyks iškilminga suei
ga su tradicinėmis apeigomis, 
kurių metu paminėsime Klai
pėdos vadavimo 80 metų su
kaktį, pagerbsime žuvusius ir 
mirusius laisvinimo kovų da
lyvius. Vyks jūrų jaunių, beb-
riukų ir ūdryčių įžodžiai. Po 
sueigos — pabendravimas. Se
sės išvirs kavos, parūpins 
vaisvandenių vaikams. Tėve
liai prašomi atvežti po lėkštę 
užkandėlių. Visi kviečiami da
lyvauti ir kartu su skautais 
paminėti svarbią istorinio įvy
kio sukaktį. 

Lietuviu moterų dailinin
kių draugijos susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, sau
sio 12 d., 12:30 vai. popiet, 
Lietuvių dailės muziejaus pa
talpose (PLC). Kviečiamos vi
sos dailininkės ir draugijos 
narės. 

Sakoma, kad reikia sma
giai ir nuotaikingai užbaigti 
senuosius metus, tai ir nau
jiesiems bus gera pradžia. O 
jei pradžia gera, tai reikia ti
kėtis, kad ir visi metai gerai 
vystysis. 

Šiais metais su žmona lyg 
ir abejojome ar leistis dar 
kartą į tolokai nuo mūsų Či
kagoje esantį Jaunimo cent
rą, į Lietuvių operos rengiamą 
Naujųjų metų sutikimo poky
lį. Nežinia, juk gali dar ir pa
snigti. Per daugelį metų vis
ko yra pasitaikę. Ar nevertėtų 
geriau namuose prie televizo
riaus stebėti, kaip Čikagos 
centre sutikdami Naujuosius 
linksminasi jaunimas, o mes 
12 valandą šiltame kambaryje 
pakeltume šampano taurę už 
Naujų metų laimę. Bet pokylio 
rengėjas paskambina vieną 
vakarą ir trumpai drūtai pa
sako, kad mudu jau įrašęs į 
dalyvių skaičių. 

Ką gi, paskutinė metų die
na pasitaikė be priekaištų, ga
lima sakyti beveik puiku — 
visą dieną saulutė spindėjo ir 
sniegas baigė tirpti, dar užsi
likęs po „Baltųjų Kalėdų". 

Į Jaunimo centrą prisista
tėme anksčiau, negu buvo rek
lamuota, kad netektų mašiną 
palikus kažkur apytamsėje 
gatvelėje, einant su baime į 
šonus dairytis. Bet neteko, pa
sistatėme visai prieš pat cent
rą, o'rengėjai dar ir unifor
muotą saugą parūpino, kuris 
vaikštinėdamas, rūpestingai 
už mus į šonus dairėsi. 

Įėjus į centrą, salės vesti
biulis vis pilnėja, svečiai bū
riuojasi prie atgaivos stalų, 
prie kurių darbuojasi nuolati
niai operos talkininkai — 
Antanas Valavičius ir Anta
nas Paužuolis, o aplink tarp 
žmonių, vaikštinėja dailiai pa
sirėdę jauni patarnautojai bei 
patarnautojos ir šypsodamiesi 
siūlo gražiai ant padėklų iš
dėstytus užkandėlius. Vaiši
nasi svečiai — iš pradžių lyg 
ir ragindamiesi, nedrąsiai, bet 
kai paragavo, tai skanėstai la
bai greitai pradingdavo. 

Paprastai salės duris pra
eityje, kaip ne vienas iš operos 
veteranų dar prisimins, vaka
ro rengėjai atverdavo aštun
tą valandą, bet šį kartą valdy
bos sekretorė Virginija Savri-
mienė pažįstamiems pašnibž
dėjo, kad į salę leis penkiolika 
minučių vėliau. Taip ir buvo. 
Pokylio šeimininkas Vaclovas 
Momkus ir jo padėjėjas Jurgis 
Vidžiūnas šypsodamies pravė
rė duris ir pakvietė svečius 
įeiti. Sužibo suspindo šimtai 
lempučių iš palubės, ant sienų 
ir scenos išvedžiotų sidabro 
girliandų, o tarp jų, scenos ga
le, kabėjo lempučių apšviesta 
rūtos šakelė — visiems pažįs
tamas lietuvių operos simbo
lis. Svečius pasitiko trankūs iš 
įvairių operų parinkti maršų 
garsai. Pritemdytoje salėje 
prieš akis ant papuoštų stalų 
kukliai mirgsėjo užžiebtos žva
kės. Tuo pačiu reikėtų pami
nėti, kad stalus skoningai pa
puošė Ramunė Račkauskienė, 
Virginija Savrimienė, jos vieš
nia iš St. Louis, Nijolė Plet-
kienė ir Daina Sabaliauskie
nė su padėjėja. 

„Turbūt prireikė daug 
talkos, kol salę taip žaviai iš-
puošėte ir dar taip aukštai 
nuo lubų girliandas išvedžio
jote?" — užsiminiau prie pro
gos šio vakaro šeimininkui. 

„Talkos ne per daugiausia 
turėjome. Darbavomės mudu 
su Jurgiu, bet laiko nepagai
lėjome. Jurgis dar pasikvietė 
naują operos narį, neseniai iš 
Lietuvos atvykusį, uolų že
maitį iš Klaipėdos, Antaną 
Lukošių, tai viską ir padarė
me". 

Punktualiai, pusę devin
tos, nuo scenos į svečius pra
bilo pokylio rengėjas V. Mom
kus. Jis pasveikino ir šiltai 

padėkojo visiems atvyku
siems. Pirmininkas priminė, 
kad turime svečių ir iš toliau 
— aktyvią Bendruomenės 
veikėją iš Cleveland Dalią 
Puškorienę ir jos svečią, bu
vusį Lietuvos televizijos „Pa
noramos" programos darbuo
toją Enriką Paulauską. Valdy
bos pirmininkas taip pat pri
minė, kad savo tarpe turime 
Lietuvių operos meno vadovą 
maestro Alvydą ir dr. Vitaliją 
Vasaičius. Po to, supažindino 
su tolimesne vakaro eiga, o 
kadangi turėjęs į pokylį at
vykti ir vakarienę palaiminti 
kunigėlis nebesuspėjo, tai va
dovui prisidėjo dar vienos pa
reigos, jis sukalbėjo ir maldą. 

Gardžią vakarienę patiekė 
Lithuanian Plaza Bakery & 
Deli išradingosios šeiminin
kės. Vakarienės metu protar
piais parinktą muziką grojo 
Algimanto Barniškio vadovau
jama muzikos kapela, kas gra
žiai derinosi prie vakaro nuo
taikos. Vakarienei einant į ga
lą, jie užgrojo pradinį valsą. 
Pakilo, susiūbavo prie stalų 
sėdėjusieji, nors salė ir nebuvo 
perpildyta, pirmininkas sakė, 
kad svečių yra arti dviejų 
šimtų, bet, žiūrint į šokančius, 
salė atrodė pilnutėlė, lyg jų 
būtų buvę dvigubai daugiau. 
Taip buvo ir visą vakarą. Šo
kėjai linksmėjo ir liksminosi. 
O kad salėje buvo pasigesta 
pažįstamų veidų, tai šalimais 
sėdėjęs pirmininkas tam su
rado ir pasiteisinamų prie
žasčių: vieni gal sunegalavę, 
kiti buvę pakviesti pas drau
gus, o dar kiti gal susigundę 
ir nuvažiavę pamatyti tą va
karą Čikagoje iš Portlando su 
krepšinio komanda atvykusį 
Arvydą Sabonį, nes toks įvy
kis būna tik sykį metuose. 
Deja, Arvydo komanda po aš
tuonių laimėjimų, Čikagoje 
pralaimėjo, nors pats Arvydas 
sužaidė ganėtinai gerai. 

Jau ir vidurnaktis. Buvo 
suspėta smagiai pasišokti, o 
kitiems netrūko laiko kavos 
atsigerti ir pasišnekučiuoti. 
Prie stalų atsirado krepšiai su 
įvairiausia mirgančia atributi
ka ir švilpynėmis. Kai būgnai 
nudundėjo dvylika dūžių, pir
mininko sodrus baritonas nuo 
scenos pradėjo, o su juo visi 
sustoję sugiedojo Tautos him
ną, kuris didingai aidėjo aukš
tais šviesom žėrinčiais salės 
skliautais. 

Po himno, taip pat buvo 
sudainuota ir Laimingų metų. 
O po to, putojo šampanas, pra
sidėjo sveikinimai ir linkėji
mai. Orkestras užgrojo valsą 
iš Traviatos, „Pakelkim tau
rę", salė vėl įsisiūbavo. 

Kaip vakaro šeimininkas 
buvo minėjęs, po vidurnakčio, 
prasidėjus Naujiesiems, sve
čius jis pakvietė aplankyti 
salės vestibiulį, kur stalai lūžo 

Jaunosios Cnion Pier. MI. Šeimini 
V .Iviodeudiene. V* Svahienė. R Gir 



Išmušus 12-ai valandai ir prasidėjus Naujiesiems metams, Jau: 
Lietuvos himną. Naujametinį sutikimą ruošė Lietuvių opera. 

didžiojoje salėje svečiai užtraukė 
Juozo Končiaus nuotrauka. 

Čikagos Lietuvių operos ruoštame Naujų metų sutikime. Sėdi iš kaires: Algis ir Stasė Damijonaičiai, Natalija ir 
Vytautas Aukštuoliai, Stefa ir Vytautas Priaigauskai; stovi: Juozas ir Giedrė Končiai, Vaclovas Momkus, Virgi
nija Savrimienė, Margarita Momkiene, Julius Savrimas. 

nuo šaltų užkandžių, bei įvai
riausių gardumynų. Nieko 
netrūko, tik paraginimo. O jei 
ko pritrūko, tai paslaugioji 
Lietuvių operos talkininkė 
Viktorija Valavičienė ir jos pa
dėjėjai tuoj pat vėl pristaty

davo. Svečiai gyrė šaunų 
operos pokylį. 

Nebetenka ir minėti, kad 
pasistiprinę svečiai vėl jungėsi 
į šokį ir užpildė salės centrą. 
O tada, kaip reklamoje buvo 
skelbta, šokiai vyko nuo pra-

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje dažnai lankosi svečiai net iš 
užsienio, visuomet rasdami vertingos medžiagos ir informacijos. Iš kaires: 
Edward Pocius, muziejaus kartografijos skyriaus direktorius; svečias iš 
Anglijos ir Stanley Balzekas. Jr, muziejaus įkūrėjas bei prezidentas. 

džios iki aušros. Mes, kaip vie
ni pirmųjų atvykę, iki aušros 
netesėjome, bet su mum aplei-
džiančių salę nebuvo daug. 

J u o z a s Končius 

Sausio 12 d., s ekmadien į , 
tuoj po 10:30 vai . lietuviškų 
Mišių, Švė. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos sa
lėje, 4420 S. Fairfield Ave 
'įėjimas iš kiemo) bus tautinių 
šokių ir kanklininkų sambūrio 
„Klumpė" koncertas. Progra
ma tikrai linksma ir nuotai
kinga. Atvykite, paremsite lie
tuvių jaunimo veiklą. 

I SKELBIMAI 

Tai - Jūsų laikraštis 
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A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas F?^M 
-Jonas G i b a i t i s rfte^ 
Cisihnės ir wkiM 
kriminalinės bylos rWt / 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

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

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

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Tel . 312-580-1217 

L35SIaSafe#2300CrocE^IL6O803 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

nkes mokosi gaminti cepelinus, 
liotiene ir M N'eriene 

Iš kaires K. Karaitiene. R. Vander Molen. 
Ginto Juodgudžio nuotr 

A D V O K A T A S 
CenadH COLOVCHUK 
• CIVIUNė, KMMINAI.il lt 
Bfl IMtCRACINĖ TEISE 
• TRAfKC, DUI 
• SKYRYBOS, PALIKIMAI. 
TRAUMOS 

(847)401-9221 
9333 N. Lawlcr Av«., Sutte 100. 

Skokic, IL 60077 

mailto:Gibaitis@aol.com
http://KMMINAI.il



