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•Lietuvių telkiniuose.
Metinis Šv. Kazimiero
parapijos pokylis. Nuo-
stabi Kalėdinė šventė
Palm Beach (p. 2)
•Ar Kubiliaus vaistai iš-
gydys ūkį? (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Švenčių sezonas su mu-
zika Philadelphia (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Šventiniam
Kalėdų stalui (p. 8–9)
•Pinklės (13) (p. 9)
•,,Saulutės” vilties spin-
dulėliai (p. 10)

Vyriausyb∂ raginama îvertinti
taupymo lygiavâ

Diplomatai pristatys šalies mokslâ ir verslâ

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Tautinių mažumų įstatymas galios
dar vienerius metus – iki 2010 metų
sausio 1 dienos. Taip nutarė Seimas,
pratęsęs šio įstatymo galiojimą. Iki
tol buvo nustatyta, kad Tautinių ma-
žumų įstatymas, priimtas 1989 m.
lapkričio 23 d., galios tik iki 2009 m.
sausio 1 d. Tikimasi, kad Seimas per
tą laiką priims naujos redakcijos
Tautinių mažumų įstatymą.

Seimo narys liberalas Petras
Auštrevičius tvirtino, kad pratęsti
įstatymo galiojimą yra būtina, nes
negalima palikti šio klausimo nereg-
lamentuoto. Tačiau, jo įsitikinimu,
šis faktas nepuošia Lietuvos teisė-
kūros.

Vilnius, gruodžio 17 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas ža-
da, jog šalies diplomatinė tarnyba
sieks kuo geriau pristatyti pasauliui
Lietuvos mokslo ir verslo galimybes
ir padėti joms reikštis Europos Są-
jungos (ES) rinkoje.

Tai V. Ušackas teigė ES moksli-
nių tyrimų erdvei aptarti skirtame
seminare susitikęs su ES šalių, Eu-

ropos Komisijos ir Lietuvos švietimo,
mokslo ir verslo bendruomene.

Ministras pažymėjo, kad aktyvus
Lietuvos dalyvavimas, kuriant ES
mokslo tyrimų ir žinių erdvę, yra vie-
nas naujosios Vyriausybės Europos
politikos svarbiausių uždavinių. Už-
sienio reikalų ministerijos vadovas
atkreipė dėmesį, kad Lietuvai konku-
rencingumo didinimo, kitų energeti-
kos šaltinių panaudojimo ir naujų

darbo vietų kūrimo klausimus teks
spręsti globalizacijos sąlygomis. Pasak
jo, tai įmanoma tik sutelktomis moks-
lo, verslo ir diplomatijos pastangomis.

„Kviečiu būti ambicingais ir užsi-
brėžti tikslą iki 2009 m. pavasario
rasti partnerius ES ir parengti konk-
rečius pasiūlymus dėl Lietuvos daly-
vavimo, kuriant žinių ir šiuolaikinių
technologijų bendrijas”, – kalbėjo V.
Ušackas.

Tautiniû mažumû
îstatymas galioja

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Naujosios Vyriausybės ministrus pri-
ėmęs prezidentas Valdas Adamkus
paragino sudarant biudžetą įvertinti,
ar taupymas nepažeis jautrių socia-
linių sričių.

Sveikinimo kalboje šalies vado-
vas paragino Ministrų kabinetą nebi-
joti nepopuliarių žingsnių ir paragino
visuomenei aiškiai pristatyti būtinų
priemonių naudą ateičiai.

Prezidento teigimu, vienas iš
svarbiausių darbų yra kitų metų biu-
džetas, kuris nežada Lietuvai tokio
gero gyvenimo kaip anksčiau.

,,Turime atidžiai įvertinti, ar vi-
siems galima taikyti taupymo lygia-
vą. Ar iš palyginti menkai finansuoja-
mos kultūros, jautrių socialinių rei-
kalų lengva ranka nurėšime lygiai
tiek pat, kiek ir iš kitų sričių? Ar už-
sidarius kultūros leidiniams, regionų

laikraščiams ir gerokai pabrangus
knygų leidybai, nesumažės laisvo
kultūringo žodžio sklaida ir jo galia?
Tai esminiai klausimai, o turbūt ne-
daug kas ėmėsi juos rimtai svarstyti”,
– sakė prezidentas V. Adamkus.

Šalies vadovas pažymėjo, kad
biudžetas nėra vien tik pajamų ir iš-
laidų skaičiai, o priemonė, padedanti
spręsti tas žmonių problemas, kurių
jie vieni nepajėgūs įveikti.

,,Atsakingai įvertinkime, ar, vie-
nodai visur sumažinę išlaidas, nesu-
naikinsime tų svarbių veiklos sričių,
kurioms atkurti reikės ne tik didelių
pinigų, bet kai kada – ir mūsų pra-
rastų vertybių”, – sakė prezidentas.

Tuo pat metu šalies vadovas už-
siminė, kad nepopuliarius žingsnius
bando stabdyti ,,jau dabar girdima at-
skirų interesų grupių kritika dėl mo-
kesčių lengvatų panaikinimo”.

V. Adamkaus teigimu, patikėję
dešiniosiomis ir liberaliosiomis politi-
nėmis jėgomis, Lietuvos žmonės lau-
kia politinio atsinaujinimo.

Íventes buriuotojai
sutiks Australijoje

,,Prieš Jūsų akis iškilo didžiulis iššūkis”, – naujosios Vyriausybės nariams sakė
prezidentas V. Adamkus. ELTOS nuotr.

Vilnius, gruodžio 17 d. (1000-
odiseja.lt) – Aplink pasaulį plaukian-
čiai jachtai „Ambersail” iki Austra-
lijos krantų liko maždaug viena sa-
vaitė plaukimo. Kapitono Tauro Ry-
monio vedama įgula numačiusi įveik-
ti beveik 6,000 jūrmylių atstumą ir
pasiekti Australijos krantus per 27
paras. Adelaide kartu su Lietuvių
Bendruomene Lietuvos buriuotojai
ketina sutikti Kūčias ir Kalėdas.

Šią savaitę iš Vilniaus į Adelaide

išskris ketvirtoji „Tūkstantmečio odi-
sėjos” įgula, vadovaujama kapitono
Naglio Nasvyčio. Adelaide ši įgula
pradės ketvirtąją Odisėjos atkarpą
Adelaide – Auckland (Naujoji Zelan-
dija). Išvykdamas į Australiją N. Nas-
vytis pabrėžė, kad didžiausias jo įgu-
los tikslas ir pastangos bus skirtos
tam, kad buriuotojai suspėtų į Syd-
ney atvykti sausio 31 d. ir kartu su
gausia Australijos Lietuvių Bend-
ruomene pasitikti Naujuosius metus.

Lietuvos buriuotojai Adelaide ketina sutikti Kūčias ir Kalėdas. 1000odiseja.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Lietuvos bankas ir Finansų ministe-
rija ruošia prevencinių priemonių
rinkinį, pagal kurį būtų priimti pa-
pildomi įstatymai šalies bankininkys-
tės sektoriaus stabilumui užtikrinti.

Planuojama, kad komerciniai
bankai sukauptų maždaug 3 mlrd. li-
tų fondą su Vyriausybės garantija, iš
kurio būtų suteikta pagalba, jeigu
kuriam nors bankui pristigtų lėšų at-
siskaityti su indėlininkais ar kiltų ki-
tų nemokumo problemų.

Lietuvos banko valdybos narys
Audrius Misevičius sakė, kad be nu-
matomo fondo bankų likvidumui už-
tikrinti rengiami ir kiti įstatymai.

Ketinama steigti
bank¨ pagalbos
fondâ
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LIETUVIÛ TELKINIAI
LOS ANGELES, CA

PALM BEACH, FL

REGINA GASPARONIENÈ

Vėlyvą rudens sekmadienį, š. m.
lapkričio 9 dieną, Los Angeles Šv. Ka-
zimiero parapijos lietuviai rinkosi į
metinį pokylį, kuris yra ne tik puota,
pažįstamų susibūrimo vieta, bet ir
akimirka, kai sužinoma daug apie pa-
darytus darbus ir tų darbų vykdyto-
jus. Šv. Kazimiero lietuvių parapija
šiame dideliame milijoniniame mies-
te yra žinoma kaip gyvybingas religi-
nis, senos kultūros ir tautiškų tradi-
cijų etninis vienetas. Šiemet parapi-
jos suruoštas Šiluvos Marijos 400-tų
metų jubiliejus, taip pat nepakarto-
jamo grožio pasaulinė Lietuvių tau-
tinių šokių šventė subūrė skirtingus
žmones bendram darbui, kurio rezul-
tatai pakylėjo visus nuo kasdienybės.

Pokylis prasidėjo trumpa parapi-
jos komiteto pirmininko Kario Petru-
lio kalba. Po jo kalbėjęs parapijos ad-
ministratorius kun. Tomas Kara-
nauskas pabrėžė, kad tik visų lietu-
vių paramos dėka buvo pagerinti
mūsų šventovės vidus ir išorė, atlikti
parapijos pastatų remonto ir prie-
žiūros darbai, o pastebimai auganti
lituanistinė mokykla leidžia tikėtis,
kad parapija buvo ir dar ilgai išliks
lietuviška. Jo žodžiais tariant, dar
lieka daug darbų, kurie dėl svarbes-
nių buvo nustumti laikinai į šalį, tai:
sutvarkyti bažnyčios vidaus apšvieti-
mo ir garso sistemą, galutinai sure-
montuoti klebonijos vidų, atlikti ge-
neralinius pagrindinės salės pagal-
binių patalpų remontus, taip pat at-
naujinti kunigų liturginius drabu-
žius. Visi šie darbai yra imlūs tiek
darbų, tiek išlaidų atžvilgiu. Kalbos
pabaigoje kunigas pasakė: „Mieli bro-
liai ir sesės, meldžiu gerąjį Viešpatį
už visus čia esančius ir negalėjusius
dalyvauti, už jūsų gerumą, meilę, už
jūsų aukas, už visą indėlį į parapiją,
kad ji augtų ir parapijiečių skaičiumi,
kas mums dabar svarbiausia statant
mūsų visų dvasinę tvirtovę.”

Po kunigo Karanausko kalbos
buvo pagerbti du uolūs parapijos
komiteto darbininkai – Angelė Vai-
čekauskienė ir Romas Žemaitaitis,

kurie daug prisidėjo prie parapijos
išgražinimo. Taip pat buvo pristatyti
penki nauji komiteto nariai: daktarai
Rolandas ir Danutė Giedraičiai, dr.
Alma Stočkienė, dr. Birutė Pociūnas
ir mokytoja Vitalija Virbukienė, ku-
riems palinkėta sėkmės. Po šios
dalies meninę programą atliko San
Francisco operos solistė Indrė Vis-
kontaitė. Kanadoje gimusi lietuvaitė
savo gražiu sopranu atliko nuostabią
programą iš W. A. Mozart, G. Faure,
O. Golijov, G. Puccini, F. Lehar, D.
Luigi ir lietuvių kompozitorių J.
Tallat-Kelpšos bei B. Dvariono kūri-
nių. Klausytojai ilgai plojo puikiai so-
listei ir jos akompaniatoriui Ian
Scarfe už nepaprasto grožio meną.

„Lietuvių žinios”

Metinis Šv. Kazimiero lietuvių
parapijos pokylis
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Meninę programą atliko San Francisco Muzikos filharmonijos solistė Indrė
Viskontaitė, jai akompanavo pianistas Ian Scarfe.

Antano Polikaičio nuotr.

Palm Beach lietuviai kvietė visus į ,,Kalėdinį vakarą”.

Parapijos komiteto pirmininkas
Karis Petrulis sveikina gausiai su-
sirinkusius parapijiečius.

Nuostabi Kalėdinė šventė

Palm Beach Lietuvių švietimo ir
Kultūros centras bei lituanistinė šeš-
tadieninė mokykla „Saulėtas kran-
tas” š. m. gruodžio 13 dieną pakvietė
visus į nuostabų „Kalėdinį vakarą”.

Apie 170 žmonių susirinko į
gražiai papuoštą salę. Matėme litu-
anistinės-šeštadieninės mokyklėlės
Kalėdinį spektaklį „Angelas delne”,
sukurtą Matteo Cucchiara, atliktą
Violetos Leškytės-Cucchiara. Įspū-
dingai dainas atliko Miami Floridos
Grand Operos solistas tenoras Ro-
lando Polo drauge su Leškyte-Cuc-
chiara. Ansamblis padainavo Kalė-
dines dainas. Kalėdų senelis dalijo
dovanas ir mažiems, ir dideliems.
Šventei įsibėgėjus, skambant šokių
muzikai, šokėjai būrėsi šokių aikš-
telėje. Veikė baras, buvo skani va-
karienė. Visų dalyvių nuotaika buvo
šventinė.

Prie „Kalėdinio vakaro” sėkmės
prisidėjo Centro tarybos narės: Jolita
Dromantaitė, Jūratė Barkauskaitė-
Meister, muzikė Renata Armalaitė,
lituanistinės šeštadieninės mokyk-
lėlės direktorė Inga Baniotienė, jos
vyras Laimutis Baniota ir kiti. Bu-
vome sužavėti šiuo gerai organizuotu

„Kalėdiniu vakaru”.
Kūrybinės sėkmės Jums! Links-

mų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų
metų!

Dr. Vida ir Sigitas
Ramonai
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Metęs neplanuotą žvilgsnį į istorinį kalendorių – almanachą,
pastebėjau, kad dar tik prieš kelias dienas sukako 75 metai, kai
Amerikoje baigėsi daug triukšmo ir nesantaikos sukėlusi taip

vadinama prohibicija arba alkoholio draudimas. Tai buvo 1933 m. gruo-
džio 5 d., kai Utah valstija ratifikavo Konstitucijos XXI pataisą, taip pa-
naikinant 1919 m. priimtą XVIII pataisą, uždraudusią alkoholinių gėri-
mų gamybą, prekybą ir jų įvežimą į arba išvežimą iš Amerikos ir visų jos
teritorijų.

Nedaug šiandien beliko „Draugo” skaitytojų, kurie dar gali prisiminti
tuos nepaprastus laikus, kai Amerikos visuomenėje ir politikoje buvo ko-
vojama dėl taip vadinamos saikingumo akcijos („temperance movement”),
po jos priimtą alkoholio uždraudimą ir po daugiau kaip 14 metų to už-
draudimo atšaukimą. Manau, kad susipažinti su šia nuostabia Amerikos
istorijos epocha būtų tikrai naudingas ir pamokantis pasiskaitymas.

XIX a. Amerikai idealizmas tikrai nebuvo svetimas. Visuomenėje dy-
go įvairios grupės, kurios rūpinosi gerinti prispaustų, neturinčių visų
jiems priklausiusių teisių žmonių gyvenimą. Tai buvo juodosios rasės
žmonės, moterys, darbininkai, neįgalūs žmonės, alkoholikai ir kiti. Viena
iš veikliausių tokių grupių buvo 1833 m. įkurta „Temperance Union”,
įvairiais būdais bandžiusi girtuoklius atpratinti nuo alkoholio vartojimo.
Nematant šių pastangų norimų rezultatų, buvo bandyta paveikti poli-
tikus, prašant išleisti atitinkamus įstatymus. Jau prez. Lincoln, gal pa-
našiai kaip ir mūsų didysis blaivintojas vysk. Valančius, drįso sakyti, jog
„jei mes mokėjome išsilaisvinti iš anglų tironijos, turėtume išsilaisvinti ir
iš alkoholio”.

Ėjo metai, ir judėjimas stiprėjo. Buvo priimta daug vietinio pobūdžio
įstatymų, draudusių ar bent varžiusių alkoholio vartojimą. Manoma, kad
jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą bent pusė Amerikos piliečių gyveno taip
vadinamose sausose („dry”) teritorijose. Karui prasidėjus buvo uždrausta
naudoti grūdus alkoholio gamybai. 1917 m. Kongresas priėmė XVIII pa-
taisą, kuri, 2/3 valstijų ją ratifikavus, 1919 m. sausio 29 d. tapo oficialia
Konstitucijos dalimi. Visa Amerika tapo „sausa”. Kongresas savo Vols-
tead įstatymu alkoholį apibrėžė kaip bet kokį gėrimą, turintį daugiau
negu pusę procento alkoholio.

Sukurta įstaiga prižiūrėti naujojo įstatymo vykdymą neturėjo pakan-
kamai etatų, buvo korumpuota, imanti kyšius, ilgainiui tapo visai ne-
veiksminga. Nelegalus alkoholio vartojimas sudarė gerą dirvą atsirasti
milijardinei pramonei, kuri netrukus pateko į kriminalų rankas, labiau-
siai vešėjusias didmiesčiuose, kai mažesniuose miesteliuose ir kaimuose
amerikiečiai daugiausia liko „sausi”. Atsiradę turtingi nauji milijonieriai
ėmė viršų prieš vietinius politikus. Jei neužteko kyšių, padėdavo ir „gang-
steriai” arba banditai.

Tikėdami, kad geri laikai ir toliau tęsis, tūkstančiai amerikiečių, ma-
tydami nuolat kylančias akcijų kainas, užuot investavę pradėjo jomis spe-
kuliuoti, turėdami tik vieną tikslą – greitą praturtėjimą – „pirk pigiai,
parduok brangiai”. Deja, 1929 metų spalio pabaigoje buvo prieitas liepto
galas – akcijų rinka sugriuvo kaip koks kortų namelis.

Pirmasis pasaulinis karas, prie kurio prisidėjo tūkstančiai moterų
fabrikuose ir net užfrontėje, padėjo pagaliau ir moterims išsikariauti bal-
savimo teisę, kuri buvo patvirtinta XIX-ąja Konstitucijos pataisa, prieš
pat 1920 m. rinkimus. Kadangi prezidentu buvo išrinktas Warren Har-
ding, neišsipildė pranašavimas, kad turėsime „sijonėlių” valdžią. Vis dėlto
moterys tapo pagrindiniais krašto švietimo, kultūros ir net ekonomikos
varikliais.

Kai 1929 m. kovo mėnesį į Baltuosius rūmus įžengė prez. Herbert
Hoover, jis buvo pilnas entuziazmo ir žadėjo, kad Amerika netrukus visiš-
kai nugalės neturtą. Būdamas inžinierius ir geras administratorius, jis
skyrė įvairias komisijas ištirti visų vyriausybės įstaigų veiksmingumą,
vieną iš jų – prohibicijos istatymo vykdymą. Komisija pripažino, kad tas
taurus („noble”) eksperimentas gerai neveikė, bet vis tiek rekomendavo jį
toliau tęsti.

Amerikos ūkiui visai sugriuvus ir kilus pasaulinei krizei, Hoover,
aišku, 1932 metų rinkimus smarkiai pralaimėjo (472:59). Naujasis prezi-
dentas F. D. Roosevelt, neturėjo aiškios linijos, kaip kraštą išvesti iš
ekonominės suirutės, bet buvo įsitikinęs, kad reikia bandyti ką nors
naujo. Spaudžiamas įtakingų politinių grupių jis pradėjo savo garsiąją
„New Deal” programą. Viena iš sričių – tai Volstead įstatymo panaikini-
mas, taip leidžiant prekiauti lengvu vynu ir 3,23 proc. stiprumo alumi.
Netrukus 1933 m. gruodžio 5 d. XXI-oji pataisa, panaikinusi prohibiciją,
tapo oficialia Konstitucijos dalimi.

Prohibicijos eksperimentas nepavyko. Jis tik išugdė Amerikoje galin-
gą kriminalinį elementą, padidino alkoholio vartojimą, pripratino pilie-
čius prie įstatymo laužymo ir atėmė iš valstybės milijonus legalių mo-
kesčių.

Gal teisingai vienas juokdarys pasakė: „Prohibicija buvo uždraudusi
alkoholio gamybą, prekybą ir jo transportą, bet užmiršo paminėti, kad ir
gerti negalima.” Tad visi ir gėrė, kol po 14 metų susiprato.

75 metai, kai Amerikoje
pasibaigė taurus prohibicijos

eksperimentas

ALEKSAS VITKUS

AR KUBILIAUS VAISTAI
IŠGYDYS ŪKĮ?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Naujos Vyriausybės padėtis yra
nepavydėtina. Aiškėja, kad ūkio pa-
dėtis prastesnė, negu anksčiau įsi-
vaizduota, deficito biudžetas – ge-
rokai didesnis, nei Gedimino Kirkilo
Vyriausybė leido suprasti, palikti įsi-
skolinimai viršija 2 mlrd. litų.

Sunkiai renkami mokesčiai, vė-
luoja atlyginimai, mokėjimai už pre-
kes ir paslaugas. Bankams išduodant
mažiau paskolų, verslui trūksta pi-
nigų investicijoms, vartotojams – dides-
niems pirkimams. Gruodžio 13 d. Fi-
nansų ministerija pranešė, kad kitais
metais ūkis smuks 4,8 proc., o ne 1,8
proc., kaip buvo numatoma anksčiau.

Premjeras Andrius Kubilius nu-
tarė nevynioti reikalų į vatą. Žmo-
nėms aiškina, kad reikia imtis nepo-
puliarių sprendimų, susiveržti dir-
žus. Sąmoningai atsiribojama nuo
Kirkilo polinkio neigti tikrovę ir ne-
sąžiningai viską vaizduoti rožinėmis
spalvomis. Vyriausybė skirs pirmeny-
bę krizės įveikimo planui, kurio šerdį
sudaro biudžeto balansavimas maži-
nant išlaidas. Didžiuojamasi, kad pla-
nas sulaukia pritarimo Briuselyje.
Europos Komisijos (EK) narė Dalia
Grybauskaitė iš esmės palaiko Vy-
riausybės planą, nors jis esą „dar per
švelnus” ir reikia dar labiau mažinti
vartojimą. Už ekonominę ir pinigų
politiką atsakingas EK narys Joaquin
Almunia irgi teigiamai vertino Vy-
riausybės ketinimus.

Rizikinga viską statyti ant vienos
kortos. Dar ilgai nebus žinoma, ar
krizės įveikimo planas yra veiksmin-
gas. Pačioje Europos Sąjungoje (ES)
vyksta karštos diskusijos dėl tin-
kamiausių priemonių krizei įveikti.
Didžioji Britanija, Prancūzija ir dau-
gelis kitų kraštų skatina ūkio augi-
mą, didina išlaidas, taigi ir biudžeto
deficitą, mažina mokesčius, kad var-
totojai turėtų daugiau lėšų. Gruodžio
10 d. Vokietijos finansų ministras
Peer Steinbrueck, pažeisdamas ne-
oficialų ES vadovų susitarimą viešai
nekritikuoti savo kolegų, pasmerkė
Londono nutarimą sumažinti pridė-
tinės vertės mokestį (PVM) ir didinti
valstybės skolas dešimtimis milijardų
eurų. Pasak Steinbrueck, Anglijos
vyriausybės politika atima žadą. Jis
abejoja, ar PVM sumažinimas sukels
laukiamų pasekmių, ar kas nors
pirks DVD grotuvą, nes jis kainuoja
40, o ne 39 svarus. Bet gruodžio 12 d.
ES pasisakė už ūkio skatinimą, jam
skirdama 200 mlrd. eurų.

Ginčai tarp biudžeto „vanagų” ir
ūkio stimuliavimo šalininkų nebus
greitai išspręsti. Daug kas priklausys
nuo aplinkybių ir specifinės kiek-
vienos šalies padėties. Ūkio negalima
prognozuoti. Kubilius klys, jei bus
nepasiryžęs lanksčiai reaguoti į kin-
tančias sąlygas. Suprantamas jo no-
ras parodyti, kad jis, kitaip nei Kir-
kilas, turi savo poziciją ir jos nekeičia
kas trečią dieną siekdamas visiems
įtikti. Bet fetišizuodamas savo ryž-
tingumą, Kubilius užkerta kelią
lanksčiai reaguoti į kintančias ap-
linkybes.

Tvirta laikysena buvo naudinga,
kai jis buvo premjeras 2000 metais.

Tačiau šį kartą iššūkiai gerokai di-
desni. Visos pasaulio šalys išgyvena
ūkio krizę, Lietuva labiau įsijungusi į
pasaulio ūkį, tad labiau pažeidžiama.
Šiomis aplinkybėmis lankstumo sto-
ka gali būti pražūtinga, jei ilgai ir
atkakliai vykdoma neveiksminga po-
litika arba nesiseka laimėti gyventojų
pritarimo jai. Pravartu įsidėmėti
Amerikos reakciją į krizę. Jau du kar-
tus pakeistas ūkio gelbėjimo planas,
kuris buvo priimtas prieš pusantro
mėnesio. Jis dar bus keičiamas arba
papildomas, kai Barack Obama taps
prezidentu.

Pasaulio ūkio krizė akivaizdžiai
priminė, kaip žmonių nuotaikos, ar
tai būtų euforija ar panika, gali lemti
ūkio raidą, sukelti netikėtas pasek-
mes. Lietuvoje nuotaikos yra niūrios.
BNS užsakyta gyventojų apklausa
rodo, kad dauguma lietuvių artimiau-
siu metu nesitiki pokyčių į gera.
Klausiami, kaip pakis jų gyvenimas
po Seimo rinkimų ėmus valdyti nau-
jai keturių partijų koalicijai, 44,7
proc. apklaustųjų sakė manantys,
kad jų gyvenimas pablogės, ir tik 8,7
proc. – kad jis pagerės. Gyventojai
buvo apklausinėjami lapkričio 7–16
dienomis, kai dar buvo pagrindo opti-
mistiškiau vertinti ateitį.

Vyriausybės raginimai suveržti
diržus yra skeptiškai vertinami, nes
daugelis mano, kad į žmones nėra
vienodai žiūrima. Krašto apsaugos
ministerija savo darbuotojams išdali-
jo 20 mln. litų premijų, teisėjams bus
išmokamas vadinamasis tryliktasis
atlyginimas. Vyriausybės patikimu-
mui didžiausią meškos paslaugą pa-
darė senasis Seimas, daugiau negu du
kartus padidindamas parlamentarų
atlyginimus. Ne vienas žurnalistas
pastebėjo, kad daugelis perrinktų
Seimo narių balsavo už savo atlygini-
mo dvigubinimą. Tokiomis aplinky-
bėmis ministrų nutarimas atsisakyti
15 proc. savo algos traktuojamas kaip
gudrus „piaras”, o ne nuoširdus mė-
ginimas kartu su paprastais piliečiais
nešti bendrą naštą.

Kai šalies elitas perdėm rūpinasi
savo kišene, negalima tikėtis, kad pa-
prasti piliečiai romiai pritars valdžios
planams mažinti jų pajamas. Biblio-
tekininkai, kurių vidutinis atlygini-
mas net nesiekia tūkstančio litų, mo-
kytojai, universiteto dėstytojai jau
daro užuominas apie galimus strei-
kus. Vidaus reikalų ministerijos dar-
buotojams įspėjus, jog jie nesitaikstys
su algų fondo mažinimu, naujasis
ministras Raimundas Palaitis tikino,
kad ministerija netaupys jų sąskaita.

Atrodo, kad Vyriausybė neturi
kitų planų, kaip tik taupyti, mažinti
išlaidas ir įtikinti save bei gyventojus,
jog kitaip elgtis negalima. Bet nesa-
me tikri, kad diržų suveržimas bus
veiksmingas, ypač jei smarkiai padi-
dėtų nedarbas arba žmonės pradėtų
protestuoti. Vien tai, kad ūkis gal
smuks tris kartus daugiau, negu bu-
vo numatyta prieš mėnesį, kelia abe-
jonių, ar tie patys vaistai tinka nau-
jomis sąlygomis. Būtų racionalu pa-
rengti atsarginį ūkio stimuliavimo
variantą.

Alfa.lt
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Kalėdų stebuklas Čikagos lituanistinėje mokyklojeKalėdų stebuklas Čikagos lituanistinėje mokykloje

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Ar atmenate Kalėdų eglutės
spalvingą spindėjimą? O kaspinų
vaivo rykš tes ant dovanų dėžučių?
Kalėdų pasakas su gyvulėliais, pra-
bilusiais žmogaus balsu? Ar prisime-
nate tą jaudulį, kai turėjote ne tik
pasipuošti, žodžių nepamiršti, ir ne
tik prieš savo draugus, bet ir tėvelius
pasirodyti. O kur dar Kalėdų senelio
laukimas – kad tik gražiai atrodytum,
o gal pavyks šalia senelio pastovėti, o
gal net ant kelių pasėdėti?

Tokių susijaudinusių zuikių, vo -
veraičių ir kitokių žvėrelių, snie -
guolių, nykštukų, princesių ir kara -
lai čių – nuostabiai pasipuošusių, ge-
rai nusiteikusių, gruodžio 13 d. pri-
gužėjo pilnas Jaunimo centras Čika-
goje. Čia artėjančias Kalėdas šventė
vaidindami, šokdami ir dainuodami
beveik 300 lituanistinės mokyklos
moki nukų.  Paskaičiuokite – tėveliai,
mo čiu tės, seneliai, broliukai ir sesu-
tės – dar keli šimtai žiūrovų visa tai
stebė jo, plojo, paveikslavo ir atsidži-
augti ne galėjo nuostabiomis šven-
tinėmis programomis. 

Jau kelinti metai iš eilės visi mo -
kinukai dalyvauja programoje pagal
savo amžių. Patys mažiausieji – nuo 3
iki 7 metų – šoko mažojoje salėje nuo
pat ryto. Jų šventėje Snaigė ir mer-
gaitė paskelbė, kad netrukus ateis
Ka lėdos, bet Vaikų ratelio katytės bė-
go išsigandę pirmųjų snaigių, mat
galvojo, kad „dangus griūva”. Nykš-
tukai švietė kelią pagranduko drau-
gams, o žvėreliai ir paukšteliai džiau-
gėsi Kalėdų senelio dovanėlė mis. Pa-
sirodo, mažųjų tarpe ir „nusivylusių”
būta – mat Kalėdų senelio dovana bu-
vo ne tokia, kokios prašė. Bet buvo ir
daug nustebusių – iš kur Kalėdų
senelis jų vardus žino?

Pirmų–trečių klasių vaikučiai
pasakas sekė – apie metų laikus, žvė -
relius miške, apie gražuolės snaiges
ir Kalėdas. Vaikučiai į savo prgramėlę
įpynė liaudies šokį, dainavo Kalė di-
nes giesmes ir linksmas daineles. Bet
sunkiausiai mokytojoms buvo juos
suvaldyti, kai į salę įžengė Ka lėdų
senelis. Pabiro visi „artistai”  po salę,
iš arčiau į senelį bėgo žiūrėti, jo ilgą
barzdą čiupinėti.

Čiurlionio galerijoje penktokai
kartu su tėveliais prisiminė Kūčių
vakaro paslaptis, šios šventės istoriją,
susipažino su papročiais, ragavo Kū -
čių vakaro ir kalėdinius patie kalus.
Tai puikus būdas suprasti šių švenčių
prasmę, o kartais iš naujo prisiminti
seniai pamirštas tradicijas, burtus.
Kai kas apie tai išgirdo pirmą kartą.
Prisipažinkim, ar daug kas iš mūsų
namuose paaiškiname savo vaikams,
ką reiškia Kū čių vakarienė, kodėl ant
mūsų stalo 12 valgių  ir ko klausomės
Kalėdų rytą į kiemą išbėgę. Moky -
tojos Rolanda Varanauskienė ir Ri -
mantė Kaveckaitė, penktokai ir jų
tėveliai sukūrė tą stebuklingą Kūčių
vakaro nuotaiką, kuri lydės juos iki
pačios šventės.

Ketvirtokai ir šeštokai didžiojoje
salėje rodė tris skirtingus vaidini -
mėlius – ,,Mažąjį princą” (mokytoja
Vik  torija Turupinaitė), „Daktarą
Aiskaudą” (mokytytojos Vilija Aukš -
tuolienė ir Ramunė Palubins kaitė) ir

„Pelenę” (mokytoja Audronė Sidau -
gienė). Šio amžiaus  vaikai jau nebeti-
ki Kalėdų seneliu, bet, kaip ir visi,
laukia jo ir jo dovanų. Tad ir kostiu-
mus siuvo (aišku, su tėvelių pagalba),
ir šukuosenas darė, ir dekoracijas
kūrė, bet svarbiausia šventė Kalėdas
su pasakų herojais, savo draugais ir
tėveliais bei norėjo kuo geriau pa -
sirodyti prieš Kalėdų senelį.

Mokyklos vyriausieji – septin-
tokai–dešimtokai mažojoje salėje ieš -
kojo savo kelio į Kalėdų senelio širdį
– jie ir šoko, ir dainavo, ir parodijavo,
ir vaidino.  O jiems labiausiai plojo jų
pačių bendraamžiai. Smagu, kai pa-
augliai palaiko vieni kitus – juk tai
irgi šio stebuklingo laikotarpio ypatybė.

Tėvų komitetas (pirmininkas Val -
das Kerulis) kiekvienais metais pa  -
sirūpina, kad Kalėdų senelio mai šai
nebūtų tušti. Šiais metais, pa dedant
„Kunigaikščių užeigai” visi vaikai ga-
vo tik išvakarėse iš Lietuvos atkelia-
vusius saldainių fabriko „Rūta” sal-
dainių rinkinukus.  Šaunieji tėveliai
pasirūpino, kad mokyklą aplankytų
net du Kalėdų seneliai (juk žinote –
ne taip paprasta vienam iš karto ap -
lankyti per 300 mažųjų).  Smagu, kad
į šią šventę susirenka toks gražus tė-
velių būrys ir po programos kiekvie-
noje klasėje dar ilgai bendraujama,
dalijamasi įspūdžiais, vaišinamasi. 

Kalėdų proga tėvelių komitetas
ir mokytojai taip pat turėjo savo pra -
šymų Kalėdų seneliui – kad mokyklos
programos ir projektai visada sulauk-
tų tokio tėvelių palaikymo, gausių
žiūrovų aplodismentų. Tikimės, kad
jie išsipildys.

Kai klasės jau ištuštėjo, kavinėje
švęsti rinkosi mokytojai. Kiekvienais
metais ši šventė vis kitokia. Šiais me -
tais šventę organizavo mokyt. Giedrė
Starinskienė ir Daiva Jakubaus kie -
nė. Pirmiausia, mokytojai turėjo at -
likti namų darbus – atpažinti savo
kolegas vaikystės veiduose. Tai pa da -
ryti nebuvo lengva. Geriausiai atliku-
sios užduotį nugalėtojos buvo apdo -
vanotos ateinančių metų simboliu –
jaučiu ir diplomu, įpareigojančiu su -
rengti tokią šventę kitais metais. 

Vakaro organizatorės pakvie tė
svečius atsakyti į klausimus apie ko -
legas, dalyvauti karaokės konkur se ir
kituose žaidimuose.

Šventė baigėsi bendromis daino -
mis ir linkėjimais kitiems metams: 

,,Uždekim eglutės užgesusią 
žvakę

Ir viltį, ir džiaugsmą į maldą 
sudėtą.

Kad vėl nuostabioji vaikystės
plaštakė

Kalėdų varpais ir giesmėm
suplazdėtų.”

O susitiksime mokykloje jau ki -
tais metais sausio 10 d. – pailsėję, šven-
tes atšventę, kai kurie pakeliavę ir
naujo pamatę. Susitiksim ir ruo šim
naujas šventes, naujas progra mėles,
kviesim tėvelius ir mamytes vėl į mus
pažiūrėti, ir prie mūsų triūso pri-
sidėti.

Tad sveikiname mokyklos šeimą
– mokytojus, mokinukus ir tėvelius
su šv. Kalėdomis ir atskubančiais
Naujaisiais metais! Tegul ateinantys
metai bus kūrybingi, pilni idėjų ir
gražių sumanymų!

Mokytojos Rasa Zakarauskienė (kairėje) ir Silvija Eglynaitė su mažaisiais
nykštukais jau sulaukė Kalėdų senelio dovanų. 

Kūčių vakarienės metu penktokai laužo Kalėdaitį. 

Mažieji katinėliai laukia Kalėdų senelio. 

Kalėdų senelis ir pasakų senelė atidžiai stebi vaikų pasirodymą.
Laimos Apanavičienės nuotr.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.,

išskyrus savaitgalius, klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

PHILADELPHIA, PA

Švenčių sezonas su muzika
ALDONA RASTENYTÈ

Šių metų spalio mėnesio pabaigo-
je įvyko Tautodailės instituto suruoš-
tas lietuviškos muzikos simpoziumas
,,Pažink lietuvišką muziką”. Taip bu-
vo atšvęstas visos šios praėjusios va-
saros triūsas įrengiant Muzikos kam-
barį Philadelphia Lietuvių kultūros
centro patalpose ir surenkant, sutel-
kiant lietuvišką muziką plokštelėse. 

Idėja buvo ne nauja, dauguma
mūsų turėjome nemažus lietuviškų
plokštelių rinkinius, įrašytus pirmai-
siais emigracijos metais Amerikoje,
Kanadoje, Australijoje ar vėliau susi-
kūrusių ansamblių, iškilių solistų ar
plačiai pasklidusių chorų įvairiuose
pasaulio miestuose. Kai kurie filadel-
fiškiai puikavosi plokštelėmis – ,,Pu-
pų Dėdės” dainomis iš Lietuvos, šalia
Broniaus Budriūno skambaus vyrų
kvarteto iš Detroito, ,,Jūratės ir Kas-
tyčio” operos iš Čikagos. Muzika visa-
da lydėjo išeivį lietuvį namuose ar
renginiuose.

Tačiau technologija greitai pra-
lenkė visą mūsų sukauptą muzikos
paveldą. Nuo lentynų ir iš svetainių
mūsų  namuose  dingo senoviniai pa-
tefonai ir plokštelės. Išdygo nauji ins-
trumentai ir naujos  kompaktinės
plokštelės su nauja importuota muzi-
ka iš Lietuvos, o senovinės plokštelės
atsidūrė ir dulkėjo dėžėse. ,,Senoviš-
kos” muzikos garsai pradėjo blėsti
mūsų atmintyje.

Taigi – lietuviškos muzikos kam-
barys Philadelphia! Jame dabar pui-
kuojasi plokštelės net iš pirmųjų lie-
tuvių ateivių laikų Pennsylvania val-
stijoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą su
įvairia vestuvių, polkų ir liaudies dai-
nų muzika. Tautodailės institutas įsi-
gijo itin modernų aparatą, kuriuo
galima klausytis ir plokštelių, ir kom-
paktinių plokštelių bei garso juostų.
O šių ateinančių švenčių proga buvo
suruoštas renginys – muzikos simpo-
ziumas ,,Pažink lietuvišką muziką”.
Philadelphia gali pasidžiaugti, kad
turi nemažai muzikos mylėtojų ir
žinovų, ir kad jie sutiko talkininkauti
šiame renginyje.

• • •
Programoje buvo numatyta pa-

gvildenti liaudies dainas, pirmosios
nepriklausomybės laikų lengvąją mu-
ziką, lietuvišką operą ir dabartinę lie-
tuvių populiariąją muziką.

Simpoziumą vedė talentinga so-
listė ir New York, ,,Harmonija kvar-
teto” narė, Amerikos oro bangų
pasaulyje pasižymėjusi kaip rašytoja,
režisierė ir televizijos bei radijo pra-
nešėja Rasa Bobelytė-Brittain, kuri
be taiklių savo, kaip moderatorės, ko-
mentarų pristatė ir apibūdino leng-
vosios muzikos žanrą – šlagerius iš
pirmosios Lietuvos nepriklausomy-
bės laikų. Įvairių Lietuvos regionų
liaudies dainas išsamiai aptarė ir jas
su kanklių palyda padainavo Regina
Mockutė-Zito, kuri studijavo muzikos
meną Klaipėdoje ir ten vėliau moky-
tojavo, taip pat dainavo sakralinės
muzikos ansamblyje, grojo kan-
klėmis, vadovavo chorui ir dainų an-
sambliui. 

Dabartinės Lietuvos populiariąją
muziką nuotaikingai ir taikliai pri-
statė Philadelphia ,,Laisvės” choro
vadovė ir chormeisterė Ilona Babins-
kienė, baigusi Juozo Gruodžio aukš-
tesniąją mokyklą Kaune bei Klaipė-
dos valstybinę konservatoriją, dirbusi
meno vadove Kultūros namuose,
mokytojavusi akordeono klasėje. Ji
su Philadelphia ,,Laisvės” choru
dalyvavo VIII Dainų šventėje Čikago-
je, atliko labai pasisekusį choro kon-
certą Philadelphia ir gastroliavo Bal-
tų suvažiavime Washington, DC, taip
pat koncertavo Shenandoah, Penn-
sylvania; Baltimore, Maryland; New
Britain, Connecticut ir kitose Phi-
ladelphia apylinkėse. Kasmet suruo-
šia Kalėdinės muzikos koncertus Šv.
Andriejaus lietuvių bažnyčioje Phila-
delphia.

Didžiausio publikos susidomėji-
mo susilaukė liaudies dainos, nors
klausimų ir komentarų netrūko vi-
siems muzikos žanrams. Jais malo-
niai  pasidalino  ir  vieni kitus papildė
ir kalbėtojai, ir klausytojai.

Po tokios žinių gausos apie mu-
ziką svečiai ir rengėjai toliau bičiu-
liavosi prie skoningai paruošto rude-
niško vaišių stalo. Raudonavo pirmie-
ji Pennsylvania obuoliai, baltavo lie-
tuviškas sūris su rudenio uogomis,
įvairiais priedais ir saldumynais, ne-
aplenkiant ir aguoninio, girdėjosi
estradinė muzika, jungianti ir jau-
nus, ir nebe tokius jaunus dalyvius,
atsilankiusius arčiau susipažinti su
lietuviškos muzikos praeitimi ir da-
bartimi. Nes, kaip Tautodailės insti-
tuto pirmininkė Aldona Page atida-
rydama simpoziumą pasakė, ,,mu-

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

,,Draugo” š. m. gruodžio 3 d.
skaitytojų laiškų skyriuje Vytautas
Kamantas rašė, kad būtų gerai, jei
dienraštis paskelbtų dienraščio lei-
dėjų tarybos direktorių vardus, pa-
vardes ir kaip juos galima pasiekti.
Iki šiol nepastebėjau šio prašymo
patenkinimo.

,,Draugo” leidėjas yra Lietuvių
katalikų spaudos draugija (angl.
Lithuanian Catholic Press Society).
Kasmet ta draugija, kaip ir visos
kitos pelno nesiekiančios organizaci-
jos, Internal Revenue tarnybai turi
užpildyti formą 990, kurioje pateikia-
ma ir direktorių tarybos sudėtis. Po
ranka turiu dokumentą, pasirašytą
2007 m. lapkričio 14 d. Sauliaus Kup-
rio, tos draugijos direktorių tarybos
pirmininko. Tas dokumentas yra
2006 metams. Jame išvardinta direk-
torių taryba, taip pat duoti tarybos
narių adresai (rašyba ir titulai pa-
teikiami taip, kaip tame dokumente
parašyta):

Dr. Jonas Daugirdas, 15 W 560
89th, Hinsdale, IL 60521. Bro.
Donald Schaefer, MIC, PO Box 368,
Thompson, CT, 06277. Rev. Timothy
Roth, MIC, PO Box 368. Thompson,
CT, 06277. Rev. Jerome Zalonis, MIC,
901 North Center Ave., Plano, IL
60545-1057. Ruta Kunciene, 2787
Woodmere Dr., Darien, IL 60561.
Rev. Anthony Nockunas, MIC, Eden
Hill, Stockbride, MA 01262. Mr.
Arvydas Tamulis, 1501 S. Indiana
Ave. Unit E, Chicago, IL 60605-2854.
Mrs. Marija Remys, 2841 Denton Ct.,
Westchester, IL 60154. Rev. Jonas

Duoba, MIC, 6336 S. Kilbourne,
Chicago, IL 60629. Mr. Pranas
Povilaitis, 9050 S. Troy, Evergreen
Park, IL 60805. Rev. Alphonse Micka,
MIC, 701 Plainfield Rd, Darien, IL
60561. Mr. Juozas Polikaitis, 1209
Country Lane, Lemont, IL 60439.
Algis Kazlauskas, 11617 W. 139 St.,
Orland Park, IL 60467. Rev. V.
Rimšelis, 6336 S. Kilbourne, Chicago,
IL 60629. Rev. Bonifacas Vaisnora,
MIC, 901 North Center Ave., Plano,
IL 60545. Rev. Anthony Kelpsas,
MIC, 701 Plainfield Rd., Darien, IL
60561. Mr. Vaclovas Momkus, 3222
W. 66th Place, Chicago, IL 60629.
Very Rev. Donald Petraitis, MIC,
6336 S. Kilbourne, Chicago, IL
60629. Mr. Saulius Kuprys, 752
Leesly Rd., Riverside, IL 60546.

Nežinau ar per metus buvo
kokių pasikeitimų direktorių tarybo-
je. Spėju, kad dauguma jų yra tie
patys ir dabar. Šią informaciją bus
galima pasitikslinti, kai internete
pasirodys IRS forma 990 2007 me-
tams.

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

Redakcijos prierašas. Da-
bartinėje direktorių tarybos sudėtyje
nėra A. Tamulio, taip pat pasikeitė
dviejų tėvų marijonų gyvenamoji
vieta. Kun. V. Rimšelis gyvena 1001
SE 6th Ave Apt C 211, Deerfield
Beach, FL 33441, o kun. J. Duoba gy-
vena Matulaičio slaugos namuose
Putnam, CT (10 Thurber Road, Put-
nam, CT 06260).

ÕTAI PRAÕYTI ,,DRAUGO” LEIDÈJAI

„Draugo” Nr. 228 (2008 m. lap-
kričio 22 d.) pirmame puslapyje rašo-
ma: „Šv. Kazimiero ordino dovana
vieninteliam pasaulyje Šv. Kazimiero
garbei pavadintam miestui” (straips-
nis ,,Venesuelos miestui – Lietuvos
Šv. Kazimiero ordino dovana).

Tai ne vienintelis šio šventojo
garbei pavadintas miestas. Kana-
doje, Quebec provincijoje, yra 1847

m. įkurtas Šv. Kazimiero miestelis su
bažnyčia pašvęsta Šv. Kazimierui.
Keletas faktų:

– 1997 m. jie šventė 150 metų
sukaktį.

– Išleido daugiau nei 150 pus-
lapių metraštį.

– Turi Šv. Kazimiero relikviją.
P. Adamonis

Montreal, Kanada

DÈL ÕV. KAZIMIERO GARBEI 
PAVADINTÛ MIESTÛ

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Danutė Surdėnienė – Philadelphia Kultūros
centro pirmininkė, Regina Mockutė-Zito, Aldona Page – Philadelphia Lie-
tuvių tautodailės instituto pirmininkė, Akvilė Dudonytė – programos asis-
tentė, Rasa Bobelytė-Brittain ir Ilona Babinskienė.

zika – tai kalba, kuria be jokių kliūčių
gali susikalbėti įvairaus amžiaus,
įvairių tautybių ir įvairių įsitikinimų
žmonės, nesvarbu, kuriame pasaulio
krašte jie begyventų”. Tęsdama
pirmininkė sugretino muzikos meną
su tautodailės išraiška: muzika lygiai
taip pat, kaip dailus audinys pa-

traukia stebėtojo akį ir sužavi žmogų
savo audinio raštais, kompozicija ir
spalvomis, nepaisant, kokiame krašte
ir ant kokių staklių jis buvo išaus-
tas… 

Vaišės ir pokalbiai nusitęsė iki vė-
lumos, dalyviai lėtai skirstėsi į lietin-
gą spalio mėnesio vakarą, į namus.
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Steigiami Lietuvos ir
Šveicarijos prekybos r∆mai

Vilnius, gruodžio 17 d. (Delfi.lt)
– Lietuvos ambasados Šveicarijoje su-
manymu gruodžio 12 d. Fribūre vyko
Lietuvos ir Šveicarijos prekybos rū-
mų steigiamasis susirinkimas. Nau-
jasis susivienijimas pavadintas „Lie-
tuvos ir Šveicarijos, Šveicarijos ir Lie-
tuvos prekybos rūmai”.

Šie rūmai savo veikla skatins ir
rems Lietuvos ir Šveicarijos ekono-
minius ryšius, padės abiejų šalių
verslininkams rasti tinkamus part-
nerius ir kartu su atitinkamų sričių
mokslininkais bus ieškoma pažangių
bendradarbiavimo formų.

Tai pelno nesiekianti organiza-
cija, kurios būstinė bus ekonomiškai

stipriai išsivysčiusiame Šveicarijos
Fribūro kantone. Steigiamojo susi-
rinkimo metu patvirtinti Prekybos
rūmų įstatai ir išrinkta valdyba. Pre-
kybos rūmų prezidentu išrinktas lie-
tuvių kilmės Šveicarijos pilietis Di-
mitri de Faria e Castro, viceprezi-
dentu – Lietuvos pilietis Tadas Žu-
kas. Vienu iš valdybos narių išrinktas
Lietuvos garbės konsulas Šveicarijoje
Gintautas Bertašius.

Valdybos nariai vieningai nu-
sprendė veikti atitinkamose kanto-
nuose ir artimiausiu metu pritraukti
kuo daugiau suinteresuotų įstaigų,
įmonių, organizacijų ir privačių as-
menų į savo veiklą.

Svarstomas kult∆ros 
leidini¨� likimas

Lietuviai mano, jog Bažnyčia neturėtų kištis į politinį šalies gyvenimą.
Bernardinai.lt nuotr.

Dauguma lietuvi¨� laiko
save katalikais

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

V. Landsbergis – apie Rusijos
si∆lomâ� saugumo sistemâ�

Vilnius, gruodžio 17 d. (BNS) –
Trys iš keturių lietuvių laiko save ka-
talikais, tačiau nemano, kad Bažny-
čia turėtų kištis į politiką. Tai maty-
ti iš ,,Spinter tyrimų” įmonės atlik-
tos apklausos duomenų.

Apklausos duomenimis, katali-
kais save laiko 79 proc. Lietuvos gy-
ventojų: 56 proc. teigia tikėjimą prak-
tikuojantys, 22 proc. – ne. Pastarajai
grupei daugiausia priklauso jaunes-
ni nei 36 metų didmiesčių gyventojai.

Maždaug tiek, kiek katalikų, yra
manančių, jog Bažnyčia neturėtų kiš-
tis į politinį šalies gyvenimą. Manan-
tys, kad Bažnyčia turėtų dalyvauti
kuriant įstatymus, teigė 18 proc., kad
kunigai turėtų formuoti tikinčiųjų
požiūrį į politiką ir politikus – vos 12
proc. apklaustųjų.

Nors bendra apklausos dalyvių

nuostata dėl kunigų galimo dalyvavi-
mo politiniame gyvenime gana neigia
ma, kunigo patarimais politiniais
klausimais pasitikėtų 41 proc. ap-
klaustųjų: 3,7 proc. visada, 37,4
proc. – kartais. Kunigų patari-
mais dažniau sektų moterys, vyres-
ni nei 45 metų, mažiau išsimoksli-
nę didmiesčių ir kaimų gyventojai.

Viešosios nuomonės ir rinkos ty-
rimų bendrovės ,,Spinter tyrimai” at-
liktoje viešosios nuomonės apklauso-
je dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75
metų. Tyrimas vyko visoje Lietuvos
teritorijoje, iš viso 95 atrankiniuose
taškuose, išdėstytuose taip, kad pris-
tatytų visą šalies teritoriją. Tyrimo
metu buvo apklausti 1,002 žmonės.
Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pro-
porcingas gyventojų skaičiui šalies
regionuose.

Vilnius, gruodžio 17 d. (ELTA) –
Susitikęs su Spaudos, radijo ir televi-
zijos rėmimo fondo atstovais, premje-
ras Andrius Kubilius žada kitąmet
gelbėti regioninę spaudą, tačiau dvi-
gubai daugiau lėšų gausiančio fondo
atstovai teigia, kad nėra numatoma
kitais metais atlyginti didėsiančius
mokesčius kultūrinei žiniasklaidai, ir
įžvelgia labai didelę grėsmę, jog dalis
kultūros leidinių 2009 metais gali su-
mažinti apimtis arba visai išnykti.

Pasak Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondo tarybos pirminin-
kės Vaivos Žukienės, Vyriausybė yra
įsipareigojusi remti ne tik regioninę
spaudą, bet ir kultūros leidinius, ku-
riems nenumatyta atlyginti pridėti-
nės vertės mokesčio, o jis spaudai ki-
tąmet išaugs 14 procentų.

,,Pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) lengvatos netekimas kultūros
leidiniams jausis daug labiau negu
regioninei žiniasklaidai. Mokesčio
lengvatos pasikeitimas kultūros lei-
diniams yra išties netikėtas, nes pro-
jektus jie rašė dar rugsėjo mėnesį. Šie
leidiniai tikrai nuskurs, nes dalį savo
gautų pajamų turės skirti šio mokes-
čio atlyginimui. Juk kultūrinė žinia-
sklaida neturi galimybių nei rekla-
mai, nei užsakomiesiems straips-
niams, todėl ši veikla reikalauja pa-
ramos. Juolab niekas labai neskuba
kultūros leidinių pirkti, juos vangiai
prenumeruoja ir bibliotekos. Mano-
me, kad dalis kultūros leidinių bus
priversti jei ne užsidaryti, tai bent jau
sumažinti savo apimtis”, – spėjo V.
Žukienė.

Spėjama, jog dalis kultūros leidinių kitais metais gali visai išnykti.  Delfi.lt nuotr.

Vilnius, gruodžio 17 d. (BNS) –
Lietuva yra viena iš santykinai dau-
giausiai gyventojų per metus prara-
dusių Europos Sąjungos (ES) šalių.
Tai matyti iš ES statistikos tarnybos
,,Eurostat” tinklalapyje paskelbtame
pranešime pateikiamų duomenų.

Anot statistikų, 2008 m. gyvento-
jų mažėjimo Lietuvoje rodiklis buvo
4,8 vienam tūkstančiui gyventojų. Iš
7 ES šalių, kuriose gyventojų mažėjo,
didesnis nei Lietuvoje šis mažėjimas
buvo tik Bulgarijoje – 5 vienam tūks-
tančiui gyventojų. Trečia pagal gy-
ventojų mažėjimo dydį buvo Latvija –
4,3 vienam tūkstančiui gyventojų.

Gyventojų skaičiaus mažėjimą
Lietuvoje lėmė vienas didžiausių ES
mirtingumas ir santykinai didžiausia
emigracija.

Statistikų duomenimis, 2008 m.
Lietuvoje tūkstančiui gyventojų teko
13,2 mirčių. Prastesnis šis rodiklis
buvo tik Bulgarijoje ir Latvijoje, kur
tūkstančiui gyventojų teko atitinka-
mai 14,2 ir 14 mirčių. Kadangi tūks-
tančiui gyventojų Lietuvoje teko 10,5

gimimų, gyventojų skaičius šalyje na-
tūraliai mažėjo.

Prie vieno didžiausių ES natūra-
laus gyventojų skaičiaus mažėjimo
dar prisidėjo santykinai didžiausia
emigracija. ,,Eurostat” duomenimis,
turėdama 2,1 emigranto tūkstančiui
gyventojų, Lietuva buvo paskutinė iš
4 neigiamą migracijos balansą turė-
jusių ES šalių. Neigiamą, tačiau kiek
geresnį migracijos balansą taip pat
turėjo Latvija, Lenkija ir Bulgarija.

Statistiku skaičiavimais, į nau-
juosius metus Lietuva žengs turėda-
ma 3 mln. 350 tūkst. gyventojų – 16
tūkst. mažiau nei prieš metus.

Anot statistikų, ES gyventojų
skaičius, priešingai, per metus padi-
dėjo daugiau nei 2 mln. ir  2009 m.
sausio 1 d. turėtų siekti beveik pusę
milijardo.

ES gyventojų skaičiaus padidėji-
mą, ,,Eurostat” duomenimis, lėmė
teigiamas natūralus gyventojų prie-
augis ir imigracija, dėl kurių ES įgijo
4,4 naujo gyventojo tūkstančiui bu-
vusiųjų.

Lietuva praranda savo gyventojus�

Vilnius, gruodžio 16 d. (BNS) –
Europarlamentaras Vytautas Lands-
bergis tvirtina, kad Rusijos preziden-
to Dmitrij Medvedev iškeltas naujos
Europos saugumo sutarties sumany-
mas reiškia Šiaurės Atlanto organiza-
cijos paralyžiavimą.

,,Tai Europos saugumas be JAV
arba turint paralyžiuotą NATO su
narės Rusijos veto teise. Manau, iš
mandagumo neatmetant siūlymo, po-
litiniuose svarstymuose šis ardymo
tikslas bus pakankamai suvokia-
mas”, – per Europos Parlamento Bal-
tijos ir Europos grupės posėdį sakė V.
Landsbergis.

Vienas Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų vadovų
taip pat kalbėjo, kad NATO galėtų
užtikrinti informacinį saugumą ir rū-
pintis, kad ,,Europos Sąjungos narės
nebūtų paliktos pavienės prieš nede-
mokratijų plėtojamą planingą dezin-
formacinę ekspansiją”.

,,Dar nekalbame apie informaci-
nį saugumą, ir tai ne vien kiberneti-
niai išpuoliai prieš Estiją ar kitas ša-
lis; tai reikmė apsisaugoti nuo ardo-
mojo įsiskverbimo į viešosios infor-
macijos tinklus ir žmonių sąmonę,
kuris nusilpnina ir parengia kitokį
užpuolimą”, – svarstė V. Landsbergis.

Europos bendrijos kolektyvinio
saugumo sumanymą pirmą kartą D.
Medvedev iškėlė liepą per Didžiojo
aštuoneto (G-8) susitikimą Japonijo-

je. Rusijos prezidentas jau kelis kar-
tus oficialiai pasiūlė Europos vado-
vams surengti tarptautines derybas
dėl naujos saugumo sistemos, kuri ap-
imtų visas 27 ES šalis, Rusiją bei JAV.

Tačiau kai kurie Vakarų diploma-
tai pranešė, jog jų valstybės nepradės
nagrinėti Rusijos projekto, kol Mask-
va neatšauks savo sprendimo laikinai
stabdyti dalyvavimą Įprastinės gink-
luotės Europoje sutartyje (ĮGES).
Rusija 2007 m. gruodį pareiškė laiki-
nai sustabdanti dalyvavimą ĮGES.

Pasak aukšto rango JAV atstovo,
Rusijos siūlymas pasirašyti naują Eu-
ropos saugumo sutartį nereikalingas,
taip mėginama susilpninti NATO,
kurią D. Medvedev yra pavadinęs Šal-
tojo karo atgyvena.

,,Tie, kurie pateikia naujus siūly-
mus, turi įrodyti mums, kuo jie gali
pagerinti jau esamas struktūras, to-
kias kaip NATO, ES ir ESBO, užtikri-
nančias stabilumą pastaruosius 50
metų”, – sakė Didžiosios Britanijos
URM vadovas David Miliband per
Europos Saugumo ir Bendradarbiavi-
mo Organizacijos (ESBO) šalių URM
vadovų tarybos posėdį Helsinkyje.

Tuo metu Prancūzijos preziden-
tas Nikolas Sarkozy per lapkritį vy-
kusį ES ir Rusijos viršūnių susitiki-
mą parėmė D. Medvedev siūlymą kitų
metų viduryje surengti JAV, ES ir Ru-
sijos konferenciją dėl naujos sistemos.
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JAV prezidentą George W. Bush, sto-
jo prieš tyrimą atliekantį teisėją, pra-
nešė televizija, kurioje jis dirba.
,,Montazer al Zaidi vakar paskambi-
no vienam savo broliui ir  paprašė at-
siųsti advokatus”, – pridūrė šaltinis.

***
Didžiosios Britanijos premjeras

Gordon Brown iš anksto nepaskelbęs
atvyko į Bagdadą, kur tikriausiai tar-
sis dėl britų karių misijos Irake atei-
ties, pranešė Irako valstybinė televi-
zija. Jis atvyko iškart po  G. W. Bush
atsisveikinimo kelionės.

***
Amerikiečių kariškiai Irako

miestuose gali likti ir po 2009 m. bir-
želio, nepaisant Washington ir Bag-
dado susitarimo sąlygų, jog visi JAV
kariai iš Irako miestų bus atitraukti
iki kitų metų vidurio, sakė JAV pajė-
gų Irake vadas generolas Raymond
Odierno, kuris lydėjo Irake besilan-
kantį JAV gynybos sekretorių Robert
Gates. Pasak R. Odierno, šį sprendi-
mą diktuoja būtinybė toliau kovoti su
sukilėliais bei pagelbėti Irako kari-
nėms pajėgoms.

WASHINGTON, DC
JAV išrinktasis prezidentas Ba-

rack Obama  savo energetikos sekre-
toriumi paskyrė Nobelio premija ap-
dovanotą fiziką Steven Chu, kuris
vadovaus naujai komandai, sprę-
siančiai pasaulinio atšilimo problemą
ir mažinsiančiai JAV priklausomybę
nuo užsienio naftos. B. Obama taip
pat nusprendė Aplinkos apsaugos
agentūros (EPA) vadove paskirti Lisa
Jackson, New Jersey gubernatoriaus
administracijos vadovę.

NEW YORK
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo

Taryba priėmė JAV ir Rusijos paren-
gtą rezoliuciją, kuri turėtų suteikti
naują postūmį JAV globojamam Arti-
mųjų Rytų taikos procesui tuo metu,
kai artėja rinkimai Izraelyje ir Pa-
lestiniečių savivaldoje. Tekste išdės-
tyti principai, padėsiantys išlaikyti
Izraelio ir palestiniečių taikos proce-
są pereinamuoju laikotarpiu, kol JAV
pradės dirbti naujoji administracija
ir Izraelyje bei palestiniečių teritori-
jose kitais metais įvyks rinkimai.

ATĖNAI
Graikų protestuotojai trečiadienį

ant Akropolio iškėlė plakatus, ku-
riais ragina rengti demonstracijas vi-
soje Europoje. Didžiausi per kelis de-
šimtmečius graikų protestai dėl poli-
cijos nušauto 15-mečio vyksta jau
dvyliktą dieną. Juos kursto pasipik-
tinimas jaunimo nedarbu ir pasau-
line ekonomikos krize. Šios demons-
tracijos sukėlė pritarimo protestus
nuo Maskvos iki Madrido, o Europos
politikai išreiškė susirūpinimą, kad
jie gali išplisti, nes jaučiamas ekono-
mikos nuosmukis ir didėja nedarbas.

MINSKAS
Baltarusijos valdžia vėl tremia

lenkų kunigus – 3 iš jų negavo leidi-
mo toliau dirbti Gardino vyskupijos
parapijose ir ganytojišką veiklą turės
nutraukti nuo ateinančių metų pra-
džios, praneša naujienų agentūra
PAP. Pagrindine išsiuntimo iš šalies
priežastimi nurodomas valstybinės
kalbos nemokėjimas. Taip pat pra-
nešama, kad Baltarusijos valdžios
nepasitenkinimą sukėlė ir Lenkijos
Seimo patvirtinta Lenko korta.

MASKVA
Rusijos ginkluotosios pajėgos iki

2020 m. bus aprūpintos naujomis
branduolinius užtaisus galinčiomis
nešti balistinėmis raketomis, kurios
bus pajėgios išvengti gynybinių prie-
monių, tokių kaip JAV priešraketinės
gynybos (PRG) skydas, pranešė ka-
riškiai. Pasak kariškių, Rusija nuo
2009 m. gruodžio išdėstys naująsias
tarpžemynines balistines raketas
RS-24, pritaikytas išvengti gynybi-
nių sistemų, tokių kaip JAV priešra-
ketinės gynybos skydas.

BAGDADAS
Irakiečių žurnalistas, kuris per

spaudos konferenciją sviedė batus į

Delsimas skaudžiai atsilieps  
Vilnius, gruodžio 17 d. (Balsas.

lt) – Mažosios Europos valstybės tam-
pa vis panašesnės į nestabilias krizių
laikotarpio Lotynų Amerikos ekono-
mikas. Nobelio ekonomikos premijos
laureatas Paul Krugman, Latviją pa-
vadinęs Naująja Argentina, Vokietiją
kaltina pavojingu delsimu.

Pasaulio ekonomikai išgyvenant
vieną didžiausių pastarojo meto nuo-
smukių, įprastiniai kovos su krize
metodai, tokie kaip bazinių palūkanų
mažinimas, nepasitvirtina. Vieninte-
lis būdas sustabdyti staigų ekonomi-
kos kritimą, regis, yra didelis vyriau-
sybės įsikišimas.

„The New York Times” apžval-
gininkas P. Krugman dabartinėje pa-
dėtyje linkęs įžvelgti vieną esminę
problemą. Pasak jo, konservatyvių pa-
žiūrų politikai užkerta kelią imtis ryž-
tingesnių ir veiksmingesnių  veiksmų.

Paleidęs kritikos strėlę į JAV res-
publikonus, sužlugdžiusius balsavi-
mą šalies Kongrese dėl nacionalinės
automobilių pramonės gelbėjimo pla-
no, P. Krugman savo straipsnyje dau-
giausia dėmesio skiria Europos prob-
lemoms. Jo nepasitenkinimas nu-
kreiptas į Vokietijos kanclerę Angela
Merkel, kuri šiuo metu esą labiausiai
trukdo įgyvendinti bendrą Europos
Sąjungos (ES) ekonomikos gaivinimo
planą.

Visa tai – tokioje padėtyje, kai ES
vis labiau juntamos pasaulinės finan-
sų krizės pasekmės. „Skaudžiausios
problemos slypi Europos periferijoje,
kur daugelis mažesnių ekonomikų iš-
gyvena krizes, labai panašias į anks-
tesnius Lotynų Amerikos ir Azijos su-
krėtimus: Latvija – tai Naujoji Argen-
tina, Ukraina – Naujoji Indonezija.
Tačiau šis skausmas taip pat pasiekė

ir didžiąsias Vakarų Europos ekono-
mikas: Didžiąją Britaniją, Prancūzi-
ją, Italiją ir pačią didžiausią iš jų – Vo-
kietiją”, – tamsų dabartinės Europos
portretą piešia Nobelio premijos lau-
reatas.

P. Krugman pastebi, kad pastan-
gos slopinti uždegiminius procesus fi-
nansų sektoriuje, mažinant bazines
palūkanų normas, priartėjo prie tam
tikrų natūralių ribų. Ne tik Ameri-
koje, bet ir Europoje iš esmės nebėra
ką mažinti, todėl vyriausybės pri-
verstos atsigręžti į fiskalinės politi-
kos priemones, tokias kaip valstybės
išlaidų didinimas ir mokesčių maži-

nimas.
Garsaus ekonomisto teigimu, visi

supranta būtinybę visos Europos
mastu imtis ekonomikos atgaivini-
mo priemonių – išskyrus vokiečius.
„A. Merkel pavirto Ponia Ne”, – tei-
gia P. Krugman, pašiepdamas Vokie-
tijos kanclerės pastangas atsiriboti nuo
kitų didžiųjų ES valstybių stu-miamo
ekonomikos gaivinimo plano.

Su panieka atmesdami John
Maynard Keynes, vieno garsiausių vi-
sų laikų ekonomistų, idėjas, Vokieti-
jos vadovai, regis, bando parodyti sa-
vo tikėjimą šalies ekonomikos nepa-
žeidžiamumu. Pasak P. Krugman,
blogiausia ne tai, kad jie tikriausiai
klysta dėl Vokietijos ūkio galimybių,
kiek tai, kad Vokietijos „ne” trukdo
pasiekti bendrą ES valstybių sutari-
mą dėl antikrizinių priemonių.

Pasak P. Krugman, krizės metu
laikas išlieka kaip vienas svarbiausių
veiksnių tiek Europoje, tiek ir Ame-
rikoje. Galutinis Vokietijos apsi-
sprendimas esą gali ateiti pernelyg
pavėluotai.

Washington, DC, gruodžio 17 d.
(AFP/BNS) – Žurnalas ,,Time” pa-
skelbė išrinktąjį JAV prezidentą Ba-
rack Obama 2008 metų žmogumi.

,,Už pasitikėjimą niūrią valandą
piešti ambicingą ateitį ir parodžius iš-
manymą, kuris verčia amerikiečius
tikėti, jog jis gali laimėti, išrinktasis
prezidentas yra žurnalo ‘Time’ Metų
žmogus”, – pranešama savaitraštyje.

Antroje vietoje liko JAV iždo sek-
retorius Henry Paulson, kuriam iš
paskos sekė Prancūzijos prezidentas
Nicolas Sarkozy, JAV respublikonų
pretendentė į viceprezidentus Sarah
Palin ir kinų režisierius Zhang Yi-
mou, kuris vadovavo 2008 metų va-
saros olimpinių žaidynių Beijing ati-
darymo ir uždarymo iškilmėms.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

B. Obama paskelbtas met¨ žmogumi

EUROPA

Išrinktasis JAV prezidentas Barack
Obama.        SCANPIX nuotr. 

JAV

,,A. Merkel pavirto Ponia Ne”, – teigia P. Krugman. SCANPIX nuotr.
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ŠVENTINIAM
KALĖDŲ STALUI

Prieš kalėdines savaites aplinkui
tvyranti nuotaika vis labiau primena
nervingą pirkimo maniją. O pati
šven tė – lenktynes, kieno dovana bus
bran gesnė. Tuo tarpu gerumas ir ši -
luma – tikroji Kalėdų prasmė – lieka
kažkur nuošaly. O jei nevaisingas pa -
ieškas prekybos centruose iškeistu -
mėte į kelias valandas virtuvėje? Ma -
lonumą patirtumėte ir jūs, ir tie, ku -
riems dovanosite savos gamybos sal -
du mynus.

Kepimas – senas ritualas, kaip ir
pati ugnis. Krikščioniškuose kraštuo -
se Bažnyčia paprastai duonai ir pa -
pločiams suteikė simbolinę reikšmę,
o vienuolynai ištobulino jų formą ir
sko nį. Tad mūsų laikais labai papras-
ta tiesiog pasinaudoti jų atradimais.
Kalėdos nuo seno siejamos ne tik su
rie šutais ir aguonomis, bet ir su me -
duoliais bei prieskoniais.

Prie šv. Kalėdų stalo, pagal įpras -
tą lietuvių paprotį, pirmiausia už kan -
džiaujama silkių, žuvies ir miš rainių
patiekalais. Po to šeimininkės patie-
kia šventiškai iškeptą žąsį, antį,
kumpį. 

Dabar po truputį keičiasi mūsų
šven tiniai patiekalai, ypač keičiasi
vaikų ir anūkų skoniai, tad kiekviena
šeimininkė ieško naujų pakaitalų
šven tiniams stalams. Labai populia -
rios pasidarė krevetės, krabai ir įvai -
rios jūrų gėrybės.

AVOKADAS SU KREVETĖMIS

1 avokadas, 
1/2 puodelio virtų krevečių, 
šaukštas aliejaus, 
pusė citrinos.
Avokado vaisių nuplauname,

nusausiname ir perpjauname per pu -
sę. Išimame kaulą. Ant krevečių išs-
paudžiame citrinų sultis, užpilame
alie jų ir atsargiai išmaišę sudedame į
avo kado puseles. Galima avokado
min  kštimą išimti, supjaustyti kva -
dratėliais ir sumaišius su krevetėmis
sudėti į avokado luobelę.

LUAU KREVETĖS

30 didelių žalių krevečių (maž-
daug 2 sv.). Jas nulupti ir išimti
nugaros venas. 

1/4 citrinos sulčių, 
pusė šaukštelio druskos,

pusantro šaukštelio curry mil-
telių, 

1/4 šaukštelio imbiero (ginger), 
2 puodukai miltų, 
1 1/3 puoduko pieno, 
2 šaukšteliai kepimo miltelių, 
tarkuotas kokoso riešutas, 
riebalų kepimui.
Aštriu peiliu įpjauti kiekvienos

krevetės nugarą, bet neperpjauti vi -
sai. Sumaišyti: citrinos sultis, curry
ir imbierą. Tame marinate palaikyti
kre vetes maždaug valandą. Su mai -
šyti miltus, pieną ir kepimo miltelius.
Šį mišinį sumaišyti su marinatu ir
kre vetėmis. Išėmus kiekvieną kre -
vetę dar atskirai pavolioti sausuose
miltuose ir kokoso riešutuose. Kepti
jas gerai įkaitintame aliejuje, kol pa -
raus, apie 4–6 minutes.

KEPTA JAUTIENA

Įkaitinti orkaitę iki 450 laipsnių
temperatūros. Šlapia švaria šluoste
apšluostyti mėsą ir įtrinti ją druska ir
pipirais. Termometrą (jei jį naudo-
jate) įsmeigiame į storiausią mėsos
dalį. Mėsą padedame į skardą ant
gro telių. Įpilame and dugno vandens,
kad nedegtų. Mėsą kepame 25 minu -
tes, o paskui sumažiname karštį iki
300 laipsnių. Mėsos kepant nereikia
laistyti. Jei norime raudonos mėsos,
tai kepame tol, kol termometras ro -
dys 140 laipsnių. Pusiau raudonos –
150 laipsnių, vidutinės – 160 laipsnių
ir labai gerai iškeptos – 170 laipsnių.
Bendras kepimo laikas pagal lentelę:

Raudona – 16 iki 18 min. svarui
Pusiau raudona – 18 iki 20 min.

svarui
Vidutinė – 20 iki 22 min. svarui
Gerai iškepta – 26 iki 30 min.

svarui
Taip iškeptas jautienos kepsnys

pa tiekiamas su Jorkšyro pudingu.
Toks patiekalas tinka šv. Kalėdoms
arba Naujųjų metų stalui.

JORKŠYRO PUDINGAS

2 kiaušiniai, 
1 puodelis pieno, 
1 puodelis miltų, 
1/2 šaukštelio druskos, 
jautienos susidariusio skysčio.
Orkaitę įkaitinti 450 laipsnių

temperatūroje. Kiaušinius išplakti su

IŠNUOMOJAPARDUODA

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Mūsų stalui
pienu. Įmaišyti kartu miltus ir drus -
ką. Gerai viską išplakti. Nupilti iš
skardos susidariusį skystį. 11 ir 7
colių kepimo indą įpilti jautienos
skysčio apie 1/4 puodelio. Supilti pu -
dingo mišinį ir kepti apie 10 minučių.
Sumažinti temperatūrą iki 350 ir dar
kepti apie 15–20 min. arba tol, kol
pu dingas bus gražiai parudęs. Sup -
jaustyti kvadratėliais ir karštą pa -
tiekti su jautiena.

JAUTIENOS KEPSNYS
,,WELLINGTON”

Maršalas Arthur Wallesley Wel -
lington, 1814 m. atstovaudamas An -
glijai Vienos kongrese, įsakė austrų
vi rėjui pagaminti jautienos kepsnį
pagal jo nurodymus. Kepsnys nepa-
prastai patiko to meto Vienos aristo -
kra tijai ir šie jį pavadino Wellingtono
kepsniu. 

400 sv. jautienos be kaulų, 
1/2 šaukštelio maltų juodų pipi rų,
4 šaukštai aliejaus, 
druskos.

ĮDARUI: 
200 sv. šviežių pievagrybių, 
3 šaukštų supjaustytų petražolių, 
1 svogūno, 
1 skiltelės česnako, 
1 šaukšto sviesto, 
1/4 puoduko sauso „Sherry”

vyno, 
1 kiaušinio trynio.

TEŠLAI: 
3 puodukų miltų, 
5 šaukštų sviesto, 
1 kiaušinio, 
druskos, 
5 šaukštų šalto vandens.
Mėsą nuplauti, nusausinti. Įtrin-

ti pipirais. Keptuvėje su įkaitintu
aliejumi iš visų pusių apkepti (15
min.). Atvėsinti. Grybus nuplauti,
ver dančiu vandeniu nuplikyti ir su -
dėti į sietelį, kad nuvarvėtų. Svogūną
ir česnaką labai smulkiai supjaustyti
ir trumpai pakepinti su aliejumi.
Sudėti petražoles, smulkiai sukapo-
tus grybus, supilti vyną ir dar truputį
pa kaitinti. Atvėsinti, įdėti kiaušinio
trynį, įberti druskos ir gerai iš-
maišyti. 

Į dubenį supilti miltus, sup-
jaustyti gabaliukais šaltą sviestą ir
rankomis gerai sutrinti. Sudėti kiau -
šinį ir supilti vandenį. Viena ranka
greit sujungti į kamuolį. Suvynioti į

aliuminio foliją ir padėti vienai va -
landai į šaldytuvą. Po to tešlą iško -
čioti keturkampio formos. Šiek tiek
teš los palikti kepsniui papuošti. Mė są
aptepti grybų mišiniu, dėti ant iško -
čiotos tešlos, apvynioti, galus už -
spausti ir padėti ant skardos siūle į
apa čią. Iš paliktos tešlos formuoti
juos teles ir vienodais tarpais išdėlioti
ant kepsnio. Patepti kiaušinio tryniu
ir kepti įkaitintoje iki 375 orkaitėje
maž daug 30 minučių. Kai iškeps pa -
laikyti išjungtoje orkaitėje dar 5 mi -
nu tes.

TEŠLOS RIEŠUTĖLIAI 
MEDAUS SIRUPE

4 kiaušinių, 
3 šaukštų aliejaus, 
1,5 šaukšto cukraus, 
2 sv. miltų (550g), 
puoduko medaus, 

puoduko cukraus, 
1 1/4 puoduko vandens, 
1,5 šaukštelio imbiero miltelių, 
3–4 šaukštų rudojo cukraus.
Išsukite iki purumo sviestą su

cukrumi, įmuškite kiaušinius, su -
berkite miltus ir užminkykite kietą
tešlą. Suvoliokite piršto storumo vo -
le lius ir supjaustykite nedideliais ga -
balėliais. Užvirinkite vandenį, medų
ir cukrų. Į verdantį sirupą dėkite teš-
los gabalėlius ir virkite, kol pagels. Po
to suberkite į sirupą imbierą ir kai -
tinkite, kol sirupas gerai su tir štės.
Masę iškrėskite ant rudu cukrumi
pabarstytos lentelės, gaminį iš ly -
ginkite, atvėsinkite ir supjaustykite
vie nodais gabalėliais. Ga lima apibar -
styti riešutais.

MINKŠTAS MEDUOLIS

5 kiaušinių trynių, 
5 šaukštų grietinės, 
3 šaukštelių meduolių pries ko nių

mišinio: malto cinamono, any žių,
kardamono ir gvazdikėlių. 

1 1/2 sv. medaus, 
1/2 puodelio cukraus, 
2 puodelių miltų, 
4–5 šaukštų juodųjų arba rau -

donųjų serbentų drebučių, 
2 šaukštelių kepimo miltelių.
Pakaitinkite medų, kol šiek tiek

patamsės. Į kiaušinių trynius, iki bal-
tumo išsuktus su cukrumi, supilkite
pravėsusį medų, prieskonius, su kepi-
mo milteliais išmaišytą grietinę ir
miltus.                   Nukelta į 9 psl.

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Skelbimai

IEŠKO DARBO

ŠVENTINIAM KALĖDŲ STALUI

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 13

Matė, kaip Mergininkas kažką
pasakoja, retkarčiais, matyt, įsijau-
tęs, mosteli ranka, matė iš jo suvers-
tos šukuosenos styrantį plaukų
kuokštą, blyksintį auksinį dantį, o ji
vis negalėjo atsiplėšti nuo savų min-
čių, vis negalėjo sugrįžti į žemę, čia,
kur... Mintis it dalgiu būtų kas nu-
pjovęs, kai suskambo telefonas, ir ji
išgirdo Labučio pavardę. Gydytojas
padėjo ragelį, gaiselį lukterėjo, o
Vincenta sujudėjo, palinko į priekį,
įtempė klausą. Žinia apie Vincentos
sutuoktuves jau buvo pasiekusi ben-
dradarbių ausis, todėl Mergininkas
įbedė į ją akis:

– Daktare, man labai gaila, bet
jūsų būsimam vyrui Triaukšliuose
vakar atsitiko nelaimė... atrodo, ava-
rija.

Visi pasisuko į Vincentą, veiduo-
se užuojauta, gailestis. Netikėta žinia
ją pribloškė ir taip suspaudė širdį,
kad net žadą kando. Vincenta kelias
minutes sėdėjo lyg užhipnotizuota, ir
tik tada, kai gretimai sėdinti kolegė,
paėmusi aukščiau alkūnės spustelėjo
jos ranką, tuo judesiu reikšdama jai
užuojautą, o gal norėdama suteikti
stiprybės, nes dar tikrai nežinojo,
kaip jis jaučiasi ir kas jam  atsitiko, ji
pašoko kaip įgelta, ne savo balsu iš-
tarė:

– Atsiprašau, daktare, man reikia
išeiti.

– Žinoma, žinoma, – pritarė gy-
dytojas.

Vincenta įpuolė į kabinetą, iš-
 kvie tė  taksi, paskambino į Triaukš-
lių ligoninę, tačiau į jos įvairius spė-
liojimus atsakė tik įkyrus pypsėjimas.
Ji pasičiupo rankinę, išpuolė į lauką
ir ėmė laukti. Praėjo amžinybė, kol
žybsėdamas priekinio stiklo šone
įmontuota raudona akute pasirodė
taksi.  Vos spėjusi atverti duris, suko-
mandavo: „Į Triaukšlius!” – ir atsisė-
do šalia vairuotojo.

Šalikelėse pūpsojo nustumti nuo
kelio sniego kalnai, šiaurys vėjas jį
blaškė, įsisukęs į pažemę lekiančius
vėjo gūsius  balta marška uždengdavo
mašiną ir girdėjosi, kaip caksi į lan-
gus įkypai kertančios ledo kruope-
lytės. Per miškelius kelią dengė ledo
pluta, ir prityręs vairuotojas suma-
žindavo greitį, o Vincentai nekantra
ir baugulys, kad nespės, įsismelkė į
kraują, tekėdamas skaudžiai dilgsėjo,
ir norėjosi užrėkti: Važiuok greičiau,
nemiegok! Bet ji valdėsi, suprato,
kad nieko nepakeis, o vietoj žodžių
tik pusbalsiu atsidūsėjo: „Viešpatie!”
Vairuotojas pasisuko į ją, stengdama-
sis nenuleisti akių nuo kelio, ir ne-
iškentęs paklausė:

– Atsitiko kas?
Vincenta pradžioje nesuvokė

klausimo, lyg jis būtų taikomas ne jai,
ir tik po kurio laiko, supratusi žodžių
prasmę, atsakė:

– Atsitiko, ar greičiau negali-
ma?

– Rizikinga, kelias slidus, – bet
vietomis, kur matėsi plikas asfaltas,
matyt, jausdamas jos nelaimę ir sku-
bą, spaudė kaip reikiant. Artėjant
prie Triaukšlių, nerimas ne tik slopo,
o priešingai – vis tūžmingiau alino,
širdis malėsi krūtinėje, o mintys, lyg
pabudęs varnų būrys, sukosi ir suko-
si. Mato jį parblokštą sniege, kruvina
galva, tai ant operacinio stalo, apie

kurį susispietusi gydytojų grupė.
Bando nukreipti dėmesį į pravažiuo-
jančius namus, į pakelės krūmus, bet
tik laikinai, nė nepajunta, kaip suvil-
nija, suraibuliuoja, ir vėl viskas iš-
plaukia, vėl tie patys gūdūs vaizdai
brukasi akysna.

Dienoms nesulaikomai bėgant,
pereito laiko vaizdiniai vėl išsiskleis,
vėl viskas virs tikrove. Ji pamatys
prisiminimų šviesos nutviekstą save,
kaip apsirengusi baltu chalatu kalba-
si su ligoninės budėtoja, kaip skuba
koridoriumi į gydytojų kabinetą, kaip
nerimastingai teiraujasi apie būsimo
vyro būklę; prisimins, kaip lydima
seselės skuba pas jį, vis paskersuo-
dama į lydinčiąją, kodėl slimpina taip
lėtai, taip lėtai; prisimins, kaip dilg-
telės paširdžiuose įžengus į palatą,
kaip gumulas suspurdės galugerklyje,
pamačius aprištą  Augustino galvą,
iškeltą koją su užkabintu svarsčiu.
Pablyškęs, viena ranka ilsisi ant
apkloto, reti plaukai išsidraikę, akys
užmerktos. Ji perbrauks šiltu delnu
jam per ranką, pirštu palies jo skruos-
tą taip atargiai, kad jam atrodys, jog
odą liečia plunksna. Jis krustelės
veido raumenį, kartą, kitą, paskiau
atsimerks. Vincenta lauks to momen-
to, bijodama kliedo įvaizdžio, baimin-
damasi, kad pirmieji ištarti žodžiai
nepasiklystų jo sąmonės labirintuose.
„Labas,  Augi, – prabils ji nedrąsiai,
lyg būtų prašiusi kokios nepaprastai
didelės aukos, – na, kaip tu jautiesi?”
Jis iš lėto pasuks galvą, o ji pamatys,
kaip krustelės mintis, kaip jos pasa-
kyti žodžiai jį kliudys. „Sveika, Vin-
centa, – ištars prašviesėjusiu veidu, –
matai”, – jis akimis parodys koją. –
„Nesisielok, viskas susitvarkys, o
kaip tu jautiesi, skauda galvą?” –
„Neseniai atsigaivaliojau, galvą tru-
putį skauda, koja nutirpusi.” Ji
paims jo drėgną ranką, pajus tankų
pulsą, atrodys, lyg per juos abu te-
kėtų bendra kraujo srovė, iš vieno į
kitą ir vėl atgal, neleisdama išsiskirti
jų rankoms.

Tuo laiku į palatą įeis gydytojas
ir – tiesiai prie Augustino.

– Na, tai jau sugrįžai iš ano pa-
saulio? Laba diena, – jai ir, nelauk-
damas atsakymo, paims jo ranką,
suspaus per riešą ir nepaleisdamas
žiūrės į laikroduką. – Matyt, draugas
Labuti, esi labai griešnas, kad Petras
vartų neatidarė, – pasakys šypso-
damasis ir paleis ranką. Vincenta sto-
vės šalia tvirto, augaloto gydytojo,
jausis lyg maža mergaitė ir spoksos
tai į Augustiną, tai į chirurgą, o jis,
nekreipdamas į viešnią dėmesio, tęs:
– Tau, vyruti, pasisekė, mirtis atsuko
nugarą lyg kilmingas šuo kiemsar-
giui, galėjo baigtis blogiau, na o dėl
kojos... – jau imdamas nuo kitos
lovos temperatūros lentelę, užbaigs:
– balete nešoksi, bet gegužinėje polką
galėsi sutrypti.

Augustinas žiūrėjo į nykias bal-
tas, vietomis vandens dėmių parudin-
tas palatos sienas ir lubas, į gretimai
gulinčius to paties likimo paženklin-
tus. Vienas avarijon pateko, kitas nuo
stogo nukrito, trečias paslydęs griu-
vo.  Pakišo ir jam velnias koją prieš
pačias šventes, širdo Augustinas, sė-
dėtų prie vaišių stalo, laužtų pap-
lotėlį, grožėtųsi eglute.

Bus daugiau.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, ne-
vairuoja, patirtis, rekomendacijos.
Tel. 773-954-5223.

* Šeima gali prižiūrėti vienišą
žmogų ir gyventi kartu. Tel. 708-425-
7829.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-7984.

* Moteris, turinti medicininį išsila-
vinimą, vairuojanti, gali padėti pagy-
venusiems žmonėms pagaminti mais-
tą, pabendrauti, Marquette Park,
Brighton Park ir aplinkiniuose rajo-
nuose. Tel. 773-387-7232.

* Moteris ieško darbo prižiūrėti ser-
gančius pagyvenusius žmones ir
gyventi kartu septynias dienas sa-
vaitėje. Gera anglų kalba, patirtis,
rekomendacijos. Tel. 708-781-68368.

* Moteris ieško darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

Atkelta iš 8 psl. Viską gerai
išmaišykite – tešla turi būti grietinės
tirštumo. Kepkite orkaitėje apie 40
min. 350 laip snių temperatūroje.
Kepame kek so formoje. Išverskite
iškepusį me duo lį ant švarios drobės
atraižos, kai visai atvės, aptepkite
uogų drebu čiais. Kepinį galima pa-
puošti baltojo šokolado glajumi, spal-
votomis vaisių cukatomis.

,,ĮKAUŠUSIOS” SLYVOS

250 g džiovintų slyvų (daugiau
kaip puod.), 

taurelės brendžio ar armanjako, 
porą šaukštų sviesto, 
1/3 puoduko cukraus, 
2 kiaušinių, 
pusės puoduko miltų, 
šaukštelio kepimo miltelių, 
kupino šaukštelio cinamono, 
žiupsnelio druskos, 
puodelio graikiškų riešutų.
Slyvas smulkiai supjaustykite,

už pilkite alkoholiu, išmaišykite, už -
denkite ir palaikykite. Sviestą iš -
sukite su cukrumi iki purumo ir po
vie ną įmuškite kiaušinius. Miltus su -
maišykite su kepimo milteliais, cina -
mo nu, druska ir suberkite į purią ma -
sę. Sudėkite stambiai sukapotus rie -
šutus ir slyvas, viską gerai iš mai-
šykite, kol masė pavirs vienalyte. Į
kepimo skardą, išklotą kepimo po -
pieriumi, dviem šaukšteliais išdėlio -
kite tešlą riešuto dydžio kauburė liais.
Kepkite 15–20 min. iki 325 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje. Atvėsusius sau-

sainius parą palaikykite sandarioje
dėžutėje atsiskleidžia visas jų aro-
matas.

VYNIOTINIS SU RIEŠUTAIS
(Stefanijos Stasienės)

2 1/2 stiklinės miltų, 
3 oz sausų mielių, 
1 šaukšto cukraus, 
2 šaukštų drugno vandens, 
1/2 šaukštelio druskos.

ĮDARUI:
8 oz sumaltų riešutų, 
1 stiklinės cukraus, 
8 oz sviesto, 
2 trynių, 
1/2 šaukštelio vanilės ekstrakto, 
1/2 stiklinės kondensuoto pieno, 
1 stiklinės cukraus.
Mieles suberti į drugną vandenį

ir palaukti, kol pradės veikti. Į du be -
nį berti miltus ir druską, dėti svies tą,
trynius, pilti kondensuotą pieną, va -
ni lės ekstraktą ir mieles. Viską gerai
iš sukti maišikliu. Uždengti ir per
naktį palaikyti šaldytuve. Sumaišyti
įdarui skirtus produktus ir padėti į
šaldytuvą. 

1/4 stiklinės miltų sumaišyti su 1
sti kline cukraus. Ant šio mišinio plo -
nai iškočioti tešlą. Ant tešlos sukrėsti
atšaldytą įdarą ir suvynioti į volelį.
Vy niotinį perkelti ant riebalais pa -
teptos skardos ir leisti 30 min. pakil -
ti. Kepti 350 temperatūros orkaitėje
30–35 minutes. 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
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,,SAULUTĖS” VILTIES SPINDULĖLIAI,,SAULUTĖS” VILTIES SPINDULĖLIAI

Irena yra darbšti, pareiginga
mokinė, mėgsta šokti, piešti, labai
domisi svetimomis kalbomis. Jos
tėvai  bedarbiai, o šeimoje dar pulkas
vaikų. Irenai reikia drabužių, ava-
lynės, mokyklos reikmenų.

Algirdas gyvena su mama (tė-
velis miręs). Mokykloje jam ypač pa-
tinka matematika, muzika, sportas.
Viena jo didžiausių svajonių – išmok-
ti skambinti pianinu ir kurti dainas,
muziką. Tai judrus, geraširdis ber-
niukas, kuriam būtina finansinė pa-
galba.

Inai labai patinka anglų kalbos
pamokos, skaitymas ir piešimas; ji
dažnai dalyvauja mokykloje ruošia-
muose konkursuose. Tai rami, jautri
ir pareiginga mergaitė, dažnai bijanti
garsiau išsireikšti. Šeima didelė ir
labai varginga, jai reikia finansinės
paramos.

Laima gyvena su tėveliu, dviem
broliais ir dviem sesutėmis (mamytė
mirusi). Ji lanko vaikų darželį, yra
labai miela, maloni mergytė, mėgs-
tanti žaisti, šokti, dainuoti ir piešti.
Šeimai labai reikalinga parama, kad
galėtų įsigyti geresnio maisto, vita-
minų ir mokyklinių reikmenų.

Rolandas dar neseniai pradėjo
lankyti mokyklą. Jis yra labai muzi-
kalus: dainuoja mokyklos ansambly-
je ir priklauso šokių grupei. Jam
patinka kompiuteriniai žaidimai,
mėgsta spręsti galvosūkius, yra ty-
lus, malonus, optimistiškas ir atviros
širdies berniukas. Šeima gyvena
labai skurdžiai, tad reikia visokerio-
pos paramos.

Dainius turi penkis brolius ir
gyvena su mama. Mokykloje jam
ypač patinka lietuvių kalbos pamo-
kos ir sportas. Laisvalaikiu mėgsta
žvejoti, žaisti sviediniu. Jis yra tylus,
optimistiškas, paslaugus ir darbštus
berniukas, moka virti, o vasarą sten-
giasi užsidirbti pinigų, rinkdamas
uogas. Nors šeima yra pavyzdinga ir
darbšti, bet jai nuolat trūksta būti-
niausių reikmenų, todėl bet kokia
pagalba būtų labai vertinama.

Diana gyvena su tėveliu ir jau-
nesne sesute. Mamytė mirusi. Ji lan-
ko mokyklą, mėgsta piešti, skaityti,
žaisti, nors namie neturi jokių žaislų.
Tai nuoširdi, drovi, maloni mergaitė,
mėgstama klasės draugų. Šeimai
reikia visokeriopos paramos.

Edita lanko mokyklą, mėgsta
skaityti knygas, piešti. Ji nuolat
jaučiasi vieniša, yra uždaro būdo,
dažnai serganti kvėpavimo takų
sutrikimo ligomis. Šeimos mėnesinis
atlyginimas yra minimalus, nes
tėvas negali daug dirbti – turi pri-
žiūrėti dvi mažas dukrytes (motina
mirusi). Šeimai reikia ne tik buitinių
reikmenų, bet ypač geresnio maisto
ir vitaminų vaikams.

Marius mėgsta piešti, statyti
modelius, nebijo darbo. Jam ypač pa-
tinka gyvuliukai. Marius linksmas,
malonus, geraširdis ir pareigingas.
Šeimai, kurioje yra dar trys kiti vai-
kai, labai reikia paramos, kuri page-
rintų kasdienybę, nes viena motina
neįstengia pakankamai pinigų už-
dirbti.

Neringa labai norėtų lankyti
kompiuterio programų  pamokas, bet
apie tai negali būti nei kalbos, nes
tėvai labai mažai uždirba, o šeimoje
yra daugiau vaikų. Neringa yra sa-
varankiška, pareiginga, šneki mer-
gaitė, mokykloje mėgsta dainavimo
pamokas ir skaityti. Šeimai reikalin-
ga finansinė parama, kuri padėtų
prašviesinti labai niūrią kasdienybę.

Artėja šv. Kalėdos. Sveiki-
name vieni kitus švenčių
proga, linkėdami laimės,

džiaugsmo, sveikatos. Prisimin-
kime ir tuos, kuriems labai reika-
linga mūsų pagalba. Lietuvos vai-
kų globos būrelis „Saulutė” kvie-
čia ištiesti pagalbos ranką – me-
tams paremti vaikutį Lietuvoje.
Auka 30 dol. per mėnesį (t.y. 360
dol. per metus), sumokant iš karto
ar dalimis.

Rėmėjas gauna vaiko nuo-
trauką, apibūdinimą, adresą ir gali
palaikyti asmeninius ryšius, bet tai nėra būtina.  Siūloma išsirink-
ti 2 vaikus, jei pirmas jau būtų gavęs rėmėją.

Čekius siųsti „Saulutė” arba „Sunlight Orphan Aid”, 414
Freehauf Street, Lemont, IL 60439. Aukos nurašomos nuo mo-
kesčių.

„Saulutė” dėkoja, kad savo dėmesiu padedate vaikučiams ženg-
ti į prasmingą gyvenimą.

Indrė Tijūnėlienė
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HELSINKIS, SUOMIJA

PORTUGALIJA

HIUTENFELD, VOKIETIJA

* * *
Gruodžio mėnesį – net trejos

Kūčios. Gruodžio 9 d. Lietuvių
namų Kultūros centre Kūčių tradici-
jas paminėjo Gintarinių šaknų lietu-
viško paveldo klubas. Aušra Maknytė
aptarė lietuviškus Kūčių papročius ir
gausiai susirinkę klubo nariai, o  jų
svečiai vaišinosi suneštiniais Kūčių
valgiais. Klubui sėkmingai vadovauja
Millie Markevičiūtė Helt. Nariai, ku-
rių dauguma yra anglakalbiai trečios
ar net ketvirtos kartos Amerikos lie-
tuviai, renkasi kiekvieno mėnesio
antrą antradienį mokytis lietuviškų
papročių, Lietuvos istorijos, kartu pa-
dainuoti ir puoselėti bei branginti
savo lietuvišką paveldą.

* * *
Gruodžio 13 d. Lietuvos Vy-

čių 3-ji kuopa 24-tą kartą šventė
bendras Kūčias. Vyčiai rinkosi Šv.
Jurgio parapijoje, kurioje klebonu yra
Lietuvos Vyčių centro valdybos dva-
sios vadas msgr. Juozas Anderlonis.
Išklausę sekmadienio vigilijos šv. Mi-
šias, parapijos salėje prie šventiškai

papuoštų stalų laužė ir dalijosi plot-
kelėmis, tęsdami savo prosenelių
tradicijas. Jau kelinti metai Phila-
delphia Vyčiams jvadovauja Irene
Ozalis.

* * *
Po metų pertraukos Phila-

delphia skautų Kūčios gruodžio
14 d. vėl sutraukė gausų būrį sve-
čių į Šv. Andriejaus parapiją. Po
10:30 valandos ryto lietuviškų šv. Mi-
šių, šventiškai papuoštus ir Kūčių
valgiais nukrautus stalus pašventino
Šv. Andriejaus parapijos kelbonas
kun. Petras Burkauskas. Po tradici-
nės maldos ir plotkelių dalijimosi, ka-
lėdinių linkėjimų ir vaišių popietė
baigta bendru kalėdinių giesmių gie-
dojimu. Prieš išsiskirstant sustojus
ratu, sujungtomis rankomis sugiedo-
ta skautiška „Ateina naktis”. Skautų
Kūčiose dalyvauja visų kartų ir visų
bangų lietuvių šeimos. Skautų bran-
duolį sudaro pokario atvykėlių kartos
atžalos. Maistą gamina skautų ma-
mos ir močiutės. Skautams vadovau-
ja Laima Bagdonavičienė. 

Trumpos Philadelphia žinutės

Kalėdų proga užsakykite ,,Draugą” savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms ir
pažįstamiems (metams JAV $150.00)

Mes nusiųsime pranešimą,
kad Jūs užprenumeravote
,,Draugą” jų vardu.

Kalėdų proga
užsakau ,,DRAUGĄ”
SIŲSKITE:
Vardas, pavardė
Adresas:
Miestas, valstija, zip code

DOVANOJA:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija, zip code

Geriausia kalėdinė dovanaGeriausia kalėdinė dovana
,,DRAUGO”,,DRAUGO” prenumerata!prenumerata!

Lietuvių Operai aukojo:

$1,000 M. Jablonskis, a.a. dr. K. Jablonskio atm; A. Brazis; P. N. Pau-
lauskas. $500 Knights of Lithuania  Foundation. $250 A. Krišto-
laitis; K. J. Poorman. $200 J. Dainauskas. $100 A. Šmulkštienė; P.
B. Gylys; XX; Čikagos Moterų klubas. $90 P. Kiškūnas.$50 G. Bur-
neikis; Zm. Masonry Inc.; Value Masonry Inc.; V. A. Sinkevičius; R.
Juškaitis, I. J. Smalstys. $40 Z. Zvirgzdys; V. Pikelis; MKM Masonry
Company. $35 J. Jakševičius. $30 I. Urbonas. $25 I. V. Juškus; A. Jo-
nas; V. Lukas; J.  B. Kasperavičius. $20 J. A. Gumbelevičius; J. V. Kir-
velaitis; United  Heat Treating Serv. Inc. $15 T. Mankus; E. Jasai-
tienė; J.  R. Variakojis; A. Prapuolenis. $10 T. A. Kazlauskas; E. Kolu-
paila; J. R.  Grabliauskas; B. Mickevičienė; A. Dobrovolskienė; J. Vil-
kelis; J. Baužys. $5 P. Guobužis.
Pokylio metu laimėti prizai ir paaukoti Lietuvių Operai: $250
A. Zastarskis. $150 Z. Baltramonas; $100 J. I. Kasis; D. Noel.
Nuoširdžiai visiems dėkojame. Visi aukotojai bus įrašyti į operetės
„Šikšnosparnis” programą. Lithuanian Opera  Co. Inc. 738 S. Villa
Ave., Villa Park, IL 60181 OperaLt@gmail.com, www.operalt.com

Mylimam tėčiui
A † A

STASIUI ALŠĖNUI

mirus, giliai užjaučiame mūsų mielą sesę STEFĄ
ALŠĖNAITĘ-URBAN, jos šeimą bei visus artimuosius.

Vašingtono vyr. skaučių židinys

PHILADELPHIA, PA

Helsinkyje surengtas kalėdinis vakaras 
lietuvių bendruomenei

Lietuvos ambasadoje Suomijoje
gruodžio 10 dieną surengtas tradici-
nis kalėdinis vakaras Suomijoje gy-
venantiems lietuvių bendruomenės
nariams.

Ambasadoje susirinkusius vis
didėjančios bendruomenės narius
pasveikino laikinoji reikalų patikė-
tinė Eglė Bloznelienė, pasirodymą
surengė Helsinkio šeštadieninės lie-
tuvių mokyklėlės vaikai.

Prie Kalėdų eglutės šurmuliavu-
sius mažuosius nudžiugino atvykęs
Kalėdų senis, kurį vaidino šiuo metu
Suomijoje dirbantis lietuvių režisie-
rius Artūras Pozdniakovas.

Suomijos Lietuvių Bendruomenė
oficialiai įregistruota 2006 metų rug-
pjūčio mėnesį. Šiuo metu Suomijoje
gyvena daugiau kaip 700 Lietuvos
piliečių.

www.lietuviams.com

Portugalijos lietuviai šventė Kalėdas 
ir aptarė kitų metų planus

Gruodžio 13 dieną Portugalijoje
gyvenantys ar laikinai dirbantys lie-
tuviai susirinko kartu atšvęsti Kalė-
das ir palydėti senuosius metus.

Susitikimas vyko restorane ant
Težo upės kranto, tad šiai progai pa-
sirinktoji vieta atitiko šventinę nuo-
taiką – švelnus bangų teliuškavimas,
taikiai besisupančios jachtos ir iš
kitos upės pusės žvelgiantis, virš mū-
sų visų rankas ištiesęs Kristus Kara-
lius priminė, kad esame svetur... bet
drauge!

Į šventinius pietus susirinko
daugiau žmonių, nei tikėtasi: jau
esantys bendruomenės nariai, Lietu-
vos ambasadorius Portugalijai Algi-
mantas Rimkūnas su žmona, minist-
rė patarėja Hilda Griškevičienė su
šeima, kiti ambasados darbuotojai,
bei – kas tikrai labai smagu – visai
neseniai mus susiradę lietuviai. Tiki-
mės, kad mūsų gretos ir toliau augs.

Po šventinės dalies vyko darbas –
visuotinis narių susirinkimas. Jo
metu daugiausia dėmesio buvo skirta
ateinančių metų renginiams. Po
kiekvieno renginio aptarimo atskirai,
buvo pritarta Valdybos pirmininkės
Ingos Kilikevičienės pasiūlymams:
surengti lietuvių kultūros dienas,

vaikų piešinių konkursą „Aš – lietu-
vis”, Lietuvos vardo 1000-mečiui
skirtą viktoriną „Ką mes žinome apie
Lietuvą” ir nuotraukų konkursą
„Mano Lietuva”, bendruomenės na-
rių rankdarbių parodą, suruošti iš-
kylą kajakais ir lietuvių liaudies
dainų vakarą per Jonines. Rudenį, jei
pavyks, išsiruošime į išvyką po Por-
tugalijos gilumą, susipažinti su ma-
žesniais, bet šalies istorijai reikšmin-
gais, miesteliais ir šalies gamta. O ki-
tas Kalėdas švęsime pasipuošę tra-
diciniais tautiniais drabužiais ir val-
gysime pačių paruoštus Kūčių patie-
kalus.

Be to, ruošiamės sutikti visų taip
laukiamą „Ambersail” jachtos įgulą –
šį renginį prijungsime prie Kultūros
dienų, o taip pat susirinkti iškil-
mingam Vasario 16-osios paminėji-
mui.

Taigi, Portugalijos Lietuvių Bend-
ruomenės laukia veiklūs ir turiningi
metai. Norime burtis, bendrauti bei
savo darbais ir gerais pavyzdžiais
garsinti Lietuvos vardą.

Kalėdų proga sveikiname kitų
bendruomenių narius bei visus lietu-
vius bet kuriame pasaulio kampelyje! 

Lietuviams.com

Gruodžio 12 dieną Vokietijoje,
Rennhofo pilyje, įvyko Europos lietu-
vių kultūros centro (ELKC) sureng-
tas akustinis buvusio grupės ,,Airija”
vokalisto Dariaus Milerio Nojaus
koncertas. „Labai malonu po pusės
metų sugrįžti į šią mielą ir jaukią
lietuvybės salelę su nauja muzikine
programa” – galimybe vėl apsilankyti
Hüttenfelde džiaugėsi vasarą čia
vykusiame Europos lietuvių roko fes-
tivalyje dalyvavęs atlikėjas. 

Koncertinėje pusantros valandos
trunkančioje programoje Nojus pris-
tatė savo naujausią, Kalėdomis dvel-
kiantį muzikinį projektą „Apie save
ir kitus”. Taip pavadintas ir Nojaus
akustinio koncerto vaizdo įrašas, ku-

rio DVD albumą lapkričio 27 d.
Airijoje išleido muzikos įrašų kom-
panija ,,Aistian Music”. Šiltos Kalė-
dinių žvakių šviesos užlietoje pilies
salėje skambėjo tiek senos, jau klasi-
ka tapusios Nojaus ir Airijos dainos,
tiek nauji, dar neįrašyti ir tik koncer-
tuose atliekami kūriniai. Ištikimybė
unikaliam muzikos stiliui, profesio-
naliai išdirbti techniniai niuansai bei
nuo scenos sklindanti energija pasie-
kė ir užkerėjo kiekvieno klausytojo
širdis, o dainų nuoširdumas ir iš vo-
kalisto lūpų sklindanti ramybė pri-
pildė susirinkusiuosius pakilia prieš-
šventine nuotaika. 

Europos lietuvių kultūros
centro info

Kalėdinis Nojaus koncertas užkerėjo klausytojus
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�A. a. Vaivos Vėbraitės-Gust
šermenys vyks Dillon-Baxter Funeral
Home (1276 Berlin Turnpike, Wet-
hersfield, CT 06109; tel. 860-956-
1149)  gruodžio 19 d., penktadienį,
nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. 6 val. v. –
malda, šeimos atsiminimai. Gruodžio
20 d., šeštadienį, 10 val. r. Švč. Tre-
jybės bažnyčioje (53 Capitol Ave.,
Hartford, CT) šv. Mišios. Po mišių
parapijos salėje atsisveikinimas su
Vaiva Vėbraite-Gust. Vietoj gėlių
šeima kviečia auką siųsti demokrati-
jos plėtros darbams, vykdomiems
Piliečių santalkos Lietuvoje. Čekį
skirti: LAC, Inc. – Democracy De -
velopment Fund ir siųsti: JAV LB
Krašto valdyba, 2715 East Allegheny
Ave., Philadelphia, PA 19134, USA.
Užuojautą dėl Vaivos netekties lietu-
vių ir anglų kalba galite pareikšti:
myvaiva.blogspot.com

�,,Drauge” galite įsigyti kalėdai -
čių. Pranešame, kad ,,Drau go” krau-
tuvėlė dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30
val. p. p. Kartu galėsite įsigyti ge-
riausią Ka lėdinę do vaną  – knygą,
kurių pasi rin kimas yra labai didelis.
Kvie čiame apsilankyti. Tel. pasiteira-
vimui: 773-585-9500.

�Gruodžio 21 d. 10:30 val. r. šv.
Mišios ir Kalėdinis koncertas Tėvų
jėzuitų koplyčioje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago). Dalyvauja: mokytojos
Jolantos Banienės fortepijono klasės
mokiniai ir vaikų estradinio dainavi-
mo studija ,,Tu ir aš” (vadovė Loreta
Karsokienė).

�Sutikime Naujuosius metus su
Lie tuvių opera gruodžio 31 d. Jau ni -
mo centre. 8 val. v. – kokteiliai, 8:30
val. v. – vakarienė (,,Ku ni gaikščių už -
eiga”). Šventinė programa: Liutauras
Navickas (operos solistas iš Vilniaus),
Genovaitė Bigenytė ir kiti atlikėjai.
Šokiams gros ,,Kau kas”. Kaina – 85
dol., paaugliams – 50 dol. Kviečiame
at vykti su šeimomis. Vietas už si -
sakyti telefonais: 773-501-6573 (Ele -
na Ablingytė), 630-257-6481 (Vir gi -
nija Savrimienė) arba 773-434-7919
(Ri mas, ,,Atlantic”).

�Naujus metus sutikite su Bri gh-
ton Park parapijos choru gruo džio  31
d. 8 val. v., Brighton Park mokyklos
salėje, 2745 W. 44th St. Chicago, IL.
Įdomi programa su dainomis! Šo -
kiams gros Ligita ir Algimantas Bar -
niškiai, skanų maistą gamins Anta -
nas! Bilieto kaina užsisakant iš anks-
to tik 45 dol. (Prieš vakarienę – 60
dol.). Čekius siųsti: Vilijai Vaka rytei,
9824 S. 50th Court, Oak Lawn, IL
60453 Tel. pasiteiravimui: 708-703-
7114 arba 773-627-2137. Kviečiami visi.

�Šv. Onos bažnyčioje, Beverly
Sho res, IN sekmadienį, gruodžio 21
d. 1 val. p. p. bus aukojamos šv. Mi -
šios lietuvių kalba. Šv. Mišias aukos
kun. Antanas Gražulis, SJ. Po pa-
maldų Beverly Sho  res lietuvių klubas
ruošia kalė dinį pabendravi mą. Visus
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

�Kviečiame visus 2008 m. gruo -
džio 21 d., 12 val. p. p.  į Šv. Kazi mie -
ro parapijoje (2718 S. George Street,
Los Angeles, CA 90027), Lietuvos
Dukterų ruošiamas lietuviškas Kū -
čias. Auka – 30 dol.  (vai kams iki 10
me tų nemokamai). Skanūs tradici-
niai valgiai. Kalėdines giesmes atliks
Šv. Kazimiero parapijos choras. Prisi -
min sime senus lietuviškus papro čius.
Prašome užsisakyti stalus, vie tas pas
Onutę Katilienę tel.: 323-650-2263
arba Genutę Žaliūnienę tel.: 323-661-
4267.

�Šių metų gruodžio 23 d. mūsų
prel. Jonas Kučingis švęs savo 100
metų amžiaus jubiliejų. Tad kviečia -
me visus gruodžio 28 d. atvykti į Šv.
Kazi mie ro parapijos bažnyčią (2718
S. George Street, Los Angeles, CA
90027) pagerbti mūsų kun. prel. Joną
Kučingį jo Jubiliejaus proga. Šventėje
taip pat dalyvaus prel.  E. Putrimas
iš Kanados. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti ir lydėti mūsų prelatą savo
maldose.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

čiams būtų ypatingai smagu klausyti
ir kartu dainuoti. ,,Pučia vėjas” įrašė
dainininkai ir mu zikantai, tarp jų
Darius Polikaitis, Rasa Poskoči mie -
nė, Kęstutis Dau gir das, Audrė Bud -
rytė-Nakienė, Marius Polikaitis,
Aud rius Polikaitis ir kiti. Taip pat
girdėsite dainuojant Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos vaikų cho -
rą ,,Vyturys”. Šios plokštelės siela ir
širdis – Daina Ma tu saitienė, kuriai ir
kilo mintis surinkti ir įrašyti šias
vaikiškas daineles. Įrašo vedėjas –
Vidas Neve rauskas. Pro jektą parėmė
,,Pipirų ratelis” ir Amerikos Lietuvių
Mon tessori draugija.

Tai tikrai puiki Kalėdinė dovana
mažiesiems vaikučiams, tėveliams,
kurie turi mažus vaikučius ir vi-
siems, kurie nori prisiminti vaikystė-
je dainuotas dainas.

Kompaktinės plokštelės  kaina
— 15 dol. Ją galima įsigyti paštu, pri -
de dant 10,25 proc. mokestį, užsi -
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai -
na – 5 dol. Per siunčiant daugiau
plokštelių, už kiek vieną papildomai
siunčiamą plokštelę – 2.5 dol. siunti-
mo mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500. 

Paruošė L. A.

Neseniai ,,Drauge” rašėme apie
kompaktinę plokštelę (CD) ,,Pučia
vė jas”. Skaitytojai jau gali ją įsigyti
mūsų knygynėlyje. Tai puikus dai -
nelių ir eilėraštukų rinkinėlis vai -
kams. Autoriai šį rinkinėlį taiko
jaunoms šeimoms, norinčims smagiai
lietuviškai bendrauti su savo vaikais. 

Plokštelėje rasite šias popu-
liarias vaikiškas daineles – ,,Du
gaideliai”, ,,Šiaudų batai”, ,,Garnys”,
,,Tas mažasis traukinukas”, ,,Lyja,
lyja lietus”,  ,,Rudnosiukas”, ,,Ateina
naktis” ir daug daug kitų. CD
dėžutės knygelėje rasite dainorėlį su
įrašytų dainų žodžiais. Dauguma
dainų ir eilėraščių atliekami su jude-
siais bei atkartojimais, kad vaiku -

Vinco Krėvės mokyklos Kalėdų
elgutė vyks gruodžio 21 d., 12 val.
p.p. Šv. Andriejaus lietuvių parapijos
salėje po lietuviškų šv. Mišių. Kalė -
diniame vaidinime dalyvaus ne tik
mo kiniai, bet ir jų mokytojai bei tė -
veliai. Atvyks visų vaikučių laukia-
mas Kalėdų senelis. Mokyklai vado -
vauja Jūratė Vrubliauskienė. Pasi tei -
ravimui: Jorūnė Balčiūnienė, tel.:
484-416-3212 arba rašytiel. pašto ad-
resu:  jorunebalciuniene@yahoo.com 

***
Naujų metų sutikimo ir savo

šimt mečio jubiliejinių metų uždary-
mo šaunų pokylį rengia Philadelphia
Lietuvių namai. Šokiams gros iš
Connecticut pakviesti A & R Arvydas
ir Rimas, žinomi ir publikos mylimi
video ir muzikos DJ. Pokylio pradžia
8 val. v. Bilietų kaina – 65 dol. asme-
niui, 125 dol. porai, jaunimui – nuo-

laida. Bilietų užsakymus priima Vio -
leta Bendžiūtė tel.: 215-917-0042, Ilo -
na Babinskienė tel.:609-271-4991 ir
An gelė Puodžiūnienė tel.: 215-632-
2534.

***
Šv. Andriejaus lietuvių parapijos

tradicinis kalėdinis koncertas, kas-
met rengiamas pirmą sekmadienį po
Naujų metų, vyks sausio 4 d., 2 val. p.
p. Šv. Andriejaus bažnyčioje, 19-ta ir
Wallace St. sankryža, Philadelphia.
Programą atliks choras ,,Laisvė”,
vadovaujamas Ilonos Babinskienės ir
amerikiečių ,,Handbell Choir”, pe -
reitais metais paįvairinęs koncertą ir
šiltai klausytojų priimtas. Chorui
,,Laisvė” akompanuos muz. George
Akerley, dažnai talkinantis choro
kon certuose. Šv. Andriejaus kalėdinis
koncertas sutraukia ne tik lietuvių,
bet ir amerikiečių gausią publiką.

TMGč

Šventiniai renginiai Philadelphia

Gerbiamieji, ieškau nusipirkti J. Rimšos, V. Vizgirdos, K. Šimonio, P.
Puzino, J. Šileikos, A. Galdiko,  P. Domšaičio, K. Jonyno,  V. Petravičiaus,
V. Igno, K. Žoromskio, M. Dobužinskio, K. Skleriaus, V. Kasiulio,  A.
Žmuidzinavičiaus, J. Pautieniaus, P. Kaupo, M. Šileikio, A. Varno, V. Ra-
to, Čeponio, Tuleikio, Švažo, Gustaičio, Kisarausko,  A. Savicko, A. Mar-
tinaičio, Ciplijausko, Petrulio, A. Samuolio, J. Mackevičiaus, A. Valeškos
ir daugelio kitų lietuvių dailininkų sukurtų tapybos ir grafikos darbų.

Taip pat norėčiau širdingai padėkoti ir pasveikinti su Šv. Kalėdomis
visus, kurie atsiliepė į mano prašymą arba ketina tai padaryti ateityje.

Tel.: 617-459-9952 (USA), el. p.: modeboston@yahoo.com
Adresas: Modestas Rimkus P. O. Box E34, S. Boston, MA

02127, USA

Kalėdiniai sveikinimaiKalėdiniai sveikinimai
* * *

Savo draugams bei pažįstamiems linkime malonių Kalėdų švenčių,
Naujieji Metai teatneša sveikatos ir Dievo palaimos.

Regina Vaitkienė ir  Vytautas
New Buffalo, MI

* * *
Edmundas ir Marija Vasiliauskai, Hinsdale, IL, sveikina draugus

ir pažįstamus su ateinančiomis Šv. Kalėdų šventėmis ir linki Aukščiau-
siojo palaimos Naujuose Metuose. Vietoje kalėdinių kortelių, skiria auką
„Draugui”.

* * *
Sveikinu draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga,

linkiu Dievo Palaimos, laimės ir stiprios sveikatos!        Ada Sutkuvienė

* * *
Sveikinu draugus ir artimuosius su Kalėdų šventėmis ir dėkoju visiems

už man labai mielą užjautimą, pareikštą dėl žmonos Irenos iškeliavimo
amžinybėn. Algis Regis

Vaiva Vėbraitė-Gust

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500


