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Konservatoriai prašo įvertinti 
R. Pakso rėmėjų pavojų 
nacionaliniam saugumui 

Siame 
numeryje: 
Rudens iškyla 
dviračiais. Pradėjome 
naujus veiklos metus. 
Vydūno fondo leidiniai. 
Su pasitikėjimu \ 2005. 

2psl. 

Nekaltai Pradėtosios 
Marijos garbinimas 
Lietuvoje ir JAV. 
Valstybės saugumo 
interesai svarbiausi. 
Palaikome Ukrainą. 

3psl. 

Stefanijos Stasienės 
antrosios kulinarijos 
knygos sutiktuvės. 
Mūsų virtuvė. 

4 psl. 

AtA prel. A Bertašius. 
Pagerbtas tėvo ir 
sūnaus atminimas. 

5 psl. 

Vaišės „Margučio II" 
paramai. Parodoje 
atgyja pasakos. Rima 
Polikaitytė 
kalėdiniame koncerte. 

6 psl. 

* Radvi l i šky je vyko lais
vųjų i m t y n i ų j a u n u č i ų i r 
j a u n i ų t u r n y r a s , skirtas šio 
miesto imtynių sekcijos 35-erių 
metų veiklai paminėti. Būtent 
prieš tiek metų čia treneriu 
pradėjo dirbti Fiodoras Vladi-
mirovas. Per šį laikotarpį jis iš
ugdė 33 Lietuvos čempionus. 
Beveik 600 F. Vladimirovo auk
lėtinių tapo įvairių amžiaus 
grupių tarptautinių turnyrų ir 
šalies pirmenybių nugalėtojais. 
Po iškilmingos turnyro dalies 
ant imtynių kilimo kovas pra
dėjo 70 sportininkų iš Klaipė
dos, Šiaulių, Kelmės, Vilkaviš
kio ir Radviliškio. 

* Savai tga l į Bres te (Bal
t a rus i j a ) l engvos ios a t le t i 
kos turnyras, kuriame dalyva
vo 1988-1991 m. gimę sporti
ninkai. Puikiai varžybose rung
tyniavo kauniečiai broliai Aiva
ras ir Aidas Krakauskai, laimė
ję atitinkamai 600 m ir 2,000 m 
bėgimą ir pasiekę šių varžybų 
rekordus. Kita kaunietė Janą 
Nosova laimėjo 60 m bėgimą, o 
300 m distanciją baigė antra. 

* Šeštą p e r g a l ę sept in to
s iose I z r a e l i o v y r ų k r e p 
š in io č e m p i o n a t o rungtynėse 
iškovojo ir dvylikos komandų 
turnyro lyderiu vėl tapo nuga
lėtojo titulą ginanti Šarūno Ja-
sikevičiaus Tel Aviv „Maccabi" 
komanda. Be traumuoto Niko-
la Vujčič žaidę ULEB Euroly-
gos čempionai net 30-ties taš
kų skirtumu — 111:81 — sve
čiuose sutriuškino Givat Šmuel 
„Maccabi" penketuką. 

* Nau jas i s k a b i n e t a s — 
be p r e z i d e n t u i abejonių kė
lusių asmenų. 

* S e i m o p i r m i n i n k a s su
s i r ū p i n o l a b d a r o s lėšų nau
dojimu. 

* P r e z i d e n t a s L o n d o n e 
i n v e s t u o t o j a m s p r i s t a t y s 
verslo galimybes Lietuvoje. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.570 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

R. Paksą užstoję teisininkai gina V. Janukovič 
Vilnius , gruodžio 7 d. 

(EPA—ELTA) — Didžiosios Bri
tanijos žmogaus teisių Helsin
kio grupė gina diktatorius. Per 
Ukrainos krizę ši grupė ne
įžvelgė pažeidimų Rytų Ukrai
noje, kur laimėjo Rusijos remia
mas kandidatas Viktor Januko
vič, tačiau kaltina pažeidimais 
kitą kandidatą į prezidentus — 
Viktor Juščenko, tvirtina įtakin
gas britų savaitraštis „Econo-
mist". 

Ta pati britų Helsinkio gru
pė šių metų gegužę užstojo Ro

landą Paksą, kai j a m Vyriau
sioji rinkimų komisija neleido 
kandidatuoti prezidento rinki
muose. 

„Economist" straipsnyje „V. 
Janukovič draugai" rašoma, jog 
kitados Oxford un ivers i t e tas 
buvo antikomunizmo tvirtovė. 
Kolegijų profesoriai palaikė ry
šius su tarybiniais disidentais ir 
emigrantais, pusiau slapta ke
liavo už „geležinės uždangos" ir 
padėjo griauti „blogio imperiją". 

Dabar kai kurie šios kampa
nijos veteranai priklauso Oxford 

įsikūrusiai britų žmogaus teisių 
Helsinkio grupei ir vaidina visai 
kitą vaidmenį. , .Atstumiančių 
Rytų Europos politikų šutvę jie 
triukšmingai gina nuo Vakarų 
geradarių imperializmo", rašo 
„Economist". 

„Buvęs Serbijos diktatorius 
Slobodan Miloševič, Baltarusi
jos prezidentas Aleksandr Lu
kašenka ir tar iamas Ukrainos 
prezidento rinkimų nugalėtojas 
V. Janukovič Vakaruose ta ip 
juodinami, kad sunku įsivaiz
duoti juos tur in t kokių nors ger

bėjų. Tačiau bri tų Helsinkio 
grupės nariai yra būtent tokie", 
teigia „Economist". 

Grupė siunčia stebėtojus į 
r inkimus Rytų Europoje, šie 
grįžta su ilgais pranešimais, ku
rie įvykius interpretuoja kontro
versiškai, arba, anot kritikų, 
„keistai". 

Pavyzdžiui, grupė randa 
daug įrodymų, paremiančių Ru
sijos užsienio politikos „nuos
kaudas". Ukrainoje ji aptiko 
daug Vakarų remiamo V Juš 
čenko N u k e l t a į 5 ps l . 

V. Adamkus patenkintas derybų Kijeve rezultatais 
Vilnius , gruodžio 7 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus teigia esąs patenkin
tas beveik šešias valandas tru
kusių derybų Kijeve rezulta
tais, kurių metų abi konfliktuo
jančios pusės sutarė laikytis 
Aukščiausiojo Teismo sprendi
mo dėl pakartotinių prezidento 
rinkimų surengimo gruodžio 
26-ąją. 

Kalbėdamas su žurnalis
tais antradienio naktį iš Kijevo 
į Vilnių grįžtančiame lėktuve, 
V. Adamkus svarbiausiu dery
bų siekiu ir pasiekimu įvardino 
valdžios ir opozicijos atstovų 
duotas garantijas, kad pakarto
tiniai prezidento rinkimai įvyks 
gruodžio 26-ąją. 

Jo teigimu, taip pat svarbu, 
kad abu kandidatai į preziden
tus — ir premjeras Viktor Ja
nukovič, ir opozicijos vadovas 
Viktor Nuke l ta į 5 ps l . V. Adamkus su kolegomis spaudos konferencijoje po apskričio stalo derybų Kijeve. EPA-ELTA nuotr. 

Užsienio reikalų 
ministrų 

pokalbyje — 
bendro darbo 

planai 
Sofija/Vilnius, gruodžio 7 

d. (BNS) — Rusijos užsienio 
reikalų ministras Sergej Lav-
rov pripažįsta Lietuvos ir Rusi
jos dialogo dėl prekinio Kali
ningrado tranzito per Lietuvą 
pažangą bei žada paspartinti 
valstybės sienos žymėjimo 
klausimų sprendimą. 

Tai antradienį sakė Lietu
vos užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis po susitikimo 
su Rusijos kolega. A. Valionis 
Bulgarijos sostinėje dalyvauja 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos 
(ESBO) ministrų tarybos susi
tikime. 

„S. Lavrov pažymėjo, kad 
pajudėjo prekių tranzito per 
Lietuvą reikalai", sakė A Va
lionis. 

Pasak ministro, Rusija, su- | 
sipažinusi su Lietuvos ir Eu
ropos Sąjungos parengta grei
tojo tranzitinio traukinio tarp 
Maskvos ir Kaliningrado gali
mybių studija, pripažino, kad 
šis projektas sunkiai įgyvendi
namas dėl jo milžiniškos kai
nos. 

A. Valionio teigimu, su S. 
Lavrov sutarta skirti daugiau 
dėmesio transporto projektui 
„2K" (Klaipėda, Kaliningra
das), svarstyti geležinkelio tari
fų sureguliavimo klausimus. 

S. Lavrov taip pat teigė, 
jog Rusija paspartins pasiren
gimus nustatyti valstybių sienų 
sankirtos taškus. 

S. Lavrov paklaustas, ar 
Lietuvos prezidentas Rusijos 
vadovo Vladimir Putin kvieti
mu kitų metų gegužės 9 dieną 
atvyks į Maskvoje rengiamas 
pergalės prieš nacistinės Vokie
tijos 60-mečio minėjimą, A. Va
lionis atsakė, kad sprendimas | 
dar nepriimtas. 

Įvairovės ambasadoriais išrinkti 
filosofas ir feministė 

Viln ius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Filosofas Leonidas 
Donskis ir feminizmo idėjų 
skleidėja Margar i ta J a n k a u s 
kaitė antradienį buvo išrinkti 
Europos Komisijos (EK) kampa
nijos „Už įvairovę. Prieš diskri
minavimą" įvairovės ambasado
riais. 

Kampanijos „Už įvairovę. 
Prieš diskriminavimą", siekian
čios apsaugoti žmones nuo bet 
kokios diskriminacijos, įvairo
vės ambasadoriais renkami as
menys, kurių veikla užtikrina 
nuolatinę tolerancijos sklaidą 
bei propaguoja lygių galimybių 
plėtrą visuomenėje, p ranešė 
Baltijos viešųjų ryšių grupė. 

Įvairovės ambasadoriai ren
kami visose šioje kampanijoje 
dalyvaujančiose Europos ša
lyse. 

„Bent vieną grupę ar pa
vienį žmogų lyties, tautybės, 
rasės, amžiaus a r kitokiu as

pektu diskriminuojanti ir. dar 
blogiau, šito net nesuvokianti 
visuomenė nėra nei tolerantiš
ka, nei demokratiška. Imituoti 
toleranciją ir demokratiją nėra 
sunku, gerokai sunkiau yra iš 
tikrųjų būti tolerantiškiems ir 
demokratiškiems", teigia įvairo
vės ambasadoriumi antradienį 
išrinktas filosofijos profesorius, 
kultūros pokalbių laidos „Be 
pykčio" autorius ir vedėjas L. 
Donskis. 

„Tyrimai rodo, kad lietuviai 
išlieka vienais homofobiškiau-
sių žmonių Europoje. Kodėl taip 
yra? Gal todėl, kad pamirštame, 
jog nesukūrus palaikančios, to
lerantiškos aplinkos, kiekvie
nas mūsų anksčiau a r vėliau 
patirsime šią atskirtį savo kai
liu", sako įvairovės ambasadore 
tapusi Lygių galimybių plėtros 
centro projektų vadovė, narė, 
humanitarinių mokslų daktarė 
M. Jankauskai tė . 

Nacionaliniame operos ir baleto teatre surengtame iškilmingame vakare 
„Kalbos ir knygos metus palydint" įteiktos 2004-ųjų Kalbos premijos už 
lietuvių kultūros plėtojimą viešajame bei akademiniame gyvenime, pa
skelbtus lituanistikos tyrinėjimus. Kalbos premija, įsteigta knygnešės, 
kultūros puoselėtojos F. Bortkevičienes garbei, apdovanoti Veterinarijos 
akademijos studijų skyriaus vedėja Violeta Bakutienė, Šilutės rajono F. 
Bajoraičio bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė ir knygos istorikas Vla
das Žukas. Nuotr.: šventės akimirka. Tomo čfmidcTo (ELTAtnnotr 

Įtarimai dėl 
bendravimo su 
KGB subliūško 

Vilnius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Subliūško Seimo pir
mininko pavaduotojui Alfredui 
Pekeliūnui mesti įtarimai, jog 
jis yra bendradarbiavęs su sovi
etiniu saugumu — KGB. 

Valstybės saugumo depar
tamentas (VSD) pranešė Seimo 
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui, jog „turima informacija ne
teikia pagrindo tvirt inti , jog 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Alfredas Pekeliūnas buvo 
SSRS specialiųjų tarnybų slap
tasis bendradarbis". 

VSD atsakymą davė susi
pažinęs su anksčiau Seimo pir
mininko pateikta archyvine 
medžiaga ir atlikusi papildomą 
tyrimą. 

A. Paulauskui archyvinę 
medžiagą dėl galimų A. Pe
keliūno ryšių su KGB perdavė 
Tėvynės sąjungos frakcijos na
rys Antanas Stasiškis. 

Pats A. Pekeliūnas iš pat 
pradžių neigė įtarimus ir tvirti
no neturėjęs jokio kontakto su 
KGB pareigūnais. Parlamen
taras taip pat paneigė dalyva
vęs kokiuose nors KGB sureng
tuose mokymuose. 

Politikas t iktai spėliojo, 
kad jis galėjo dominti KGB, nes 
Leningrade baigė aukštąją par
tinę mokyklą. 

A. Pekeliūnas kandidato į 
Seimo narius anketoje atsakė 
neigiamai į klausimą, ar yra są
moningai bendradarbiavęs su 
kitų valstybių specialiosiomis 
tarnybomis ne pagal Lietuvos 
užduotis. 

Jis nurodė 1970-1971 me
tais tarnavęs sovietinėje armi
joje, strateginiame aviacijos 
pulke. 

Biografijoje A. Pekeliūnas 
taip pat nurodė 1983 metais 
mokęsis Valdymo mokykloje 
Budapešte, 1987 metais lankęs 
anglų kalbos kursus Anglijoje, 
Lemington mieste. 

Vi ln ius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Tėvynės sąjungos (TS) 
frakcija Seime prašo policijos ir 
Valstybės saugumo departa
mento (VSD) pateikti savo ver
tinimus dėl nušalinto nuo prezi
dento pareigų Rolando Pakso 
rėmėjų kuriamo organizacijų 
tinklo. 

„Prisimenant, kad dėl visiš
kai nesenos prezidento R. Pakso 
veiklos teko konstatuoti kylan
čias grėsmes nacionaliniam 
saugumui, nesinorėtų, kad pa
našios pasekmės būtų sukeltos 
dar kartą", teigiama šių institu
cijų vadovams adresuotame 
opozicinės dešiniosios TS frak
cijos seniūno Andriaus Kubi
liaus laiške. 

Žurnalas „Ekstra" pirma
dienį paskelbė tur įs kopiją „Lie
tuvos lygos struktūros" projek
to, kuriame aptariamas R. Pak
so rėmėju organizacijų tinklo 

kūrimas. 
Anot „Ekstros", kuriamas 

tinklas iš esmės dubliuoja vals
tybės institucijų sandarą. 

Publikacijoje pastebima, 
kad tai nėra vienintelė organi
zacija, primenanti R. Pakso lai
kų Prezidentūros bandytas 
steigti kraštiečių tarybas, kurių 
pagrindinis uždavinys turėjo 
būt i „teisingos" informacijos 
teikimas atkirstam nuo šalies 
politinio gyvenimo prezidentui. 

Žurnalas atkreipia dėmesį, 
kad visas minėtas s truktūras 
siejantis bruožas yra jų vadovai 
ir asmeniniai bei visuomeniniai 
jų ryšiai. 

Galimais rėmėjų sąrašais 
straipsnyje vadinami parašų 
rinkimo lapai, kurių R. Pakso 
rėmėjai negrąžino Vyriausiajai 
rinkimų komisijai po to, kai 
j iems nepavyko sutelkti para
mos savo referendumui. 

Premjeras sutinka pakeisti tik 
vieną kandidatą Į ministrus 

Vi ln ius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Socialdemokratų va
dovas premjeras Algirdas Bra
zauskas ketina pakeisti so
cialdemokratų pasiūlytą kandi
datą į švietimo ir mokslo minis
trus, bet daugiau nuolaidų dėl 
ministrų kandidatūrų nedarys. 

Tai sakė LSDP pirmininko 
j pavaduotojas informacijai ir 
I propagandai Gediminas Kirki-
| las. 

„Ieškome sutarimo su pre
zidentu dėl švietimo ir mokslo 
ministro kandidatūros", sakė 
jis. 

I švietimo ir mokslo minis
trus gali būti siūlomas Muzikos 
akademijos rektorius Juozas 
Antanavičius a rba ligšiolinė 

kultūros ministrė Roma Žakai-
tienė. 

J . Antanavičius patvirtino 
kalbėjęs su premjeru apie gali
mybę užimti mokslo ir švietimo 
ministro postą. 

Tačiau, pasak G. Kirkilo, 
valdančioji koalicija nesirengia 
keisti kandidato į vidaus rei
kalų ministrus. 

„Aš manau, jog tokio kom
promiso prezidentui turėtų už
tekti", sakė jis, paklaustas, ar 
koalicija ketina pakeisti ir į vi
daus reikalų ministrus siūlomą 
Darbo partijos atstovą Viktorą 
Muntianą. Partijos vadovas 
Viktoras Uspaskichas taip pat 
patvirtino, jog V. Muntianas iš
lieka kandidatu į ministrus. 

Po skandalo politikai pasuko 
skirtingais keliais 

Arvydas Vidžiūnas 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

V i ln ius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Trims buvusiems par
lamentarams — Vyteniui An
driukaičiui, Arvydui Vidžiūnui 
ir Vytautui Kvietkauskui, ku
rių politinę karjerą sužlugdė 
Seimo korupcijos skandalas, 

nevienodai sekasi rasti naujus 
darbus, rašo dienraštis „Lietu
vos rytas". 

Konservatoriui A. Vidžiū
nui jo partija artimiausiu metu 
suteiks darbą — jis taps Seimo 
konservatorių frakcijos aparato 
vadovu. Šis politikas gaus maž
daug tiek pat kiek ir parlamen
tara i — 4.000 litų per mėnesį. 

Kiek prasčiau sekasi social
demokratui V. Andriukaičiui, 
kurį jau pamiršo bendražygiai. 
Politikas bando susirasti darbą 
pa ts — dalyvauja įvairiuose 
konkursuose. 

Buvusiam Naujosios sąjun
gos nariui V. Kvietkauskui to
kios problemos jau nekvaršina 
galvos — jis tapo viešųjų ryšių 
konsultantu, rašo „Lietuvos ry
tas". 

Vilniaus universitete atidaryta 
Č. Kudabos auditorija 

Vi ln ius , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Minint Nepriklauso
mybės Akto signataro gamti
ninko profesoriaus Česlovo Ku
dabos 70-ąsias gimimo metines 
Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakultete antradienį ati
daryta jo vardo auditorija. 

Auditorijos atidarymo iškil
mėse, kuriose dalyvavo ir prezi
dentas Valdas Adamkus, buvo 
prisiminta ryški C. Kudabos as
menybė, pagerbtas jo atmini
mas. 

„Kaip niekas kitas, jis savo 
gyvenime buvo apdovanotas ta
lentu. Mokslininkas, kraštotyri
ninkas, rašytojas, gamtos mylė

tojas ir svarbiausia — žmogus. 
Žmogus, kuris mylėjo aplin

ką, kuris mylėjo žmogų", sakė 
renginyje dalyvavęs V. Adam
kus. 

Prieš 11 metų miręs žymus 
gamtininkas geografijos mokslų 
daktaras Č. Kudaba, kuriam 
šiais metais būtų sukakę 70 me
tų, buvo Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakulteto profe
sorius. Svarbiausia jo moksli
nių tyrimų sritis — Lietuvos le
dyninis reljefas. 

Č. Kudaba iš viso parašė 13 
knygų, parengė su bendradar
biais 31 leidinį, paskelbė beveik 
2,000 straipsnių. 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

PRITYRUSIŲ SKAUTŲ 
RUDENS IŠKYLA DVIRAČIAIS 

„Lituanicos" tunto „Dariaus 
ir Girėno" draugovės prityru
sieji („prit") skautai atliko 27 
mylių iškylą dviračiais Michi-
gan ežero pakrante Čikagoje. 
Dieną prieš iškylą, draugovės 
sueigoje Lemonte, skautai vy
čiai, Paulius Leipus ir Viktoras 
Jučas , su draugovės skiltininkų 
pagalba pravedė dviratininko 
specialybės programą. Skilti-
n inkas Jonas Vaičikonis egza
minavo skautus Pasaulio lietu
vių centro aikštelėje, kurioje 
skau ta i atliko uždavinius su 
dviračiu, įrodyti, kad moka ge
r a i valdyti dviratį, o skilti-
ninkas Matas Tamošiūnas pa
aiškino saugumo taisykles ir 
Illinois valstijos įstatymus dvi
rat ininkams. 

Rytojaus dieną, spalio 24 d., 
vienuolika dviratininkų susi
rinko iš ryto „Daniel Webster" 
parke vieną mylią nuo Čikagos 
„Soldier Field" stadiono. Oro 
temperatūra vos viršijo 50'F., 
bet buvo saulėta ir giedra. Po 
pranešimų ir dviračių patikrini
mo visi dviratininkai išsuko iš 
parkelio link „Burnham" uosto 

ir nuvažiavo į „Northerly Is-
land" Michigan ežero. Čia dau
gelį metų veikė „Meigs Field" 
oro uostas mažiems keleivi
niams lėktuvams. Prieš trejus 
metus, po rugsėjo 11 dienos 
įvykių, Čikagos meras prašė 
Illinois valdžią uždaryti „Meigs 
Field", teigdamas, kad pavojin
ga turėti oro uostą arti miesto 
centro. Meras ir valstijos pa
reigūnai nesusitarė, vis dėlto 
vadovaujantis t ik mero įsaky
mu, miesto boldozeriai nakties 
tamsumoj suardė oro uoste vie
nintelį taką lėktuvams. Taigi, 
tą naktį „Meigs Field" rėmė
jams ir, be abejp, oro skautams 
liūdnai baigėsi šio oro uosto 
istorija. Ten, k u r stovėdavo lėk
tuvai, dabar auga laukinės gė
lės ir žolės, pro kurias „Dariaus 
ir Girėno" draugovės dvira
tininkai važiavo taku, skirtu ne 
lėktuvams, bet dviratininkams! 

Palikę „Northerly Island", 
dviratininkai įsuko į „Chicago 
Lakefront Bike Trail" ir važiavo 
pro „Adler" planetariumą, „Na-
vy Pier", „brolio Jono barikadą" 
ir chaidėnų indėnų „totem pole" 

„ D a r i a u s i r Gi rėno" d r a u g o v ė s d v i r a t i n i n k a i (iš ka i rės ) : P a u l i u s A m b u t a s , P a u l i u s L e i p u s , J o n a s Vaič ikonis , 
A u d r i u s Aleks iūnas , Algis T a m o š i ū n a s , Algis G r y b a u s k a s , M a t a s T a m o š i ū n a s , A n t a n a s Senkev ič ius , R o b e r t a s 
Senkev ič ius , Mikut i s Leipus . 

arti „Belmont" uosto. Maždaug 
pusiaukely, netoli Loyolos uni
versiteto, visi sustojo pailsėti, 
užkąsti, ir pasidžiaugti pakran
te. Dviratininkai ilgai nestovė
jo, kadangi visiems rūpėjo nu
važiuoti į „Millennium" parką. 
Šis parkas miesto centre buvo 
atidarytas 2004 metų vasarą ir 
kainavo per 300 milijonų dole
rių. Dviratininkai atvyko į par
ką vidurdienį, kada tempera
tūra siekė 65 laipsnių. Parkas nuos
tabus . Vieniems labai pat iko 
stikliniai bokštai su milžiniš
kais vaizdajuostės ekranais, ku
rie rodė čikagiečių veidus. Iš 
kurių lūpų liejosi vanduo žemyn 
į aikštelę ir ant drąsesnių pra
bėgančių „prit" skautų. Kitiems 
patiko garsaus architekto Frank 

Gehry suprojektuotas paviljo
nas lauko koncertams. Tačiau 
visiems maloniausią įspūdį pa
liko „Cloud Gate" —100 tonų plie
no skulptūra, kurią čikagiečiai 
meiliai vadina „The Bean". 

Baigę apžiūrėti „Millen
nium" parką, skautai tęsė iš
kylą dviračiais per Grant parką 
ir įsuko atgal į „Chicago Lake
front Bike Trail" netoli Field 
muziejaus. Grįžtant į Daniel 
Webster parką, dviratininkai 
sustojo pavalgyti „Cafe Society", 
greta Vietnamo karo veteranų 
dailės muziejaus. Gaila, nebuvo 
pakankamai laiko aplankyti 
muziejų, todėl dalyviai nutarė 
čia sugrįžti kitą kartą. 

Iškyla laimingai baigėsi ten, 
kur prasidėjo, Daniel Webster 

parke. Dviračiais važiavo skau
tas vytis Paulius Leipus, „prit" 
skautai : Audrius Aleksiūnas, 
Paulius Ambutas, Algis Gry
bauskas , Mikutis Leipus, 
Antanas Senkevičius, Robertas 
Senkevičius, Matas Tamošiūnas 
ir Jonas Vaičikonis; vyresni 
vadovai — Algis Tamošiūnas i r 
Vytenis Grybauskas. Prisidėjo 
skaut in inkas Edis Leipus ir 
sesė Gailė Leipienė, kurie va
žiavo pirmyn ir atgal su savo 
mikroautobusu ir buvo pasi
ruošę padėt i dvira t ininkams 
nelaimės atveju. „Dariaus ir 
Girėno" draugovė jau planuoja 
kitas iškylas dviračiais. 

ps . fil. Algis Tamošiūnas 
prityrusių skautų vadovas 

Taip pradėjome 2004-2005 metų veiklą 
Rugsėjo mėnuo Čikagoje 

pasižymi pagyvėjusią lietuviška 
veikla Jaun imo centre . Su 
mokslo, metų pradžia prasidėjo 
i r - skau tų sueigos. Rugsėjo 11 
dienos registracija smarkiai 
papildė „Aušros Vartų"/„Ker-
navės" tunto, „Dubysos" drau
govės skaučių eiles. O per rug
sėjo ir spalio mėnesio sueigas 
prisidėjo daug naujų, besišyp
sančių veidų. Draugovę šįmet 
sudaro dvidešimt viena jaunes
nioji skautė ir dešimt skaučių 
bei kandidačių. Tarp jų yra 
keturios jūrų skautės. Skautų 
patyrimo laipsnių bei specialy
bių programos yra pritaikytos 
kiekvienai amžiaus grupei, 
pagal vystymosi poreikius ir 
interesus. 

Pirmose sueigose žaidėm 
susipažinimo žaidimus, išsi
rinkome skilčių vardus, pasi
darėme gaireles ir sugalvojome 
skilčių šūkius. Draugininke 
Onutė Gecevičienė ir globėja 
Marytė Utz miklino atmintį, 
derindamos naujus veidus su 

vardais. 
Spalio mėnesį susipažinome 

su skaučių įstatais, kurie yra 
skautų pasaulėžiūros pagrin
das, ir uniformomis, kurios mus 
vienija į tvarkingą būrį. Kiek
vienoje sueigoje mokomės susi
valdymo bei disciplinos, tvar
kingai išsirikiuodamos. Sten
giamės įsigilinti į įžodžio žodžių 
prasmę. Neapsieiname be žai
dimų, kurie ne tik lavina kūną, 
bet ir protą. Visa tai darome 
lietuvių kalba, kuria puoselė
jame per visus užsiėmimus. 

Išmokome rišti gerąjį ir 
slankiojantį mazgą, kad sugebė
tume užsirišti savąjį kak
laraištį. Kiekvieną sueigą už-
baigiam dainomis ir vaišėmis. 

Spalio 23 dieną, po pamokų, 
orui pragiedrėjus, didelis būrys 
„Dubysos" draugovės sesių, 
tėvelių, brolių vilkiukų ir 
vadovių išvažiavo į „Vaikų ūkį", 
Palos Parke. Apžiūrėję įvairius 
tvarto gyventojus, sesės ir bro
liai sulipo į traktoriaus trau
kiamą vežimą ir buvo nuvežti į 

i1nvsos a r a u gove V 3 1 K Ų U K yje". Palos Pa rk , IL. 

moliūgų laukus. Kiekvienas 
rinkosi patį gražiausią, ir didži
ausią, moliūgą. Grįžę pasistipri-
nom sausainiais, karšta kaka
va, ir patenkinti išsiskirstėm. 

Kitą šeštadienį sesės ir bro
liai nekantriai rinkosi į kaukių 
dienos puotą. Vadovai pravedė 
įvairius žaidimus stotyse, o 
užuot kaukių, skautės dažė vei
dus. Atsirado veiduose įvairūs 

žvėreliai bei įdomūs ir niekur 
nematyti kūriniai. 

Lapkričio mėnesį mokėmės 
atpažinti ąžuolo, beržo, klevo 
lapus ir artimiau susipažinome 
su Lietuvos gamta. Pradėjome 
mokytis dailės paslapčių, 
išmokome pagrindines spalvas, 
kūrėme labai spalvingus ir 
įdomius paveikslus. Paskuti
nėje sueigoje išmokome siūlu ir 

adata varstyt i š iaudinukų 
grandinėles. 

Ateities planuose — sal
dainių namukų puošimo sueiga, 
čiuožimo iškyla ir įvairių ženklų 
bei specialybių programos. 
Kiekviena sueiga pilna naujų 
nuotykių bei išgyvenimų. 

„Dubysos" d r a u g o v ė s 
korespondentė 

SU PASITIKĖJIMU Į 2005 METUS 

IROV^S d r a u g i n i n k e tn p.s Onute Gecevič ienė . 

Gerbiamieji Vydūno 
fondo rėmėjai, 
Su pasitikėjimu žengiame į 

2005 metus. Tikimės, kad jie 
bus sėkmingi jums, sesėms, bro
liams ir lietuvių visuomenei. 
Šių metų veiklos užsimojimus 
esame beveik baigę. Su jūsų 
visų pagalba tęsime toliau šiuos 
reikalingus darbus. 

1. Teiksime paskolas studi
juojantiems lietuviams studen
tams, be palūkanų (iki šio laiko 
buvo išduotos 204 paskolos po 
platų pasaulį). 

2 Skiriame 40 stipendijų 
Lietuvos studentams pagal mū
sų įsipareigojmą. (Iki šio laiko 
buvo paskirta 286 stipendijos) 

3. Ruošiame knygų leidimą, 
nors ir nepelningas darbas, bet 
labai svarbus lietuvybės iš
laikymui. (Iki šiol išleidome 18 
knygų). 

4. Išleidome „Skautų geno
cido" knygą (2004 metais). 

5. Vykdome rašinių konkur
sus jaunimui (Lietuvoje ir 
užsienyje) pagal aukotojų prel. 
J. Prunskio ir K. Sidabrų pagei
davimus. 

6. Stambesnių aukotojų 
vardu, pagal jų nurodymus, 
Lietuvoje skir iame premijas, 
žymenis ir stipendijas. Steigėjai 
yra: dr. J. Ciplijauskas, prof. B. 
Ciplijauskaitė, J. Čiurlionienė, 
prof. S. Kolupaila, prof. Ig. 

Končius, dr. Kviklys, V. J*nuš-
kai tė-Zaunienė, inž. J . Mil
vydas ir inž. L. Maskaliūnas. 

Širdingai dėkojame mūsų 
mielai dail. Z. Sodeikienei ir 
fotografams Lietuvoje už jų 
gražius kūrinius, kuriuos mes 
galėjome panaudoti šių metų 
kalėdiniams atvirukams. 

Visiems gausiems Vydūno 
fondo rėmėjams ir aukotojams 
linkime linksmų šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujų metų. 

Leonas Maskal iūnas 
Tarybos prezidiumo 

pirmininkas 
Šarūnas Rimas 

Valdybos pirmininkas 
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JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeš tad ien io la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

paštu 
$160.00 
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1/2 metų 
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$50.00 

$250.00 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-Š1RDES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrova 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys daros už prieinama kainą. 
Susitarimui kafcet: antJSKai araa ietirvtska;. 

4647 W. 103 St, OaJcLavm, IL 
55 E. VVashingtort, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. TOMAS ZUBiNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 
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ARAS ŽL IOBA, M.D. 
AWU U G O S - CHIRURGIJA 
219 N. H a m m e s Avenue 

Jol iet, IL 60435 
Tel . 815-741-3220 

„SIETUVOS" 
DRAUGOVĖS SUEIGA 

Skautininkių ir vyr. skaučių „Sietuvos" draugovės kalėdinė 
sueiga bus šeštadienį, gruodžio 11 d., 1 vai. p.p. PLC, Lemonte. Ši 
sueiga bus paskutinė mūsų sueiga 2004 metais . Visos narės prašo
mos dalyvauti. 

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI — 
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 

„Skautų šeimos genocidas", 
545 pavardžių ir aprašymai 
suimtų, kankintų, kalintų, iš
tremtų, nužudytų skautų, kurie 
pareigą tėvynei atliko ir privalo 
būti neužmiršti . Surinko I. 
Regienė ir talkininkai. 100 psl. 
Kaina 15 dol. ir 3 dol. persiun
timui. 

N. Janku tė „Atvirukai". 
Nuotaikingi kelionių po sve
timus kraš tus įspūdžiai, ap
rašyti vaizdingai ir patraukliai. 
Kaina 10 dol. ir 3 dol. persiun
timui (2-oji laida). 

Dr. J. Šaulio, Lietuvos mi
nistro Berlyne, rūpesčiu pa
ruoštą iliustruotą Lietuvos 
žemėlapį, kuris papuoš jūsų 
namus, darbo kambarį. Toks 
žemėlapis dar nebuvo išspaus
dintas per visą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį. Spausdinta 
Italijoje kreidiniame popieriuje, 
32 x 32 coliai formatas, spal
votas, kaina 15 dol. ir 3 dol. per
siuntimui. 

Lietuvos topografiniai že
mėlapiai, 2-oji papildyta laida. 
128 psl., 13 x 19 colių formato. 
Žemėlapiuose iš 1920—1923 m. 
galite rasti tėvų sodybą, kelius 
ir kitas geografines vietoves, 
kurių gal jau neliko žemės 
paviršiuje. Daugeliui padėjo 
atgauti nuosavybe. Puiki dova
na likusiems tėvynėje . Kaina 
30 dol. Reikia pridėti 5 dol. 

pašto pers iunt imo išlaidoms. 
E. Gudavič ius , „Lietuvos 

istorija" I tomas . Išsamus vei
kalas. Naujų žinių suras kiek
vienas, besidomintis Lietuvos 
istorija. Gaus ia i i l iustruota. 
Spalvoti žemėlapiai , 662 psl. 
Kaina 25 dol. ir 5 dol. persiun
timui (Knygų kiekis yra ribo
tas ). 

Ignas Končius, „Mano eitas 
kelias", 367 psl. iliustruota, įriš
ta, vaizdingi žymaus fizikos 
profesoriaus gyvenimo ir įspū
dingi Žemait i jos aprašymai . 
Kaina 12 dol. Persiuntimas 3 
dol. 

„Roads And Crossroads", 
poetry by Bernardas Brazdžio
nis, anglų ir lietuvių kalba, 150 
psl. Kaina: kietais viršeliais 15 
dol., minkšta is viršeliais 12 dol. 
Persiunt imas 3 dol. 

„Dainos iš Vydūno rinki
nių", CD plokštelė su 21 daina, 
įdainuota Aušros Liutkutės . 
Kaina 10 dol., persiuntimas 3 
dol. 

„Laužų aidai", CD plokštelė, 
įdainuota New York, Cleveland, 
Čikagos kvarte tų . Antroji laida. 
Kaina 10 dol., persiuntimas 3 
dol. 

Užsakymus ir čekius pra
šome s iųs t i : VYDŪNAS 
YOUTH FUND, INC., 14911 E. 
127th ST., LEMONT, IL 60439. 
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Valstybės saugumo interesai pirm visa ko 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Tėvynės sąjungos prezidiu-
nas lapkričio 17 d. išreiškė 

pagrįstą susirūpinimą „dėl to, 
kad bene pirmą kartą nepri
klausomos Lietuvos istorijoje į 
Vyriausybės postus rekomen
duojami asmenys, kurių repu
tacija kelia didelių abejonių". 
Abejonių kyla ne tik Seimo 
opozicijos parlamentarams, ne 
tik Lietuvos draugams ir rėmė
jams Briuselyje bei kitose Va
karų Europos sostinėse, bet ir 
eiliniams Lietuvos piliečiams. 
Būtų apmaudu ir apgailėtinai 
neatsakinga, jei Lietuva taptų 
nepatikimu partneriu NATO ir 
ES. Žiniasklaida, nušviesdama 
valdžios postų dalybas, išryški
no anaiptol ne per rinkimus 
deklaruotus Seimo būsimos 
pozicijos ar Vyriausybės pro
gramos valstybinius tikslus, o 
norą sugriebti ministrų postus, 
siekiant valdyti ateisiančias iš 
ES finansines lėšas. 

TS prezidiumas pr i tar ia 
prezidento V. Adamkaus nusis
tatymui, vertinti kandidatus į 
ministrus, atsižvelgiant \ jų 
gerą vardą. Kaip žinoma iš ži-
niasklaidos pranešimų, dėl kai 
kurių kandidatų kyla pagrįstų 
abejonių ne tik dėl galimo inte
resų konflikto. Seimo politikai 
ne visada gali, arba jiems ne 
visada patogu, tiesiai ir supran
tamai paaiškinti išryškėjusias, 
o ir nesunkiai nuspėjimas, sąsa
jas su Rytais. Tokios sąsajos 
gali kelti grėsmę valstybiniam 
saugumui. Politikus nereta i 
varžo ne tik partinė priklau
somybė, bet ir grupiniai intere
sai, o kas už jų slypi, nemėgina
ma net užsiminti. 

Išimtis — Tėvynės sąjunga. 
Nacionalinio saugumo pirmu
mas buvo ir išlieka svarbiausiu 
politikos dėmeniu. Tačiau svo
rio centras iš užsienio Dolitikos 
sferos persikelia į vidaus poli
tikos sritį. „Artimojo užsienio" 
strateginių provokacijų rengė
jai, supratę, kad jų pastangos 
sutrukdyti Lietuvai integruotis 
į Vakarų saugios gerovės sis
temas beviltiškai žlunga, anaip
tol nesudėjo rankų. Jie sutelkė 
dėmesį į mūsų posovietinės 

visuomenės ypatumus ir, tenka 
pripažinti, čia jiems neblogai 
pavyko. Lietuvai tapus NATO ir 
ES nare, organizuotos sumaiš
ties buvo sukelta kaip niekad 
daug ir pakankamai efektyvios. 
Buvo įsitikinta, kad, ką bepla-
nuotų kokia svetima spectarny-
ba, šimtaprocentinių pergalių 
pasiekti nepavyksta. „Pakso-
geito" skandalą, gerokai padre-
binusį Lietuvą ir nemažiau 
nustebinusį Vakarus, mūsiškė 
Temidė sustabdė Konstitucinio 
Teismo nutarimu. Tačiau šalyje 
nerimo, supriešinimo ir su
maišties nepamažėjo. Provo
kacijų planuotojų buvo apdai
riai iš anksto pasirūpinta, kad 
„tautos gelbėtojo" estafetę būtų 
kam perimti. Nuteikti mases 
tikslingai politinei akcijai nėra 
lengva, bet dideli pinigai daro 
stebuklus. Rinkėjų valia suvi
rintojas iš Archangelsko lai
mėjo. 

Ne kartą pat ir ta ir įsitikin
ta, kad demagogijos bei propa
gandos specialistai geba išpūsti 
bet kurį trūkumą. Trūkumų ir 
klaidų negali nepasitaikyti vals
tybės valdymo struktūrose. 
Tokia klaida ar politiko pramo-
vis apdorojamas iki reikiamos 
ribos, o kai kada ir iki tarptau
tinio skambesio. Dar daugiau jų 
gali rastis iš sovietmečio pa
veldėtame palikime. Todėl ne
trūko apokalipsinių paaimana-
vimų apie badmetį, nedarbą, 
skurdą ir kitas nelaimes, neva 
ištikusias šalį, itin kruopščiai 
nutylint visa, kas rodo, kad 
Lietuva sparčiai ropščiasi iš 
sovietmečio ekonominės duobės, 
būtent, su ES parama ir pasi
kliaudama savo jėgomis. 

Beje, visada naudinga paly
ginti savo šalies padėtį su 
analogiška situacija kitame 
krašte. Tik tada galima spręsti, 
kur ir kiek yra pažangos ar liki
mo. Iš žadėtojų šnektų savaime 
rutuliojosi spėjimas, kad Archan
gelsko oblastyje tvarka geresnė 
negu Švedijoje. Ekonomika ir 
tenykštės visuomenės gerovė 
visas amerikas seniai pralenkė. 
Ar ne todėl Archangelskas tie
sia ranką besigaluojančiai Lie
tuvai, kuri tik dabar, įveikdama 
per specialistų „moksliškai" 

nustatytus laiko tarpus: 11, 
111, 1111 ar 11111111111 
dienų, nušluostys nosį ir pačiai 
Europos Sąjungai? Petendentai 
į ūkio ministrus, o ir į kitų mi
nisterijų vadovus gerai žino, 
kaip tą galima pasiekti. Tik
riausiai numatyti ir atsitrauki
mo variantai. Jei patirtų fiasko, 
o populistams tai pavyksta 
šimtu procentų, tai kaltininkais 
bus įvardyti tie, kur šiandien 
Seimo opozicijoje tūno. 

Lietuvoje klostosi unikali 
padėtis. Formuojasi nauja Sei
mo struktūra. Joje rasis valdan
čioji dauguma, susieta soviet
mečio patirtimi, papročiais ir 
drausme. „Artimasis užsienis" 
šį faktą, be abejo, vertins su 
dideliu pasitenkinimu, nors... 
Laimėjimas toli gražu ne vi
siškas ir visai ne toks, kokio 
buvo siekta. Darbo partijos 
steigėjas tikėjosi laimėti Seimo 
rinkimus didele persvara, o po 
to vienvaldiškai imtis įgyven
dinti programą. Ir nors koalici
jos partneriai visi iš to paties 
kelmo spirti, su jais teks de
rėtis. 

Išrinktas Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus — tai 
akivaizdus dešiniųjų valsty
bininkų pasiekimas. Valstybės 
vadovas reikalaus gerbti Vals
tybės Konstituciją ir įstatymus. 
Visa tai turėtų pristabdyti 
„reformatorių" įkarštį. Daly
kiška, konstruktyvi ir stipri 
Seimo opozicija, nenutylės mė
ginimų keisti valstybės politikos 
krypties. Nenubrauktinas ir dar 
vienas dėmuo — paskiri social
demokratai, Darbo ar kitų par
tijų nariai kritiškais atvejais 
neliks abejingi ir parems valsty
binį požiūrį- XX amžiaus pra
džioje socialdemokratai buvo 
nuoseklūs Lietuvos valstybin
gumo šalininkai ir atkūrėjai. Ir 
šiandien rasis jų pasekėjų, 
kurie kartu su opozicija priešin
sis teisinės valstybės pamatų 
griovimui. O būtent šito ir gali
ma tikėtis iš Darbo partijos ats
tovų Seime. Jie vis dažniau ir 
garsiau kalba apie „savo" pro
gramos įgyvendinimą — suar
dyti apskritis, biudžetą išdalinti 
seniūnijoms, tiesiogiai rinkti 
merus ir seniūnus, atšaukti 

Palaikome ukrainiečius 
Lapkričio 28 d., 11 vai. r., į 

New Haven, CT, Šv. Nikalojaus 
ukrainiečių katalikų bažnyčią, 
nepaisant šalto ir gausaus lie
taus, susirinko didžiulis būrys 
parapijiečių bei svečių. Visi 
susirinkusieji buvo susirūpinę 
Ukrainoje vykusių prezidento 
rinkimų rezultatais. 

Renginį suruošė Ukrainie
čių kongreso komiteto skyrius 
New Haven, CT, vadovaujamas 
sekretoriaus Myron Melnyk, 
kartu su Jura Godenciuc, šios 
bažnyčios dvasininku. Susi
rinkusiems kalbėjo dr. Law-
rence DeNardis, buvęs Kon
greso narys, taip pat buvęs New 
Haven universiteto preziden
tas. J is tik ką grįžo iš Ukrainos, 

kur buvo nuvykęs su stebėtojų 
grupe pažiūrėti, kaip ši valstybė 
pasiruošusi demokratiniams rin
kimams ir juos vykdo. Dr. DeNar
dis lankėsi ne tik Kijeve, bet ir 
atokesnėse Ulcrainos vietovėse. 

Taip pat susirinkime kal
bėjo JAV LB Krašto valdybos 
vicepirm. plėtrai dr. Elona Vaiš-
nienė ir New Haven LB apy
linkės pirm. Sigita Šimkuvienė, 
kuri buvo apsirengusi tauti
niais drabužiais ir atsivežusi 
Lietuvos trispalvę. 

Ukrainiečiai labai dėkojo 
Lietuvių bendruomenės atsto
vėms už išreikštą solidarumą su 
ukrainiečių tautai ir jos siekių 
rėmimą. 

Sig i ta Š imkuvienė 

Seimo narį, merą, seniūną, 
nepatikusį oligarchui a r ne
įtikusį už oligarcho stovinčiai 
jėgai, o Lietuvą paversti Rusijos 
„tiltu iš Rytų į Vakarus". Dar-
biecių rinkiminėje programoje 
apie tautos pat ir tą genocidą, 
laisvės kovas ir pasipriešinimo 
agresoriams istorijos reikšmę, 
ugdant visuomenės pilietinę 
savimonę, net neužsimenama. 

Po kurio laiko Lietuvos 
visuomenė turės gerą progą su
sipažinti su naujos Vyriausybės 
programos svarbiausiais akcen
tais. Tėvynės sąjungos prezidiu
mas „ypač tikisi, kad preziden
tas principingai pasielgs ir dėl 
V. Uspaskicho kandida tūros . 
Prisimindami V. Uspaskicho 
veiklą „Vikondos" ir su juo susi
jusiose įmonėse, matydami jo 
sąsajas su Rusijos energetikos 
versiu, nustatytus jo privačių ir 
viešųjų interesų konfliktų atve
jus bei šališką veikimą dėl 
atskirų verslo subjektų, esant 
Ekonomikos komiteto pirmi
ninku, pabrėžiame, kad ši kan
didatūra yra ypač net inkama 
užimti Ūkio ministro a r kitas 
pareigas, susijusias su pinigų 
skirstymu verslui ar poveikiu 
verslo aplinkai". TS Prezidiu
mas ragina prezidentą „prin
cipingai išnaudoti j a m Kons
titucijos suteiktas galias, kad 
Lietuva būtų apsaugota nuo V. 
Uspaskicho, V. Muntian ir pa
našių politikų tapimo Lietuvos 
Respublikos ministrais". 

Atsirado naujas principin
gas reikalavimas, at i t inkantis 
valstybinio saugumo interesus. 
Jis pateikiamas kaip TS prezi
diumo įpareigojimas TS frakci
jos Seime, būtent, „pareikalauti, 
kad Seime, svarstant ministro 
pirmininko ir Vyriausybės pro
gramą, Lietuvos specialiųjų 
tarnybų turima medžiaga apie 
kandidatus į ministrus nustaty
ta tvarka būtų pateikta ne tik 
prezidentui ir Seimo pirmi
ninkui, bet ir Seimo nariams". 
Visuomenė taip p a t turėtų 
žinoti apie nepaviešintus kan
didatų ar juos remiančių gru
pių interesus. Būtinoji sąly
ga — užtikrinti valstybinį sau
gumą. 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 8 d., t r e č i a d i e n i s 

Lietuvių grafikės 
„Žinios iš gintaro šalies 

Lietuvos ambasada Austri
joje drauge su Vienos liaudies 
aukštąja mokykla „VHS 3" 
gruodžio 1 d. pakvietė į grafikės 
Giedrės Gučaitės parodos „Ži
nios iš gintaro šalies" atidarymą. 

G. Gučaitė 1972 metais 
Vilniaus dailės institute įgijo 
grafikės specialybę, jau daug 
metų kuria piešinius, kaligrafi
jos darbus, asambliažus, tapo 
ant popieriaus. Produktyvios 
vaikiškų knygų iliustratorės 
darbai daug kartų buvo įvertin
ti diplomais gražiausios metų 
knygos konkursuose. 

G. Gučaitė savo veiklos 

kelyje yra sukūrusi iliustracijas 
daugeliui įvairių žanrų leidinių, 
savo tapybos kūrinius ir rankų 
darbo popierių eksponavusi 
autorinėse bei grupinėse paro
dose Lietuvoje ir užsienyje. 

Parodos Vienoje kuratorė 
Cecilė Granger susirinkusiems 
meno gerbėjams pristatė lietu
vių dailininkės kūrybą ir pabrė
žė darbų autorės subtilias bei 
individualias raiškos formas, 
meninio stiliaus žavesį. Austri
joje sostinėje pirmą kartą eks
ponuojamų G. Gučaitės darbų pa
roda veiks iki gruodžio 18 dienos. 

(Elta) 

Pasižymėjo universiteto choras 

Ukrainiečių susirinkime (ii kairės) JAV LB Krašto valdybos vicepirm 
plėtros reikalams dr. Elona Vaišnienė, renginio vadovas Myron Melnyk ir 
New Haven LB apylinkės pirm. Sigita Šimkuvienė. 

Vilniaus universiteto cho
ras „Pro musica" iš Ispanijos 
grįžo su pergalės laurais. Aus
trijos regione vykusiame tarp
tautiniame chorų konkurse de
biutavęs mišria sudėtimi, vil
niečių choras iškovojo trečiąją 
vietą už konkurso privalomąją 
programą, taip pat kolektyvui 
buvo įteiktas specialus prizas 
už geriausią sambos atlikimą. 

„Tokia sėkmė chorui atveria 
kelius tolesnei veiklai. Esame 
pasiryžę jau kitų metų pradžio
je klausytojams pristatyti dar 
didesnį projektą mišria sudėti
mi", — sakė choro vadovė Rasa 
Gelgotienė. Pasak vadovės, per
galė konkurse Ispanijoje rodo 
choro brandą — tik prieš pusę 
metų susibūręs, naujas kolekty
vas įrodė jau šiandien galintis 
sėkmingai atlikti sudėtingus 
kūrinius, ypač gilias chorinės 

muzikos tradicijas puoselė
jančioje Ispanijoje. 

„Pro musica" gastrolių Ispa
nijoje metu atliko ne tik užde
gančias ispaniškas habaneras 
bei sambas, bet ir gražiausius 
romantizmo epochos, lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Reper
tuarą taip pat papildė instru
mentalistų atliekami kūriniai. 

Asturijos regione vykstan
čiame t a rp tau t in iame chorų 
konkurse JPro musica" dalyva
vo pirmąkart — senas tradicijas 
turintis konkursas šiemet vyko 
j au dvidešimt pirmąjį kartą. 
Choras JPro musica" susikūrė 
2004 m. balandžio mėnesį, nuo 
Vilniaus universiteto merginų 
choro „Virgo" atsiskyrus vyres
niosioms choristėms, ir jau kon 
certavo su renesanso ir baroko 
muzikos kūriniais. 

(Elta) 

SES. ONA MIKAILAITE 

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
garbinimas Lietuvoje ir JAV 

Š
įmet gruodžio 8 d. sukanka 150 metų nuo 
Marijos Nekalto Prasidėjimo dogmos pas
kelbimo 1854 metais. Popiežius Pijus K-

šią nuo pirmųjų krikščionybės amžių priimtą 
tiesą paskelbė, kaip reikalingą visiems tikėti, 
tuo pripažįstant svarbų bei išskirtinį Marijos 
vaidmenį išganymo istorijoje. 

Ši tiesa nurodo dieviško išganymo plano 
paslaptingas gelmes: kad Jis, ypatingos Marijos 
suteiktos malonės dėka, ją iš anksto apsaugojo 
nuo gimtosios nuodėmės, tokiu būdu ją paruoš
damas būti Išganytojo, Dievo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus Motina. Jos tyrumas ir nekaltumas 
niekuomet nebuvęs pažeistas. Todėl amžių am
žiais Katalikų Bažnyčia malda, giesme ir menu 
Mariją aukšt ina, kaip skaisčių skaisčiausią 
žvaigždę, šviečiančią tamsiame pasaulyje. 

Ilgus amžius ši tiesa buvo teologų svars
toma bei nagrinėjama, kol buvo prieita tam 
tikrų bendrų išvadų. Lietuva, stovėjusi atokiai 
nuo šių teologinių ginčų, kone nuo pat krikš
čionybės priėmimo pradžios šią tiesą priėmė 
protu ir širdimi, įjungdama ją į tikinčiųjų 
pamaldumo praktikas. Įdomus faktas, jog se
niausioji Lietuvoje bažnyčia, skirta Nekaltai 
Pradėtosios Marijos garbei, pastatyta Alsė
džiuose 1477 m., 367 metus prieš oficialų šios 
Marijos titulo paskelbimą! 

Nekaltosios Marijos kultas Lietuvoje taip 
giliai įsišaknijo, ypač per tėvų jėzuitų apašta
linę veiklą. Jėzaus draugijos nariai ypatingai 
buvo pasišventę Marijos Nekalto Prasidėjimo 
tiesos ir pamaldumo į ją šiuo titulu skelbimui. 
Šis kultas ypač suintensyvintas ir išplėstas 19-
ame amžiuje. Tėvai marijonai taip pat diegė 
žmonėse pamaldumą Marijai, Nekaltai Pra-
dėtajai. Marijonų atnaujintojas ir jų apašta
linės veiklos pažiba palaimintasis Jurgis Ma
tulaitis, ypač pasižymėjo Nekaltai Pradėtosios 
garbinimu: įkūrė seserų vienuoliją tuo vardu, 
pasirinko gruodžio 8 d. savo vyskupiškam 
ingresui į Vilniaus katedrą ir ingresiniame 
pamoksle pavedė Vilniaus vyskupiją Nekaltai 
Pradėtosios Marijos globai. 

Žmonių pamaldumo apraiška — Liurdo 
šventovių rengimas — rodo kaip miela Lietuvos 
žmonėms buvo Nekaltai Pradėtoji. 1858 metų 
kovo 25 d. šv. Bernadetai Marija regėjime 
pasakė: „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas". Taigi 
Liurdo šventovės akivaizdžiai Mariją šiuo titu

lu pagerbia. Per visą Lietuvą nusags ty ta 31-eri 
Jiurdai", o privačių — gal ir daugiau. 

1988, Marijos metų baigimo proga, Žolinės 
šventėje, popiežius Jonas Paulius II ta ip kalbėjo 
tikintiesiems: „Būkite švč. Mergelės Marijos 
mokiniai. Jos mokykloje t iks l iau supras i te 
krikščionio misiją Bažnyčioje, ka ip ją suprato 
Bernadeta, kokio patarnavimo iš jūsų laukia 
žmonija. Visi esate kviečiami grąžinti žmonijai 
viltį..." Reikšminga, jog Lietuvoje šie metai 
buvo laisvėjimo sąjūdžio įžanga ir ilgainiui 
pradėjo atsiverti laisvės kelias Marijos žemės 
vaikams: laisvės nuo baisios religinės, kul
tūrinės ir politinės priespaudos. 

JAV Katalikų Bažnyčia ta ip pa t nuo seno 
puoselėja Nekaltai Pradėtosios Marijos garbę. 
1847 m. JAV kata l ikų vyskupai paskelbė 
Nekaltai Pradėtąją Mariją Amerikos globėja, o 
vyskupai taip pat prašė popiežiaus Pijaus LX 
formaliai paskelbti šią tiesą visai Bažnyčiai, 
kas ir įvyko po septynerių metų. Tuomet JAV 
vyskupai nutarė , jog gruodžio 8 d. bus privalo
ma šventė JAV katalikams. Nekal ta i Pradė
tosios Marijos nacionalinė šventovė Washing-
ton mieste pradėta statyti ir jos kertinį akmenį 
kardinolas James Gibbons pašventino 1920 m. 
Bažnyčia baigta 1959 m., o lapkričio 20 d. įvyko 
didžiulės jos pašventinimo iškilmės, buvusios 
pačios didžiausios JAV Katal ikų Bažnyčios 
istorijoje. Ši Bažnyčia pati didžiausia visoje 
Amerikoje ir stovi septintoje vietoje t a rp kitų 
pasaulio katalikų bažnyčių. Kasmet ją aplanko 
daugmaž milijonas maldininkų. Šioje Nekalto 
Prasidėjimo šventovėje yra pr is iglaudusi ir 
lietuvių įkurta Šiluvos Marijos koplyčia. Tokiu 
būdu katalikiška Lietuva jungiasi su katalikiš
ka Amerika Nekaltai Pradėtosios prieglobstyje. 

Šiuo audringu, kovingu, tamsiu laikmečiu, 
kur ir mūsų k raš tas , ir m u s pr iglaudusi 
Amerika išgyveno s t ipraus blogio smūgius, 
junkimės maldoje, kad Marija, Taikos kara
lienė, mums padėtų. Gaivinkime ir dalykimės 
gyva viltimi. Juk pačiais sunkiausiais laikais 
lietuviai, suklupę prie Marijos kojų, prašė jos 
galingo užtarimo. O pirmasis Amerikos kata
likų vyskupas, John Carroll 1792 m. (300 metų 
po Amerikos žemyno atradimo) savo Baltimorės 
vyskupiją pavedė Nekaltai Pradėtosios Marijos 
globai ir ragino tikinčiuosius prie jos glaustis, ja 
pasitikėti. 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTON1S 
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Deja, tokio krašto tuomet neatsirado ir laivas, 
po kelių mėnesių plaukiojimo, grįžo atgal į 
Vokietiją. Aštuntame dešimtmetyje ta knyga 
pasirodė anglų kalba, pavadinta „The Ship of 
Fools". 

Vytauto Petkevičiaus pavardę pirmą kartą 
teko pamatyti apie 1980-us metus. Vienas drau
gas, grįžęs po apsilankymo Lietuvoje, parsivežė ir 
man vėliau padovanojo tuo metu „kokybiškai" 
Lietuvoje išleistą kalendorių. Jame, kažkokio 
mėnesio paraštėje, perskaičiau tiesiog davat
kiškai parašytą prisipažinimą ar pasakojimą, 
kodėl tas asmuo yra komunistas ir lokajiškai gi
riantis sovietinę santvarką. Pasibjaurėjęs tokiu 
baltlaižišku sovietinės okupacijos garbinimu, aš 
tą kalendorių nesviedžiau į šalį. Minutę vėliau 
pagalvojau, kad tai gal buvo redakcijos perrašy
tas, „patobulintas" kieno nors rašinėlis. Mano 
manymu, tai buvo tikras sovietinio agitpropo 
sukurtas šedevras, nes jis buvo parašytas dailia 
ir taisyklinga lietuvių kalba. To rašinio autorium 
buvo pažymėtas Vytautas Petkevičius. Taigi 
nenoromis prisiverčiau ir dabar skaityti V. Pet
kevičiaus parašytą knygą. 

V. Petkevičius (toliau V. P.) pristato savo 
knygą, kaip „Politinių veidų ir šaržų galeriją". 
Knygoje aprašomas laikotarpis, su kai kuriomis 
išimtimis, yra nuo Sąjūdžio pradžios ligi 13-ų 
nepriklausomybės metų. Autorius nesilaiko 
chronologinės tvarkos, kad tuo būdu jam būtų 
lengviau manipuliuoti įvykiais ir datomis, ginant 
jo. kaip nomenklatūros atstovo, tikimybę. Tai 
pagelbsti sukurti daugiau dailesnių „išvedžio
jimų" ir suktybių, kad būtų lengviau suklaidinti 
skaitytojus savo pasakojimais. Rašymas, aiškiai 
matyti, atl iktas, naudojant dienoraštį. Jau nuo 
pat pradžios šioje, 350 puslapių turinčioje, knygo
je ryškiai matyti, kad autorius laikosi komu
nistinės veikimo dogmos: tikslas pateisina visas 

priemones. Autoriaus tikslas yra parodyti skaity
tojui, kad tik kompartija ir j is pats , t.y. V. 
Petkevičius, visą laiką žinojo, ką reikia daryti, 
kur ir kaip kalbėti, o visi kiti Sąjūdžio veikėjai ir 
nomenklatūrininkai, įskai tant ir A. Brazauską, 
buvo tik nevykėliai, dažniausiai t ik apsimetėliai. 
Autorius tiesiog pasigenda veikėjų padorumo, 
draugiškumo, pasiaukojimo idėjai, net ir patrio
tiškumo, visai nepagalvodamas, kad visi asme
nys, kurie turėjo tokias charakterio savybes, buvo 
kompartijos sugrūsti į kalėjimus ar išgrūsti į 
Sibiro lagerius. 

Autorius, pirmą kartą sovietams okupavus 
Lietuvą, buvo apie 11 metų. J iems sugrįžus antrą 
kartą, pakrypo į okupantų rėmėjų pusę, tap
damas stribu, kai tuo tarpu dauguma jo metų 
moksleivių drąsiai priešinosi. Kažkaip prisimena 
vieno 1941-ais metais t r emt in io jaunuolio 
pasakojimas apie atsitiktiną patekimą Šančiuose 
pas besikalbančius darbininkus, iš kurių kalbų 
jis suprato apie jų svajonę patekti į Sovietų 
Sąjungą — tikrą darbininkų rojų. 

„Nėra nieko tragiškesnio, kaip suvedžiotas ir 
apgautas idealistas", prisimena senas posakis. 
„Pūvančios gėlės dvokia baisiausiai", rašė Šeks
pyras. Atrodo, kad V. P. savo jaunystėje susi
žavėjo Raudonosios armijos a tnešta , 18 amžiaus 
atgyvenusia ir subankrutavusia ideologija, per
sunkta ir įgyvendinta su rusišku, barbarišku bru
talumu. 

Bėgant metams, V. P. tapo partijos ir nomen
klatūros numylėtiniu, kuris turėjo priėjimą prie 
aukščiausių sovietinės okupacijos institucijų ir 
vadovų. Suaugęs tapo tikru sovietų janičyru", 
visą savo gyvenimą paskyręs tarnybai okupan
tams. Partijos ir okupacijos garbinimas tapo jo 
viso gyvenimo tikslu, o atėjęs Sąjūdis paveržė iš 
jo tą gražų ir laimingą gyvenimą. 

B u s daugiau. 
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GRAŽI RUDENS PUOTA 
Stefanijos Stasienės „Kulinarija ir papročiai 

knygos sutiktuvės 

Gražaus rudens lapkričio 
6-os dienos vakarą, 
kviečiami Korp! Gied

ros, svečiai rinkosi į Cleveland 
Dievo Motinos parapijos kavi
nę, sutikti a t a Stefanijos Sta
sienės „Kulinarija ir papročiai" 
knygą. Pasitikti giedrininkių 
šypsenomis, jie sėdosi prie ža
vių, žvakutėmis ir rudeninių 
augalų puokštėmis papuoštų, 
stalų. 

Korp! Giedros pirmininkė 
Violeta Žilionytė-Leger sveiki
no ir džiaugėsi gausiai susirin
kusiais dalyviais — jų buvo per 
120 — ir nuoširdžiu žodžiu 
prisiminė Stefaniją Stasienę, 
jos šviesų gyvenimą ir brangų 
palikimą: 

— „Jau beveik metai pra
ėjo nuo S. Stasienės iškeliavi
mo į amžinąjį gyvenimą, bet jos 
pėdsakai su mumis, — kalbėjo 
j i . — Turime jos kulinarijos 
knygas: 2000 m. išleistą 'Kvie
čiu vaišintis ' ir prieš kelis 
mėnesius pasirodžiusią 'Kuli
narija ir papročiai'. Virimu ir 
kulinarija ši darbšti kulinarė 
domėjosi nuo jaunų dienų ir vis 
gilino savo žinias, tai klausy
dama kursus Prancūzijoj, tai 
kelionėse rinkdama žinias apie 
kitų tautų valgius, jų vartoja
mus prieskonius ir su jais 
surištus papročius. Ir šiuo savo 
žinių kraičiu dosnioji kulinarė 
su visais pasidalindavo ne tik 
kulinarijos pamokomis gyvu 
žodžiu ir spaudoje, bet ir pui
kiais patiekalais ir skanumy
nais, kuriuos ji visus vaišinda
vo įvairiomis progomis. 

Žmonija pradėjo maistą 
gaminti seniai, tais laikais, kai 

Stefanija Stasienė (1913-2003). 

suvaldė ugnį, — tęsė prelegen
tė. Maisto gamyba žymiai 
pagerėjo, kai atsirado puodai ir 
kiti moliniai indai. Maisto ga
myba labai svarbi ne tik išlai
kymui gyvybės, bet ir šeimų ar 
genčių ryšių sustiprinimui. 
Kulinarija, pagal lietuvių en
ciklopedijos apibūdinimą, yra 
dailus, skoningas virimas, val
gių gaminimas, apimant tech
ninį bei estetinį jo paruošimo 
būdą. Kaip ir žmogus ir jo dar
bai išdirbiniai, primityvus viri
mas tobulėjo ir perėjo į esteti
nio išsireiškimo formą — į me
ną. Ir ši meno forma paliečia vi
sus žmogaus pojūčius; liečiame, 
rankoje laikydami kietą obuolį, 
girdime puode kunkuliuojančią 
sriubą ir keptuvėje čirškiančius 
blynus, užuodžiame krosnyje 
kepantį pyragą ir galų gale 
matome šiuos patiekalus, atsi
sėdę prie vaišių stalo". 

Ir kaip meninę išraišką, 
Stefanijos Stasienės kulinarijos 
knygą aptarti Violeta pakvietė 
viešnią ir Pittsburg — Ritą 
Mockienę. Baigus Juozo Gruo

džio Muzikos fortepijono klasę , 
studijavus meno istoriją ir 
filosofiją Vytauto Didžiojo uni
versitete, Rita Mockienė k lauso 
meno istorijos m a g i s t r i n i u s 
kursus Pittsburg univers i te te . 

Rita Mockienė supažindino 
publiką su Stefanijos Stas ienės 
„Kulinarijos ir papročių" knyga, 
ją aptardama kul inar inės isto
rijos šviesoje. Meno istorijos 
magistrante džiaugėsi ne t ik S. 
Stasienės pa t iekalų ge rumu , 
bet ir S. S tas ienės knygos 
liaudies išmint ies a t spa lv iu , 
kuris taip pat iškyla knygos 
išvaizdoje. 

Toliau, buvo rodoma juosta , 
susukta Lietuvos televizijai 
„Kulinarijos" knygos išleidimo 
proga. Ją vedė aktor ius Rim. 
Karvelis. Savo bu t e Vilniuje, 
Ingrida Bublienė gracingai ir 
nuosekliai rodė įdaryto moliūgo 
paruošimą pagal savo mamytės 
knygos receptą. Juostoje daly
vavo ir jos tėvelis, Henr ikas 
Stasas, kuris k a r t u su aktoriu
mi gardžiavosi gražiai paruoš tu 
patiekalu. 

Baigdama formalią dalį, 
Violeta Leger Korp! Giedros 
vardu, padėkojo visiems, pri
sidėjusiems pr ie šio vaka ro 
ruošos: DM parapijos klebonui 
Gediminui Kijauskui, Aldonai 
Stempužienei, Algiui Mulioliui 
ir anoniminei mecena te i , 
paaukojusiai dovaną remt i 
„Giedros" veiklai. 

Kviesdama svečius vaišin
tis Teresėlės Stasaitės—Parello 
pagamintais valgiais pagal jos 
mamytės receptus i r gied
rininkių suneštomis vaišėmis, 
Violeta Leger ci tavo pasi

žymėjusios amerikiet is Ju l ia 
Child žodžius: „Gražiai paruoš
tas valgis atgaivina ne tik kū
ną, bet peni ir sielą". 

Henr ikas Stasas pasirašė 
už S. Stasienę „Kulinarijos ir 
papročių" knygoje. Knyga tur
t inga ne tik kulinariniais ir su 
jais surištų papročių aprašy
mais, bet ir gražiai paruoštų 
patiekalų fotografijomis, įmon
tuotomis priderintų Lietuvos 
vaizdų fonuose: štai desertinis 
spanguolių kisielius kalėdinės 
egutės fone; štai aguoninis tor
tas apšarmojusių medžių fone; 
š ta i torč iukai su abrikosais 
Vi lniaus senamiesčio gatvės 
fone; š ta i velykinis pyragas 
saulėtekio virš Trakų pilies 
fone ir t . t . Tai Juozo Polio, 
Henr iko Staso, Teresės Sta-
sai tės-Parel lo fotografijų, Tau
ro Bublio ir Mort Tucker kom
piuteriniu montažų dėka. 

Stefanija Stasienė „Kulina
rija i r . papročiai". Redaktorė 
Ju rga Morkūnienė, dailininkė 
Ju rga Kurtinaitienė, korektorė 
Lidija Girevičienė. Leidykla 
VAGA, 2003, ISBN 5-415-
01738-0. 236 p. 

D r . J o l i t a K a v a l i ū n a i t ė 

„ K u l i n a r i j a i r p a p r o 
č i a i " ; S t e f an i j o s S t a s i e n ė s 
g a s t r o n o m i j o s m e n o p a m i n 
k l a s 

S tas ienės „Kulinarija ir 
papročiai" yra puikus Lietuvos 
ir pasaulio tautų gastronomijos 
meno ir to meno platesnio 
kultūrinio konteksto pamink
las. Nors ši knyga yra savita 
savo lietuviškųjų papročių 
liudijimu, j i taip pa t yra ir 
svetinga kitų tautų kulinarijos 
paveldui ir pasaulėžiūrai. 

„Kulinarijoje ir papročiuo
se" S. Stasienė apžvelgia ne tik, 
kaip ji pati pratarmėje rašo, 
„mūsų tautos papročius, susiju
sius su besikeičiančiais metų 
laikais", bet ir mini „kitų tautų 

ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

!š Stefanijos Stasienės 
knygos „Kulinarija ir papročiai" 

Kadangi šiandien šiame puslapyje (vieton laiškų) spausdina
ma Stefanijos Stasienės knygos „Kulinarija ir papročiai" recenzija, 
pateiksime kelis receptus iš šios knygos, kad galėtumėte susi
pažinti su nuostabiais ir įdomiais patiekalais, kurių daugybę ran
dame šioje, labai patraukliai išleistoje knygoje. Kaip minima 

recenzijoje, akį patraukia 
labai gražios knygos ilius
tracijos, o patiekalų apra
šymas kutena gomurį ir 
skatina juos išmėginti. 
Pažymėtina, kad visi pa
tiekalai nesunkiai paga
minami. 

Bulvinės kriaušės 

Baršč ia i drebučiuose 

6 didelės bulvės 
truputis pieno 
1 puod. miltų 
8 riekės baltos duonos 
1 didelis kiaušinis 
1 puod. pieno 
1 vidutinio storumo 

kumpio riekelė 
1/2 sv. šviežių grybų 
1 nedidelis svogūnas 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų 

pipirų 
aliejaus kepimui 
Grybus ir svogūnus 

supjaustyti ir pakepinti 
aliejuje, kol išgaruos nuo 
grybų atsiradęs skystis. 
Nukelti nuo ugnies, už
barstyti druskos ir pi
pirų, atvėsinti. 

Nuskustas bulves išvirti pasūdytame vandenyje, nusunkti, 
įpilti pieno ir elektriniu maišytuvu sutrinti tyrelę. Atvėsinti. 

Iš bulvių masės daryti nedidelius paplotėlius, ant jų dėti po 
truputį grybų mišinio ir užspausti, formuojant kriaušės formos 
pyragėlius. Į „kriaušės" viršų įkišti kumpio juostelę — „kotelį", 
atsargiai apspausti, kad kotelis laikytųsi. 

Kiaušinį išplakti su trupučiu pieno. Duoną, nupjovus plutą, su
smulkinti į trupinius. Suformuotas „kriaušes" apvolioti miltuose, 
kiaušinyje ir baltos duonos trupiniuose. Ilgu plačiu šaukštu 
panardinti į įkaitintą aliejų. Pavirti iki pagels (tik nepervirti). 
Išėmus išdėlioti ant popierinės servetėlės, kad sugertų riebalus (žr. 
iliustraciją). 

2 puod. burokėlių sul
tinio 

2/3 uncijos želatinos 
(pvz.,Knox) 

rūgščios grietinės 
šviežio agurko 
smulkiai pjaustytų 

krapų 
Želatiną ka i t inan t iš

tirpinti dalyje burokėlių 
sultinio (tik neužvirinti) , 
tada supilti į likusį sultinį 
ir gerai i šmaišy t i . 8x8 
colių dydžio formą patepti 
aliejumi ir supilt i buro
kėlių sultinį. Uždengti ir 
padėti į šaldytuvą. 

Prieš t iekiant į stalą, 
sustingusį sul t in į su
pjaustyti nedideliais ku
beliais. I didelį vyno a r 
„mar t in i" t a u r ę įkrės t i 
truputį rūgščios grietinės, an t viršaus dėti burokėlių sultinio 
drebučius, papuošti šviežio agurko riekele, pabarstyti smulkiai 
supjaustytais k rapa i s (žr. iliustraciją). 

Kepsnys su bulvių „grybais* 
4 sv. jautienos be kaulo 
2 dideli svogūnai 
2 puod. jautienos sul

tinio 
12 mažų raudonųjų 

bulvelių 
supjaustytų petražolių 
išlydyto sviesto 
Jau t ieną n u p l a u t i ir 

sudėti į karščiui a tsparų 
indą. Supilti sultinį, sudėti 
svogūnus. Uždengus folija 
kepti iki 300° F įkaitintoje 
orkaitėje apie 4 vai. 

Iškepus išimti iš orkai
tės, nudengti ir 15 min. 
palaikyti. Pjaustyti plonais 
ruoželiais. Skystį iš kepi
mo indo perkošti, sutiršt in
ti miltais ir naudot i , kaip 
padažą. 

Bulvių „grybams" reikia gražių, nedidelių bulvyčių. J a s 
nuplauti, aš tr iu peiliu ra tu įpjauti aplink vidurį- Apatinę dalį apip
jaustyti taip, kad liktų kotelis. „Grybukus" sudėti į verdantį van
denį, pavirti 15 min. Išgriebti ir leisti pastovėti. Po to pavolioti 
ištirpintame svieste, o kotelio galą aplipdyti susmulkintomis 
petražolėmis. 

Tiekiant į stalą, šalia kepsnio padėti keletą „grybukų" (žr. 
iliustraciją). 

l iaudies gyvenimo būdą, 
išmintį, kalendorines šventes ir 
su jomis susijusius papročius". 
Jos knygoje išradingai persi
pina įvairių tautų kepinių re
ceptai. Vienas prancūzų gur
manas, Jean Savarin rašo, jog 
„naujo patiekalo sukūr imas 
atneša žmonijai tiek pat džiaugs
mo, kiek naujos žvaigždės 
atradimas". įsigiję S. Stasienės 
knygą, pastebėsite, jog ji pagar
biai žvelgia į tarptautinės kuli
narijos atradimus ir ja is papil
do savąją „Kulinarija ir pa
pročiai". 

Dabar norėčiau t rumpam 
nukeliauti į kulinarinių knygų 
tradicijos aukso amžiaus pra
džią — 19 amžių. Tas amžius 
buvo garsaus prancūzų kilmės 
virėjo Antonin Careme, laiko
tarpis. Monsieur Careme ruošė 
puotas Rusijos carui, Prancū
zijos ar is tokratams ir netgi 
iškepė vestuvinį tortą garsia
jam Napoleonui. Tačiau išgar
sėjo Careme, būtent savo kepi
mo meno knygomis, kuriose 
buvo apstu patar imų šeimi
ninkėms, didikų valgymo meno 
ir tuometinio etiketo aprašymų. 
Careme išryškino gastronomi
jos meno universalaus pritaiko
mumo svarbą. Jis manė, jog 
„tam, kad diplomatas išlaikytų 
savo politinę poziciją, jis turi 
įdarbinti subtiliai skonio meną 
išmanantį virėją". 

Maisto gaminimas, anot 
žymaus britų kulinarijos auto
riaus Alan Davidson, yra ir 
amatas, ir menas, ir mokslas. 
Manau, kad Stasienės „Kuli
narija ir papročiai" atspindi šį 
Davidson požiūrį į maisto ga
minimą. Iš tiesų, kepimo pas
laptys keliauja iš kar tų į kar
tas, iš tautų į tautas receptų ir 
gaminimo technologijos prin
cipų pavidalu, panašiai, kaip 
dailininkas perduoda tapybos 
amato paslaptis savo moki
niams. Tačiau receptai ir pats 
kepimo procesas tampa taiko
muoju menu tuomet, kai atidus 
virėjas suestet ina kiekvieną 
patiekalo paruošimo elementą 
bei skonį, kvapą, paruošimą ir 
kviečia gurmaną, skanių rink
tinių valgių mėgėją bei žinovą 
tą jo kūrybą beskanaujant 
įvertinti. 

Stefanija Stasienė 

KULINARIJA 
IR PAPROČIAI 

Taigi, Stefanijos Stasienės 
knyga yra skir ta gurmanams ir 
papročių smalsuoliams, ku
riems yra svarbu ne tik patieka
lo skonis, bet ir jo folklorinis 
liaudies išminties atspalvis. 
Svarbu ir ta i , kaip tas patie
kalas yra pateikiamas, šią gur
mano filosofiją demonstruoja 
Stasienės anūko, Tauro Bublio 
parengtas knygos apipavidali
nimas. 

Išmintingai sumodeliuota 
Stasienės knyga žadina degus-
tatoriaus vaizduotę. Tačiau jos 
viliojanti kul inarinė retorika 
taip pat atspindi ir teisingos 
mitybos svarbą. Garsus Lie
tuvos mąstytojas Vydūnas rašė, 
jog teisingas valgymas yra įsi
klausymas į kūno proto instink
to poreikius". Savo kulinarinio 
išprusimo vedama, Stasienė 
atrinko receptus, kuriuose yra 
vartojamas saikingas elementų 
kiekis ir jų tarpusavio harmoni
ja. Atspindėdami metų laikų 
papročius, šie patiekalai iš

reiškia ne tik fizinę ir emocinę, 
bet kartu ir dvasinę tautos 
mitybos filosofiją. Gyvenimas 
eina kartu su laiku, rašė Vydū
nas, o „gyvybė prašliaužia aug
menijoje, todėl augmenija ir 
suteikia gyvenimo pagrindą, 
gyviams ir žmonėms teikia 
maistą ir jis tinkamiausias tam 
laikui, kuriam augmenija jį 
atneša". Todėl, mąstė Vydūnas, 
„kiekvienu metų laiku reikia 
valgyti tai, kas tuo metu yra 
teikiama gamtos: žiemą — tūli 
dalykai, rudenį — daržovės ir 
vaisiai, pavasarį — sprogstanti 
žaluma, o vasarą — uogos ir 
ankstyvieji vaisiai". 

Taigi, dar kartą kviečiu 
visus įsigyti „Kulinarija ir pa
pročiai", įsigilinti į joje aprašo
mus papročius bei pasigar
džiuoti ten siūlomais patiekalais. 

Dalia Mockienė 
Pranešimas, skaitytas Stefa

nijos Stasienės knygos „Kulinarija 
ir papročiai" sutiktuvėse, Cleve
land, OH, š.m. lapkričio 6 d. 

SKELBIMAI 1 

SIŪLO DARBĄ 

Caregh/ers need 
in VVbconsin 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 

SS and DLhelpful. 
Cal Greg 262-657-8044. 

,DRAUGAS" IEŠKO 

SAVANORIŲ - TELEMARKETINC. 
Jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
„Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

PASLAUGOS 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
ADVOKATO OHSAS IE$KO ŽMOGAUS, 
turinčio patirties nekilnojamo turto 
srityje, gerai kalbančio angliškai ir 

lietuviškai, dirbančio kompiuteriu ir 
galinčio legaliai dirbti šalyje. 

T«L 773-2840100. 

IŠNUOMOJA 

GREIT PARDUODA 

-a Landmark 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas 4 kamh. 2 mieg. butas 
I aukšte. Cicero. Arti bažnyčia, parduo

tuvės, geras susisiekimas. Privatus 
kiemas, šalia tuščias nuosavas sklypas. 
Priimsime su gyvuliukais. Tel.: 708-

652-3212 arba palikti žinutę. 

j g j g g properties 

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

R I M A S STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

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

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

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

ĮVAIRUS 

* 50 m. moteris ieško darbo senelių 
priežiūroje su grįžimu namo Willow 
Springs arba aplinkiniuose rajo-
inuose. Geros rekomendacijos, 
[anglų kafoa. automobilis. Tel. 773-
983-3014. 

Moteris pirks darbą žmonių prie
žiūroje su gyvenimu. Vairuoja, doku
mentai, rekomendacijos , minimali 
anglų kalba. Tel. 773-881-4214. 
j* 60 m. vyras gali prižiūrėti žmones 
lietuvių, rusų šeimose. Tel. 708-369-
2696 

* Ieškau žmogaus, kartu nuomotis 
butą šalia Archer ir Pulaski Rd. Tel 
773-419-9273. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

TLANDC 
resswp. EĘS&S 

UŽSISAKYTI K O N T E I N K R j j P 

SIUNČIAME AIR CARGO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVUA. ESTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAME KII iKVIENA SAVAITlj. 
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EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Leo-

nid Kučma antradienį paneigė, 
kad per derybas, kuriose daly
vavo tarptautiniai tarpininkai, 
buvo sudarytas koks nors susi
tarimas dėl dvi savaites trun
kančios šios šalies politinės kri
zės sprendimo. „Jei kalbėsime 
atvirai, tai nebuvo sudarytas 
joks susitarimas ir vietoje 'de
rybų prie apvalaus stalo' pareiš
kimo paprasčiausiai buvo pa
reiškimas spaudai", sakė L. 
Kučma. Prezidentas sakė, kad 
opozicijos vadovo Viktor Juš-
čenko grupės „Mūsų Ukraina" 
reikalavimai atleisti vyriausybę 
pakirto pastangas užbaigti dau
giau kaip dvi savaites trunkantį 
sąmyšį. 

LONDONAS 
Didžiausia ir labiausiai ži

noma pasaulyje transliuotoja 
BBC antradienį pareiškė pagal 
pertvarkos planą ketinanti at
leisti 2,900 darbuotojų— dau
giau kaip 10 proc. savo darbo jė
gos. Daugiausia žmonių nu
matoma atleisti administraci
niuose skyriuose, o santaupos 
bus perkeltos į programų sky
rių, pareiškė BBC generalinis 
direktorius Mark Thompson. Iš 
atleidimų, taip pat iš kai kurių 
programų perkėlimo iš Londono 
BBC tikisi per metus sutaupyti 
320 mln. svarų (623.3 mln. dole
rių). 

t:^v:^vr-'-::v:-:-::v:v 
JAV 

NEW YORK 
Padėtis Irake t ikriausiai 

greitai nepagerės, sakoma slap
tose CŽV instrukcijose, antra
dienį rašo laikraštis „The New 
York Times". Šie vertinimai yra 
pesimistiškesni už tai , kaip pa
dėtį viešai vaizduoja George W. 
Bush administracija, laikraščiui 
sakė vyriausybės pareigūnai. 
Raporte niūriomis spalvomis 
vaizduojama Irako politika, 
ekonomika ir saugumas. Atas
kaitoje, kuri vadinama neįpras
tai atvira, perspėjama, kad sau
gumo padėtis šioje šalyje tik
riausiai blogės, jeigu Irako vy
riausybė nepadarys reikšmin
gos pažangos gindama savo au
toritetą bei ekonomiką. 

WASHINGTON, D.C. 
JAV įstatymų leidėjai pir

madienį pasiekė susitarimą dėl 
šalies žvalgybos tarnybų, už
baigdami mėnesį trukusius gin
čus dėl Pentagon galių po refor
mos, paskatintos rugsėjo 11-sios 
teroro aktų. Išsprendus nesuta
rimus, Atstovų Rūmams ir Se
natui atveriamas kelias priimti 
teisės aktą, kuriuo būtų įsteig
tos naujos nacionalinės žvalgy
bos direktoriaus pareigos, bei 
nusiųsti dokumentą pasirašyti 
prezidentui George W. Bush. \ 
tekstą į trauktos formuluotės 
užtikrina, kad vadai mūšio lau
ke turi pirmenybę pasinaudoti 
žvalgybos priemonėmis ir infor
macija. Po reformos naujajam 
nacionalinės žvalgybos direkto
riui būtų suteikti svarbūs įga
liojimai finansų ir personalo 
klausimais. 

CHICAGO 
Pirmadienį vakare miesto 

centre esančiame „LaSalle" 
banko pastato 29-ajame aukšte 
kilęs gaisras privertė dešimtis 
dangoraižio darbuotojų leistis 
dūmų pripildytomis laiptinė
mis. Į įvykio vietą atvyko dau
giau nei trečdalis visų Chicago 
ugniagesių. Po kelias valandas 
trukusios kovos su gaisru, kuris 
daugeliui priminė lemtingąjį 
Cook apygardos pastato gaisrą 
pernai, 25 penki žmonės buvo 
nugabenti į ligonines, iš jų 12 
ugniagesių. Tačiau, priešingai 
nei pernykščiame dangoraižio 
gaisre, pirmadienį aukų nebu
vo. Antradienį „LaSalle" banko 
pastatas buvo uždarytas, jį ap
žiūrėjo miesto inspektoriai. 

Į AZIJA ~ ! 

KABULAS 
Daugelis afganų pirmuoju 

demokratiškai išrinktu šalies 
prezidentu prisaikdintą Hamid 
Karzai vis dar laiko amerikiečių 
statytiniu, nors per spalį vyku
sius istorinius rinkimus jis už
sitikrino 55 proc. balsų. Tokio 
nepageidaujamo įvaizdžio tikrai 
nepadėjo išsklaidyti JAV vi
ceprezidento Diek Cheney ir gy
nybos sekretoriaus Dona Iri 
Rumsfeld dalyvavimas antra
dienį prezidento rūmuose Ka
bule surengtoje inauguracijoje. 
Praėjus trejiems metams po to, 
kai, nuvertus Talibano režimą. 

JAV paskyrė jį vadovauti laiki
nai Afganistano vyriausybei, H. 
Karzai valdžia vis dar priklauso 
nuo beveik 27,000 JAV ir NATO 
karių, kurie užtikrina saugumą, 
o pietinėse provincijoje kovoja 
su Talibano likučių pasiprieši
nimu. H. Karzai j a u teko išgyt 
venti du mėginimus pasikėsinti. 
Už jo asmeninį saugumą yra at
sakingi amerikiečių apsaugi 
ninkai. 

PIETŲ AMERIKA 

BUENOS AIRES 
Argentinos sostinėje pirma

dienį prasidėjo Jungt in ių Tautų 
konferencija, skirta klimato po
kyčiams, kurioje 12 dienų šią 
opią problemą svarstys 6,000 
delegatų iš 194 šalių. Konfe
rencijos dalyviai neslepia puose
lėjantys svajonę, kad JAV, ku
rios atsisakė patvirt inti Kyoto j 
protokolą, dabar, kai George W. 
Bush buvo perrinktas preziden
tu, vis dėlto ryšis pakeisti savo 
poziciją. Optimizmo j iems su
teikia tai , kad šį svarbų doku
mentą, kuris įsigalios 2005 m. 
vasarį, po ilgo išsisukinėjimo 
pasirašė Rusija. Ekologai nesiti
ki, kad konferencijoje pavyks 
pasiekti didelių rezultatų, bet 
laiko ją galimybe apsvarstyti , 
kaip sparčiai vyksta pasaulinis 
atšilimas ir kokios įtakos j is tur i 
gyvybei žemėje. Nuo XIX a. pa
baigos temperatūra pakilo 0.6 
laipsnio Celsijaus. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RIYADH 
Saudo Arabija an t rad ien į 

paskelbė trijų JAV konsulato 
Jidda mieste užpuolikų pavar
des ir nurodė, kad visi j ie yra 
Saudo Arabijos piliečiai. Iš viso į 
JAV konsulatą buvo įsiveržę 
penki ginkluoti asmenys . Vi
daus reikalų ministerijos prane
šime nurodomos trijų po šio pir
madienio išpuolio nukau tų už
puolikų pavardės, tačiau nė vie
nas jų nebuvo į t rauktas į 26 la
biausiai karalystėje ieškomų 
„ai Qaeda~ narių sąrašą. Pra
nešime nurodoma, kad parei
gūnai vis dar stengiasi nusta
tyti ketvirtojo nukauto užpuoli
ko tapatybę, tačiau neskelbs 
penktojo sužeisto asmens , kur is 
buvo suimtas, pavardės. 

R. Paksą užstoję te is in inka i g ina V, Janukovič 

Atkelta iš 1 psl. 
rinkimų pažeidimų, bet nematė 
reikšmingų pažeidimų, kuriuos 
būtų padariusi kita pusė. 

Vienas iš trijų pagrindinių 
grupės narių John Laughland 
mano, kad Vakarams naudingas 
pinigų „pumpavimas", prisiden
giant parama demokratijai, yra 
„skandalas". Jo nuomone, Va
karų kalbos apie demokratiją 
vadovaujasi dvigubais standar
tais — „kai abejotinais meto
dais laimi provakarietiškas po
litikas, niekam nerūpi: kai pro
rusiškas naudoja t a s pačias 
gudrybes, kyla protesto kauks
mas"'. 

John Laughland kitados tu
rėjo daugiau bendražygių, rašo 
„Economist". Grupė prarado be
veik visus buvusius šalininkus. 

kai užsistojo S. Miloševič, o ak
tyvi grupės narė Christine Sto
ne užtarė Zimbabvės prezidentą 
Robert Mgabe. 

Grupę vienija stipri nea
pykanta „liberaliam internacio
nalizmui", nesvarbu, a r tai Eu
ropos Sąjungos versija, ar ag
resyvesnė amerikiečių ir britų 
versija. Trečias grupės narys 
Mark Almond tikina, jog Ame
rikos kišimąsi finansuoja ir mi
lijardierius George Soros, ir pre
zidentas George Bush. „Tai 
skandalinga", mano M. Almond. 

Dideles žmogaus teisių gy
nimo organizacijas galima kriti
kuoti dėl pompastiškumo a r 
šališkumo, rašo britų savait
raštis. Vakarų politika pokomu
nistiniame pasaulyje nebuvo be 
priekaištų, tačiau mažos Oxford 

„įmonėlės" į t ikinamumas atsi
lieka nuo jos keliamo tr iukšmo, 
baigia „Economist". 

Beje. M. Almond. C. Stone ir 
J. Laughland buvo atvykę į Lie
tuvą dviem dienoms šių metų 
gegužės pabaigoje. J ie susitiko 
su R Paksu po VRK sprendimo 
neleisti jam kandidatuoti prezi
dento rinkimuose. Bri tų grupė 
matėsi su Rolandu Pavilioniu ir 
kitais Lietuvos politikais. 

Anot R. Pavilionio, bri tų tei
sininkai R. Pakso šalininkus su
sirado patys vos prasidėjus ap
kaltos procesui. Su ja i s susiti
kęs Seimo narys Raimondas Šu
kys teigė susidaręs įspūdį, kad 
britų teisininkai turi kategoriš
ką ir „nelabai teisingą" nuomo
nę apie vykstančius procesus. 

V. Adamkus patenkintas derybų Kijeve rezu l ta ta is 

Atkelta iš 1 psl. 
Juščenko — patvirtino dalyvau
siantys pakartotiniame balsavi
me. 

Derybose taip pat sutarta, 
kad bus pakeista daug kritikos 
sulaukusi Centrinė rinkimų ko
misija, pakeisti kai kurie sąly
gas balsavimo rezultatų klasto
jimui sudarę rinkimų įstatymai 
bei bus nutraukta maždaug dvi 
savaites trunkanti opozicijos ša
lininkų vykdoma valstybinių įs
taigų, tarp jų vyriausybės ir 
prezidento administracijos pas
tatų, blokada. 

Derybose dalyvavusių pa
reigūnų teigimu, šis susitikimas 
buvo itin sudėtingas ir įtemp
tas, ne kartą atrodė, kad kon
fliktuojančioms pusėms taip ir 
nepavykus susitarti derybos 
baigsis be rezultatų. 

„Anksčiau vykusios derybos 
buvo malonumas palyginus su 
šios nakties", žurnalistams sakė 
V. Adamkus, lygindamas antra
dienį naktį pasibaigusį susiti
kimą su ankstesniais. 

Pasak V. Adamkaus, itin 
sunku buvo tartis dėl Centrinės 
rinkimų komisijos narių pakei-

Af A 
PETRONĖLEI STARKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame nuolati
niams talkininkams, Draugijos nariams JŪRA
TEI ir ROMUI GINTAUTAMS bei giminėms. 

Union Pier Lietuvių draugija 

timo. „Nežinau dėl kokių prie
žasčių buvo užsispirta jų neat
statydinti, leisti j iems organi
zuoti rinkimus vėl. Galiausiai 
po ilgų ilgų ginčų su ta r ta pa
skirti naują komisiją", kalbėjo 
V. Adamkus. 

J is dideliu apsukrumu pa
vadino neseniai Aukščiausios 
Rados iš premjero pareigų ats
tatydinto V. Janukovič spren
dimą išeiti atostogų, kurios 
baigsis tik po prezidento rinki
mų. „Čia reikia pripažinti jo 
greitą orientavimąsi", pabrėžė 
V. Adamkus. 
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Pik. Vincas Jasulaitis. 

Kalifornijos (Los Angeles) 
gyvenančio Kazio Karužos rū
pesčiu, Vilkaviškio krašto 
muziejus pagerbė pulkininko, 
Vyčio Kryžiaus ordino kava
lieriaus, tremtinio Vinco Jasu
laičio ir jo sūnaus dr. Vytauto 
Jasulaičio atminimą. 

J šv. Mišias Vilkaviškio ka
tedroje atvyko pulkininko Vin
co Jasulaičio duktė Birutė, sū
nus Antanas, giminės ir arti
mieji. Vilkaviškio krašto mu
ziejaus darbuotojai . Svečiai 
įsiamžino prie dr. J . Basanavi
čiaus paminklo, papietavo jau
kiame „Erdvės" restorane. Mi
šių auką ir pietus finansavo 
Vinco ir Vytauto Jasulaičių bu
vęs kaimynas Kazys Karuža. 

Artilerijos pulkininkas 
Vincas Jasulait is gimė 1898 m. 
rugsėjo 24 d. Vilkaviškio aps
krityje Majoriškių kaime. 
Gretimame Vokiškėlių kaime 
gyveno K. Karužos tėvai. 

Vincas Jasulai t is 1919 m. 
sausio 23 d. savanoriu įstojo į 
Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo 
kovose prieš bolševikus prie 
Salako, Turmanto ir Kalkūnės. 
Prie Radviliškio ir Šiaulių ko
vėsi su bermontininkais . Už 
šiuos mūšius pristatytas apdo
vanojimui „Vyties Kryžiumi" (1 
laipsnio) su kardais. 

1934 m. Vincas Jasulaitis 
paski r iamas 2-ojo artilerijos 
pulko vadu. Okupavus Lietuvą 
sovietų kariuomenei. 1941 m. 
birželio 13 d. išsiųstas į kursus, 

Dr. Vytautas Jasulaitis. 

kur birželio 28 d. areštuotas ir 
nuteistas 10-iai metų. Kalėjo 
Norilske ir Mordovijoje, vėliau 
iki gyvos galvos i š t remtas į 
Novosibirsko sritį. 1956 m. 
grįžo į Lietuvą. Mirė 1988 m. 
lapkričio 11 d. Palaidotas Kau
ne, Eigulių kapinėse. 

Vinco Jasulaičio duktė Bi
rutė Tamaševičienė tėvą prisi
mena, kaip kariškį, kur iam 
aukščiausia vertybė Lietuvos 
karininko garbė ir pagarba 
eiliniam kareiviui. 

Tėvo idealai tapo ir jo sū
naus Vytauto (1929—2003 m.) 
gyvenimo kelrode žvaigžde. Dr. 
Vytautas Jasulaitis, 1990 m. 
atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę, gynė Parlamento rūmus, 
apdovanotas sausio 13-osios 
atminimo medaliu. 1993—1995 
m. Vilniaus miesto meras, vie
nas iš atsikūrusios Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių 
sąjungos steigėjų, enciklope
dinio leidinio .Lietuvos kariuo
menės karininkai 1918—1953" 
sumanytojas. Užsienio lietuvių 
lėšomis išleisti trys pirmieji šio 
leidinio tomai. 

Vilkaviškio krašto muzieju
je surinkta, saugoma ir ekspo
nuojama šių taur ių Tėvynės 
patriotų — tėvo ir sūnaus 
Jasulaičių atminimo istorinė 
medžiaga. 

Antanas Žilinskas 
Vilkaviškio krašto 

muziejaus direktorius 

PRELATAS ANTANAS BERTASIUS 
1911.V.5 — 2004.XI.25 

Vietoj nekrologo 

Jūsų, Monsinjore, kilnaširdingumą 
Aš norėčiau pavadinti Dievo dovana — 
Pašaukimas ir savęs išsižadėjimas, 
Viso amžiaus paaukojimas tikėjimui. 
Tar tum gimęs tam, kad būtum džiaugsmas 
Ir paguoda klystantiems žmonėms, 
Evangelijos šviesoj nematantiems savęs. 
J ū s gyvenimo, kaip mes suprantam, 
Neturėjote, o dirbote kitiems 
Ir nematėt to, ką matom, mes, eiliniai 
Žemės vabalėliai, rūpesčių pilni. 
Aš įsivaizduoju Jus , Prelate, tartum 
Žvaigždę kelrodinę, tartum šviesą 
Tamsoje, kur i nei teka, gęsta, leidžiasi, 
O sargyboje virš žmogiškos širdies ji budi 
Nuodėmių, klaidų, geismų verpetų srovėje... 
J ū s alsavote Tiesos ir Gėrio troškimu, 
Tuo pačiu, kuriuo alsuoja klystanti dvasia — 
Bandymas sunkus, sunkus ir pašaukimas. 
Dievas J u s išrinko, padavė Jums pastoralę, 
Liepė vesti aveles į Dievo gardą — 
Ir išėjote šituo kilnios aukos keliu. 
Man teko laimė Jus pažinti nuo pradžios 
Jaunystės metų gan klaidžių, buvau 
Be patirties, troškimų ir vilčių 
Kankinamas, kada dar nežinojau, kas iš 
Tiesų gyvenimas yra, kova tiktai 
Už būvį, savo aš, ar savo laimės tos, kurios 
Įsivaizduoti negalėjau, bet ėjau, 
Aklai ėjau, r inkau kas po ranka, 
Neklausdamas gerai ar negerai. 
Ambicija jaunystėje didesnė už mane, 
Už mano valią, pajėgumą, tą įsivaizduotą 
Gyvenimą sukurti sau ir mylimiesiems savo. 
Tada, menu, ir Jūsų žodžiai, Kunige, 
Man buvo žodžiai tik, be turinio ir be 
Esmės, kam jie skirti — aš užmiršau... 
Girdėjau-negirdėjau, neprilipo, neišliko, 
Nepaveikė manęs, nei mano dvasinės stiprybės, 
Taip norinčios į kalną lipti kuo aukščiau, 
Tačiau nežinančiai nei kaip, nei kur... 
Kodėl šitaip, o ne kitaip, neskyriau aš 
Tuštybės nuo pilnybės, atvirkščiai, 
Atrodė viskas gera, viskas leidžiama, 
Žmogus yra pats sau riba ir matas, 
Valia ir nevalia, ir Viešpats viso ko... 
Ir keliavau šituo klaidžių keliu 
Dešimtmečių dešimtmečius... 
Ir keliavau kaip aklas, nors keliai 
Man buvo šviesūs, platūs, žinomi. 
Ilgi keliai, ir laimės ir nelaimės, 
Visi man teikė džiaugsmo, sveikas ir 
Stiprus buvau, ir linksmas, atgalios 
Nepažvelgiau iki sulaukiau jau 80. 
Ir štai, neabejoju, Viešpaties valia, 
Aš Jus , Prelate, sutinku taip netikėtai, 
Nelyg jaunystėje sutikčiau Draugą, 
Kurio ta ip ilgisi širdis, tačiau nežino, 
Gal netiki draugyste amžina, ištikima. 
Ir mano siela sudrebėjo Jus pamačiusi, 
Lyg būtų ji kalta ar Dievui nusidėjusi 
Tuo apsileidimu, kuriuo dažniausiai 
Žmogus pateisina save nuleidęs galvą. 
Ir Jūsų koplytėlėj, vieną rytą aš suklupau 
Prieš Ju s , prieš tartum patį Dievą, 
Kaltes išpažinau už visą penkiasdešimt metų. 
J ū s priėmėt, kantriai išklausėte 
Ir davėt išrišimą, atleidimą, sukalbėdamas 
Lotyniškai tam skirtą maldą-ritualą, 
Ir aš iš Jūsų rankų priėmiau Komuniją 
Po daugel, daugel, daugel metų. 
Už šią malonę aš dėkingas neišpasakytai, 
Už auką, už grąžinimą manęs į tikrą kelią. 
J Dievo globą ir tikėjimą, taip reikalingą man. 

Anatolijus Kairys 
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Čikagoje ir apylinkėse 

TAURIAM PATRIOTUI, dosniam 
lietuvybės rėmėjui Vytautui 
Janušoniui , užbaigus žemiškąją 
kelionę, praradime pasken
dusiems giliai liūdintiems žmo
nai dr. Palmirai, sūnums Gin
tui, dr. Rimui su žmona Rene 
bei ar t imiesiems, re ikšdama 
nuoširdžią užuojautą, S tasė 
Semėnienė skiria jo neišblės
t anč iam atminimui, didžiam 
DF garbės nariui, „Draugo" lei
dybai 50 dol. 

2005 M. SAUSIO 13 D., PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje, įvyks Sausio 13-osios 
minėj imas. Prisiminsime ir 
pagerbsime žuvusius tautiečius 
skaitiniais ir menine programa. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

GIEDRIUS KRASAUSKAS, Eitmi-
niškių vidurinės mokyklos 
direktorius labai prašo sušelpti 
jų mokyklą Vilniaus k raš te , 
paaukojant mokyklai taut inius 
rūbus . Tautos fondas užskaitys 
300 dol. auką, kurią bus galima 
nus i ra šy t i nuo mokesčių ir, 
pr i s tač ius sąskaitą, padengs 
persiuntimo išlaidas. Pradžiu-
ginkit tautiškai nusiteikusį jau
nimą gražia Kalėdų dovana. 
Kreiptis : Tautos fondas, Lit-
huan ian National Foundation, 
Inc. 307 West 30th St., New 
York, NY 10001-2703, tel. 212-
868-5860, faksas 212-868-5815, 
e -paš tas : taudfd@aol.com. 

PANEVĖŽIEČIŲ-AUKŠTAIČIŲ 
klubo Čikagoje metinis susi
r inkimas įvyks gruodžio 12 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p. Jaunimo 
cent re . Kviečiame atvykti 
esamus narius ir visus aukš
taičius, norinčius tapti klubo 
nar ia is . Programoje: valdybos 
praneš imai , siūlomų renginių 
a p t a r i m a s , susipažinimas su 
knyga „Panevėžys. Praeitis ir 
dabartis", vaišės. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d., 7 v.v. Lietuvių fondo salėje, 
Pasaulio lietuvių centre. Kvie
čiame Čikagos skautiją pasida
linti plotkelėmis ir pabendrauti 
šeimyniškoje nuotaikoje. Vietas 
užsisakyti pas Gintarą Aukš
tuolį, tel. 708-352-2664. 

GRUODŽIO 11-12 D. nuo 12 
v.p.p. iki 6 v.v. vyks atvirų durų 
dienos namuose-studijoje, kur 
pamatysi te , kaip gimsta skulp
tū ros . Nors jos daromos iš 
popieriaus, bet yra tvirtesnės už 
bet kokią keramiką. Dalyvauja: 
Nomeda Grumadą (skulptūra, 
pastelė, originalūs vienetiniai 
mezginiai), Irena Šaparnienė 
(batika) ir Aušrinė Kerr (oda). 
Bus daug nebrangių ir ne
didelių darbelių, kurie gali būti 
puiki dovana Kalėdų proga. 
Šeštadienio vakare skambės 
gyva muzika, vyks mini madų 
demonst rav imas ir loterija. 
Skambint i tel. 773-338-9558. 

LIETUVIŲ VERSLO TARYBOS 
(LBC) šį penktadienį, gruodžio 
10 d., 7:30 v.v. Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje rengiamoje 
Kalėdų vakaronėje bus proga 
pabendrau t i , gardžiai pava
karieniauti bei aptarti vėliau
sias žinias apie Lietuvos eko
nomiką. 

GRUODŽIO 19 D., 1 V.P.P. 
Čikagos lietuviai kviečiami į 
t radicines Ateitininkų Kūčias 
J a u n i m o centre. Registruotis 
pas Oną Daugirdienę tel. 630-
325-3277, arba e-paštu: odau-
girdas@hotmail.com. 

RIMA POLI KAITYTĖ, visų mė
giama fleitistė, palydės fleitos 
muzika Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos choro giesmes per kalė
dinį koncertą, kuris įvyks 

gruodžio 12 d., sekmadienį, 1:30 
v.p.p. Po pamaldų 12 vai. bus 
pietūs, o po pietų koncertas. 
Bilietai pietums ir koncertui 
gaunami sekmadieniais baž
nyčios vestibiulyje arba užsako
mi pas Romą Stropų, tel. 
815-836-1845. Visi kviečiami 
dalyvauti koncerte ir parsinešti 
namo lietuvišką kalėdinę nuo
taiką. 

VISUS KVIEČIAME į gruodžio 19 
d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. į 
Pasaulio lietuvių centro di
džiąją salę, kurioje vyks kalėdi
nis pabendravimas, kur galėsite 
pasivaišinti skaniais Kūčių val
giais. Norintiems užsisakyti 
stalus, skambinti Aldonai Pa-
lekienei, tel. 708-448-7436. 

GRUODŽIO 11 D., 1 V.P.P. 
Melrose Parko Lietuvos duk
terų skyrius ruošia tradicinį 
prieškalėdinį baliuką Melrose 
Parko City Hall&Community 
Center (100*0 N. 25th Ave., 
Melrose Park). Bus skanūs 
pietūs, loterija ir puiki DJ muzi
ka. Užsisakyti vietas galima, 
paskambinus tel.: Onutei Ra
kauskienei 708-345-0473, Ely
tei Vaicekauskienei 815-729-
0391, Juditai Junkerytei 
Mauersberger 708-344-2384. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi
ja , susidedanti iš dr. Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, krei
piasi į LF bičiulius, kviesdama 
siūlyti kandidatus į LFB Ta
rybą iki š.m. gruodžio 20 d., 
gavus kandidato sutikimą. 
Kandidatų sutikimus siųsti 
LFB rinkimų komisijos pirmi
ninkui dr. Petrui Rasučiui: 3808 
W. 66th Str., Chicago, IL 60629. 
Taip pat prašo visus LF biči
ulius siųsti kuo skubiau 
rinkimų komisijai savo adresus 
ir telefonus. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 19 d., sekma
dienį, kviečia į „Metų žmogaus" 
pokylį. Šių metų žmogumi iš
rinktas ambasadorius Vygau-
das Usackas. Registruotis tele
fonu 773-582-6500. 

KAIP IR KITAIS METAIS, šių 
Kalėdų bei Naujųjų metų proga, 
kviečiame sveikinti artimuo
sius, pažįstamus, gimines per 
„Draugą". Siųskite savo svei
kinimo tekstą ir 20 dol. čekį. 
Mielai paskelbsime prieš Kalė
das, kad tie, kuriuos sveikinate, 
galėtų laiku perskaityti ir pasi
džiaugti Jūsų linkėjimais. Laiš
kus adresuokite ne redakcijai, 
bet „Draugo" administracijai. 

Š.M. GRUODŽIO 10 D., penkta
dienį, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centro kavinėje įvyks Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyriaus kalėdinis susirinki
mas. Adv. Povilas Žumbakis, 
dėstęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune etikos kursą, kal
bės apie Lietuvą ir jos šian
dienines problemas. Meninę 
programos dalį a t l iks solistė 
Genovaitė Bigenytė, akompa
nuojant Jūratei Grabliaus-
kienei. Bus ir vaišės. Maloniai 
kviečiami ne tik sąjungos na
riai, bet ir visi besidomintys. 
Ypač laukiame techninį išsila
vinimą turinčiuosius ir norin
čius papildyti sąjungos eiles. 
Daugiau informacijų teikiama 
telefonu 773-436-7679. 

Ieško giminių 
Virginija Mikulytė, Ulijos 

duktė, ieško savo dėdės 
Mykolaičio Stasio. Prašau 
skambinti tel. 708-423-8553 

Paroda, kur atgyja pasakos 
Tarsi preliudija artėjančiai adven to pabaigai, ka i prasideda prieškalėdinis l inksmybių 

metas, Čiurl ionio galerija j a u n i m o centre atveria duris nuo ta ik inga i pa roda i . Tau toda i l i n inkė 
Agnietė-Sigutė Seleviclenė iŠ Lietuvos gruodžio 10-ąją (7:30 v.v.) čia pristatys s iūtų lėl ių pa? 
rodą. Iš sakmių, legendų ir pasakų atgiję, personažai pradžiugins n e vieną- Lankyto ja i akis į 
akį susitiks su raganai tėm, lau
mėm, elfais, piratais, kaminkrė
čiais. Prie jų svitos prisijungs ir 
l i nksmos s e n u k ų porelės, sim
pat i škos te tu ly tes , e legant iškos Jlaaaaafcf" -> aaaaaaaaV T T 

ponios. O labiausiai turėtų pra
dž iugin t i pa ty s naujausi perso
naža i : sn ieguole su septyniais 
nykštukais, dak ta ras Aiskauda ir 
netgi Haris Poteris! Paroda veiks 
t ik d u savaitgalius, t ad nepraleis
kite progos valandėlei pasprukti 
n u o kasdienybės ir pasijusti lyg 
k i t am pasauly, pagany t i akis i 
šiuos šmaikštuolius. O jei ir patys 
tokiais pasijusite, galėsite kokį per
sonažą padovanot i i 
tamiems. Ar ne pu K; ~TO£ 
pildyti Kalėdinj dova 
tiesiog pa i 

Tautodailininkė Agnietė-Sigutė Seleviclenė 

RENGINIAI 
ČIKAGOJE 

Vaišės „Ma rguč io I I " paramai SKELBIMAI 

Legendinis Čikagos teatras 
„Chicago" naujam sezonui siūlo 
St. Petersburg baleto teatro 
pasirodymą „Romeo & Juliet" 
sekmadienį, sausio 16 d., 3 
v.p.p. 

Grupėms, didesnėms nei 15 
žmonių - taikomos nuolaidos. 

„Chicago" teatro tel. 
312-902-1500, internetinis 
puslapis 

www.thechicagotheatre.com. 

Si. Petersburg 
Kititei f rienfriĖ* J» Romeo 
Sunday, 

Jamiary 16 

Lapkričio 28 d. Cicero para
pijoje, buvo suruoštos vaišės 
paremti aukomis radijo laidą 
„Margutis II", kurias organiza
vo Cicero Lietuvių bendruo
menės valdybos pi rmininkas 
Mindaugas Baukus. Kaip ir 
kiekvieną sekmadienį , ben
druomenės nar ia i ir svečiai 
susirinko į Šv. Antano bažnyčią 
pamaldoms. Šv. Mišių eigoje, 
kalbėjo svečias vysk. Thomas 
Paprocki, kuris kreipėsi į para
pijiečius ir prašė, jog reikėtų 
padidinti rinkliavą a tmokant 
vyskupijai skolas. 

Kunigas Jaunius Kelpšas, 
kuris pavadavo kun. Kęstutį 
Trimaką, pasveikino su pirmu 
advento sekmadieniu ir atsi
sveikino, užbaigdamas darbą 
šioje parapijoje. 

Po Mišių, kaip įprastai, visi 
rinkomės į kavinę pietums ir 
pabendravimui. Bendruomenės 
valdyba, nepagailėjo savo bran
gaus laiko ir triūso, kad tik 
būtų patenkinti susirinkusieji 
ir galėtų savo aukomis paremti 
„Margutį II". Buvo surinkta 200 
dol. „Margutis II" — tai mūsų 
lietuviška dvasia, akiratis, to
bulėjimas. Niekaip negalime 
įsivaizduoti mūsų kasdienybės 

be šios radijo stoties. Kaip bran
gu mums visiems turėti lietu
višką radijo laidą Amerikoje. 
Tai reiškia, kad mes gyvuojame 
ir turime ateitį. Kiekvieną 
dieną skubame atlikti savus 
darbus, kad galėtume tą trum
pą valandėlę pabūti kartu su 
„Margučiu II". 

Malonu buvo pamatyti ir 
išgirsti, „Margučio II" sekre
torės Matildos Marcinkienės 
pasisakymą. Taip pat gražiais 
žodžiais dėkojo ir džiaugėsi 
ciceriškiai. 

Na, o mūsų pirm. Mindau
gas Baukus paprašė sugiedoti 
Margučiui II" ilgiausių metų. 
Visi giedojo atsistoję su choru 
priešakyje. 

Taip pat reikėtų padėkoti 
Racine Bakery, už dovanotus 
skanėstus. 

Sumanios ir žvalios šeimi
ninkės greitai patenkino išalku
sius svečius. 

Advento pirmasis sekma
dienis Cicero parapijoje pra
sidėjo gražiais darbais. Ir toliau 
skatinkime gerus darbus, išli
kime visais laikais gyvastinga 
parapija. 

A u d r o n ė B e r n a t a v i č i e n ė 

A d v o k a t a s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

E-mail: Gibaitis@aol.com 
Ton rree 24 br. 888-T7&6742 

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

EMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

135 S LaSaBe #2300 Ghicč̂ D, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
Vy ten i s 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 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
T e L 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

tel. 1-773-S8S-9500 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

Wcodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

I I 
I 1 

„Draugo" dienraščio tarybos 
direktorių nutarimas 

i I 
Paskutiniame „Draugo" direktorių tarybos posėdyje, kuris . 

| įvyko spalio 13 d., peržiūrėjus administratoriaus Valentino j 
• Krumplio metinę apyskaitą, po ilgesnių diskusijų, buvo nutar- " 
I ta pakelti dienraščio prenumeratą. „Draugo" prenumerata i 

nebuvo pakelta nuo 1998 m. Nuo to laiko ypač pabrango pašto 

Dtscounts avaitable for 
•MSlt 

Tai - Jūsų laikrašti* 

; -. - -

paslaugos, popierius, elektra, algos ir įvairūs patarnavimai . J 
„Draugo" dienraščio prenumerata nuo 2005 m. sausio 1 d. j 

bus: 
* JAV metams - 120 dol.; pusei metų 65 dol.; šeštadienio J 

laida 70 dol. 
* Į Kanadą ir kitur metams 135 dol.; pusei metų 70 dol. 1 

„Draugas" visada buvo kitokio pobūdžio laikraštis. Veikė | 
' idealistiniais, savanoriškais principais - ne pelno siekdamas • 
I ar asmeninės naudos. „Draugas" atšventęs 95 metų sukaktį I 

sieks ir toliau išlikti tautiniai gyvas ir jungti lietuvišką išeiviją. I I 

Vasario 16-osios gimnazijos 
susirinkusi Vasiliauskų sode. 

grupei 

„ D r a u g o " info. 
• * - - • » * • • • • • • « • • • • — • • aa^BV > « * m MHM * M B » * M B W * 4BBBBB* • « • • • • W M • • * « 

Šaukiamas Vasario 16-osios gimnazijos buvus ių m o k i n i u suėji- i 
mas. kuris įvyks 2005 m., vasario 24 d., Lietuviu klube, 
Lithuanian Hali, 4880 46th Ave. North Saint Petersburg. FL 
33714, tel. 727-525-5924. Planuojamas su s ipaž in imo vakaras, 
iškilminga vakar i enė ir šokia i . Dėl d a l y v a v i m o p r a š o m e 
pranešti Valei Majauskaitei VVeinhoefer, 8421 29 th Street East, 
Parish, FL 34219, tel. 941-776-3634, arba V y t a u t u i Biretai, 199 
Sytvan Ave., Toronto, ON. M1E 1A4, Canada , te l . 416-261-4312 , 
ei-paštas: vbireta#rogers.eom. 
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