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Nacionalinės premijos enausiems 

Rašytoja Jurga Ivanauskaitė 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 13 d. (ELTAj 
— Kultūros ministerijoje posėdžia
vęs Lietuvos nacionalinių kultūros ir 
meno premijų komitetas paskelbė 
devynis 2005 metų laureatus — ra-

Kino režisierius Arūnas Matelis 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

šytojus, dailininkus, muzikus, teatro 
ir kino režisierius. 

Kino režisierius Arūnas Matelis 
apdovanotas už humanistinių verty
bių įprasminimą, dokumentinės ki

no eseistikos ka lbą filme , ,Pr ieš 
parskrendant į Žemę" (2005), kur is 
pelnė ir pagrindinius Europos doku
mentinio kino apdovanojimus. 

Rašytojui Juozui Apučiui Nacio
nalinė premija pask i r ta už savitą 
praeities ir dabart ies jungtį, už hu
manistinę poziciją 2005 metais iš
leistoje knygoje „Vieškelyje džipai". 

Rašytoja J u r g a I v a n a u s k a i t ė 
Nacionaline premija apdovanota už 
atvirumą pasauliui bei jo kul tūr inei 
įvairovei knygoje ,,Tibeto mandala" 
(2004) ir kintančių vertybių pojūtį 
romanuose. 

Poetas Aidas Marčėnas Nacio
nalinę premiją pelnė už klasikinių 
vertybių ir šiuolaikiškumo dermę 
poezijos knygose ,,Dėvėti" (2001), 
„Žmogaus žvaigždė" (2004), „Pasau
liai" (2005). 

Dailininkė Ksenija Jaroševai tė 
garbinga premija įvertinta už kr ikš
čioniškojo dvas ingumo tradici jos 
įprasminimą 2002-2004 metais su
kurtose skulptūrose, o teksti lės dai
lininkė Laima Oržekauskienė apdo
vanota už kūrybišką šiuolaikinės 

Baltarusija; 
Lietuva 
rengia 

perversmą 
Vilnius , gruodžio 13 d. (BNS) — 

Lietuvos užsienio reikalų ministeri
ja pasipiktino Baltarusijos saugumo 
vieno vadovų pareiškimais žiniask-
iaidai, esą Lietuvoje esančiose ba
zėse rengiami Baltarusijos pervers
mininkai, o lapkričio pradžioje vie
šėję Baltarusijos opozicijos atstovai 
buvo mokomi šaudyti. 

„Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija tikisi, kad atviras ir dirbti
nai netrukdomas kaimyninių šalių 
ir jų tautų bendradarbiavimas padės 
išsklaidyti dezinformaciją apie ne
egzistuojančių teroristinių grupių 
rengimą mūsų šalyje ir kitokius apie 
mūsų šalį — NATO ir Europos Są
jungos narę — skleidžiamus mitus", 
— rašoma antradienį išplatintame 
Lietuvos URM pranešime. 

Baltarusijos Valstybės saugumo 
komiteto (KGB) pirmininko pa
vaduotojas Viktor Vegera praėjusios 
savaitės pabaigoje kelioms Baltaru
sijos ir Rusijos žiniasklaidos priemo
nėms pareiškė, kad lapkričio 9-11 
dienomis NATO bazėje Lietuvoje 
jauni Baltarusijos opozicionieriai 
buvo mokomi šaudyti. 

Be to, dienraščio „Kommersant" 
pranešimu, V. Vegera pareiškė, esą 
jo žinybai pavyko aptikti užsienyje 
bazes opozicionierių, besiruošiančių 
sukilimui Nuke l ta į 6 psl. 

iš stažuotės JAV grfžęs D, Gudelis 
planuoja pertvarkąs 

Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS) — 
Prezidento Vaido Adamkaus patarė
jas, Vidaus politikos ir analizės gru
pės vadovas Darius Gudelis, praėju
sios savaitės pabaigoje grįžęs iš sta
žuotės Yale universitete, pirmadienį 
vėl pradėjo darbą Prezidentūroje. Jis 
teigia jau su V. Adamkumi aptaręs 
buvimo JAV metu susikaupusias idė
jas, viena kurių — riboti politinių 
partijų finansavimą. 

Yale universitete D. Gudelis pra
leido keturis mėnesius, tam laikui 
paėmęs nemokamas atostogas. 

J is teigė sunkiai apsiprantąs su 
lietuvišku oru, tamsa ir laiku — su 

žurnaliste kalbėjęsis gerokai po pie
tų jis jautėsi ka ip 7 valandą ryto 
JAV. 

„Vienas geriausių dalykų buvo 
— su kokiais žmonėmis teko ben
drauti. Komanda turbūt sąmoningai 
buvo surinkta labai skirtinga: kas iš 
valstybės institucijų, kas iš privačių 
institucijų, kas iš žmogaus teisių 
institucijų, verslo. Tas pasikei t imas 
požiūriais, vertybių išdėstymas buvo 
vienas pagrindinių dalykų. Suvoki
mas apie pasaulį dabar šiek t iek ki
toks", — kalbėjo D. Gudelis. 

Jis teigė JAV karš ta i diskutavęs 
ir įrodinėjęs N u k e l t a \ 6 ps l . 

R. Šarkiną siūloma vėl paskirti 
Lietuvos banko vadovu 

Vilnius , gruodžio 13 d. (1 
Prezidentas Valdas Adamkus siūlo 
Lietuvos banko valdybos pirmininku 
trečiai kadencijai skirti dabartinį 
banko vadovą Reinoldijų Šarkiną. 

Dekretą dėl siūlymo skirti R. 
Šarkiną Lietuvos banko valdybos 
pirmininku V. Adamkus pasirašė 
pirmadienį. 

Lietuvos banko valdybos pirmi
ninką penkerių metų kadencijai ski
ria Seimas prezidento teikimu. 

59 metų R. Šarkinas Lietuvos 
bankui vadovauti pradėjo 1996 metų 
vasario 15 dieną. 

2001 metų sausio 23 dieną Sei-

Reinoldijus Šarkinas 
Eltos nuotr. 

mas paskyrė R. Šarkiną an t ra i ka
dencijai, kuri baigiasi 2006 metų va
sario 15 dieną. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • C M I C A G O , iLLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • CAX: 5 8 5 - S 2 8 4 AYAA AUGĄS.CRC 

meno kalbos atnaujinimą tekstilės 
pr iemonėmis ir prasmingas meno ir 
tikrovės sąsajas 2001-2005 metų kū
riniuose. 

Kompozitoriui Vytautui Lau-
rušu i Nacionalinė premija paskirta 
už pastarųjų metų kūrinius: „Maldų 
simfoniją" (2001), koncertą orkestrui 
„Discorso concitato" (2003), ,,Con-
certo di corde" dviem violončelėms 
(2002), t r io „Paukšč ių turgus" 
(2001) ir Nuke l ta į 6 psl. 

Siame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Toks elgesys Amerikai 
žalingas. 
Ar moralu netikėti Dievą. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Mūsų virtuvė. 
Kas palaidotas vietoj 
Stalino? 
Dėl JAV LB atstovu \ 
Pasaul io Lietuviu 
Bendruomenės seimą. 
Švento džiugesio popietė. 
Laiminga pasakos 
pabaiga. 

Valiutų santykis 
1 U S D — 2.887 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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Akademinio skautų 
> • • \s • saiuazio suvažiavimas 

j 

Jaunystėje buvę skau ta i s , pra
dėję studijuoti universi tetuose, ne
pamiršo skautų ideologijos, kurią 
įgijo skautaudami ir norėdami toliau 
jos rėmuose gyventi , į s i jungia į 
Akademinį skautų sąjūdį, e idami 
vadovų pareigas draugovėse, tun
tuose bei skautų sąjungos rėmuose. 
Šios organizacijos gimtadieniu yra 
laikoma 1924 m. spalio 16 diena. 
Paminėti šią sukaktį buvo sukvies
tas Akademinio skautų sąjūdžio su
važiavimas. Suvažiavimas įvyko š. 
m. spalio mėn. 14—15 d. Bur r Rid-
ge, IL, Mariot viešbučio patalpose. 

Suvažiavimą at idarė šios orga
nizacijos valdybos p i rmin inkė fil. 
Zita Rahbar . P a b r ė ž d a m a , kad 
„švenčiame 81 jubiliejų. Džiugu 
žvelgti į j aunus , vyresniuosius ir j au 
gražaus amžiaus su laukus ius aka- . 
demikus. Dalyvių skaičius rodo, kad 
ši organizacija gyvuoja, skleidžia 
sparnus ateičiai. Tai pa t labai džiu
gina, kad skautai akademika i per. 
tokį ilgą metų laiką išlaikė skau
džius bandymus, sudedami dideles 
gyvybės aukas dėl Lietuvos laisvės. 

Apleidus tėvynę ir a t s idūrus 
svetimuose kraštuose, neužgesinote 
meilės savajam kraštui ir savajai 
akademinei organizaci jai . Džiau
giuosi, kad gaiiu ka r tu su jumis 
švęsti 81 jubiliejų. Mūsų daug orga
nizacijos narių prarado gyvybę, 
kovodami dėl Lietuvos laisvės. Pa
gerbkime juos m i n u t ė s tyla", — 
baigė savo pranešimą valdybos pir
mininkė. Suvažiavimą dar sveikino 

fil. Rimas Griškelis, einąs tarybos 
pirmininko pareigas Skautų sąjun
goje. Prie sveikinimų prisijungė fil. 
Leonas Maskaliūnas, Vydūno fondo 
tarybos pirmininkas, prof. dr. fil. 
Algis Avižienis, inž. fil. Eugenijus 
Vilkas ir eilė kitų visuomenės 
veikėjų. 

Po sveikinimų buvo pristatyta 
suvažiavimo darbotvarkė: 1. LR 
„Prezidento rinkimai"; 2. peržiūrų 
veiklos įstatų pr is ta tymas ir jų 
p r iėmimas ; 3. atskiros filisterių, 
Korp! Vytis ir Akademinė skaučių 
draugovės sueigos; 4. pristatymas 
trijų filisterių į Garbės narius; 5. iš
kilminga jubiliejinė sueiga ir vakaro 
pokylis. 

Išnagrinėjus pirmuosius suva
žiavimo darbotvarkės punktus, pri
eita prie iškilmingo įvesdinimo nau
jų narių į senjorus ir tikrąsias nares. 
Sesių pasižadėjimą pravedė fil. Ste
pu tė Utz , o korporacijos juostą 
uždėjo fil. dr. Onutė Utz—Gece-
vičienė. Pasižadėjimą davė: Aušra 
Brooks, Audrė Kapačinskienė, Kris
ta Plačaitė. Žibutė Saulytė, ir Julia 
Vallee. 

Į Korp! Vytis senjorus pasiža
dėjimą davė Arūnas Karalis: pra
vedė fil. Steputė Utz, o korporacijos 
juostą užrišo fil. Rimas Gecevičius. 
Akademikai, baigę studijas ir įgiję 
mokslinį laipsnį, yra keliami į fi
listerius. Šioms ceremonijoms va
dovavo fil. Danguole Bielskutė, pa
žymėdama universitetą baigusį sen
jorą Moacir P. de Sa Pereira. 

A.S.S. suvažiavime ir metinėje šventėje 
Julytė Plačaitė-Kudirkienė sega vyr. sk. t 
na, įstojus į organizaciją.' 

Akademinis skautų sąjūdis ir 
Lietuvių skautų sąjunga išeivijo
je labai įvertina akademikų skau
tišką veiklą tuntuose, stovyklose , 
draugovėse bei visuomeninėje veik
loje, pakeldami ar suteikdami aukš
tesnius sąjungos laipsnius bei žyme
nis. Už nuopelnus Skautų sąjungai, 
veikliai korporantei, fil. dr. Renatai 
Variakojytei-Staniškienei, tarybos 
pirmijos nutar imu, buvo suteikta 
paskautininkės laipsnis. Skautinin-
kės įžodį pravedė fil. Jolanda Ke-
relienė, o žalią kaklaraištį užrišo fil. 
Jonas Variakojis. Birutei Ankutei 
buvo „vėliavos" žymuo. 

Visus, davusius pasižadėjimus, 
pakeltuosius į aukštesnius laipsnius 
ir išrinktuosius į Garbės narius, fi
listerius, sveikino Garbės narys, il
gametis Vydūno fondo pirmininkas 
fil. Vytautas Mikūnas, Skautų są
jungos išeivijoje tarybos pirminin
kas fil. Rimas Griškelis, Akademinio 
sąjūdžio valdybos pirmininkė fil. Zi
ta Rohbar, pabrėždami, kad jų dar
bai nesibaigia ir kvietė neužmiršti 
skautiškų idealų, tarnaujant Dievui, 
tėvynei ir dirbant artimo gerovei. 
Mūsų visų darbas ir siekis yra 

A.S.S. centro vadijos ASD pirm. p.s. f i l . 
.n . Kritai Plačaitei ASD ženklelį ir sveiki-

s. f i l . Gintaro Plačo nuotrauka. 

dirbti lietuviškai skautijai. Palai
kyti a r t imus ryšius su Lietuvos 
skautais ir tėvynėje likusiais bro
liais bei sesėmis. 

Yra sena tradicija, kad naujai 
įvesdintos sesės ir broliai pasikeičia 
dainomis, kurias dainuoja visi iš
kilmėse dalyvaujantys akademikai 
ir svečiai. Labai populiari yra Vi
liaus Bražėno daina ,,Dievui, tau tė
vyne, ir žmonijai, skiriam visą mei
lę mes savo širdžių". Sugiedojus 
„Gaudeamus igitur" iškilminga su
eiga ir suviažiavimas buvo baigtas, 
nes dar laukė pokylis. 

Antanas Paužuolis 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Ir vėl spaudoje maty t i prie pa

vardžių raidės p.s. Taškas t a rp rai
džių reiškia, kad čia yra sutrum
pinti žodžiai. Tai ką san t rumpos 
reiškia mūsų s t r a ipsn iuose prie 
skautų vadovų, —ių pavardžių? Jei 
rašome, kad sesė yra paskaut inin-
kė, tai to vieno žodžio sut rumpini 
mas yra ps. 

Spausdiname įpras t ines skau
tiškų pavadinimų s a n t r u m p a s : 

ASD — Akademikiu Skaučių 
Draugovė 

ASS — Akademinis Skautų Są
jūdis 

d-vė — draugovė 
D-kas — draugininkas 
fil. — filisteris 
g. — gintare 
j .b . —jūrų budys 
j .p s . —jūrų paskautininkis, — ė 
j . s . —jūrų skautininkas, — ė 
j .v . s . — jūrų vyresnis skauti

ninkas, — ė 
LSB — Lietuvių Skautų Brolija 
LSS—Lietuvių Skaučių Seserija 

LSS — Lietuvių Skautų Sąjunga 
LSF — Lietuviškosios Skauty-

bės Fondas 
prit. sk. — prityręs skautas, — ė 
ps. — paskautininkis, —ė 
psl. — paskiltininkas, — ė 
senj. — senjoras 
s.v. — skautas vy t is 
sk. — skautas, skautė 
s. — skautininkas, — ė 
si. — skiltininkas, —ė 
t.n. — tikroji narė 
vair. — vairininkas, — ė 
valt. — valtininke — ė 
v.s. — vyresnis skautininkas, — 

ė 
v.si. vyresnis skiltininkas, — ė 
VT — Vadijos Pirmininkas,—ė 

(pareigos) 
VS — Vyriausias Skautininkas, 

— ė, (pareigos) 
VSP — Vyriausio Skautininko, 

— ės Pavaduotojas, — ja —(parei
gos) 

Iš „Skautų aido", 
2005 m. 

Š m. lapk r i č io m ė n . . Pasau l io l i e tuv iu cen t re vykusioje m a d ų pa rodo je sve
čiams m a l o n i a i p a t a r n a v o „ N e r i j o s " t u n t o j u r u skautės. 

UTYBĖS KELIO" 
tęsinys 5 psl. 
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JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 men.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$l 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 men.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 «1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant į Lietuva: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakci)a@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turinj neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsniu nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją 

Ei-paštas 
rastine^draugas.org 

skelbimai@draugas org 
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mailto:administracija@draugas.org
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AR MORALU NETIKĖTI 
DIEVĄ? 

ĮONAS KAZIMIERAS 
BURDULiS 

Daugumai žmonių toks klau
simas neiškyla visą gyvenimą, todėl, 
kad j ie apie tai neturi progos su
simąstyti . Vieni tikintieji (jų anaip
tol nėra mažai) tiki Dievą todėl, kad 
yra ta ip įpratę, tėvų išmokyti, tačiau 
su morale jo nesaistydami. Jeigu 
k a r t a i s t enka padary t i nuodėmę, 
ypat inga problema neiškyla, atsira
dusį nesklandumą t a r tum buitinį 
nesusiprat imą visada galima ištai
syti per atgailos sakramentą - pri
eiti išpažinties, ir susitaikyti su Die
vu. Tokia nuosta ta patį sakramentą 
padaro kasdieniniu dalyku, kuris 
gali būti vartojamas pagal reikalą. 

Ki ta dalis tikinčiųjų yra iš
s iugdę gilų rel igingumo jausmą, 
j iems nusidėti reiškia ne tik gilų vi
dinį konfliktą, bet ir konfliktą su 
Dievu. Jų atgaila yra tikra, ne atsi
randan t i iš reikalo „pataisyti rei
kalus", o nuolatinis rūpestis savo 
sielos būkle. 

Netikintiej i Dievo ir moralės 
santykį taip pat supranta nevieno
dai. Vienų (kartais ir religingose šei
mose išauklėtų) protas atsisako pri
pažinti Dievo buvimą „iš principo". 
J ie linkę vadovautis savo protu pri
imtomis nuostatomis ar iš šalies įsi
savintomis „teorijomis", neva žmo
gus yra aukščiausia būtybė pasauly
je. Kiti, yra auklėti be Dievo iš ma
žens. Jie nėra linkę susimąstyti tikė
jimo klausimais, nes nemato iš to jo
kios praktinės naudos šiame gyveni
me, o pomirtinis j iems neegzistuoja. 

Be abejo, į šias kategorijas neį
manoma suskirstyti visų tų tikin
čiųjų, kurie 3rra nutolę nuo Dievo, ir 
tų netikinčiųjų, kurie jo niekada 
nepažinojo, tačiau ne tai yra mūsų 
tyrimo tikslas. 

Mums, suformulavus rūpimą 
klausimą, svarbu išsiaiškinti, kaip 
apskritai galima netikėti -Dievą ir 
gyventi be jo šiuolaikinėmis sąly
gomis, kai voš prieš penkiolika metų 
atgavus laisvę ir nepriklausomybę, 
sugriuvo ne t ik okupanto mums 
pr imes tas gyvenimo būdas , bet 
daugeliu atvejų netekome atsparos 
t a ško ir negal ime supras t i , kuo 
mums vadovautis pasikeitusioje tik
rovėje. Susidarė paradoksali situaci
ja , t a r tum sunkiomis sovietinės oku
pacijos sąlygomis tikėjimas mums 
padėjo jas ištverti, o štai, atgavus 
laisvę, t ikėj imas nebepadeda iš
spręs t i m u m s a ts i radus ių naujų 
problemų. Paradoksą gilina ir val
džios nesugebėjimas jų išspręsti, ir 
mums atsivėrusios naujos galimybės 
ta laisve pasinaudoti . 

Trumpam sustokime ties Kier-
kegaard principą, kuris sako, jog 
protas turi negatyvią užduotį - su
stoti paradokso akivaizdoje, ir jį 
patyrinėkime. 

Tenka pripažint i , jog, kad ir 
kaip būtų paradoksalu, bet nauja 
laisvė žmogui uždeda naujas gran
dines ir joje slypi ki ta nelaisvė. 
Dievo dažniausiai šaukiamasi tada, 
kai t ampa nebeįmanoma pakelti 
sunkumų - priespaudos, nelaisvės, 
okupacijos ir t. t. 

O kas gi darosi, kai tais sunku
mais nusikratoma? Laisvė apsvaigi
na, jos tampa tarsi per daug, tarp 
naujų galimybių pasiklystama, žmo
gaus vidiniame pasaulyje tikėjimui 
ir sielos reikalams nebelieka vietos 
ir laiko. Jeigu prieš laisvę a tgaunant 
buvo aktual iausia buities problemos, 
mater ia l in ia i nepri tekl iai , laisvę 

atgavęs žmogus pirmiausia puola 
juos beatodairiškai užtikrinti kuo 
patikimiau, su kuo didesne atsarga. 
Jeigu prieš atgaunant laisvę svar
biausia problema buvo dvasinė 
priespauda, laisvę atgavus, pirmiau
sia nuklystama į naujus tiesos ieško
j imus. Išbandoma viskas - nuo 
naujų tikėjimų ir fanatiškų sektų iki 
rafinuotų ištvirkavimų, nuo pseudo-
filosofijų iki narkotikų. 

Mūsų neturi stebinti, kad įstaty
mai Lietuvoje neveikia, kad pat i 
teisėtvarkos sistema yra nihilistiš
ka. Atvirkščiai, tai mūsų sąmonė dar 
nesugebėjo priimti naujos pasaulio 
sanklodos. Daugeliui „dainuojančios 
revoliucijos" pavadinimas atrodė 
kaip graži metafora, kaip savotiškas 
savęs pagyrimas už taikų, tarsi ne
pavojingą, didvyrišką poelgį. Ir tik 
nedaugelis iš mūsų sugebėjo netgi ne 
įžvelgti, o tik nujausti, kad pavojai 
mūsų ateityje dar laukia, kad tik
ruosius sunkumus dar teks įveikti. 
Ir labai gaila, kad tokios įžvalgos 
nebuvo lydimos tikro pasiruošimo, 
kad nebuvo pasipriešinta kliudy
mams, kurie mums dar ir šiandien 
kamuoja ir nežinia kada pasibaigs. 

Tie kliudymai visų pirma kyla iš 
aukščiausios mūsų valdžios, jie gims
ta visose jos grandyse - įstatymų lei
džiamojoje, vykdomojoje, savival
doje ir teismuose. Padėtį dar labiau 
apsunkina tai, kad į Seimą ir į savi
valdą ateina nauji tautos atstovai, 
kuriems vis sunkiau susigaudyti 
giluminiuose tikrovės kloduose, ku
riems atrodo, kad tvarkyti tereikia 
tik su ekonomika susijusius dalykus. 
Tokiu atveju dvasiniam visuomenes 
gyvenimui dėmesio nebelieka. Tuo 
būdu ratas užsidaro - visuomenė 
blaškosi, negalėdamas teisingai pa
sirinkti tarp laisvės ir pareigos, o 
tautos atstovai, - asmeninius ir gru
pinius interesus iškėlę aukščiau pa
reigos. Ir čia aišku, kodėl negalime 
išsirinkti kitokios - geresnės - val
džios, negu esame verti, - mūsų są
monė turi susidariusi netikrą, iš
kreiptą vaizdą, kokia ta valdžia tu
rėtų būti. 

Taigi galime daryti išvadą, jog 
kiekvienai revoliucijai, ar ji būtų 
kovojanti, ar dainuojanti, ar ji pa
gimdytų žudynes, ar vagystes, yra 
būdingi vieni ir tie patys dėsniai, - j i 
sugriauna ne tik nusistovėjusio 
išorinio pasaulio tvarką, bet ir suar
do jo vaizdinius mūsų sąmonėje ir, 
kas dar blogiau, mūsų pasąmonės 
gelmėse, priversdama pasekmes už 
sugriovimus išgyventi ir už tai 
atkentėti kiekvieną žmogų. 

Žmogaus santykis su Dievu yra 
pamatinis žmogaus egzistencijos 
principas. Dėl to netenka nei gin
čytis, nei diskutuoti. Tikėjimas, ku
riuo šis santykis įtvirtintas sielos 
gelmėse, duoda žmogui galimybę 
orientuotis besikeičiančioje tikrovė
je netgi ir tuo atveju, jeigu tie 
tikrovės pokyčiai yra labai spartūs, 
didelio masto ir išeina už žmogaus 
praktinio patyrimo ribų. Tai labai 
ryškiai pademonstravo Didžioji 
prancūzų revoliucija. Jos metu buvo 
paskelbtas karas tikėjimui, nusa
vintas Bažnyčios turtas, panaikinti 
vienuolynai, kunigams uždraus ta 
vykdyti savo pareigą. Naujajai re
voliucinei tvarkai pakluso daugelis 
kunigų, kurie stojo tarnauti revoliu
cinei vyriausybei, daugelis vedė ir 
tapo pasauliečiais. Tačiau tikėjimas 
Prancūzijoje nežuvo. 

Lietuvoje, kaip ir kituose bolše
vizmo pavergtuose kraštuose itin 

DANUTĖ BINDOKIENE 

Toks elgesys 
Amerikai žalingas 

Didžioji Amerikos dalis dreba 
nuo šalčio. Sniegas užvertė 
kelius ir gatves, nors iki žie

mos, bet tos — pažymėtos kalendo
riuje — dar daugiau kaip savaitė. 
Dejuoja žmonės, slidžiais ir užpus
tytais keliais besistengdami pa
siekti darbovietes; rankas grąžo 
prekybininkai, nes nepalankus 
oras atgraso nemažai pirkėjų, o 
juk iš prieškalėdinio laikotarpio 
tiek daug pelno tikėtasi... 

Paminėk kam „klimato atšili
mo" pavojus, apie kuriuos jau se
niai kalbama bei rašoma, ir paš
nekovas tik ranka numos: nesą
monė! Būtų gerai, kad bent kiek 
atšiltų, nes kuro kainos jau šok
telėjo kone „aukščiau bambos", o 
žiema dar net neprasidėjusi. Kas 
bus sausio, vasario mėnesį, ypač 
jeigu buto ar namo savininko paja
mos nedidelės, bet visgi jis „per 
daug turtingas", kad gautų val
džios paramą kuro sąskaitoms 
susimokėti? Žiemai sukausčius 
aplinką, eiliniam žmogui neatrodo 
labai svarbu, kad kažkur — Žemės 
ašigaliuose — sparčiai t irpsta am
žinieji ledynai, kad vasaros metu 
pagausėjo nuostolingų audrų (ura
ganams pavadinti net vardų pri
trūko) ir pranašaujamos dar di
desnės stichinės nelaimės, jeigu 
nebus sustabdytas vadinamasis 
šiltnamio efektas, a ts i randant is 
dėl industrinių dujų išmetimo į 
atmosferą. Daugeliui daug svar
biau, kad nenukentėtų jų kasdie
nybės patogumai, pakaktų pigaus 
benzino automobiliams ir žinias-
klaida liautųsi tamsiomis prana
šystėmis kvaršinusi galvas. 

Atrodo, kad panašios nuomo
nės yra ir JAV valdžios viršūnės, 
tik jų motyvai kiek kompiikuotes-
ni. Praėjusį penktadienį Mont-
realyje fKanada) pasibaigė Jungti
nių Tautų sukviestas pasaulio va
dovų ar jų atstovų suvažiavimas, 
kuriame buvo diskutuotas būtent 
šiltnamio efekto klausimas, re
miantis 1992 m. pasirašyta sutar
timi, saistančia visas pramonines 
valstybes iki 2012 m. žymiai su
mažinti į atmosferą išmetamų 
kenksmingų dujų kiekį. Pasita
rimų įkarštyje, ketvirtadienio va
kare, pagrindinis JAV derybinin
kas Harlan J. Watson, pasiklau

sęs vis aštresnių suvažiavimo da
lyvių priekaištų Vašingtonui, atsi
sakančiam įsipareigoti, kaip kitos 
vals tybės, ribojant kenksmingų 
taršalų išmetimą į orą, pakilo nuo 
derybų stalo ir išėjo iš salės. Ap
linkosaugos gynėjai tokį Amerikos 
atstovo pasielgimą pavadino aki
brokštu visiems, maždaug dvi sa
vaites trukusiems, pasitarimams. 
Amerikos laikysena ne tik Kyoto 
protokolo, bet taip pat ankstesnio
jo, Rio de Janeiro (Brazilija) suva
žiavime pasirašyto, susitarimo 
atžvilgiu per pastaruosius metus 
susulaukia vis daugiau priekaištų 
ir pasipiktinimo, juo labiau, kad 
Amerika laikoma viena didžiausių 
oro taršos kaltininkių. Atsisaky
mas tų taršalų kiekį sumažinti yra 
aš t rus krislas sutartis pasirašiusių 
ir j as jau patvirtinusių pasaulio 
valstybių akyse. Prez. George W. 
Bush nuomone, Amerikos pra
monės (ir susisiekimo) pritaiky
m a s Kyoto protokolo reikalavi
mams pareikalautų daug išlaidų ir 
būtų per daug Amerikai nuostolin
gas. Tai nereiškia, kad Amerikos 
pramonė (žinoma, savanoriškai, 
suprasdama pavojų planetos atei
čiai) neieško priemonių sumažinti 
išmetamų į orą taršalų kiekį. At
l ikdama tai pagal pačių nusis
tatytą, o ne užsienio valstybių 
sutarčių padiktuotą, laiko eismą, 
gali pasiekti norimus rezultatus 
veiksmingiau — ir pigiau. 

Kyoto protokolas iki šiol 
patvirtintas 140 valstybių. Pagal 
susi tarimą, šios valstybės tarp 
2008 ir 2012 m. pasižadėjo 12 proc. 
sumažinti oro taršą. Montrealyje 
sušauk tas suvažiavimas turėjo 
svarstyti tolimesnius planus — 
kas darytina po 2012-ųjų, kad 
planetos ateities gerovė būtų kuo 
stipriau apsaugota nuo žmogaus 
veiklos sukeltų pavojų. Vašingtono 
nelankstumas (ir ne tik šiuo atve
ju) Amerikai draugų tikrai ne
suranda, juo labiau dabar, kai tiek 
prez. Bush, tiek Amerikos apskri
tai , populiarumas užsienyje yra 
gerokai kri tęs. Atsižvelgiant į 
pavojus, gresiančius visos planetos 
mastu, nei viena valstybė neturi 
teisės atsiriboti nuo bendrų įsi
pareigojimų. Vašingtonas apie tai 
turėtų rimtai susimąstyti. 

kruopščiai ir sistemingai buvo kovo
jama su tikėjimu. Tenka konsta
tuoti, kad toji kova paliko gilius ran
dus lietuvių tautos sieloje. Įdomu, 
kad juo žiauresnės buvo sąlygos, tuo 
menkesni buvo okupanto laimėji
mai, - Sibiro lageriuose žymiai ma
žiau žmonių nusigręžė nuo Dievo, 
negu pasilikusių Lietuvoje, kur oku
pantas dvasinį tautos genocidą vyk
dė kur kas labiau rafinuotais meto
dais - per švietimą, mokslą, privi
legijų sistemą, darbininkų ir inte
ligentų alkoholizavimo programą. 
Natūralu, kad tokiomis sąlygomis, 
okupantui esminius tautos egzisten
cijos ir dvasinės būties reikmes apri
bojus griežtai apibrėžtos ir toli gražu 
nepakankamos buities problemomis, 
daugelio žmonių morale pašlijo, o 
tikėjimas susvyravo. 

Skaudžiausia šiandienos pro

blema yra ta, kad tikintis žmogus 
yra nepakankamai reiklus tiek sau, 
tiek ir kitam. Dažnas stebėtojas, 
besivadovaujantis krikščionišku ti
kėjimu, kuris kyla iš Dievo meilės 
žmogui, jam ją priėmus ir išplėtus 
savo artimui visos tautos mastu, 
labai dažnai suklysta, nesugebėda
mas kritišku žvilgsniu vertinti savo 
artimo darbus. Atsiranda pakantu
mas ydoms ir nusikaltimams, nepa
kanka kritiško vertinimo, netgi per 
žiniasklaidos kana lus klastingai 
brukamos „teisės rinktis" atžvilgiu, 
kai prisidengiant tariama teise, sten
giamasi legalizuoti narkotikų varto
jimą, prostituciją, viešnamių steigi
mą, kai, prisidengiant tariamomis 
žmogaus teisėmis, reikalaujama ho
moseksualistų vedybų įteisinimo ir 
teisės jiems įvaikinti vaikus. 

Nukelta j 4 psl. 
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• m .LA % t DOTAS V iETOl STAL 
Šiandien jau išaiškinta, jog visos 

versijos apie „didžiojo vado" mirtį -
tolimos nuo tiesos. Greičiaisuai 1953 
m. kovo 9 d. vietoje Stalino jo ben
dražygiai galėjo palaidoti visai kitą 
žmogų! Išeina, jog ilgus metus iš 
Kremliaus šaliai vadovavo Stalino 
antrininkas. 

Išplat intas gydytojų žurna las 
Ne taip seniai buvo išslaptintas 

dešimties gydytojų vestas žurnalas, 
kuriame aprašytos paskut inės Sta
lino dienos. Istorikui ir publicistui 
Nikolaj Dobriuch tapo žinomas sen
sacingos detalės. 

Ką jis pasakoja? Šis žurnalas, 
kuriame registruoti įvykiai nuo 1953 
m. kovo 2 iki 6 d., daro iki šiol 
skelbtos „tiesos" perversmą apie tai , 
kas tuomet vyko. Išslaptintas doku
mentas ir pasirašyta tuo metu bu
dėjusių patalogų išvada parodo visai 
kitokią tiesą. O abejoti, kad tie žmo
nės tokiomis kiekvienam baisiomis 
dienomis galėjo rašyti netiesą, i š 
galvoti ko nebuvo, vargu ar verta. 
Išties, kam? Ar kad paskui atsakytų 
savo galva?! Juk ir ta ip tomis die
nomis Maskvoje vis didėjančiu pa
greičiu buvo sukama baisi politinė 
byla prieš šiuos gydytojus. 

Kas. aprengė Sta l iną 
„Prieš ci tuodamas medicininį 

žurnalą, pasakysiu, jog visi (!) šio 
įvykio tyrėjai visų p i rma remiasi 
Piotr Lozgačiov, kuris neva pirmas 
pamatė mirtinai susirgusį vadą, pa
sakojimu. Taigi Lozgačiov - buvęs 
vasarnamio, kuriame mirė Stalinas, 

komendanto padėjėjas, teigia: „Sta
linas gulėjo ant kilimo šalia stalo. Aš 
greitai iškviečiau Starostin, Tukov ir 
Butusov.- Buvo matyti, kad jis jau 
sušalo, vilkėdamas vien apatinius 
kare iviškus marškinius. . . Staliną 
paguldė ant sofos ir apklojo pledu... 
Kovo 2 dieną atvyko gydytojai... 
Pradėjo Stalino apžiūrą"... 

O dabar gydytojų žurnale skai
tome, kaip buvo iš tikrųjų. „Pirmoji 
apžiūra įvyko kovo 2 dieną, 7 va
landą. Jį apžiūrėjo profesoriai, daly
vaujant Kremliaus gydytojų valdy
bos viršininkui Kuperin... Ligonis 
gulėjo be sąmonės ant sofos su kos
tiumu". 

Tačiau Lozgačiov niekada nie
kur nepasakojo, kad Stalinas prieš 
atvykstant gydytojams buvo apreng
tas . Kodėl? Ar ne todėl, kad jį rado 
jau mirusį, paskui pusnuogį vado 
kūną pakeitė, „staigiai susirgusiu", 
kostiumu vilkinčiu jo antrininku? 
Beje, apie tai, kad Staliną iš karto 
rado mirusį, pasak vasarnamio ad
ministratoriaus Orlov, jam pranešė 
Kremliuje buvęs atsakingas už mai
tinimą Genadij Kolomencev. 

Kur dėjo mirusį Staliną - ne
aišku. Neatmetama, jog pradžioje jis 
buvo paslėptas čia esančioje didžiu
lėje šaldymo kameroje. Vėliau jį 
slapta palaidojo. Arba užmūrijo rū
syje. Taip, kaip iki šiol niekas neži
no, kur yra Bucharin ir Rykov pa
laikai. Tas pats galėjo nutikti ir mi
rusiam Stalinui, ir jo antrininkui. O 
štai , kad patologų anatominiam 
tyrimui buvo atiduotas ne Stalino 
kūnas , - jei tikėsime patalogų tyri-

AR MORALU NETIKĖTI DIEVĄ? 
Atkelta iš 3 psl. 
Atsiranda niekuo nepagrįs tos 

nuolaidos moralei, tikintieji nesu
pranta prieš juos kruopščiai supla
nuoto puolimo, jo paskatų ir būsimų 
pasekmių. 

Tikintis žmogus privalo žinoti, 
jog, pasiduodamas klastingoms už
mačioms, įsileidžia nuodus į savo 
sielą. Tai sukelia labai didelį pavojų 
ir vaikams, nes dažniausiai tos už
mačios ir yra būtent per vaikus pla
tinamos. Dar nesubrendę vaikai yra 
pagaulesni gyvenimo naujovėms ir, 
nebūdami patyrę atskirt i pelus nuo 
grūdų, parneša jas į namus, kur 
nevalingai jas s tengiasi pr imest i 
tėvams, dažnai neturint iems ryžto jų 
deramai atremti. 

Šiandien t ikinčiajam nebepa
kanka sekmadieniais lankyti baž
nyčią ir dalyvauti šv. Mišių aukoje. 
Tikinčiajam jau tenka kovoti už savo 
teisę tikėti Dievą, j am privalu šiuo 
klausimu užimti tvirtą poziciją gy
venime. Tikinčiajam būt ina teisingai 
įvertinti jį supančią tikrovę ir tinka
mai joje orientuotis. 

Ką reiškia kovoti už teisę tikėti 
Dievą? 

Visų pirma, tai reiškia giliai 
suvokti, jog nepakanka rūpintis tik 
savo sielos reikalais - norint, kad 
mano gyvenimas būtų saugus, aš 
privalau rūpintis ir siekti, kad būtų 
saugus taip pat ir mano artimųjų, 
mano kaimynų, visų mano aplinkoje 
esančių ir su manimi vienaip ar 
kitaip susijusių žmonių gyvenimas. 
Ar aš, kovodamas už savo teisę tikėti 
Dievą, neprivalau taip pat kovoti ir 
už kito teisę tikėti Dievą? Ar sekma
dienį, eidamas į bažnyčią, aš nepri
valau taip pat pakviesti į ją ir savo 
artimuo-- is, ir savo kaimynus, kurie 
galbūt jau seniai yra užmiršę kelią į 
ją? Mano artimas, - a r ne pernelyg 
esu susiaurinęs šią taurią sąvoką0 

Tai klausimai, į kuriuos atskymą 
ieškoti ir surasti reikia man pačiam. 

Pareiga sau ir savo šeimai, pa
reiga savo tautai ir pareiga Dievui -
tiek pareigų tėra skirta tikinčiajam. 
Kiekvienas, kuris nevykdo kurios 
nors vienos iš šių trijų, yra silpnas 
savo tikėjime ir jam derėtų labai 
susirūpinti , kaip ištaisyti daromą 
klaidą. Sunku kiekvienu atveju pa
rašyti receptą, tačiau pradžiai pa
kaks, jeigu žmogus pradės mąstyti. 

Jeigu artimiausioje savo ap
linkoje savo sielos reikalus susit
varkyti nėra sudėtinga (lankyti baž
nyčią ir neapsileisti), tai visos tautos 
mastu situacija ne tokia paprasta. 
Tačiau ir čia galima daug ką padary
ti - visų pirma, bažnyčiai į pagalbą 
turi ateiti visa tikinčiųjų bendruo
menė. Atėjo laikas atgaivinti daug 
kartų draskytą Krikščionių demok
ratų partiją. Atėjo pats laikas vi
siems laikams užbaigti vadukų rie
tenas ir gaivinti partiją iš apačios. 
Todėl kviečiu visus dorus žmones, 
visų pirma tikinčiuosius, eikime 
patys tvarkytis savo reikalų, nes 
mums apsileidus, mūsų „gelbėti" 
pasišauna įvairūs perėjūnai. Susi
tvarkę rajonų lygmenyje, susira
sime ir naujus lyderius, kurie bus 
verti mūsų tautos lūkesčių ir dera
mai atstovaus tautos reikalus. 

Tauta yra atsidūrusi didelių pa
vojų akivaizdoje. Dvasinis tautos 
genocidas mums gresia naujomis, 
kur kas labiau rafinuotomis for
momis. Tauta be Dievo yra tauta be 
ateities. Privalome griežčiausiu bū
du atmesti užmačias tautą paversti 
priemone milijonams ir milijardams 
krautis sekso industrijos ir narko
tikų mafijos rykliams. Kiekvieni 
nauji tautos atstovų rinkimai turi 
būti lydimi reikalo atstatyti tautos 
ryšį su Dievu, kuris šiandien yra 
suardytas. 

mo aktu, - abejonių nekelia. 
Kaip a t s i skyrė vado pirštai? 
Tam, kad būtų prieita prie anks

čiau pateiktos išvados, pakanka pa
lyginti Stalino kūno patologinio tyri
mo aktą su gyvo vado kūno gydytojų 
aprašymu. Pi rmiaus ia stebina tai, 
kad, apžiūrint kūną ir fiksuojant 
viską iki smulkiausių detalių, nebu
vo pastebėta, kad jo kairės kojos pir
mas ir t rečias pi rš ta i yra k a r t u 
suaugę. Juk ši tai buvo pastebėta dar 
1904 m. Džiugašvilį areštavus, jo 
medicininės apžiūros metu, kai jam 
ėjo 20-ieji metai . O apie kokį nors tų 
pirštų a tskyr imą operacijos būdu 
niekur nė žodeliu neužsiminta. O jei 
ji ir būtų daryta , tai būtų likę ran
dai. Juos medikai būtinai užfiksavę, 
kaip surašė kur kas smulkesnius, 
nereikšmingus požymius. Kojos, kaip 
ir kitos kūno dalys, buvo aprašytos 
iki smulkmenų, nepamirš tant pažy
mėti, pavyzdžiui, net kokioje padėty
je buvo mirusiojo kojos bei kokios 
spalvos kuris piršto nagas! 

Ambulatorinėje 1925 ir 1926 m. 
kortelėje gydytojai Krauz, Ferster , 
Rozonov, Obroso ir Jelistratov aiš
kiai buvo įrašę: „J. V. Stalino kairio
sios kojos pirš tai iš prigimties su
augę". Ir ne vien tai. Pasirodo, nė 
vienas iš tų žymiausių medikų, ra
šiusių patologijos ir anatomijos aktą, 
nepastebėjo, kad Stal ino kairioji 
ranka aiškiai skiriasi nuo dešinės, 
nes ji nesusilenkdavo. J u k tai, Sta
linui esant gyvam, buvo fiksuota vi
sose jo ligos istorijose, taip pat ma
toma visose jo nuotraukose. Štai 
1926 metų rugpjūčio 11 dieną kon
sultantai ligos istorijoje įrašė, jog J. 
Stalino kairioji r anka dėl peties ir al
kūnės sąnarių atrofijos, kilusios dėl 
sumušimo ir ilgo pūliavimo (jam esant 
6 metų), buvo pažeis tas sąnar is , 
kuris neleidžia rankai laisvai judėti . 

Apie tokius sąnarių pažeidimus 
pomirtiniame akte nieko nerašoma, 
tik nurodomas nevienodas rankų 
storis. Bet j u k analogiškus rankų 
storio sk i r tumus lengva pastebėti, 
apžiūrint kone kiekvieną žmogų, 
todėl surasti Stalinui antr ininką su 

tokiais pat patologiniais nukrypi
mais sunkumų nebuvo. Užtenka, 
pavyzdžiui, ant vienos rankos uždėti 
gipsą, kurį laiką palaikyti ir po to jos 
netreniruoti , - ir bus toks rezul
ta tas . 

Nepastebėtas akte liko ir 1929 
meta i s profesorių Valedinskij ir 
Versilov užfiksuotas Džiugašvilio 
kojų storio nevienodumas: dešinė 20 
cm žemiau kelio buvo 33 cm storio, o 
kairė - 31 cm. Prie klubų jo kojų sto
ris j au skyrėsi net 3 cm (51-48). O 
juk paprastai į akis krenta net 1 cm 
galūnių nesutapimas. Tad ką jau 
bekalbėti apie 2-3 cm. 

Jo valdymas galėjo tęst is be 
galo! Iš viso to galima daryti išvadą, 
jog 1953 m. laidojamas vado kūnas 
Stalinui nepriklausė! Tad kokios iš
vados? 

Jei tikėtume gandais, kad Stali
nas buvo nunuodytas 1937 metų 
gruodžio 23 dieną, o jo vietoje buvo 
pas ta ty tas antr ininkas, tai perio
diškas Stalino keitimas galėjo sėk
mingai vykti ir toliau! 

Kam tai buvo naudinga? Žino
ma, jo bendražygiams! Tokiu atveju 
jie Stalino vardu valdžią turėti savo 
rankose galėjo net kelias kartas! O 
gal jie būtų panorėję tai tęsti iki be
galybės (paskelbę genialųjį nemir
tingu)? Pasaulio praktikoje jiems 
buvo reikalingas išpūstas Stalino 
autori tetas. O ištikimieji jo tarnai 
apie viską tylėjo. Ne veltui vėliau 
Malenkovo sūnus Andrejus pasako
jo: kai tėvo paklausdavęs ko nors 
apie Staliną, iš jo neišpešdavo nė žo
džio, net praėjus 30 metų po pas
tarojo mirties! 

Tokia istorija, žinoma, sunku 
patikėti, tačiau ko tik pasaulyje ne
būna! Ypač kai Staliną supo tokie 
asmenys, kaip Berija, Malenkov ir 
kt. Išeitų, jog tai jie 1953 metais su
s tabdė Stalino eilinio antrininko 
atėjimą į valdžią. O apie tai, kad prie 
šių reikalų pridėjo savo ranką Be
rija, liudija išlikę Kremliuje to laiko 
dokumentai. Taigi, kada iš tikrųjų 
mirė Stalinas ir kas jo vietoje pa
laidotas? „Interfax" - BNS 
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Briliantas su žmogaus priemaišomis 
Novosibirsko mokslininkai iš

moko išauginti personifikuotus bri
liantus anglies, išskirtos iš žmo
gaus plaukų pelenų, pagrindu, pra
nešė Rusijos Mokslų akademijos 
Sibiro skyriaus Neorganinės chemi
jos instituto direktoriaus pavaduoto
jas Anatolij Saprykin. Plaukai — 
individuali kiekvieno žmogaus che
minė substancija, kaip ir akies rai
nelė. Todėl j ie gali būti naudojami 
ženklinimui auginant deimantus" — 
sakė jis. Pasak mokslininko, institu
tas jau yra tyrinėjęs plaukų cheminę 
sudėtį, todėl auginant tokius išskir
t inius d e i m a n t u s buvo pasiūlyta 
naudoti specialiu metodu apdorotus 
plaukus, kai išsaugoma jų mikroele
mentų sudėtis . Kaip pabrėžė A. 
Saprykin. inst i tuto darbuotojai šiuo 
atveju tiesiogiai su deimantų gamy
ba nesusiję, tai atlieka viena iš pri
vačių Novosibirsko įmonių, kuri ir 
kreipėsi pagalbos į moksl ininkus 
prieš dvejus metus. „Dabar galima drą
siai teigti", — pabrėžė A. Saprygin, 
— kad Neorganinės chemijos insti
tute parengta deimanto su žmogaus 
audinių priemaišomis identifikavi
mo metodika Mokslininkai gali įro-
'jvti br i l ian to saviranki i i . kad sis ak

io >:^:n '" ! ; : - t ; ! - būtent iš i ) i , i 

kų pelenų. Šito reikia tam, kad klien
tas gautų gatavo gaminio pasą". 

„Deimanto kristalui išauginti 
pakanka trijų gramų plaukų — tiek, 
kiek telpa žmogaus kumštyje. Ir po 
90 dienų stambus deimantas, sve
riantis 0.25 arba 0.3 karato — gata
vas. Jį dar galima nudažyti užsa
kovui patinkančia spalva ir atitinka
mai nušlifuoti", — pareiškė Danijil 
Jefremenko, buvęs Sibiro skyriaus 
darbuotojas, dabar vadovaujantis 
deimantų gamybai Novosibirske. Pa
sak specialisto, Novosibirsko įmonė, 
auginanti tokius netradicinius dei
mantus , tikisi, kad jie bus paklau
sūs ir vietos, ir Rusijos rinkoje. „Ru
sijoje nėra briliantų kulto, jie nėra 
privalomas atributas aukštuomenės 
vakarėliuose ir pobūviuose. Mes ne
turime ir tradicijos dovanoti deiman
tus artimiesiems. Todėl savo meto
diką užregistravome Australijoje, 
Didžiojoje Britanijoje ir JAV * — 
pasakojo, mokslininkas. 

Pirmasis užsakovas atsirado No
vosibirske. Klientas užsakė deiman
tą metų kūdikiui, kad šis dėvėtų jį 
an t kaklo maišelyje. Rusijoje sinte
tiniai deimantai pramoniniu būdu 
auginami tiK No\ --;.-:hirs!\f.- ir Ma>k-

Interfax/BNS ;)H' 
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Sesės Nijolės 
buitinė iškyla Australijoje 

Vakar aplankiau gretimą mies
telį pėsčiomis. Tik 2 km vienintele 
šioje apylinkėje tiesia ir tylia gatve. 
Miestelis nedidelis, panašus į tokius 
pat Amerikoje, kaip, pvz., Three 
Rivers, Michigan, ar Hayward, Wis-
consin. Miestelyje yra ir traukinių 
stotis, kursuoja po apylinkes dideli 
balti autobusai . Žmonių gatvėse 
daug: nors oras gana vėsus, austra
lai pusnuogiai: t rumpos kelnės, 
suknytės, palaidinukės, vos tik, vos 
tik. Apavas, kaip ir džinsai, jau 
pasauliniais pavir tę vadinamieji 
,,flip—flops" plekši ant kojų, kaip ir 
Čikagos gatvėse vasaros metu. 
Miestelio gatvės čia palyginti šva
rios, stiklų šukės nesimėto, tai jau
nimėlis dažnai basas. 

Einu pas šv. Jurgį, t.y. St. Geor
ge banką, kurio šakos, t a r tum fi
nansinio eukalipto, išsiraitę po visus 
miestelius. Šito banko ženklas, 
nemanykit, kad narsusis Jurgis . Ne. 
Vietoj Jurgio — žalias smakas rau
donam fone spjauna geltoną ugnį iš 
nasrų. Žalia — geltona — raudona. 
Na, kad ir ne iš eilės, bet vis tiek 
beveik lietuviška vėliava! Labai tin
ka, man lietuvei, tr ispalviame ban
ke laikyti savo centus, š ių ryškių 
spalvų įvairias kombinacijas rekla
mose matant , dažnai pagalvoju ne
patriotišką mintį: kodėl, ak, kodėl, 
mūsų valstybininkai, ta is pirmos 
nepriklausomybės laikais parinko 

vėliavai rėžiančias spalvas, užuot 
pritaikę skoningesnę kombinaciją iš 
Gedimino — Vytauto Lietuvos vėlia
vų. Štai, pasakiau heretišką mintį. 
Atleiskit. 

Taigi, iš to Jurginio smako iš
traukiau kelis banknotus (Austra
lijos popieriniai pinigai, ne popieri
niai, bet kažkokie plastmasiniai , 
sunkiai lankstosi ir galima plauti 
tiesiogine, ne populiariąja perkelti
ne, prasme). Na, monetos, a rba 
„drabnieji", senoviškai tariant, yra 
sumaišytais dydžiais: vieno dol. mo
neta žymiai didesnė už dviejų. Kaip 
amerikietiškas penkiacentis dides
nis už dešimtuką. Pasijutusi vėl 
„turtinga", užsukau į užkandinę 
labai jau pretenzingu vardu — „Cafe 
Equinox". Erdvioj patalpoj — tik aš 
-t- kiti šeši! Na, turiu nustot stebėtis 
erdvumu ir matuoti restoranų klien
tūrą čikagietiškais matais. 

Grįžau į „Sodybą" vėl pėsčia, 
irdamasi prieš tą šaltą Pietų vėją. Po 
mano langu čia dar tebežydi rausvas 
„Christmas bush", o 

Pro vėjo gūsius eukaliptas meta 
Gniūžtes žiedų tartum putų. 
Nesuprantu, nesuprantu, ką 
šneka 
Ledinis vėjas iš Pietų. 
Dar kartą mielos sesės — lai

mingų, sėkmingų, sveikų 2006-ųjų 
linki jums 

Nijolė 

s. Paulius Mickus ir s. Onutė Gecevtdenė susumuoja savo diskusinės grupės 
uždavinio rezultatus s.m. lapkričio 29-30 vykusiame draugininkų suvažia
vime. Vytenio Lietuvninko nuotr. 
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nuotr. 

Potam su kaušu nusėmė meles į kitą sūdą (indą), 
ir alų į bertaininkus (statinaites) įkošė". 

Ūkio d a r b a i 

Nebūdamas ūkininko sūnus, apie kaimą ir ūkio 
darbus žinojau tik tiek, kiek mažam teko su

žinoti, skaitant mokyklinius skaitinius. O, skaity
damas šią knygą, daug ko išmokau ir sužinojau 
apie ūkio gyvenimą, nors ir iš senų laikų. Šitie 
pasakojimai turėtų dar labiau suvirpinti nostal
giškos praeities gyslelę tikriems ūkininkų kaime 
užaugusiems vaikams. 

„Visa dirva buvo išvien išmatuota. Pagal se
nus česus viskas buvo karališka ir būras (ūki
ninkas ' nebuvo, kad jam priklausė, ale tik kaip 
žardininks'(sodininkas) ar darbininks. Tai ne vie
nam nebuvo valė nei parduot nei mainyt, ale kož-
nas palikdavo žemę savo sūnui, kaip jie pats viską 
nu savo tėvo buvo gavęs. 

Žmonės tada gyveno į tris laukus: žieminius, 
vasarinius ir pūdymą. Kur pernai žieminei javai 
buvo, ten šįmet avižos, žirnei arba kardupelei 
(bulvės) stovėjo ir ant kitomet užėjo pūdymas. 
Tujau pavasary, apie Jurgines. jieji pradėjo galvi
jus išvaryt ir laukus apdirbt. Pirmučiau rugenas 
aparė ir žirnius sėjo, kardupeiius sodino. Po Urbi-
nes (gegužės 25) buvo avižų, sėmenų ir miežių 
sėjė. Dobilų ir vikių jie tuomet da nežinojo. Potam 
aplink Jonines parėjo žolę kirst. Kad gers ors 
buvo, tai jie kirto, kad piktas, mėšlą vežė ir pū
dymą are. Keles nedeles po Joninių atėjo rugių 
kirtims. Tai buvo sunkiauses darbas per visą 
metą. Vyrai kirto, moters ir mergos grebe, o se
nieji žmonės statė. Po to reikėjo miežius, kvečus ir 
avižas apdirbt. Į tą patį česą ir linus rovė. Paskui 
atėjo rugių sėje. o potam ir kviečių. Į tą patį česą 
ir linus rovė. nukūlė ir patiesė. Po Mikelės (šv. 
Mykolo — rugsėjo 29) kardupeiius ir daržovę iš
ėmė. Potam linus atkėlė ir myne". 

Būtų smalsu pasiteirauti , ar ir mūsų laikų 
ūkininkai panašiu laiku tuos ūkio darbus dirbo. 

..Kad ruduo atėjo, galvijai buvo į staidą už
daryti ir namie šerti. Kas turėjo perviršų, penėjo 
ir piovė. Vėlai rudenį iki Kalėdų buvo viskas 
kulta. Potam nieko nebuvo ką daryt. Vyrai retsyk 
į girę važevo malkų. Moters linus šukavo ir verpė. 

KAIP SENIEJI 
LIETUVIAI GYVENO 

ALEKSAS VITKUS 
Nr. 3 

vyrai ant kiemo staldus mėžė ir akselio (kapoti 
šiaudai) piovė. Bet ir mūsų protėviai, vyrai , gau
davo pailsėti: kad nedirbo, tai užkakale gulėjo, kol 
juos valgyt šaukė". 

Pagalvojau, o kas tą valgį paruošdavo, ar ne 
tos vargšės moterys? 

„Upių pievos arba lankos buvo visiems lygei 
išdalintos. Kožną metą vis buvo apmainyta , kad 
geriauses ir šlekčauses (prasčiausias) paša ras 
paeiliui eitų. Laukų pievos buvo ganyklai. Visas 
kaimas laikė vieną kerdžų, kuris kožną metą vis 
pas kitą gaspadorių gyvenimą turėjo. J i s su savo 
pače kamaro gulėjo ir kasdien kelis piemenis į 
pagalbą gavo". 

Knygos autorius prisimena, pats p iemenuku 
buvęs, tai sakosi ištikimai žinojęs, ka ip tai 

viskas pasidarė. „Kerdžus turėjo visus galvijus 
vieno kaimene ganyt, arklius, jaučus , karves, 
kiaules... Kožną rytą kaip saulė tekėjo, j is buvo 
gale ulyčos ir trūbyjo ant trūbos. Viskas ėjo kelk-
lupstais. iki kol galvijai ant ganyklos buvo išvary
ti. Ant pusryčių piemens turėjo karves namų 
varyt, kad milžtų. Tada kožna slūginė a rba gas-
padinė pati savo karvę ant kiemo užsivarė, o tuo 
tarpu piemuo pusryčus laikė. Žąsim ganyti buvo 
piemuo, kuris nepriklausė kerdžaus kaimenei". 

Toliau autorius pasakoja ir apie naktigones, 
apie kurias aš turėjau tik labai menką suprat imą. 
..Arkiei buvo drauge su visais gaivijeis. Išdykėlei 
buvo supančioti, o tinginei te ėjo palaidi. Darbi
ninkai galvijei, arkiei ir jaučei, te buvo ir naktį 
ganyti. Vaikai ir bernai turėjo arklius, ir mergos 
jaučus užsidabot. Po vakarienės jie t raukdavo su 
arkleis ant ganyklos ir daugsyk net į kitą kaimą 
jodavo, anus naktigonis suplėkt, bandydavo kas 
drūtesnis, kas geresnis. Kartais kirsdavo ir bota
gais ' 

Girdėjo jis per naktigones daug pasakų ir špu-
kų (vaiduoklių, šmėklų), nors nelabai norėjo 

kai kuriais „zaujinamais zababonais vieryti". Jo 
senelis pasakojo kaip jis, dar būdamas vaikas, per 
septynerių metų karą (1756—1763). matė ir mas
kolius, ir prancūzų Žalnierius. „Guliu lovytėj, ir 
matau kaip maskoliai mus rabavoja, net plunks
nas iš patalų ant ulyčos išleido. Maskolius man 
nu t raukė marškinius per galvą ir paliko mane 
nuogą. Bet pribėgo kitas maskolius, atėmė tuos 
marškinius iš ano ir man juos užmėtė, sakydams 
'mūsų matuška nepavelyjo krikščionį nuogą ant 
ulyčos palikt ' ". Anot jo, paskui prancūzai sako ir 
jų visokių būta. „Visi mėgdavo rabavoti". 

K a i p š v e n t ė Kalėdas 

„Kučų vakare gaspadinė taip sakė: 'Šęnakt 
per visą naktį žiburys turi degti; kas nor gal gult, 
ir kas nor gal imt knygas (giesmynus). Senieji nu
šutino žirnių ir tą vandenį ant šiaudų kuiio perpy
lė. Paskui jie ėjo į sodą ir su tais šiaudais medžius 
apraišojo, kad ant kitomet daugiaus obuoių ir 
grušlų užderėtų, ir kad raganos neateitų iškadą 
padaryt. Ryto rytą ant pusryčų bus pečenkos (kep
snio), dešrų, branvyno, alaus, zupes. Pirmą Ka
lėdų dieną obuoių ir puikaus pyrago. Vaikai susto
davo į eilę, ir, pradedant nuo vyriausio, tėvas liep
davo kiekvienam ką nors paskaityti iš knygos, po 
to kožnas gaudavo dovanų. Galiausei visi buvo links
mi ir pakajingi (ramūs). Po to visi ėjo į bažnyčę ir 
antrą dieną. 

Jaunieji ėjo į šokius, o senieji arba svečių tu
rėjo, ar ėjo pas kaimyną aplankyt. Daug ir \ karče
mą ėjo branvyno gert ir kortom lošti. Seniausiuse 
česuse mūsų tėvai apie kortas nieko nežinojo, kol 
iš vokiečių neišmoko, kaip „Šopskups" ar „Ubags". 
Lietuvininkai ir savo išsimisiyjo. tą vadino „Iš-
peštins" Kortos buvo į pungulį (kaladę) sudėtos, o 
viens turėjo vieną kortą iš to pungulio ištraukt ir 
mučę (kepurę) nusiimt, nes ta korta yra jo pons. 
„Tai t ikras lietuviškas lošims". — sako autorius. 
— „nes če ir už plaukų purtė, už ausų suko, ar su 
delną per burną traukė, ar kumščiu per gaivą da
vė, sakydams „bum-bum\ Laimėjęs žaidimą sa
kė: „Ponas parjojo, pasiklonioki!". ir taip savo draugą 
lenke, ka visas sprandas braškėjo. Bus daugiau. 
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Nacionalinės premijos — geriausiems D Gudelis planuota pertvarkąs 

Teatro režisierius Gintaras Varnas 
Valdo Kopūs to (ELTA) nuotr. 

A t k e l t a iš 1 ps l . 
„Seven Images" sopranui, viola da 
gambai ir teorbai (2002), k i tus ka
mer in ius kūr in ius , jų modernią, eks
presyvią kalbą. 

Nacionalinę premiją pelnęs diri
gen tas Robertas Servenikas įvertin
t a s už intensyvią ir įvairialypę kūry
binę raišką: lietuvių kompozitorių 
s tambių simfoninių veikalų premje
r a s , ryškias ir brandžias klasikinės 
bei šiuolaikinės muzikos interpre
tacijas. 

Teatro režisierius Gintaras Var
nas Nacionalinę premiją pelnė už 
šiuolaikinio žmogaus vidinio pa
saulio įžvalgas spektakliuose „Toli
m a šalis" (2001), „Portija Koglen" 
(2002), „Merl inas , arba Nusiaubta 
šalis" (2004), „Nusikai t imas ir baus
mė" (2004). 

Pasak Nacionalinių premijų ko
miteto pirmininko Valentino Sven-
ticko, neseniai atnaujintos sudėties 
komitetas turėjo kiek mažiau laiko 
įvertinti kiekvieną iš pateiktų 24 
kandidatūrų . „Penkiolika komiteto 
na r ių l ankė koncer tus , parodas , 
spektakl ius , sekė recenzijas kultū
rinėje spaudoje, pasitelkėme ir 17 
ekspertų. Karščiausių diskusijų bū
ta dėl muzikos, dailės, l i teratūros 

Rašytojas Juozas Aputis 
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr. 

sričių kandidatūrų, nes jų ir buvo 
pateikta daugiausia. Komiteto na
riams nuspręsti nebuvo lengva, ta
čiau tai tik patvirtina, kad Lietuvoje 
daug gerų menininkų", — sakė V. 
Sventickas. 

Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos teikiamos kasmet 
už reikšmingiausius pastarųjų pen
kerių metų Lietuvos ir Pasaulio lie
tuvių bendruomenės menininkų su
kurtus kūrinius. Laureatams įtei
kiamas Nacionalinės kultūros ir me
no premijos laureato diplomas, ženk
las ir piniginė premija — 42,500 litų. 

Pasikeitusios sudėties premijų 
komitete dirbo literatūros kritikas 
Valentinas Sventickas, poetė Onė 
Baliukonytė, kompozitorius Vidman
tas Bartulis, literatūrologė Viktorija 
Daujotytė, muzikologė Rūta Gaida
mavičiūtė, dailėtyrininkė Giedrė 
Jankevičiūtė, kultūrologas Laiman-
tas Jonušys , dailininkas Bronius 
Leonavičius, teatrologė Ramunė 
Marcinkevičiūtė, fotografijos meno 
tyrinėtoja Agnė Narušytė, architek
tas Kęstutis Pempė, kino kritikė Ži
vile Pipinytė, dirigentas Saulius 
Sondeckis, teatro režisierė Adelė Ta
mulevičiūtė ir dailėtyrininkė Rasute 
Zukienė. 

* P i r m ą k a r t ą L i e t u v o s spor
to ž u r n a l i s t ų f e d e r a c i j o s (LSZF) 
s u r e n g t u o s e r i n k i m u o s e ge r i au 
s i u 2005 metų šalies sportininku 
p r ipaž in ta s Atėnų olimpinių žai
dynių ir pasaul io čempionas disko 
metikas Virgilijus Alekna. Antrąją 
vietą ta rp sport ininkų užėmė plane
tos ir Europos čempionas galiūnas 
Žydrūnas Savickas. Trečias apklau
soje liko Europos šiuolaikinės pen
kiakovės čempionas Edvinas Krun-
golcas. Geriausia Lietuvos sportinin
ke pripažinta antrąs ias vietas Los 
Angeles (JAV) ir Tokyo (Japonija) 
maratonuose užėmusi ilgų nuotolių 
bėgikė Živilė Balčiūnaitė. Antrąją 
vietą užėmė lengvosios atletikos 
daugiakovininkė Austrą Skujytė, o 
trečia liko krepšininkė Jurg i ta Štrei
mikytė-Virbickienė. 

* L i e t u v o s p l a u k i k a s Rolan
d a s G i m b u t i s r e n g i a s i a t s t o v a u t i 
K a t a r u i . P a s a k d i e n r a š č i o „Lie
t u v o s r y t a s " , Lietuvos rinktinės ap
rangą dviejose olimpiadose — 2000 
metais Sydney ir 2004-aisiais Atė
nuose — vilkėjęs sportininkas jį vi-
liojantiems Kataro a ts tovams kol 
kas davė tik žodinį sutikimą. Bet ga
li būti , jog ne t rukus plaukikas pasi
rašys oficialią sutart į su šia Azijos 
šalimi ir t aps jos piliečiu. Berkeley 

universitete studijuojančiam 24 me
tų atletui Kataras žada galimybes 
treniruotis geriausiomis sąlygomis, 
keliones lėktuvu verslo klase bei mė
nesinį 10,000 JAV dolerių atlygi
nimą. 

* Dev in t ą perga lę dvideš imt 
NBA regu l i a r io jo sezono rungty
n ė s e iškovojo bei p e n k i ų prala i 
m ė j i m ų iš eilės seriją nutraukė Ar
vydo Macijausko New Orleans „Hor-
nets" komanda. Svečiuose „Hornets" 
krepšininkai, žaidę be varžyboms re
gistruoto lietuvio, 91:87 įveikė antro
joje vietoje Vakarų konferencijos Ra
miojo vandenyno pogrupyje esančius 
Phoenix „Šuns" krepšininkus. 26 
taškus nugalėtojams pelnė ir 10 taš
kų po krepšiais atkovojo J. R. Smith. 

* N o r s i r n e p a t e k ę s t a rp pen
kių g e r i a u s i ų sava i t ė s naujokų, 
I n d i a n a „ P a c e r s " komandos įžai
dė jas Šarūnas Jasikevičius išsaugo
jo penktą vietą NBA geriausių nau
jokų sezono dešimtuke. Po 21.8 mi
nutes aikštėje praleidžiantis lietuvis 
per rungtynes vidutiniškai pelno po 
9.4 taško, atlieka po 2.9 rezultaty
vaus perdavimo, atkovoja po 2.6 ka
muolio. S. Jasikevičius pataiko 49.1 
procentą visų metimų ir pirmauja 
tarp naujokų pagal tritaškių (47.5) 
bei baudų metimų (94.0) taiklumą. 

Atkel ta iš 1 psl. 
savo pozicijas, jeigu išgirsdavo nuo
monę, kad Sovietų sąjunga nebuvo 
toks didelis blogis, kad reikalinga 
pasauliui atsvara nuo amerikiečių 
ašies — antra politinė ašis, kuri gali 
konkuruoti". 

„Kaip sakė vienas dėstytojas, 
kurių pavardės nenorėčiau minėti: 
'Mes norime, kad dabartiniai Yale 
absolventai žinotų daugiau apie 
tarptautiną politiką, nei žino Yale 
absolventas George W. Bush. Keturi 
iš pastarųjų šešių JAV prezidentų 
yra baigę Yale", — įspūdžiais dalijosi 
prezidento patarėjas. 

Pirmąją dieną darbe D. Gudelis 
su V. Adamkumi teigė aptaręs idė
jas, sukauptas JAV, pasiūlymus vi
daus politikai ir administravimui. 

„Dabartinėje situacijoje, kai rin
kėjų pasirinkimą lemia ne politikų ir 
partijų idėjos ir pasiūlymai, perspek
tyvos, o pinigai, kai veikia ne politi
nės, o ryšių su visuomene technolo
gijos, politika, partiniai veikėjai yra 
parduodami kaip produktas. Mano 
siūlymas būtų apriboti pinigų iš ša
lies atėjimą, tiek ribojant rinkimų 
kampanijos apimtis žiniasklaidoje, 
tiek ribojant galimybes juridiniams 
ir fiziniams asmenims finansuoti 

partijas", — vieną pasiūlymų išsakė 
D. Gudelis. 

Yale universiteto praėjusią sa
vaitę išplatintame pranešime spau
dai teigiama, kad D. Gudelis buvo 
pirmasis asmuo iš Lietuvos, priim
tas mokytis Yale Pasaulio stipendi
ninkų programoje (Yale World Fel-
lows Program). 

Programą, pasak pranešimo, su
darė tokios disciplinos, kaip valdy
mas, verslas, visuomenės informavi
mo priemonės, nevyriausybinės or
ganizacijos, kariuomenė, religija, 
menai. D. Gudelis pats pasirinko dvi 
temas: derybų strategiją ir politines 
technologijas. 

Pasak pranešimo, D. Gudelio 
kurse buvo du vykdomieji viceprezi
dentai iš Pietų Korėjos, Filipinų 
energijos sekretorius, pirmaujančios 
Izraelio advokatų grupės, ginančios 
arabų mažumų teises, atstovas, bu
vęs Panamos prekybos ministras, 
vienas įtakingiausių Kinijos televizi
jos diktorių ir pan. 

D. Gudelis tikino kritikos nega
vęs, į Lietuvą parsivežęs diplomą ir 
neoficialų Yale ambasadoriaus statu
są, iki gyvenimo pabaigos tapęs Yale 
bendruomenės nariu. Narių susitiki
mai vyks kas dveji metai. 

Baltarusija: Lietuva rengia perversmą 

Atke l ta iš 1 ps l . 
prieš valdžią per ateinančius prezi
dento rinkimus Baltarusijoje, ir šios 
bazės, anot V. Vegera yra Lietuvos 
teritorijoje. 

Lietuvos URM pranešimu, šis 
pareiškimas „neatitinka NATO pro
gramoje 'Partnerystė taikos labui' 
dalyvaujančios Baltarusijos ir Lie
tuvos santykių pobūdžio". 

Lietuvos URM teigimu, pernai 
gruodžio 8-9 dienomis Lietuvoje vie
šėjo Baltarusijos diplomatų, Gyny
bos, Ypatingųjų situacijų ministeri
jų, pasienio pareigūnų grupė, kuri 
domėjosi visuomenės informavimu 
apie NATO, įvairiais Lietuvos narys
tės NATO aspektais. 

Si delegacija, kaip ir daugelis 
Baltarusijos bei kitų užsienio svečių, 
taip pat lankėsi Lietuvos kariuo
menės mokymo centre Rukloje, kur 
jos nariai patys išbandė demonstra
cinį stendą šaudykloje. 

Anot Lietuvos URM. tokią pat 
galimybę turėjo ir šių metų lapkričio 

9-11 dienomis Lietuvoje viešėję stu
dentai, nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. 

Užsienio reikalų ministerija ap
gailestauja, kad po Baltarusijos VSK 
pirmininko pavaduotojo V. Vegera 
pareiškimo atšauktas gruodžio 22-
23 d. planuotas Baltarusijos gynybos 
ministerijos delegacijos vizitas į Lie
tuvą. 

Kaip sakė Krašto apsaugos mi
nisterijos Tarptautinių ryšių depar
tamento direktorius Alvydas Kuni
gėlis, buvo planuota, kad tomis die
nomis Lietuvoje apsilankys delegaci
ja „Jaunieji karininkai", tačiau Bal
tarusijos valdžia informavo KAM, 
jog grupės nepavyksta surinkti ir vi
zitas atšaukiamas. 

„Tai galėjo būti dar vienas 
žingsnis į geresnį savitarpio suprati
mą, sklaidantis nepagrįstą baimę ir 
padedantis geriau suvokti Siaurės 
Atlanto Sąjungos vaidmenį dabar
ties pasaulyje", — apie atšauktą vi
zitą teigia Lietuvos URM. 

Suomijoje darbą pradėjo penktasis 
Lietuvos garbės konsulas 

Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS). 
— Joensu mieste darbą pradėjo 
penktasis Lietuvos garbės konsulas 
Suomijoje. 

Kaip pranešė Užsienio reikalų 
ministerija, Lietuvos garbės konsu
las Pekka Sitari yra Joensu mieste 
veikiančios K. Donelaičio draugijos 
tarybos narys bei buvęs Siaurės Ka
relijos apskrities laikraščio „Karja-
lainen" vyriausiasis redaktorius, ry
šius su Lietuva užmezgęs dar septin
tajame dešimtmetyje. 

I konsulato atidarymo proga 
praėjusią savaitę organizuotą priė
mimą atvyko Joensu miesto meras 
bei kiti aukšti pareigūnai, minėtos 
K. Donelaičio draugijos bei veršio 
atstovai, šiame regione gyvenantys 
lietuviai.. 

Rengimo metu ambasadorius 
Suomijoje Audriu- Bruzda džiaugėsi. 

sėkmingai bendradarbiauja, bei pa
brėžė garbės konsulo svarbą įgyven
dinant būsimus Lietuvos ir Suomijos 
projektus. 

Prieš tris savaites darbą pradėjo 
Lietuvos garbės konsulas Suomijos 
Laplandijoje esančiame Kitila mies
te. Tai bene labiausiai į šiaurę nuto
lęs Lietuvos konsulatas. 

Iš viso Lietuva yra įsteigusi 
maždaug 120 konsulinių įstaigų, ku
rioms vadovauja garbės konsulai. 

Garbės konsulas yra užsienio 
reikalų ministro paskirtas asmuo, 
vykdantis jam pavestas konsulines 
funkcijas bei atliekantis ekonominio 
ir kultūrinio bendradarbiavimo ska
tinimo ir kitą URM pavestą darbą. 

Paprastai garbės konsulais tam
pa pasiturintys verslininkai, galin
tys skirti lėšų Lietuvos ir jos siekių 
pristatymui savo šalyse, jaučiantys 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

G. Schroeder susirado naują darbą 
B e r l y n a s , gruodžio 13 d. 

(Reuters/AFP/BNS) — Buvęs Vokie
tijos kancleris Gerhard Schroeder 
a tme tė kritiką dėl jo sprendimo va
dovaut i pr ieš ta r inga i vert inamam 
dujų susivienijimui, pareiškęs, kad 
j a m garbė vadovauti projektui, kurį 
j is ka r tu su Rusijos prezidentu Vla-
dimir Put in padėjo įsteigti. 

Naujienos, kad mažiau nei prieš 
mėnesį iš valdžios pasitraukęs G. 
Schroeder taps Siaurės Europos du
jotiekio (ŠED) pirmininku, buvo pa
skelbtos dar penktadienį, kai Ru-

Prieštaringą reakciją dėl naujo 
G. Schroeder darbo skatina ir tai , 
kad susivienijimo aukštos pareigos 
patikėtos Matth Warnig, buvusiam 
aukšto rango pareigūnui Rytų Vokie
tijos slaptojoje policijoje „Stasi". 

Pirmadienį Lenkijos spaudoje 
netrūko aštrių nuomonių šiuo klau
simu. 

,,Faktas, jog praėjus 15 dienų po 
to, kai pasitraukė iš kanclerio parei
gų, jis užims postą bendrovėje, ku
riai vadovauja buvęs 'Stasi' agentas, 
o vienas iš didžiųjų vadovų joje yra 

sijoje buvo surengta 6 mlrd. dolerių Rusijos prezidentas Vladimir Putin, 
ver tės dujotiekio statybos pradžios kelia abejonių dėl Schroeder, kaip 
ceremonija. 

Si žinia Vokietijoje sukėlė kriti
kos laviną: savaitgalį ir pirmadienį 
netilo konservatorių, opozicijos va
dovų ir ne t pačių G. Schroeder so-

valstybininko, reputacijos", — rašo 
centro kairės pakraipos „Gazeta Wy-
borcza". 

G. Schroeder sprendimas vado
vauti susivienijimui pačioje Vokie-

cia ldemokratų abejonės, ar buvęs tijoje paskatino naują diskusiją dėl 
kancleris išmintingai elgiasi, sutik- stambaus verslo ir politikos ryšių bei 
d a m a s eiti šias pareigas. nauja šviesa nušvietė dažnai kriti-

Dėl dujotiekio buvo susitarta ba- kuotus jo santykius su V. Putin. 
landžio mėnesį, kai Rusijos prezi- „Gerhard Schroeder švaisto visą 
den tas lankė G. Schroeder jo gimta- savo politinio darbo palikimą", — sa-
j a m e mieste Hanoveryje. koma pirmaujančio Vokietijos dien-

Abu vadovai, pastaraisiais me- raščio „Bild" antradienio redakcijos 
ta i s užmezgę a r t imus draugiškus ry- skiltyje. 
s ius, galutinai dėl projekto sutarė Nors kai kurie G. Schroeder par-
rugsėjį, l ikus dviem savaitėms iki tijos nariai, įskaitant vicekanclerį 
r inkimų, kurie buvo nesėkmingi G. Franz Muentefereing bei socialde-
Schroeder. mokratų pirmininką Matth Plat-

Pagal susitarimą, dujos iš Rusi- zeck, pirmadienį jį gynė, nemažai ki-
jos Sibiro keliaus Baltijos jūra į Vo- tų pažėrė kritikos, 
kietiją, aplenkdamos Lenkiją ir Bal- „Savo elgesiu Gerhard Schroe-
tijos šalis. der padarė didelę žalą Vokietijos po-

Lenkija yra pasipiktinusi, jog ji litikos įvaizdžiui", —sakė vienas pa-
nebuvo pakviesta į projektą, kurio vardės nenorėjęs skelbti buvusio 
51 proc. akcijų priklauso Rusijos du
jų milžinui „Gazprom". Vokietijos 
bendrovėms E.ON AG ir BASF per 
jų dujų įmones priklauso po 
proc. projekto akcijų. 

tei-

24.5 

kanclerio bendražygis. 
Ziniasklaidos pranešimuose 

giama, kad naujajame poste G. 
Schroeder atlyginimas gali siekti 
daugiau kaip 1 mln. eurų per metus. 

Britų ambasadoriaus „pokštas 
lenkų nepralinksmino 

/ / 

Varšuva , gruodžio 13 d. 
(„Reuters'VBNS) — Lenkija pirma
dienį svarstė, piktintis ar juoktis dėl 
„nutekėjusių" britų ambasadoriaus 
Varšuvoje pastabų, kuriomis jis pa
sišaipė iš lenkų vyriausybės pozicijos 
Europos Sąjungos (ES) biudžeto 
klausimu. 

Ironišką elektroninį laišką, kurį 
ambasador ius Charles Cravvford nu
siuntė aukšto rango britų pareigū
nams likus vos kelioms dienoms iki 
E S viršūnių susitikimo, kurio metu 
br i tų minis t rui pirmininkui Tony 
Blair reiks labai pasistengti, kad bū
tų pa tv i r t in tas jo pasiūlymas dėl 
bendrijos biudžeto, išspausdino 
„The Sunday Times". 

Siame elektroniniame laiške Ch. 
Cravvford šiurkštokais žodžiais iš
juokia T. Blair siūlomo biudžeto kri
t ikus Bendrijoje, šalį, kurioje dirba, 
vadina „nemandagia ir nedėkinga". 

Jo pas tabos tapo karščiausia 
naujiena Lenkijoje, kuri labai jaut
riai reaguoja į bet kokius globėjiš
kais laikomus Vakarų požiūrio į len
kus atspalvius, ir išprovokavo val
džioje esančių konservatorių kritiką. 

„Sis laiškas stebina savo nedip-
lomatiška kalba, — sakė valdančio
sios partijos „Įs ta tymas ir teisingu-

Tai mas" atstovas Adam Bielan. 
labai prastas komentaras". 

Vienas pagrindinių Lenkijos 
laikraščių „Gazeta VVVborcza" am
basadoriaus pokštą išspausdino pir
majame puslapyje, o kito laikraščio 
antraštė skelbė: „Britų ambasado
rius išjuokia lenkus". 

Užsienio reikalų ministerija iš
kvietė Ch. Cravvford pasikalbėti, bet 
jos atstovas sakė, jog Lenkija yra pa
sirengusi priimti jo paaiškinimą, 
kad laiškas buvo tik pokštas. 

Minėtame elektroniniame laiške 
Ch. Crawford rašė turintis tekstą T. 
Blair, kuris per viršūnių susitikimą 
Briuselyje kreipsis į kitų ES narių 
vadovus. 

Jis ragina T. Blair Bendrąją že
mės ūkio politiką pavadinti „kvai
liausia, amoralia valstybės subsidi
juojama politika per visą žmonijos 
istoriją, išskyrus komunizmą". 

Pasak ambasadoriaus, ES 
jokės parodo nedėkingumą nere 
mos Didžiosios Britanijos, norą : at
vert savo darbo rinką. 

„Jos Didenybės vyriausybe per
nai sukūrė daugiau darbo vietų len
kams nei Lenkijos vyriausybė, — sa
ke /:.-. Ta; r.ek *<> Karopo- solida
rumo". 

nau-

EUROPA 

PARYŽIUS 
Pranešimai apie neteisėtus JAV 

Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) 
lėktuvų skrydžius ir kalinių gabeni
mą į slaptus kalėjimus yra įtikimi, 
pranešė speciali Europos Tarybos ty
rėjų grupė savo ataskaitoje. „Mūsų 
surinkti faktai dar labiau sustiprina 
kaltinimų apie suimtųjų pervežimą 
ir jų laikiną laikymą, nesilaikant jo
kių juridinių procedūrų, Europos ša
lyse patikimumą", — sakė Europos 
Tarybos atstovas Diek Marty Žmo
gaus teisių komiteto posėdyje. Jo pa
stabos šia tema buvo paskelbtos ofi
cialiame visos Europos žmogaus tei
sių gynimo organizacijos pareiški
me. 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI kas

metiniame Taikos kreipimesi teigė, 
kad valstybių pareiga yra gerbti 
tarptautinę humanitar inę teisę, net 
jei jos kariauja. Pirmajame savo 
kreipimesi Pasaulinės taikos dienos, 
kurią Bažnyčia mini sausio 1-ąją, 
proga, Benediktas XVT taip pat pa
ragino pasaulį atsisakyti branduoli
nių ginklų ir sakė, kad šalys, keti
nančios jų įsigyti, turėtų „pakeisti 
savo kryptį". Be to popiežius griežtai 
pasmerkė terorizmą, tačiau pažy
mėjo, kad pasaulio visuomenė turė
tų giliau pažvelgti į jo politinius, so
cialinius, kultūrinius, religinius ir 
ideologinius motyvus. Kalbos dalyje, 
skirtoje valstybių vadovams ir tarp
tautinėms organizacijoms, Benedik
tas XVI teigė, kad karas negali pa
teisinti tarptaut inių humanitarinių 
įstatymų pažeidimų. 

VARŠUVA 
Lenkijos premjeras Kazimierz 

Marcinkievvicz sakė, kad jau kitais 
metais gali surengti pirmalaikius 
rinkimus, jeigu jo mažumos vyriau
sybė praras galimybes priimti įsta
tymus. Konservatyvioji partija 
„Įstatymas ir teisingumas" rugsėjį 
laimėjo parlamento, o spalį — prezi

dento rinkimus, tačiau nesugebėjo 
susitarti dėl koalicijos, kuri parla
mente turėtų daugumą. K. Marcin
kievvicz balsavimą dėl pasitikėjimo 
laimėjo parėmus nedidelėms euro
skeptikų partijoms, bet jos vėliau 
grasino nusisukti nuo vyriausybės, 
jeigu negaus svarbesnio vaidmens. 
Analitikai pažymi, jog K. Marcin
kievvicz komentarai skirti jo šali
ninkams parlamente sudrausminti, 
tačiau gali reikšti ir realią galimybę, 
nes visuomenės apklausos rodo, kad 
„Įstatymo ir teisingumo" pozicijos 
stiprėja. 

KIJEVAS 
Buvęs Ukrainos prokuroras 

Sviatoslav Piskun, siekęs būti su
grąžintas į tarnybą per teismą, ma
no, kad prezidentą Viktor Juščenko 
mėginta nunuodyti ne per vakarienę 
su buvusiais Saugumo tarnybos va
dovais 2004 metų rugsėjo 5 dieną. 
„Aš manau, kad prezidentą iš tik
rųjų mėginta nunuodyti, bet svarbu 
— kur, kada ir kas tai padarė. Visi 
kalba apie vakarienę, bet jis dar ir 
pusryčiavo — su kitais svarbiais 
žmonėmis", — sakė S. Piskun. Drau
ge jis nepatikslino, kas gali būti kal
tas dėl mėginimo nunuodyti V. Juš
čenko: „Aš neturiu teisės apie tai 
kalbėti. Galiu tik pasakyti, kad Juš
čenko labai serga, dėl to jo valia 
smarkiai paralyžiuota", — pažymėjo 
S. Piskun. 

JAV 

SAN QUENTIN 
California kalėjime anksti an

tradienį įvykdyta mirties bausmė 
Stanley Tookie Williams, kurio ape
liacijas pirmadienį atmetė teismai, o 
malonės prašymą — valstijos guber
natorius Arnold Schwarzenegger, 
remdamasis tuo, kad šis buvęs nu
sikaltėlių gaujos vadeiva nesigaili 
dėl keturių žiaurių žmogžudysčių. 
Neoficialus S. T. Williams mirties 
laikas yra 35 min. vietos laiku po vi
durnakčio. Kalėjime jam į veną buvo 
suleistas mirtinas medžiagų miši
nys. S. T. "VVilliams mirties už grotų 
laukė 24 metus. Si byla išprovokavo 
karštus ginčus dėl mirties bausmės, 
nes 51 metų S. T. Williams parašė 
kelias knygas, kuriose ragina jauni
mą nesusidėti su nusikaltėlių gaujo
mis ir sako radęs išsigelbėjimą. 

Kroviniu gabenimas 
-a vu ! visas Dasau'io šalis. 

Krovimu gabenimas jjfr t į į 
ktuvu i visas oasau ic šalis 

I Automobiliu pirkimas bei 
į siuntimas i visas pasaulio šalis 

Air Freight 

j oervežimas 
soje Amerikoje. 

Trucking 

1UJ« 

8801 78th Ave Bridgevlew, M 60455 Tel. I 705-599-9650 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-775-7363 



MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

SRIUBOS 
Šalta. Artinasi šventės. Daug darbų, rūpesčių, bet vis tiek stengiamės 

šeimai pagaminti skanius pietus, priešpiečius... 
Galimybių, aišku, daug, bet pagalvokime apie sriubą. Tai maistingas 

valgis, lengvai pagaminamas, galima pasilikti ir kitam kartui, greitai atšil
dyti, galima supilti į plastmasinius maišelius ar dėžutes ir sudėti į šaldiklį, 
o paskui pasilepinti skaniu, karštu viralu. Prie sriubos pridėjus šviežią baltą 
arba juodą duoną, sumuštinį , salotas — turime puikiausius pietus. Vasarą 
sriubų virti daugelis nenori, o žiema —joms geriausias laikas, tad šiandien 
noriu pateikti kelis sriubų receptus. 

J a u t i e n o s i r m i e ž i n i ų 
k r u o p ų s r i u b a 

1 šaukštas alyvų aliejaus 
1/2 puod. sukapoto svogūno 
1/2 sv. liesos jautienos 
1/2 šaukštelio paprikos miltelių 
1/2 šaukštelio džiovintų čiobre

lių (thyme) 
1 lauro lapelis (bay leave) 
2 puod. jautienos sultinio 
1 vid. dydžio morka, supjaustyta 

plonais r i tin ėliais 
1/3 puod. miežinių kruopų (bar-

leyj 
druskos ir maltų pipirų — pagal 

skonį 
Keptuvėje įkaitinti aliejų, sudė

ti svogūną ir nedideliais gabaliukais 
supjaustytą jautieną, pakepinti , kol 
mėsa apkeps ir paruduos, apie 5 
min. Suberti paprikos miltelius, su
maišyti ir pakepinti apie 30 sek. 

Į puodą supilti sultinį, sudėti 
pakepintus produktus iš keptuvės, 
įmesti lauro lapelį, užvirti ir, su
mažinus liepsną, pavirti 1 vai. Su
dėti morkas ir kruopas. Uždengti ir 
pamažu virti, kol kruopos bus labai 
minkštos, maždaug 50 -60 min. 
Jeigu sriuba pasidarytų per tiršta, 
įpilti dar jautienos sultinio arba van
dens. 

Išvirusią sriubą paskanint i 
druska ir maltais pipirais (jeigu sul
tinis sūdytas, druskos nereikia). 

P a s t a b a . Galima pirkti greito 
virimo kruopų (ąuick cooking bar-
ley). kurios išverda per 10 minučių. 
Tuomet an t ras i s vir imo tarpsnis 
gerokai sutrumpėja. Greito virimo 
miežinių kruopų skonis visai toks 
pat. kaip paprastųjų, t ik jų išvaizda 
truputį kitokia: miežio grūdai ne 
apvalūs, bet suploti. 

Šv iež iu g rybu* 
s r i u b a 

6 šaukštai sviesto 
i nedidelis svogūnas, smulkiai 

sukapotas 
1 sv. šviežių, sukapotų baltų 

grybų 
3 šaukštai miltų 
4 puod. vištienos arba jautienos 

sultinio 
1/8 šaukštelio tarkuoto muskato 

riešuto 
1/8 šaukštelio maltų baltųjų 

pipirų 
1 ir 1/2 puod. pieno 
2 šaukštai įvairių šviežių prie

skonių: petražolių, baziliko, krapų ir 
pan. 

Sviestą ištirpyti keptuvėje, su
dėti svogūnus ir pakepinti maišant, 
kol pasidarys permatomi, bet nepa
ruduos. Sudėti sukapotus grybus ir 
pakepinti , re tkarčia is pamaišant , 
apie 5 min. Įmaišyti miltus, kad gry
bai ir svogūnai vienodai pasidengtų. 

I puodą supilti sultini, pamažu, 
Į iaiką maišant, sukrėsti grybus 

ir svogūnus, užvirti ir pavirti apie 5 
min. Suberti pipirus ir muskatą, 
nuimti nuo ugnies ir įmaišyti pieną. 

Kai sriuba bus supilstyta į 
lėkšteles, ant kiekvienos viršaus 
užberti žalių prieskonių. 

Tr i jų pupe l ių 
s r iuba 

3/4 puod. juodų pupelių (black 
beans) 

3/4 puod. baltų pupelių (white 
beans) 

3/4 puod. raudonų pupelių (kid-
ney beans)* 

2 rūkyti kiaulienos kumpio 
kaulai (smoked ham hocks) 

2 dideli svogūnai, sukapoti 
5 česnako skiltelės, sukapotos 
1 ir 1/2 šaukštelio džiovintų čio

brelių < thyme) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 puod. rūgščios grietinės 
Pupeles pamerkti šaltame van

denyje ir palaikyti per naktį. 
Kumpio kaulus sudėti į puodą, 

užpilti maždaug 3 ir 1/2 kvortos van
dens (1 kvorta = 4 puod.), užvirti ir 
pavirti apie 20 min. 

Nuvarvinti pupeles ir sudėti į 
puodą; pavirti dar 15 min., retkar
čiais pamaišant. 

Sudėti svogūnus, česnakus ir 
čiobrelius, pipirus, sumžinti liepsną 
ir virti 1 ir 1/2-2 vai., kol pupelės 
bus labai minkštos. 

Kai pupelės bus išvirusios, iš
imti kaulus su mėsa, truputį atvė
sinti, nuimti mėsą nuo kaulų, 
smulkiai supjaustyti ir sudėti atgal į 
sriubą. 

Patiekti į kiekvieną sriubos 
lėkštę įdedant šaukštą rūgščios 
grietinės, papuoštos smulkiai su
pjaustytais žalių svogūnų laiškais. 

P a s t a b a : kad nereikėtų mirkyti 
ir ilgai virti džiovintas pupeles, gali
ma pavartoti iš skardinukių, pirma 
jas nuvarvinus ir perplovus šaltu 
vandeniu. Jei vartojamos konser
vuotos pupelės, tuomet, prieš jas 
sudedant į puodą, reikia gerai išvirti 

t kumpio kaulą, kad mėsa pasidarytų 
visai minkšta. 

I tal iška s r iuba 

1/2 sv. maitos kalakutienos 
1/2 puod. šviežių baltos duonos 

trupinėlių 
1 truputį suplaktas kiaušinis 
1 šaukštas smulkiai sukapoto 

svogūno 
4 vištienos skonio sultinio kube

liai 6 puod. vandens 
1/2 puod. smulkių makaroniuku 
1 ir 1/2 puod. šviežių sukapotų 

špinatų lapu 
Parmesan sūrio papuošimui 
Mažame dubenėlyje sumaišyti 

kalakutieną, kiaušinį, svogūnus, 
duonos trupinėlius ir 1 sutrintą sul
tinio kubelį. Iš mėsos pagaminti ma

žus, apie 1/2 colio diametro, kamuo
liukus. Dideliame puode užvirti van
denį, sudėti l ikusius sultinio kube
lius, užvirti, tuomet į verdantį skys
tį atsargiai sudėti mėsos kamuo
liukus ir makaronus . Pavirti 10 min. 
Sudėti supjaustytus špinatų lapus ir 
pavirti dar 3-5 min., kol bus minkš
ti. Patiekiant ant sriubos lėkštėje 
užberiant tarkuoto Parmesan sūrio. 

S v o g ū n ų s r i u b a 

1/4 puod. alyvų aliejaus 
4 puod. plonai žiedeliais su

pjaustytų svogūnų 
5 puod. vandens 
5 jautienos sultinio kubeliai 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 sv. smulkių makaroniuku 
tarkuoto Romano arba Parme

san sūrio papuošimui 
Dideliame puode įkaitinti alie

jų, sudėti svogūnus ir pakepinti, kol 
jie bus minkšt i . Supilti vandenį, 
įmesti sultinio kubelius ir pipirus, 
užvirti, sumažinti liepsną ir pavirti 
30 min. A t sk i r ame puode išvirti 
makaroniukus, nuvarvinti ir suberti 
į sriubą. Pat iekt i apibarsčius tar
kuotu Romano arba Parmesan sūriu. 

M i n e s t r o n e 

1 šaukštas alyvų aliejaus 
1/2 gūžės žalio kopūsto, smul

kiai supjaustyto 
3 sukapotos morkos 
2 salierų lapkočiai, sukapoti 

1 didelis raudonasis svogūnas, 
sukapotas 

1 sv. šviežių špinatų, nupjaus-
čius kietus kotus 

1 skardinukė baltųjų pupelių, 
nuvarvintų ir perplautų šaltu vande
niu 

2 nedidelės cukinijos 
1/2 puod. nedidelių „drugelių" 

makaronų (bow-tie pasta) 
1/2 puod. itališkų petražolių 

(plokščiais lapais) 
1/2 puod. šviežio baziliko lapelių 

arba 2 šaukštai džiovinto 
1/2 šaukštelis džiovinto raudo-

nėlio (oregano) 
2 česnako skiltelės 
druskos ir maltų pipirų pagal 

skonį 
Puode įkait int i aliejų, sudėti 

kopūstus, morkas, salierus ir svo
gūnus, maišant pakepinti ant vid. 
dydžio liepsnos, kol daržovės truputį 
suminkštės — apie 5 min. 

{pilti 2 kvortas vandens, užvirti 
ir pavirti 10 min. Sudėti pupeles ir 
špinatus, pavirti dar 10 min. 

Į verdančią sriubą suberti ma
karonus, kubeliais supjaustytas cu
kinijas ir pavirti, kol suminkštės — 
dar apie 10 min. 

Kol sriuba verda, susmulkinti 
petražoles, baziliką, sutrinti džiovin
tą raudonėlį ir česnaką (galima tai 
atlikti ir ,,food processor" pagalbai, 
įmaišyti į sriubą ir nedelsiant nu
imti nuo ugnies. Patiekti su tarkuo
tu Parmesan sūriu (nebūtinai) ir 
itališka duona. 

SKELBIMAI 

NEKILNOJAMASIS TURTAS STASYS CONSTRUCTION 

GREIT PARDUODA 
į g ___, First Landmark Realty 

Bus, 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskoią 
• Pensininkams nuoiaida 

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

.sofftts,\ ,,decks!\ ..gutters".plokšti ir 
,,shingle" stogai; cementas. 

dažvmas". Turiu darbo draudimą. 
S/Benetis, tel. 630-241-1912 

IŠNUOMOJA 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU. SVEIKATOS IR 
GYVA BĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

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

VYoodrid 
1-2 mieg. nauj 

1 mies. 
2 mieg. 

ge išnuomojami 
ai suremontuoti butai. 
— $670-5710; 
— $770-5810. 

1 mėnuo nemokamai. 
Tel. 630-9104)644. Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
$8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

ĮVAIRUS 

* Vyras :eško naktinio pakeitimo prie seny 
žmonių ar ligonių. 7ei. 708-476-7829. 

* Moteris ieško darbo šeštadieniais Te! 708-
^20-3202 

* 55 m. moteris tešKO daroo su gyvenimu 
Kalba angliškai, vairuoja, turi žalią kertą 
Atlyginimas ne mažesnis S *00 per dieną 
Tel. 773-816-6947 

-
* Perku darbą senų žmonių ar vaikų prie
žiūroje Gerai sumokėsiu Tunu dokumentus 
nalbu angliškai vairuosu automobtlj. Tel 708-
556-6599 

* Moteris globoja ir prižiūri vyresnius 
žmones Vairuoja, gali gyventi kartu. Tel. 773-
881-4214 

Darbui reikalingi dažytojai . 
staliai su d a r b o pat i r t imi . 

Būt inai turėt i masiną. 
Pageidaut ina . 

kad kalbėtu rusiškai. 
T d . S47-9S()-"887. 

PARDUODA 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Hariem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MASINAS. 

8 4 7 - 8 4 5 3 9 7 2 

• • 

Skelbimų skyriaus 
te l . 1 773 585 9500 

• 

file:///Vest


DRAUGAS, 200; fTVM 1 f\/~\ *71 i t r p p i ^ H i p m *s 9 

„ARO" DAINA 
Skaitydama „Drauge" (2005.11. 

03) Prano Visvydo straipsnį apie Los 
Angeles, CA, Vyrų kvarteto koncertą 
BALFo labdaros renginyje, labai 
nustebau. Nejaugi iki dabar dar ne
aišku, kieno parašyti žodžiai dainai 
„Aras", kuri tiek metų dainuojama? 

Nepaisant, kiek kas norėtų ją 
kaip nors priskirti įvairiems auto
riams, bet ją parašė Viktoras Ši
maitis. Tą galite patikrinti jo eilė

raščių knygelėje „Šalis t a Lietuva 
vadinas". Ją išleido „Tėviškėlė" 1991 
m., iliustravo Vladas Vijeikis. 

Yra svarbu, ruošiant programas, 
patikrinti žodžių autorius. Nors a^a. 
Vikoro Šimaičio nebėra t a rp mjsų, 
tačiau jo eilėraščio—dainos žodžius 
priskirti kam nors kitam nėra t ikslu. 

Karolina Kubi l i enė 
Willowbrook, 

APIE SUPRIEŠINIMĄ 
Faustas Strolia ilgokame straip

snyje „Lietuviška Čikaga: 6 koncer
tai per 10 dienų" („Draugas", gruo
džio 6 d.), aprašydamas įvairius ren
ginius, vykusius per minėtą laiko
tarpį, apkalt ino JAV LB Kultūros 
tarybą nedalyvavimu viename iš 
šešių — Balio Pakšto 100-mečio mi
nėjime. Faustas Strolia teigė, kad 
„toks elgesys supriešina mūsų kul
tūros darbuotojus, kurių ir taip ne 
per daug tur ime. Tai nepadeda 
mums išlaikyti nei lietuvybės, nei 
kultūros". 

JAV LB Kultūros tarybos nariai 
yra tik visuomenininkai ir jie sten
giasi dalyvauti, arba daugiau tiktų 
žodis — dirbti, visur, kiek tik leidžia 
jų laisvas laikas. Nepamirškime, 
kad ne visi tarybos nariai vra Den-
sininkai. Leiskite pastebėti , kad 
JAV LB Kultūros taryba savo darbą 
planuoja iš anksto. Jūs turbūt ži
note, kad vyko dvidešimt trečioji 
Premijų šventė, suplanuota jau 
pavasarį. Tarp šios šventės renginių 
— jaunimo piešinių „Atgimusi Lie
tuva" paroda M. K. Čiurlionio galer
ijoje (lapkričio 25 d.), LR kultūros 
viceministro Fausto Latėno susitiki
mas su visuomene Lemonte (lap
kričio 25 d.), premijų įteikimas 

Jaunimo centre (lapkričio 27 d.) ir 
1.1. Beje, jei jau skaičiuotume mate
matiškai, tai koncertų buvo vienu 
daugiau — septyni, nes vienas buvo 
skirtas piešinių parodos a t idarymui . 

Premijų šventės renginiuose da
lyvavo ne tik Kultūros tarybos na
riai, turėjome ir kviestinių svečių iš 
Lietuvos — Kultūros, Švietimo mi
nisterijų, kur iems buvo s u d a r y t a 
įvairi išankstinė programa, suderin
ta su dar kitais žmonėmis. Mes vyk
dėme tą programą, kurią buvome 
nusiuntę iš anksto I pabrėžiu: iš 
anksto) į Lietuvą. 

Įvairūs koncertai, a ts i radę ne
planuotai, gali dažnai būti ir ne
pastebėti, ir publika jų nelankyti . Ar 
įmanoma atsilankyti į visus rengi
nius, kai jie eina vienas šalia kito, o 
kartais ir sutampa datos? Ar dėl to 
reikia mušti kovos būgną ir minėti 
susipriešinimą? 

Ar tikrai esate įsitikinęs, kad 
renginyje nedalyvavo nė vienas 
Kultūros tarybos narys? Ar visur tu
ri suspėti JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė? 

Marija R e i n i e n ė 
JAV Kultūros tarybos 

pirmininkė 

KAM PAVESTI TURTĄ 
Labai svarbus k laus imas vi

siems „Draugo" skaitytojams ir 
visiems lietuviams iškilo gero priete-
lio gimtadienio šventėje: kam už
rašyti paskutiniame testamente dalį 
ar visą savo turtą, neturint arti
mųjų? 

Buvo labai daug įvairiausių 
pasisakymų, pasiūlymų. Kai ku
riuos noriu čia paminėti: 

1. lietuviškoms bažnyčioms, vie
nuolynams Lietuvoje ir užsieniuose, 
bet kadangi bažnyčios ir vienuolynai 
turi dalintis t u r t u su svetimais, 
daugelis tam nepritarė; 

2. palikti labdaros draugijoms 
Lietuvoje ir užsieniuose; 

3. palikti švietimo ir mokslo 
įstaigoms; 

4. palikti vaikų prieglaudos na
mams; 

5. palikti senelių prieglaudos na
mams; 

6. palikti politinėms organizaci
joms, kad ugdytų lietuvišką dvasią, 
pagarbą tautai , užaugintų naują ir 
stiprią tautinę jaunuomenę. 

Klausimai kilo, kurios organi
zacijos yra 100 procentų patikimos? 
Kas gali garantuoti, kad pinigai bus 
tinkamai panaudoti, kuo pasitikėti 
ir kuo ne, žinant, kas darosi Lie
tuvoje ir užsieniuose? Nei vienas iš 
minėjime dalyvavusių negalėjo at
sakyti į šiuos visus, labai svarbius 
klausimus, todėl kviečiame visus 
„Draugo" skaitytojus prisidėti prie 
šio klausimo nagrinėjimo. 

Šis klausimas yra labai svarbus 
ne tik mums, bet ir daugeliui kitų. 

P.S. Prašau mano pavardės ne
spausdinti. 

Redakcijos pastaba: šio laiško 
autorius mums žinomas. Jeigu kas 
norėtų šiuo klausimu pasisakyti ir į 
jo pateiktus klausimus atsakyt i ar 
pateikti savo siūlymų, galite rašyti 
„Draugo" laiškų skyriui . Tikime, 
kad privačiuose pokalbiuose šie opūs 
klausimai buvo ne kartą diskutuoja
mi, bet dabar iškelti viešam pasi
sakymui. Tikimės, kad mūsų skaity
tojai gausiai atsilieps. 
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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.cx5m 

VIDAS J. NEMiCKAS, M.D. 

Chicago, IL 60652 
Kab. :ei.~773-47l-33Q0 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

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

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANIU GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.ArcherAve.Sts.5r6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys csants už prieinamą Kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai aiba BetuvŠkai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-5859500 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

KUN. V. RIMŠELIO STRAIPSNIAI 
Pastaruoju metu „Drauge" spausdinama nemažai kun. Viktoro Rimšelio 

straipsnių religinėmis temomis. Seniai jau turėjome progą skaityti tokias 
išsamias, logiškas, gilias mintis, kurias matome šiuose straipsniuose. 
Tikimės, kad jų bus dar daugiau. 

Monika ir Viktoras Astrauskai 
Forth Wayne, IN 

STRAIPSNIAI |KVEPIA 
Esu neseniai atvykusi iš Lie

tuvos, tikiuosi, kad laikinai ir galė
siu ilgainiui grįžti pas savuosius. 
Prižiūriu vieną vyresnio amžiaus 
giminaitį, kuris skaito „Draugą", tai 
ir pat i perskaitau (kai su šiuo dien
raščiu susipažinau, jeigu gyvenčiau 
atskirai , ir pati jį prenumeruočiau). 
Randu daug įdomios, vertingos me
džiagos, ypač esu susižavėjusi šešta
dieniniu priedu — jis prilygsta pres
tižiniams kultūros žurnalams, ku
riuos atsimenu iš tėvynės. Bet šį 
kartą noriu pabrėžti kun. Viktoro 
Rimšelio straipsnius: jie tikrai įkve
pia ir suramina, nuteikia adven
tiškai, belaukiant Kristaus Gimimo 

šventės. Kai esi toli nuo savo arti
mųjų, religija pasidaro ypač svarbi ir 
paguodžianti. Kun. Rimšelio straips
niai atlieka šią užduotį, jie taip pat 
verčia susimąstyti, susikaupti. Dėko
ju, kad juos spausdinate. Taip pat dė
koju Gerb. Kunigui, kad rašo. (Straips
nius, giminaičiui sutikus, iškerpu ir 
nusiunčiu į Lietuvą, nes ten taip 
t rūksta religinio pasiskaitymo.) 

Atleiskite, kad nenoriu pasira
šyti pavarde, gal Jums mano prie
žastys suprantamos (jas paaiškinau 
atskirame laiškelyje), tad po šiuo 
laišku parašykite — 

Agluonė 
Oak Lawn, IL 

APIE DAIL UŠINSKĄ 
„Draugo" lapkričio 26 d. nume

ryje, Eltos pranešime, rašoma, kad 
Lietuvoje buvo pagerbtas vienas 
žymiausių XX a. lietuvių dailininkų 
— Stasys Ušinskas. Jo kūrybos ret
rospektyvinė paroda buvo atidaryta 
Vilniuje, Lietuvos Dailės muziejaus 
Radvilų rūmuose. S. Ušinsko kūry
binės veiklos apibūdinime niekur nė
ra paminėta, kad du jo monumenta
lios tapybos darbai — „Algirdas prie 
Maskvos vartų" ir „Lucko suvažiavi
mas" — buvo išstatyti 1939 m. Pa
saulinėje parodoje New York mieste. 
Už juos dailininkas gavo „Grand 
Prix" apdovanojimą ir aukso medalį 
(„Lietuvių Enciklopedija"). Karui 
prasidėjus, tie du darbai nebuvo grą
žinti j Lietuvą, o perkelti į Čikagą, 

kur vėliau buvo pakabinti naujai pa
statyto Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Jie ten iki šiol dar kabo, aprūkę 
ir apdulkėję. Nors labai vertingi ir 
įspūdingi istoriniai paveikslai, dabar 
beveik niekas negalėtų pasakyti, ką 
jie vaizduoja. Gal atsirastų koks ge
radaris, sakykim, Lietuvių fondas, 
ar koks kitas, kuris galėtų paaukoti 
lėšų tų paveikslų nuvalymui ir at
naujinimui? Juo ilgiau lauksim, tuo 
sunkiau bus tą padaryti. O jei ne, 
tai, manyčiau, kad jie tikrai tiktų 
atstatomiems Valdovų rūmams Vil
niuje. Lietuvos Dailės muziejaus Gu-
dyno restauravimo centras galėtų 
juos profesionaliai sutvarkyti. 

V a l e n t i n a s Ramonis 
Lemont. IL 

Rcmkite ir platinkite katalikišką spaudą _x« 
H I A N t / V I M W < > «* I • r O A I I v 

„ D R A U G A S " i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; „ D R A U G A S : i š e i v i j o s i r L i e t u v o s j u n g t i s ! 

„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s š v y t u r y s i r s a r g a s ! P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 
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PRANEŠIMAS 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XII seimas įvyks 2006 m. rug

pjūčio 7-10 d. Vilniuje. JAV šiame seime atstovauja 34 asmenys. 32 atsto
vai yra renkami, o kitas dvi vietas užima JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkė ir JAV jaunimo sąjungos pirmininkas. 

JAV LB a ts tovų į 2006 PLB seimą rinkimų eiga 
Kandidatai : Kviečiame visus lietuvius, sulaukusius 18 m. amžiaus 

ir JAV LB apylinkėje registruotus, kandidatuoti į JAV atstovų gretas 
PLB seime. Norintys kandidatuoti, turi prisistatyti savo JAV LB apy
linkės pirmininkui-ei s*u tiksliai užpildytomis kandidatūros pareiškimo 
anketomis (sutikimo ir siūlymo) ne vėliau kaip 2006 m. sausio 5 d. (Kan
didatūros pareiškimo anketas galima gauti pas savo JAV LB apylinkės 
pirmininką—ę arba www.javlb.org svetainėje.) 

JAV LB a p y l i n k i ų pirmininkai sudaro savose apylinkėse kandi
datuojančių sąrašą ir kar tu su visom kandidatuojančių anketomis, pri
s tato savo JAV LB apygardos pirmininkui-ei ne vėliau kaip 2006 m. 
sausio 14 d. 

- JAV LB a p y g a r d ų pirmininkai sudaro savose apygardose kandi
datuojančių sąrašą ir kar tu su visom kandidatuojančių anketomis, pri
s ta to JAV LB XVII Tarybos Prezidiumui (8015 S. Karlov, Chicago, IL 
60652) ne vėliau, kaip 2006 m. sausio 27 d. 

J A V LB XVII Taryba išrinks JAV atstovus į PLB seimą iš apygardų 
pris tatytų kandidatų JAV LB Tarybos Prezidiumo pravedamu korespon-
denciniu posėdžiu. Tarybos nariai bus prašomi savo balsus pristatyti 
Tarybos Prezidiumui iki 2006 m. vasario 14 d. JAV LB Tarybos 
Prezidiumas balsus skaičiuos 2006 m. vasario 18 d. posėdyje. 

Išrinktiesiems JAV atstovams į PLB seimą bus pranešama raštu. Šių 
r inkimų visi duomenys bus pristatomi lietuviškajai visuomenei per 
spaudą. 

JAV LB XVII T a r y b o s P r e z i d i u m a s 

Laiminga pasakos „Eglė 
žalčių karalienė" pabaiga... 
Nežinia, kodėl taip yra, bet mes dažnai galime aptikti liūdesio ir melan

cholijos pėdsakų lietuvių kultūroje. Tai juntama literatūroje, poezijoje ir net 
liaudies pasakose. Viena tokių, daugelio mūsų mėgiama yra pasaka „Eglė 
žalčių karalienė". 

Maironio l i tuanis t inėje mokykloje 6-tos klasės mokinukai atliko 
neįprastą užduotį: perklausę „Eglė žalčių karalienė" įrašą, panagrinėję ir 
ap ta rę buvo paprašyti , parašyti laimingą šios liūdnos pasakos pabaigą. 

Štai ką jie parašė: 

Jeigu aš būčiau parašius pasaką kad ji gali važiuoti pas tėvus. Eglė 
„Eglė žalčių karalienė", aš pakeis
čiau ją nuo tos vietos kai Eglė pa
prašė Žilvino grįžti į gimtinę. Eglė 
paprašė žalčio grįžti į gimtinę. Žilvi
nas pagalvojo, kad būtų labai gerai 
pasimatyti su Eglės šeima. Visi su
siruošė grįžti į tėvynę. Visa šeima 
buvo laiminga, pamatę Eglę, Žilviną 
ir visus vaikus. Kai jie tėvynėje pa
buvo gan ilgai, Žaltys pakvietė visą 
Eglės šeimą į savo rūmus. Tada visi 
sugrįžo į Eglės ir Žilvino rūmus. Eg
lės artimieji nustebo kokie tie rūmai 
gražūs ir dideli! Nuo to laiko visa 
šeima susitikdavo kiekvieną savaitę. 
visi buvo linksmi ir laimingi. 

G a b r i e l ė Tvaskutė 
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su vaikais ir vyru išvyko į Eglės 
namus. Jie ten linksmai gyveno. Po 
9 dienų, Eglė atsisveikino su tėvais 
ir grįžo į savo namus. Dabar Eglės 
vyras leido Eglei važiuoti pas tėvus 
kada tik ji norėjo. Visi laimingai 
gyveno. 

Eglė Tamkutė 

Mamytė Eglei pasakė pasiimti 
dvejus marškinius. „Galbūt vieni su
šlaps" — sakė mamytė. Eglė taip ir 
padarė, kai ejo maudytis. Kai išsi
maudė ji pamatė, kad į jos marš
kinių rankovę yra įšliaužęs žaltys. 
Žaltys prašė Eglės, kad ši ištekėtų 
už jo, bet Eglė atsakė, kad ji myli ką 
nors kitą. Eglė pasiėmė kitus marš-

apsivilko juos ir nuėjo namo. 
supyko ir atšliaužė į Eglės 

namus, įsirangę 
jos lovoje: ,,tekek 
uz manęs!" Mer
gina vel atsake: 
ne! Tada atjojo 
Gediminas ir pa
prašė Egles, kad 
ši uz jo tekėtų. 
..O taip!" — atsa
ke Egle. Žalčiui 
teko iššliaužti ir 
palikus Eglės 
namus grįžti į 
savo namus. Eg
lė susilaukė trijų 
vaikų: Ąžuolo, 
Uosio ir Beržo. 
Jie visi užaugo ir 
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ŠVENTO DŽIUGESIO 
POPIETĖ 

Šiais metais gruodžio 11 d. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos chorų suruoštas koncertas Le-
monte laikytinas vienu iš geriausiai 
pavykusių. Priežastys galėtų būti 
kelios, bet gal svarbiausia — tai iš
balansuota at l iktų kūrinių eiga. 
Pradžioj po J. S. Bacho choralo „Prie 
prakartėlės stoviu aš" labai tiko kur 
kas gyvesnės — VI. Paulausko 
„Džiaukis, žmonija" ir Beethoveno 
„Švento džiugesio naktis", paskuti
niojo palydėta temperamentingo 
akompanimento vargonais (Ričardas 
Šokas) ir fleita (Rima Polikaitytė). 
Intonavimas sopranuose galėjo būt 
kiek geresnis J. Švedo giesmėje, o J. 
Govėdo giesmėje ir kiti baisai kiek 
„šlubavo". „Žinau aš skaisčią rožę" 
buvo atlikta neįprastai gyvai. Svei
kintina vadovė, įtraukusi programon 
Max Regerio įdomių harmonijos pro
gresijų turintį kūrinį „Jėzuli, mei
lus". Skirtingas akompanimentas — 
smuiko (Dainora Petkevičiūtė), flei
tos (Rima Polikaitytė j ir gitaros (Po
vilas Strolia) — giesmėj „Kas tas 
vaikelis?" (What Child Is This?) ir 
antrą posmą solo giedant Genovaitei 
Bigenytei, įnešė gaivaus paįvairini
mo. Nepriekaištingai skambėjusi 
Ch. Gounod giesme moterų chorui, 
ypač su entuziazmu at l ikta G. 
Caccini „Ave Maria", įsijungiant 
duetu ir abiem koncerto solistėms — 
Lijanai Kopūstaitei-Pauletti ir Ge
novaitei Bigenytei. Po to sveikinti
nos solisčių gerai atliktos dvi Ri
čardo Šoko kompozicijos — „Kalėdų 
varpai" ir (kiek gyvesnė) „Kalėdų 
naktį". Ypač pagirt inas Ričardas 
Šokas, praturt inęs mūsų gan skurdų 
lietuvišką kalėdinį repertuarą. Ka
dangi giesmes kompozitorius akom
panavo pianinu (klavikordu), buvo 
vėl maloni garso permaina. Trim 
giesmėm į programą įnešė daug šilu
mos Dariaus Polikaičio vadovauja
mas vaikų choras „Vyturys". Ypač 
meniškai buvo atlikta P. Yon „Kū
dikėlis Jėzus" (Gesu Bambino) su 
Lijanos Kopūstaitės-Pauletti solo ir 
B. Andriuškos dviem balsais „Bet
liejus nušvito". Vėl vargonus pava
davo anksčiau minėtas instrumen
talistų sąstatas, pagrodamas ištisai 
vieną posmą giesmės „Tyli naktis", 

kur prie vaikų choro prisijungė ir 
misijos choras. Vaikams pagiedojus 
pirmą posmą, antrą perėmė solistės, 
o trečią mišrus choras. Gera dikcija 
ir gerai sugiedota P. Čiurlionio gies
mė „Piemenys, piemenys Betliejun 
bėgo", solo partiją atliko solistė 
Lijana Kopūstaitė-Pauletti . A. 
Adams giesme „Nakties tyloj" buvo 
baigtas koncertas, kurioje posmus 
pasikeisdamos giedojo abi solistės. 
Gaila, kad ir šiais metais solo parti
joje pasikartojo melodinės slinkties 
mažas nukrypimas. 

Chorus padėjo paruošti Rasa 
Poskočimienė. Tarp giesmių kalė
dinę poeziją skaitė Svajonė Kerelytė. 
Po paskutinės giesmės choro pirmi
ninkas Romanas Stropus padėkojo 
visiems koncerto dalyviams ir pub
likai. Prieš išsiskirstant dar visi po
pietės dalyviai pagiedojome Naujalio 
„Linksmą giesmę". 

Vertinant koncerto visumą, kon
certas padare labai gerą įspūdį. 
Misijos suaugusių ir vaikų chorai ge
rai intonavo, ,,tvarkingai pasidavė" 
dirigentų mostams ir jų norėtai di
namikai. Smuiko ir fleitos solo įžan
gos ir imitaciniai intarpai maloniai 
puošė programą, bet vargiai buvo 
reikalingi, ištisai dvigubinant sopra
nų partiją! Kai kur naujose gies
mėse, atrodo nebeliko pakankamai 
dėmesio choro sukurto sąskambio 
gerai projekcijai (lyg choristo balsas 
nekeliautų į publiką, o ten pat kaž
kur nukristų!). Tais atvejais jau an
trame posme, lyg po gero vokalizavi-
mo giesmė pasitaisydavo. Chorui 
geriau žinomos giesmės pasižymėjo 
geresniu vokaliniu garsu. 

Už šią kalėdinio džiugesio po
pietę pagarba pasišventusiems cho
ris tams, chorų vadovams Jū ra t e i 
Lukminienei ir Dariui Polikaičiui, 
solistėms, instrumentalistams bei 
koncertą globojusiam kapelionui 
kun. Algirdui Paliokui, SJ. Pasige
dau tos misijos ribose veikiančio 
Adomo Daugirdo jaunimo choro. 
Norisi nuoširdžiai palinkėti, kad šie 
pajėgūs chorai su tokiu pat entuziaz
mu pasiruoštų liepos mėnesį atei
nančiai Dainų šventei. 

Faustas Strolia 

Alisa 
Strikaitė 

Eglė Žalč iu ka ra l i enė " , Palanga 

Švietimo premija 
•v -f 

JAV LB Švietimo taryba ruošiasi skirti „Šviet imo premiją" moky
tojui , kuris ilgus metus d i rbo šviet imo darbą JAV lituanistinėse 
mokyklose. Kviečiame lietuvių visuomenę siūlyti kandidatus iš šiuo 
metu JAV gyvenančių l i tuanist in ių mokyklų mokyto jų , kur ie 
pasižymėjo lietuviško šviet imo srityje, vadovėlių bei knygų leidime 
ir redagavime, ilgus metus dirbo arba tebedirba mokytojo-vedėjo 
darbą lituanistinėse mokyklose. 

Pasiūlymus siųsti iki š.m. gruodžio 31 d. adresu: Li thuanian 
Educational Council, 1501 Valecroft Ave., VVestlake Vil lage, CA 
91361. 

Ver t in imo komisiją sudaro JAV LB Švietimo taryba, kurios pir
mininkė Dalilė Polikaitienė. 

Šviet imo premija 2001 m. buvo įteikta Jonui Kavaliūnui, 2002 
m. - Juliui Šarkai, 2003 m. - Stasei Petersonienei, 2004 - Elenai 
Ruzgienei. 

2005 metų Švietimo premijos mecenatas yra Lietuvių fondas. 

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas 
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JONUI KAZLAUSKUI 

mirus, žmonai STASEI, vaikams ROMUI, ANDRIUI, 
RITAI su šeimomis ir visiems giminaičiams bei arti
miesiems, reiškiame širdingiausią užuojautą ir 
drauge išgyvename gilų liūdesį. 

Clevel'ando ateitininkai 

LITHUANIAN MERCY LIFT 
15 metų Jubil iejinis pokylis įvyko 2005 m. lapkričio 12 d. 

Morton Arboretum lankytojų salėje Lisle, Illinois 

Nuoširdžiai dėkojame dalyviams ir rėmėjams už dosnias aukas. 
Pokylio pelnas skirtas diabetu sergantiems vaikams Lietuvoje. 

$1,000 Gražina Liautaud, IL. 
$300 Frank ir Eleanor Zapolis, IL; Christopher. ir Christine 

Tosheff, IL; Casimir ir Joan Oksas, IL. 
250 Dalia ir Martynas Trakis, IL. 
$200 Kazimieras Rimkus, IL; Monument Homes/Norm Karasa, 

CO; „Saulutė", IL. 
$120 Rūta ir Kęstutis Sušinskas, IL. 
$100 Eugenia Pakulis, DE; Victoria Karaitis, MI; Paul ir Irena 

Čade, MA; Edward Kwedar, IL; William Unakis, IL; Da-
vid Savickas, MA; Mary ir Marius Kriaučiūnas, IL; Dalia 
ir Jurgis Anysas, IL; ar. Mindaugas ir Lydia Griauzde, 
IL; Arūnas ir Irena Draugelis. IL; Jura ir Romas Slivins-
kas. IN; Lydia Ringus, IL; Dari ir Barbara Van Rheenen, 
IA; dr. Kastytis ir Gražina Latoza, IL; Walter ir Susan 
Gregory,IL. 

$75 Kun. Vytas Memenąs, IL. 
$50 Algirdas ir Amanda Muliolis. OH: Rimas ir Donna Kozi-

ca, IL; Phyllis ir DixHelland. CA; Arvydas ir Marčia Pet
ravičius, CA; Egidijus ir Vida Radvenis, CA. Irene Deni-
han, NY; John ir VVilma Gustaitis. TX, Vladas Kaupas, 
FL; B. A. \Vitt. GA; Zigmas Raulinaitis, NJ; Milda ir Ro-
bert Arlauskas. TX; A. ir D. Ratkelis, CA; Grace Czer-
winski, HI; Ronald Bendoraitis. IL; Philomene Vilutis, 
IL; Nemira Šumskis, IL; Joseph Levonas, NY; Vyžas & 
Associates, P . C , NJ; John ir Janet Daugėla, MA; Liudas 
Volodka, IL; Allan Konce, CA; Patricia Nelia Paulauskas, 
IL; dr. Nijolė Bražėnas, NY; Leo Maskaliūnas, IL; Walter 
Klosis, NY; Audronė ir Gražutis Matutis, TX. 

$45 Birutė Bulota, IL; dr. John Benusis, CT. 
$40 Bernice Aviža, NY, Vytautas ir VVanda Jankus. NJ; Ona 

Adomaitis, FL; Dalia Šaulys, IL. 
$35 Nijole Zdanys, IL. 
$30 Edvvard Bochniak, NY. 
$25 V. ir Irene Juškus, IL; A. ir J. Jakubėnas, AZ; Mary Ei

lėn Biell, IL; dr. VVilliam ir Mary Ann VVeader, PA; Ri-
chard ir Irene Wehbring, NY, Eugene Vilkas, CA; Tekle 
Bogusas, MA; Edmund Brooks, IL; Jonas ir Birutė Kas-
čukas, IL; Antanas ir Ancieta Januška, MA. 

$20 Sisters at Matulis Nursing Home, CT; Berislava ir Algi
mantas Daugirdas, OH; Joseph Dauparas, IL; Mary Wy-
socki, NJ; Bernice Pocius, IL; Petronilla Mesec, IL; Ge
novaitė Ankus, IL; Julia Czek, OH; Algirdas ir Raminta 
Marchertas, IL. 

$15 Algis Vydas, ME; August Bartulis, IL; Elvyra ir Gedas 
Žemaitis, OH; Florence Schneider, NY. 

$10 Marija Vilutis, FL, Zita Baltramonas, IL; Vytautas ir Ge
novaitė Musonis, IL; Sylvia Cherosky, Victor Kindurys, 
FL; Gražina Kenter, CT; Catherine ir H. Frederick Forte, 
TN; Vic ir Stella Macys, FL; John Ambrozaitis, Jr., CT. 

$8 Lina Rugaitytė, OH. 
$5 Joseph J. Blažys, MA; James ir Ann Druetzler, IL; Ed

vvard Bochniak, Sr., PA; Rev. Rapolas Krasauskas, CT: 
William ir Valeria Wolff, I L; John ir Susan Osborne, 
MO; Robertas ir Aldona Tamulionis, FL; Julijona Fraser. 
CA; Sabina Dambrauskas, IL. 

$4 Col Benjamin ir Anna Karsokas, CA. 
$1 Antanavičius, NY ir Anonymous. 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893. 
www.lithuanianmercviift .org lithuanianmercy<2>yahoo.com 

A t A 
STASIUI JONUI ŽYMANTUI 

mirus, žmonai PRANEI, visiems vaikams ir anū
kams, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

FK „Lituanica" valdyba 

A t A 
BENEDIKTUI NAUSĖDAI 

mirus, žmonai JOANAI ir dukroms, gilią užuojautą 
reiškia ir kar tu liūdi 

FK „Lituanica" valdyba 

Lietuvos Dukterų draugijai mirusių atminimui aukoja: 

$20 Gražinos Miecevičiūtės atm. — Jura Kučiūnienė. 
$25 Kazio Maldėno atm. — St. Didžiulis 

Pijaus Venslovo — Angelė Venslovienė. 
$50 M. Macevičienės — Ada Sutkus. 

Kitos aukos: 

$200 
$150 
$100 

$50 

$45 
$40 
$30 

$25 

$20 

$15 
$10 

Sofija Galante. 
Alė Namikienė. 
Janina Marks, Irmina ir Aldona LasevičiUtės. Vanda ir Jo
nas Stankai, Viktorija Karaitis. 
O. ir A. Garūnai, A. Kirkus, Elena Spukas, Julija Janonis, 
Aldona Eidukonis, A. ir V. Valavičiai, Birutė Briedienė, 
Emilija Kielienė, Nijolė Kairys.. 
Zita Širkienė, Aldona Mažeikienė. 
Alfonsą Laniauskienė. 
M. Remienė, Angelė Venslovienė, Sofija Vakselienė, Julija 
Smiigienė, D. Vidžiūnas, Aldona Ješmantienė. 
Valerija Brazienė, V. Krasauskas, Teresė Kazlauskienė, 
Em. Ambrozaitis, Genė Musonienė, Z. Pupienė, Danguolė 
Bartkus, Ona Kartanas, Irena Baleišienė, Angelė Malela, 
Emilija Pakštienė. 
A. Gaižutienė, Vida Kosmonienė, Aldona Ješmantienė, 
Emilija Vengianskienė, Bronė Mikulskiene, Elena Siru
tienė, aukotoja N.N.. 
Janina Cukurienė, Regina Smolinskienė, E. Gaškienė. 
G. Kriaučiūnas, Nijolė Grigaliūnienė, Birutė Zalatorius, 
Olimpija Baukus, Genovaitė Gedraitienė, P. Sakavičienė. 

Lietuvos Dukterys širdingai dėkoja aukotojams ir linki jiems 
daug sveikatos ir maloniausių šv. Kalėdų! 
Liet. Dukterų draugijos adresas: 2735 W. 71st St., 60629, 
Chicago, IL. Tel. 773-925-3211. 

Margumynai 

Prie telefono praleidžia 5 savo gyvenimo metus 
Seniai įsitvirtinusi vyrų nuomo

nė pagaliau buvo oficialiai patvirtin
ta — moterys iš tikrųjų daugiau lai
ko negu vyrai praleidžia prie tele
fono. Kaip rodo Didžiojoje Britanijo
je vienos televizijos bendrovių su
rengtos apklausos rezultatai, ku
riuos paskelbė laikraštis .,The Daily 
Mail", vidutinė statistinė moteris 
per savo gyvenimą telefono ragelį 
prisidėjus prie ausies praleidžia 
ketverius metus ir devynis mėnesius 
— tai sudaro 42.000 valandų tele
fono pokalbių. Tuo tarpu vyrai 
prakalba telefonu trejus metus ir 
tris mėnesius, arba daugiau kaip 
28.000 va i and u. 

Įdomu, kad ir vyrai, ir moterys 
nuo lopšio iki kapo skambi na vie
nodai: 288.000 skambučių moterys 

ir 277,000 — vyrai. Tačiau dailiosios 
lyties atstovės kalbasi kur kas il
giau, kitaip sakant merginos, pa
nelės ir ponios negali apsieit be tele
fono. 

Remiantis apklausa, dauguma 
ir vyrų. ir moterų skambučių susiję 
su darbu, bet „namų reikalais" kal
bama ne mažiau: 155,000 sudaro 
skambučiai darbo reikalais, 127.000 
— buitiniai. 

46 proc. apklaustųjų sake, kad 
turi bent vieną „telefoninį" draugą 
ar draugę, su kuriais susiskambina 
nuolat. Jie taip pat sakė, kad turi 
mažiausiai vieną telefonini įkyruolį 
— giminaitį, bendradarbi ar dar ką 
nors. su kuriuo pokalbiai telefonu 
įgriso iki gyvo kaulo. 

Intrefax/BNS 

-

file:///Vitt
http://www.lithuanianmercviift.org
http://ahoo.com
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A d e l ė J u r e v i č i u s iš Kenosha, WI, atnaujindama prenumeratą, 
pridėjo 50 dol. auką. Labai dėkui! 
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• „Drauge" prekiaujama k a l ė 
daičiais. Norintiems įsigyti prane
šame, kad „Draugo" krautuvėlė dir
ba nuo 8:30 vai. r. iki 4:30 vai. p.p. Tuo 
pačiu galėsite nusipirkti ir kalėdinių 
atvirukų, kurių pasirinkimas tikrai 
didelis. Kviečiame apsilankyti. 

• Artėja Kalėdos ir Naujiej i 
metai. Geras sumanymas savo drau
gus, gimines, pažįstamus pasveikin-. 
ti per „Draugą". Savo laiškus su 
sveikinimo tekstu ir 20 dol. čekį 
siųskite „Draugo" administracijai. 
Mielai išspausdinsime Jūsų sveiki
nimus mūsų dienraštyje. 

• Sį ketvirtadienį, gruodžio 15 d., 
Cicero Šv. Antano bažnyčioje vyks 
Adventinis susikaupimas ir susi
taikymo sakramentas lietuvių kal
ba. Išpažintis klausys kun. Kęstutis 
Trimakas ir kun. Jaunius Kepšas 
nuo 5 vai. v. Šv. Mišios ir Adven
tinės pamaldos prasidės 5:30 vai. v. 
Visi kviečiami dalyvauti. Šv. Antano 
parapija yra 50 Ave. ir 15 gatvės 
sankryžoje, Cicero. 

• G r u o d ž i o 16 d., penktadienį , 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus kviečia pamatyt i ir pasi
klausyti vyrų, moterų, vaikų, mišrių 
chorų, pučiamųjų instrumentų or
kestrų, užsienio lietuvių chorų įs
pūdingos programos nuostabioje 
Vilniaus Vingio parko aplinkoje. 
Filmo trukmė 2 vai. Įėjimas ne
mokamas. Muziejaus adresas: 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. 
Muziejus dirba nuo 10 vai. r. iki 4 
vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

• Pedagoginis l i tuanist ikos ins
titutas tęsia gražią tradiciją — švęs
ti Kūčias draugų būry. Šiais metais 
Kūčias ruošiame šeštadienį, gruo
džio 17 d., 12 vai. p.p. Į šventę ateiti 
maloniai kviečiame studentus, jų 
šeimų narius, instituto bičiulius ir 
rėmėjus. 

• Pas i i lgote gražaus švent in io 
vakaro visai Jūsų šeimai? Kvie
čiame gruodžio 17 d. 6 vai. v. atvyk
ti į PLC Lemonte, kur įvyks pirma
sis vaikų teatralizuotos šokių gru
pės (vadovė Rūta Mačiulienė, balet-
meistere Sandra Krumhort) Kalė
dinis koncertas. Koncerte dalyvaus 
Kalėdų senelis, o visų dalyvaujančių 
laukia siurprizas. įėjimas — 10 dol., 
vaikams iki 2-jų metų — nemoka
mai. 

• Maironio l i tuan i s t inė je mo
kykloje, Lemont, gruodžio 17 d., šeš
tadienį, 12 vai. p.p. sporto salėje 
vyks pradines mokyklos Kalėdinė 
eglutė. Aukštesnioji mokykla Bočių 
menėje 12 vai. p.p. švęs Kūčias. 
Kviečiame visus apsilankyti. 

• Čikagos l i tuanist inėje mokyk
loje vyks net keturios kalėdinės eg
lutės. Gruodžio 17 d., šeštadienį, 9 
vai. r. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje su Kalėdų seneliu vaidins 1-3 sky
riaus mokiniai, o tuo pat metu kavi
nėje savo vaidinimą Kalėdų seneliui 
rodys patys mažiausi mūsų moki
nukai. 11 vai. didžiojoje salėje vyks 
4-6 skyrių kalėdinis vaidinimas, o 7-
10 klasių mokiniai savo inscenizuo
tas pasakas rodys mažojoje salėje. 
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje gruodžio 17 d., 
šeštadienį, išpažinčių bus klausoma 

nuo 3:30 vai. p.p. iki 4:45 vai. p.p. 
Gruodžio 21 d., trečiadienį, 6 vai. v. 
vyks Švč. sakramento adoracijos 
valandėlė, Eucharistijos garbinimo 
pamaldos ir Gyvenimo kelionės ap
mąstymas prie Eucharistinio Jėzaus 
su palaiminimu. Nuo 7 vai. v. iki 9 
vai. v. — išpažinčių klausymas. 9 
vai. v. — baigiamoji bendruomenės 
malda ir Švč. sakramento pagarbi
nimo pamaldų užbaigimas. Kūčių ir 
Šv. Kalėdų dieną išpažinčių nebus 
klausoma, todėl nuoširdžiai prašo
me paruošti savo širdis Advento 
kelionės dienose. 

• U n i o n Pier Lietuvių draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laiku). Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf-
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• Gruodžio 18 d., s e k m a d i e n į , 
Cicero Šv. Antano parapijos salėje 
įvyks prieškalėdinis pabendravi 
mas, kurį rengia Cicero LB valdyba. 
Rengėjai kviečia po 9 vai. r. Mišių 
užsukti į parapijos salę pasiklausyti 
parapijos gražiabalsių choristų, va
dovaujamų Vilmos Meilutytės. Adven
to tema kalbės Aldona Zailskaitė. 

• Gruodžio 18 d. po l i e tuv i škų 
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto prasidėjimo bažnučios para
pijos salėje bus vaidinimas vaikams 
,,Kalėdų pasaka" ir susit ikimas su 
Kalėdų seneliu. Kviečiame visus 
vaikučius. Gruodžio 24 d. 7 vai. v. 
visi parapijiečiai yra kviečiami prie 
parapijos Kūčių stalo. 

• Sekmadienį , gruodž io 18 d., 
5 vai. v. visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus, 6500 S. Pulaski Rd. Či
kagoje, pokylyje. Iškilmingos vaka
rienės metu Mary Krauchunas bus 
įteiktas „Metų žmogaus" apdovano
jimas. Pagerbsime labai malonią, 
nuoširdžią, inteligentišką, daug 
Lietuvai ir lietuvių kul tūrai nusipel
niusią veikėją. 

• Gruodžio 18 d., s e k m a d i e n į , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores lietuvių klu
bas kviečia į Kalėdinį pabendravimą. 

• N u o s t a b i o s š e imin inkės gami
na tradicinius kūčių valgius Atei
tininkų kūčių šventei, kuri įvyks 
gruodžio 18 d. 1 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi norintys dalyvauti malo
niai kviečiami. Laukiame visų. Re
gistruotis pas Oną Daugirdienę tel. 
630-325-3277. 

• Pasaul io L i e t u v i ų c e n t r o 
(Lemonte) renginių komitetas visus 
maloniai kviečia į kalėdinį paben
dravimą su kūčių valgiais PL centro 
didžiojoje salėje gruodžio 18 d. 12:30 
vai. p.p. Norintys užsisakyti stalus, 
prašome skambinti Aldonai tel. 708-
448-7436. 

• Lietuvos d u k t e r y s p r a n e š a , 
kad švenčių laikotarpyje (gruodžio 
19 d. — sausio 3 d.) Nameliuose ne
bus budima. 

• M a r ą u e t t e Park l i e tuv ių n a m ų 
savininkų draugija kviečia visus 
narius ir svečius į Kūčias, kurios 
rengiamos trečiadienį, gruodžio 21 
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B r o n ė Buika, gyvenanti Naples , FL , kartu su „Draugo" prenume
ratos mokesčiu a ts iuntė ir dosnią 100 dol. auką. Tik tokių geraširdžių 
rėmėjų dėka, „Draugas" tebegyvuoja — ačiū! 
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V y t e n i s T. Grybauskas iš Orland Park, IL, atnaujindamas 
„Draugo" prenumeratą, priddjo 80 dol. auką. Jo dosnumas tikrai verti
namas , nes kiekviena auka labai svarbi „Draugo" leidybai. Esame nuo
širdžiai dėkingi. 

Skelbimai 
AH vo lcn t i s 
J o n a s Giba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie Av 
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Chicago , I L 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Seštad. 8 v,r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
T e l . 3 1 2 - 5 8 0 - 1 2 1 7 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

d. 3 vai . p.p. „Seklyčioje", 2711 W. 
71th Street, Čikagoje. Vietas užsi
sakyti galite iki gruodžio 15 d. pa-" 
skambinę tel. 773-737-2795 (va
karais) arba 708-952-0853. 

• Gruodž io 24 d., Kūčių vakarą, 
5 vai. v. Jėzuitų koplyčioje prakar-
tėlės pašventinimas, Bernelių — pie
menėlių šv. Mišios. Po pamaldų ka
lėdaičių laužymas ir sveikinimai. 
(Vakaro Mišios užsiskaito už sekma
dienį). Pamaldoms vadovaus jėzuitų 
provinciolas tėvas Aldonas Gudaitis, 
SJ. Gruodžio 25 d. (Kalėdos) šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. 

• Švč . Merge lė s Marijos Gimi
mo parapijos šv. Mišių tvarkarašt is 
šventinėms dienoms. Gruodžio 24 d., 
Šv. Kūčių dieną, 7:30 vai. r. (lietuvių 
kalba); 8:30 vai. r. (anglų kalba); 5 
vai. p.p. - Vaikų Mišios (anglų kal
ba), 12 vai. r. (vidurnaktį) Bernelių 
Mišios (lietuvių kalba). Gruodžio 25 
d., Šv. Kalėdų dieną, 9 vai. r. (anglų 
kalba); 10:30 vai. r. Oietuvių kalba), 
12:15 vai. p.p. (anglų kalba). 

• N o r i n t y s s a v o K a l ė d ų s ta lą 
paįvair int i mais to produktais iš 
Lietuvos, kuriuos į JAV įveža „Food 
Depot International", prašome skam
binti tel. 847-719-2800. Jums pasa
kys, kuriose parduotuvėse galite įsi
gyti lietuviškų maisto prekių. 

• N o r i n t s u k e l t i sus idomėj imą 
Šv. Raštu, jau trečius metus ruošia
ma stovykla pavadinta „Biblijinę 
stovykla". Ji skir ta 1 - 6 skvriaus 
va ikams. Stovykloje bus žaidimų, 
vaidybos, sporto, video, pokalbių ir 
visokių užsiėmimų, kurie pritaikyti 
tikėjimo pažinimui. Stovyklai vado
vaus Pal. J . Matulaičio vaikų Mišių 
pastoracijos grupelė kartu su kun. 
Vaidotu Labašausku ir jaunaisiais 
savanoriais. Stovykla gruodžio 27-
28 dienomis vyks Ateitininkų namuo
se, 12690 Archer Ave., Lemont, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. v. Mokestis - 40 
dol. vaikui už abi dienas. Informa
cija ir registracija tel. 708-352-3405 
(Grasilda Reinytė-Petkienė) arba e-
paštu: grasilda@sbcglobal.net 

Advokatas 
Vytenis L ie tuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
GIN TA R AS P . Č E P Ė N A S 

6436S.PulaskiRd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

• Linksmas Naujųjų Metų su
tikimas gruodžio 31d. Saulių namu
ose, 2417 W. 43rd Street, Chicago. 
Pradžia 8 vai. v. Šilti ir šalti pa
tiekalai, vynas, šampanas ir links
ma J. Domarko muzika iki paryčių. 
Rengia Vyt. Didžiojo šaulių ir Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos. 
Auka 40 dol. Tel. pasiteiravimui: 
773-523-7205. 

• A r jau turite pakvietimą kur 
sutikti Naujuosius? Dar ne? Tai 
kviečiame mes — Pasaulio lietuvių 
centras, Lemont. Kokteiliai, šventi
nė vakarienė, šokiai, skambant 
grupės „Kaukas" muzikai, ypatinga 
nuotaika ypatingų žmonių ra te . 
Gruodžio 31 d. 8 vai. v. PLC didžio
joje salėje. Kaina asmeniui — 75 
dol., vaikui — 25 dol. (įskaitant 
auklę ir maistą). Užsakymai priima
mi telefonu 630-427-0278 ( Linda). 

• J a u n i m o centro jėzuitų koply
čioje sausio 7 d. 10:30 vai. r. per 
Mišias ir po jų kalėdinis vaikų kon
certas „Dovana kūdikėliui Jėzui". 
Apsilankys ir Kalėdų senelis. Ma
loniai kviečiame dalyvauti. 

• D r a u d i m o kompanija „State 
Farm" įspėja gyventojus būti ypač 
atsargiems švenčių metu. Laiko
tarpis nuo Padėkos dienos iki metų 
pabaigos tai laikas, kai pavagiama 
daugiausia mašinų. 2004 m. per šį 
laikotarpį šios kompanijos duome
nimis buvo pavogta apie 7,000 auto
mobilių, t. y. kasdien po 200. Kaip to 
išvengti? Laikykitės šių atsargos 
priemonių: nepalikite mašinos rak
tų mašinoje; niekada nepalikite už
vestos mašinos su rakteliais spyne
lėje nors ir porai minučių; mašiną 
statykite tik jai statyti skirtoje aikš
telėje; niekada nepalikite mašinos 
viduje piniginės, kompaktinių plokš
telių, pirkinių ir t.t.; Prieš sėsdami į 
mašiną visada pažiūrėkite įjos vidų; 
Jei statote mašiną gatvėje, prie-ki-
nius ratus pasukite šaligatvio link. 
Norintys daugiau informacijos, pra
šome apsilankyti „State Farm" 
tinklalapyje statefarm.com arba 
paskambinti tel. 309-763-1508. 

mailto:grasilda@sbcglobal.net
http://statefarm.com

