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Vilniuje paminėta Lietuvos vėliavos diena 

Lietuvos vėliavos dienos minėjime: Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas (k), 
europarlamentaras Vytautas Landsbergis. Tomo Bauro 'ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 3 d. (ELTA) — kartą virš Gedimino kalno buvo iš-
Vilniečiai ir sostinės svečiai tradiciš- kelta Lietuvos valstybinė vėliava, 
kai pirmąją Naujųjų metų dieną pa- Sausio 1 dieną, minint Lietuvos 
gerbė Lietuvos savanorių žygdarbį vėliavos dieną, Gedimino pilies bokš-
— 1919 metų sausio 1 dieną pirmą te kariai iškėlė lietuvišką trispalvę, 

bokšte plevėsuosiančią naujaisiais 
metais. 

Iškilminga trispalvės vėliavos 
pakeitimo ceremonija prasidėjo 1.30 
vai. po pietų prie varpinės bokšto 
Katedros aikštėje. Nuo čia iškilmių 
dalyviai žygiavo į Gedimino kalną. 

Vėliavos pagerbimo tradicija 
siejama su sostinę gynusio Lietuvos 
savanorių būrio, kuriam vadovavo 
karo komendantas Kazys Škirpa, 
Trispalvės iškėlimu Vilniaus Gedi
mino pilies bokšte 1919 m. sausio 1 
d. Pasak to meto liudytojų, dešimt 
Lietuvos vėliavą iškėlusių savanorių 
— karininkas Kazys Škirpa, karo 
valdininkai Jonas Nistelis ir Petras 
Gužas, kareiviai Albinas Rauba, Ro
mualdas Marcalis, Pranas Plauska, 
Jonas Norvilą, Mikas Slyvauskas, 
Vincas Steponavičius ir Stasys But
kus pagerbė ją šautuvų salvėmis, 
sugiedojo Lietuvos himną. 

1919 metų sausio 6 dieną į sos
tinę įsiveržę bolševikai nuo lietuviš
kos trispalvės nuplėšė geltoną ir ža
lią spalvas, palikę t ik raudoną. 

ES turi susimąstyti dėl santykių su Rusija 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — Po 

Rusijos spaudimo Ukrainai dėl dujų 
tiekimo Europos Sąjunga (ES) tu
rėtų susimąstyti ir persvartyti, ko 
verta ir kiek reali yra jos strateginė 
partnerystė su Rusija. 

Taip mano Europos parlamento 
narys iš Lietuvos konservatorius Vy
tautas Landsbergis, vertindamas pa
starojo meto Rusijos ir Ukrainos 
konfliktą dėl dujų kainų ir tiekimo 
apimčių. 

„Tai yra ir iššūkis, ir spaudimo 
politika Ukrainai. Europos Sąjunga 
dar neapsisprendusi dėl Ukrainos 
būsimos narystės Sąjungoje, tačiau 

visi supranta , kad Ukraina yra labai 
svarbus Europos politikos veiksnys, 
ir Rusijos šiurkščios pastangos pa
keisti Ukrainos politinį kursą negali 
būti ramiai ir abejingai toleruojamos 
iš Europos pusės" — sakė V. Lands
bergis. 

Pasak europarlamentaro, ES ga
lėjo suprasti , jog sutrikus Rusijos 
dujų tiekimui į Ukrainą, kentės ir 
Europa. 

„Jei Kremlius skaičiavo, kad ši 
padėtis paskatins europiečius labiau 
remti Baltijos jūros dujotiekį, tai to
kia politika gali būti klaidingai ap
skaičiuota. Nes Rusijos elgesys su 

Ukraina yra pamoka ir ES valsty
bėms, stebint kaip su jomis gali būti 
elgiamasi po to, kai jos taps priklau
somos nuo Rusijos dujų tiekimo šiuo 
pagrindiniu vamzdžiu. Todėl, ma
nau, Europa tur i reaguoti ir reaguoti 
griežtai — iškelti klausimą dėl ES ir 
Rusijos strateginės partnerystės — 
ko ji verta ir a r ji reali, ar tai — tik 
popieriniai spąstai", — kalbėjo V. 
Landsbergis. 

Europarlamentaro nuomone, 
Lietuva savo ruožtu turi vykdyti ak
tyvią politiką „ir nebūtinai rodyda
ma, kad yra išsigandusi dėl savęs, 

Nukelta į 6 psl. 

Politikų Naujieji metai: namuose ir Tailande 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — 

Dauguma aukštų šalies pareigūnų 
2006 metus sutiko be triukšmingų 
linksmybių - kartu su šeimomis ir 
artimiausiais draugais namuose ar 
restoranuose. Nors nemažai lietuvių 
mėgsta per metų pabaigos šventes 
išvykti į šiltuosius kraštus arba į 
kalnus slidinėti, politikai dažniau
siai renkasi tradicines ir ramias me
tų palydėtuves. 

Turbūt triukšmingiausiai iš visų 
aukštų šalies pareigūnų metų virs
mą atšventė premjeras Algirdas 
Brazauskas ir dalis jo vadovaujamos 
Vyriausybės narių, susirinkę į pobū
vį sostinės viešbutyje ,,Crowne Pla-
za". Pora žinomų politikų - Vilniaus 
miesto meras Artūras Zuokas ir par
lamentaras Antanas Bosas - ištrūko 
paatostogauti užsienyje. 

Nemažai vilniečių šventinį šampaną 
gėrė tiesiog gatvėse. Eltos nuotr 

Paskutinę praėjusių metų dieną 
šalies vadovai ir būrys kitų politikų 
su antrosiomis pusėmis susitiko Lie
tuvos nacionaliniame operos ir bale
to tea t re , kur buvo rodoma Giuseppe 
Verdi opera „Traviata". Vilniuje de
monstruotą spektaklį Didžiosios 

Britanijos nacionalinėje operoje pas
tatė režisierius Jonathan Miller. 

Šioje premjeroje dalyvavo visi 
aukščiausi valstybės pareigūnai — 
prezidentas Valdas Adamkus su 
žmona Alma, Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas su žmona Jolanta 
ir premjeras Algirdas Brazauskas su 
žmona Kristina. 

Vėliau Adamkai nuvyko į sos
tinės restoraną „Stikliai", po to grį
žo namo. 2006-uosius jie sutiko su iš 
Amerikos atvykusiais giminaičiais. 
Panašiai Naujuosius pirmoji šalies 
pora sutinka jau ne vienerius metus. 

Metams įsibėgėjus V. ir A. 
Adamkai tradiciškai vyksta atosto
gauti į Meksiką. Čia jie poilsiauja 
jau kelis dešimtmečius. Meksikon 
pirmoji šalies pora viliasi nuvykti ir 
šią žiemą. Nukelta \ 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Antrąkart Lietuvos trispalvė su
plevėsavo 1920-ųjų rugpjūčio 26 die
ną, į Vilnių sugrįžus Lietuvos ka
riuomenei. Tų pačių metų spalio 9 d. 
želigovskininkai, užgrobę Lietuvos 
sostinę, lietuvišką trispalvę nuplėšė. 

Po ilgų nelaisvės dešimtmečių 
1988 metų spalio 7 dieną virš Gedi
mino bokšto iškelta Lietuvos trispal
vė dabar plevėsuoja visą laiką. 

Prisiminti pirmąjį trispalvės iš
kėlimą jau tapo tradicija. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Ne tik pasižadėti, bet ir 
ištesėti. 
Keblius klausimus 
paliečiant. 
Kitu žvilgsniu: 
visuomenės sąmonės 
krizė. 
Skaitytojų laiškai. 
Mūsų virtuvė. 
Lauknešėlis einančiam i 
politikos dirvonus. 
Renginių kalendorius. 
Kardinolas ir vyskupas 
lietuvių parapijoje. 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v .s . I rena Regienė 

2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-7089 

LITUANICOS" TUNTO SUEIGA / / 

„Lituanicos" tunto sueiga įvyko 
gruodžio 10 dieną Lietuvių fondo 
sporto salėje, Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte. 

Sueigos komendantas s. v. Jonas 
Vaičikonis sušaukė visus skautus į 
rikiuotę. Komendantas raportavo 
tuntininkui, broliui jps. Robertui 
Jokubauskui, kad dalyvavo 100 
•brolių. JAV, Lietuvos ir „Lituanicos" 
tunto vėliavos buvo įneštos ir daly
viai, kartu su svečiais, sugiedojo 
Lietuvos ir JAV himnus. Skautai 
sušuko „Lituanicos" tunto šūkį: „Li
tuanicos dvasia, mus telydi visada"! 

Brolis Ramūnas Stančiauskas 
perskaitė įsakymus. 

Vienas įsakymas pranešė, kad 9 
„Lituanicos" broliai buvo apdovanoti 
„Pažangumo" žymeniu, 7 „Lituani
cos" broliai buvo apdovanoti „Vė
liavos" žymeniu, ir du broliai buvo 
apdovanoti „Tėvynės sūnaus" žyme

niu. „Pažangumo": psl. Audrius 
Aleksiūnas, psl. Rimas Kapačinskas, 
Mikutis Leipus, psl. Andrius Mar
kulis, psl. Aleksandras Strikas, Jus
tinas Bartašius, Raimundas Kaz
lauskas, psl. Albinas Liubinskas, 
psl. Antanas Paužuolis. 

„Vėliavos": Linas Aleksiūnas, 
Danius Andriušis, Antanas Senke
vičius, Jonas Vaičikonis, Paulius 
Ambutas, Paulius Leipus, Matas 
Tamošiūnas. 

„Tėvynės sūnaus": Darius Alek
siūnas, Viktoras Jučas. 

Kitas įsakymas pranešė, kad 7 
broliai buvo pakelti į paskiltininko 
laipsnį, 7 broliai buvo pakelti į skil-
tininko laipsnį ir vienas brolis pa
keltas į vyresnio skiltininko laipsnį. 

Pakelti į paskiltininko laipsnį: 
Aleksandras Conklin, Andrius Lie
tuvninkas, Matas Orentas, Steponas 
Saulis, Rimvydas Šoliūnas, Marius 

Ramūnas Stančiauskas skaito įstatymus „L i tuan icos" t u n t o sueigoje; dešinėje — 
tunt ininkas j.ps. Robertas jokubauskas. 

„Lituanicos" tun to sueigoje Erikas McCarthy duoda vilkiukų įžodį. 

Stalionis ir Paul Watson. 
Pakelti į skiltininko laipsnį: psl. 

Audrius Aleksiūnas, psl. Rimas Ka
pačinskas, psl. Albinas Liubinskas, 
psl. Andrius Markulis, psl. Antanas 
Paužuolis, psl. Robertas Senkevičius 
ir psl. Aleksandras Strikas. 

Pakeltas į vyresnio skiltininko 
laipsnį: si. Rimantas Marčiulionis. 

Buvo įsakymas, kad vilkiukas 
kandidatas brolis Erikas McCarthy 
išlaikė atitinkamus patyrimo laips
nio egzaminus ir jam buvo leidžiama 
duoti vilkiuko įžodį. 

Taip pat buvo skaitomas įsaky
mas dėl šių specialybių, „BSA merit 
badges" ir pakėlimų: rinkėjo, virėjo, 
stovyklautojo, plaukiko, modelisto, 
sportininko, skęstančio gelbėtojo, 
pirmos pagalbos teikėjo, sveikatos 
saugotojo, stovyklautojo kirvuko, 
miško skauto, pionierijos, geologo, 
dviratininko, kirvuko ženklo, nardy
tojo, „BSA Tenderfoot", „BSA life", 
„BSA avratron", BSA Communica
tions", „BSA dog care", „BSA envi-
ronmental science", „BSA hiking", 
BSA rifle shooting" ir „BSA personai 
management". 

Po įsakymų draugininkas Aldis 
Liubinskas pravedė vilkiukų įžodį. 
Po įžodžio buvo įteikti specialybių 
ženklai ir žymenys. Vėliavos buvo 
išneštos ir 26-tasis „Lituanicos" tun
tininkas, brolis jps. Robertas Joku
bauskas tarė žodį, pasveikino skau
tus ir jų šeimas su artėjančiomis šv. 

LSS VADOVYBES RINKIMŲ PREZIDIUMO BIULETENIS NR. 3 
2005.12.19 

BALSAVIMAS 

1. LSS Vadovybės rinkimai bus vykdomi pagal „LSS Vadovybės rinkimų nuostatus", kurie randami tinklalapy-
je: www.Budek.org Ten rasite ir visų turinčių teisę dalyvauti rinkimuose sąrašą, kuris rodo, kas užsiregistravo 
balsuoti. 

2. Galutinis kandidatų sąrašas yra pridėtas ir taip pat yra skelbiamas tinklalapyje: wwwr.Budek.org 
Kandidatų biografijos yra pridėtos. 

3. „LSS Vadovybės 2003—2005 metų veiklos apžvalga" yra pridėta. 
4. Balsų skaičiavimas įvyks sausio 28 d., 2 vai. p.p., Skautų archyvo patalpose, Pasaulio lietuvių centre, 

Lemonte. Visi esate kviečiami stebėti. 

INSTRUKCIJOS BALSUOTOJAMS 

Ši kartą j ū s gaunate: 
1. Vieną didesnį adresuotą voką, siunčiamą rinkimų prezidiumui su siuntėjo adresu. 
2. Vieną mažesnį voką be jokio adreso. 
3. Vieną žalią atviro balsavimo lapą. 
4. Vieną baltą slapto balsavimo lapą. 
5. Vieną geltoną, ar rausvą, ar mėlyną slapto balsavimo lapą. 
6. Ir, jeigu jūs dalyvaujate dviejose sueigose, trečią slapto balsavimo spalvotą lapą. 
Balsavimo eiga: 
a. Atsakykite į visus slapto balsavimo klausimus, nurodydami, kuriose sueigose dalyvausite. 
b. Balsuokite už savo pasirinktus kandidatus. Nepasirašykite slapto balsavimo lapų. 
c. Įdėkite slapto balsavimo lapus į mažesnį, neužadresuotą voką. 
d. Užklijuokite, bet nieko nerašykite ant voko. 
e. Balsuokite už dalyvių pasisakymus (žalias lapas). Jei norite, galite šį atviro balsavimo lapą pasirašyti. 
f. Įdėkite mažesnį voką su slapto balsavimo lapais į didesnį, adresuotą voką. Taip pat į šį didesnį voką galite 

įdėti ir pasiūlymų balsavimo žalią lapą. 
g. Užklijuokite didesnį, adresuotą voką ir priklijavę tikslią pašto kainą, išsiųskite prezidiumui prieš sausio 

20 d. Išsiųskite kiek galima anksčiau. 

Kalėdomis ir la imingais Naujais 
metais. 

Paskui sesė Rasa Poskočimienė 
linksmai pagrojo akordeonu keletą 
skautiškų dainų. Jū rų skautai ir 
žemės skautai atliko įdomius pa
sirodymus. 

Po linksmosios sueigos dalies, 
komendantas sukvietė visus į ratą 
sugiedoti „Ateina naktis". Giesmei 
pasibaigus, visi skautai skubėjo prie 
vaišių stalo ir pasidžiaugė skaniai 
paruoš ta i s užkandžia is , kuriuos 
sunešė tėveliai. 

Taip ir pasibaigė „Lituanicos" 
tunto sueiga. 

brol is Ričardas 
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jaunimo choras „Vėjelis" — tai tik vienas B daigelio, besiruošiantis dalyvau
ti Aštuntoje dainų šventėje liepos 2 d. Choras neseniai susikūręs, kas mėnesi 
trečiąjį sekmadienį gieda Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 9 vai. r. 
Mišiose ir uoliai repetuoja būsimosios šventės dainas. 

KEBLIUS 
KLAUSIMUS 
PALIEČIANT 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Šiuo metu tokių klausimų gau
sybė. Apie kiekvieną reikia studijos, 
kad pilnai apsvarsčius. Belieka bent 
keletą jų prabėgom užkabinti. 

R a u d o n a s ak ip l ė š i škumas 
t e i s m e 

Senas posakis — „Miško žvėris į 
mišką žiūri" — yra neginčijamai 
teisingas. Todėl daugiau negu skan
dalingas žurnalisto nuteisimas Kau
ne už žodžio „kolaborantas" taiklų 
panaudojimą nelabai nustebino, 
nors ir stipriai pašiurpino. Labiau (ir 
nemaloniai) nustebino masinio pa
sipiktinimo stoka. Gal tai įrodo, jog 
ir posakis — „Patriotų pilna, o pat
riotinės veiklos — stoka" — yra 
teisingas? 

Paguodžia tai, kad į tai netikėtai 
stipriai atsiliepė žiniasklaida ir dalis 
(mažesnių) politikų. Silpnai pasirodė 
teisininkai. Vienas jų, net akademi
nis teisininkas, teisininko autoritetu 
pareiškė, kad „nieko dar neatsitiko" 
su tuo teismo sprendimu: „kol pas
kutinis taškas nepadėtas". Atseit, 
kol nepraeitos visos instancijos, su 
ginklu pagautas rankoje ir liudytojų 
akivaizdoje nusikaltęs žudikas nėra 
žudikas, o nužudytasis — yra „gy
vas", kol nepasisakė paskutinė 
instancija. Klausimas: kas kaltesnis 
už tai, kad teisėjai net drįsta tokius 
sprendimus daryti? Ar teisėjų korpo
racija, ar tylinti tauta? Ypač stebina 
komunizmo aukų veik visiška tyla. 

„Nusivyl imai" i r 
ba l sav ima i 

Girdime, kad lietuviai nedaly
vauja valstybės politikoje, kadangi 
„yra nusivylę". Tuo pat metu ma
tome, kad balsuoti parlamentų rin
kimuose ilgose eilėse stovi nusivylę 
(ir dar kaip!) irakiečiai afganai. 
Nepaisant galimų bombų sprogimų, 
jie dalyvauja savo valstybės reika
luose — politikoje. Gal todėl, kad 
nėra įstrigę eismo „kamščiuose" ar 
eilėse prie kasos prašmatniuose 
prekybos centruose? 

Atomin io t e r o r i z m o 
g r ė s m ė 

Sunku nesišypsoti, ma tan t 
Europos diplomatus diplomatiškai 
raukantis, kai Irano karingas prezi
dentas mojuoja Europai, Izraeliui ir 
Amerikai atominio terorizmo vėzdu. 
Put in bičiuliai Chirac, Schroeder 
bara JAV už tai, kad nevedė dip
lomatinių derybų su Saddam, o ka
riavo. Amerikiečiai pasakė: „Gerai. 
Parodykite, kaip diplomatiškai susi
ta r t i su terorist iniu Iranu". ES 
derasi. Iranas atominį kardą galan
da, derybų galo nematyti. 

Ko gero reikės ES diplomatams 
prašyti prez. Bush, kad išgelbėtų 
Europą nuo Irano ultimatumo ir 
vieną iš tų taiklių JAV raketų 
panaudotų (diplomatiškai?) prieš 
Irano atominę kalvę. 

K a r u p r i e ž a s t y s 

Vargu, ar kuris nors didesnis 
karas buvo pradėtas dėl viešai 
skelbtų priežasčių. Dažniausiai suži
nomas tik karo pateisinimas, jo 
priekabė. Tad ir Irako karas tikriau
siai kariaujamas ne dėl „masinio 
naikinimo ginklų", kurių turėt i 
Saddam, žinoma, norėjo, bet dar 
neturėjo. 

Tai primena jau seniai iš JAV 
spaudos iškirptas ir su savo archyvu 
atsivežtas, atsitiktinai dabar užtik
tas , dailininko šaržisto politinis 
komentaras. Piešinyje JAV karys 
Irako fronte sėdi ant amunicijos 
dėžės ir rašo laišką į JAV. Laiške 
sako: „mes atradome slaptą gin
klą...." Už jo, iš raketos išmuštos 
duobės, veržiasi naftos fontanas... 

Jau esu rašęs, jog manau, kad 
karas Irake vyksta dėl naftos. Jau 
šio prezidento tėvas Saddam išvarė 
iš Kuveito naftos laukų. O Hussein 
žygis į Kuveitą buvo tik pradžia. Jis 
tikriausiai planavo užgrobti Saudo 
Arabijos bei Emiratų naftos laukus 
ir drauge su Rusija, paklupdyti 
Vakarus . Tokiu atveju Lietuvoje 
benzino kainos nepakiltų: jo visai 
nebūtų. Tai, žinoma išspręstų eismo 
„kamščių" klausima ne vien tik 

DANUTE BINDOKIENE 

Ne tik pasižadėti, 
bet ir ištesėti 

Nauji metai — tarytum švaru
tėlaitis popieriaus lapas, kur i s 
prašyte prašosi kažką jame įrašyti. 
Šiame krašte mada į tą nauja-
metišką lapą surašyti pasižadė
jimus ir per būsimuosius metus 
stengtis juos įgyvendinti. Naujų 
metų pažadai yra virtę anekdotu, 
nes niekas nesitiki juos po kelių 
dienų atsiminti, juo labiau išpil
dyti. Amerikiečiai naujametinius 
pažadus vadina „rezoliucijomis". 
Tas žodis lietuviams gerai žino
mas, nes rezoliucijas labai mėgsta 
ir lietuviškos organizacijos: suva
žiavimuose bei susir inkimuose 
būtinai kuo skambiausiais žodžiais 
surašo eilę nutarimų, nors jie daž
niausiai lieka tik gražiai įsegti pro
tokolų knygose. Suvažiavimo da
lyviai išsiskirsto patenkinti, kad 
kažką „svarbaus nutarė", per daug 
nesukdami galvos, ar kas tuos 
nutarimus vykdys. 

Nepaisant, ar mes asmeniškai 
laikomės amerikietiškos mados 
prieš Naujus metus padaryti pasi
žadėjimus, vienokiu ar kitokiu bū
du pakeisiančius mūsų gyvenimą, 
šių metų pradžioje turė tume tvir
tai pasiryžti ir įgyvendinti du, 
visai lietuviškai užsienio lietuvių 
visuomenei svarbius, nutar imus. 

1. Šį pavasarį, balandžio 30 d., 
Čikagoje vyks ypatingas renginys: 
Lietuvių operos 50 metų sukakties 
paminėjimas, Morton gimnazijos 
auditorijoje padovanojant mums 
dar vieną operos premjerą. 

Kad toli nuo savo tėvynės gy
venantys lietuviai įstengė sukurt i 
savo operą ir per pusšimtį metų ją 
išlaikyti, kone kasmet s t a t a n t 
pasaulinio masto (retais atvejais ir 
lietuvių kompozitorių) operinius 
kūrinius, tai jau nemažas laimėji
mas. Juo labiau, kad, kaip žinome, 
lietuviškai kultūrinei veiklai vi
suomet trūksta lėšų ir jėgų. Didi 
pagarba Lietuvių operos choro 
dalyviams, jo valdybai, muziki
niams vadovams, įvairiems talki
ninkams. Mūsų visų pareiga yra 
pasiryžti šiemet balandžio 30 d. 
dalyvauti Lietuvių operos spektak
lyje. Organizuokime au tobusus , 
sumeskime pažįstamiems, tur in
tiems autobusiukus, po kelis do
lerius benzino išlaidoms, a tva

žiuokime savais automobiliais, ar 
t raukiniais , ar kuriomis kitomis 
susisiekimo priemonėmis. Morton 
salė turi būti sausakimšai pripil
dyta. Visų lietuvių pareiga daly
vaut i šioje ypatingoje Lietuvių 
operos šventėje. 

2. Liepos 2 dieną Čikagoje ruo
šiama Aštuntoji užsienio lietuvių 
dainų šventė. Po ilgos, per ilgos, 
pertraukos, vėl susirinks balsingi 
chorai, vėl nuaidės lietuviška dai
na iš š imtų choristų krūt inių. 
Šventę ryžosi organizuoti jauni, 
talentingi žmonės — vadinamieji 
„mūsiškiai", nes gimę ir augę šia
me krašte , lankę lietuviškas šešta
dienines mokyklas, stovyklavę mū
sų jaunimo stovyklose. Nejaugi lik
sime abejingi jų pastangoms? Kiek 
kartų girdėjome priekaištus, kad 
mūsų jaunieji nesijungia į lietu
višką veiklą, kad nusigręžę nuo 
lietuviškosios visuomenės. Dabar 
matome, kad tai netiesa (bent šiuo 
atveju). Nejaugi lietuviškoji vi
suomenė nuo jų nusigręš ir igno
ruos šią dainų šventę? Tai būtų 
neat le idž iamas nus ika l t imas! Ir 
joks pasiteisinimas čia negalioja! 

Aštuntosios dainų šventės da
ta buvo paskelbta jau prieš metus. 
Chorai ruošiasi. Rengėjai atlieka 
milijoną darbų, kad šventė įvyktų 
ir pavyktų. Iš mūsų nieko daugiau 
nereikalaujama — tik dalyvavimo. 
Jeigu choristai ir jų vadovai gali 
paaukoti daugybę valandų repeti
cijoms, jeigu jie taip pat turės pa
kloti geroką sumą pinigų kelionei į 
Čikagą, nakvynei, maistui, nusi
pirkti bilietą ir šventėje dalyvauti 
nėra jau toks didelis pasiaukoji
mas, prašomas iš lietuviškosios 
visuomenės, nepaisant , kuriame 
Amerikos pakraštyje ji gyventų, 
kuriai „bangai" bepriklausytų. Tai 
nepamainoma proga parodyti ir 
sau, ir ypač Lietuvai, kuri į už
sienio lietuvių veiklą žiūri labai 
skeptiškai, kad mes gyvi, energin
gi, m u m s nestokoja entuziazmo 
savo kultūros apraiškoms. 

Je igu š iemet neišpildysime 
jokio kito „nutarimo", dalyvavimas 
Lietuvių operos premjeroje ir 
Aštuntojoje dainų šventėje, „at
pirks visus apsileidimus". 

Vilniuje. 
Nejaugi kas nors patikės, kad su 

Texas nafta susijusi JAV vyriausybė 
apie tai nepagalvojo? 

Vals tybinių t e r m i n ų 
k l aus imu 

Jau buvo rašyta apie bandymus 
pratęsti sovietų okupanto draudimą 
naudoti spaudoje žodžius „okupaci
ja" ir „nepriklausomybė". Tam buvo 
nukalti žodžiai, kaip „tarpukarė" ir 
„pokaris". 

Dabar, berods, buvo prieita ir 
po „kunigaikštijų", po „karališkos" 
Lietuvos ir po okupacijų, Vasario 16-
osios Lietuvos Respubliką vadinti 
„Pirmąja Respublika", o Kovo 11-
osios — „Antrąja Respublika". Ir štai 
spaudoje pasirodo antrosios pava
dinimai „trečiąja". 

Kadangi tai lyg ir sutapo su 
Lenkijos „Žespospolita" (Respub
lika9) sukaktimi, tenka spėti, jog tai 
siejama su Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos unija su Lenkija. Jeigu 
taip, tai kodėl nevadinti „Trečioji 
Žespospolita"? Lietuva tada buvo, 
bet, anot vieno istoriko, nebuvo Lie
tuvos valstybės. Tad nebuvo „res
publikos"? O kunigaikštija irgi ne
gali būti „respublika". 

Istorikas taikliai pastebėjo, kad. 
jei netur int valstybes galima Lie
tuvą vad in t i „respublika", reiktų 
dabar t inę vadinti „ketvirtąja": so
vietų okupuota Lietuva buvo viena iš 
15-os SSRS „respublikų". 

Atrodytų, jog pagrįstai šiandie
ninę Lietuvą vad iname „Antrąja 
Respublika". 
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Lauknešėlis einančiajam į politikos dirvonus 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Jei kas paklaustų^ mūsų Seimo 
narių, diplomatų, valstybės parei
gūnų bei kitų asmenų save laikančių 
politikais, kas yra tauta , valstybė, 
politika, demokratija, pilietinė vi
suomenė, kuo skiriasi politinė veikla 
nuo partinės veiklos, su lauktume 
įvairiausių atsakymų, tarp jų — ir 
televizijos „Klausimėlio" laidos ver
tų. Besiklausant daugelio aukš tus 
postus valstybėje užimančiųjų kal
bų, susidaro įspūdis, kad ne visi jie 
šias sąvokas supranta, tačiau tuo 
pat metu yra įsitikinę, kad politika 
yra vien jų nuosavybė, kad tik jie 
gali vykdyti valstybės politiką. 
Kadangi taip nėra ir negali būti, siū
lyčiau kai kurių žodžių lauknešėlį su 
trumpais komentarais, kuris gal bus 
naudingas politikams, save laikan
čiais profesionaliais, ir tiems pilie
čiams, kurie mano, kad jie tėra poli
tikos sraigteliai ar žaisliukai poli
tikų rankose. 

Tauta 
Tauta yra istoriškai susidariusi 

žmonių bendruomenė, turint i ben
drą kilmę, žemę, kalbą, istoriją, 
kultūrą. Be šių tautos požymių galė
tume vardinti tautos antropologines 
savybes, religiją, bei dar kitokius 
bruožus, tačiau viską apimsime, jei 
tautą įvardinsime kaip bendruo
menę, kurią sieja istorinio likimo 
bendrystė. Tautą vert inant kaip is
torinio likimo bendrystės darinį, 
rasime, kad į kamieninę tautą isto
rinėje raidoje įsiterpia kitų tautų, 
taigi ir tautybių, atstovai ( tautinės 
mažumos), kurios šimtmečių bėgyje 
įgyja istorinio likimo bendrystę su 
kamieninę tauta, tampa kamieninės 
tautos nariais. Lietuvoje senbuviai 
totoriai, žydai, karaimai, lenkai ir 
kitos tautinės mažumos priklauso 
lietuvių tautai. Tos taut inės mažu
mos tampa ne totoriais, žydais, ka
raimais, lenkais Lietuvoje, o Lietu
vos totoriais, žydais, lenkais, karai
mais arba atitinkamos kilmės lietu
viais. Teisus buvo popiežius Jonas 
Paulius II, kai 1993 m. besilanky
damas Lietuvoje, kreipėsi į Lietuvos 
lenkus, juos vadindamas lenkiškos 
kilmės lietuviais. Antai Lietuvos 
žydai, išvykę į savo istorinės kilmės 
šalį Izraelį, pabrėždami buvusią 
priklausomybę ir kitai tau ta i , su 
kuria buvo susieję savo likimą, save 
vadina litvakais. 

Tautos gimimas yra istorijos 
gelmių slėpinys, tačiau patirtis rodo, 
kad kiekviena tauta siekia sukurt i 
savo valstybę. Tautinėse valstybėse, 
kokia yra ir Lietuva, tautinį ka
mieną sudaro lietuviai. Pirmoji Lie
tuvos Respublika 1918 m. sukur ta ir 
antroji — 1990 m. a tkur ta būtent 
tautiniu pagrindu. Optimali tautos 
būsena, jos kultūros plėtotė yra 
savoje nepriklausomoje valstybėje. 

Valstybė 
Valstybė yra politinė bendruo

menė, turinti savo aukščiausiąją 
valdžią, savo teritoriją, savo įstaty
mus, savo valstybinius simbolius 
(himną, herbą, vėliavą), savo ka
riuomenę bei kitas, nuo kitų valsty
bių nepriklausomas, vals tybines 
institucijas. Valstybė yra tau tos 
pilis, jos būstas. 

Egzistuoja pasaulyje įvairios 
pagal sandarą valstybės bei vals
tybių valdymo formos. Mums rūpi 
demokratija arba savivalda, nes tokį 
valstybės reikalų tvarkymą pasi

rinko nepriklausoma Lietuva. Vals
tybės reikalų tvarkymas priklauso 
politikai, kurią vykdo politinė (pilie
tinė) bendruomenė. 

Pol i t ika 
Kadangi valstybė yra politinė 

bendruomenė , t u r ime atsakyti į 
klausimą, kas yra politika? Taigi 
poli t ika yra valstybės institucijų, 
politinių ir visuomeninių organizaci
jų bei atskiri piliečių siekiai ir veiks
mai, nukreipti į valstybės reikalų 
tvarkymą, trumpai tar iant , politika 
y ra valstybės reikalų tvarkymas, 
kurį vykdo ne vien valstybinės insti
tucijos ir politinės organizacijos, bet 
vienodai — visuomeninės organi
zacijos ir atskiri asmenys. Jei de
mokrat inę valstybę palyginsime su 
dideliu ūkiu, tai politiką turėsime 
prilyginti ūkininkavimui, ūkio šei
mininką — pilietinei visuomenei (ne 
valdžios institucijoms), valdžią — 
pilietinės visuomenės samdomiems 
t a rnams . Lietuva yra demokratinė 
vals tybė, todėl ir kalbėsime apie 
demokratiją, demokratinį valdymą. 

Demokrati ja 
Demokrat i ja (tinkamiausias 

vert inys į lietuvių kalbą — savival
da) yra tokia valstybės valdymo 
forma, kai valstybę sudaro ir ją 
valdo pilietinė visuomenė. Kadangi 
visi visų valdyti nepajėgūs, valsty
bės piliečiai laisvu pasirinkimu iš
s i renka sau valdžią: Seimą — įsta
tymų kūrybai ir leidybai, vyriausybę 
— įstatymų įgyvendinimui (vykdo
moji valdžia), teismus — teisingu
mui valstybėje užtikrinti. Užsienio 
reikalams ir bendrai valdymo insti
tucijų priežiūrai daugelyje demokra
tinių valstybių dar renkamas prezi
dentas . Taip yra ir Lietuvoje. 

Demokratija yra plačiausiai civi
lizuotame pasaulyje paplitusi valsty
bių valdymo forma, nes ji pajėgi la
biausia i išreikšti laisvą žmonių 
valią. Demokratinėje valstybėje lais
va žmonių valia reiškiama ne tik 
r e n k a n t valdžias, bet ir įvairiais 
ki tais svarbiais klausimais (apklau
sos, referendumai) . Poveikį val
džioms žmonės gali išreikšti pilie
tiniais veiksmais: mitingais, pike
tais , demonstracijomis, streikais. 

Nors demokratija yra labiausiai 
paplitusi ir laikoma tinkamiausia 
valstybės valdymo forma, tačiau ji 
tur i savo trūkumų ir net ydų. Antai 
demokrat inėje valstybėje viską 
sprendžia daugumos valia. Tačiau 
nebūtinai tiesą ir teisingumą gali 
atspindėti dauguma. Ne visuomet ir 
daugumos valia gali būti gera valia. 
Demokratinis daugumos principas 
never t ina išsilavinimo, išminties, 
patirt ies: balsavimo metu vienodai 
vert inami profesoriaus ir bemokslio, 
generolo ir eilinio kareivio, išmin
čiaus ir sukčiaus balsai. Taigi pačiai 
demokratijai, jos mechanizmui su
valdyti reikalingi kvalifikuoti, turin
tys pareigos ir atsakomybės jausmą 
valstybei žmonės. Tokių žmonių 
visuma yra pilietinė visuomenė. 

Pi l ie t inė v i suomenė 
demokrat inėje valstybėje 
Pilietinė visuomenė, pirmiausia, 

y ra politinė visuomenė, t.y. visuo
menė, kuri neabejinga savo valsty
bės reikalų tvarkymui, kuri prisiima 
nus ta ty tas pareigas valstybei, kuri 
turi atsakomybės jausmą valstybei, 
kur i aktyviai dalyvauja tvarkant 
valstybinius reikalus. Pačią valstybę 
sudaro ne jos išrinkta valdžia, o pi

lietinė visuomenė. Pilietinė visuo
menė valstybę kuria, ją išlaiko, ją 
gina. Štai kodėl taip svarbu valsty
bėje turėti išugdytą ir sutelktą pi
lietinę visuomenę. Mūsų jaunos de
mokratijos valstybėje matome daug 
negerovių vien todėl, kad t rūksta 
neabejingų valstybės re ikalams 
žmonių, pilietinės atsakomybės ir 
pareigos valstybei t rūkumo, kad 
neatsakingai žiūrime į valdžių rin
kimus, kad dažnai esame abejingi 
politiniams, t.y. valstybės reikalų 
tvarkymo procesams valstybėje. 
Daug negerovių valstybėje stebime 
dėl blogo, nepilietiško valdžių elge
sio. Štai kodėl jaunos demokratijos 
šalyse svarbiausiu procesu laikyti
nas pilietinės visuomenės ugdymas, 
jos telkimas valstybės reikalams 
tvarkyti, valdžių veiklą kontroliuoti. 
Sąmoninga ir sutelkta visuomenė 
brandžios demokratijos šalyse pa
siekia aukštą pragyvenimo lygį, 
saugią gyvenseną. 

Pilietinės visuomenės ugdymo 
pradžiamokslis yra pagrindinis val
stybės įstatymas — Konstitucija. Iš 
Konstitucijos pilietis sužino savo 
valstybės sandarą, valdžių formavi
mo principus, jų teises ir pareigas 
visuomenei, piliečio teises valstybėje 
ir jo pareigas valstybei. Konstitu
cijos nuostatų pažinimas ir jų vykdy
mas formalų valstybės pilietį jau 
daro t ikra valstybės ląstele, jos 
kūrėju ir sergėtoju. Sąmoningas pi
lietis suvokia, kad nuo jo priklauso 
valstybės, taigi ir jo gerovė, saugu
mas. 

Pilietinio ugdymo mokyklų nei 
užsieniuose, nei Lietuvoje nėra. 
Pilietiškumas, piliečių atsakomybė, 
pareiga bei kitos vertybės randasi iš 
gyvenimo patirt ies demokratinė
je valstybėje. Pilietiškumo pradai 
yra bendruomenės gyvensenoje. 
Štai kodėl jaunos demokratijos ša
lyse taip svarbu kurti vietos ben
druomenes — pilietiškumo, demok
ratinio valdymo patirties branduo
lius. 

Pol i t inė ir partinė veikla 
Jei valstybę palyginome su ūkiu, 

tai part i jas turė tume lyginti su 
atskiromis ūkio šakomis. Rinkdami 
valdžias valstybėje, jas renkame pa
gal partijas. Partijos yra politiniai 
dariniai, atstovaujantys tam tikrai 
valstybės kūrybos ir tvirtinimo kryp
čiai (socialdemokratinė, krikščioniš
koji, tautiškoji ir kitokios kryptys). 
Vaizdžiai tar iant , yra miškininkų, 
žemdirbių, pramonininkų bei kitokie 
dariniai. Tačiau būtų negerai, jei 
ūkyje įsivyrautų, tarkim, miškinin
kai; užsodintų visą teritoriją miš
kais, nebeliktų vietos javui sėti, pra
monei plėtoti. Jei įsitvirtintų vien 
žemdirbiai — užsėtų viską javais, 
neliktų miškų, pievų. Taigi partinė 
veikla taip pat yra veikla, tik siau
resnė. Ji yra reikalinga, tačiau turi 
būti balansuojama, der inama su 
kitų partijų veikla, kad valstybė 
vystytųsi visapusiškai. Valdžių rin
kimų metu žmonės balsuoja labiau 
už tas partijas, kurios tuo metu, jų 
manymu, geriau atspindi rinkėjų 
interesus. 

Politinė veikla yra valstybės rei
kalų visumą apimanti veikla, o par
tinė veikla apima tik politinės veik
los dalį ar kryptį. Todėl mokyklose," 
kariuomenėje, policijoje bei kitose 
valstybinėse institucijose part inė 
veikla draudžiama, o politinė veikla 
plačiąja prasme yra skatinama, nes 
ji padeda ugdyti ir formuoti pilietinę 
visuomenę — valstybės pagrindą ir 
turinį. Iš politinės ir partinės veiklos 
painiojimo (dažnai sąmoningo) kyla 
nesusipratimai. Antai net išprusę 
mūsų politikai siūlo riboti ar už
drausti politinę reklamą. Politinės 
reklamos — piliečių skatinimo poli
tinei veiklai draudimas ar ribojimas 
prilygsta jų išpilietinimui, pasyvumo 
tvarkant valstybės reikalus skati
nimui. Gali būti ribojama partinė 
reklama, tačiau politinę reklamą rei
kia skatinti, per politinę reklamą ir 
propagandą telkti visuomenę poli
tinei, t.y. pilietinei veiklai. 

Medžio skuiptura Senuosiuose Trakuose 
Kęstutis ne".i ant savo žirgo Birutę 

Lietuvos Didysis kunigaikštis 
Onos Rusėnienės nuotrauka. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

APSIDRABSTYMAS 
IR 

V I S U O M E N I N Ė S SĄMONĖS KRIZĖ 
Ar Lietuvos poetų, prozininkų, 

teatro ir kino režisierių meninė 
kūryba kaip nors veikia Lietuvos 
žmonių pilietinę sąmonę ar ne? O gal 
atvirkščiai — Lietuvos žmonių 
sąmonė yra tai , ką atspindi mūsų 
menininkų darbai? Kas pirmiau — 
kiaušinis ar višta, žmonių sąmonė ar 
kūryba? Kuris kurį atspindi? Ži-
niasklaida, tarkim, dažnai plonina 
liežuvį, sakydama, kad ji tėra vi
suomenės veidrodis. Ir, atseit, jei 
visuomenė yra nusikaltėliška ir ko-
rumpuota, tai ir žiniasklaida nega
linti būti kitokia. 

Tačiau įmanomas ir kitoks 
požiūris — kad nuo ideologų, nuo 
žodžio meistrų prasideda ir visuo
menės kūno kūryba. J u k pradžioje 
buvo Žodis. Šį reiškinį suprato ir, 
deja, negatyviems t ikslams panau
dojo Gebels, dabar naudoja Putin.. . 
Tačiau šį paprastą mechanizmą ga
lima panaudoti ir pozityviems sie
kiams. Paprastas pavyzdys — ar be 
V. Kudirkos, Maironio kūrybos 
(kokia ji deklaratyvi kartais mums 
beatrodytų) XX amžiaus pradžioj 
būtų prasidėjęs Lietuvos nacionali
nis atgimimas? Būtumėme ramiai 
nutautėję ir tiek... 

O kaip Lietuvoje yra dabar? 
Dabar Lietuvoj yra žodžio laisvė ir 
visi ant Lietuvos gali pilti tokias 
pamazgas, kokias tik sugalvoja. 
Žodžio laisvė yra geras demokratijos 
ir progreso variklis tada, kai 
visuomenėje jau susiformavusi nors 
minimali vertybinė orientacija, 
pagarba savo valstybei, žmogišku
mui. 

Tačiau jei tautoje moralinės 
vertybės okupacijos metais buvo 
išbarstytos, o atkurtos nepriklauso
mybės metais — dar labiau deval
vuotos, tai atsiranda nemažai pavo
jų. Tarkim, atsiradus madai moder
niajame mene niekinti save ir savo 
kraštą, gali suveikti paprastas liau
diškas dėsnis — „vadink žmogų 
kiaule, kriuksėti pradės". 

Jei pažvelgtume į Lietuvos 
menininkų kūrybą — kaip į visuo
meninės sąmonės programavimą — 
tai matytume, jog Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, į avangardą išsi
veržė agresyvios parodijos žanras, 
dažnai palydimas smagaus nihiliz
mo, alkoholizmo ir derpresijų. Taip 
suklestėjo nykios parodijos, savo
tiškos „Dvyračio žynios" literatūroje 
ir dramaturgijoje, o kitąsyk tiesiog 

piktas pasityčiojimas iš Lietuvos 
istorijos ir nūdienos. Kažkuria pras
me tai gal ir sveika, nes— kaip sako 
Rytų religijos — iš Dievo turi būti 
pasijuokta. Tik tada Jis tampa gy
vu. Tačiau, kai vien tik tyčiojamasi, 
kai šios patyčios įvairiomis premi
jomis dar ir skatinamos, nesuku
riant šiam „marazmui" profesiona
lesnės alternatyvos, kultūros varto
tojai y ra verčiami manyti, jog ci
niškas galvojimo būdas ir „savi-
nieka" yra sektinas modernumo 
bruožas. Kas galėtų paneigti, kad 
tokia (atrodytų nekalta) parodija, 
kaip spektaklis „Madagaskaras" 
savaip neprisidėjo prie V. Uspas-
kicho atėjimo valdžion. Nes staigiai 
parodyta, kad visi anuometiniai 
(nepriklausomos) Lietuvos perso
nažai — idiotai. Viskas yra susi
siekiantys indai. Panašiai žavus ir 
nesąmoningas aktorius R. Vilkaitis 
kažkada įtaigiai „Dvyračio žyniose" 
sukūrė Agurkų karaliaus personažą 
ir ilgam į žmonių sąmonę atvedė 
Darbo partijos vadą. Kiek jis už tai 
gavo a r tai buvo tiesiog talentingo 
aktor iaus kūrybinis naivumas — 
sunku pasakyti... 

Parodija yra reikalingas žan-

i 

ras, kad vėl netaptumėm davatk
iškai susireikšminę, tačiau per
lenkus lazdą, kartais gaunamas 
kitas efektas — agresyvus nevisa-
vert iškumas, ribų tarp vertybių 
nutrynimas ir negatyvus požiūris į 
savo istorijos peripetijas. Tarkim, 
kai Lietuvoje išspausdinamas kokio 
nors jauno rašytojo romanas — pa
rodija apie realiai egzistavusį vadą, 
moksleiviai, kurie bus neskaitę par
tizanų atsiminimų, susipažinę su 
šiuo „postmoderniu" kūriniu, ims 
įsivaizduoti, kad partizanai buvo 
nykūs mergišiai ir šiaip tokie pilki 
padarėliai. Jie ims bodėtis tokiu 
kraštu, kuriame nieko gero, garbin
go nevyko ir nevyksta. Taip šis 
mūsų mielas k raš tas ima virsti 
kažkokiu fantomu, kažkokiu istori
jos ir realybės teatru, be gilesnės 
analizės ir atsakomybės. 

Kai Servante sukūrė „Don 
Kichotą" (tai, beje, buvo irgi parodi
ja iš pasipūtėliškų riterių romanų), 
netyčia jis sukūrė pasaulino lygio 
šedevrą, nes jo personažas buvo ža
vus idealistas, naivus teisybės ieš
kotojas — autorius mylėjo savo pa
rodijuojamąjį ir aiškiai žinojo, ko
kias vertybes nori visuomenei pa
teikti. Ar esama tokių personažų 
moderniojoj Lietuvių parodijinėje 
prozoje, dramaturgijoje. Netgi hu-
moristikoje? Gal tiesiog tokio po
būdžio kūrybai dar neatėjo laikas, 
dabar kitokios estetikos banga. 
Tačiau, ačiū Dievui, kad šiuolaikinė
je lietuvių poezijoje, muzikoje ir 
dailėje t ruputį daugiau galima 
rasti grožėjimosi, meilės, subtilumo 
ir kilnumo. Gal todėl šie žanrai 
mažiau populiarūs už „Dvyračio 
žynias"... 

Hanukkah 

Grįžkime prie neseniai vykusios Hanukkah 
šventės. Ji, Hanukkah (liet. dedikacija), žydams 
turi priminti 165 metais pr. K. įvykusį Jeruzalės 
šventykloje naują atšventinimą, kuris buvo atlik
tas žydų Makabėjų karių, kai jie nugalėjo Pa
lestiną užėmusį Sirijos karalių Antiochą FV. Tre
jais metais anksčiau tas pats karalius Antiochas 
Epifanas buvo išniekinęs žydų šventovę, kai joje 
jis pastatė pagonių dievo Dzeuso stabą, tuo 
žydams uždrausdamas garbinti savo Sandoros 
Dievą. Laimėjęs žydų sukilimą ir karą, jų vadas 
Judas Makabėjus pastatė naują aukurą, išvalė 
šventyklą, ją atšventino (1 Mak 4) ir pradėjo aš
tuonias dienas trukusią šventę, kuri ir šiandien 
yra švenčiama ištisas aštuonias dienas, kai meno-
rah vadinamoje žvakidėje kasdien yra uždegama 
po vieną žvakę. Po to Judas Makabėjus vedė ilgus 
karus, jo šeima perėmė Judėjos valdymą, kol 63 
m. p. Kr. valdžią perėmė Romos imperija. 

Iš to matyti, kad Hanukkah yra grynai kari
nės pergalės šventė, kai pergalingas Judas Ma
kabėjus, laimėjęs karą prieš sirus, tą pergalę liepė 
žydams minėti su džiugesiu ir linksmybe, kasmet 
metinių dieną senojo žydų kalendoriaus Kislevo 
mėnesio dvidešimt penktąją dieną (1 Mak 4, 59), 
kuri šįmet sutapo su mūsų gruodžio 25-ąja, taip 
netikėtai susikryžiavusi su mūsų Kalėdomis. 
Pagal Talmudą, Makabėjai turėjo savo žvakėms 
alyvos tik vienai dienai, bet stebuklingu būdu jos 
jiems užtekę aštuonioms dienoms, todėl ši šventė 
yra kartais vadinama ir Šviesų švente (angį. 
Feast of Lights). 

Kaip David Kraemer, Hebrajų teologijos semi
narijos New Yorke Talmudo profesorius, pasako
ja, Hanukkah prieš beveik šimtą metų buvo nežy
mi žydų kalendoriaus šventė, ir tik maždaug nuo 
1950 metų žydai ją pradėję švęsti su tokiu dideliu 
entuziazmu, jog kai kurie rabinai pradėjo nuogąs
tauti, kad Hanukkah gali pavirsti panašia į mūsų 
Kalėdas, su eglute, papuošalais, lemputėmis ir 
vaikų giedojimu. 

Torah yra pagr indinė judaizmo religijos 
knyga, į kurią įeina visa žydų biblija (penkios kny
gos). Talmudas ir net visi rabinų priimti aiškini-
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mai. Pagal Torah, Rosh Hashanah ir Yom Kippur 
yra pagrindinės jų religijos šventės, tuo tarpu kai 
Pesach, Shavout ir Sukkot yra vadinamos piligri
miniais festivaliais, o Hanukkah ir Purim šventės 
yra skaitomos tik mažesnės svarbos festivaliais, 
kurie yra pagrįsti tik apsakymais iš Makabėjų ir 
Esteros knygų. 

Ramadan 

Amerikoje, be žydų mažumos, yra dar ir kitų: 
musulmonų, budistų, induistų, šintoistų, taoistų, 
animistų ir dar kitokių. Šia proga paminėkime tik 
musulmonus, kurių skaičius Amerikoje ir įtaka 
visame pasaulyje smarkiai auga. Skaičiau, kad 
šiuo metu mūsų krašte yra apie 7 milijonai islamo 
išpažinėjų. Europoje jų priskaičiuojama apie 20 
milijonų. Jų gal didžiausia šventė Ramadan, šį
met buvo švenčiama spalio mėnesį. 

Dar prieš įsigalint Islamo religijai, arabų 
kalendoriuje Ramadan mėnuo būdavo vasarą ir 
žodis Ramadan arabų kalba reiškė „karšta diena". 
Kadangi arabų kalendorius, panašiai kaip ir žydų, 
seka mėnulio fazes, 29 arba 30 dienų mėnesius, 
metai turėdavo tik 355 dienas, taip kad kas trejus 
metus reikėdavo pridėti po vieną papildomą 
mėnesį, kad būtų galima susilyginti su saulės 
kalendoriaus metais, turinčiais 365 dienas. 

Mahometui įvedus Islamo kalendorių, Ra
madan šventės data mūsų kalendoriuje keičiasi, ir 
yra kasmet švenčiama 11 dienų anksčiau, taip 
einant per 33 metų ciklą. Pvz.. 1998-ais metais 
Ramadan mėnuo prasidėjo gruodžio 19 dieną, ir 
tęsėsi per visą mūsų Kalėdų laikotarpį. Bet ka
dangi tada dar nebuvo mados a r polinkio „kariau
ti" su krikščioniškomis Kalėdų šventėmis, visų 

religijų tikintieji šventė savo šventes be jokios 
problemos. Tuomet kartais patriukšmaudavo tik 
ateistai, nenorėję jokių viešų religinių švenčių 
minėjimo. 

Ramadan, devintasis islamo kalendoriaus 
mėnuo, laikomas šventuoju mėnesiu, reikalau
jančiu griežto pasninko visiems suaugusiems ma
hometonams, kai nuo saulės patekėjimo iki saulė
lydžio jie turi susilaikyti nuo bet kokio valgio, 
gėrimo, rūkymo ir sutuoktinių lytinių santykių. 
Per paskutines Ramadan dešimt dienų, tikintieji 
raginami melstis mečetėse, kol mėnesio gale 
pasirodo naujas mėnulis. Tuomet pasninkas bai
giasi, yra švenčiama Eld a l -Fi t r šventė, kai šei
mos renkasi kartu su draugais, puotauja, ir kei
čiasi dovanomis. Mahometonai tiki, kad jų švento
ji knyga, Koranas (Qur'an), jų dievo Alacho pra
našui Mahometui buvo atskleista kaip tik per 
Ramadan mėnesį. 

Kwanzaa 

Paminėtina ir viena palyginant neseniai ir 
dirbtinai sukurta šventė, kurią esą švenčia ne
mažai juodosios rasės amerikiečių. Tai vadinamo
ji Kwanzaa (matuli yra kwanza, kas Swahili kal
boje reiškia „pirmi vaisiai"), kuri prasideda 
gruodžio 26 ir baigiasi pirmąją Naujų metų dieną. 
Ją sukūrė 1966 metais amerikietis aktyvistas var
du Maulana Karenga, gudriai jai parinkdamas 
kalendoriuje vietą, kai mes esame pačiame 
Kalėdų švenčių įkarštyje. Mat, tuo laiku ir 
Kwanzaa šventei sunku praeiti nepastebėtai. 

Pagal Karenga, Kwanzaa esmė sudaro šeimos 
ir bendruomenės pagarba Kūrėjui ir Jo kūrybai 
(įskaitant padėką už derlių), prisiminimas senolių 
ir visos Afrikos istorijos, ir rodomas prisirišimas 
prie teisingumo, geros valios ir visokių kitų dory
bių, kurios yra išdėstytos septynių principų Nguzo 
Sabą rašte. Kiekvieną šventės dieną septynių 
žvakių žvakidėje yra uždegama vis kito principo 
žvakė, ceremonijos metu mąstant apie tą principą. 
Kvvanzaa švenčiama įvairiausiais ritualais, paly
dint skaitymais, dialogu, poezija, šokiais, dai
nomis ir muzika, ypač būgnų mušimu. 

Bus d a u ž a u . 
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Ar Lietuva pabėgėliams 
svajonių šalis? 

ES tur i susimąstyti dė l santykių su Rusija 

Pamoka pabėgėlių centre. 

Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — 
Dvidešimt vienerių Hussein į Lietu
vą su žmona ir sūnumi atvyko prieš 
keletą mėnesių ir jau pramoko lietu
viškų žodžių. Jauna šeima iš savo tė
vynės Čečėnijos bėgo ieškodama ra
mesnio gyvenimo. Laikiną prieglobs
tį jie surado Ruklos pabėgėlių priė
mimo centre, kur šiuo metu gyvena 
46 pabėgėliai iš Azijos ir Afrikos ša-
lių. 

Prieš porą rųetų, kuomet Lietu
voje buvo pabėgėlių antplūdis, 
dviems šeimoms tekdavo glaustis 
viename kambaryje. Lietuvai įstojus 
į ES ir sugriežtinus sienų kontrolę, 
pabėgėlių skaičius sumažėjo. 2004 
metais pabėgėlio statusą gavo 12 už
sienio piliečių, pernai — 4. 

Specialistų skaičiavimu dabar 
Lietuvoje iš viso gyvena apie 400 pa
bėgėlių, iš kurių 90 proc. — čečėnai. 

„Tai, matyt, labiausiai lemia 
geografinė padėtis. Esame šalia Ru
sijos, jiems Lietuva yra pirma saugi 
valstybė", — padėtį aiškina Jungti
nių Tautų (JT) pabėgėlių valdybos 
koordinatorius Lietuvoje Vladimiras 
Siniovas. Išeiviai iš Čečėnijos ir kitų 
Azijos šalių anksčiau pas mus atvyk
davo tranzitiniu traukiniu, važiuo
jančiu į Kaliningradą. Pasak specia-

Eltos nuotr 

listų, dabar čečėnai dažnai atvyksta 
per Baltarusiją. 

Kai lankėmės Ruklos pabėgėlių 
priėmimo centre (PPC), buvo darbo 
diena. Kieme nesimatė nė vieno už
sieniečio. Įėjus į pastatą greitai pa
aiškėjo tylos priežastis — pro pravi
ras duris matėsi už stalų sėdintys ir 
mokytojų klausantys pabėgėliai, pa
sigirsdavo su ryškiu akcentu tariami 
lietuviški žodžiai. Tai pabėgėlių kas
dienybė — kiekvieną dieną jie iš
klauso po dvi tris pamokas. Septy
niolikmetė Diana, atvykusi su vyru 
ir jo tėvais, sakė norinti sužinoti 
naujų dalykų: „Esu nepilnametė, 
negaliu dirbti, todėl stengiuosi mo
kytis, kad įgytos žinios vėliau pagel
bėtų ieškant darbo". 

PPC psichologė Valentina Be-
reznaja, tądien vedusi pamoką, savo 
mokines vis padrąsindavo nebijoti ir 
atvirai atsakyti į užduodamus klau
simus. 

Užsieniečiams Rukloje pusmetį 
taikoma integracijos į Lietuvos vi
suomenę programa — jie ne tik mo
komi lietuvių kalbos, bet ir Lietuvos 
visuomenės pažinimo, kompiuteri
nio raštingumo, vėliau — pasirink
to amato. Pasak socialinės darbuoto
jos Nukelta \ 7 psl. 

* Antradienį Kūno kultūros 
ir sporto departamente Vilniuje 
iškilmingai pagerbti 2005 metų 
sporto žurnalistikos laureatai. Lie
tuvos sporto žurnalistų federacijos 
(LSŽF) prezidiumo sprendimu ilga
mečio LSŽF prezidento Aleksandro 
Krukausko vardo premiją už sporto 
žurnalistikai pašvęstą gyvenimą 
„Sporto" laikraščio žurnalistui Gi
nui Pinigiui įteikė „Žalgirio" sporto 
draugijos pirmininkas Vytas Nėnius. 
Kitos šviesaus atminimo sporto žur
nalistės Romos Grinbergienės vardo 
premiją velionės vyras Lietuvos ran
kinio federacijos garbės prezidentas 
Janis Grinbergas įteikė buvusiam 
„Lietuvos žinių" dienraščio priedo 
„Sporto tribūna" redaktoriui Artūrui 
Gimžauskui, 2005 metais pradėju
siam leisti naują sporto žurnalą 
„Spo:)". 

* Švedijos sostinėje vykstan
čiame 127 dalyvių tarptautinia
me šachmatininkų turnyre „Ril-
ton Cup" po 6 ratų pirmauja 5 taš
kus turintis Eduardas Rozentalis. 
Pirmadienį šeštojo rato partijoje Lie
tuvos atstovas nugalėjo varžybų šei-
mir ' avko Cicak, kuris su 4.5 

Atkelta iš 1 psl. bet susirūpinusi 
dėl visos ES, kuriai ji priklauso". 

„Lietuvos aktyvūs poli t iniai 
veiksmai, neapsiribojant stebėtojo ir 
dūsautojo pozicija, parodytų, ko verti 
draugystės ir partnerystės įsiparei
gojimai Ukrainai. Dabar reikia būti 
konkrečioje pusėje — arba Ukrainos, 
arba Rusijos. Manau, kad Lietuva 
parodys pavyzdį kitoms ES valsty
bėms, kad reikia būti Ukrainos pu
sėje, nes Rusija yra neteisi ir jos poli
tika yra grėsminga visiems kaimy
nams, tuo pačiu ir visai ES", — teigė 
V. Landsbergis. 

Kito Europos parlamento nario 
socialdemokrato Aloyzo Sakalo nuo
mone, ES reikėtų atsisakyti dvigubų 
standartų. 

„Matome ir Baltarusiją, ir Ru
siją — ir ten, ir ten pažeidinėjamos 
žmogaus teisės. Negana to, Rusijoje 
dar vyksta karas naikinant visą tau
tą. Tuo tarpu Baltarusijos preziden
tas izoliuotas politiškai ES valsty
bių, o V. Putin priiminėjamas atviru 
glėbiu — dvigubi s tandartai akivaiz
dūs. Jie yra todėl, kad A. Lukašenka 
neturi dujų ir naftos. Sakyčiau, kad 

taško iš 6 galimų yra tryliktas. Kaip 
ir E. Rozentalis, po 5 taškus turi dar 
aštuoni turnyro dalyviai. 

* Šeš iol iktą pergalę dvide
š imt aštuntose NBA reguliariojo 
sezono rungtynėse iškovojo bei 
ketur ių pralaimėjimų iš eilės seriją 
nutraukė Šarūno Jasikevičiaus In
diana „Pacers* komanda. „Pacers" 
krepšininkai 115:96 nugalėjo Seattle 
„SuperSonics" krepšininkus. Lietu
vis nugalėtojų gretose buvo trečias 
pagal rezultatyvumą. Jis pelnė 20 
taškų, atkovojo 2 ir perėmė 1 ka
muolį, atliko 2 rezultatyvius perda
vimus, blokavo varžovo metimą, po 
kartą suklydo bei prasižengė. 

* Aštuonioliktą pralaimėjimą 
tr isdešimtose NBA reguliariojo 
sezono rungtynėse — septintąją 
nesėkmę iš eilės — patyrė Dariaus 
Songailos Čikagos „Bulis" komanda. 
„Bulis" krepšininkai pirmadienį na
muose 92:93 turėjo pripažinti Mil-
waukee „Bucks" pranašumą. D. 
Songaila į svečių krepšį įmetė 6 taš
kus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 
rezultatyvius perdavimus, blokavo 
varžovo metimą, kartą suklydo bei 
surinko 5 pražangas. 

ES pardavinėja savo vertybes už du
jas ir naftą. Europa turėtų atsikvo
šėti", — sakė A. Sakalas. 

Tuo tarpu Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė, jog krizė 
dėl Rusijos apriboto dujų tiekimo 
Ukrainai yra pamoka Europai. 

„Mes iš to privalome padaryti iš
vadas. Europos Sąjunga turi sukurti 
vieningą energetikos politiką, kuri 
leistų Europai ateityje kalbėti vienu 
balsu ir būti pasiruošusi atremti ga
limus energetikos iššūkius", — pre
zidento žodžius perdavė jo atstovė 
spaudai Rita Grumadaitė. 

Lietuvos užsienio reikalų minis
t ras Antanas Valionis tą pat dieną 
pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos 
konfliktą dėl dujų tiekimo lėmė ne 
vien ekonominės, bet ir politinės 
priežastys, todėl „reikia rasti ne tik 
ekonominį, bet ir politinį šios si
tuacijos sprendimą". 

Pasak A. Valionio, „šiame proce
se Lietuva aktyviai dalyvauja". 

Ministras A.Valionis savaitgalį 
kelis kar tus kalbėjosi su Ukrainos 
užsienio reikalų ministru Boris Ta-
rasiuk apie susidariusią situaciją. 

Politikų Naujieji metai: namuose ir Tailande 
Atkelta iš 1 psl. 

Su šeima ir draugais Naujųjų 
metų vakarą praleido ir A. Paulaus
kas. Pasak jo atstovo spaudai Arvydo 
Žilinsko, parlamento vadovas metus 
dažniausiai palydi ramiai, artimųjų 
ir bičiulių būryje. 

Slidinėti mėgstantis Seimo pir
mininkas yra ne kartą vykęs į už
sienio slidinėjimo kurortus, tačiau 
tai daro ne per Naujuosius, kaip 
mėgsta nemažai lietuvių, o žiemai 
jau persiritus į antrą pusę. 

Bene didžiausiame būryje svečių 
2006-uosius sutiko A. Brazauskas . 
Vyriausybės vadovas kar tu su dau
guma ministrų, būriu Seimo narių, 
kitų politikų ir valdininkų dalyvavo 
prašmatniose metų palydėtuvėse , 
kurios vyko jo žmonai priklausančia
me viešbutyje „Crowne Plaza Vil
nius". 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", Vyriausybės nariai linksminosi 
kone iki paryčių - dauguma svečių 
viešbutį paliko apie trečią valandą 
nakties. Pobūvio dalyviams, be kitų 
vaišių, viešbučio restorano kul inarai 
patiekė ne tik tradicinių patiekalų -
salotų, mišrainių, bet ir keptos šer-
nienos. Svečiai buvo vaišinami bal
tuoju ir raudonuoju vynu, o stipres

nius gėrimus teko užsisakyti specia
liai. Beje, kiekvienas vakarėlio da
lyvis turėjo sumokėti už pramogas, 
maistą ir gėrimus. 

Tokie Vyriausybės narių pobū
viai K. Brazauskienei priklausančia
me viešbutyje jau tampa tradicija. 
Ministrai Naujuosius metus čia su
tiko ir užpernai. 

Premjero surengtame pokylyje 
nedalyvavo abi Vyriausybės mote
rys. Socialinės apsaugos ir darbo mi
nistrė Vilija Blinkevičiūtė tuo metu 
buvo išvykusi į užsienį. Žemės ūkio 
ministrei ir valstiečių liaudininkų 
vadovei Kazimirai Prunskienei 
šventes aptemdė netektis — gruo
džio 30-ąją į paskutinę kelionę paly
dėtas jos dukters Rasos Vaitkienės 
gyvenimo draugas Rimtautas Tely-
čėnas. 

J a u įsisiūbavus linksmybėms A. 
Brazauskas prasitarė valdančiosios 
koalicijos partnerio Darbo partijos 
vadovo Viktoro Uspaskicho į pobūvį 
nekvietęs. 

Pa t s V. Uspaskichas tikino, kad 
geriausia šventė jam — ta, kurioje jį 
supa artimieji: „Naujuosius sutikau 
gerai, su šeima, namuose Kėdainiuo
se. Man didžiausia šventė - pabūti 
su šeima". 

„Durnių laivas" kursto naujas aistras 
Vilnius, sausio 3 d. (BNS) — 

Europarlamentaras Vytautas Lands
bergis nesutinka su rašytojo Vytauto 
Petkevičiaus išteisinimu dėl jo tėvo 
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio ap
šmeižimo knygoje „Durnių laivas". 

Vilniaus apygardos teismo, ku
riame antradienį buvo k e t i n a m a 
apeliacine tvarka nagrinėti šmeižto 
bylą, V. Landsbergio advokatas įsa
kas Kaganas paprašė, kad prie bylos 
būtų prijungta ir rusų kalba išleista 
anksčiau prieštaringai ve r t inamu 
„bestseleriu" Lietuvoje tapusi V. Pet
kevičiaus knyga „Durnių laivas". 

„Laikome, kad senatis Petke
vičiaus atžvilgiu dar nepasibaigusi, 
nes jis tęsia savo nusikalstamą vei
ką", — sakė advokatas teismui. 

Po tokio prašymo išteisinto rašy
tojo gynėjas Vytautas Sviderskis pa
reikalavo pertraukos, kad galėtų su

sipažinti su rusų kalba išleista kny
ga-

„Tie, kas pateikė, tegu išverčia į 
valstybinę kalbą, kad nebūtų pažeis
tas valstybinės kalbos įstatymas", — 
pareikalavo advokatas. 

Teisėjų kolegija nusprendė verti
mą patikėti teismo vertėjams ir bylą 
atidėjo iki sausio 16 dienos. 

Be to, V. Petkevičiaus advokatas 
teismui perskaitė savo kliento krei
pimąsi į Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininką Vytautą Mon
kevičių, Seimo pirmininko pavaduo
toją Česlovą Juršėną ir Aukščiausio
jo Teismo pirmininką Vytautą Grei
čių dėl konservatorės Irenos Degu
tienės kišimosi į nebaigtą teismo 
procesą. Kreipimesi piktinamasi po
litikės raštais į prokuratūrą, kuriuo
se teiraujamasi, kas kaltas, kad P. 
Petkevičius nesulaukė bausmės. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, 

žinių agentūrų pranešimais) 
BNS 

Rusijos ir 
Europą 

ginčas paskatins 
dujų kitur 

Maskva, sausio 3 d. (AFP/BNS) timiausius 15 metų gali tekti impor-
— Rusijos ir kaimyninės Ukrainos tuoti iki 80 proc. jai reikalingų gam-
ginčas dėl dujų kainų neturėtų ar- tinių dujų. 
timiausiu metu pakenkti Maskvai, Rusijos prezidentas Vladimir 
bet privers Europos valstybes ieškoti Putin pastaraisiais mėnesiais kelia-
išteklių kitur, prognozavo analitikai, vo po pasaulį ir stengėsi įtikinti už-

Europa iš Rusijos importuoja sienio valstybes, kad Rusija yra pati-
ketvirtadalį suvartojamų gamtinių kimas kuro ir degalų šaltinis, ir 
dujų, o devyni dešimtadaliai šių dujų įtraukė Vokietiją į milijardų eurų 
tiekiama per Ukrainą, todėl Vakarų vertės projektą, pagal kurį Baltijos 
pareigūnai pradėjo kelti klausimus jūros akvatorija bus nutiestas dujo-
dėl priklausomybės nuo Rusijos tiekis, tapsiantis alternatyva per 
energijos išteklių. Baltarusiją, Lenkiją ir Ukrainą nu-

Maskvai sekmadienį nutraukus tiestiems dujotiekiams, 
tiekimą Ukrainai, kelios Europos Valstybės kontroliuojama ener-
valstybės pranešė apie reikšmingą getikos milžinė „Gazprom" taip pat 
dujų tiekimo sumažėjimą — nuo 40 
proc. Vengrijoje ir Lenkijoje iki 24 
proc. Italijoje bei 25-30 proc. Pran
cūzijoje. 

„Toks poslinkis sukelia reakciją. 

derasi su kitomis penkiomis bendro
vėmis dėl dujų gavybos Barenco jū
roje ir ten išgautų dujų tiekimo JAV. 

„Europai reikia Rusijos dujų, 
tad ji veiks pragmatiškai, — sakė 

Europoje kalbama, kad butų geriau Vladimir Pnbylovskij iš nepriklau-
išskaidyti tiekimo šaltinius, kad su
mažėtų priklausomybė nuo Rusijos", 
— sakė Maskvos Carnegie centro 
analitikas Aleksėj Malačenka. 

Nors Rusija, kuri yra dominuo
janti kuro ir degalų tiekėja, kol kas 
neturėtų prarasti klientų Europoje 
pasitikėjimo, per 15 ar 20 metų jie 
atsigręš į tokius tiekėjus kaip Iranas 

somo tyrimų centro 'Panorama'. — 
Tačiau matydami, kaip Rusija gali 
šantažuoti dėl savo dujų, Europa ne
abejotinai bandys rasti kitų tiekėjų". 

Šį ginčą reikia vertinti atsižvel
giant ir į taikią „oranžinę revoliuci
ją", kuri Ukrainoje įvyko 2004 metų 
pabaigoje ir per kurią buvo nušalin
tas Maskvos remtas kandidatas į 

ir į tokias brangias technologijas prezidentus Viktor Janukovič ir į 
kaip suskystintų gamtinių dujų ga- valdžią atėjo provakarietiškų pažiū-
benimas jūra , prognozuoja A. Mala
čenka. 

Didžioji Britanija, kuri yra tarp 
daugiausiai gamtinių dujų suvarto
jančių ES šalių, jau išreiškė susirū
pinimą dėl savo priklausomybės, 
nors minėtas ginčas jos nepaveikė, 
nes ji tiesiogiai iš Rusijos dujų ne
perka. 

Britų energetikos ministras 
Malcolm Wicks yra sakęs, kad jo ša
liai, kuri nuo 2004 metų importuoja 
— daugiausia iš Norvegijos — dau
giau dujų, negu eksportuoja, per ar-

rų buvęs premjeras Viktor Juščenko, 
sakė V. Pribylovskij. 

„Gazprom" pareiškė, kad iki an
tradienio vakaro ji padidins eksportą 
į Vakarus, kad kompensuotų Ukrai
nos gamtinių dujų „vogimą". 

Ukraina už kubinį metrą Rusi
jos gamtinių dujų moka 50 JAV do
lerių ir tvirtina negalinti mokėti 230 
dolerių, kurių reikalauja „Gazprom" 
ir kurie beveik atitinka rinkos kai
ną. Tuo tarpu Baltarusija gauna 
naudos iš mažesne kaina parduoda
mų energetinių išteklių. 

Ar Lietuva pabėgėliams — svajonių šalis? 

Atkelta i š 6 psl. Pasak Maluk, vaikai Rukloje jau 
Neringos Gaučienės, ne visi pabė- yra pripratę prie kitaip atrodančių 
geliai noriai mokosi lietuvių kalbos, pabėgėlių ir pernelyg nekreipia į 
Moteris sako, kad į centrą pakliūna juos dėmesio, o štai kitose vietovėse 
ir tokių žmonių, kurie moka tik savo ir net Vilniuje bei Kaune vaikinas 
gimtąją kalbą, kaip ir neseniai at- yra pastebėjęs, kad į jį žmonės aky-
vežta mergina iš Siaurės Afrikos, su lai žiūri. Tačiau pasak afganistanie-
kuria darbuotojams tenka kalbėtis čio, jis į savo tėvynę jau niekada ne-
naudojantis „pagaliukais ir piešinu- begrįš — sieks įsitvirtinti Lietuvoje 
kais". 

Rukloje pabėgėliai praleidžia 
nuo pusės iki pusantrų metų. Čia jie 
nemokamai aprūpinami gyvenamuo
ju plotu, drabužiais, higienos reik
menimis ir kiekvienas asmuo kas 
mėnesį gauna apie 150 litų pašalpą 
maistui. Kalbinti centro gyventojai 
tvirtino, kad tokios finansinės gali
mybės tenkina jų poreikius ir pinigų 
jiems užtenka. 

Ruklos PPC gyvenantys vaikai 
lanko vietos darželius bei mokyklas. 
Septynmetė Minosi iš Čečėnijos šie
met nuėjo į pirmąją klasę, o afganis
tanietis Maluk, į Lietuvą atvykęs 
vienas, — į aštuntą. Vaikinas noriai 
mokosi ir jau turi draugų mokykloje. 
„Lietuviai — geri ir draugiški žmo
nės", — pastebi ne pagal metus atro
dantis subrendęs penkiolikmetis. 

ir čia dirbti programuotoju. 
Lietuvoje pasilikti bandys ir Mi

nosi mama Lialia. 
„Norėčiau gyventi Čečėnijoje, 

tačiau dėl dukros esu priversta būti 
čia, mano vaikas tėvynėje be baimės 
nieko daugiau nepatyrė. Dukra ilgai 
gydėsi psichologines traumas. Anks
čiau ji bijojo kareivių, bijojo unifor
muotų žmonių. Net ir Pabradėje, pa
mačiusi apsaugos tarnautojus, Mi
nosi puldavo į ašaras. Noriu, kad 
dukra Lietuvoje gautų gerą europini 
išsilavinimą, kad įgytų tinkamą pro
fesiją ir surastų savo kelią gyveni
me", — sakė jau metus Lietuvoje gy
venanti čečėne. 

Lietuviškai pramokusi čečėne 
neseniai ištekėjo už tėvynainio, kas, 
beje, neretai pasitaiko tarp pabėgė-
lių. 

E U R O P A 

LONDONAS 
Įsigaliojus naujoms, konkuren

ciją numatančioms taisyklėms, Nau
jųjų Metų pradžioje baigėsi Didžio
sios Britanijos karališkosios pašto 
tarnybos „Royal Mail" beveik 350 
metų trukusi monopolija laiškų pris
tatymo rinkoje. Nacionalinė pašto 
paslaugų priežiūros inst i tuci ja 
„Postcomm" iki šiol suteikė ilgalai
kius leidimus 13 operatorių, įskai
tant „DHL Global Mail" ir TNT, ku
rie galės konkuruoti su valstybės 
valdoma „Royal Mail". Pasak žino
vų, Didžiosios Britanijos sprendimas 
atsisakyti monopolijos pašto sekto
riuje turė tų būt i naud ing iaus ia s 
įmonėms, kurios galės rinktis piges
nes paslaugas siūlantį arba lanks
tesni paslaugų tiekėją. 85 proc. Di
džiojoje Britanijoje siunčiamų laiš
kų yra verslo paštas. 

BAD REICHENHALL 
Iki 15 žmonių žuvo, kai Vokieti

joje dėl storos sniego dangos įgriuvo 
vienos čiuožyklos stogas. Incidentas 
Bavarijos Bad Reichenhall mieste 
įvyko pirmadienio pavakarę , k a i 
čiuožykloje buvo daug atostogaujan
čių moksleivių ir jų tėvų. Gelbėtojai 
visą naktį, spaudžiant šalčiui, valė 
sniegą ir su dresuotais šunimis ieš
kojo čiuožykloje buvusių žmonių. Iki 
ankstyvo ryto buvo išvalyta pusė 
nuolaužų ir identifikuoti devynių 
žuvusiųjų — moters, dviejų paaug
lių ir šešių vaikų, kurių amžius buvo 
nuo devynerių iki 12 metų, — pa
laikai. Miesto policijos vadovas sakė, 
kad po nuolaužomis dar yra palai
doti kiti šeši žmonės, o dar t rys lai
komi dingusiais. 

JAV 

NEW YORK 
JAV dolerio kursas, euro ir jenos 

atžvilgiu 2005 metais išaugęs maž
daug 13-14 proc, naujaisiais meta is 
turėtų augti lėčiau, ana l i t i kams 
prognozuojant, kad JAV federalinis 

ATLANTIC 
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iždo bankas didins bazines palūka
nų normas ne taip aktyviai, kaip 
pernai. Metų pabaigoje euro kursas 
JAV dolerio atžvilgiu siekė 1.1839 
JAV dolerio, o jenos atžvilgiu JAV 
dolerio kursas buvo 117.88 jenos už 
dolerį- Paskutinėmis 2005 metų die
nomis kai kurie ekonomistai pareiš
kė maną, kad JAV dolerio apskritai 
laukia sunkesni laikai. Tačiau kiti 
t am prieštarauja: „The Bank of To-
kyo-Mitsubishi" ekonomistas Derėk 
Halpenny teigė, jog „JAV dolerio 
kursas turėtų išlikti stiprus". 

CHARLESTON 
VVest Virginia gelbėtojai pradėjo 

didelio masto operaciją 13-ai šachti
ninkų, kurie po anksti ryte įvykusio 
sprogimo liko įkalinti vienoje ang
lies šachtoje, gelbėti. Neaiškios prie
žasties sukeltas sprogimas šachtoje 
„Sago", esančioje valstijos centrinia
me regione, įvyko maždaug 6 vai. 30 
min. vietos laiku. Gelbėtojams dirbti 
t rukdė didelė kažkokių dujų koncen
tracija prie šachtos. 

R U S I J A 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladimir 

Putin, šalies piliečių nuomone, yra 
protingiausias ir sąžiningiausias iš 
Rusijos politikų. Taip į atitinkamą 
Juri j Levada analitinio centro socio
logų klausimą atsakė dauguma ap
klaustų Rusijos gyventojų. Kas an
t ras (50 proc.) iš 1,600 tyrimo da
lyvių ultranacionalist inės Rusijos 
liberalų demokratų partijos vadovą 
Vladimir Zirinovskij pavadino drą
siausiu iš Rusijos politikų, 59 proc. 
mano, kad jis yra optimistiškiau
sias, o dar trečdalis (33 proc.) — sek
sualiausias. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
Iranas antradienį paskelbė at

naujinsiantis branduolinio kuro ty
rimus — šis jo žingsnis neabejotinai 
papiktins JAV ir Europos Sąjungą 
(ES), kurie baiminasi, kad iraniečiai 
branduolinį kurą nori gamintis tam, 
kad galėtų pasidaryti bombų. Šios 
naujienos sutapo su Užsienio rei
kalų ministerijos atstovo užuomino
mis, kad Tehran ketina atmesti Ru
sijos kompromisinį pasiūlymą. 
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JAU IR PO ŠVENČIŲ 
Praėjo Kalėdos, praėjo Nauji metai — pagal seną lietuvišką kalendorių 

esame mėsiedžio laikotarpyje, kuris tęsiasi iki Pelenų dienos, Gavėnios 
pradžios. Per šventes „atsivalgėme" visko, tad dabar sunku nuspręsti, ką 
gaminti. Sunku ir m a n ką nors įdomaus pasiūlyti, tad pasitenkinkime „įvai
rove". 

Viena aišku: oras šaltas ir da r negreit atšils. Tai tarytum norėtume 
kažko „karšto", st ipresnio. Visų pirma siūlau pamėginti tradicinį ameri
kietišką „chili" pat iekalą duonos „dubenyje". Tai t inka ir svečiams, ir savo 
šeimai, o „chili" prieskonius (t.y. aštrumą) galima nustatyti pagal savo 
skonį, nors papras ta i amerikiečiai mėgsta daug aštriųjų pipirų. 

,Chili" d u o n o s dubenyje 

1 didelis, apvalus baltos arba 
kvietinės duonos kepaliukas 

1 vid.-dydžio , jalapeno" pipiras, 
smulkiai sukapotas 

12 uncijų (galima ir 1 sv.) liesos 
maltos ja u tienos 

2 šaukšteliai alyvų aliejaus 
2 vid. dydžio svogūnai, sukapoti 
1 vid. dydžio žaliasis pipiras, 

sukapotas 
1 šaukštas „chili" miltelių 
1 (14 uncijų) skardinukė kon

servuotų pomidorų 
1/2 puod. be druskos pagamintos 

pomidorų košės (tomato pašte) 
1 skardinukė (1 ir 1/2 uncijų 

dydžio) raudonųjų pupelių (red kid-
ney beans), nuvarvintų ir perplautų 
šaltu vandeniu 

1 skardinukė (7 uncjų dydžio) 
kukurūzų sėklų, nuvarvintų 

Paruošiant duonos dubenį: ašt
riu peiliu nuo duonos kepaliuko vir
šaus nupjauti maždaug 1 colio storu
mo riekę. Iš kepal iuko vidaus iš
skobti minkštimą, pal iekant 1 colio 
storumo sluoksnelį prie plutos. 

Paruošiant „chili": kapojant , j a -
lapeno" pipirą var tot i peilį ir ša
kutę, neliesti pipiro pirštais , nes 
labai „degina". Pa t i aš t r iausia pipi
ro dalis y ra jo sėklos, todėl ne
patartina jų liesti pirštais (o, gink 
Dieve, jeigu p a t r i n t u m ė t e tokiais 

„pipiruotais" pirštais akis!). Pipirą 
perpjauti išilgai, iškrapštyti sėklas, 
nupjauti kotelį ir pipirą smulkiai 
sukapoti. 

Keptuvėje, nuolat maišant, kad 
pasidarytų smulkūs gabaliukai, pa
kepinti jautieną, kol paruduos — 
maždaug 5 min. Nuvarvint i rie
balus. 

Toje pačioje keptuvėje įkaitinti 
aliejų, sudėti svogūnus ir maišant 
pakepinti 5 min. Sudėti sukapotus 
pipirus — žaliąjį ir , jalapeno" (ta
r iama „helapenjo), supilti „chili" 
miltelius ir pakepinti 5 min. 

Sudėti jautieną, pomidorus su 
visu skysčiu ir pomidorų košę. Už
virti, sumažinti karštį ir pamažu pa
virti 25 min. Sudėti pupeles ir ku
kurūzus; pavirti dar 5 min., arba 
kiek ilgiau. 

Išvirusią „chili" sukrėsti į duo
nos dubenį ir nedelsiant patiekti (il
giau palaikius, „dubenėlis" pra
skysta ir gali subyrėti). 

Pastaba. Ši „chili" taip pat gali 
būti patiekiama bet kokiame du
benėlyje — valgoma su biriai virtais 
ryžiais arba plokščiais makaronais. 

Karšti krabų užkandėliai 

2-3 bulvės 
1 pakelis krabų lazdelių 
2 šaukštai majonezo 
2 kiaušiniai 
2 šaukštai (nekupini) manų 

kruopų 
2 šaukštai susmulkintų petra

žolių arba šviežių krapų 
1 šaukštas citrinos sulčių 
1/2 šaukštelis „chili" miltelių 
1/4 šaukštelio maltos kalendros 

(coliander) 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/2 šaukštelio druskos (arba 

pagal skonį) 
aliejaus kepimui 
Padažui 
1 gerai prinokusi avokada 
2 skiltelės česnako 
18 unicjų dydžio dėžutė be jokių 

prieskonių jogurto 
Bulves nuskusti ir sutarkuoti 

smulkia tarka. Krabų lazdeles smul
kiai supjaustyti ir įmaišyti į bulvių 
masę. Suberti žalumynus, įmušti 
kiaušinius, sudėti majonezą, supilti 
citrinos sultis, suberti manų kruo
pas ir prieskonius. Viską gerai su
maišyti ir karštame aliejuje kepti 
nedidelius blynelius. Kol visi iškeps, 
pirmuosius laikyti šiltai. 

Padažui nulupti avokadą, išimti 
sėklą ir kartu su česnaku bei jogurtu 
sutrinti elektriniu plakikliu. Bly
nelius patiekti su padažu, papuo
šiant žaliais petražolių arba krapų 
lapeliais. 

Rusiškos salotos su 
p rancūz i šku užpilu 

18 uncijų dydžio dėžutė tepamo 
sūrio (cream cheese) 

2 šaukštai prancūziško salotų 
užpilo (French salad dressing) 

1 puod. išvirtų (šaldytų) žalių 
žirniukų 

1 puod. virtų, sukapotų buro
kėlių 

1 salotos gūžė, išdalinta lapais 
Sūrį išplakti su prancūzišku 

salotų užpilu. Daržoves sumaišyti ir 
atsargiai įmaišyti į sūrį. Patiekti, 
išdėsčius ant salotų lapų, ant salotų 
viršaus dar užpilant papildomo 
„French dressing". 

Prie šių salotų tinka juoda, ypač 
su česnakais pakepinta, duona. 

Pyragaičiai su šokoladukais 

Ar yra vaikų, kurie nemėgsta 
saldumynų? Ypač Amerikoje mada 
vadinamieji „Chocolate Chip Coo-
kies", kurių pilna visose maisto par
duotuvėse. Bet dažnai tie pyragai
čiai per saldūs ir „prikimšti" visokių 
chemikalų. Geriausia, kai iškepame 
savo, o vaikai, net nusinešę prieš
piečiams į mokyklą, mamai ar mo
čiutei dėkos su kiekvienu skanaus, 
namie kepto pyragaičio kąsneliu. 

1/2 puod. medaus 
1/2 puod. sviesto 
1 kiaušinis 
1 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo miltelių 
1/8 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio vanilės prieskonio 
1/2 puod. nesaldžių šokolado sal

dainiukų (semi-sweet chocolate 
chips) 

1/4 puod. kapotų riešutų (bet 
kokių) 

Dubenyje gerai išsukti medų ir 
sviestą, kol bus purus, šviesiai gel
tonas. Įmušti kiaušinį ir gerai iš
plakti. Miltus sumaišyti su kepimo 
milteliais ir druska. Supilti į svies-
to-medaus-kiaušinio mišinį, sumai
šyti; įpilti vanilę, įmaišyti šoko
ladukus ir riešutus. 

Įkaitinti orkai tę iki 375° F. 
Riebalais patepti pyragaičiams kepti 
skardą. 

Tešlą pakabinti šaukšteliu ir 
išdėlioti ant skardos, paliekant apie 
1 colio nuotolį tarp pyragaičių. Kepti 
12-15 min. 

Receptą galima padvigubinti ar 
patrigubinti. 

Viščiukas 
su brokoliais 

1 šaukštas aliejaus 
2 viščiuko krūtinės, perskeltos 

per pusę, išėmus kaulus ir nulupus 
odelę 

1 skardinukė „Cream ofBroccoli 
Soup" (Campbell firmos ar kurios 
kitos) 

1/4 puod. pieno 
2 šaukšteliai citrinų sulčių 
1/8 šaukštelio maltų pipirų 
4 citrinų skiltelės 
Karštame aliejuje keptuvėje 

apkepti viščiuko krūtinėles (iš abiejų 
pusių). Išpilti iš keptuvės aliejų. 

Sumaišyti sriubą su pienu, 
įmaišyti citrinų sultis ir pipirus. 
Mišinį užpilti an t viščiuko. Ant 
kiekvienos krūtinėlės pusės viršaus 
uždėti po citrinos ritiniuką. Su
mažinti karštį, uždengti keptuvę ir 
pakepinti 5 min., arba kol mėsa bus 
minkšta. Kepant kartkartėmis pa
maišyti, kad padažas neprikeptų 
prie dugno. Patiekti su keptuvėje 
likusiu padažu. 

SKELBIMAI 
— 

STASYS CONSTRUCTION PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidinss", 

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

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

IŠNUOMOJA 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

S 
GREIT PARDUODA 

First L a n d m a r k Real ty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Cr<-rt.i\ r . ) / .?-in<J«>S ^ . i t a m . v . ' i m . i s 
• Nuosavybių jka"~.iv -nas <•!' JI 
• Tarpininkaujame gaun i t pask 
• Pensininkams nuolaida 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evcrgreen Park. IL 60805 
I d. ~(IS-4:4-X654 773-581-8654 

O'HARE CLEANING AIRCRAFTS 
S8.00/8.50 ON START 

PERMANENT jOB FOR LEGAL 
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K. 
CALL SVETLANA (630) 286-7395 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.—$670-5710; 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

SPA Constantine Day SPAS 
Has openings for nail techs, 

estheticians, massage therapists. 
Fax resume to 

7 0 8 - 2 3 3 5 9 4 4 

Išnuomojamas Summit raj. 
1 kamb. su baldais. Kaina $350/mėn. 
Išnuomojama „STUDIO" su baldais 

Lemont. Kaina $550/mėn. 
T e l . 7 0 8 - 4 7 6 - 1 1 5 5 

ĮVAIRUS 
Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

' Perku darbą senų žmonių a- nįkų 
priežiūroje Gerai sumokėsiu Turiu doku
mentus, kalbu angliškai, vairuoju automobdj 
Tel 708-656-6599 

i S\ *•* • S\ »s* W * 

„ 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 ; 
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KAM PAVESTI TURTĄ; i 
Savo laišku „Kam pavesti tur

tą" Vytas Vai tkus (V.V.) patar ia , 
neturintiems artimųjų, pavesti savo 
turtą lietuvybę remiančiai Lietuvių 
fondo organizacijai. Tai y ra r imtas 
reikalas ir geras pa ta r imas , todėl aš 
(V.R.) norėčiau šią temą dialogo 
forma su V.V. padiskutuoti . 

V.V.: Visos lietuviškos katali
kiškos bažnyčios, kap inės ir 1.1., 
nepriklauso l ie tuviams, priklauso 
vietinei vyskupijai. Senelių namai ir 
prieglaudos, jeigu nepriklauso vys
kupijoms, daugiausia yra politinių 
organizacijų dalis. Yra labai daug 
pavyzdžių, kas a ts i t inka su gerais 
norais ir projektais, kai įsimaišo 
advokatai ir politikai... 

L.R.: Sut inku, labai teisingai 
pasakyta. 

V.V.: Mano nuomone, patiki
miausia ir, kaip dabar mada sakyti, 
skaidriausia organizacija yra Lie
tuvių fondas. Kiek žinau, per dau
giau kaip 40 metų nebuvo jokių nu
siskundimų, ka l t in imų ar teismo 
bylų Lietuvių fondui. 

L.R.: Norėčiau paklaust i , kur V. 
Vaitkus buvo per praėjusius ke
lerius metus? Iki 2005 m. metinio 
narių suvažiavimo spaudoje buvo 
daug pasisakyta prieš LF tarybos bei 
valdybos nar ių a rogant i šką lai
kyseną. Prieš keletą metų per me
tini suvažiavimą i š r ink ta į s ta tus 
peržiūrėti trijų a smenų komisija. 
Kitame suvažiavime, LF valdybai 
atkakliai reikalaujant, įstatų keiti
mo projektas buvo i šb rauk tas iš 
suvažiavimo darbotvarkės. Berods, 
per 2004 m. LF metinį narių suva
žiavimą LF valdyba, šalia savo pačių 
trijų teisininkų, buvo pasamdžiusi 
amerikietį advokatą , kur is apie 
mūsų lietuviškus reikalus nič nieko 

nenusimanė, bet, ko gero, jo paslau
gos gerokai kainavo. 

V.V.: Aš įstojau į LF prieš 12 
metų. Per tą laiką turėjau galimybę 
stebėti ir dalyvauti LF veikloje. 

L.R.: Prieš daugiau kaip 30 
metų aš įstojau į LF (su visa tūks
tantine). Nuo to laiko stebiu LF veik
lą, esu valdybos nariams dėkingas 
už jų įnašą ir linkiu sklandžiai ben
dradarbiauti su Lietuvių Bendruo
mene, kurios nariais mes visi esame. 

V.V.: Mačiau, kaip paskiri as
menys ir organizacijos stengėsi pa
versti LF savo siekiams ir norams 
tarnaujančia finansine įstaiga. 
Tačiau jiems tas nepasisekė ir toliau 
nepasiseks, nes LF buvo įkurtas ir 
yra vedamas kaip nepolitinis ir ne 
vienos organizacijos, bet visų mūsų 
Lietuvių fondas. 

L.R.: Taip, bet LF nariai yra at
kreipę dėmesį į tai, kad LF netaptų 
kelių LF tarybos bei valdybos narių 
asmenine nuosavybe. Ypač kai nuo 
fondo pradžios tie patys asmenys su 
prisir inktais įgaliojimais (proxy) 
save dešimtmečiais vis išrinkdavo į 
LF valdybą bei tarybą. Bronius Nai
nys 2003 m. spalio 15 d. „Drauge" 
yra teigęs, kad per metinius suva
žiavimus reikalus tvarko ne suva
žiavimo nariai ir LF tarybos direkto
riai, o „tik tarybos direktoriai, nes 
j a u keliolika metų suvažiavimas 
nebereiškia nieko". 

Baigiu šį laišką, atkreipdamas 
dėmesį, jog Vytas Vaitkus yra LF ta
rybos ir valdybos narys (Edvardas Šu-
laitis, „Draugas", 2005 m. 12.10 d.) 
ir todėl jo patarimai, siūlantys savo 
turtą pavesti Lietuvių fondui, gali būti 
vienašališki, mažiau objektyvūs. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

YRA IR DAUGIAU FONDŲ 
Su įdomumu skaičiau Vyto 

Vaitkaus laišką, siūlantį asmeninį 
turtą, neturint kitų artimųjų, pa
vesti Lietuvių fondui, kur is t iek 
daug gero lietuviškumo dėlei šiame 
krašte atlieka. Aš su tuo pasiūlymu 
visai sutinku ir jį laikysiu omenyje, 
kai pagaliau pris iversiu padaryt i 
testamentą (neturiu artimųjų), bet 
— pagalvojau — yra ir kitų fondų, 
kurie taip pat naudingą darbą lietu
vybei ar Lietuvai dirba. O kaip su 
Vydūno fondu? Kaip su Tautos 
fondu? Kaip su Draugo fondu? 

Kita vertus, kiek skaičiau spau
doje, Lietuvių fondas po savo sparnu 
taip pat turi daug fondų ir fondelių, 
įsteigtų pagal nar ių pageidavimą. 

Šitie fondeliai Lietuvių fonde vykdo 
juos įsteigusio valią, ir pinigai nebus 
kitur panaudoti. Vadinasi, taip pa
likimas apsaugomas nuo iššvaisty
mo, jeigu pasikeistų LF vadovybė. 

Kaip V. Vaitkus sako, kol kas 
prie Lietuvių fondo dar nebuvo pri
lipęs joks didesnis nešvarumas, nors 
mažais „nešvarumėliais" jis ne kar
tą buvo mėgintas apibarstyti. Bet, 
prieš pasirenkant kurį vieną fondą 
savo sunkiai uždirbtiems pinigams, 
reikėtų į visus gerai pažvelgti, pa
svarstyti, su jų vadovybe padisku
tuoti, o paskui daryti sprendimą. 

Aš tikrai taip padarysiu. 
Jonas Gelgaudas 

Kenosha, WI 

„DRAUGO LIETUVIUKAI" 
Aš lankau amerikietišką kata

likišką mokyklą, kur nėra nei vieno 
kito lietuviuko. Man vienuolika 
metų. Mano senelis skaito „Draugą" 
(mano nei tėtis, nei mama nemoka 
lietuviškai). Mano senelis labai nori, 
kad aš mokėčiau lietuviškai. Pas 
mus nėra lietuviškos mokyklos, tai 
jis, kai atvažiuoja į svečius, mane 
moko lietuviškai. J i s atveža man 
lietuviškų knygučių ir aš jau kai ku
rias galiu paskaityti . Senelis atveža 
man ir „Draugą" . Ten yra puslapis, 
vadinamas , ,Draugo l ietuviukai". 

Man jis pat inka (senelis padeda 
suprasti, kas ten parašyta). Aš no
rėčiau gerai mokėti lietuviškai. Ma
no mama sako, kad, kai buvo maža, 
gerai lietuviškai kalbėjo, bet dabar 
pamiršo, gyvendama vien tarp ame
rikiečių. Senelis žadėjo, jei mokėsiu 
lietuviškai, nusivežti į Lietuvą ir 
parodyti, kur jis gimė, parodyti Vil
nių, Trakus ir piliakalnius. 

Aš šitą laišką pats parašiau, bet 
senelis ištaisė klaidas. 

Alexander (Aliukas) Higgins 
San Raphael, C A 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-Š1FDIES UG05 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

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

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

630-941-2609 
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lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę. 

„DRAUGAS" s pausd inamas Amerikoje jau s )T- tus metus. 
Mūsų tėvai , seneliai ir prosenel ia i ska i t ė ir rėmė „Draugą". 
Dienrašt is tebėra svarbi visuomenės dalis , jungiant i organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įs taigas ir pavienius asmenis . 

„DRAUGAS" yra t i n k a m a dovana jaunavedžiams, s tudentams, 
giminėms, draugams ir pens in inkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kur i kasdien džiugina ir informuoja 
j a u beveik šimtmetį. 

AIŠKI RELIGIJOS IŠRAIŠKA 
Ne paslaptis, kad žurnalistai, 

aprašydami įvykius, juos pagražina, 
perdeda bei tendencingai išpučia. 
Aleksas Vitkus („Draugas" 2005. 
12.22), aprašydamas Amerikoje vyk
stantį karą prieš Kalėdas, analiti
niame savo straipsnyje pamini ir 
JAV prezidentą George W. Bush, 
kad jis esąs šio karo dalyvis. A. Vit
kus teigia, kad „šis tar iamas karas 
paveikė net ir Baltuosius rūmus. 
Šiemetinė kalėdinė atvirutė, kurią 
prezidentas Bush išsiuntė savo 1.4 
mln. rėmėjų ir draugų, jau nebeturi 
ne tik tradicinio 'Merry Christmas' 
sveikinimo, bet ir neišreiškia jokios 

religinės minties". Iš šio jo „prisi
pažinimo" drįstu spręsti, kad auto
rius nėra tų 1.4 mln. rėmėjų ir 
draugų sąraše, kalėdinio sveikinimo 
iš Baltųjų rūmų negavo ir nematė, 
kas jame iš tikrųjų parašyta, bet 
pasikliovė kitų pasakom. Sveikinimo 
tekstas prasideda taip: „The Lord is 
my strength and my shield; in him 
my hear t trusts; so I am helped, and 
my heart exults, and with my song I 
give thanks to him" (Ps. 28:7). Tai 
aiški religijos išraiška. Daugiau 
komentarų nereikia. 

Pranas Jurkus 
Elmhurst, IL 

AR AMERIKA PARDUOS ALIASKĄ: ) 
Carams valdant Rusiją, Ame

rika pasinaudojo proga ir už ne
didelę dolerių sumą iš Rusijos nu
pirko Aliaską. Dabar milijoninių 
tiražų amerikiečių dienraštis „The 
Washington Post" pasiūlė Amerikai 
išbristi iš ekonominių sunkumų ir 
parduoti Aliaską atgal Rusijai. 

Laikraštis pabrėžia, jog dabar 
pats laikas atsikratyti Aliaska, nes 
Amerikos „General Motors" ir 
..Ford" automobilių įmones jau ban
krutuoja, Amerikos ekonomine pa
dėtis blogėja. 

Aliaskos žemės turtai yra mil
žiniški, tačiau Rusija yra gavusi 50 
milijardų dolerių už savo naftą ir 
nežino, kur juos investuoti. Par
davus Aliaską, gauti pinigai žymiai 

pagerintų Amerikos ekonomikos 
būklę. 

Galbūt čia verta prisiminti 
Aliaskos istorijos nuotrupas. 

Dar ir šiandien Sitka mieste gy
vena daug Rusijos palikuonių. Jie 
laikosi savo senųjų papročių ir at
vykstančiom ekskursijom pademon
struoja Rusijos tautinius šokius, 
kuriuos paprastai atlieka moterys, 
persirengusios spalvingais vyrų 
rūbais. Ekskursijų dalyviai aplanko 
rusų gyvenamas vietoves, pasivaiši
na jų valgiais. Sakoma, kad šie 
gyventojai nenorėtų grįžti į Rusijos 
valdas, nes yra pajutę laisvės gyve
nimą. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

http://www.illinoispain.com
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Kardinolas Francis George ir vyskupas Gustavo Garcia-Siller 
lankėsi lietuvių parapijoje 

Klebonui kun. Anthony Markus 
sudarius parapijos komitetą, kaip to 
reikalavo Bažnyčios kanonai, para
pijos rūpesčiai atiteko komitetui. Šio 
komiteto nariai išsirinko valdybos 
pirmininkę Dainą Dumbrienę, užau
gusią šioje parapijoje ir veiklią vi
suose parapijos darbuose. Pirminin
kė pirmuoju darbu pasirinko „už
gesinti šmeižtų ugnį", skleidžiamą 
parapijos ribose, išeivijos kai ku
riuose lietuviškuose laikraščiuose, 
Amerikos Lietuvių televizijoje ir 
Amerikos vietiniame laikraštyje. 

Pirmininkė su parapijos kunigų, 
parapijos komiteto narių pritarimu 
pakvietė Čikagos arkidiecezijos 
kardinolą Francis George atvykti į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos kleboniją susidariusios padė
ties aptarimui. Kardinolas Francis 
George ir vyskupas Gustavo Garcia-
Siller atvyko į mūsų parapiją 
gruodžio mėn. 22 dieną 7 vai. v. Pa
sitarime su susirinkusiais praleido 
per tris valandas. Pasitarimui vado
vavo komiteto pirmininkė Daina 
Dumbrienė. 

Sukalbėjus palaiminimo maldą, 
prašant Dievo suteikt i išminties 
teisingiems sprendimams ir parodyti 
nuolankumą klystantiems, prieita 
prie išsikalbėjimo, nušviečiant įvy
kius privedusius prie susipriešinimo 
tarp kai kurių parapijiečių ir kle
bono. Kiekvienas komiteto narys 
galėjo išsakyti kardinolui apie jų 
patirtą asmeninę skriaudą girdint 
neteisingus klausimus, skleidžian-

Kardinoias Francis George 

čius neatsakingiems asmenims. 
Pasitarime dalyvavo kunigai: Ant
hony Markus, Arvydas Žygas, 29 pa
rapijos komiteto ir pora finansų 
komiteto narių. Visas pokalbis buvo 
sekretorės įrašomas į pasitarimo 
protokolą. 

Kaip jau buvo minėta, pasita
rimui pirmininkavo Daina Dumb
rienė ir apibendrinus daugelio as
menų pasisakymus, perdavė kardi
nolui, prašydama jo patarimo. 
Kardinolas, išklausęs dalyvių pasi
sakymus, nusistebėjo, kad kunigų 
tarpe buvo atsiradusi trintis. Savo 
baigiamajame žodyje kardinolas 
Francis George prašė šio parapijos 
komiteto narių, klebono Anthony 

Markus, buvusių klebonų ir dirbusių 
šioje parapijoje kunigų rasti bendrą 
kalbą tarp parapijiečių ir asmenų, 
kurie rinko parašus, ruošė demon
stracijas prieš naujai paskirtą kle
boną ir kvietė visus dirbti šios para
pijos gerovei. Prašė atkreipti dėmesį 
į tai, kad parapijas išlaiko ne vysku
pai, kunigai, bet šių parapijų tikin
tieji, turėdami meilę Dievui ir savo 
artimui. 

Pokalbio metu kardinolas iškėlė 
didelį taut inių (katalikiškų) baž
nyčių vaidmenį, paminėdamas, kad 
ši parapija yra įsteigta lietuvių ti
kinčiųjų, pažymint, kad jos ribose 
yra ir kitataučių tikinčiųjų, kurie 
naudojasi šios parapijos patarnavi
mais. Kardinolui buvo pranešta, kad 
šioje parapijoje yra atnašaujamos šv. 
Mišios lietuvių ir anglų kalba ir 
atliekami kiti patarnavimai. 

Kardinolas buvo supažindintas 
su veikiančia parapijoje mokykla, 
kuriai labai t rūksta lėšų. Kardinolas 
sakė, kad gerai suprantąs katali
kiškų mokyklų padėtį ir su širdgėla 
turėjęs daug jų uždaryti . Šitoje 
apylinkėje nėra katalikiškos mokyk
los ir ją uždaryti nesinori, reikia 
laukti mokslo metų pabaigos, ir t ik 
tada reikės spręsti. 

Daina Dumbrienė komiteto ir 
parapijos vardu įteikė labai įdomų 
kryžių, kuris turėjo langelius su 
šventaisiais. Buvo įteikta lietuviška 
„apyrankė". 

Kun. Arvydas Žygas įteikė vi-
deokasetę apie Pažaislio vienuolyną. 

Vyskupas Gustavo Garcia-Siller. 

Klebonas Anthony Markus ir kun. 
Arvydas Žygas pranešė kardinolui 
apie arkivyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus norą švęsti Šiluvos Marijos 400 
metų nuo Apsireiškimo jubiliejų 
kartu su šia parapija ir pakvietė 
kardinolą Francis George dalyvauti 
pamaldose. Reikia pažymėti, kad 
kardinolas mielai kalbasi su kiek
vienu ir kiekvienam pabrėžia, kad 
parapijos likimas yra tik parapi
jiečių rankose. 

Sukalbėjus maldą, pasitarimas 
su aukštuoju svečiu buvo užbaigtas, 
o parapijos komiteto pirmininkė 
Daina Dumbrienė pakvietė visus 
kavutės ir tolimesniems pokalbiams. 

Antanas Paužuol is 

K A I S Ė S I T E U Z V A I R O 
Žiemą daugelis nusiskundžia, 

kad nemėgsta vairuoti automobilio 
— keliai dažnai slidūs, dienos 
niūrios, anksti sutemsta, matomu
mas nelabai geras. 

Tačiau kiekvienam — ir jaunes
niam, ir vyresniam, prieš sėdant į 
automobilį ir pa imant vairą į 
rankas, verta prisiminti keletą 
paprastų taisyklių, kurios gali ne tik 
vairavimą palengvinti, bet ir 
išvengti avarijos. 

1. Visuomet užsisekite apsaugos 
diržus. Ne tik Illinois, Indiana, 
Wisconsin, Michigan, bet ir daugely

je kitų valstijų galioja įsakymas, kad 
visi automobilyje, t.y. ir vairuotojas, 
ir visi keleiviai, nepaisant, kurioje 
automobilio vietoje j ie sėdi, turi 
užsisegti apsaugos diržus. Policija 
gali automobilį sustabdyti ir duoti 
pabaudą už šio įstatymo nepaisymą, 
be t o j a u daugybę kartų įrodyta, kad 
šis paprastas veiksmas — apsaugos 
diržo užsisegimas — apsaugo nuo 
sunkaus sužeidimo ir net išgelbsti 
gyvybę. 

2. Lyjant ar sningant, kai varto
jamos priekiniam automobilio langui 
valyti švytuoklės, Illinois valstijoje 

reikalaujama uždegti automobilio 
šviesas. 

3. Vaikai ir kūdikiai automobi
lyje turi sėdėti specialiose kėdutėse, 
o vyresni vaikai — turi būti užsisegę 
apsaugos diržus. 

4. Nuo gruodžio mėnesio 1 d. iki 
balandžio 1 d. daugelyje Čikagos 
miesto gatvių negalima statyti, o 
ypač per naktį palikti automobilio. 
Paliktieji automobiliai yra nuvelka-
mi ir jų savininkui tenka mokėti 
apie 300 dol. už „šią paslaugą". 

5. Illinois valstijoje asmuo laiko
mas girtu, jeigu jo kraujyje yra 0.8 

Nors nu <itf-|o Naupeji. bet dar negalime pamiršt i ir praėjusio Hallovveen Visas pulkas mažųjų l ietuviuku pasipuošę 
Hallowrr>r- irostiumais is kairrs Tara Žukauskaite Maya Matusaitytė, Vija Maurukaite. Julius Žukauskas, Maja 
Verachtert Inga Žukauskaite. Laima Marchertai tė, Andrius Utz. Oliviįa jameikytė ir Benas Bieliauskas 

V. Marchertienės nuotrauka 

proc. alkoholio. Naujų metų ar 
didesnių, „linksmesnių" švenčių 
proga, kai gatvėse daug įsilinksmi
nusių vairuotojų, policija paprastai 
paruošia patikrinimo punktus, visi 
automobiliai stabdomi ir jų vairuo
tojai tikrinami. Neblaivus vairuoto
jas gali prarasti vairavimo teises 
visam gyvenimui, atsidurti kalėjime 
arba bent gauti didelę baudą. 
Teisėsaugos institucijos prašo visų 
įsidėmėti šį šūkį: jeigu išgėrei, 
nevairuok! Prašoma paskirti vieną 
bendrakeleivį, kurio pareiga būtų 
saugiai neblaivius draugus parvežti 
namo. 

6. Esant slidžiam keliui, siūlo
ma laikyti didesnį nuotolį nuo pirky-
je važiuojančio automobilio, kad, 
mašinai pradėjus slysti, būtų vietos 
sustoti, neatsimušant į kitą automo
bilį. 

7. Illinois valstijoje visiems 
vairuotojams būtina turėti apdrau-
dą — be jos dabar neišduodamos 
vairavimo teisės. 

8. Vyresnio amžiaus vairuoto
jams , ypač moterims, patar iama 
laikytis atsargumo, jeigu kas nors 
truputį baksteli savo mašina į jų 
vairuojamą automobilį. Pastaruoju 
metu daug kartų pasitaikė, kad, 
žmogui išlipus iš savo mašinos 
apžiūrėti automobilį, vagys pagrobia 
ne tik jų mašiną, bet ir pinigus ar 
rankinuką. Jeigu tokia nedidelė 
avarija įvyksta, pasilikti savo maši
noje ir važiuoti iki artimiausios poli
cijos stoties, ir įvykį užregistruoti. 
Jei atsimušęs vairuotojas jūsų auto
mobilio į policiją neseks, žinokite, 
kad avarija buvo tyčinė ir išvengėte 
daug nemalonumų. 

Paruošė A. P.T. 
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Af A 
ALEKSAS LAPKUS 

Mirė 2005 m. gruodžio 16 d. 
Šeima kviečia pas imels t i už a.a. Aleksą šeštadienį , 

sausio 7 d. 11 v.r. Pal . Ju rg io Matulaičio misijoje, Le-
monte. 

2006 METAI 
• • 

Sausis 

Sausio 13 d., penktadienį: 
Čiurlionio galerijoje Aldonos Pe
čiūrienės parodos „Atsisveikini
mas su Čikaga" atidarymas. Pra
džia 7:30 vai. vak. 

Sausio 15 d., sekmadienį: 
„Vaiko vartai į mokslą" kasmetinis 
pranešimas visuomenei ir doku
mentinio filmo premjera PLC „Bo
čių menėje". Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Sausio 22 d., sekmadieni: 
„Dainavos" jubiliejinis koncertas 
„Nešėm atnešėm labą dienelę" 
Moraine Valley Community Col-
lege. Fine and Performing Arts 
Center, Palos Hills. 

Vasaris 

Vasario 12 d., sekmadieni: 
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Maria gimnazijoje. 
Mišios — 10:30 vai. r. Šv. M. Ma
rijos Gimimo parapijoje, Mar-
ąuette Parke. Ruošia Amerikos 
Lietuvių tarybos Čikagos syrius. 

Vasario 17 d., penktadieni: 
Čiurlionio galerijoje Algimanto 
Kezio ir Eugenijaus Krukovskio 
fotografijų paroda „Vilnius". 

Vasario 19 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimas Pasaulio lietuvių 
centre. Ruošia LB Lemonto apy
linkės valdyba. 

Vasario 25 d., šeštadienį: 
Mažosios Lietuvos Lietuvių drau
gijos Čikagoje ruošiamas „Šiu
pinys" Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Pradžia 6 vai. vak. 

Vasario 26 d., sekmadienį: 
teatro spektaklis „Aitvaras" iš 
Toronto. Rengia JAB LB Kultūros 
taryba. 

— Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Greenbelt Cul-
tural center, North Chicago, IL. 
Pradžia 2 vai. p.p. Ruošia LB 
Waukegan/Lake County apylinkės 
valdyba. 

Kovas 

Kovo 12 d., sekmadienį: Ko
vo 11-osios — Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo ir „Lietuvių 
balso" ketvirtojo konkurso premijų 
įteikimo šventė Jaunimo centre. 

— Tradicinė Čikagos lietuvių centre. Pradžia 12:30 vai. p.p. 
skautų Kaziuko mugė Pasaulio 

lietuvių centre, Lemonte. Pradžia 
tuojau po 9:15 vai. r. Mišių. 

Kovo 19 d., sekmadienį: 
„Draugo" koncertas Jaunimo cen
tre. Programą atliks sol. Virgilijus 
Noreika. 

Kovo 26 d., sekmadienį: Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių rėmėjų metinė šventė. 

Balandis 

Balandžio 2 d., sekmadienį: 
„Vilnijos", liaudiškos muzikos 
kapelos koncertas. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Balandžio 30 d., sekmadie
nį: Lietuvių operos 50 metų jubi
liejinis renginys Morton gimnazi
jos salėje. Pradžia 3 v. p.p. 

Gegužė 

Gegužės 7 d., sekmadienį: 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
ruošiami Motinos dienos pietūs 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

Gegužės 21 d., sekmadienį: 
pianisto Gabrieliaus Aleknos kon
certas Jaunimo centre. Pradžia 3 
vai. p.p. Ruošia Amerikos Lietuvių 
televizija. 

Birželis 

Birželio 11 d., sekmadienį: 
Birželio trėmimų minėjimas Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje. Mi
šios 10:30 vai. r., akademinė dalis 
po Mišių parapijos salėje. 

Liepa 

Liepos 1 d., šeštadienis: VIII 
Lietuvių dainų šventės susipažini
mo vakaronė. 

Liepos 2 d., sekmadienį: 
VIII Lietuvių dainų šventė Uni-
versity of Illinois Pavilion salėje. 

Liepos 2 d., sekmadienį: 
VIII Lietuvių dainų šventės po
kylis Sheraton Chicago Hotel & 
Towers patalpose. 

Spalis 

Spalio 29 d., sekmadienį: 
tradiciniai „Vaiko vartai į mokslą" 
„Derliaus pietūs" Pasaulio lietuvių 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T M l .' A N ' A ^ , W r > *•* ! 

Af A 
BOLESLOVAS RASIMAS 

Mirė 2006 m. sausio 2 d., sulaukęs 92 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rietave 1913 m. lapkričio 16 d. Gyveno Oak 

Lawn, IL. 
Nuliūdę liko: dukros Aušra, Brigita, Agnė ir Cecilija; anū

kai Vytautas, Kęstutis su žmona Katie, Karina, Kristina su vy
ru Tim, Michael, Joe; proanūkai Melissa, Karissa, Audra, Cait-
lin, Zachary; Gabija ir Sofija Rudavičiai. 

Velionis buvo a.a. Marcijonos Rašimienės vyras. 
Norinčius atsisveikinti su a.a. Boleslovu, visus prašome su

sirinkti ketvirtadienį, sausio 5 d. 10 vai. r. šv. Mišiom į Pal. 
Jurgio Matulaičio misiją, 14911 W. 127th St., Lemont, IL. Po šv. 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių visus prašome aukoti „Lietuvos našlaičių globos 
komitetui", 2711 W. 71st St., Chicago, IL 60629. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
t amus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

Margumynai 

VITAMINAS D MAŽINA RIZIKĄ SUSIRGTI VEZIU 
California universiteto moksli

ninkai mėgino nustatyti, koks ryšys 
tarp vitamino D kiekio kraujyje ir 
vėžio rizikos. Pasirodo, kad didelės 
vitamino dozės gali sumažinti vėžio 
riziką net iki 50 p roc , praneša BBC. 

Peržiūrėjus per šešias dešimtis 
1966—2004 metais atliktų tyrimų 
paaiškėjo, kad šis vitaminas mažina 
galimybę išsivystyti krūties, kiau
šidžių bei kitoms vėžio rūšims. Vis 
dėlto specialistai atsargiai vertina 
tokias California universiteto moks
lininkų išvadas įspėdami, kad perne
lyg didelės vitamino D dozės gali 
pakenkti organizmui. 

Natūraliai šis vitaminas, vadi
namas D3, gaminasi odoje būnant 
saulėje, tačiau jį taip pat galima 
gauti su tokiais maisto produktais, 
kaip žuvis, margarinas ar mėsa. Ty
rimai rodo, kad baltaodžiai žmonės 
dažniau įveikia vėžį, nei tamsiao
džiai, nes pastarųjų oda prasčiau 
gamina vitaminą D. Mokslininkai 
tvirtina, kad vitamino D faktorius 
neturėtų būti ignoruojamas. 25 mg 
šio vitamino sumažina gaubtinės 
žarnos vėžio riziką 50 proc, o krūtų 

ir kiaušidžių — 30 proc. 
Vis dėlto šiuo vitaminu pikt

naudžiauti nevalia. Daugiau nei 50 
mg vitamino D per dieną gali pa
kenkti kepenims ir inkstams. Tyri
mui vadovavęs profesorius Cedric 
Garlanda tvirtina, kad išvada viena 
— būtina imtis veiksmų visuomenės 
sveikatai gerinti. Esant saulės spin
dulių trūkumui, būtiną vitamino D 
kiekį galima gauti iš maisto ir mais
to papildų. Juo labiau, kad buvimas 
saulėje kelia savus rūpesčius. 

Vėžio tyrimų instituto profeso
rius Colin Cooper mano, kad derėtų 
papildomai ištirti prevencinį vitami
no D poveikį organizmui, nes Cali
fornia universiteto mokslininkų at
liktas tyrimas tėra apibendrinimas, 
nepateikiantis jokių konkrečių įro
dymų. 

Jam antrina ir mokslų daktaras 
Mark Metfield iš Tarptautinių vėžio 
tyrimų asociacijos: „Vertinu tai at
sargiai. Niekas neabejoja, kad dideli 
vitamino D kiekiai ir maža vėžio 
rizika yra susiję, tačiau tai viso labo 
sąsaja". 

BNS 

// PER CUNAMĮ UŽLIEJO „MEILES BANGA7 

Per chaosą, kilusį po Aziją nu- buvo atliktos šešios dešiniosios šlau-
siaubusio cunamio, vienas kitą įsi- nies operacijos. Netrukus jie išsiaiš-
mylėjo savanorė gydytoja ir nuo šio kino, kad vaikystėje gyveno tame pa-
gamtos gaivalo sunkiai nukentėjęs čiame Izraelio mieste. „Mes tai vadi-
vyras. Praėjus vieneriems metams, name 'meilės banga', — sakė R. Bom-
Izraelyje gimęs verslininkas Ron biger apie juos suvedusią tragediją. 
Bombiger paėmė daktarės Dorit — Ši banga atsirito ir aš sutikau 
Nitzan ranką ir toje pačioje Puketo moterį, kurią pamilau ir su kuria 
ligoninės palatoje, kur jie susipaži- noriu praleisti likusį gyvenimą", 
no, jai pasipiršo. „Dori, prieš visus Pora kartu su R. Bombiger mo-
šiuos žmones noriu paklausti, ar te- tina atskrido į Tailandą dalyvauti 
kėši už manęs?", — besišypsančioms 
medicinos seserims žvelgiant į 
palatą, išpuoštą raudonomis rožė
mis, pareiškė 49 metų R. Bombiger. 

Pora susipažino po to, kai Tai
lando Puketo salos Kamalos paplū
dimyje cunamio bangos sugriovė 
viešbutį, kuriame buvo apsistojęs R. 

atminimo renginiuose, skirtuose 
5,395-iems per cunamį Tailande žu
vusiems žmonėms, tarp kurių buvo 
beveik 2,000 užsieniečių. 

R. Bombiger dukterėčia ir jos vy
ras per cunamį taip pat buvo sužeis
tas, į Tailandą atvyko su savo šešių 
savaičių kūdikiu. „Mano širdis yra 

Bombiger. Tailandiečiai iš Los An- su tais, kurie po cunamio negali būti 
gėles atvykusiam ir sunkią kojos tokie laimingi", — teigė 45 metų D. 
traumą patyrusiam vyrui davė antk- Nitzan iš Tel Aviv. Ji padėkojo Tai-
lodę ir nugabeno jį į pagrindinę salos lando gyventojams ir ligoninės per-
ligoninę „Bangkok". D. Nitzan, atvy- sonalui už tai, kad Juos suvedė", 
kusi į Tailandą padėti sužeistie- R. Bombiger buvo tarp 1,037 su-
siems su grupe Izraelio medikų, žeistųjų, kurie po cunamio į privačią 
aplankė kelias savaites 423-ioje pa- ligoninę buvo atvežti iš Puketo, Pi Pi 
latoje gulėjusį R. Bombiger, kuriam salos ir Kao Lako. BNS 
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• Jaunimo c e n t r o j ė z u i t u kop ly 
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. 

• Židinio p a m a l d o s , šv. Miš ių 
auka ir rožinis ruošiami šeštadienį, 
sausio 7 d. 8 vai. r. Palaimintojo J . 
Matulaičio misijos šventovėje, Le-
mont. Baigdami Kalėdų laikotarpį 
dar kartą pasidžiaugsime, kad Dievo 
Sūnus tapo žmogumi ir lieka su 
mumis. Po pamaldų bus galima įsi
gyti Lietuvoje i šspausdin tų kun . 
Kęstučio Trimako leidinių apie Si
biro kankinę Adelę Dirsytę ir po
piežių Joną Paulių II. 

• T u o j po Naujųjų m e t ų sutiki
mo Palaimintojo J . Matulaičio misi
joje pradedama ruošti sutvirtinimo 
sakramentui. Pirmoji pamoka bus 
sausio 8 d. po 11 vai. r. šv. Mišių. 
Rinktis prie zakrastijos. Pirmąsias 
pamokas praves Grasilda Petkienė. 
Tel. pasi teiravimui: 708-598-5112 
(Rima Sidrienė). 

• Organizacija „Vaiko vartai į 
mokslą" rengia kasmetinį pranešimą 
visuomenei kartu su naujai sukurto 
dokumentinio filmo premjera. Popietė 
vyks 2006 m. sausio 15 d. PLC Bočių 
menėje, Lemont. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

• 2 0 0 6 m. sausio 14-19 dienomis 
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) kartu su Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjunga (ŠALFASS) kviečia visus į 
žiemos kurortą Telluride, Colorado. 
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
8882 (Jurgita Travel), e-paštas: 
Jurgita@earthlink.net 

• Tradicinė Čikagos l ietuvių 
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m. 
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po 
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 
708-349-8436 (Aušra Jasaityte-Petry). 

• J a u n i m o centro mugė įvyks 
2006 m. kovo 4 d. (šeštadienį) ir kovo 
5 d. (sekmadienį) centro didžiojoje 
salėje. 

Stefa Š id lausk ienė iš Oak Lawn, IL, už kalėdines korteles ir 
kalendorių a ts iuntė 100 dol. auką. Sveikiname su Naujaisiais metais ir 
linkime sveikatos, sėkmės, gražių, saulėtų dienų. Ačiū už auką. 
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Valerija J a v a s , Western Spr ings , IL, už ,,Draugo" išleistą kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi ir linkime lai
mingų Naujų metų. 
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Vida ir B e n Grigal iūnai , St. Charles, IL, gavę gražų „Draugo" 
j kalendorių 2006-iesiems metams, atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame ir 

linkime, kad visos dienos pažymėtos tame kalendoriuje būtų laimingos. 
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Joseph L. Giedrai t i s , N e w York, NY, įvertino naująjį „Draugo" 
kalendorių ir a ts iuntė 50 dol. auką. Siunčiame laimingų Naujų metų 
linkėjimus ir padėką. 
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Emily Gestautas , Just ice , IL, už kalendorių ir kalėdinių sveiki
nimų rinkinėlį a ts iuntė 50 dol. auką. Tik tokių dosnių širdžių dėka išsi
laiko lietuviška spauda — ačiū! 
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Charles A. Zurait is , Pa los Heights , IL, siųsdamas prenumeratos 
mokestį pridėjo 80 dol. auką. Linkime laimingų Naujų metų ir dėkojame 
už dovaną „Draugui". 

Dr. Arnold Grushnys , Wichita, KS, kartu su prenumeratos mo
kesčiu pridėjo 50 dol. auką „Draugui". Dėkui už auką ir laimingų 2006-
ųjų metų! 
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Stasys Surantas , Rockford, IL, už naująjį „Draugo" kalendorių 
atsiuntė net 100 dol. auką. Tegul visos dienos pažymėtos tame kalendo
riuje, atneša laimę, sveikatą ir džiaugsmą. Dėkui! 
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Viktorija Karai t ienė , U n i o n Pier, MI, atnaujindama „Draugo" 
prenumeratą pridėjo 100 dol. auką. Sveikiname su Naujaisiais metais ir 
dėkojame už dosnią dovaną. 

Vytautas Radžius , Chicago, IL, už kalendorių atsiuntė 55 dol. 
auką. Sėkingų ir sveikų Naujų metų linkėdami, dėkojame! 
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Dr. J o n a s Valait is , Western Springs, IL, už „Draugo" kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi! 
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Sophie Domeika , Rockford, IL, už kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Laimingų ir sveikų Naujų metų, dėkui už dovaną „Draugui". 
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Kristina S. Kazemek, Chicago, IL, gavusi „Draugo" kalendorių, 
atsiuntė 50 dol. auką. Tegul kalendoriaus puslapiai, papuošti lietuvišku 
darželių gėlėmis, šypsosi laime visus metus. Ačiū už auką' 

i 
Nemira Sumski s , Chicago, IL, už ..Draugo kalendorių atsiuntė 50 

dol. auka. Sveikiname su Naujais metais ir dėkojame. 
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Sausio 13 d. 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje 

jaunimo centre 
įvyks 

ALDONOS PEČIŪRIENĖS 
poezijos vakaras - paroda 

„Atsisveikinimas su Čikaga" 

Nemažai metų pragyvenę 
Čikagoje A. ir D. Pečiūros 
grįžta gyventi į Lietuvą. 

Vakaro metu skambės A. 
Pečiūrienės poezija, matysite 
dailininkės įvairia technika 
atliktus kūrybinius darbus. 

Visus kviečiame dalyvauti. 

Galerijos adresas: 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636 

„Draugo" knygynėlyje 

Antanas Ragauskas 
„GINČAI DĖL SKONIO / / 

„Tikimės, kad šis rinkinys su
domins skaitytoją, kuris knygoje ras 
Antrojo pasaulinio karo tremtinio, 
emigranto, naujakurio bei jo likimo 
brolių išeivijoje gyvenimo vaizdus ir 
kuris turės progos kartu su autoriu
mi išgyventi istorija tapusius įvy
kius", — rašo leidėjų žodyje Antano 
Ragausko knygos „Ginčai dėl sko
nio" leidėjai Irena Ragauskaitė-
Rasienė, Aldona Ragauskaitė-Bei-
norienė-Lipskienė ir Leonidas Ragas 
(Ragauskas). Ir jie visiškai teisūs. 
Antanas Ragauskas, visuomeninio 
veikimo forma pasirinkęs žurnalis
tiką, ilgus metus savo plunksna 
žymėjęs lietuviškus renginius, pa
liko neįkainojamą medžiagą apie 
lietuvių gyvenimą ir veiklą Ame
rikoje. Jo 1950 -1968 metais išeivijos 
spaudoje publikuoti s traipsniai 
sudėti į knygą „Ginčai dėl skonio". 
Knyga gausiai i l iustruota nuo
traukomis. 

Knygą 2,000 egz. tiražu išleido 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla. Spausdino AB „Standartų 
spaustuvė" Vilniuje. Visi pinigai 
gauti už parduotą knygą bus 
paaukoti „Draugui". 

Knygos kaina — 15 dol., pride-
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dant 9 proc. užsisakant IL valstijoje. 
Knygos persiuntimo kaina — 5 dol., 
už kiekvieną papildomą knygą — 1 
dol. mokestis. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 
4545 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500. 
Darbo laikas nuo 8:30 vai. r. iki 4:30 
vai. p.p. 

Skelbimai 
A d v o k a t a s 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel . 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-77^6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaDe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos koasultarijos šeštadienia i s 

A d v o k a t a s 
Vyten i s 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 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 
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SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

mailto:Jurgita@earthlink.net

