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Dėl emigraci jos tuštėja Lietuvos moky 

orr.\ Černiševo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) — ko dar daugiau vaikų nei pernai. 
Švietimo ir mokslo ministerijos SMM Socialinės politikos depar-
(SMM) specialistai spėja, kad dėl tamento vadovo Rolando Zuozos tei-
emigracijos šiemet mokyklos nelan- gimu, šiemet mokyklos nelanko 631 santykiai su pedagogais a r šeimos 

vaikas — maždaug 100 daugiau nei 
pernai, rašo dienraštis „Lietuvos ži
nios". 

SMM duomenimis, pernai į mo
kyklą nėjo 505 vaikai, iš jų dėl ne
galios — 116. Didžiąją dalį neįgalių 
vaikų pedagogai moko namie. Kiti 
mokytis negali dėl itin sunkių ligų. 

R. Zuoza mano, kad Lietuvoje 
vis mažiau vaikų lanko mokyklą, 
nes dalis šeimų išvykdamos gyventi 
ir dirbti į užsienį kartu išsiveža savo 
atžalas. 

„Išvykę iš Lietuvos vaikai nesi
moko mūsų mokyklose, tačiau ne
galima teigti, kad jie nelanko ugdy
mo įstaigų kitose šalyse. Kita ver
tus, nėra apskaitos, ar išvykę iš Lie
tuvos piliečiai iš viso tęsia mokslus 
svetur", — teigė ministerijos atsto
vas. 

Anot jo, kitos priežastys, dėl ku
rių vaikai nelanko mokyklos, lieka 
tos pačios — mokymosi sunkumai , 

J. Bernatonis: žmonėms premjero 
asmeninis gyvenimas nerūpi 

Vilnius, lapkričio 21 d. (ELTA) 
— Nemokamu telefonu į Vyriausybę 
skambinantys žmones labiau domisi 
ne asmeniniu ministro pirmininko 
Algirdo Brazausko gyvenimu, o so
cialinėmis problemomis, tvirt ina 
premjero patarėjas Juozas Bernato
nis. „Skambučių ir elektroninių laiš
kų sulaukiame labai daug. Jau gali
ma skaičiuoti šimtais", — sakė J. 
Bernatonis. 

„Didžiausiai mūsų nuostabai, 
klausimai yra ne apie tai, ko tikė
jomės, o socialinius reikalus, kovą su 
nusikalstamumu, atlyginimus, pen

sijas, turto grąžinimą. Klausimai 
apie 'Draugystės' privatizavimą su
daro gal tik penktadalį. Matome, 
kad asmeninis premjero gyvenimas 
žmonėms iš tiesų nerūpi", — teigė J. 
Bernatonis. 

Pasak J. Bernatonio, besidomin
tieji viešbučio pardavimu dažniau
siai kartoja Seimo konservatorių su
formuluotus klausimus, į kuriuos tu
rėjo atsakyti jų inicijuota laikinoji 
tyrimo komisija. 

Kol kas esą neaišku, ar antra
dienį vakare per Lietuvos televiziją 
kalbėsiantis Nukelta į 6 psl. 

Jono Basanavičiaus premija 
Libertui Klimkai 

Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) 
— Valstybinė Jono Basanavičiaus 
premija, kasmet teikiama už etninės 
kultūros puoselėjimą ir sklaidą, šie
met paskirta mokslo istorikui Liber
tui Klimkai. 

„Etninė kultūra man kaip gyve
nimo būdas, o kai j is tokia aukšta 
premija įvertintas, tai aš nejaukiai 
jaučiuosi", — pris ta tytas J. Basana
vičiaus kambaryje Signatarų na
muose prisipažino garbingos premi
jos laureatas. 

Anot jo, vasarą j am nekyla prob
lemų, kur praleisti atostogas — va
saros pašvenčiamos ekspedicijoms, o 
žiemos vakarai — straipsniams. 

„Kaip pats sakau, esu mokytojų 
mokytojas, nes dirbu Vilniaus peda
goginiame universitete. Daug ben
draudamas su mokytojais aš ma-

Libertas Klimka 
Roko Medonio I ELTA) nuotr. 

tau, kaip etninės žinios išdilo, kaip 
tautiškumo spalva nubluko", — pas
tebėjo L. Klimka. Nuke l ta \ 6 psl . 

V. Adamkus: 
pirmalaikiai 

rinkimai būtų 
blogiausias 
variantas 

Vilnius, lapkričio 21 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus ma
no, kad pirmalaikiai Seimo rinkimai 
būtų blogiausias variantas Lietuvos 
politikai. 

„Pirmalaikiai Seimo r inkimai 
būtų pats blogiausias variantas mū
sų dabartinei politikai. Tai parody
tų, jog nerandame kitų sprendimo 
būdų, kad trūksta politinės valios, 
susikalbėjimo tarp politikų, kad ne
matome išeities, kad esame atsidū
rę aklavietėje", — interviu „Verslo 
žinioms" sakė prezidentas. 

Pirmalaikių Seimo rinkimų ga
limybę politologai ir apžvalgininkai 
pradėjo svarstyti, nagrinėdami poli
tinės raidos scenarijus premjero Al
girdo Brazausko atsistatydinimo at
veju. Seimo opozicijai spaudžiant 
sudaryti parlamentinę komisiją A. 
Brazausko šeimos verslo aplinky
bėms ištirti, premjeras grasino atsi
statydinti, o su juo iš valdančiosios 
keturių partijų koalicijos būtų pasi
traukę ir jo vadovaujami socialde
mokratai. 

V. Adamkus sakė esąs įsitikinęs, 
jog padėtis nėra tokia jau ir bloga. 

„Esu įsitikinęs, kad mūsų pa
dėtis nėra tokia bloga. Nesame to
kioje krizėje, kad apie tai reiktų 
gerai pamąstyti. Visiškai netikiu, 
kad nauji rinkimai šiuo metu duotų 
pageidaujamų rezultatų — gal net 
priešingai", — kalbėjo jis. 

UŽSIENIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHiCAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

nariais , draugų pavyzdys ir pana
šiai. Dažniausia i mokyklas palieka 
paaugliško amžiaus — 7-8 klasių — 
moksleiviai. 

„Tikslius duomenis apie mokyk
los nelankančius vaikus sunku nus
tatyt i . Šiuo metu gyventojų apskaitą 
tvarko registrų centrai. Be to, ne visi 
žmonės deklaruoja gyvenamąją vie
tą. Po dvejų metų visą informaciją 
apie va ikus , nelankančius mokyk
los, gaus seniūnijos", — aiškino R. 
Zuoza. 

v 

Siame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Trys Advento Madonos. 
LR Seimo ir JAV LB 
komisijos posėdžiai 
Vilniuje (1). 
Kitu žvilgsniu: jaunimo 
partija. 
Mūsų daržai ir darželiai, 
Vėlinės Putnam, CT. 
„Ten, k u r anglių kalnai 
EPM59 I ^ ^ ^ O U I l a l I U J 

koncer tas Čikagoje. 
Tilžės Akto paminėjimas. 
Koncer tas Balio Pakšto 
100 m. sukakčiai . 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.931 LT 
1 E U R — 3.452 LT 
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Tada rinkamai dirbs raumenys niems Dusrvčiams. Popietinis oasi-
i ^ U ; ft.l sisremo: Natūr a u d i •aiKscioumas g V_ - i J. i » C*. 

ATSIPALAIDAVIMAS-
SVEIKATOS PAS I KVIETI MAS 

IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Vaikščiojimu, judesiu, darbu, mankšta mokykimės atpalai
duoti savo raumenis ir protą nuo persitempimo - tada sveikiau ir 
laimingiau gyventi pajėgsime. 

Laisvalaikis kiekvienam dabar
tiniam žmogui yra būtinas. J is yra 
svarbus sveikatingumo šalt inis . 
Tačiau labai svarbu, kaip mes tuo 
laisvalaikiu pasinaudojame. Lais
valaikiu reikia pagerinti savo svei
katą, o ne ją gadinti. „Atsipalaiduok 
ir sveikatą pasikviesk", - tegul būna 
kiekvieno šūkis. Atsipalaidavimas 
daro laisvalaikį visavertį. Atpalai
duoti raumenis ir nervinę įtampą -
tai tas pat, kaip džiaugsmą užsi
tikrinti. 

A t s i p a l a i d a v i m a s 
n ė r a t i n g i n i a v i m a s 

Seniau a ts ipala idavimas bū
davo laikomas dykinėjimu. Tik 
sunkia liga sergant ar atostogaujant, 
atsipalaidavimas buvo atleist inas. 
Dabar žmonių požiūris į atsipalai
davimą pasikeitė. Atsipalaidavimas 
(relaksacija) yra teigiamas dalykas, 
norint turė t i gerą savijautą ir 
apsisaugoti nuo daugelio negerovių, 
atsipalaidavimas nėra bėgimas nuo 
realybės. Raumenis ir nervus atpa
laiduojąs žmogus paklūsta gamtos 
nuostatoms, kurios įgalina išsivys
tyti žmogaus kūną, protą ir asmeny-
bę. 

Kiekvienam iš mūsų reikia lais
valaikio. Šių laikų įtampa, moder
naus gyvenimo tempas, nesaugumo 
jausmas - tai veiksniai, vedą į ner
vinę bei fizinę įtampą, kuri sukelia 
daugelį negerovių. 

Ka ip i š m o k t i 
a t s i p a l a i d u o t i ? 

Atsipalaiduoti nėra kitokių tai
syklių, kaip tos, kurių reikia laikytis 
siekiant geros sveikatos. Išmintingi 
žmonės mums pataria taip elgtis. 

Sveikas kūnas įgalina žmogų 
turėti sveiką protą ir asmenybę. 
Tokia trejopa sveikata yra būtina 
kiekvienam žmogui, norinčiam pil
nutinio puikiausio gyvenimo. Jei 
norime gyventi, turime kiekvienas 
eiti sveiku gyvenimo keliu. 

Žmogaus nervingumas ir nusi

minimas dažnai tur i fizinių prie
žasčių. Nenoras gyventi dažnai su-
mąžta - pranyksta patekus į gerą, 
šviežią orą. Nepamirškime, kad yra 
higienos tikėjimas, sanitarijos reli
gija ir valgio moralė. Kiekvieno 
religinė pareiga turė tų būti svei
katos palaikymas. 

Valgymas ir gėrimas, miegoji
m a s ir vaikščiojimas bei mankštini
mas is nėra šalia religijos esą da
lykai. Jie yra tokia pat religijos da
lis, kaip malda, garbinimas bei kas
dieninis da rbas . Minėti dalykai, 
būdami gyvastingi, turi įtakos žmo
gaus nuotaikai ir charakteriui bei jo 
požiūriui į gyvenimą. Sveikas kūnas 
y r a gera dirva atsirast i sveikam pro
tu i ir asmenybei . Tokia trejopa 
sveikata y ra pagrindas puikiam ir 
pi lnutiniam gyvenimui. 

M a n k š t a ta ip p a t 
ats ipa la idav imo 

b ū d a s 

Mankš ta , darbavimasis atpa
laiduoja žmogaus įtemptus rau
menis ir nervus. Įprask mankštintis, 
darbuotis, jei nori atsipalaiduoti. 

Mankšta gerina sveikatą. Mankš
t inant is pagerėja maisto medžiagų 
apykaita. Taip pat greičiau sudega ir 
i šnyks ta kūne esantys nuodai. 
Mankšta , darbas pagerina kraujo
t aką ir kvėpavimą. Raumenų jude
siai atpalaiduoja protinę įtampą, nes 
k ū n a s ir protas yra labai susiję. 

V a i k š č i o j i m a s - ger iausia 
m a n k š t a 

Pasivaikščiojimas - tai kiek
vienos fizinės mankštos pagrindas. 
Savo sveikatą st iprint i vaikščio
damas gali kiekvienas paeiti galįs be 
lazdos ar su ja. Pensininkui gal tik 
lazdos reikia, bet nereikia jokių 
kitokių įrankių bei gimnastikos prie
monių. 

Atsipalaiduoti padeda tik sis
temingas vaikščiojimas. Pats sau 
nusis tatyk greiti ir nuotolį. Rankas 
judink ritmiškai, kūną laikyk tiesiai. 

gera: galės dirbti visi gyvybiniai 
organai. įSKaitant p.aucius. aiarras'-
mą ir skrandį. 

Vaikščiojimas yra ger iaus ias 
sportas ištisus metus, retai kada 
trukdomas besikeičiančios tempe
ratūros. Naudinga įprasti kasdien 
nueiti tam tikrą atstumą bet kokiu 
oru - tiek žiemą, tiek vasarą. 

Pasivaikščiojimas - tai pensi
ninko žaidimas, nereikalaująs įtam
pos, nesukeliąs raumenų skausmų 
ir be taisyklių, reguliuojančių greitį 
ir nuotolį. Pens in inkas vaikščio
damas su niekuo nelenktyniauja. 

J e i nori d ž i a u g t i s g y v e n i m u -
vaikščiok 

Jei nori atsipalaiduoti nuo kas
dieninių rūpesčių - vaikščiok! Jei 
ieškai vaistų pasilpusiems nervams 
- vaikščiok! Jei geidi naujo džiaugs
mo gyvenime - vaikščiok! Je i 
stengiesi savo gyvastingumą kuo 
ilgiau išlaikyti — vaikščiok! Jei nori 
atsipalaiduoti nuo negeistinų min
čių - vaikščiok! 

Reikia priminti, kad vaikščioji
mas yra daugiau negu vienos pėdos 
dėjimas prieš kitą. Norint iš vaikš
čiojimo turėti naudos, reikia t inka
mai judėti. Atsiminkime, kad t ikras 
vaikščiojimas prasideda nuo galvos, 
o ne nuo pėdos. Svarbi yra kūno 
laikysena: laikyk galvą tiesiai - ne į 
priekį palenktą, krūtinę ir juosmenį 
- tiesiai, užpakalį lygiai. P i rmas 
žingsnis žengiamas dedant p i rma 
kulną ant žemės. Tada kūno svoris 
išlyginamas ir jį laiko užkulnio 
kaulai. Nevaikščiokime mechaniš
kai, o natūraliai , ritmiškai. Mojuo
dami rankomis į priekį ir atgal ge
riau palaikysime pusiausvyrą. 

N e b ū k sudribęs 

Nerangi eisena ne tik susilp
nina kūno natūralią veiklą, bet ir 
rodo, kad toks žmogus nekreipia 
dėmesio į savo išvaizdą ir gerovę. 
Tinkamas vaikščiojimas išvysto rau
menis ir pagerina žmogaus figūrą. 

Nekelk pečių aukštyn - juos 
laikyk natūraliai . Vaikščiojant su
tartinai dirba kiekviena kūno dalis. 
Ritmiškai j u d a n t gryname ore, 
dingsta į t ampa . Kai kūnas atsi
palaiduoja, t ada dingsta ir proto 
įtampa. Mintys skaidrėja, idėjos 
plinta. 

Stenkis visada surasti laiko re
guliariai pasivaikščioti dieną. Jei 
gali, vaikščiok prieš pusryčius. Tai 
paruoš visą kūno sistemą malo-

Atsimenu pirmą kartą apie 
avižų košės naudą sužinojau dar 
mokydamasi konservatorijoje iš 
savo lietuvių liaudies šokio dėstyto
jos. Ir tikrai susidomėjau, nes vien 
pažvelgus į ponios Gražulienės veido 
odą, dailią figūrą ir vešlius plaukus, 
abejonių apie tokių „Grožio salotų" 
naudą nebeliko. Receptas labai pa
prastas ir daugeliui turbūt girdėtas, 
tačiau, kaip mano mama sako: „kar
tais gerai, kai kas nors dar kartą 
primena". 

S u d ė t i s : 
Avižos (geriausiai stambios) 3 

šaukštai; 
Linų sėmenys — 1 šaukštelis 
Razinos — 1 šaukštelis 
Medus — 1 šaukštelis 
Pienas — stiklinė 

GROŽIO SALOTOS 
P a r u o š i m a s 
Avižas, linų sėmenis, razinas 

užmerkt i filtruotu vandeniu iš 
vakaro . Iš ryto pašildyti mikro-
bangėje. įdėti medaus šaukštelį, 
įpilti pieno fnebūtina) ir pateikti į 
stalą su stikline pieno arba puodeliu 
žalios arbatos. 

Šie lengvai paruošiami pusry
čiai yra ne tik skanūs, greitai 
paruošiami, bet ir be galo naudingi. 
Avižos aprūpina organizmą visais 
būtinais vitaminais ir mineralais, 
ypač vit. B ir geležimi. Taip pat 
mažina cholesterolio kiekį kraujyje. 
Linų sėmenys yra nesočiųjų mine
ral inių rūgščių šal t inis , greitina 
medžiagų apykaitą, gerina žarnyno 
darbą, o taip pat skaistina odą, stip
r ina nagus ir plaukus. Razinos taip 
pa t yra gliukozės ir geležies šalti

nis, kuris padeda žmonėms ken
čiantiems nuo mažakraujystės ir tuo 
pačiu suteikia organizmui energijos. 
Medus, savo ruožtu yra stebuklin
gas gamtos produktas, kuris ne tik 
priduoda organizmui jėgų, gydo jį, 
bet pagardina pusryčius. O apie 
pieno naudą, turbūt jau visi žinome, 
kad tai neišsenkantis kalcio šaltinis, 
kuris ypatingai reikalingas vaikams 
ir pagyvenusiems žmonėms. 

P.S. Žmonėms, sergantiems dia
betu, razinas rekomenduotina pa
keisti spanguolėmis ar bruknėmis, 
medaus taip pat būtų geriau at
sisakyti. 

Būkite gražūs ir sveiki! Ska
naus! 

Paruošė 
Aužrinė Kinkienė 

virškinimą ir 
vidurių išsituštinimą. Vaikščiojimas 
prieš gulant ar t ina ramumą ir atsi
palaidavimą. 

Įstaigų bei fabrikų darbinin
kams, ta ip pat šeimininkėms bei 
visiems, kurie daug sėdi, itin reikia 
tokios mankštos, kaip vaikščiojimas. 
Tačiau vaikščiojimas nėra vien 
pėdų kilnojimas. 

Buvimas gryname ore, taisyk
lingas kvėpavimas, judėjimas yra 
sveikatos gerinimas. 

Jei nesi patyręs - įpratęs 
vaikščioti, nepradėk žingsniuoti dvi, 
t r is mylias iš kar to . Nepavark! 
Vaikščiok tiek, kad nepavargtum. 
Po savaitės kasdieninio vaikščioji
mo, palengva galėsi didinti atstumą 
ir spartą. Grybavimas, uogavimas, 
pomidorų, obuolių skynimas yra 
gera m a n k š t a pagyvenusiesiems. 
Žuvavimas yra grynu oru kvėpavi
mas, nors ir nedaug judama. 

Išmokime vaikščioti dėl to, kad 
atsiplaiduotume. Vaikščiokime, kad 
atsipalaiduotume, o ne vien iš vie
nos vietos į kitą judėtume. Vaikš
čiokime, kad būtų geresnis apetitas 
ir v i rškinimas , kad protas pras
kaidrėtų ir kūnas sustiprėtų. Vaikš
čiokime dėl patvarumo, grožio ir 
džiaugsmo. 

Remkite ir platinkite 
katalikišką spaudą 
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• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

E i-paštas: 
rastine9draugas.org 

sfcelbimaWdraogas.org 

mailto:a@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://sfcelbimaWdraogas.org


D R A U G A S . 2005 m . lapkr ič io 22 d.. a n t r a d i e n i ? 3 

LR SEIMO IR JAV LB 
KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

VILNIUJE (1) 
LEONAS NARBUTIS 

Šių metų spalio 24-28 d. Vil
niuje įvyko Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės komisijos posėdžiai. Komisija 
buvo įsteigta prieš dešimtmetį ir jos 
tęst inumą t v i r t i n a Seimas kiek
vienos kadencijos pradžioje. JAV LB 
skiria 5 a ts tovus, o Seimo atstovų 
skaičius svyruoja, atsižvelgiant kiek 
tuo metu y r a frakcijų Seime. 
Dabartinėje komisijoje dirba aštuoni 
parlamentarai : Kazys Bobelis, I rena 
Degutienė, Algi rdas Ivanauskas , 
Arminas Lydeka , G in tau tas Mi-
kolaitis, Ar tū ras Skardžius, Riman
tas Smetona ir Ona Valiukevičiūtė, o 
JAV LB atstovauja: Dalia Giedri -
mienė, Vytas Maciūnas , Angelė 
Nelsienė, Dalia Puškorienė ir I rena 
Veitienė. Lietuvos Respublikos Sei
mo nu t a r imu , Seimo ir JAV LB 
komisijos veiklos t ę s t i numas bei 
komisijos sudarymas buvo pri imtas 
š.m. birželio 30 d. 

Pagal pa tv i r t in tus Seimo nuos
tatus, LR Seimo ir JAV LB komisijos 
paskirtis — puoselėti Lietuvoje ir 
JAV gyvenančių lietuvių bendradar
biavimą, rūpint is abipuse pagalba ir 
parama, keistis mokslo, kultūros ir 
kita informacija, LR Seimui ir ki
toms valstybės institucijoms teikti 
pasiūlymus, kur ie padėtų stiprinti 
valstybingumą ir demokra t in ių 
tradicijų plėtrą. 

Dabartinėje Seimo kadencijoje 
dirba 15 nuolat inių komisijų. Viena 
jų kaip tik ir y ra ši, kurioje dalyvau
ja JAV LB atstovai . Tai unikali pri
vilegija JAV gyvenant iems lietu
viams, suteikiant i galimybę tiesio
giai bendraut i su Lietuvos piliečių 
išrinktais atstovais . Komisija būdin
ga ir tuo, nes ji yra vienintelė Seimo 
komisija, kurioje dalyvauja visuo
meninės organizacijos atstovai. Jo
kia kita Seimo komisija visuome
ninių organizacijų atstovų neturi , jų 
sudėtis yra sudaroma tik iš Seimo 
narių. 

Praėjusių penkerių metų posė
džiuose buvo gvildenamos temos nuo 
išeivijos integravimosi j Lietuvos 
gyvenimą iki Lietuvos turizmo plė
totės Lietuvoje. Įvairiuose posėdžiuo
se buvo dažnai kalbama apie Lie
tuvos galimybę tapti NATO nare, 
diskutuojamos pilietybės atgavimo 
ir dvigubos pilietybės realijos, ver
slas tarp JAV ir Lietuvos bei litu
anistinis šviet imas užsienyje. Buvo 
kalbėta ir apie Lietuvos gyventojų 
genocidą, protų nutekėjimo prob
lemą. Daug laiko praleista gvilde
nant temas, kaip Rytų Lietuvos lie
tuviškų mokyklų ir Lietuvos vaikų 
bei paaugl ių socialiniai re ikala i . 
Buvo paminėtas vaiko teisės klausi
mas, Lietuvos gyventojų sveikatos 
apsaugos reforma bei ES s t ruktū
rinių fondų pa rama ūkininkams ir 
verslininkams. Čia yra išvardinta 
tik dalis temų. kurios buvo diskutuo
tos praei tų komisijų posėdžiuose. 
Pažvelgus iš arč iau į Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos veiklą, 
peršasi mint is , jog šios komisijos 
diskusinių interesų skalė iš tiesų yra 
labai plati. 

D a b a r t i n i a m s komisijos posė
džiams p i rmin inkavo komisijos 
pirmininkai dr. K. Bobelis ir V. 

Maciūnas. 

Spal io 24 d., p irmadienis 

Atidarymas 

Posėdis buvo atidarytas šiais K. 
Bobelio žodžiais: „Gerbiamieji, man 
labai malonu pradėti šį Amerikos LB 
ir Lietuvos Respublikos Seimo 
komisijos posėdį, kur iame mes 
bandysime diskutuoti apie įvairias, 
su mūsų tautiečiais susijusias, prob
lemas...", ir pakvietė Seimo pir
mininką Artūrą Paulauską pasvei
kinti susirinkusius. Savo trumpame 
sveikinime A. Pau lauskas pasi
džiaugė, kad posėdžiai vyksta jau ne 
vieneri metai ir tai rodo bendradar
biavimą t a rp Lietuvoje ir svetur 
gyvenančių lietuvių, bet pasiekus ES 
ir NATO narystes, jo manymu, gal 
reikėtų įtraukti į bendrą darbą ir 
kitus, užsienyje gyvenančius, tėvy
nainius. Seimo pirmininkas užak
centavo komisijos svarbą, kuri pa
dėjo Lietuvai stoti į NATO. Toliau, 
p i rmininkas paminėjo apie leng
vatines galimybes tvarkant Lietuvos 
pilietybės reikalus, ir galimus pa
kei t imus įstatyme dėl dvigubo 
apmokestinimo. Jo kalboje buvo 
užsiminta apie šios komisijos praplė
timą ir įkūrimą savarankiškos vals
tybinės institucijos, kuri, jo žodžiais 
tariant , „kuruotų užsienio lietuvių 
klausimus". 

Komisiją sveikino: Užsienio 
reikalų viceministras Zenonas Pet
rauskas , JAV Lietuvių Bendruo
menės Prezidiumo pirm. Regina 
Narušienė, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininko pavaduotojas 
Ja ras Alkis. Invokaciją, kurią turėjo 
pravesti kun. Vaclovas Aliulis, pra
sidedant posėdžiams pavėlavo ir ji 
buvo at l ikta tuoj po sveikinimų. 
Atvykusį kiek vėliau į posėdį, savo 
sveikinimą perdavė Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdybos 
vicepirmininkė Vida Stanevičienė. 

Lietuvos valstybės instituci
j ų bei v i suomenin ių organizaci
j ų parama išeivijos taut inės sa
v i m o n ė s ir ryšių su tėvyne iš
la ikymui . 

JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vaiva Vėbraitė savo kalboje užak
centavo, jog lietuvių tautą sudaro 
lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys, 
gyvenantys Lietuvoje bei už jos ribų, 
neatsižvelgiant, ar jie užsienyje gy
vena laikinai, ar nuolatos, net ir 
tokie, kurie nėra atkūrę ar neįgiję 
Lietuvos pilietybės. Grįžtant į neto
limą praėjusių šimtmečių praeitį, 
galima sakyti, jog lietuviai yra ke
liaujanti tauta . Norint Lietuvai 
remti ir ugdyti tautinę savimonę bei 
ryšius su tėvyne užsienyje, pirmiau
sia juos reikia remti Lietuvoje. 
Reikia mokyti Lietuvos vaikus nuo 
lopšelio, kad jie yra Lietuvos žmo
nes, nes tik tada galime tikėtis 
išlaikyti išvykstančių lietuviškumą 
už Lietuvos ribų. 

Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko sekretoriato vadovė 
Džiuljeta Ziugždienė savo pranešime 
paminėjo, kad pirmiausia turėtume 
sustabdyti emigracijos mastą, pake
liant Lietuvos ekonomines gali
mybes gyvenantiems savajame 
krašte. Kita vertus, yra teigiama, jog 
emigracija, kaip reiškinys, turi ir 

SES. ONA MI KAI LAITE 

Trys Advento Madonos 

Š
iuolaikinė mūsų kultūra šluo
te nušluoja Adventą ir nuo 
mūsų kalendorių, ir iš mūsų 

sąmonės. Neatsižadėkime Adven
to. J is turi gilią žmogišką ir religi
nę prasmę. Tai džiaugsmo, ramy
bės ir vilties metas, kuomet esame 
kviečiami pakelti akis į tolimus 
horizontus, laukiant dangiškos 
žvaigždės pasirodymo. Advento 
metu mums sušvinta Marijos var
das — Marijos, belaukiančios Jė
zaus gimimo, savo širdyje jau
čiančios dieviško Kūdikio širdies 
dūžius. 

Advento Marija kontempliuo-
ja didžius Dievo darbus, o ypač 
Dievo tapimo žmogumi slėpinį. 
Marijos veidas — tai visos krikš
čionijos veidas: ramus, susikaupęs, 
dangiško lūkesčio kupinas. 

Advento laikotarpį, tamsiau
sią gamtos metą, puošia trys švie
sios Madonos. 

Lapkričio 16 d., ant paties 
Advento slenksčio, stovi Aušros 
Vartų Gailestingumo Motina. 
Mums, lietuviams, šis Gailestin
gumo Motinos atvaizdas yra vie
nas pačių brangiausių. Į jį amžiais 
lietuvis, vargų ir nelaimių spau
džiamas, kelia savo akis. 

Daugmaž prieš 400 metų 
potridentinė Katalikų Bažnyčia 
iškėlė Mariją kaip savo Sūnaus 
atpirkimo darbo dalyvę, kurios 
užtarimu žmogus tikisi susilaukti 
Dievo malonės. Ji Gailestingumo 
Motina — ,,Mater Misericordiae". 
Iškelta virš Vilniaus miesto seno
sios gynybinės sienos, Marija yra 
mūsų visų gynybinė siena. 

Gruodžio 8 d. visa Katalikų 
Bažnyčia švenčia Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę, primenančią, 
jog Dievo Gimdytoja buvusi be 
nuodėmės nuo pat pirmojo jos 
gyvybės užsimezgimo momento. 
Marija ir čia stovi priešais mus lyg 
vartai į Dievo malonę. 

J i — Aušros Žvaigždė. Pirmoji 
visiškai, visa savo būtimi, priė
musi į pasaulį ateinantį Kristų. Ji 
yra pirmoji krikščionė. Sv. Luko 
Evangelijoje Marija parodoma 
esanti pirmoji ir ištikimiausioji 
Kristaus mokinė, sekanti kiek

vienu Jo pėdsaku — džiaugsme ir 
kančioje. 

Gruodžio 12 d. švenčiama 
Guadalupės Marijos šventė. Ši 
vargdienių ir nuskriaustųjų indė
nų Motina j au daugiau kaip 450 
metų guodžia Meksikos indėnus, 
išgyvenusius vergiją, pažeminimą 
ir sunaikinimo grėsmę. 

Eiliniam indėnui Marija gruo
džio šaltyje pasirodė, apsirengusi 
senovės indėnų apranga, ir savo 
atvaizdą paliko jo apsiauste, neiš
dilusį 450 metų. Daugelis teologų 
mano, jog šis Marijos atvaizdas yra 
Nekaltai Pradėtosios paveikslas. 
Guadalupės Marija pasakiusi: ,,Aš 
esu Visagalio Dievo Marija, nuo
lankioji Motina, karal iaujanti 
Mergelė, amžinosios šviesos švie
sulys, puiki žmonijos vilties Šiau
rės Žvaigždė..." 

Modernia technologija padidi
nus apsiauste pavaizduotas Mari
jos akis, išryškėjo, kad jose 
atsispindi ano vargingo indėno vei
das. Marija buvo pažadėjusi ne
nustoti rodžiusi meilę ir gailes
tingumą pažemintai indėnų tau
tai. Katalikų ispanų akimis, šis 
Marijos a tva izdas buvo Apreiš
kimo Marijos paveikslas, rodantis į 
galutinę Dievo pergalę. 

Istoriniai Marijos apsireiški
mai dažnai įvyksta didelių socia
linių krizių metu , kuomet žmo
nėms ypač reikalinga Dievo pagal
ba ir Motinos paguoda. Kiekviena 
tau ta turi jai brangius Marijos at
vaizdus, kurie išlieka visiems lai
kams. 

Advente mūsų Bažnyčia nuo 
amžių kreipė žmonijos žvilgsnį į 
Mariją. Ji stovi ta rp pirmojo Jė
zaus atėjimo Betliejuje ir Antrojo 
atėjimo, dar neįvykusio. Kristaus 
atėjimas į pasaulį, visais laikais 
tamsų, kruviną ir varganą, mus 
verčia stabtelėt i ir susimąstyti. 
Kalėdų ruoša tenenusteibia Ad
vento nuotaikos mūsų širdyje. 

Advento muzika su lūkesčio 
žvakutėmis, Advento ilgesio kupi
na liturgija mums teprimena, jog 
Kristaus, Pasaulio Šviesos, atėji
mui visada reikia ruoštis. 

gerųjų pusių. Mūsų uždavinys, kad 
užsienyje gyvenantys lietuviai tu
rėtų būti skatinami neatsižvelgiant į 
jų tautybę investuoti Lietuvoje, 
kurti bendras įmones, užsiimti pre
kių iš Lietuvos eksportu ir daugeliu 
kitų užsiėmimų. Ypatingai svarbu 
daugiau kalbėti, kaip galima sudary
ti palankesnes sąlygas išvykusiems 
sugrįžti. Prelegentės manymu, dau
gumai dabar išvykstančiųjų iš Lie
tuvos tautiškumo išlaikymo poreikis 
nėra toks svarbus, kaip buvo tiems, 
kurie apleido savo tėvynę Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje. Vis dėlto, 
išvykusieji prapletę savąjį akiratį 
užsienyje, yra labai svarbūs Lie
tuvai. 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės direktorius 
Antanas Petrauskas pranešė, kad 
Vyriausybė praeitų metų birželi 
patvirtino naują užsienio lietuvių 
rėmimo programą iki 2007 m., ir 
pasidžiaugė, kad šiais metais Vy

riausybė skyrė departamentui dar 
papildomų lėšų, kurios įgalins 
pasamdyti daugiau specialistų, skir
tų naujų programų administravimui 
ir koordinavimui. Šiandieną depar
tamente dirba 30 specialistų, iš 
kurių 25 dirba užsienio lietuvių pro
gramų srityje. Skaidrių pagalba 
direktorius paaiškino komisijai įvai
rių programų esmę, jų finansines 
paskirtis ir art imą bendravimą bei 
koordinavimą su PLB pirmininku 
bei jo valdybos nariais. 

PLB pirmininko Gabrieliaus 
Žemkalnio (kuris yra išvykęs į Aus
traliją) pranešimą, perskaitė valdy
bos narys J. Alkis. PLB pirmininko 
nuomone, švietimo ir kultūros pro
gramos, kurios yra vykdomos, turi 
būti derinamos su PLB ir kraštų 
bendruomenėmis, nes jos žino skir
tingų kraštų poreikių specifiką, o kai 
programos yra diegiamos iš „vir
šaus", ne visada atitinka vietiniam 
reikalavimam ar duoda reikiamus 
rezultatus. Bus daugiau. 
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KITU ŽVILGSNIU 
V y t a u t a i v L a n d s b e r g i s (kino režisierius) 

JAUNIMO PARTIJA 
Prieš dešimt metų, kurdamas 

dokumentinį filmą apie partizanų 
vadą Juozą Lukšą-Daumantą, susi
pažinau su Gotlande gyvenusiu Jonu 
Pajauju — unikaliu žmogum: Juozo 
Lukšos artimu bičiuliu, rezistentu, 
buvusiu Štuthofo koncentracijos sto
vyklos kaliniu, architektu. Filmavi
mo metu (o ir vėliau) daug laiko su 
Jonu (arba Jonikiu — toks buvo jo 
partizaninis slapyvardis) praleisda-
vom kalbėdamiesi apie Lietuvą, apie 
jos ateitį. Tai buvo neeilinių ga
bumų strategas ir analitikas... Ir 
štai jau keleri metai, kaip Jono Pa
jaujo nebėra — jis iškeliavo pas 
Juozą Lukšą ir ki tus bičiulius parti
zanus, iškeliavo į tą geresnį pasaulį, 
kur nebereiks kovoti. Tačiau dauge
lis idėjų, kuriomis Jonas sugebėjo 
„prifarširuoti" mano galvą, kvirba 
joje iki šiol. Viena jų labai paprasta 
— Jonas sakė, kad Lietuva atsistos 
ant kojų tik tada, kai krašto valdy
mą perims jaunimas. J is netgi mane 
agitavo steigti su bičiuliais Jaunimo 
partiją. Atsisakiau, motyvuodamas, 
kad partinis gyvenimas manęs ap
skritai nežavi, man labiau patiktų 
visuomeniniai sąjūdžiai, geros valios 
žmonių junginiai." Tačiau Jonas pri
mygtinai kartojo, kad progresyvus 
Lietuvos jaunimas turi kuo greičiau 
susivienyti, pasiimti valdžią ir susi
kurti modernią Lietuvą. Priežastis 
Jonikis anuomet nurodė gan elemen
tar ias , kad vyresnioji kar ta yra 
opozicijose ir tai j iems yra svarbiau, 
negu bendrumos, vienybės pojūtis. 
Tai tarsi pokario kovų aidas, stribų-par-
tizanų dialogo tąsa, kuri vyko, vyks
ta ir vyks, kova tęsis ir tęsis, o Lie
tuvai iš tos kovos nedaug tebus nau
dos. 

Paskui, laikui bėgant, ši Jono 

pranašystė savotiškai ėmė pildytis 
— atsirado A. Paulausko, vėliau R. 
Pakso, dar vėliau V. Uspaskicho par
tijos, kurios labai greitai iškildavo į 
populiarumo viršūnes vien dėl jų va
dų jaunatviškumo. Ir dar galima bū
tų pastebėti tokį dėsningumą — jei 
tik jos pradėdavo su kuo nors kovoti, 
iškart krisdavo kaip pašautos gul
bės. O jei išmokdavo politikuoti tai
kiai, neužsigaudamos, neįsižeisda-
mos ir nespjaudydamos ugnimi, tai 
ir iki šiol joms sekasi visiškai neblo
gai... Taigi — prielaida, kad jaunys
tė ir naujas, nematytas politikoje 
veidas šiuo metu turi daug galimy
bių — yra akivaizdi. Svarbu tik, kas 
slepiasi po tais jaunatviškais marš
kinėliais — ar savo firmų protegavi
mas valstybiniame lygmeny ar ge
resnės, vieningos, nenusigėrusios ir 
darbščios Lietuvos vizija... 

Jei būčiau kokios nors partijos 
konsultantas, tai siūlyčiau kapstyti 
iš po žemių jaunus , patikimus, ma
žai politikoje matytus žmones ir 
stumti juos į vadovus. Tas ypač re
komenduotina konservatoriams, ku
rie pastaruoju metu vis labiau bam
ba, nieko konstruktyvesnio nebepa-
siūlydami... Kartais gal ir teisingai 
pabamba, bet ši politinė maniera jau 
ima gerokai pabosti. O štai V. Us-
paskichas ir netgi A. Brazauskas, 
nepaisant akivaizdžių jų asmeninių 
interesų politikoje, visgi turi kažko
kios liaudiškos šilumos, paprastumo 
— pastarųjų savybių dešiniesiems iš 
jų galima gerokai pasimokyti. Žmo
nės nebenori kariauti — tai jau rei
kėtų palikti, užmiršti — kaip tolimos 
epochos prisiminimą, kai nauja jėga 
atėjo politikon, žadindama agresiją, 
keršto norą. Tačiau bet kokia agresi
ja nėra kuriamoji jėga, tad, ačiū Die

vui, kad iki galo ši jėga Lietuvoje 
niekad nesirealizavo... Ši jėga, pava
dinta „tvarka bus" ir atvedusi val
džion liberaldemokratus — vėliau 
juos ir nušlavė. Kaip šauksi , t a ip 
atsilieps — gamtoje ir visuomenėje 
veikia aido dėsnis. Socialdemokratai 
dabar irgi, regis, turi galimybę savo 
pagiežingo balso aidą išgirsti... 

Tačiau tai būdinga ne vien par t i 
joms, tai bendražmogiška ir labai 
lietuviška daug pla tesne p r a s m e . 
Tai bendralietuviškas nesugebėj i 
mas mylėti, pasireiškiąs nuožmia 
kritika, neapykanta — tiek spaudoj , 
tiek politikoj. Tai kažkuria p r a sme 
yra visų Lietuvos partijų (ir žiniask-
laidos magnatų) bendro darbo vai
sius, nes bemaž visos partijos iki šiol 
tik kaltino viena kitą. Tad n a t ū r a l u 
kad ir jų rėmėjai, gerbėjai negalėjo ir 
negali pakęsti kitos partijos veikėjų, 
narių. Įsivaizduokime, kas būtų , jei 
kada nors koks nors A. Brazauskas 
būtų pagyręs konservatorius, arba 
atvirkščiai... o gaila, nes š i ta ip di
džiųjų partijų vadai sukūrė prielai
das tautinei nesantaikai, kur i egzis
tuoja iki šiol. Dar, ačiū Dievui, kad ji 
neišsiveržė taip, kaip Prancūzijoje, 
bet ji egzistuoja kaip pas lėp ta tik
sinti bomba — tai pastebima visur: 
politiniuose debatuose, didžiuosiu
ose dienraščiuose, Delfi komenta 
torių neapykantoje... O toks minčių 
fašizmas yra labai pavojingas ir tai 
turėtų gesinti visos didžiosios par t i 
jos, mokydamos tolerancijos, pagar
bos kitokiai nuomonei ir 1.1. 

Bet iš senųjų partijų radikales
nių mąstymo pokyčių vargu a r gali
ma tikėtis, nors ir kaip to norėtųsi . . . 
Tačiau gal atsiradus Jaun imo par t i 
jai — neišsimurzinusiai, nesuabo-
nentėjusiai ir nesu'oželėjusiai — 
būtų galima tikėtis didesnio huma
nizmo, atvirumo ir geresnių politinių 
rezultatų? Gal net pradžioje ji galėtų 
susikurti ne Lietuvoje, o užsienyje, 
pvz., — susivienijant emigravusiems 
lietuviams — kaip v ienam Delfi 
rašinyje neseniai siūlė Gin ta ras Be-
resnevičius? Jie jau bus p a m a t ę ki
tokių (nepostsovietinių) va ls tybės 
valdymo sistemų, paragavę pagar

bos piliečiui skonio, tad grįžę Lie
tuvon galėtų bandyti tai realizuoti ir 
savo gimtinėje? 

Kas dar galėtų pasipriešinti šiai 
b ręs t anč ia i pykčio, neapykantos 
filosofijai, kurią atspindi ne tik poli
t ikų nepagarba vieni kitiems, bet ir 
„dukterinės" šio reiškinio įmonės — 
bulvariška didžioji žiniasklaida ir in-
ternet inių komentatorių nihilizmas. 
„Kai prabylama apie tai jog mūsų 
žiniasklaidoje pernelyg daug tamsio
sios t ikrovės ar tiesiog paties gyveni
mo neigimo (smur to , bruta lumo, 
ž iaur ių nuo t r aukų , šokiruojančių 
įvykių aprašymų), šitą mėginama 
aiškint i dvejopai. Pirmasis paaiški
n imas: esą žiniasklaida yra viso labo 
tik visuomenės veidrodis, tad nėra 
ko a n t jo pykti. Antrasis: veidrodis 
gali bū t i kreivas ir viską deformuoti. 
Manding, esama tiesos abiejose pozi
cijose. Mūsų žiniasklaida nėra at
gabenta iš kitos planetos, todėl joje 
per didinamąjį stiklą netrunki pa
stebėti visas visuomenės ydas. Visų 
p i rma aš išskirčiau simpatijų žmoni
jai nebuvimą, pagarbos ir užuojautos 
papras t am žmogui stoką. Leiskite 
šitą atvirai įvardinti — palyginti su 
Vakarų spauda, mūsiškė neretai at
rodo tiesiog mizantropiška, nemylin
ti ir negerbianti žmonijos. Toliau jau 
seka labiau įprasti, bet ne mažiau 
liūdni dalykai — nepagarba savo 
valstybei. Tik neverta to painioti su 
kr i t i škumu — r imta kri t ika yra pa
garbos ženklas, nieko bendra netu
rint is su noru kažką sukarikatūrint i 
ir suniekint i . Bet tai būdinga ne vien 
žiniasklaidai —ji tiesiog kaip per lu
pą padidina ir išryškina tai, ko yra 
aps tu mūsų visuomenėje. Geriau
sias šito įrodymas būtų internetiniai 
komen ta r a i , daugel is kurių savo 
chamizmu, agresyviu kvailumu, o 
nereta i ir zoologine neapykanta yra 
t iesiog žmogiškumo kar ika tūros . 
Tad žiniasklaidoje nėra nieko tokio, 
ka s nebū tų įsišakniję mūsų vi
suomenėje. Ypač tai pasakytina apie 
siaubingą leksikoną ir barbarišką 
tyčiojimąsi iš žmonių — dalykus, su 
kuria is kovoti pas mus teks ilgai" 
(Leonidas Donskis: „Klaipėda"). 

GLOBOTI IR APGINTI! 
ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDUL1S 
ĮUOZAS GREVELDA 

Lijo. Po rekordiškai sausos ir šil
tos vasaros atėjęs ruduo pateikė dar 
vieną staigmeną — rugsėjis ir spalis 
ilgiems metams merui įsimins kaip 
nepertraukiama bobų vasara, šiltais 
ir maloniais orais mažai tenusilei-
dusi tikrajai vasarai. Rudens vėsa bu
vo maloni atgaiva, jau keletą dienų 
tai niaukstėsi, tai giedrijosi, kol pa
galiau lėtai ir tingiai pradėjo lynoti. 

Jau pirmąją lietingą dieną nebe
liko jokių abejonių, kad bobų vasara 
baigėsi. Smulkus ir įkyrus lietus 
greitai atnešė rudens nuotaiką, kuri 
merui, ir šiaip jau t r iam bet kokioms 
permainoms žmonėse ar oruose, dar 
labiau subjuro negu tada, kai sūnus 
į šipulius sudaužė visai dar gerą 
automobilį. 

Nutaręs, jog už šunybę sūnaus 
kaip reikiant taip ir nepaauklėjo, 
meras nuėjo į sūnaus kambarį. Ra
dęs sūnų, su beviltiškumo išraiška 
įsispoksojusį kažin kur pro langą, 
meras nelauktai pajuto gailestį 
vaikui ir jo tėviškas ryžtas gerai 
nudyžti kailį gerokai atlyžo. Apsi
galvojęs, jog laikas bausmei netinka
mas, tėvas pradėjo kalbėtis gražiuo
ju ir pasiteiravo savo atžalos, kaip 

jam sekasi mokslai. 
— Nykiau ir negali sektis, — 

atsakė atžala. — Literatūros moky
toja uždavė perskaityti tokią knygą, 
kad šuns balsu kaukti norisi, — apie 
Don Kichotą, kuris buvo visai už-
aušęs. Negana, kad gyveno prieš 
penkis ar šešis šimtus metų, bet dar 
klajojo po pasaulį, naikindamas 
skriaudas ir mažindamas neteisy
bes, kovodamas su vėjo malūnais. 

Apie skr iaudų naikinimą ir 
neteisybių mažinimą meras nuo savo 
mokyklos laikų neprisiminė nieko, 
bet apie vėjo malūnus visai neseniai 
kažką kalbėjo kolega, kritikuodamas 
opoziciją. „Matai, kokia gera proga 
pasitaikė" — pagalvojo meras ir ėme 
klausinėti sūnų, kas toje knygoje 
rašoma. 

Vaikas jam padavė didelę ap
trintą knygą ir patarė pačiam pasi
skaityti, atšovęs, kad neturi kantry
bės nei skaityti, nei pasakoti. Šen bei 
ten pasklaidęs knygą, meras netikė
tai susidomėjo, kas ten parašyta. Ra
dęs, jog riteris vardu Don Kichotas 
nusprendė su ginklanešiu išjoti į 
pasaulį, pasiryžęs naikinti skriaudas 
ir neteisybes, ginti našles ir naš
laičius, ir globoti vargšus, meras 
patogiau atsisėdo ir susimąstė. 

Kiek pamąstęs , vel atsivertė 
knygą. Jis skaitė ir skaitė ir negalėjo 

atsiplėšti nuo išmoningojo La Man-
čos idalgo nuotykių. Nuotykis su vėjo 
malūnais jam sukėlė juoką, bet kiti 
nuotykiai, ypač tie, kur r i teris paro
dė savo lankstų protą ir didžią drąsą, 
merą sužavėjo nejuokais. Štai , kaip 
reikia spręsti problemas, dingtelėjo 
jam netikėta mintis. J is nus inešė 
knygą į savo kambarį , v isa i už
miršęs, ko buvo apsilankęs pas sūnų. 
Atleidęs kaklaraišt į ir viską pa
miršęs pasaulyje, ryte rijo riterio 
nuotykius iki paskutinio puslapio. 
Pagaliau apsižiūrėjo, jog j a u gili nak
tis atėjusi. 

Meras susiėmė galvą rankomis 
ir ėmė mąstyti, kaip sumažint i ne
teisybių skaičių rajone ir sušvelnint i 
jų padarinius. Jam besukant galvą ji 
nejuokais įsisuko, kol galų gale įsi
žiebė geniali mintis: „O k a m man 
sukti galvą, jeigu aš turiu vicemerą?" 

Rytojaus rytą, protekiniais iš
skubėjęs pro duris, meras šoko į 
automobilį ir nudūmė į savivaldybę. 
Įpuolęs pas vicemerą, nesavu balsu 
sušuko: 

— Eureka! Valdai, pagal iau mes 
laimėjome! 

— Ką laimėjome9 — apstulbo 
vicemeras. — Vytai, kas atsi t iko? 

— Kaip tai ką, r inkimus! — at
šovė meras. — Aš a t radau ka ip su
riesti į ožio ragą opoziciją! 

— Aa, — nutęsė vicemeras. — 
T u r b ū t v a k a r ilgai vakarojai ir 
neišsimiegojai. Rinkimus mes lai
mėjome prieš trejus metus ir ši nau
j iena per tą laiką spėjo gerokai pa
senti . O ateinantys rinkimai nežinia 
ką mums žada. Juos dar reikia lai
mėti , nors aš neturiu nė mažiausios 
vilties, nes tavo vadovavimo buldo
zerinis stilius įsipyko ne tik opozici
jai, bet ir koalicijai. 

— Na, na, — užsirūstino meras. 
— Ar tai aš už jus rankas kilnoju per 
t a rybos posėdžius? Tu man dar 
pradėsi akis rakinėti , kad už visus 
sp rend imus aš vienas esu atsa
kingas? 

Vicemeras apstulbęs žiūrėjo į 
savo patroną, negalėdamas suprasti, 
kokia musė bus jį įkandusi. Papras
tai j ie visus sumanymus — ir skaid
rius, ir drumstus — projektuodavo 
kar tu , ir meras niekada nemėgino 
kal tės versti vicemerui. 

— Kas tau pasidarė, Vytai, ko
kia musė tave įkando, koks šuo 
apriejo, kad mane taip puoli, nė pats 
nežinodamas už ką? — pasipiktino 
vicemeras. 

Supratęs , kad be reikalo užsi
puolė kolegą, meras atsiprašė: 

— Atleisk, brolau, man ta vaiko 
šunybė vis dar laiko sujaukusi protą. 

Nukelta j 11 psl. 
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BURIAMAS SAN FRANCISCO APYLINKIŲ 
JAUNIMO KLUBAS 

Jei gyvenate San Francisco 
įlankos apylinkėse ir j u m s prie 
širdies veikla su kitais jaunais lietu
viais, kviečiame į pirmąjį susipažini
mo susitikimą sekmadienį, 2005 m. 
gruodžio 11 d. Programoje: 

11:30 vai. r. šventos Mišios 
Newman Hali Hoiy Spirit Parish, 
2700 Dwight Way (at College Ave), 
Berkeley, CA 94704. 

1 vai. p.p. Jaunimo susitikina a s 
adresu: 2631 Dana St., Bcr^eley, 
CA. 

Susitikimo metu aptarsime, ką 
galėtume nuveikti kar tu ir susitar
sime dėl artimiausių klubo renginių. 

Mielai laukiame visų! 
Daugiau informacijos: 
KERTUOJAI@TAKAS.LT 
Tel. 408-432-2682; 510-727-1855. 
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DETROIT, Ml 
KUCIOS 

Kviečiame visą Detroito visuo
menę dalyvauti tradicinėje Kūčių 
vakarienėje, kurią ruošia Detroito 
„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų skautės 
ir skautai. Kūčios įvyks sekmadienį, 
gruodžio 11 dieną, Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Šiais metais pra
dėsime mūsų šventę anksčiau — tuoj 
po šv. Mišių ir kavutės, maždaug 
12:15 vai. p.p. Bus iškilminga tuntų 
sueiga, trumpa kalėdinė programėlė, 
po to valgysime Kūčių vakarienę. 

Šiemet Kūčių metu rinksime 
pinigines aukas vaikų globos na

mams Marijampolėje, Lietuvoje. Su
rinktomis aukomis supirksime vai
kams įvairių darbelių ir žaidimų. 
Kviečiame visus prisidėti prie mūsų 
rinkliavos. 

Jei galvojate dalyvauti Kūčių 
vakarienėje, prašome iš anksto už
siregistruoti pas Rasą Karvelienę 
(248-380-1363). Kviečiame kiekvie
ną šeimą prisidėti prie Kūčių 
vakarienės kokiu nors valgiu. 

Lauksime visų! 

R a s a Karvelienė 

DAYTONA BEACH, FL 

ATITAISAU KLAIDĄ 
„Draugo" spalio 18 d. Nr. 202 aš aprašiau mūsų telkinio lietuvių veikią 

didžiųjų audrų pavėsyje. Rašinyje padariau klaidą: parašiau, kad renginyje 
kalbėjo Nerimantas Karaša. O turėjo būti Narimantas. Karaša šį savo vardą 
labai vertina ir ant manęs šiek tiek užpyko, kad aš vardą neteisingai iškrei
piau. Už šią klaidą bičiulį Narimantą širdingai atsiprašau. 

J o n a s Daugė la 

VVasrungton, DC, l ietuvių suruoštoje rudens šventėje smagu buvo paben
draut i su draugėmis... fš kairės: Nida Vidutytė, Danešė VIdutienė ir Ginta 
Remeikytė-Gedo, VVashington Krist i jono Donelaičio i i t. mokyklos vedėja. 

Elvyros Vodopalienės nuotr . 

CLEVELAND, OH 

ADVENTO REKOLEKCIJOS 
Gruodžio 3 d., šeštadienį, ruošiama vienos dienos susikaupimo diena 

Dievo Motinos parapijos svetainėje. Ją praves kunigas iš Lietuvos, dabar 
studijuojantis Amerikoje, kun . Rytis Gurkšnys, SJ. Pradžia 9 vai. ryto. Vyks 
konferencijos, pokalbiai, išpažintis, šv. Mišios, bendri pietūs. Prašoma re
gistruotis parapijoje arba pas Giedrę Ješmantienę, tel. 216-738-1682. 

Rengia ateitininkai. Ruošdamiesi Kalėdų šventėms visi kviečiami daly
vauti šiose rekolekcijose. 

NAUJA ATEITIES KLUBO VALDYBA 
Spalio 31 d. įvykusiame Ateities klubo susirinkime Dievo Motinos para

pijos svetainėje, pirmininkaujant Juozui Ardžiui, išrinkta nauja valdyba. 
kuri pareigomis pasiskirstė ta ip: pirm. Džiugas Staniškis, vicepirm. Vytas 
Nasvytis, sekr. Jadvyga Kliorienė, ižd. Marija Mikonienė ir nariai — Giedre 
Ješmantienę. Regina bilgalienė. 

Dvejų metų kadenciją baigė Nijolė Palubinskienė, nuoširdžiai tvarkiusi 
klubo reikalus. 

\ . R.. 

Važiuodami Viduržemio jūros pakraščiais, 
pasiekėme turistų pamėgtą kurortą Nicą. Čia 

auga palmės, tik kiek kitokios rūšies, negu kitur 
matytos, truputį žemesnės ir mažesniais lapais. 
Pagrindinė plati gatvė palei jūrą — bulvaras nuo 
senų laikų, jis vis dar vadinasi „Promenade 
Anglais". Prieš pirmą pasaulinį karą Nicoje 
atostogaudavo daug anglų didikų, jiems priklausė 
prabangios vilos. Šiuo metu anglų tiek nepriva
žiuoja, o jų statytas vilas išpirko nauji turtuoliai 
— amerikiečiai bei ,,nouveaux riches" iš kitų 
kraštų. Iki revoliucijos čia suvažiuodavo ir rusų 
didikai, kurie Nicoje su anglais palaikydavo 
glaudžius ryšius. Nicoje rusai turėjo pasistatę ir 
prabangią cerkvę, išpuoštą auksu bei brangeny
bėmis. Šį kartą rusų cerkvės mes nematėme, bei 
kai keliavome prieš daug metų su moksleiviais, 
vadovai buvo mus į ją užvežę. 

Gražiausias Nicos vaizdas yra iš jūros pusės, 
plaukiant įlankos pakrante laivu. Laivo vadovas 
rodė atkalnėse įvairiais laikotarpiais s tatytas pra
bangias vilas, aiškindamas, kam jos anksčiau bei 
kam dabar priklauso. Kai kurios vilos stovi aukš
tai ant uolų — matyti puošnus privatus baseinas, 
o prie jūros ir platus privatus paplūdimys, į kurį 
savininkai ir jų svečiai nusileidžia specialiu kel
tuvu. Hmm... susižavėjusi, pasakė Virginie. 
Parodė mus ir jachtą „Christina", kuri priklausė 
magnatui Aristotle Onassis. Vadovas sakė, kad iš 
lauko jachta gal ir neatrodo labai prabangi, nes 
seniau statyta, bet koks viduje interjeras — visur 
marmuras, spindi auksu, tad ją labai saugo. 

Viešieji paplūdimiai palei „Promenate Ang
lais" bulvarą, nors iš tolo ir gražiai atrodo, bet 
basam ten vaikštinėti ar prie vandens gulėti, nėra 
labai patogu. Užuot balto smėlio, krantas nuk
lotas slyvos dydžio ar net ir didesniais ak
menukais. Porą tokių, Giedre pasiėmusi įsidėjo į 
krepšį ir parsivežė prisiminimui, kad galėtų 
kitiems parodyti. Pasakodama savo kelionės įs
pūdžius, visuomet prisimena, kad Union paežerės 
niekuomet nemainytų į žaviuosius Viduržemio 
Rivieros paplūdimius. Ilgai šia pakrante mes ir 
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nesižavėjome, net rankšluostį pasitiesus, įskaudo 
šonus. Nutarėme grįžti atgal į viešbutį ir verčiau 
pasinaudosime ant stogo esamu baseinu. Bet ir 
prie baseino suradome trūkumų — pirmiausia, vi
sai nepažymėtas baseino vandens gylis. Lipdamas 
į vandenį, baseino laipteliais nežinai koks bus 
gylis, nulipus — pasineri taip giliai, kad dugno ne
pasieki. Šiaip taip susiradom dar porą gulimų 
kėdžių ir patogiai išsitiesėm, nes šonų nieks nes
paudė. Pasivaikščiojus po akmenis, buvo labai 
smagu pasinerti į Jacuzzį". 

Ryte išvažiavome į Monaco, kuris yra aukštu
moje, ne per toliausiai nuo Nicos. Važiavimas 

didelio malonumo neteikė — kelias s iauras , 
vingiuotas, o už autobuso lango į jūrą krenta stati 
bedugnė. Bet patyręs mūsų vairuotojas Hilair 
autobusą sumaniai laviravo — žemyn nenusirito-
me. Važiuojant į Monaco iš Nicos, yra trys keliai: 
žemutinis palei jūrą, vidurinis, kuriuo mes va
žiavome ir viršutinis aukštai atkalnėmis. Virginie 
paaiškino, kad vidurinis įdomiausias, nes galima 
daugiau pamatyti. Važiuojant ji mums parodė 
vietą, nuo kurios žemyn nusirito princesės Grace 
automobilis ir ji žuvo auto avarijoje. Pasakodama 
Virginie čia vėl panaudojo įprastą hmm. . . tik kitu 
tonu, lyg abejodama šios avarijos atsi t iktinumu. 
prancūzų spaudoje esą apie tai buvę įvairių versi
jų. Kaip žinia, princas Renier, kai atvykome, buvo 
prieš keletą savaičių miręs. Iškabintos afišos bylo
jo už savaites jo sūnaus princo Alberto visuomenei 
pristatymą. Prie katedros darbininkai statė iš
kilmėm pritaikytą pakylą. Kalbėdama apie jau
nąjį princą, Virginie paminėjo ir jo meiles 

aviantūras , vėl į terpdama savo įprastą hmm... 
" \ T mte Carlo namai yra taip sukišti vienas prie 
i - V l k i t o , kad, jei gatvėje pasitaiko automobilis, 
tai pėsčiam reikia tiesiog prisiploti prie namo 
sienos. Bet automobilių nepasitaikydavo daug, 
tu rbū t tai buvo tik tarnybiniai. Naujiems stati
n iams vietos ats iranda, kai iškalama ati t inkamo 
dydžio niša uolose, pvz., taip buvo pastatytas 
didžiulis garažas, kur iame palikome savo auto
busą ir keltuvais pasikėlėme į gatvę. Gatvės, žino
ma, siaurutės, pilnos suvenyrinių krautuvėlių bei 
karščiui numalšinti vaisvandenių parduotuvių. 
Šiandien kaip tik pasitaikė mūsų viena karš
čiausių dienų. Įėję į krautuvėlę, atvėsome, nusi
pirkome keletą su paveikslėliais atviručių, kurias, 
susi radę paštą, ten pat parašėme ir išsiuntėme su 
sveikinimais saviškiams. Be to, vaikštinėdami už
tikome ir susigundėme jaunimui parvežti sporti
nių marškinėlių su „Grand Prix" spalvotais už
rašais . 

Be penkių minučių dvylikta, turėjo įvykti prie 
princo rūmų tradicinis sargybos pakeitimas. To ir 
tereikia kelionėje, jei tik kas kur vyksta, ten 
plaukia ir turistai , tik sek iš paskos ir pateksi, kur 
reikia. 

Bus daug iau . 

Napoleon Bonaparte sarkofagas Les Invalides šven
tovėje Paryžiuje. 

mailto:KERTUOJAI@TAKAS.LT
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V, Adamkus lankosi Bulgari joje j , Bernatonis: žmonėms premjero 
asmeninis gyvenimas nerūpi 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (k) bei Bulgarijos vadovas Georgij Parva-
nOV. Džojos Gimdos Barysai tės (ELTA) nuotr. 

Vilnius/Sofija, lapkričio 21 d. 
(ELTA) — Bulgarijos prezidentas 
Georgij Parvanov padėkojo Lietuvai 
už paramą įgyvendinant siekį tapti 
Europos Sąjungos (ES) nare bei pa
lankiai priėmė Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus kvietimą kitų metų 
gegužę apsi lankyti Vilniuje. 

Bulgarijos ir Lietuvos vadovai 
susitiko Sofijoje, kur pirmadienį V. 
Adamkus pradėjo oficialų vizitą. 

Kaip praneša Prezidento spau
dos tarnyba, pokalbio metu buvo 
aptarti dvišalio bendradarbiavimo, 
Bulgarijos stojimo į ES klausimai. 

V. Adamkus pažymėjo, kad šis 
susitikimas liudija Lietuvos ir Bul
garijos įsipareigojimus bendroms de
mokratinėms vertybėms ir siekius 
plėtoti draugiškus abiejų valstybių 
santykius įvairiose srityse. 

„Atverčiame naują Lietuvos ir 
Bulgarijos bendradarbiavimo pusla
pį, kuris pagr įs tas ištikimybe ginti ir 
puoselėti bendras vertybes ir idea
lus", — sakė V. Adamkus susitikime 
su Bulgarijos prezidentu. 

Lietuvos vadovas pažymėjo, kad 
Bulgarijos vaidmuo į tvir t inant ir pa
laikant s tabilumą Balkanų regione 
yra labai svarbus. J i s pabrėžė, kad 
Lietuva ta ip pat deda dideles pas
tangas s k a t i n d a m a demokrat i jos 
plėtrą naujosiose ES rytų kaimynė
se. 

V. Adamkus pakvietė G. Parva
nov dalyvauti kitų metų gegužę Vil
niuje rengiamame Naujųjų demok
ratijų forume. Į šį forumą kviečiami 
Pietų Kaukazo, Rytų Europos, Mol
dovos, Ukrainos, ES ir JAV vadovai 
bei aukšti pareigūnai. 

V. Adamkus informavo Bulgari
jos vadovą, kad Lietuvoje jau pradė
tas Bulgarijos stojimo į ES sutarties 
patvirtinimo procesas. Lapkričio mė
nesį Seimas pradėjo svarstyti patvir
tinimo dokumentus, numatančius, 
jog Bulgarija ir Rumunija taps visa
teisėmis ES narėmis 2007 metų sau
sio 1 dieną. 

G. Parvanov padėkojo Lietuvai 
už paramą įgyvendinant Bulgarijos 
siekį tapt i ES nare ir pabrėžė: „Ne-
apvilsime jūsų, įvykdysime visus 
mums keliamus reikalavimus, nebū
sime našta ES, o stengsimės sustip
rinti bendriją". 

Susitikimo metu V. Adamkus at
kreipė dėmesį, kad nors Lietuvą ir 
Bulgariją sieja palyginti silpni eko
nominiai ir prekybiniai ryšiai, kartu 
su juo atvyko didelė delegacija Lie
tuvos verslininkų, besidominčių at
siveriančia nauja rinka. 

Dvišaliai valstybių santykiai 
taip pat buvo aptarti darbo pietų me
tu, kuriuos Lietuvos vadovo garbei 
surengė Bulgarijos ministras pirmi
ninkas Sergej Stanišev. 

* Dvyl iktąją perga l ę i š e i l ė s 
Bal t i jos v y r ų k r e p š i n i o l y g o s 
»SEB BBL) regul iar io jo s e z o n o 
r u n g t y n ė s e iškovojo čempiono titu
lą ginantis Kauno „Žalgiris", namuo
se 111:73 sutr iuškinęs „Panevėžį". 
Nugalėtojų gretose sėkmingiausiai 
za:de Darjušas Lavrinovičms. pelnęs 
30 taškų ir atkovojęs 10 kamuolių. 
27 taškus į varžovų krepšį įmetė 
Larry Ayuso, 16 — Paulius Jankū
nas. Svečių komandoje pasižymėjo 
Giedrius J a n k a u s k a s (17 tšk.), Sau
lius Kazevičius C15 tšk.) ir Ernes tas 
Ežerskis (13 tašk.) . 

* P a s a u l i o s p o r t i n i ų š o k i ų 
va ržybose A u s t r i j o j e t r e č i ą s i a s 
vie tas u ž ė m ė K a u n o „Sūkurio" 
pora Donatas Vėželis ir Lina Chat-
kevičiūtė bei Vilniaus „Ratuto"* klu-
:)o duetas Andrius Kandelis ir Egle 
Visockaitė-Kandelis. Klasikinių šo
kių programoje, kurioje varžėsi 103 
poros iš 23 šalių, D. Vėželis ir L. 
Chatkevičiūtė į priekį praleido Itali
jos atstovus — varžybų nugalėtojus 
Paolo Bosco ir Silvią Pitton bei antrą 
>;etą užėmusius Andrea ChigiareSH 
ir Sara Andracchio. A. Kandėlį ir E 
Visockaitę Lotynų Amerikos sporti
nių šokių varžybose, kuriose dalyva

vo 129 poros iš 26 šalių, aplenkė nu
galėtojais tapę vengrai Maurizio 
Vescoco ir Melinda Torokgyorgy bei 
antrojoje pozicijoje likęs Slovėnijos 
duetas Zoran Plohl ir Tatjana Lah-
vinovič. 

* Tryliktą pergalę dvidešimt 
treč ios iose NHL reguliariojo se
z o n o r u n g t y n ė s e i škovojo Da
r iaus Kasparaič io New York „Ran-
gers" komanda. Pirmadienį „Ran-
gers" ledo ritulininkai namuose 3:2 
įveikė Boston „Bruins" komandą. D. 
Kasparait is per 17 minučių 21 se
kundę blokavo varžovo metimą ir iš
vengė baudos minučių. Įvarčius nu
galėtojams pelne Petras Pucha, Ja-
romir Jagras ir Ville Nieminen. 

* Še š tą perga lę dev intose 
NBA regul iariojo sezono rungty-
nėse iškovojo Šarūno Jasikevi-
č iaus Indiana „Pacers" komanda. 
„Pacers" krepšininkai sekmadienį 
namuose 85:74 nugalėjo Houston 
„Rockets" komandą. Lietuvis nuga
lėtojams pelne 7 taškus, atkovojo 2 
kamuolius , atliko 2 rezultatyvius 
perdavimus. Per 17 minučių S. Ja-
sikevičius pataikė 1 tritaškį iš 5, 2 
dvitaškius iš 7 bei realizavo 2 baudų 
metimus iš 4. 

Atkelta iš 1 psl. 
A. Brazauskas apsiribos tik pasisa
kymu apie „Draugystės" privatizavi
mą, a r stengsis atsakyti ir į kitus 
klausimus. Greičiausiai į klausimus, 
nesusijusius su viešbučiu, bus atsa
kyta kitomis formomis — elektroni
niu paštu arba kitose televizijos lai
dose. Planuojama, kad maždaug 15 
minučių užtruksianti jo kalba bus ne 
interviu, o monologo formos. 

Pirmadienį žurnalistų kalbintas 
A. Brazauskas pripažino per trumpą 
tiesioginio eterio laiką negalėsiąs at
sakyti į visus visuomenės klausi
mus. Tačiau jis tikino ketinąs paaiš
kinti „Draugystės" privatizavimo 
aplinkybes. 

Paklaustas, ar tokio viešo pasi
aiškinimo pakaks, A. Brazauskas 
teigė žiūrėsiąs, kaip toliau klostysis 
įvykiai. Anot premjero,viešbučio pri
vatizavimo tyrimą pradėjusi proku
ra tū ra per porą savaičių surinks rei
kiamą medžiagą ir tuomet esą gali 
prireikti papildomo paaiškinimo. 

Ministras pirmininkas teigiamai 
įvertino Valstybės kontrolės ketini
mus imtis „Draugystės" finansinio 
patikrinimo: „Prašau, jei turi kom
petenciją ir teisę dirbti privačioje 
įmonėje. Tegul visus dokumentus 

tiria. Nemanau, kad reikia kažką 
slėpti. Manau, kad dar daugiau rei
kia duoti, kad būtų patenkintas visų 
smalsumas". 

Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas kol kas atsisakė komentuoti 
premjero ke t in imus tokiu būdu 
sklaidyti opozicijos jam metamus 
įtarimus. Anot parlamento vadovo, 
komentuoti turėtų prezidentas Val
das Adamkus, praėjusią savaitę pa
raginęs Vyriausybės vadovą viešai 
atsakyti į keliamus klausimus. 

Savo ruožtu opozicijos vadovas 
Andrius Kubilius nepritaria premje
ro pasirinktam būdui per televiziją 
atsakyti į visuomenę dominančius 
klausimus dėl jo šeimos verslo. A. 
Kubiliaus teigimu, iš anksto pa
rengti klausimai nepadės objekty
viai išsiaiškinti visų su skandalu su
sijusių detalių. 

J. Bernatonis teigė negalįs at
sakyti į klausimą, kiek kainavo 
dviem dienoms užsisakyti nemo
kamo telefono liniją ir iš kokių lėšų 
tai bus apmokėta. „Tai nėra asmeni
nis A. Brazausko reikalas. Juk kon
servatoriai sakė, kad tai — valsty
binės reikšmės klausimas", — tvir
tino patarėjas, leisdamas suprasti, 
kad apmokėta iš Vyriausybės lėšų. 

J. Basanavičiaus premija — L. Klimkai 

Atkelta iš 1 psl. 
„Keista, kad, kai Lietuva tapo 

nepriklausoma, atsivėrė visas pa
saulis, savoji kultūra lyg ir pasidarė 
mažiau įdomi — mažiau sutraukia 
tyrinėtojų dėmesio ir sklaidos trūks
ta", — apgailestavo L. Klimka. 

Profesorius svarstė, kad tikriau
siai yra pirmasis iš miesto kilęs šios 
premijos laureatas. 

„Etninė kultūra daugeliui mano 
kolegų būdavo įgimtas dalykas iš 
kaimo realijų, man atvirkščiai — et
ninė kultūra atėjo iš knygų. Tik po to 
apvaikščioti Lietuvos kaimeliai ir 
miesteliai", — sakė jis. 

Dėl šios priežasties L. Klimka 
teigė manąs, jog etninė kultūra jau 
nebėra masinė, populiarioji kultūra, 
kaip buvo prieš pora amžių. 

„Etninė kultūra tampa elitinės 
kultūros dalimi, o jos sklaidos vieta 
— miestų koncertų salės", — paste
bėjo L. Klimka. 

2005 metų Valstybinė J. Basa
navičiaus premija L. Klimkai paskir
ta už reikšmingą mokslinę ir visuo
meninę veiklą etninės kultūros sri

tyje. Premijos dydis — 250 MGL 
(šiuo metu — 31,250 litų). 

Šiais metais pradėta nauja tra
dicija — J. Basanavičiaus premijos 
laureatai nuo šiol bus pristatomi au
tentiškame vasario 16-tosios Lietu
vos nepriklausomybės akto signata
ro kambaryje Signatarų namuose. 

J. Basanavičiaus premija L. 
Klimkai bus įteikta Lietuvos na
cionaliniame muziejuje trečiadienį 
— J. Basanavičiaus gimimo dieną. 

65 metų L. Klimka yra gamtos 
mokslų fizikos krypties daktaras, 
dirbantis ir mokslo istorijos bei et
nologijos srityse. Profesorius skaito 
mokslo ir technikos istorijos, baltų 
religijos ir mitologijos, etninės kultū
ros pagrindų, kultūros geografijos 
kursus VPU, vadovauja studentų 
kraštotyros praktikoms. L. Klimka 
parašęs daugiau kaip 850 mokslinių. 
metodinių, mokslo žiniasklaidos 
straipsnių, yra dešimties knygų au
torius arba bendraautoris. 

Malonu pažymėti, kad L. Klim
ka taip pat yra ir nuolatinis „Drau
go" bendradarbis. 

Egiptiečio rankose — suklastotas 
Lietuvos mokyklos diplomas 

Vilnius, lapkričio 21d. (BNS) — 
Policijos pareigūnai mėgina išsiaiš
kinti, kaip Egipto piliečio rankose 
atsidūrė suklastotas vienos Kauno 
vidurinės mokyklos baigimo diplo
mas. 

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", vienoje Egipto provincijoje 
gyvenantis vyriškis prieš kelias sa
vaites pateikė Lietuvos ambasadai 
Egipte Kauno 12-osios vidurinės mo
kyklos baigimo diplomą, prašyda
mas patvirtinti dokumento tikrumą. 

Kauno policijos pareigūnai įta
rę, kad diplomą egiptietis galėjo įsi
gyti nelegaliai, nusprendė išsiaiš
kinti, ar jis nesuklastotas. 

Lietuvos laikinasis reikalų pati
kėtinis Egipte Polinaras Cižauskas 
pasakojo, kad jam iš karto kilo abe

jonių dėl diplome surašytų itin gerų 
pažymių. 

„Sunku patikėti, kad egiptiečio 
lietuvių kalbos žinios būtų įvertintos 
aukščiausiais pažymiais", — kalbėjo 
diplomatas. 

Švietimo ir mokslo ministerijos 
specialistai nustatė, kad tokio nume
rio diplomas niekada net nebuvo už
sakytas spaustuvėje, todėl legaliai 
egiptietis negalėjo jo gauti. 

Policijos pareigūnai pasakojo, 
kad dokumento kokybė yra labai ge
ra. Greičiausiai jis pagamintas Lie
tuvoje, nes užsieniečiui būtų sunku 
gauti specialios informacijos. 

Neatmetama versija, kad egip
tiečiui galėjo talkinti libaniečiai, ku
rių daug mokosi Kauno aukštosiose 
mokymo įstaigose. 
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JAV ir Kinijos 
santykiai ne 

tok ie jau geri 
Beij ing, lapkričio 21 d. 

(AFP/BNS) — JAV prezidento 
George W. Bush 40 valandų trukmės 
vizito Kinijoje rezul ta tų yra nedaug, 
ir tai perša mintį, kad JAV ir Kinijai 
ne taip jau gerai sekasi plėtoti tar
pusavio santykius, pirmadienį ko
mentuoja politikos apžvalgininkai. 

„JAV ir Kinijos santykių srityje 
žengta jei ir ne atgal , tai bent jau į 
šoną", — sakė amerikietis Russell 
Leigh Moses, dėstant is būsimiems 
diplomatams Beijing Liaudies uni
versitete. 

„Kinai mėgina vaizduoti, tar
tum prasidėjo nauja Kinijos ir JAV 
santykių era, bet, mano nuomone, iš 
tikrųjų esama tam tikros aklavietės, 
nes pagrindiniai klausimai nebuvo 
sprendžiami", — sakė jis. 

Kebliuoju prekybos klausimu 
Kinija tiesiog pažadėjo G. W. Bush, 
kad sieks mažinti kiniškų prekių 
eksporto į JAV perteklių, tačiau ne
paskelbė apie jokius realius veiks
mus. Tai panašu į ankstesnius paža
dus, kurie niekur nenuvedė. 

Anot analitikų, žmogaus teisių, 
tikėjimo laisvės ir demokratijos sri
tyse numanomas kinų atsakas yra 
toks: „Mes nenusileisime". 

G. W. Bush galėjo nuspręsti vyk
ti į Kiniją dėl JAV vidaus priežasčių 
— kad parodytų, jog gali griežtai 
kalbėti tokiomis opiomis temomis 
kaip prekyba ir religija. 

Tačiau epilogas nevykęs — jis 
grįžta į JAV nieko nepasiekęs. 

„Neturėdama ką pasakyti , jo 
administracija neteiks dideles reikš
mės šiai kelionei", — sako R. L. 
Moses. 

Bene didžiausia JAV diplomati
jos Kinijos atžvilgiu problema gali 
būti ta, kad Beijing vis labiau laikys 
G. W. Bush vadovu, negalinčiu pa
gerinti abipusių ryšių ir tik lauks 
naujų JAV rinkimų. 

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

žinių agento rų pranešimais) 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Prancūziją pirmadienį vakare 

paralyžiavo nacionalinis traukinių 
s t re ikas , kurį pradėjo Paryžiaus 
metro. Metro darbuotojai, kaip ir kiti 
traukinių sektoriaus atstovai, siekia 
didesnio darbo užmokesčio ir geres
nių darbo sąlygų. Nuo 8 vai. vakaro 
vietos laiku Prancūzijoje savo marš
ru tus aptarnaus tik vienas iš trijų 
traukinių. Streiką, kurio tikslas yra 
kuo labiau sutrikdyti traukinių eis
mą, organizuoja keturios įtakingos 
profesinės sąjungos. Preliminariai 
numatyta, kad streikas truks 24 va
landas, tačiau akcija gali būti pra
tęsta. 

BERLYNAS 
Sekmadienį iš Prancūzijos į Vo

kietijos teritoriją įvažiavusį traukinį 
su itin radioaktyviomis branduolinė
mis atliekomis, kurias numatoma 
palaidoti nebenaudojamoje druskos 
kasykloje, prie sienos pasitiko tūks
tančiai protestuotojų. Traukinio sąs
tatą lydi protestai. Šeštadienį šiau
rės Vokietijoje demonstraciją suren
gė daugiau kaip 3,000 aktyvistų. Jie 
laukė atvažiuojančio 12 vagonų sąs
tato, gabenančio branduolines atlie
kas iš Prancūzijos perdirbimo įmo
nės. Anot policijos, akcijos dalyviai 
mėtė akmenis ir sužeidė du pareigū
nus. Iš Vokietijos jėgainių panaudo
tos branduolinės atliekos gabenamos 
perdirbti į Prancūziją, kadangi vo
kiečiai tokių perdirbimo įmonių ne
turi . Prancūzija reikalauja itin ra
dioaktyvias atliekas grąžinti į tas ša
lis, iš kurių jos buvo atvežtos. 

HAGA 
Hagos teisme pirmadienį prasi

dėjo olandų verslininko, kaltinamo 
prisidėjus prie karo nusikaltimų ir 
genocido Irake, teismo procesas. 
J a m pateikti kaltinimai yra susiję su 
tuo, jog jis Irakui pardavė cheminių 
medžiagų žinodamas, kad Saddam 
Hussein panaudos jas cheminėms 
atakoms. 63 metų Frans van Anraat. 
kaip teigiama, pardavė tūkstančius 

tonų medžiagų nuodingoms dujoms, 
kurias S. Hussein kariškiai naudojo 
per 1980-1988 metų karą su I ranu ir 
prieš Irako kurdų mažumą. Kaltin
tojas Fred Teeven per parengiamąjį 
posėdį sakė, kad F. van Anraat che
mines medžiagas tiekė ir po atakos 
Halabja, kur i pareikalavo 5,000 
žmonių gyvybių ir kurios metinės 
minimos šią savaitę. 

BALKANAI 

BELGRADAS 
Į Balkanus atvyko tarptaut inis 

tarpininkas būsimam Kosovo statu
sui sureguliuoti , buvęs Suomijos 
prezidentas Martti Ahtisaari. Savo 
misiją jis pradės nuo dviejų savaičių 
kelionės po regioną, kurios metu aiš
kinsis šalių pozicijas dėl šios proble
mos. Pirmasis kelionės etapas — Ko
sovo administracinis centras — Prš-
tina miestas, kur buvęs Suomijos 
prezidentas atvyko pirmadienį po 
pietų. J is taip pat lankysis Serbijoje 
ir Juodkalnijoje, Makedonijoje, Alba
nijoje. M. Ahtisaari būstinė bus Vie
noje. Autonominį Kosovo kraštą, for
maliai įeinantį į Serbijos sudėtį, nuo 
1999 metų administruoja Jungt inės 
Tautos (JT), o saugumą jame užtikri
na NATO vadovaujamos taikos pa
laikymo pajėgos Kosove. Dauguma 
vietos gyventojų — etniniai albanai. 
Jie reikalauja suteikti Kosovui ne
priklausomybę. 

| JAV j 

WASHINGTON, DC 
JAV Atstovų Rūmų narys de

mokratas John Murtha, kurio ragi
nimas išvesti karius iš Irako praėju
sią savaitę sukėlė tikrą audrą, sek
madienį prognozavo, kad Amerikos 
pajėgos iš Irako pasitrauks iki kitais 
metais įvyksiančių JAV Kongreso 
rinkimų. J. Murtha, kuris yra Viet
namo karo veteranas ir autori tetas 
karinėje srityje, per NBC laidą 
„Meet the Press" išreiškė viltį, kad 
daugiau žmonių sutiks su jo pozicija 
ir JAV naiegos turėtu būti išves

tos 2006 metais. Paklaustas, ar tai 
reiškia, kad amerikiečių kariai iš 
Irako pasitrauks iki lapkritį įvyk
siančių Kongreso rinkimų, J. Mur
tha atsakė: „Taip". JAV Atstovų Rū
mai per neįprastai triukšmingą 
penktadienio sesiją atmetė neįparei-
gojamą rezoliuciją, kurioje buvo ra
ginama nedelsiant išvesti karius. 
Demokratai šį" balsavimą pavadino 
politiniu triuku, kuriuo siekta už
pulti ir izoliuoti J. Murtha. Tačiau J. 
Murtha prognozavo, kad vis daugiau 
amerikiečių padarys tokią pačią iš
vadą kaip ir jis — kad JAV karinė 
okupacija Irake tik blogina padėtį ir 
kad ten reikalingas politinis spren
dimas. 

LOS ANGELES 
Washington valstijos Tacoma 

mieste užpuolikas, sekmadienį pra
dėjęs šaudyti viename parduotuvių 
centre , sužeidė mažiausiai šešis 
žmones, o dar tris paėmė įkaitais, 
bet vėliau buvo sulaikytas. Užpuoli
kas „Tacoma Mal" pastate iš šautu
vo į atsitiktinius žmones pradėjo 
šaudyti maždaug 12 vai. 15 min. po 
pietų vietos laiku. Vėliau įtariama
sis pasislėpė muzikos prekių par
duotuvėje „Sam Goody", kur laikė 
tris įkaitus. Po kelių valandų įtaria
masis be jokių šūvių buvo sulaiky
tas, o įkaitai buvo išvaduoti. Prane
šama, kad vieno sužeistojo būklė yra 
kritiška. Policija apklausia įtaria
mąjį ir liudininkus. 

ARTIMIEJI RYTAI 

•JERUZALE 
Izraelio ministras pirmininkas 

Ariel Sharon pirmadienį pasitraukė 
iš dešiniosios partijos „Likud", prie 
kurios steigimo jis buvo prisidėjęs, ir 
pareiškė kursiąs naują partiją. Ne
oficialiais duomenis, ši partija va
dinsis „Nacionalinė atsakomybė". A. 
Sharon pareiškimą dėl pasitrauki
mo iš „Likud" padavė netrukus po 
to, kai paprašė prezidento Moshe 
Katsav paleisti parlamentą ir nuro
dyti surengti pirmalaikius rinki
mus. Pasak M. Katsav, A. Sharon 
jam pasakė, kad parlamentas, kurio 
kadencija turėjo baigtis lygiai po 
metų, nebegali t inkamai funkcio
nuoti. A. Sharon į savo naująją par
tiją jau prisiviliojo 14 „Likud" parla
mentarų, tarp jų — penkis ministrų 
kabineto narius. 

Rinkimuose Egipte neslūgsta įtampa 
Cairo, lapkričio 21 d. 

(AFP/BNS) — Baiminan t i s , kad 
Egipto vyriausybė mėgins pažaboti 
uždraustos Musulmonų brolijos poli
tinį pakilimą, prieš sekmadienį pra
sidėjusį antrąjį parlamento rinkimų 
ratą šalies pajėgos sulaikė 200 šio is-
lamistų judėjimo rėmėjų. 

Mėnesį t runkančių rinkimų an
trojo rato epicentru tapo islamistų 
tvirtove la ikomas Aleksandrijos 
miestas, kur neslūgsta įtampa tarp 
Musulmonų brolijos ir prezidento 
Hosni Mubarak vadovaujamos val
dančiosios Nacionalines demokrati
nes partijos (NDP) rėmėjų. 

Nors NDP per pirmąjį rinkimų 
ratą pavyko užsit ikrinti 112 iš 164 
parlamento vietų ir jos dominavimu 
neabejojama, oficialiai uždrausta , 
bet toleruojama islamistų partija ne
tikėtai iškovojo pergalę 34 rinkimų 
apygardose — tai dvigubai daugiau 
nei per 2000 metų rinkimus. 

Per antrąjį rinkimų ratą, kuris 
rengiamas daugelyje tradiciškai Mu

sulmonų broliją remiančių vietovių. 
islamistai 454 vietų Liaudies asam
blėjoje gali iškovoti 100 mandatų. 

Tačiau apžvalgininkai progno
zuoja, kad NDP neleis islamistų ju
dėjimui šitaip įsismarkauti ir nuo
gąstauja, jog per antrąjį rinkimų ra
tą gali būti daug klastojimo atvejų ir 
netgi kruvinų susirėmimų. 

„Sis etapas bus 'abiau įtemptas 
nei pirmasis ratas. S-ekriama už
kirsti kelią augam -..-.. Musu-m.cr.u 
bendrijos aktyvumui, vyriausybe 
mėgins įsikišti į balsavimo procesą". 
— naujienų agentūrai AFP teiee ži
nomas teisėjas Yehya al-Rifai. 

„Sukčiavimo yra daugiau ne; 
teisėjai gali susidoroti". perspėjo 
teisėjas. 

Antrajame rinkimų etape daly-
vauja beveik 1,800 kandidatų, kurie 
kovoja del 144 parlamento vietų. Pa
kartotiniai balsavimai, jeigu jų rei
kės, turės įvykti iki lapkričio 26 die
nos, o baigiamasis rinkimų etapas 
prasidės gruodžio 1 dieną. 

ATLANJ'C 
or 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.com 

Ocea* K^įf# 
'Jf. Krovimu gabenimas 

lavų i visas oasauno šaJts 

Krov:mu gabenimas 
lėktuvu visas oasau iio šalis 

Air Freight 
Automobiliu oirkimas bei 
siuntimas f vsas oasau^o šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Sm&ll Packaaes Trucking 

* ^ 

Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pristatymas į namus Lietuvoje. Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Ui. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 TeL 1 800-775-7363 

http://www.atlanticexpresscorp.com
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GRAŽIOJI EUFORBIJA 

K l a u s i m a s . Parduotuvės j au 
pilnos tradicinių kalėdinių gėlių. Gal 
galėtumėte šiek tiek apie jas pa
rašyti? Žinau, kad su poinsetijomis 
susieta graži legenda, rodos, iš Mek
sikos? Mano draugė gyvena Kali
fornijoje, tai šios gėlės ten auga lau
ke visą žiemą — kaip krūmokšniai. 
Turbūt Čikagoje tuoj sušaltų, jeigu 
paliktume lauke? 

A t s a k y m a s . Jūsų k laus imas 
jau buvo trečias šia tema, tai atsaky
siu visus kartu, nors apie poinsetijas 
jau esame rašę pernai.. 

Poinsetija, angį. „Poinsettia", 
lot. Euphorbia pulcherrima (išvertus 
į lietuvių kalbą, būtų galima šiuos 
augalus pavadinti „gražioji juforbi-
ja" ir per daug nesuklystume, nes 
poinsetijos t ikrai puošnios ir 
gražios). 

Tai atogrąžų krūmokšnis, kurio 
tėvynė yra Meksika. Senovės actekai 
jo žiedus vadino cuciiaxochitl, t.y. 
„netikra gėlė", nes iš esmės spalvin
gi, smaili lapai augalo viršūnėje nėra 
tikri žiedai, bet greičiau jų „rėmas". 
Patys žiedai beveik nematomi — 
maži. gelsvi ir susispietę pačiame 
spalvingųjų žiedlapių viduryje. 

Actekai buvo kar inga t au ta , 
todėl poinsetijos žali lapai ir raudoni 
— „netikri" — žiedai simbolizavo 
kraujo aukas. Jie poinsetijas vartojo 
ir kaip vaistažoles nuo odos užkrė
timų, karšligės, kraujo apytakos 
pagerinimui (to nepatarčiau daryti, 
nes, kaip ir visi Euphorbiaceae šei
mos augalai, poinsetijos turi nuo
dingų medžiagų). 

Kai į šį žemyną 17-ame šimt
metyje atvyko misionieriai pran
ciškonai, jie pastebėjo, kad šie au
galai žydi apie Kalėdas, todėl pra
dėjo skelbti, kad poinsetijos sim
bolizuoja Kristaus už žmonių nuo
dėmes pralietą kraują. 

Meksikoje pasakojama graži le
genda apie šių augalų atsiradimą. 
Viena neturtinga mergaitė vardu 
Pepita užvis labiausiai troško Ka
lėdų naktį gimusiam Kūdikiui Jėzui 
padovanoti nuostabią dovaną, bet ji 
buvo tokia varginga, kad apie bran
gias dovanas negalėjo būti nei kal
bos. Prieš eidama j bažnyčią, ji pri
siskynė šalikelėje augančių augalų 
ir liūdna, kad turėjo pasitenkinti 
tokia prasta dovana, nuėjo pasveik
inti gimusio Atpirkėjo. Nedrąsiai 
priėjusi prie prakartėlės , Pepi ta 
padėjo savo puokštę prie ėdžių, 
kuriose buvo paguldyta Jėzaus sta
tulėlė. Ir tuomet įvyko stebuklas: 
užuot apvytusių, dulkėtų piktžolių, 
atsirado puokšte gražiausių, rau
donų žiedų. Mačiusieji tą stebuklą, 
praminė gėles Flores de Noche 
Buena — Šventosios Nakties gėlės. 

Nepaisant, kad poinsetijos buvo 
labai populiarios Meksikoje, į Ame
riką jos atvežtos tik 1880 m., po to, 
kai JAV ambasadorius Joel Roberts 
Poinsett j as „atrado", besilanky
damas Meksikoje Kalėdų metu. 
Kadangi jis buvo mėgėjas botanikas, 
parsivežė šių augalų namo ir juos 
augino savo šiltadaržyje South 
Carolina valstijoje. Ilgainiui augalai 
buvo pavadinti Poinsett vardu — 
"poinsettia". 

Šiuo metu galima rasti ne tik 
tradicinių raudonžiedžių poinsetijų, 
bet bent 100 kitų rūšių — nuo raus
vų, baltų, gelsvų, iki margų. 

Ar galima kalėdines poinsetijas 
išlaikyti visus metus, kad jos vėl 
žydėtų tuo pačiu laiku? Galima, bet 
reikia nemažai pastangų ir žiedai 
kitąmet gerokai apvilia, nes nėra nei 
tokie ryškūs, nei jų tiek daug. Žino
ma, augalų lapai — žalieji — taip 
pat gražūs ir net be „raudonų vir
šūnių" poinsetijos gali būti patrauk
lus kambarinis augalas. 

Beje, kaip ir visus juforbijos, 
poinsetijos visose dalyse turi baitų, 
tirštų sulčių, kurios jautresnei odai 
gali iššaukti peršėjimą, išbėrimą, 
niežėjimą. Jeigu poinsetijų baltosios 
sultys patenka ant odos, reika nedel
siant nuplauti. 

Kad poinsetijos gražiai ir ilgai 
kambaryje žydėtų, nereikia leisti 
joms išdžiūti arba perlaistyti. Pa
prastai jų vazonai būna apvynioti 
spalvinga, spindinčia folija ar kaip 
kitaip papuošti . Būt ina vazono 
apačioje pradurti skylutę, kad lais
t an t išbėgtų vandens perteklius. 
Poinsetijos nemėgsta skersvėjų ir 
skaisčios saulės, tad nepadėkite ant 
saulėtos palangės. 

SPANGUOLĖS 

Tai kitas „šventinis augalas", 
šiuo atveju — maistinis. Nors span
guolių sulčių, sušaldytų uogų ir pa
ruoštų konservuotų produktų gali
ma maisto parduotuvėse čia pirkti 
visus metus, tačiau šviežių uogų 
rasime tik prieš Padėkos dieną ir 
Kalėdas. Šviežių spanguolių vartoto
jams pasiūloma tik mažas viso span
guolių derliaus procentas — kitos 
sunaudojamos įvairių produktų 
gamybai. 

Spanguolės, angį. „Cranberry" 
(pavadinimas kilęs iš dviejų žodžių 
„crane" ir „berries", nes jų rausvi 
žiedeliai primena garnio galvą su 
ilgu snapu), lot. Oxycoccus macro-
carpus. Sakoma, kad 91 proc. Pa
dėkos dienos pietų neapsieina be 
spanguolių — ir šiam tikslui sunau
dojama apie 3 mln. svarų uogų. Ar 
galite įsivaizduoti, kad vienam ga
lonui sulčių pagaminti reikia 4,400 
spanguolių? (Turbūt kažkas turi per 
daug laiko, jeigu užsiima tokiais ap-

skaičiavimais!) Daug i aus i a span
guolių auginama Wisconsin valstijo
je, po to Massachuset ts , New Jersey, 
Oregon ir VVashington. Spanguo
lėms reikia rūgščios, su maža i mais
tingų medžiagų žemės, ger iausiai 
t inka aukštapelkės. Uogos auga ant 
nedidelių krūmelių , k u r i ų l iauni 
stiebai nusidriekia pažeme. Span
guolių augintojai kiekvieną rudenį 
pelkes užtvindo, tuomet šios uogos 
ant savo plonyčių stiebelių iškyla į 
vandens paviršių (įmeskite šviežias 
spanguoles į vandens dubenį ir pa
matysite, kad jos „moka plaukti"). 
Tai palengvina uogų rinkimą, nes 
specialiomis mašinomis jos nukre-
čiamos, susemiamos, išrūšiuojamos 
ir vežamos į fabrikus. 

Jeigu kam teko kel iaut i Wis-
consin valstijoje, galbūt m a t ė tvar
kingais neaukštais krante l ia i s įrė
mintus žemės plotus su daugybe ne
didelių krūmelių . Ruden iop tie 
žemės ketvirtainiai „paraudonuoja" 
nuo virš vandens p lūduruojančių 
spanguolių. 

Spanguoles j au žinojo Amerikos 
indėnai, todėl ir pirmiesiems euro
piečiams imigrantams apie j a s papa
sakojo. Sakoma, kad spanguolės bu
vo vienas iš pirmosios Padėkos die
nos patiekalų, tad ir daba r užsiliko, 
kaip tradicinis šios šventės valgis. 

„HOLLY" 

Gal kas žino, ka ip šis augalas 
vadinasi lietuviškai? Lotyniškai Ilex 
aąuifolium, p r i k l a u s a n t i s Aąuifo-
liaceae šeimai. Kalęs iš vakar inės ir 
pietų Europos ' r a n d a m a s ir Didžio
joje Britanijoje), š i au rės Afrikos ir 
Kinijos. 

Tai visažalis k rūmas arba ne
didelis medelis , t ams i a i žaliais, 
smailais, dantytais su aš t r ia is spy
gliukais, lapais. Lapai — tary tum 
odiniai, žvilgantys. Žydi ankst i 
pavasarį mažais baltais žiedukais, iš 
kurių rudeniop prinoksta nedidelės. 

ryškiai raudonos uogos. Vyriški ir 
moteriški žiedai auga ant atskirų 
augalų, todėl vaisių augalas ves tik 
tuomet, kai netoliese bus kitas pa
našus krūmas. 

Anglijoje „holly" nuo senovės 
laikoma Kalėdų simboliu — nes jos 
raudonos uogos primena Kristaus 
kraują (kaip ir poinsetijos žiedai), o 
gražūs žali lapai — Jėzaus meilę 
žmonėms. Iš šių augalų mėgstama 
pinti vainikus ir gaminti kitus kalė
dinius papuošimus namams. Beje, 
„holly" ne tik žalia, bet y ra ir mar
gais lapais. Kadangi augalas neiš
lieka per didelius šalčius, ne visur 
įmanoma auginti. Bet jis yra labai 
patrauklus , tinka gyvatvorėmis (dėl 
aštrių lapų net joks gyvuliukas per 
tokią tvorą nenori lįsti), galima 
karpyti. Jauniems augalams reikia 
daug vandens, suaugusių laistyti 
nereikia, pakanka lietaus (nebent 
būtų labai didelė sausra). 

AMALAS 

Na, jeigu pradėjome kalbėti apie 
„švenčių" augalus, paminėkime ir 
patį keisčiausią — amalą, angį. 
„misletoe" (žodis kilęs iš anglosaksų 
kalbos), lot. Viscum album. Tai Lo-
ranthaceae šeimos parazitinis au
galas, visažalis, dažnai įsitaisantis 
ant lapuočių (klevų, gluosnių ir kt.). 
Stiebas plikas, apvalus, gelsvai ža
lias, lapai priešiniai, bekočiai.buki. 
Žiedai bekočiai, gelsvai žali (vy
riškieji didesni už moteriškus). Žydi 
anksti pavasari, o uogos prinoksta 
žiemą. Visas augalas, ypač uogos, 
yra labai nuodingos, nors senovėje 
buvo vartojamas vaistams. Žinomas 
iš senovės pagonių druidų (Anglijoje) 
religinių apeigų. Amerikoje jo 
šakelės populiarios Kalėdų metu, 
kaip „meilės simbolis" , pakabina
mas virš durų arba šiaip kur nors 
kambar io palubyje. Jei vyras ir 
mergina atsiranda po amalo šakele, 
turi būtinai pasibučiuoti. 

SKELBIMAI 

IEŠKOMA LAIMA MATULEVIČIŪTE (LAIMA MATULA). Laima yra 
duktė a.a. Stasės Matulevičienės, mirusios 2003 m. spalio 19 d. 
Pažįstančius Laima, arba žinančius kur ji gyvena, prašom pranešti 
testamento vykdytojams: Pranui Čeponkui, tel. 416-231-4937, 
mobilus tel. 416-879-4937, faksas 416-769-1524 (Max West Realty 
Inc.), arba rašyti: T. Stanuiiui, 81 Norseman St. Toronto, Ont. M8Z 
2P7, Canada. 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

j£k> 
STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMIJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t , 

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

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
S8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-$710; 
2 mieg. — S770-S810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PUTNAM, CT 

VĖLINES 
Šių metų spalio 30-ąją Putnam, 

CT, įvyko Vėlinių paminėjimas ir 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo seserų rėmėjų sąskry
dis. Susitikimo dienotvarkę pripildė 
maldos, giesmės, pasibendravimas, 
pranešimai, kapinių lankymas. Su
sikaupimo rimtį turtino saulės ši
luma, jauki seselių sodyba. 

Šventas Mišias aukojo kunigas 
Izidorius Sadauskas, SDB. Po dvasi
nės puotos buvo pietūs su draugišku 
tarpusavio pasibičiuliavimu. Po pie
tų dalyvius sudomino pasidalinimai 
ir pranešimai posėdyje. 

I lona Bačinskytė 

Seselių provincijole ses. M. Ber
nadeta pasveikino Gitą Kupčins
kienę toliau pirmininkaujančią Rė
mėjų valdybai. Vyresnioji sesuo 
tolesnėje savo kalboje priminė apie 
planuojamus vienuolyne vyksiančius 
renginius. 2006-aisiais metais su
kanka 70 metų nuo seselių pirmojo 
atvykimo ir įsikūrimo Naujosios 
Anglijos vietovėje. 2006-ųjų metų 
Lietuvių piknikas bus 60-asis, kurio 
metu Mišių pagrindiniu celebrantu 
yra pakviestas prelatas E. Putr imas. 
Seselė Bernadeta kvietė dalyvauti 
kitų metų Gavėnios rekolekcijose; 
2006 m. kovo 18-19 d. vedamose 
jėzuito kun. Vyčio Gurkšnio ir 2006 
m. balandžio 1-2 d., vedamose sa
leziečio kun. Izidoriaus Sadausko. 

Rėmėjų valdybos pirmininkė 
Gitą Kupčinskienė pranešime pris
tatė valdybos senuosius ir naujuo
sius narius, kurių šiuo metu iš viso 
yra 16. Kiekvienas iš mūsų yra 
kviečiamas tapti seselių rėmėju ir 
prisidėti mažu ir didesniu darbeliu 
prie seselių misijos įgyvendinimo 
Šiaurios Amerikos provincijoje. Val
dyba skatina kiekvieną įsijungti į 
rėmėjų būrį, ne tik visad sutikti se
selėms prašant, bet ir pasisiūlyti pa
tiems kuo nors padėti. Gitą Kupčins

kienė labiausiai pabrėžė pagalbos 
reikalingumą pačiam didžiausiam 
renginiui — piknikui. Kita svarbi 
pagalbos sritis — „Neringos" stovyk
los veiklos plėtojimas. Stovyklos šal
pai bus organizuojamas koncertas 
2006 m. kovo 12 dieną. Dar nėra 
tiksliai suplanuota, kas pasirodys 
koncerte. Artėjantis Rėmėjų valdy
bos posėdis įvyks 2006 m. sausio 21 
dieną. 

Seselė Eugenija pranešime pris
tatė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo seserų veiklą Lietuvoje: 
Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, 
Kaišiadoryse, Alytaus rajone. Pra
nešėja lankėsi Lietuvoje š.m. rugsėjo 
mėnesį. Seselių organizuojamos 
socialinės veiklos plečiasi, įsilieja į 
Lietuvos socialinių paslaugų tinklą, 
t ampa reprezentacinėmis paslau
gomis šalia kitų centrų, socialinių 
įstaigų. Didžiausias iššūkis, su ku
riuo susiduria seselės Lietuvoje, yra 
didelis socialinių veiklų poreikis, bet 
mažas darbo jėgos skaičius. 

Vytauto Didžiojo universiteto 
doktorantė Ilona Bačinskytė užbaigė 
rėmėjų sąskrydžio posėdį pranešimu 
apie akademinį gyvenimą Lietuvoje. 
Pranešėja pateikė labai įdomią sta
tistiką, kuri bylojo apie studijų Lie
tuvoje kiekybės didėjimą, tačiau 
kokybės mažėjimą. Šiuo metu Lietu
voje veikia apie 21 aukštoji mokykla, 
nuo 1996 metų iki 2004-ųjų studen
tų skaičius pakito apytiksliai nuo 
57,000 iki 188,000. Studentai Lietu
voje siekia bet kokio aukštojo mokslo 
diplomo ir jų motyvacija mokytis 
krenta. Apytiksliai iš 100 studentų 
per paskaitą tik kokie 2 ar 3 domisi 
dėstomu dalyku, o visų kitų tikslas 
gauti pakankamą įvertinimo balą, 
kad kursas būtų įskaitytas. Aukštojo 
mokslo prestižas Lietuvoje smunka, 
einama į pragmatizmą, siaurėja spe
cializacija. Lietuvos studentijos ats
tovai tikisi, kad Europos Sąjungos 
reikalavimai švietimo sistemai pas
katins teigiamus pokyčius aukšto
siose mokyklose. 

Saulėtą spalio sekmadienį Put-
name renginio dalyviai baigė malda. 
Visi giedodami giesmes ėjo procesiją 
kapinėse, dalyvavo naujųjų pamin
klų šventinime, kalbėjo bendras 
maldas. Po kapų pagerbimo seselės, 
jų rėmėjai ir draugai grįžo į koplyčią 
sugiedoti mišparus už mirusiuosius 
ir pagarbinti išstatytą Švenčiausią 
Sakramentą. Nuoširdūs maldos žo
džiai praturtino dvasinėmis dovano
mis visus dalyvius bei parėmė visus 
iškeliavusius į Amžinybę, ypač tuos, 
kuriems maldos pagalba yra rei
kalingiausia. 

Kr i s t ina Graby t ė 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Speciaiists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., 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 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 

DR. PAUL KNEPPER 
Akių iigos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui katoeti angiiškai arba lietuviška!. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

HARTFORT, CT 

KAS NAUJO BENDRUOMENĖJE 
Kur vasara, kur tie karščiai?.. 

Rodos, tik buvo bendruomenės me
t inė gegužinė, o j a u ir metinis ru
dens balius praėjo. Šį savaitgalį J au 
nimo skyrius rengia Kaukių balių, 
po to gruodžio mėnesį planuoja ka
lėdinę mugę. Padėkos dieną trečia-
bangininkų vadovas tikisi sudaryti 
gerą būrį pavienių asmenų ir su ja is 
pavalgyti sunešt inius kalakuto pie
tus . Tai naujas bandymas . J . Gied
rait is j au užsakė salę Šv. Trejybės 
parapijoje, reklamuoja šį suėjimą 
per Hartford lietuvišką radijo prog
ramą, reklaminius lapelius ir visaip 
ki taip. 

Gegužinė rugpjūčio 7 d. praėjo 
reikšmingai, „skaniai" — lietuviški 
patiekalai niekada neatbaido žmo
nių, o turėjom šaltibarščių, kugelio, 
dešrų su kopūstais, kitų skanėstų. 
Diena pasitaikė puiki, svečių buvo 
net iš New York, priežastis: pasima
tyti su „amžiais" nematyta is pažįsta
mais. Ir susitiko, ir nusifotografavo, 
prisiminė senus laikus. Buvo malo
nu, kad kar tu atvažiavo ir anūkai , 
kur iem lietuviškas žodis ir mais tas 
naujiena, bet labai prie širdies. Tai 

mes vert inam. 
Metinis Rudens balius įvyko 

spalio 15 d., su pilnutėle sale. Prog
ramoj: „Sodžiaus" liaudies dainos 
vienetas, vad. Raimondos Jalinskie-
nės. Taip pat pianinu grojo sesutės 
Rygelytės iš New York. Baiskų 
šeima nu ta rė atšvęsti savo 45 metų 
vedybų sukakt į , ir sukvietė savo 
draugus, vaikus ir anūkus, jauni
ausią gal poros mėnesių, bet j is 
ramiai klausėsi programos, S. Tel-
šinsko muzikos ir sveikinimų „se
neliam". Buvo įteiktos ir dovanos. 
Atvyko ir daugiau nematytų svečių: 
tai broliai Šerkšnai su šeimom. 
Kadangi dalyvavo nemažai lietu
viškai nesuprantančių, vakaras bu
vo pravestas abiem kalbom. 

Baliuje lankėsi ir parapijos kle
bonas, Ft. Jacobs, kurio entuziazmas 
lietuvių kalbai yra be galo ir be kraš
to, jis visada sveikinasi: „labas, kaip 
tau". Taip pat dalyvavo ir Connecti-
cut LB pirm. V. Alksninis, ir iš 
Nashua, NH, Frank Ulsiskas, kuris, 
atvykęs daug anksčiau, padėjo pa
ruošti maistą. 

D. Grajauskienė 

M a r g u m y n a i 

Kaimas atsikratė Smirdžiaus vardo 

Vėlinių procesija Nekalto M. Mari jos Prasidėjimo vienuolyne, Putnam, CT. 

S e r b a i n u t a r ė p e r v a r d y t i 
S m r d i č i a u s (Smi rdž iaus ) ka imą , 
kad j a u n i m a s mas i ška i nebėgtų iš 
jo . Vyr iausybei n u t a r u s pa t enk in t i 
ka imieč ių p rašymą, nuo šiol j i s 
vad ins i s Izvoru (Šal t in iu) . 

Senas i s ka imo v a r d a s s ie jamas 
su ke l i s š i m t m e č i u s gyvuojan
čia legenda apie nugaišus į arklį . 
O ka imo gyventojas Smil ia Kos-
t ič ius a iškino, kad naujas is v a r d a s 
p a r i n k t a s dėl to, jog iš ka lno t rykš 

ta ska id raus gryno vandens šalti
nis. 

„ J a u n i m a s bėgavo iš kaimo, 
nes gėdijosi gyventi taip negražiai 
vadinamoje gyvenvietėje", — sakė 
j i s ir p r i d ū r ė , kad jo duk roms 
t ikrai bus maloniai gyventi Izvore 
negu S m r d i č e . Paklaustos jos 
nebes igėdys a tsakyt i , iš kokio 
kaimo jos atvykusios, pr idūrė S. 
Kostičius. 

B N S 

http://www.illinoispain.com
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„TEN, KUR ANGLIŲ KALNAI STERI » 

Per dvi valandas ,\Sodauto" et
nografinis ansamblis, JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Marijos Reinie
nės atsikviestas iš Bostono, nemažą 
būrį Jaunimo centro didžiojoje salėje 
(ir balkone) susirinkusių žiūrovų 
perkėlė kone šimtmečiu praeitin, į 
pirmųjų lietuvių imigrantų kasdie
nybę. Ir toji kasdienybė buvo tokia 
gyva, kad ne kartą publikos akyse 
sublizgo ašaros, ne kartą lūpomis 
nuskriejo šypsnys ar net prasiveržė 
spontaniškas juokas. 

Čikagiečiams etnografiniai an
sambliai, ypač atvykstantys iš Lie
tuvos — ne naujiena. Dažniausiai jų 
programos buvo be kokio ypatingo 
ryšio, rėmėsi tik muzika (ak, tos 
nesibaigiančios polkos!), viena kita 
daina, gal net šokiu. Tai buvo gražūs 
ir įdomūs pasirodymai, atlikti ir 
mėgėjų, ir profesionalų, bet „Sodau
to" programa pranoko anuos dau
geliu atžvilgių. Visų pirma, ji 
nuskambėjo taip tikroviškai, kad net 
abejoti neteko medžiagos auten
tiškumu: tai iš tikrųjų buvo XIX 
šimtmečio pabaigos, XX pradžios 
lietuvių, atvykusių į Ameriką, kur 
„daug darbo yra, kai pažiūriu į tą 
darbą, ašarėlės byra...", pasiskinti 
,,ant medžių augančių dolerių". 
Užuot to, jie rado juodą (tikrąja to 
žodžio prasme)5 pavojingą, sunkų 
darbą ,,mainose" (anglių kasyklose), 
kur ne vienas galvą padėjo. Tad dai
nuojant — ir pasakojant — baladę 
apie vieną tokį nelaimingą atsiti-

% kimą^oaaįsBse", salėje neliko sau 
f ^ ^ " ^ ^ 

sos akies — taip klausytojai įsigy
veno į anuometinių savo tautiečių 
tragediją. 

Bet programoje buvo ir links
mesnių dalių, ypač pavaizduotos 
vestuvės, kai bernelis, užsidirbęs pi
nigų, „išpirko šipkortę" ir atsikvietė 
iš Lietuvos savo mergelę. Dainos ir 
žodiniai intarpai keitėsi, kiekvienas 
ansamblio narys atidavė savo duok
lę, tai prieidamas prie mikrofono, tai 
pradėdamas dainą, nedelsiant įsi
jungiant visiems kitiems. Ypač sma
giai skambėjo „dialoginės" dainos, 
kur vyrų ir moterų šmaikštus pa-
sižodžiavimas vyko sklandžiai ir ge
ranoriškai. Mūsų liaudis yra su
kūrusi daug tokių smagių jaunimo 
(nors ansamblio nariai ne visi „pir
mosios jaunystės") dainų. 

Graudžiai nuskambėjo moterų 
sutartinė „Pasiilgsi, tėtušėli, ma
nęs", o vyrai tvirtai užsirekomanda-
vo ir publikos simpatijas laimėjo jau 
pačiu pirmuoju išėjimu su daina „Aš 
Lietuvos vaikinukas". Gaila, kad 
nebuvo išspausdintos jokios pro
gramos (daugelis jos labai pasigedo), 
tad negalėjome žinoti, kas ką at
lieka. Tačiau nebuvo sunku atpazir-
ti energingąją „Sodauto" vadovę Gi
tą Kupčinskienę, kuri atliko pa
aiškinimus prie mikrofono, visur 
žvaliai sukosi ir buvo galima matyti, 
kad ji yra tikroji ansamblio siela bei 
širdis. 

Ansamblyje nebuvo „žvaigž
džių", niekas „neprasikišo", nes visi 
buvo vienodai talentingi, visi davė 

Akimirkos iš , ,Sodauto" pasirodymo Čikagoje. Fausto Strolios nuotr. 

s avo įnašą, kad programa, pavadinta 
„Angliakasių Lietuva" paliktų ne
išdildomą įspūdį. Štai tie sodautie-
čiai (tokia eilės tvarka jie išvardinti 
2004 m. išleistos ilgo grojimo plokš
telės — CD — viršelyje): Regina Bal-
čaitienė, Birutė Banatienė, Bronius 
Banaitis, Renata Bazikienė, Vytau
tas Bazikas, Gintaras Čepas, Va
lentina Čepienė, Andrius Dilba, 
Vytas Dilba, Teresė Durickas, Darija 
Giniūnaitė, Danutė Kazakaitienė, 
Kristina Krikščiukaitė, Perkūnas 
Krukonis, Zita Krukonienė, Lilija 
Kulbienė, Aidas Kupčinskas, Gitą 
Kupčinskienė, Kęstutis Kveraga, Ri-
kantė Kveragienė, Gintas Narke
vičius, Jūratė Narkevičienė, Kotry
na Rhoda, Vida Rimkuvienė, Estera 
.-^jziedėlienė. Kaip matome, ansam
blyje daug „giminysčių", galbūt dėl 
to visi taip artimai bendrauja, yra 
taip susigyvenę, kad jų tarpusavis 
artumas labai akivaizdus ir žiūrint 
iš salės. 

Programa susidėjo iš dviejų 
dalių. Pirmojoje daugiau buvome 
supažindinti su lietuvių angliakasių 
ir apskritai to meto imigrantų gy
venimu, kasdienybės rūpesčiais ir 
džiaugsmais. Antrojoje dainos ir pa
sakojimai buvo paįvairinti skaitymu 
iš tenykščių lietuviškų laikraščių: 
„Vienybės", „Saulės" ir kitų. Gaila, 
kad nebuvo įvestas ir „Draugas", 
kurio pradžia 1909 metais kildintina 
taip pat iš Pennsylvanijos — Wilkes 
Barre. Tik 1912 m. „Draugas" per
sikėlė į Čikagą. 

Lietuviai pasirodė labai išradin
gi: ne tik kai kuriuos angliškus žo
džius „sulietuvino" (burdingienus, 
karas, saliūnas, mainos, strytas ir 
pan.), bet ir gyvenamųjų miestų 
vietovardžius: Mahanoy City tapo 
Makanojus, Shanandoah — Šenan-

dorius, Wilkes-Barre — Vilkas Barė 
(pirmosios imigracijos bangos lietu
viai Grand Rapids, MI, vadindavo 
Gandrape). 

Tačiau labiausiai į širdį krito 
tai, kad lietuviai, atsidūrę toli nuo 
savo tėvynės, jos visuomet ilgėjosi, 
tikėjosi namo sugrįžti ir dėl geresnio 
rytojaus nepabūgo sunkaus, pavojin
go darbo. Savo dainose, giesmėse jie 
ieškojo paguodos, stengėsi nura
minti tėvynės ir artimųjų ilgesį: „kai 
nebegaliu užmigti, prisimenu lietu
viškas dainas ir širdis nurimsta..." 

„Nepaisant, kuri lietuvių banga 
buvo ar yra atsidūrusi Amerikoje, 
visų jų rūpesčiai nuolat sukosi apie 
Lietuvą, neišnyko noras jai padėti, 
buvo stengiamasi išlikti lietuviais", 
— kalbėjo Gitą Kupčinskienė. Ir visi 
su jos žodžiais turėjome sutikti. 

Publika (o galėjo jos būti trigu
bai daugiau, bet dėl gausių, tuo pat 
metu vykusių, renginių, susirinko 
tik apie pusė JC salės) savo susi
žavėjimą išreiškė gausiais plojimais 
ir atsistojimu. Tai buvo tikra sielos 
šventė, nepaisant kai kurių nesklan
dumų, nieko bendra neturinčių su 
svečiais iš Bostono. Pavyzdžiui, ne
buvo atidaryta rūbinė, nors lauke 
oras buvo rudeniškai žvarbus, tad 
teko „sėdėti ant paltų". Pasigedome 
programos, o taip pat ir bent ma
žiausio ženklo koridoriuje, kad pasi
baigė pertrauka. Dėl to ansamblis 
scenoje turėjo laukti, kol publika su
grįžo į savo vietas. 

Visgi esame labai dėkingi JAV 
LB Kultūros tarybai už šią malonią 
popietę. Daugelis žiūrovų ne tik pa
sigerėjo koncertu, bet „Sodauto" pro
gramą ..parsinešė" namo, pirkdami 
ansamblio kompaktinę plokštelę 
„Ten. kur anglių kalnai stėri". 

Danutė Bindokienė 
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GLOBOTI IR APGINTI! 
Atkelta iš 4 psl. 
Bet nėra to blogo, kad neišeitų į 

gera. Štai vakar, nusprendęs su juo 
pasikalbėti, nelauktai, netikėtai ra
dau metodą politiniams rebusams 
spręsti. Juk visi žinome, kiek daug 
mūsų rajone neteisybių ir skriaudų, 
— vargšai skriaudžiami, o netur
tingieji apvagiami. Tai štai, aš ir su
maniau, kaip tas negeroves mūsų 
rajone pašalinti. 

Vicemeras susidomėjo: 
— Įdomu, įdomu. Na, pasakok, 

pažiūrėsim ką naujo būsi sumanęs, 
juk tu esi mūsų koalicijos smegenų 
trestas. 

— Žinai kiek verslininkų skurs
ta negalėdami sudurti galo su galu, 
kiek ūkininkų, tarybos narių, ištinę 
iš bado išmirti baigia, kiek mokyklų 
direktorių krinta iš nuovargio per 
papildomas valandas, už kurias ne
gauna užmokesčio. Aš per pastarąjį 
tarybos posėdį visus valstiečių parti
jos atstovus apžiūrėjau, — jie taip 
ištinę, kad marškinių apykaklių 
užsisegti nebegali — jos nebesuten-
ka. Vargšai žmonės, širdis iš skaus
mo gali plyšti! O juk už viską atsako 
meras, po šimts pypkių! O paskui 
merą kaip vaikai paskui čigonę ir 
visa taryba velkasi: Kiek daug ne
teisybių Širvintų rajone! Ar supran
ti, kokia man tenka atsakomybė?! 
Visus aprengti, pamaitinti, ar žinai, 
juk šitiek alkanų burnų į mane žiūri! 

— Suprantu ir žinau, — kiek 
nekantriai atšovė vicemeras. — Bet 
tu man nepūsk miglos į akis, nes aš 
ne rinkėjai ir ne opozicija, o žmo
niškai ir suprantamai pasakyk, ką 
esi sumanęs? 

— O sumaniau aš tą, kad mes 
paskelbsime, jog už visas mūsų šu
nybes, už gyvatuko mokesčius ir 
amžiais netvarkytus duobėtus ir 
dulkėtus kelius į seniūnijas, atsa
kinga opozicija, nes ji mums primeta 
negerus sprendimus, o mes štai ima
mės ginti rajono žmones nuo opozici
jos neteisybių ir skriaudų. Mes tas 
neteisybes naikinsime, o skriaudas 
mažinsime. Mano sūnus parnešė to

kią knygą — „Don Kichotą", — tai 
ten viskas parašyta, kaip jas naikin
ti ir mažinti. Mes visiems mokyklų 
direktoriams, kurie mums padeda 
rinkimuose padidinsime atlyginimus 
ir pridėsime priedus, o tiems, kurie 
pasipūtę, užrietę nosis, — sumažin
sime ir tuos, kuriuos gauna. Ir dar 
paskelbsime, kad taip nubaudėme 
skriaudiką. 

Vicemeras nusikvatojo: 
— Čia tai bent pokštas! O kuris 

gi tas skriaudikas? 
— Nagi tas, iš sporto mokyklos. 

Atsimeni, kartą ėjome gatve, o jis iš 
kitos gatvės pusės manęs nepa
sveikino, pavaizdavo, jog nepastebi. 

Vicemeras susimąstė: 
— O gal jis tikrai nepastebėjo? Juk 

gyvenime visko būna ir pasitaiko. 
— Pastebėjo ar nepastebėjo, 

man nesvarbu. Man svarbu, kad jis 
žinotų ir visiems pasakytų, kad su 
skriaudikais mano šneka trumpa! — 
striukai atrėmė meras kolegos argu
mentą. — Artimiausiame tarybos 
posėdyje aš apkarpysiu jo apetitą, o 
gal ir visai iš darbo išvysiu. Tegul 
žino, kad su meru ne juokai. Tuos, 
kas mane gerbia ir myli, aš apginsiu 
ir globosiu, o kas manęs nemyli, už 
mane nebalsuoja ir nestoja į mano 
partiją, tuos visus griežtumu bausiu. 

— O jeigu išvytas iš darbo ims ir 
badu numirs? Nejaugi ir tu nori 
pagarsėti kaip Erodas? Ar įsivaiz
duoji, kokį triukšmą opozicija 
sukels? — suabejojo kolega. — Na ir 
kam tau reikia, kad visi iki vieno tau 
padus laižytų, negi mums neužteks 
tų balsų, kuriuos susirinkome per 
praeitus rinkimus? 

— Nieko panašaus! — atrėmė 
meras. — Aš kiekvienam palieku 
teisę rinktis — laižyti ar dvėsti iš 
bado. Tai ne mano problema. 

— Tegul bus kaip tu nori, taip ir 
nutarsim, kiekvienas mūsų rajono 
gyventojas, kas turi galvą ant pečių, 
tegul sau laisvai pasirenka, — būti 
mūsų globojamas ir ginamas ar būti 
savo laimės kalviu ir dvėsti iš bado, 
— pritarė vicemeras. 

Margumynai 
_ -̂̂ —-̂ ^^_^^^_ 

KRIKŠTO LAUKE 101 METUS 
Viena senolė veikiausiai tapo 

vyriausiu Didžiojoje Britanijoje pa
krikštytu žmogumi - šį sakramentą 
ji priėmė tik tada, kai sulaukė 101 
metų. Ivy Smith visada manė, kad 
krikšto apeigoms yra per sena. Ta
čiau vieną dieną ji sulaukė pasiū
lymo pasikrikštyti, kai bažnyčioje 
kiti tikintieji jos paklausė, kodėl ji 
neinanti priimti komunijos. Sėdėjau 
sau viena, kai visi kiti ėjo komunijos, 
ir kažkas pasiteiravo, kodėl aš nei
nu", - pasakojo šimtametė. Atsa
kiau, kad nesu krikštyta ir konfir-
muota. Tada jie paklausė, ar norė
čiau tai padaryti", - sakė ji. 

„Labai nustebau: Mano me
tuose?! Buvau labai laiminga, kad 
dalyvavau toje ceremonijoje, nes 
kartais būdavo šiek tiek juokinga 
nepriimti komunijos", - teigė I. 

Smith. Šios apeigos įvyko Ports-
mouth anglikonų katedroje. Cere
monijai vadovavo vyskupas Trevor 
Wilmott. Ivy Smith, septinta iš 14-
os vaikų, augo metodistų šeimoje, 
bet nei ji, nei kiti vaikai nebuvo 
pakrikstyti, nors ir eidavo į koplyčią 
kiekvieną dieną. 

„Daugelį metų tik stebėdavau, 
kaip priimama komunija, o dabar iš 
tikrųjų pasijutau dalyvaujanti šiose 
apeigose", - sakė senolė. 

Portsmouth vyskupijos atstovas 
spaudai nurodė, kad valstybiniu 
mastu nesaugoma jokių duomenų 
apie pakrikštytus žmones, tačiau 
manoma, kad Ivy Smith tapo vyriau
sia Britanijos tikinčiąją, kuriai buvo 
suteiktas Krikšto sakramentas. 

BNS 

A f A 
BENEDIKTAS NAUSĖDA 

Mirė 2005 m. lapkričio 19 d., sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Marąuette Pąrk apylinkėje. 
Nuliūdę liko: žmona Joana, dukrelės Lisa ir Zuzana bei se

su tė Valė Nausėda. 
A.a. Benediktas priklausė Lietuvos Vyčiams, Lemonto kuo

pai . 
Velionis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 25 d. nuo 9:30 

vai. ryto iki 11:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikini
m a s įvyks penktadienį, lapkričio 25 d. 11:30 vai. r. Petkus Le
mont laidojimo namuose. Po atsisveikinimo įvyks privačios lai
dotuvių apeigos. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vaut i atsisveikinime. 

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www .petkusfuneralhomes. com 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
ELENA 

SIDZIKAUSKIENĖ 
1909 -1995 

Af A 
PRANAS 

SIDZIKAUSKAS 
1901 -1995 

J a u praėjo 10 metų. kai šešerių savaičių tarpe 
Aukščiausias Viešpats pasišaukė savo tarnus Eleną ir 
Praną namo. 

Mūsų visa šeima jų labai pasigenda ir liūdi, kad jau 
ta ip seniai jų nebėra mūsų tarpe. 

Šv. Mišios už jų sielas bus aukojamos 2005 m. gruo
džio 4 d., 10:30 vai. ryto, Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, Los Angeles, California. Prašome visus gimines ir 
draugus už juos pasimelsti ir mintyse juos atsiminti. 

D u k t ė i r ž e n t a s — Aldona ir Arvydas Kudi rka i , 
a n ū k a s A n d r i u s su žmona Julyte , anūkas P a u l i u s su 
ž m o n a Vik to r i j a i r p r o a n ū k ė Kaija, a n ū k a s Romas, 
a n ū k ė A u d r a , s e s u o O n a Šiaudikienė ir g iminės Lie
t u v o j e 

Margumynai 

NUTEISTAS UZ RAUDONĄ ŽVAIGŽDĘ 
Aukštas Vengrijos Komunistų 

darbininkų partijos narys už tai, kad 
dėvėjo raudoną žvaigždę - komu
nistinį simbolį, kurį draudžia šalies 
įstatymai, - buvo nuteistas kalėti 
vienerius metus, bausmes vykdymą 
at idedant . Valstybinė naujienų 
agentūra MTT pranešė, kad partijos 
vicepirmininkui Attilai Vajnai ši 
bausme buvo paskirta trečiadienį 
Municipaliniame teisme Budapešte. 
Su raudona žvaigžde A. Vajna buvo 

pasirodęs vienoje demonstracijoje 
prieš dvejus metus. 

Vengrijoje draudžiama dėvėti 
komunistų ar nacių simbolius. 
Raudonos žvaigždės šioje šalyje buvo 
uždraustos po kumunizmo žlugimo 
1989 metais. Nuosprendis A. Vajnai 
buvo paskelbtas, praėjus trims 
dienoms po to. kai Darbininkų parti
ja nutarė pakeisti savo pavadinimą 
ir įtraukti į jį žodį „komunistai". 



Balio Pakšto 100-uju gimimo metiniu minėjimas, f 
ir ansamblio "CJabija'" penkmečio konceilas 

• M i e l i e m s s k a i t y t o j a m s p r a 
nešame, kad Padėkos dieną (ketvir
tadienį, lapkričio 24 d.) ir penkta
dienį (lapkričio 25 d.) „Draugo" re
dakcija nedi rbs . Trečiadienį išeis 
šeštadienio, lapkričio 26 d., laikraš
čio numer i s su l i teratūriniu priedu. 

• L i e t u v i * fondo nauja i s nariais 
spalio mėnesį tapo Rita ir Kastytis 
Giedraičiai , Kęs tu t i s Laukai t is , 
2005 m. s t ipend in inkas Andrius 
Lukas . Bronius Krokys narystę pa
dovanojo dukrai Danutei Krokytei-
Gečienei ir anūkui Sauliui Gečui. 
1,000 dol. įnašu LF nariais tapo 
Antanas ir Aldona Marcinkai. Dr. 
P r a n a s Budin inkas , pagerbdamas 
Hal inos Žitkienės atminimą, LF 
paaukojo 5,000 dol. sumą. Šie žmo
nės dal inasi savo tur ta i s ir savo 
širdimi, kad išliktų ir stiprėtų lietu
v iška veikla . LF adresas : 14911 
127th Street , Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• M i e l i tėve l ia i , brangūs tikin
tieji, j au prasidėjo jaunuolių (nuo 13 
metų) ir suaugusiųjų rengimas Su
tvir t inimo sakramentui Pal. J. Ma
tulaičio misijoje Lemonte. Pamokos 
vyksta -kiekvieną šeštadienį nuo 5 
vai. v., o 6 vai. v. ka r tu dalyvaujame 
šv. Mišiose. Renkamės misijos baž
nyčios vestibiulyje. Jaunimo centre 
Čikagoje pamokos vyksta kas antrą 
šeštadienį (kai vyksta dvasinio ug
dymo pamokėlės lituanistinėje mo
kykloje) nuo 1 vai. p.p. Renkamės 5 
klasės patalpose po jėzuitų koplyčia. 
Su tv i r t in imo sak ramen tu i ruošia 
seselė Pranciška, FDCJ. Dar ne vėlu 
pradėt i . Norinčius — kviečiame. Tel 
pasi teiravimui: 630-243-1070. 

• L a p k r i č i o 23 d., t r e č i a d i e n į , 
8 vai . v. Arabian Knights „The 
Barn", 6526 Clarendon Hills Rd.. 
Willowbrook, IL. atlikėjų iš Lietuvos 
Deivio ir Gin ta rės Karal iūnai tės 
pasirodymas. Bilietus galite įsigyti 
parduotuvėje „Smilga" (2819 83rd 
S t ree t , Dar ien, IL). Rengėjai: 
U4RIAUSIA ir NAL mc. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 

• L e m o n t o Soc . r e i k a l ų s k y r i u s 
lapkričio 23 d., trečiadienį, orga
nizuoja išvyką į Shakespeare Thea-
tre dieninį spektaklį. Itališka, spal
vinga, improvizuota, apkeliavusi vi
są pasaulį komedija „Arlecchino: Ser-
vant of Two Masters" italų kalba su 
ver t imu į anglų kalbą (kaip opero
je). Vietas užsisakyti tel. 708-346-
0756. 

• L a p k r i č i o 25 d., p e n k t a d i e n į , 
7 vai. v. PLC, Lemont, muzikinė -
satyros grupė „ŠA" paskutinį kartą 
rodys savo programą „Visur gerai, 
kol mūsų nėra". Bilietai parduodami 
parduotuvėje „Lietuvėlė" ir kavinėje 
,Bravo". 

• P e n k t a d i e n į , l a p k r i č i o 25 d., 
7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski, Chicago, 
bus rodomas filmas „Sveikas, Jėzau 
g imusis" apie stebuklingą kūčių 
vakarą ir jo lietuviško šventimo tra
dicijas. Filme vaidina „Tarpdurio" 
t ea t ras , dainuoja Sigutė Trimakaitė. 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

• JAV LB L e m o n t o apyl inkė 
maloniai kviečia visus pradėti Ad
ventą — susikaupimo, atgailos ir 
džiaugsmo laukimo metą Palaimin
tojo Jurg io Matulaičio misijoje 

(14911 127th Street. Lemont, IL), kur 
lapkričio 27 d., 1:30 vai. p.p. įvyks Sak
ralines muzikos koncertas. Koncerte 
dalyvaus vargonininkė Solveiga Pa
lionienė, solistės: Nida Grigala
vičiūtė, Genovaitė Bigenytė, Nijolė 
Penikaitė ir smuikininkė Dainora 
Petkevičiūtė. Tuoj po Mišių, 12 vai. 
p.p., PLC didžiojoje salėje bus pie
tūs. Bilietus įsigysite paskambinus 
tel. 630-257-2330 (Milda) arba tel. 
708-974-0591 (Irena). 

• L a p k r i č i o 27 d., sekmadienį , 
3 vai. p.p. Jaunimo centre JAV LB 
Kultūros taryba rengia 23-ąją Kultū
ros premijų šventę. Jos metu bus 
pagerbti mūsų kultūros darbuotojai, 
o Lietuvių fondas juos apdovanos 
piniginėmis premijomis. Šiais me
tais į premijų įteikimo šventę atvyks
ta Lietuvos Respublikos kultūros 
viceministras Faustas Latėnas, ku
ris atveža specialius atžymėjimus. 
Koncertuos solistas iš Lietuvos Arū
nas Dingelis. Bilietus į šventę gali
ma įsigyti „Seklyčioje". Kaina - 10 
dol. Jaunimui iki 12 metų — nemo
kamai. Po renginio — vaišės. 

• Mažos ios Lietuvos l i e tuv ių 
draugija Čikagoje su Saulių sąjun
gos daliniais ruošia Tilžės Akto 87-
ęrių metų sukakties visuomeninį 
paminėjimą šį sekmadienį, lapkričio 
27 d. 2 vai. p.p. Šaulių namuose: 
2417 W. 43 gatvė. Iškilmių invokaci-
ją skaitys vyskupas Hansas Dum-
pys. Istorinio akto deklaraciją skai
tys jaunimo atstovė Gabrielė Auš-
raitė. Paskaitą „Mažoji Lietuva be
sikeičiančioje laiko tėkmėje" skaitys 
Algis Regis. Meninėje dalyje - „Spin
dulio" tautinių šokių ansamblis. Po 
programos - kavute ir pabendravi
mas. Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. 

• Č i k a g o s l i e tuv ių T a u r a g ė s 
klubo metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 1 d„ ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

• Visus kv ieč i ame d a l y v a u t i 
Kalėdinėje mugėje, kuri įvyks 
gruodžio 3-4 dienomis, šeštadienį ir 
sekmadienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje. Norintys 
užsisakyti stalus prekių pardavimui, 
prašome kreiptis į Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. 

• J a u n i m o centro t rad ic inė va
karienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. šv. Mišias už mirusius centro 
narius ir rėmėjus atnašaus kun. 
Antanas Gražulis, SJ. Mišių metu 
giedos Margarita ir Vaclovas Mom-
kai. Meninę programą atliks dr. 
Vilija Kerelytė ir Algimantas Bar-
niškis. Bus gardi vakarienė, lai
mingų bilietų traukimas. Maloniai 
kviečiame užsisakyti svečių stalą ar 
pavienes vietas. Tel. pasiteiravimui: 
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba 
708-636-6837 (Anele Pocienė). 

• Siu me tu gruodžio 4 d. šv . An
tano parapijoje rengiamas 87 metų 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
minėjimas. Programoje: 10:30 vai. r. 
šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus vyriausias Šaulių 
sąjungos išeivijoje kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas. 12:15 vai. parapi
jos salėje - akademija. Žodį tars 
Šaulių sąjungos išeivijoje vadas 
Mykolas Abarius. Meninę programa 

20O5 m. LapKrJCiw 2Sd. /.Ū-0 *.* 
Jaunimo Centre , Čikagoje 

#%$£•*;** į ' 

Pc kifrrc&no :*x"<*a?fM& va&fts a patettiim*?* 

Lapkričio 26 d., šeštadieni 7 vai v. 
jaunimo centre įvyks 

BALIO PAKŠTO 100-ŲJŲ METINIŲ 
MINĖJIMAS 

„GABIJOS" ANSAMBLIO 
(vadovė Genė Razumienė) 

PENKMEČIO JUBILIEJAUS KONCERTAS 
Programoje dalyvauja solistės Rūta Pakštaitė, Genovaitė 

Bigenytė, Vilija Kerelytė, šokių kolektyvas „Grandis". 

Bilietai parduodami PLC, Lemont, jaunimo centre, Čikagoje, 
parduotuvėje ,,Lietuvėlė". 
Tei. pasiteiravimui: 630-257-2558 (joianda Kereiienė). 

Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

praves muzikas Stasys Sližys. Mi
nėjimą rengia Detroit ramovėnai, 
talkinant Švyturio jūrų kuopos šau
liams. Dariaus ir Girėno klubui bei 
birutietems. Organizacijos dalyvau
ja su vėliavomis. Gausiai daly
vaukime šiame svarbiame minėjime. 
kuriame pagerbsime mirusius ir 
žuvusius bei nukankintus mūsų kar
ius, šaulius ir partizanus. Lapkričio 
23-oji yra Jų diena, ir mes prieš Juos 
lenkiame savo galvas. 

• K a l ė d i n i s k o n c e r t a s P a l a i 
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje 
yra tapęs tradicija. Šiais metais jis 
įvyks gruodžio I i d. 1:30 vai. p.p. 
Programoje: misijos choras, vado
vaujamas Jūra tės Lukminienės, 
vaikų choras ,,Vyturys", vadovauja
mas Dariaus Polikaičio, solistės bei 
instrumentalistai. Po pamaldų PLC 
didžiojoje salėje bus pietūs, o po 
pietų - koncertas. Bilietai parduoda
mi nuo lapkričio 27 d. prie įėjimo į 
bažnyčią arba juos galima užsisakyti 
paskambinus Irenai Jakštienei tel. 
815-588-0494. 

• Genovai tė B ige ly tė , Lijana 
Kopūstatė-Pauletti, žinomos solis
tės. Ričardas Šokas, muzikas ir var
gonininkas. Rima Polikaitytė, flei-
tistė. Dainora Petkevičiūtė, smui
kininkė, - visi šie talentai dalyvaus 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos choro Kalėdiniame koncerte. 
Koncertas įvyks gruodžio 11d . 1:30 
vai. p.p. Po pamaldų 12 vai. Bus pie
tūs, po pietų - koncertas. Bilietai pie
tums ir į koncertą parduodami nuo 
lapkričio 27 d. prie įėjimo į bažnyčią. 
Taip pat juos galima užsisakyti 
paskambinus Irenai Jakštienei tel. 
815-588-0494. 

• B a l z e k o l i e tuvių k u l t ū r o s mu
ziejuje gruodžio mėn. kasdien nuo 10 
vai. r. iki 4 vai. p.p. kviečiame įsigyti 
periodinių leidinių vaikams, groži
nės literatūros, istorijos knygų vai
kams ir suaugusiems. Muziejaus 
bibliotekininkė Irena Pumputienė 
atrinko pardavimui daug naujų lei
dinių. Žurnalai parduodami po 25 
cnt., knygos nuo 1 dol. Parduodami 
leidiniai yra dublikatai. Už gautas 
lėšas bus nupirktos knygos, kurių 
dar nėra muziejaus bibliotekoje. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500. 

• Mažos ios Lie tuvos fondas 
kviečia visus tautiečius įsijungti į 
mūsų narių gretas ir savo auka rem
ti mūsų pastangas išleisti keturių 
tomų „Mažosios Lietuvos enciklope
diją". Tai yra originali ir universali 
enciklopedija, vengianti tarybinių 
enciklopedijų rašinių, sovietų bruk
tų terminų ir pavadinimų. Prašome 
siųsti aukas adresu: Mažosios Lie
tuvos fondas, 908 Rob Roy PI., 
Downers Grove, IL 60516. Tel. pasi
teiravimui: 630-969-1316. 

• „I l l inois Funeral Directors 
Association and Funeral Directors 
Service Association of Greater Chi
cago" apdovanojo ilgametį laidojimo 
namų ,.Lack ir Sons" direktorių Ja
mes Lack auksiniu ženkliuku ir pa
žymėjimu už pasiekimus jo 40 metų 
darbinėje veikloje. J. Lack ir jo brolis 
Ronald - trečioji laidojimo namų 
direktorių karta. Jie jau 35 metai 
teikia patarnavimus Palos Hills ir 
Hickory Hills. Savo verslą šeima 
pradėjo 1916 m. lietuviškoje Mar-
quette Park apylinkėje. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 


