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Spaudžiant speigui, gyventojai liko be šilumos 

Visoje Lietuvoje vis dar laikosi didelis šaltis. Roko Medonio (ELTAj nuotr 

Vilnius , sausio 24 d. (BNS) — 
Telšiuose dėl šalčio įvykus didžiau
siai Lietuvos istorijoje šiluminių 

tai gyventojų. Antradienio rytą be ši
lumos dar buvo likę 29 daugiabučiai, 
tačiau realiai šilumos neturi kur kas 

tinklų avarijai, be šildymo liko šim- daugiau gyventojų. 

Šildymas visiškai atnaujintas 
91 daugiabučiui, o iš dalies šiluma 
tiekiama 76 namams. 

Antradienio naktį 25-ioms iš 
„Litesko" ir kitų įmonių darbuotojų 
brigadoms šilumos tiekimą pavyko 
atstatyti 19-oje daugiabučių, dabar 
visos pajėgas sutelktos 29 daugia
bučiuose namuose, sakė „Litesko" fi
lialo Telšiuose vadovas Vytautas Mi
lašius. 

Telšių šiluminės trasos avarijos 
padariniai šalinami jau penktą pa
rą. Teigiama, jog šildymo sistema 
Telšiuose funkcionuoja be sutriki
mų, tačiau normaliam šilumos tie
kimui trukdo sutrikimai namų vi
daus sistemose. 

Gyventojams antradienį išdaly
ta dar daugiau nei 150 elektrinių šil
dytuvų. Praėjusį šeštadienį j iems 
buvo išdalyta beveik 400 šildytuvų. 

Lietuvos savivaldybių asociacija 
(LSA) paprašė savivaldybių vado
vus, miestų ir rajonų verslininkus 
bei visus Lietuvos žmones padėti be 
šilumos likusiems Telšių gyvento
jams. 

„Negalėdami padėti tiesiogiai 
šalinti avarijos pasekmes, padėkime 

iVioksieiviai l inkę smurtauti 
Vilnius , sausio 24 d. (BNS) — 

Lietuvos moksleiviai — tiek berniu
kai, t iek mergaitės — yra labiau lin
kę smur tau t i nei dauguma jų ben
draamžių iš kitų Europos šalių. 

Pagal smur tau t i linkusių 11-15 
metų amžiaus vaikų skaičių Lietu
vos berniukai užėmė antrąją, o mer
gaitės — trečiąją vietą Europoje, ro
do Pasaulio sveikatos organizacijos 
at l iktas tyr imas, kurio rezultatus 
skelbia interneto var ta i „Omni". 

35-iose Europos šalyse atliktos 
apklausos metu 66.6 proc. lietuvių 
berniukų prisipažino per paskuti
nius metus bent vieną kartą įsivėlę į 

muštynes su bendraamžiais. Labiau 
už Lietuvos moksleivius smurtauti 
yra linkę tik čekai (69.1 proc.). Ne- . 
daug atsiliko ir 11-15 metų berniu
kai iš Rusijos (65.4 proc.). 

11-15 metų mergaičių tarpe la
biausiai smurtauti linkusios yra 
vengrės (32.1 proc.) ir estės (31.6 
proc.). Lietuvėms atiteko trečioji vie
ta (31.4 proc.). 

Tyrimo duomenimis, taikiausi 
moksleiviai (ir berniukai, ir mergai
tės) gyvena Suomijoje. Čia per pa
skutinius metus bent kartą mušėsi 
36.7 proc. berniukų ir 13.3 proc. mer
gaičių. 

Demokratinės permainos Lietuvoje 
— vienos sėkmingiausių 

Vilnius , sausio 24 d. (BNS) — 
Demokratinės permainos Lietuvoje 
buvo vienos sėkmingiausių visame 
Rytų Europos regione, teigia buvusi 
Jungt in ių Tautų Vystymo progra
mos (JTVP) įgaliotoji atstovė Lietu
voje Cihan Sultanoglu. 

„Pažiūrėjus į visą regioną, rei
kia pasakyti , kad Lietuva labai sėk
mingai pasiekė tikslą. Galima būtų 
pasakyti , kad ji demokratijos srityje 
yra pati sėkmingiausia šalis regione. 
JTVP tiki, kad Lietuvos patyrimas 
bus labai svarbus ir regiono šalims, 
nes Lietuva dabar tampa šalimi-pa-
ramos teikėja ir jos patyrimą gali 
puikiai perimti kaimyninės valsty-

Cihan Sultanoglu 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr 

bėse", — spaudos konferencijoje, 
skirtoje 13 metų JTVP Lietuvoje 
veiklai apžvelgti, kalbėjo C. Sulta
noglu. Nukelta \ 6 psl. 

Užvirė įnirtingi 
mūšiai dėl 

nepasitikėjimo 
A. Zuoku 

Vilnius, sausio 24 d. (BNS) — 
Vilniaus savivaldybėje jau užvirė 
nuožmi kova dėl nepasitikėjimo me
ru Artūru Zuoku. 

A. Zuoko oponentai kaltina jo 
šalininkus bei patį merą intrigomis 
bei savivaldybės reglamento laužy
mu. Atstatydinti A. Zuoką siekian
tys sostinės tarybos nariai jau šau
kiasi ir Vyriausybės atstovo Vilniaus 
apskrityje pagalbos. Tuo tarpu pats 
A. Zuokas atsikerta kal t indamas 
oponentus šantažu. 

Interpeliaciją A. Zuokui palai
kanti Vilniaus tarybos socialdemo
kratų frakcija antradienį pareiškė 
esanti nustebusi, kad sostinės mero 
apkaltos klausimas bus svarstomas 
jau šį trečiadienį. 

„Tokį sprendimą, nepaisant so
cialdemokratų frakcijos ir kai kurių 
kitų frakcijų, dalyvaujančių mero in
terpeliacijos procese, vadovų pro
testo, priėmė dalis Vilniaus miesto 
merą Artūrą Zuoką remiančių frak
cijų atstovų", — rašoma socialdemo
kratų pareiškime. 

Socialdemokratai čia pat neigia 
paskleistą informaciją, kad, pri
imant sprendimą dėl interpeliacijos 
datos, buvo atsižvelgta į socialdemo
kratų frakcijos siūlymą. 

Nukelta \ 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
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telšiškiams pinigais. Kaip juos pa
naudoti, spręs Telšių savivaldybė — 
pirks karštą maistą, šildytuvus, ap
mokės už sunaudotą nelaimės metu 
elektros energiją, remontuos užlie
tus butus, sugadintus baldus ar ko 
labiausiai reikės nelaimės ištik
tiems žmonėms", — rašoma LSA 
kreipimesi. 

Pinigus reikėtų pervesti į LSA 
sąskaitą LT 28 7044 06000137 7867 

Nukelta į 6 psl. 

Skautybės kelias. 
Galima laimėti tik 
bendromis jėgomis. 
Ką Rusijos jaunimas 
galvoja apie Staliną. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Ar egzistuoja teisė gimti. 
Mūsų virtuvė. 
Miškas ir mes. 
„Aukso pieva" — 
auksinis albumas. 
Prof. G. Subačiaus 
paskaita Newberry 
bibliotekoje. 
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SKAUTYBES 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

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

KVIEČIAME FILISTERIUS 
SKAUTUS | SUEIGĄ 

Akademinio skautų "sąjūdžio 
nariai su malonumu prisimenam tą 
ypatingą momentą, kai įstojome į-
Akademinių skaučių draugovę arba 
Korp! Vytis garbingas gretas iškil
mingoje sueigoje ar stovykloje, prieš 
savo kolegas ir prieš vėliavas, mes 
prisižadėjome branginti draugovės 
bei korporacijos ideologiją ir pa
laikyti artimus ryšius su skautų 
organizacija. Kai pirmą kartą pasi
puošę juostele ir ženkliuku mes bu
vome įtraukti į draugų ratelį, mus 
lydėjo jų sveikinimas, geriausi lin
kėjimai, dainos ir puokštės gėlių. 

Pasižadėjimo pareigas nariai 
ištikimai tęsėjo ir tęsia. Kartais gy
venimo vingiuotas kelias mus nuve
da kita kryptimi, tenka atitolti vie
niems nuo kitų. Bet laikui bėgant, 
atsiskyrę sugrįžtam. Įsijungiam vėl į 
skautiškus darbus, įnešdami savo 
individualius sugebėjimus ir energi
ją. Vieni veikia Akademikių skaučių 
draugovės skyriuose, kiti Korp! 
Vytis skyriuose ir Lietuvių skautų 
sąjungos tuntuose. 

Kas metai džiugu priimti naujai 
įstojusius studentus skautus į drau
govės bei korporacijos būrį. Mūsų 

jaunimas nori bendrauti kartu su 
ideologiškai panašiai nusiteikusiais 
kolegomis. Tad mūsų, ypač filisterių, 
uždavinys, būtent išlaikyti ASD, 
Korp! Vytis ir FSS veiklą. Mes turim 
stengtis pritaikyti veiklą prie šių 
dienų sąlygų, padėti spręsti jauni
mui aktualius klausimus ir nurodyti 
prasmingai veiklai kryptį. 

Tuo tikslu kviečiame narius 
atvykti į filisterių skautų sąjungos 
rengiamą sueigą, PLC, Lemonte, 
posėdžių salėje, š. m. vasario 5 die
ną, sekmadienį, 12:30 po pietų. Su
eigoje LSS seserijos vyriausia skau
tininke, VS Dalia Trakienė, LSS 
Tarybos pirmininkas fil. Rimas 
Griškelis, ir ASS vadijos filisterių 
skautų sąjungos pirm. fil. Vytenis 
Kirvelaitis dalinsis savo mintimis ir 
prisiminimais apie jų kelionę į Lie
tuvą ir susitikimą su Lietuvos skau-
tijos vadovybe bei lietuvių studentų 
skautų organizacijų atstovais. 

Laukiame visų, norime išgirsti 
jūsų mintis, pasiūlymus, komen
tarus. 

Filisterių skautų sąjungos 
Čikagos skyrius 

Ar prisimeni tu?.. Akademinio skautų sąjūdžio suvažiavimo, įvykusio 1964 me
tais, registracijos komitetas. Iš kairės: fil. Rita Penčylienė, f i l . Danutė Korzo-
nienė, f i l . Vytautas Kamantas, fi l. Adomas Mickevičius. 

LIETUVOS SKAUTIŠKOS 
ORGANIZACIJOS (5) 

Lietuvos jūrų skautija (LjS) 
Informacija gauta ei. paštu iš 

LJS Stabo vadovės, Užsienio sky
riaus vedėjos Akvilės Budreckytės 
akvile.budre@gmail.com interne-
tinės LJS svetainės. 

Lietuvos jūrų skautija, kaip 
nacionalinė organizacija, išaugo iš 
Kauno jūrų skautijos „Divytis" ir 
buvo įregistruota 2001 m. gruodžio 
17 d. Organizacijos specifiškumas — 
jūrinis skautavimas. Viena iš veiklos 
sričių — kariniai užsiėmimai. Jų 
metu skautai ugdo tvirtą charakterį, 
gerą fizinį pasirengimą, taip pat pi
lietinę savimonę. 

Veikia Kauno, Klaipėdos, Pane
vėžio, Marijampolės ir Tauragės 
apskrityse. Yra apie 600 narių. Val
dymo struktūra: suvažiavimas, tary-
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ba, štabas, etikos ir kontrolės ko
misijos. Organizacijos vadovas — ta
rybos pirmininkas Algimantas Mal
kevičius (mob. tel. 867638179). Tik 
suaugusiųjų sesių ir brolių veikla 
atskira. 

Kaklaraiščių spalvos: bebriu-
kų/ūdryčiu — šviesiai mėlyna, jūrų 
jaunių — tamsiai mėlyna, jūrų 
skautų — juoda, patyrusių jūrų 
skautų — juoda su mėlyna juostele, 
budžių — tamsiai mėlyna, gintarių 
— tamsiai mėlyna su gintarėliu. 

Norint tapti organizacijos nariu, 
reikia kreiptis ei. paštu 

juruskautija@yahoo.com 
arba į organizacijos vadovą. 

Dievui, tėvynei, jūrai ir artimui! 

„Verpsčių" būrelio kalėdinės sueigos dalyvės. Pirmoje eil. iš kairės: Nijolė 
Martinaitytė-Nelson, Marytė Utz, Irena Kerelienė, Halina Plaušinaitienė, Vida 
Rimienė; II eilėje: Aušrelė Sakalaitė, Rita Penčylienė, Joana Krutulienė, Dana 
Dirvonienė, Ritonė Rudaitienė, Laima Luneckienė, Danutė Korzonienė, Dalia 
Povilaitienė. Aldonos Rauchienės nuotrauka. 

Sesės „Verpstės' 
Liubinskienė. 

Joana Krutulienė (iš kairės), Ritonė Rudaitienė ir Daila 

Gruodžio 19-os dienos vakarą 
skautininkių ir vyr. skaučių „Verps
čių" būrelio sesės rinkosi į Irenos 
Kerelienės namus, kad galėtų kartu 
susėsti prie tradicinio Kūčių stalo, 
pasidalinti kalėdaičiais, susikaupti 
ir maldoje prisiminti nepamiršta
mos atminties seses — „mamunėlę" 
Oną Siliūnienę, Ramunę Lukienę, 
Nijolę Maskaliūnienę ir Aldoną 
Markelienę, kurios dar taip neseniai 
buvo su mumis. 

Kaip visuomet, Kūčių vakarie
nės apeigas pradėjome uždegant 
specialioje žvakidėje septynias žva
kutes, eiliuotu žodžiu simboliškai 
sukviečiant lietuvaites skautes, išsi
barsčiusias plačiajame pasaulyje: 
Šiaurės bei Pietų Amerikoj, Aus
tralijoj, Kanadoj, Anglijoj, Vokietijoj 
ir Lietuvoj. Tolimoji Australija šiuo 
metu mums tapo daug artimesnė, 
nes ten neseniai gyventi išsikėlė 
mūsų sesė Nijolė Užubalienė. Šia 
proga, ji atsiuntė labai gražų eiliuo
tą kalėdinį laišką-sveikinimą. 

Pasimeldę ir pasidalinę kalė
daičiais, šv. Kalėdų sveikinimais ir 
linkėjimais, susėdome prie linine 
staltiese apdengto, su Rūpintojėliu 
centre, eglių šakelėmis papuošto 
Kūčių stalo. Buvo labai jauku ir 
gera. Nijolė Martinaitytė-Nelson 
paskaitė iš Žemaitės raštų ištrauką, 
kaip Kūčios būdavo švenčiamos 
Lietuvoje prieš 100 metų. Per tą lai
ką daug kas nebesugrįžtamai pa
sikeitė. Kiti laikai, kitoks gyvenimas 
atnešė ir kitas tradicijas. Tačiau es
mė išliko ta pati. 

Šį vakarą kartu su mumis 
negalėjusiom dalyvauti sesėm, iš
siuntėm kalėdinius sveikinimus su 
seseriškais linkėjimais. Kūčių suei
gą baigėm su „Ateina naktis" giesme 
ir išskubėjome namo, kad suspė
tumėm laiku sugrįžti ir pamatyti 10 
vai. amerikiečių televizijos laidoje 
rodomą filmą „Pažaislio vienuolyno 
idilija". 

v.s. Ritonė Rudaitienė 
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Šiuo metu visuose lietuvių telkiniuose JAV-se jau ruošiamasi iškilmingai švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę K. Razgaičto nuotraukoje: pernai 
Phiiadelphia, PA, suruoštoje Vasario 16-osios šventėje „Lietuva brangi" dai
nuoja visi programos dalyviai. 

KĄ RUSIJOS JAUNIMAS 
GALVOJA APIE 

STALINĄ? 
ZENONAS PRŪSAS 

Į šį klausimą bando atsakyti 
Sarah E. Mendeison ir Theodore A. 
Gerber savo gana išsamioje studijoje 
(„Failing the Stalin Tęst, Foreign 
Affairs" Jan./Feb. 2006 psl. 2-8). 
Šiai studijai duomenys buvo surink
ti per apklausą tarp 16-29 metų 
rusų jaunimo, vyrų ir moterų, 4,700 
asmenų 2003 metų sausio ir 2004 
metų liepos mėnesį bei 2,000 as
menų 2005 metų birželio mėnesį. 
Apklausa buvo pravesta, panaudo
jant modernią mokslinės apklausos 
techniką. Tai buvo padaryta Leva-
dos Analitinio centro. Yra žinoma, 
kad dauguma vyresnių negu 29 
metų rusų tebėra geros nuomonės 
apie Stalin, nes jų dauguma išaugo 
dar Stalin laikais. Tai rodo ir pasku
tiniai Rusijos prezidento rinkimai, 
kuriuos didele balsų persvara lai
mėjo Vladimir Putin, o už jo kon
kurentą demokratą balsavo tik 
nedidelė balsuotojų dalis. 

Bet senieji rusai anksčiau ar 
vėliau išmirs ir bus pakeisti dabar
tinės 16-29 metų kartos. Todėl 
studijos autor ius ir domino, ką 
galvoja ta generacija. 

Dėl dviejų priežasčių aš apžvelg
siu tik dalį, bent man įdomesnes, 
apklausas. Viena priežastis yra tai, 
kad ši tema mažai ką turi bendra su 
lietuvybės išlaikymu Amerikoje, to
dėl gal nebus įdomi daugumai 
„Draugo" skaitytojų. Kita priežastis 
yra tai, kad aš rašau mašinėle tik su 
vienu pirštu. Turiu pirmiau pasi
rašyti tekstą. Rašant mašinėle nėra 
laiko pagalvoti ką rašyti. 

Pagrindinė studijos išvada yra 
tai, kad tik nedaugelį jaunų rusų 
būtų galima pavadinti tvirtais sta-
linistais, bet dar mažiau jų yra anti-
stalinistai. Atseit, pagal autorius, jų 
dauguma neišlaikė egzamino. Ket
virtadalis jų tikrai ar spėjamai, bal
suotų už Stalin, jei jis būtų gyvas ir 
būtų prezidentiniu kandidatu, o 40 
proc. sakė, kad jie tikrai už jį nebal
suotų. Nepaisant Stalin naudoto 
teroro, dauguma jų nemini jo su 
pasišlykštėjimu ar neapykanta. Mi
tams ir iliuzijoms apie šį diktatorių 
dar vis leidžiama klestėti, pritariant 
Rusijos valdžiai. Maskvos pagrindi
nėse krautuvėse ir neapmuitintose 
oro uostų parduotuvėse galima pirk
ti kortų su Stalin atvaizdu. Kol rusai 
nežinos ir palankiai galvos apie šį 
žmogžudį diktatorių, įvedusį terorą 

visame krašte, nebus įgyvendintas 
teisingumas. Žmogaus teisės ir 
skaidrumas — veiksmai, reikalingi 
misijos išsivystymui į modernią 
demokratinę bendruomenę. 

Štai dalis šios apklausos duo
menų. 

Mažiau nei pusė Rusijos jaunų 
žmonių kategoriškai atsisakytų bal
suoti už Stalin. 56 proc. sakė, kad 
Stalin padaręs daugiau gero, negu 
blogo. Tik 35 proc. nesutiko su šiuo 
teiginiu. 42 proc. sutiko su pasaky
mu, kad žmonės šiandien padaugina 
Stalin rolę per represijas, bet 37 
proc. su tuo nesutiko. 70 proc. sutiko 
su teigimu, kad Stalin įkalino, kan
kino ir išžudė milijonus nekaltų 
žmonių. Tik 16 proc. nesutiko su 
šiuo teigimu. Visų šių apklausų 
duomenys rodo, kad Rusijai yra 
labai skubiai reikalinga sistemin
ga destalinizacijos programa. Ši 
apklausa parodė, kad jaunų rusų 
pažiūros apie Stalin darosi j am 
palankesnės, jei palygintume 2005 
metų duomenis su 2003 ir su 2004 
duomenimis. 

Duomenys nenustebino autorių. 
Po pirmųjų gausių istorinių faktų, 
iškeltų per Gorbačiov „perestroikos" 
laikotarpį, Rusijos mokyklų vado
vėliai darėsi vis mažiau kritiški ir 
mažiau informatyvūs apie Stalin. 
2003 metais Rusijos valdžia, paties 
prez. Putin parėdymu, iš visų vie
šųjų mokyklų išėmė Igor Donski 
vadovėlį apie 20 amžiaus Rusijos 
istoriją. Šis vadovėlis buvo žinomas 
savo išsamiomis diskusijomis apie 
Stalin rolę II pasaulinio karo metu. 
Putin 2005 metų metiniame prane
šime pareiškė, kad Sovietų Sąjungos 
sugriuvimas buvo didžiausia geopo
litinė katastrofa dvidešimtame am
žiuje. Su tuo sutiko 78 proc. ap
klaustųjų jaunuolių. O 2005 metų 
gegužės mėnesį per 60 metų II pa
saulinio karo pabaigos sukakties 
minėjimą prez. Putin griežtai atmetė 
JAV prez. Bush vyriausybės pasiū
lymą atšaukti Molotov-Ribbentrop 
paktą. Todėl nėra ko stebėtis, kad 
jauni rusai šiandien nesupranta 
Stalin nusikaltimų, kai jis yra prisi
menamas II pasaulinio karo laimėji
mo proga. 

Studijos autorius domino ir ki
tas klausimas: kaip Vakarai rea
guotų, jei panašūs duomenys būtų 
gauti, apklausiant Vokietijos jau
nimą dėl jų nuomonių apie Hitler? 
Pavyzdžiui, kaip jie reaguotų, jei 

DANUTE BINDOKIENE 

Galima laimėti 
tik bendromis jėgomis 

Kasdien tas pats: skaitytojai 
skambina ir rašo pasi
skųsti , kad vėl pavėlavo 

„Draugas" arba jau kelinta diena 
jo negauna. Kai Indiana valstijoje, 
kone Čikagos pašonėje, žmogus 
sausio gale pareiškė, kad šiemet 
gavo t ik du laikraščius ir tai 
gruodžio mėnesio, laikas rimtai su
sirūpinti . 

Eilinės priemonės laikraščio 
pristatymą pagerinti atsimuša į 
pašto biurokratijos sieną ir sudūž
t a ka ip muilo burbulas . Į šias 
įstaigas kreipiasi ir patys skaityto
jai, nuolat kreipiasi ir „Draugo" 
administracija, bet be jokių ap-
čiuopiamesnių rezultatų. Skaity
tojams vietiniame pašte paprastai 
a t sakoma: „Kai mes gauname, 
jums atnešame!" „Draugas" net 
kal t inamas, kad ne kasdien laik
raštį į pašto centrinę nuveža, arba, 
ko gero, ne kasdien išleidžia, nors 
skelbia, kad yra dienraštis. 

Tai vienas kaltinimas, kurį 
galime tvirtai paneigti: „Draugas" 
spausd inamas kasdien, penkias 
dienas per savaitę; kasdien tuo 
pačiu laiku, dar prieš 5 vai. p.p., 
pristatomas į paštą. Bet kas vėliau 
a ts i t inka, kai tvarkingai , pagal 
mies tus ir zonas į maišus iš
skirstyti, laikraščio egzemplioriai 
pasiekia paštą, jau atsakyti nega
lime... 

Ar ši problema kamuoja tik 
„Draugą"? Toli gražu — ne. Visa 
etninė spauda (ir lietuviški, ir kitų 
tautybių leidžiami laikraščiai, nors 
ir ne dienraščiai) yra susipainioję 
amerikietiško pašto tarnybos vora
tinkliuose ir niekaip negali iš jų iš
t rūk t i . Visa taut inių mažumų 
spauda susiduria su pristatymo 
nenuoseklumu ir begalinių pasi
teisinimų srautais, plaukiančiais 
tiek iš vietinių, tiek iš centrinių 
pašto įstaigų, net pačios JAV paštų 
vadybos Washington, DC. Kaip 
praėjusio trečiadienio „Draugo" 
laiškų skyriuje buvo paminėta, 
vokiečių savaitraštis, leidžiamas 
Kalifornijoje, apkaltino paštą, kad 
yra diskriminuojama spauda vo
kiečių kalba, todėl prenumerato
riai laiku negauna savo laikraščio. 

Jeigu tai diskriminacija, ji tai
koma ne vien spaudai vokiečių kal
ba, bet ir kitų tautinių mažumų 

laikraščiams. Tame pačiame laiš
kų skyriuje y r a ir pasiūlymas: 
vienybėje galybė! Jeigu visa etninė 
spauda susijungtų ir bendromis 
jėgomis pradėtų „atakuoti" paštų 
vadybą Washington, DC, galbūt jų 
balsas būtų išgirstas ir reikalai 
pagerėtų. 

Prisiminkime nesenus laikus, 
kai visų buvusių sovietų okupuotų 
valstybių kilmės žmonės, JAV pi
liečiai, gyvenantys šioje šalyje, su
darė koaliciją ir prabilo vienu 
balsu, prašydami JAV politikus 
paremti jų t au tų siekius tapti 
NATO nariais. Kiekvienos tauty
bės prašymas atskirai nebūtų 
turėjęs tokių teigiamų pasekmių, 
bet visų kartu sudarė jau didelę 
jėgą, stambų balsuotojų skaičių, 
todėl politikai, turėdami mintyje 
būsimus rinkimus, nedrįso tų bal
sų ignoruoti. 

Tą patį galime pasakyti ir apie 
tautinių mažumų spaudą, kurios 
skaitytojai, sudėjus visus kartu, 
sudarytų kelių milijonų galimų 
balsuotojų telkinį. Ar į jo pagei
davimą nebūtų atkreiptas dėme
sys? Galime būti tikri, kad šie 
Amerikos piliečiai, nepaisant, ku
riai etninei grupei priklauso, ne
būtų ignoruojami. 

Kas sutiks imtis tokio užmojo 
ir sujungti visų tautybių laikraš
čius, leidžiamus Amerikoje, į vie
ną, galingą koaliciją, kovojančią 
dėl visų bendro labo — geresnio 
pašto patarnavimo? Atsakymo į šį 
klausimą, deja, neturime... Gal 
taip pat JAV LB Krašto valdyba, 
kurios Tarybos prezidiumo pirm. 
Regina Narušienė sėkmingai vado
vavo koalicijai dėl NATO narystės? 
Gal ALTas, kuris ne kartą praeity
je buvo pasitelkęs ir kitų tautybių 
žmones atlikti svarbų projektą? 
Gal JBANC, kuris jungia estus, 
latvius ir lietuvius bendriems dar
bams? JBANC taip pat turėjo daug 
įtakos ir svarbos, kuriant tautybių 
koaliciją narystei NATO siekti. 
Viena aišku, kad tokia jungtinė 
jėga galėtų padaryti tai, ko pavie
niams laikraščiams neįmanoma 
atlikti. Ar kas išgirs šią mintį ir 
stengsis ją įgyvendinti? Ar kas 
pasiryš ateiti į talką ne tik lietu
viškai, bet ir visų etninių mažumų 
spaudai Amerikoje? 

daugumas pasakytų, kad Hitler yra 
padaręs Vokietijai daugiau gero, ne
gu blogo! Autorių nuomone, būtų 
daug susirūpinimo ne tik Vakarų 
pasaulyje, bet ir pačioje Vokietijoje. 
O dėl Stalin garbinimo niekas Va
karuose labai nesijaudina. Vienas 
s tandar tas Rusijai, kitas — Vokie
tijai. 

Kitas autorius dominęs klausi
mas buvo: ar daugelio jaunų rusų 
gera nuomonė apie Stalin yra dėl to, 
kad jie neturi herojų tarp demokratų 
vadų? Dėl to jiems yra reikalinga 
Vakarų pagalba. Tam yra daug 
kliūčių, įskai tant ir pat ies prez. 
Putin administraciją, kuri stengiasi 
nuslėpt i tiesą. Net 39 proc. ap
klaustųjų 2005 metais sakė. kad jie 
norėtų daugiau žinoti apie Stalin 
laikotarpį. O 24 proc. sakė, kad jie 

apie šį laikotarpį jau pakankamai 
žiną. Bet iš kitų klausimų atrodė, 
kad daugumas iš jų norėtų daugiau 
žinoti apie šį laikotarpį ir „nepakar
toti praeities klaidų". 53 proc. galvo
jo, kad būtų gerai pastatyti pamink
lų teroro aukoms. 

Kitas klausimas irgi domino 
studijos autorius: ar jaunimo heroju
mi negalėtų būti Sacharov? Kiek šių 
jaunų žmonių žino apie Sacharov, 
buvusį daugelio rusų disidentų hero
jumi per komunistinį laikotarpį? Tik 
28 proc. apklaustųjų sakė, kad jie 
tikrai ar galbūt balsuotų už jį, o 
maždaug tiek pat sakė, kad apie 
Sacharov nieko nėra girdėję. Vienas 
gerai pagalvojęs ir pasakęs: Sacha
rov... kažkur esu apie jį girdėjęs, bet 
neatsimenu kur. 
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NUOŠIRDUS AČIŪ „DRAUGO" SKAITYTOJAMS 

DAR APIE KALĖDAS 
Perskaičius Alekso Vitkaus 

s t raipsnį „Pokalėdinis žvilgsnis į 
šventes" („Draugas", 2006.01.05), 
labai nuliūdau. Autorius straipsnį 
baigia ta ip , kad šįmet Kalėdos 
susikryžiavo su žydų Hanukkah , 
todėl vieni galės valgyti bulvių košę, 
lietuviai — kugelį, o žydai bulvių 
blynus (latkes). Jis dar mini, kad 
juokdariai dar pasiūlė tokį švenčių 
susikryžiavimą pavadinti „Chris-
mukkah" arba „Hamumas". O „Chi-
cago Tribūne" laidoje gana rimtai 
paminėjo net „Merry Chr i s tmas -
Hanukah-Kvvanzaa" kaip kompro
misą. Žurnalistas prisipažįsta ne
turįs saliamoniško sprendimo šiai 
problemai išspręsti, bet siūlo tai: 
„Jei tave kas nors pasveikins šven
čių proga ne taip, kaip tu norėtum, 
pabandyk pagalvoti apie tai, kas yra 
svarbiau: žmogus juk tave pasveiki
no, nesvarbu kuria forma". Manau, 
kad šiai problemai išspręsti nereikia 
jokios saliamoniškos išminties. Šian
dien akivaizdu, kad visas šias tris 
šventes suplakti į vieną, norima už
gožti krikščionių šv. Kalėdas. Nei 
Hanukkah, nei Kwanzaa nieko ben
dra neturi nei savo paskirtimi, nei 

idėja. 
Dar liūdniau, kai Aleksas Vit

kus straipsnį užbaigia, rašydamas, 
kad ir tarp lietuvių yra nekatalikų, 
net ne krikščionių. „Ar mūsų lietu
viškas 'Su šventėm' nebūtų priimtas 
visiems? Amerikiečiai gal ir neju
čiomis jį jau pradeda versti į 'Happy 
Holidays'". Vadovaujantis Alekso 
mintimi, ar ne vis tiek jeigu mes 
kaimyną gimtadienio, vardadienio 
ar kita sukaktuvine proga sveikin
sime „Su šventėm", neįvardindami 
tikrosios šventės prasmės, o svarbu, 
kad pasveikinsime. Pamirškime li
beralių laikraščių žurnalistų nelo
giškus, neva Kalėdų dilemas ir 
sprendimus, o nekrikščionims ši 
šventė nieko nereiškia. 

Tad palikime šv. Kalėdas tokias, 
kokias mes šventėme iki šiol. Anot 
popiežiaus Benedikto XVI, Kalėdų 
naktį atėjęs Jėzus Kristus į žmonijos 
istoriją, sujungė dangų su žeme, 
atnešdamas Šviesą į pasaulį. Taip ji 
buvo švenčiama šimtmečiais, taip ji 
bus švenčiama ir toliau visame ti
kinčiųjų krikščioniškame pasaulyje. 

Saulė Jautokaitė 
Palos Hills, IL 

„DRAUGO" ŠEŠTADIENINIS PRIEDAS 
Aš „Draugo" neprenumeruoju, 

nes kasdien neturiu laiko skaityti, 
bet visuomet perku šeštadieninę 
laidą — dėl joje spausdinamo priedo 
„Menas, l i teratūra, mokslas". Tai 
jau nebe laikraštis, o aukštos koky
bės žurnalas! Ir medžiagos, ir make
tavimo atžvilgiu. Gaila, kad neži
nau, kas tą „Draugo" priedą reda
guoja, norėčiau tikrai pasakyti tam 
redaktoriui gražių žodžių. 

Šiuo metu Amerikoje nėra jokio 
kul tūr inio ar mokslinio žurnalo 
lietuvių kalba (tiesa, išeina „Met
menys", bet labai retai), todėl, jeigu 
netur ime progos parsisiųsti tokią 
medžiagą iš tėvynės, jaučiame tikrą 
kul tūr inio pasiskaitymo badą. 
„Draugo" šeštadieninis priedas tą 
spragą bent iš dalies užpildo. Esu už 
tai dėkingas ir kiekvieną savaitę 
laukiu, ką savo skaitytojams „Drau
gas" dar padovanos. 

Jeigu turėčiau komentuoti apie 
ki tus šeštadieninius s t ra ipsnius , 
labai teigiamai pasisakyčiau apie 

Monikos Bončkutės apžvalgas. Kai 
rašoma apie kokią parodą ar kitą 
Čikagos miesto (amerikiečių) kul
tūrinį įvykį, visuomet ta informacija 
pasinaudojame ir renginyje sten
giamės apsilankyti. 

Esu šiame krašte palyginti nese
niai, dar tik dešimt metų. Dirbu 
sunkų fizinį darbą, todėl reikalinga 
ir dvasiai atgaiva. Tokią atrandu 
šeštadieniniame „Draugo" priede. 

Jeigu šis mano laiškas Jums 
atrodo per ilgas ar nevertas spaus
dinti, nepyksiu, tačiau būtinai pa
žymėkite, kas redaguoja šeštadie
ninį priedą. 

Žydrūnas Virbyla 
Chicago, IL 

Redakcijos pastaba. Šeštadie
ninį „Draugo" priedą — „Menas, li
teratūra, mokslas", jau daug metų 
redaguoja vyr. „Draugo" redaktorė 
Danutė Bindokienė, o taip gražiai 
maketavimo darbą atlieka Jonas 
Kuprys. 

„ D R A U G A S i n f o r m u o j a . „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S ' : i š e i v i j o s i r L i e t u v o s j u n g t i s ; 

D R A U G A S l i e t u v y b ė s š v y t u r y s ir sargas! 
P r e n u m e r u o k i m e ir s k a i t y k i m e D R A U G Ą ' 

Ant didelio, plataus stalo pa
sitiesę „Draugą", suglaudę galvas, 
su įdomumu skaitėme atsakymus į 
klausimą: „Kam atiduoti palikimą, 
neturint artimųjų?" 

Į šį vertingą klausimą visi at
siliepę patar ia užrašyti palikimą 
Lietuvių fondui. Malonu skaityti, 
kad niekas priekaištų Lietuvių fon
dui neturi, išskyrus mūsų grupelę. 
Mes vienbalsiai manome, kad LF 
mažiausiai kartą per mėnesį turėtų 
spaudoje nurodyti atl iktus darbus, 
išdėstyti artimos ir tolimos ateities 
planus, duoti finansinę atskaitomy
bę su raginimais remti Lietuvių fon
dą, išsiuntinėti raginimus visoms 
organizacijoms, parapijoms, suėjimų 
vadovams, kiekvieno lietuvio šeimai 
ir pavieniui. 

Nagrinėdami šį pasiūlymą, visi 
stebėjomės, kad tiek mažai apie 
Lietuvių fondą žinome. Nežinome, ar 
tai mūsų neapdairumas, ar LF 
neveiklumas, bet vienu balsu nu

tarėme, kad Lietuvių fondas turėtų 
tiesiog lįsti į akis, kad kiekvienas 
jaunas ir senas turėtų žinių apie 
fondą ir galėtų jį remti. 

Pinigų geriems lietuviškiems 
darbams visada trūksta. Vienas iš 
mūsų būrelio pastebėjo, kad jis ir 
airių kilmės jo kaimynas kasmet 
keletą kartų per metus gauna prašy
mo laiškus iš žydų organizacijų su 
varguolių žmonių nuotraukomis, 
aprašymais apie neturtą ir vargus 
Rusijos žydams Izraelyje. 

Ar mes negalėtume panašiai 
daryti? Siųsti prašymo laiškus vi
siems. Lauksime Lietuvių fondo 
vadovų ir „Draugo" skaitytojų pasi
sakymo į mūsų pastabas. 

Redakci jos pastaba. Laiško 
autorius yra tas pats, kuris šį klau
simą iškėlė pirmą kartą. Jis prašė 
nei pavardės, nei miesto neminėti. 
Kadangi autorius redakcijai žino
mas, sutinkame su šiuo pageida
vimu. 

APIE LIETUVIUKĄ KALIFORNIJOJE 
Perskaičiau sausio 4 d. „Draugo" numeryje Alexander Higgins iš San 

Raphael, CA laišką. Smagu, kad berniukas nori mokėti kalbėti ir suprasti 
lietuviškai. Mes „Rasos" lituanistinėje mokykloje leidžiame kas mėnesį 
„Raselės laikraštuką". Aš manau, kad Aliukui būtų įdomu jį paskaityti taip 
pat. Jeigu tik žinočiau adresą, aš jam kas mėnesį galėčiau siųsti laikraštuką 
ar paprastu, ar elektroniniu paštu. 

Sarūnė Braziul ienė 
„Rasos" lituanistinės mokyklos mokytoja 

Po treniruotes NBA ,Chicago Bulis" krepšininkas Darius Songaila ir LR gen 
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravicius. kurio pastangomis buvo suorga
nizuotas Dariaus pasveikinimas gimtadienio proga ir sėkmės pal inkėj imai 
nuo visu Čikagos l ietuviu Indrės Tijunėlienės nuotr 
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JAV Lietuvių Bendruomenės 
svetainė 

www.javlb.org 

100 x 100 2006! 
Per paskutinius dvejus metus 

LB veiklos tinklą išplėtė ir sustipri
no trys naujos LB apylinkės. Dvi iš 
jų įkūrė ir joms vadovauja trečiaban-
giai. Lietuvių Bendruomenė auga. 
Jos svarba auga ir Lietuvos valdžios 
akyse, kuri mato, kaip ilgai susior
ganizavusi lietuvija gali išlikti ištiki
ma Lietuvai. 

Prieš LB daug iššūkių. Reikia 
išlaikyti šeštadienines mokyklas, 
kurios kai kur nebesutalpina naujai 
atvykusių tėvų atžalėlių. Ieškom 
būdų sudominti jaunimą, norim 
plėsti socialinės pagalbos tinklą. 
Labai reikia daugiau dėmesio skirti 
mūsų patiems vyriausiems. Pri
brendo laikas įtraukti į LB lietuviš
kai silpnai ar visai nekalbančius 
lietuvius, įskaitant nelietuvius su
tuoktinius. 

Darbų per akis, įskaitant LB 
Krašto valdybai, kurios nariai LB 
reikalams skiria ir laiką, ir energiją, 
ir sumanumą, ir piniginę auką, 
einant pareigas, ir Lietuvos Nepri
klausomybės (Vasario 16/Kovo 11) 
proga. Tačiau reikia visų piniginės 
talkos apmokėti spausdinių, pašto, 
telefono, tinklalapio, fakso ir kelio
nių būtiniems pasitarimams išlaidas. 

Ta parama susitelkia iš aukų ir 
aukelių, kurias kartą į metus su-

nešame savo apylinkėse per Lietu
vos Nepriklausomybės (Vasario 
16/Kovo 11) minėjimus. Ši parama 
suplaukia iš žmonių, kurie supranta 
bendro reikalo svarbą. Šių ben-
druomenininkų mažėja, o trečiaban-
giai dar tik pradeda prisidėti, tad 
svarbu susiimti tiems, kurie supran
tam Lietuvių Bendruomenės vertę 
mūsų tautiniam reikalui. 

Užpernai per visą JAV tebuvo 
60 žmonių, kurie Vasario 16 proga 
paaukojo 100 dol. ar daugiau. Tad, 
Krašto valdybos pirmininkė Vaiva 
Vėbraitė „metė" šūkį „100 x 100!", 
kviesdama, kad atsirastų 100 ben-
druomenininkų, kurie paaukotų po 
100 dol. Ir atsirado šimtas šim
tininkų, o keletas paaukojo net dau
giau! 

Ir vėl rinksimės pagerbti Lie
tuvos Nepriklausomybę ir savo atė
jimu į minėjimą paliudyti savo įsi
pareigojimą lietuviškumui. Tad, sa
kom ir 2006 metais „100 x 100!" 

Kurie gyvena ten, kur nėra LB 
apylinkės, kviečiami savo įnašą 
siųsti į JAV LB įstaigą: Jūratė Mik-
šėnienė, Lithuanian American Com-
munity, INC., P.O. Box 2376, Na-
perville, IL 60567. Čekį rašyti Lit
huanian American Community, Inc. 

Telefoniniam posėdy sausio 11 

JAV LB T a r y b o s 
suvažiavime pernai 
rudeni, Detroit, 
Ml. iš kairės: JAV 
LB Krašto vaidybos 
pirm. Vaiva Vėbrai-
tė-Gust, prof. Vy
tautas Landsbergis 
ir Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos 
klebonas South-
fieid, Ml , kun. Ri
čardas Repšys. 

Jono Urbono 
nuotr. 

Iš pernai rudenį 
Detroit, M I, vy
kusios JAV LB XVI 
Tarybos trečio
sios sesijos: (iš 
kairės) Mykolas 
Abarius, Algis 
Rugienius ir Lie
tuvos Respubli
kos ambasado
rius JAV Vygau
dąs Ušackas. 

Jono Urbono 
nuotrauka. 

d. apie Vasario 16 aukas dalyvavo: 
LB apylinkių pirmininkai Danutė 
Balčiūnienė — Cape Coral, FL; 
Gintaras Buivys — Baltimore, MD; 
Algirdas Dapkus — Cape Cod, MA; 
Teresė Gečienė — Philadelphia, PA; 
Vida Meiluvienė — St. Petersburg, 
FL; Giedrė Milašienė — San Diego, 
CA; Linas Orentas — Washington 

D.C.; Jurgis Savaitis — Sunny Hills, 
FL; Tomas Plečkaitis — New Haven, 
CT; Irena Vilimienė — Lemont, IL; 
Birutė Vilutienė — Chicago, IL: 
Giedrė Stankūnienė — LB Krašto 
valdybos sekretorė ir dr. La ima 
Karosienė, LB Krašto valdybos 
vicepirmininkė ištekliams. 

EV 

Pastatytas 1936 m. toje vietoje, kur nepriklauso
mybės vėliava buvo pirmiausia išskleista, minint 
Buenos Aires 400 metų sukaktį. 

Plaza de Mayo (Gegužės aikštė) laikoma tau
tos pati širdis. Balta piramidė — taikos ir laisvės 
simbolis — puošia aikštės vidurį. Pavasario saulei 
besišypsant, gražioje aikštėje susėdę ant suolų, 
argentiniečiai (ir turistai) palmių medžių pavėsy 
žavėjosi vėsaus vandens purslais trykštančiais 
fontanais. 

Toje aikštėje (vardą gavusioje iš nepriklau
somybės nuo Ispanijos paskelbimo 1810 m. 

gegužę) — istorinėje šerdyje — rytų pusėje 
išdidžiai stiepiasi Casa de Gobierno (Valdžios 
rūmai) — Prezidentūra (prezidentas gyvena 
priemiestyje), populiariai vadinami Casa Rosada 
(Rausvas namas) dėl savo spalvos. Čia rūmų 
priešaky kas valandą keičiasi sargybinis. O nuo 
balkono, atkreipto į aikštės pusę pakimusiu balsu 
Eva Peron kreipdavosi į tūkstantines ją garbi
nančias darbininkų minias. Čia nuo balkono taip 
pat Madonna traukė išgarsėjusią ariją iš „Evitos": 
„Neverk dėl manęs, Argentina!" Balkonas — pla
tus, didelis, nepasiekiamas antrame aukšte — vi
siškai nepalyginamas su kitu legendiniu balkonu 
Veronoje, Italijoje. Ten didikų Capulet namų bal
konas — mažytis ir taip pat žemai, jog mums 
rodėsi, kad Romeo galėjo ranką iškėlęs labai leng
vai pasiekti savo apdainuojamą mylimąja paauglę 
Juliet. 

Sostinė didžiuojasi pasaulio plačiausia gatve 
— Avenida 9 de Julio (Liepos 9-oji), 140 metrų 
arba 450 pėdų platumo. Ji yra lyginama su Ber
lyno Unter den Linden bei Paryžiaus Champs 
Elysees. Ją sudaro net trys nepaprastai įspūdingi 
bulvarai, lygiagrečiai riedantys vienas šalia kito. 

BA fizinė sandara yra mozaika taip pat įvairi 
bei skirtinga, kaip ir jos kultūra. Stiklu dengti 
dangoraižiai meta savo plonyčius šešėlius ant 19 
a. Viktorijos laikų namų, tango barai, pritvinkę 
aitriais plevenančiais cigarų dūmais, žvelgia į 
skersai gatvės dulkėtas turtais perpildytas se
nienų parduotuves. Miesto kaimynystės — mažos 
ir suasmenintos, kiekviena su savo būdingomis 
spalvomis bei formomis. 

La Boca — seno uosto sritį — daugiausia buvo 
užplūdę italai iš Genoa ir gyveno skardiniuose na
meliuose, Argentinos dailininko išdažytuose dina
miškais atspalviais: raudona, geltona, mėlyna ir 
žalia. Aristotle Onassis kadaise gyveno šiame 
rajone. Jo pirmas nuolankus žingsnis kelyje į tur-
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nomos kapinės — mirusiųjų akmens didmiestis — 
yra garbinga duoklė kai kuriems istoriniams 
asmenims ir vieta, kur rinktinė klasė gali paro
dyti savo turtus. Kapinės, kur kadaise buvo sodas, 
įkurtos 1822 m. yra seniausios mieste. Jos išsiplė
tusios net per 4 miesto blokus ir išpuoštos vietinių 
bei tarptautinių skulptorių darbais. Tarp aukštų 
lieknų kiparisų tūno daugiau, nei 6,400 prabangių 
mauzoliejų, jų tarpe tartum graikų šventyklos, 
piramidės, žalvario (bronzosJ statulos, baroko 
marmuro angelai, o jau mauzoliejų — įvairiausių 

tus buvo darbas keltu perkelti žmones per Ria- architektūrinių polinkių, kai kurie taip dideli, 
chuelo upę po Juodu tiltu. kaip mažos bažnytėlės. Tarsi grįstomis kapinių 

Iš pradžių San Telmo buvo aristokratų kai- gatvėmis bei alėjomis žygiavome link populiariau-
mynystė. Kai 19 a. geltonoji šiltinės epidemija nu- sio mauzoliejaus — Eva „Evita" Peron. Kukliu 
siaubė visą rajoną, jie pasitraukė į šiaurę. Be- užrašu „Familia Duarte", rožių, lelijų ir kitų žiedų 
matant jų vietas užpildė beturčiai imigrantai. 20 puokštėmis išpuošta amžino poilsio vieta. Čia ta rp 
a. buvo atnaujinti visi architektūriniai vadinami oligarchinių šeimų, kuriom ji taip nepaprastai 
„landmarks". San Telmo, gavusi J aunys t ė s pavydėjo ir nekentė, amžinai ilsisi Evita, „darbo 
įšvirkštimą", įgijo ir naują bohemišką palinkimą: klasės kovotoja" („čempionė")! Daug kitų turt ingų 
čia sugūžėjo aktoriai, šokėjai, muzikai , me- ir garsių argentiniečių čia palaidota, ta rp jų gau-
nininkai... šiai XX a. Argentinos prezidentų, įvairūs li teratai 

Palermo rajonas — gausus parkais, kuriuose ir kovoję už nepriklausomybę didvyriai, 
pilna žydinčių magnolijų, palmių, pušų, — Kaip nevienas argentinietis j u m s pa-

gluosnių, gražuolių violetinių Jaca randa" bei sakytų, — „apšvietė" ir mus Hector, — labai svar-
kitų, kur šeimos iškilauja savaitgaliais, o porelės bu gyvam esant gyventi Recoleta kaimynystėje, 
vaikštinėja saulėlydyje... bet net dar daug svarbiau mirusiam pasilikti čia! 

Aplankę šias bei kitas kaimynystes, kelionę Įsigyti čia vietelę pasilaidojimui labai sunku. 
užbaigėme pačia madingiausia — elegantiškiau
sia sostinės sritimi — Recoleta — besiginančia 
puikiais restoranais, kavinėmis, parduotuvėmis. 
Su prancūzų architektūros pertekliumi, Recoleta 
pasižymi ryškiu euro
pietiškų pojūčiu. Čia 
gausu aikščių bei parkų, 
kur turistai ir turtuoliai 
argentiniečiai praleidžia 
savo laisvalaikį. 

Teko apstulbti iš 
nustebimo pirmą kartą 
pamačius puošniausias 
pasaulio gausias kapi
nes Genoa mieste, Ita
lijoje. Tai mirusiųjų me
no galerija su italų 
skulptorių (pasauly gar
siausi) kūrinių gausy
be: marmuro statulom, 
bronzos skulptūrom bei 
kitom meno išraiškom. 
Recoleta nuostabios ži-

Turi sumokėti 20,000 dol. už vieną kvadratinį 
metrą, jei iš viso kas nors susimylėtų parduoti 
mažytį sklypelį. 

Bus daugiau. 

Rausv'ei ' '•Omai — Prez identūra Argent inos U I U ^ H P Buenos .V-c<> 

http://www.javlb.org
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Lietuva užmezgė diplomatinius 
santykius su Iraku 

Užvirė įnirtingi mūšiai dėl nepasitikėjimo... 

Irako.ambasadorius W. H. Shiltagh (k) ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius D. Cekuolis pasirašo protokolą. oigos Posaškovos (ELTA) nuotr 

Vilnius, sausio 24 d. (BNS) — 
Lietuva ir I rakas antradienį pirmą 
kartą šalių istorijoje užmezgė diplo
matinius santykius. 

Tai patvirtinančiomis diplomati
nėmis notomis antradienį Vilniuje 
pasikeitė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Dalius Ce
kuolis ir Varšuvoje reziduojantis Ira
ko ambasadorius Lietuvai Walid Ha-
mid Shiltagh. 

Dabar -Lietuva diplomatinius 
santykius yra užmezgusi su beveik 
pusantro šimto pasaulio valstybių. 

URM sekretorius D. Cekuolis po 
dokumentų pasikeitimo ceremonijos 
sakė žurnalistams, kad Lietuva ir 
Irakas verčia naują dvišalių santy
kių istorijos puslapį, kurį „turėsime 
pradėti rašyti". 

„Tai dar vienas iš daugelio de
mokratinio pasaulio siunčiamų sig
nalų, paramos signalų naujajai Ira
ko valdžiai kartu su linkėjimais ir ti
kėjimu, kad demokratėjimo ir lais
vės procesas šalyje tęsis sėkmingai 
bei irakiečiai kurs gražią savo atei
tį", -T kalbėjo D. Cekuolis. 

Spaudžiant speigui, gyventojai liko be šilumos 
Atkelta iš 1 psl. 
AB Vilniaus bankas Vilniaus filialas, 
banko kodas 70440, nurodant pa
skirtį — „parama Telšiams". 

Naujausiais duomenimis, šilu
mos tiekimo sutrikimų užfiksuota ir 
kitose Lietuvos vietose. Mažeikių ra
jone įtrūkus seniems radiatoriams, 
šilumos tiekimas kelioms valandoms 
buvo sutrikęs savivaldybei bei spe
cialiajai internatinei mokyklai, ta
čiau avarija greitai likviduota. 

Gargžduose dėl gedimo antra
dienio rytą taip pat buvo sutrikęs ši
lumos tiekimas. 5 valandą ryto buvo 
išjungtas miesto centralizuotas šil
dymas, tačiau iki 10 valandos jis bu
vo atnaujintas. Nepaisant to, šiek 
tiek pašalti teko keletos daugiabučių 
namų gyventojams ir dviejų švietimo 
įstaigų auklėtiniams bei darbuoto
jams. 

Per speigus intensyviau namus 
šildantiems gyventojams ugniage
siai pataria būti atsargesniems su 
ugnimi — sausį kilo kaip niekad 
daug gaisrų, juose žuvo net 40 žmo
nių. 

Šiemet jau kilo per tūkstant į 
gaisrų. Palyginti su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius iš
augo 45 procentais. 

12 gyventojų žuvo dėl neatsar
gaus rūkymo, 4 — dėl netvarkingų 
krosnių ir dūmtraukių eksploatavi
mo, 3 — dėl neatsargaus elgesio su 
ugnimi, 2 — dėl netvarkingų elek
tros prietaisų eksploatavimo. 15 žu
vusiųjų mirties priežastys dar nus
tatinėjamos. 

Šiemet jau kilo vienas gaisras, 
kuriame žuvo 3 žmonės, o kituose 6 
gaisruose iš karto žuvo po 2 gyvento
jus. 

* Antradienį Lietuvos tauti
nio o l impinio komiteto (LTOK) 
būstinėje Vilniuje \ XX žiemos 
olimpines žaidynes Turine (Italija), 
kurios vyks vasario 10-26 dienomis 
išlydėta Lietuvos delegacija. Lietu
vai olimpiadoje atstovaus Europos 
pirmenybių bronzą praėjusią savaitę 
iškovoję šokėjai ant ledo Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas, vyrų 
dailiojo čiuožimo varžybose dalyvau
siantis Aidas Rėklys, slidininkai Iri
na Terentjeva ir Andrejus Novosels-
kis, biatlonininkai Diana Rasimovi-
čiūtė ir Karolis Zlatkauskas bei kal
nų slidininkas Vitalijus Rumiance-
vas. 

• Didžiojoje Britanijoje vyku
siose prestižinėse sportinių šo
kių v a r ž y b o s e klasikinių šokių 
programoje Kauno .,Sūkurio" šokėjai 
Ar;r..i.- Bizokas sr Edita Damūte 
tarp 11 '> porų užeme antrąją vietą. 
Da::.-rkarrinini Lietuvos pirmenybių 

nugalėtojai nusileido tik pasaulio ir 
Europos čempionams Domenico Soa-
le ir Gioia Cerasoli iš Italijos. Tre
čioji vieta klasikinių šokių progra
moje atiteko Vokietijos atstovams — 
Sasha ir Natasha Karabej. 

* NBA regul iar iojo s e z o n o 
rungtynėse Lino Kleizos D e n v e r 
„Nuggets" k o m a n d a n a m u o s e 
107:101 nugalėjo Toronto „Raptors" 
krepšininkus. Lietuvis aikštelės šei
mininkams pelnė 8 taškus, atkovojo 
1 kamuolį, blokavo varžovo metimą, 
dukart suklydo bei kartą prasižengė. 

* Šarūno J a s i k e v i č i a u s In
diana „Pacers" k o m a n d a NBA 
reguliariojo s e z o n o r u n g t y n e s 
svečiuose 94:104 pralaimėjo ket
virtąją vietą Rytų konferencijos Piet
ryčių pogrupyje užimančiai Atlanta 
,,Hawks" komandai. Š. Jasikevičius 
svečiams pelne 8 taškus, atkovojo 1 
kamuolį, atliko 3 rezultatyvius per
davimus bei kartą suklydo. 

Atke l ta iš 1 psl. 
„Socialdemokratų siūlymu, tin

kamiaus ia data būtų vasario 1 die
na. Be to, oficialus interpeliacijos 
t eks tas ir po juo esantys parašai dar 
nėra įteikti. Tai bus padaryta iš kar
to po to, kai sausio 25 dieną bus ap
svars tytas ir patvir t intas Vilniaus 
miesto savivaldybės 2006 metų biu
džeto projektas. Interpeliacijos 
svars tymui turė tų būt i sušauktas 
neeilinis Vilniaus miesto savivaldy
bės tarybos posėdis. Sprendimas 
svarstyti klausimą jau šį trečiadienį 
prieštarauja Vilniaus miesto savival
dybės tarybos reglamentui", — rašo
ma socialdemokratų pareiškime. 

Vilniaus tarybos narys konser
vatorius Kęstutis Masiulis antradie
nį kreipėsi į Vyriausybės atstovą Vil
n iaus apskrityje Jurgį Jurkevičių, 
„atkreipdamas dėmesį į neteisėtus 
Vilniaus mero A. Zuoko veiksmus, 
organizuojant 2006 metų sausio 25 
dieną Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos posėdį". 

„Interpeliaciją organizuojančių 
tarybos narių vardu atsakingai pa
reiškiu, kad interpeliacijos tekstas 
savivaldybei nėra perduotas ir net 
parašų rinkimas po juo nėra baigtas. 
Savivaldybės pareigūnai galėjo pa
sinaudoti viešai išplatintomis ne
baigtos interpeliacijos teksto kopijo
mis. Nei reikalavimo sušaukti ne
eilinį tarybos posėdį, nei šio posėdžio 
darbotvarkės projekto, nei prideda
mų sprendimų projektų, kaip reika
lauja Tarybos reglamentas prade
dan t interpeliaciją, savivaldybės ins
titucijoms nėra perduota. Interpe
liacijai reikalingus dokumentus pla
nuojame baigti ruošti ir, Tarybos 
reglamento nus ta ty ta tvarka, pa
teikti 2006 metų sausio 26 dieną", — 
teigia K. Masiulis. 

Socialdemokratų frakcijos savi

valdybėje seniūnas Rimantas Vait
kus aiškino, jog A. Zuoko oponentų 
siekis kuo skubiau svarstyti interpe
liaciją merui susijęs su tuo, jog keli 
A. Zuoko atstatydinimą remiantys 
tarybos nariai yra išvykę į užsienį ir 
nespės grįžti iki trečiadienio. 

Jokiai miesto tarybos frakcijai 
nepriklausantis Algirdas Gricius 
šiuo metu išvykęs į Kubą, o Vid
mantas Martikonis — į Austriją. 

„Kaip ir aną kartą prieš kelerius 
metus, taip ir dabar balsai bus skai
čiuojami po vieną.. Akivaizdu, kad 
bet koks tarybos nario nebuvimas 
gali nulemti interpeliacijos rezulta
tus ir meras bei jo šalininkai tuo sie
kia pasinaudoti", — sakė R. Vaitkus. 

K. Masiulis savo ruožtu pabrėžė, 
jog interpeliacija gali pavykti tik tuo 
atveju, jei balsuojant ją palaikys ne 
mažiau nei 26 iš 51 tarybos nario. 

A. Zuokas savo ruožtu aiškino 
nenorįs būti „pakabintas ore". 

„Mane asmeniškai labai stebina 
šis šantažas ir aš matau norą ne rea
liai siekti nepasitikėjimo, o papras
čiausiai šantažuoti — vykdyti ele
mentarų veiksmą, neišlaikant jokio 
solidumo", — sakė A. Zuokas. 

Pasak A. Zuoko, siūlymui svars
tyti klausimą dėl interpeliacijos pri
t a r ė didesnioji dauguma tarybos 
frakcijų seniūnų, atsižvelgdami taip 
pat ir į anksčiau teiktą 25 tarybos 
narių siūlymą merui atsistatydinti. 

A. Zuokas tvirtino, jog K. Masiu
lis yra pateikęs ir nepasitikėjimo 
projektą su 18 parašų, nors pats K. 
Masiulis tai kategoriškai neigia ir 
tvirtina jokio oficialaus teikimo dar 
nepadaręs. 

A. Zuokas neigė, jog šiuo atveju 
siekiama pasinaudoti palankia si
tuacija, kuomet keli jo oponentai ne
galės dalyvauti balsuojant dėl inter
peliacijos. 

Demokrat inės permainos Lietuvoje — 
vienos sėkmingiausių 

Atke l ta iš 1 psl. 
Lietuva ilgą laiką priėmusi pa

ramą nuo 2003 metų pati tapo šalimi 
donore — teikia paramą besivystan
čioms ar pereinamojo laikotarpio ša
lims. Be to, 2004 metais šalis tapo ir 
Europos Sąjungos nare, todėl kei
čiasi ir nuo 1992 metų Lietuvoje vei
kiančio JTVP biuro misija. 

Kaip teigė buvusi JTVP biuro 
Lietuvoje koordinatorė C. Sultanog-
lu, „Lietuvos pereinamasis laikotar
pis yra ypač sėkmingas, tad ji savo 
patir t imi gali pasidalinti su kitomis 

šalimis". 
Anot jos, iki šiol JTVP tikslas 

buvo paremti demokratizacijos pro
cesus Lietuvoje. 

Naujoji JTVP biuro Lietuvoje 
vadovė Lyra Jakulevicienė pastebė
jo, kad nepaisant Lietuvos laimėji
mų, šalyje vis dar išlieka nemažai 
neišspręstų socialinių-ekonominių 
problemų, tokių kaip skurdo mažini
mas, nevisiškas lygių galimybių už
tikrinimas, trumpa gyvenimo truk
mė, didelis savižudybių skaičius, 
ŽIV/AIDS plitimas. 

Tilto sovietinės žvaigždės nepuoš 
Kaunas, sausio 24 d. (ELTA) — 

Atstatyti Aleksoto tiltą su sovieti
nėmis žvaigždėmis nebebus reika
laujama. Taip nu ta r t a Kauno miesto 
mero Arvydo Garbaravičiaus susiti
kime su Valstybinės kultūros pavel
do komisijos pirmininku Jonu Glem-
ža ir komisijos nariais Zigmantu 
Kiaupu, Kaziu Napoleonu Kitkaus
ku bei Algimantu Miškiniu. 

Pasak mero A. Garbaravičiaus, 
su tar ta , jog turėklai su sovietinėmis 
žvaigždėmis ant Aleksoto tilto nebus 
atkuriami. „Yra siūloma atkurti tik 
a tskirus fragmentus, nurodant kaip 
t a m tikro laikotarpio reliktus", — 
sakė A. Garbaravičius. 

J. Glemžos teigimu, į tiltą reikia 
žiūrėti kaip į istorinį objektą. Kul
tūros paveldo komisija Aleksoto tiltą 

pirmiausia vertina kaip technikos 
paminklą, nes paminklosauginiu po
žiūriu pakeliamoji tilto dalis buvo 
vertingiausia. Tačiau vykdant Alek
soto tilto rekonstrukciją buvo pa
keistas projektas ir tilto pakeliamoji 
dalis nebuvo užkonservuota. 

Ant Aleksoto tilto bus eksponuo
jamas tik buvusių turėklų fragmen
tas su užrašu, liudijančiu apie tai, 
kad tiltas buvo atstatytas 1948 m. 

Kauniečių pasipiktinimą sukėlė 
Kauno kultūros paveldo specialistai, 
pareikalavę Kauno miesto savival
dybės atstatyti senus turėklus su 
penkiakampėmis žvaigždėmis, nes 
Aleksoto tiltas yra Kultūros paveldo 
registre. Apskaičiuota, jog tai miesto 
savivaldybei galėjo kainuoti apie 2 
mln. litų. 
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S MPĄ 

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

žinių agentūrų pranešimais) 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Prancūzijos ir Vokietijos vadovai 

Jacąues Chirac ir Angelą Merkei 
Versailles surengė derybas, kuriose 
daugiausiai dėmesio buvo skirta Eu
ropos Sąjungos (ES) ateičiai ir Irano 
branduolinei programai. Derybose 
taip pat buvo užsiminta apie praė
jusią savaitę J. Chirac performuluo
tą branduolinę gynybos politiką bei 
Prancūzijos viltis sumažinti restora
nams pridėtinės vertės mokestį, nors 
Vokietija tam nepritaria. Prieš 
pokalbį su J. Chirac A. Merkei XVII 
a. Versailles rūmuose atidarė parodą 
„Saksonijos dvaro lobiai". Dvišalis 
susitikimas buvo surengtas svarbiu 
Prancūzijos ir Vokietijos santykiams 
metu, kai šalių vyriausybės iš visų 
jėgų stengiasi atgaivinti savo istori
nę bendrą įtaką ES reikalams. 

HELSINKIS 
Suomija rengiasi šių metų ge

gužės pradžioje nutraukti laisvo dar
bo jėgos judėjimo apribojimus Euro
pos Sąjungos (ES) naujokėms. Suo
mija yra viena ES senbuvių, nusta
čiusių dvejų metų pereinamąjį laiko
tarpį laisvam darbo jėgos judėjimui 
bendrijoje. Sis terminas baigiasi ge
gužės pradžioje, ir reikia priimti 
spendimą, ar jis bus pratęstas dar 
trejiems metams. Suomijos vyriau
sybė, išskyrus socialinių reikalų mi
nistrę Tarja Filatov, linkusi užbaigti 
pereinamąjį laikotarpį. Suomijos 
darbdaviai iš pat pradžių neigiamai 
vertino pereinamąjį laikotarpį, ir da
bar jie taip pat ragina jį nutraukti. 

VARŠUVA 
Rytų Europoje arktinis šaltis pa

reikalavo naujų žmonių gyvybių, pri
vertė užsidaryti mokyklas ir sutrik
dė visuomeninio transporto eismą. 
Lenkijoje nuo praėjusio ketvirtadie
nio mirė 39 žmonės. Bendras šią žie
mą mirtinai sušalusių žmonių skai
čius Lenkijoje pakilo iki 161. Šalies 
pietuose oro temperatūra nukrito 
net iki 35 laipsnių šalčio, o sostinę 
Varšuvą naktį iš pirmadienio į ant

radienį sukaustė 25 laipsnių šaltis. 
Antradienio rytą Estijoje buvo pra
nešta apie tris nuo šalčio mirusius 
žmones. Tuo t a rpu keliuose namuo
se, kur gyventojai atvira liepsna mė
gino atšildyti užšalusius vamzdžius, 
kilo gaisrai. Latvijoje, turinčioje tik 
2.3 mln. gyventojų, naktį iš pirma
dienio į antradienį nuo šalčio mirė 
šeši žmonės. Praėjusią savaitę šioje 
šalyje šalčio aukomis tapo mažiau
siai 40 žmonių. 

MADRIDAS 
Praėjusiais metais užsienio ša

lyse atostogavo 808 mln. žmonių, ir 
naują rekordą pasiekęs užsienio tu
ristų skaičius turėtų augti ir toliau, 
teigia Pasaulio turizmo organizacija 
(PTO). Pasak PTO, tur is tų srauto 
augimas parodo sektoriaus gebėjimą 
atlaikyti tokių įvykių, kaip 2004 me
tų gruodžio cunamis ar teroristų iš
puoliai, taip pat būgštavimai dėl ga
limo paukščių gripo plitimo, poveikį. 
PTO generalinio direktoriaus Fran-
cisco Frangialli prognozėmis, šiemet 
tarptautinių turis tų srautas turėtų 
išaugti 4-5 procentais. 

BALKANAI 

pat taikius gyventojus — tai 30 proc. 
daugiau nei 2004 metais, pranešė 
JAV kariškių atstovai. Tačiau, pasak 
jų, šie duomenys nerodo, kad kovoto
jų pajėgos stiprėja, nes jų veiksmai 
jau nebe tokie efektyvūs, o nauja Ira
ko valdžia pasiekė daug užsibrėžtų 
politinių tikslų. 

NEW YORK 
„Ford Motor" Siaurės Amerikos 

padaliniui užbaigus su nuostoliais 
jau trečią ketvirtį iš eilės, JAV auto
mobilių gamintoja ketina iki 2012 
metų uždaryti 14 gamyklų ir atleisti 
30,000 darbuotojų. Bendrovės prog
nozėmis, Siaurės Amerikos padali
nys vėl pradės dirbti pelningai ne 
anksčiau 2008 metų, todėl „Ford" 
planuoja iki 2010 metų kasmet ma
žinti išlaidas mažiausiai 6 mlrd. JAV 
dolerių, pareiškė bendrovės vadovas 
William Clay Ford Jr. Naujieji atlei
dimai bus įtraukti į bendrovės re
struktūrizacijos planą, kuris „Ford" 
istorijoje jau yra antrasis. Praėjusį 
ketvirtį „Ford" Siaurės Amerikos pa
dalinio ikimokestiniai nuostoliai sie
kė 143 mln. JAV dolerių, tuo tarpu 
2004 metų paskutinį ketvirtį nuosto
liai buvo 470 mln. JAV dolerių. 

PODGORICA 
Juodkalnijoje pirmadienį dėl su

gedusių stabdžių į kalnų tarpeklį nu
kritus traukiniui su daugiau kaip 
200 keleivių, žuvo 44 ir buvo sužeisti 
dar 198 žmonės. Juodkalnijoje tai 
yra daugiausiai žmonių aukų parei
kalavusi traukinio katastrofa. Tarp 
žuvusiųjų yra mažiausiai penki vai
kai. Traukinys važiavo iš Juodkal
nijos šiaurėje esančios Bijelo Pole į 
pietinį uostamiestį Bara, kai nulėkė 
nuo bėgių ir nukrito į tarpeklį. Ma
noma, kad traukiniu važiavo kalnuo
se slidinėjusios šeimos. 

KANADA 

J A V 

WASHINGTON, DC 
Kovotojai I rake praėjusiais me

tais daugiau kaip 34,000 kartų buvo 
užpuolę užsienio ir Irako karius, taip 

MONTREAL 
Kanados premjeras Paul Martin 

pripažino pralaimėjęs visuotinius 
rinkimus Stephen Harper dešinio
sios pakraipos Konservatorių parti
jai. „Paskambinau Stephen Harper 
ir pasveikinau jį su tuo, kad jį iš
rinko Kanados žmonės", — šalinin
kams savo rinkimų apygardoje sake 
P. Martin. „Laikomės skirtingų nuo
monių daugeliu atžvilgių, bet esame 
vienodai tikri dėl Kanados galimybių 
bei perspektyvos ir trokštame, kad 
mūsų šaliai sektųsi", — sakė jis. P. 
Martin taip pat pažymėjo, kad pa
sitrauks iš Liberalų partijos vadovo 
posto. Konservatoriai turėtų užsitik
rinti 125 vietas parlamente, liberalai 
— 102 vietas, Quebec susivienijimas 
— 50, o kairioji Naujoji demokratine 
partija — 31. 

Šveicarija: JAV 
per Europą 

siuntė kalinius 
kankinti 

Strasbourg , sausio 24 d. 
(AFP/„Reuters7BNS) — Šveicarų 
tyrėjas paskelbė, jog esama įtikina
mų įrodymų, kad JAV per Europą 
siuntė sulaikytus asmenis į tre
čiąsias šalis, kur jie buvo kankina
mi, tačiau nurodė, jog nėra „nepa
neigiamų įrodymų", kad Europoje 
buvo slaptų CŽV kalėjimų. 

Esama daug aiškių įrodymų, 
kad egzistavo „kankinimų perkėli
mo" sistema, išankstinėje ataskaito
je, kurią pateikė Europos Tarybai, 
nurodo šveicarų senatorius Diek 
Marty. 

Tačiau jis nerado tiesioginių įro
dymų, kad CŽV būtų turėjusi slaptų 
kalėjimų Europos teritorijoje. Buvo 
įtariama, kad tokių slaptų centrų 
CŽV turėjo Rumunijoje, Lenkijoje, 
Ukrainoje, Kosove, Makedonijoje ir 
Bulgarijoje, bet nė viena šalis nepri
pažino vaidinusi kokį nors aktyvų 
vaidmenį šioje sistemoje. 

Tyrėjas taip pat teigia, kad Eu
ropos šalių vyriausybės ar bent jų 
žvalgybos tarnybos beveik neabejoti
nai žinojo apie daugiau kaip šimto 
asmenų perkėlimą per Europą pas
taraisiais metais. 

„Pe r daugybę Europos šalių 
skrido šimtai CŽV užsakytų lėktu
vų", — pažymėjo D. Marty ir pridū
rė, kad tam tikra informacija jau pa
sirodė žiniasklaidos priemonėse. 

„Įrodyta ir, iš esmės, niekada 
nebuvo paneigta, jog asmenys buvo 
grobiami, jog buvo atimama jų lais
vė ir jog jie Europoje buvo perveža
mi, kad būtų perduoti šalims, kurio
se jie patyrė kankinimus", — rašo 
šveicarų senatorius. 

D. Marty pažymėjo, kad JAV 
valstybės sekretorė Condoleezza 
Rice, gruodžio mėnesį sakydama 
kalbą europiečiams, jokiais savo žo
džiais nepaneigė, kad buvo vykdo
mas įtariamų teroristų perdavimas 
trečiosioms šalims. 

Tačiau jis susilaikė nuo kaltini
mo JAV melavus ir pažymėjo, kad 
„vienintelis dalykas, kurį Condole
ezza Rice kategoriškai paneigė, buvo 
kankinimai". 

I. Rugova bus palaidotas partizanų kapinėse 

Kosovas, sausio 24 d. 
(AFP/„Reuters7BNS) — Sekmadie
nį miręs Kosovo prezidentas Ibra-
him Rugova šią savaitę bus palaido
tas šalia partizanų, kritusių per 
1998-1999 metų karą. „Jis norėjo 
būti palaidotas kankinių kapinėse", 
— sakė šaltinis Prezidentūroje. 

Tuo tarpu pirmadienį velionis 
gulėjo pašarvotas vėliava uždengta
me karste parlamento rūmuose, kur 
atiduoti paskutinę pagarbą velioniui 
ėjo gėdintieji. 

Vadinamosios kankinių kapinės 
Prština yra skirtos Kosovo išvadavi
mo armijos (KIA) nariams. 

Daugelis partizanų ir jų šali
ninkų taip ir neatleido I. Rugova už 
tai, kad šis atsisakė paremti gink
luotą kovą už atsiskyrimą nuo Ser
bijos ir pasirinko tylaus pasiprieši
nimo serbų viešpatavimui politiką. 

Tačiau šaltinis Kosovo apsaugos 
korpuse (KAP), susikūrusiame po 
KIA išformavimo, sake, jog laidotu
vių ceremonijoje dalyvausiančios 

korpuso pajėgos veiks vadovauda
mosi laidotuvių komiteto sprendimu. 

Toks sprendimas liudija apie pa
gerėjusius santykius tarp nuosaikio
sios ir karingosios stovyklų nuo 2004 
metų gruodžio, kai I. Rugova Kosovo 
Demokratinė lyga sudarė koalicinę 
vyriausybę su buvusiu KIA kovotojų 
vadu Ramush Haradinaj , kuris tada 
tapo ministru pirmininku. 

Dėl kalt inimų karo nusikalti
mais premjero postą palikęs R. Ha
radinaj po I. Rugova mirties aplan
kė jo šeimą ir pareiškė užuojautą. 

I. Rugova mirus nuo plaučių vė
žio, tiesioginių derybų su Belgradu 
dėl nepriklausomybės išvakarėse al
banai, kurie sudaro 90 proc Kosovo 
gyventojų, liko be vadovo Derybose 
bus sprendžiamas klausimas — su
teikti Kosovui nepriklausomybę ar 
palikti jį Serbijos dalimi, kaip to rei
kalauja Belgradas. 

Austrijos sostinėje Vienoje vyk
siančios derybos buvo atidėtos ik: 
vasario pradžios. 
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MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

PUSRYČIAI IS ORKAITES 

IŠSIKEPKIME PICĄ 
Picą mėgsta vaikai, jaunuoliai ir 

daugelis suaugusių. Amerikoje ida-
bar ir Lietuvoje) yra daugybė vadi
namų ..picerijų", specialiai picų kepi
mo restoranų, kuriuose galima ne 
tik pasigardžiuoti šviežia, tiesiai iš 
orkai tės iš t raukta , pica, bet ją 
užsisakyti iš namų ir netrukus prie 
savo buto durų sulaukti dar karšto 
patiekalo. 

Tačiau nėra taip sunku išsikepti 
picą namie — čia nekalbu apie par
duotuvių šaldiklyje randamą ..kar
toniniu dugnu"' ir gražiu paveiks
liuku ant įpakavimo picą, o šviežią, 
savo pagamintą nuo pradžios iki 
galo. Pamėginkite, jeigu nepasiseks, 
visuomet galite pakelti telefono 
ragelį ir užsisakyti šį patiekalą iš 
.,picerijos"... 

T e š l a 
1 ir 1/4 puod. miltų 
1/2 šaukštelio druskos įgalima ir 

kiek mažiau) 
2 šaukštai aliejaus 
1/3 puod. pieno. įkaitinto iki vi

rimo ir po to atvėsinto iki kambario 
temperatūros 'labai svarbu, kad 
pienas būtų atvėsintas,1 

1/2 ketvirtainiuko mielių, su
trupintų mažais gabaliukais 

Aliejų sumaišyti su drungnu 
pienu. įmaišyti sutrupintas mieles ir 
leisti pastovėti 5 min. 

Mil tus sumaišyti su druska, 
^maišyti į pieną su riebalais ir mie
lėmis. Tešla bus kietoka. Uždengti ir 
palaikyti šiltoje vietoje 50-60 min., 
kol tešlos gabalo dydis padvigubės. 

Kol tešla kyla, bus laiko paga
minti picai padažą. 

P a d a ž a s 
1/2 puod. smulkiai sukapoto 

svogūno 
2 šaukšteliai alyvų aliejaus 
1/2 puod. pomidorų padažo 

(tomato sauce) 
1/4 puod. pomidorų košės (toma

to pašte) 
1/4 šaukštelio druskos, jei pomi

dorai nesūdyti 
1/4 šaukštelio džiovinto rau-

donėlio (oregano) 
1/16 šaukštelio česnako miltelių 

fgarlic powder) 
1/16 šaukštelio maltų pipirų 
Svogūnus pakepinti aliejuje, kol 

suminkštės ir pasidarys šviesiai 
rudi , sudėti kitus produktus ir 
maišant pakaitinti, kol masė pradės 
burbuliuoti ir lygi. 

Į v a i r ū s p r ieda i 
a. kiaulinė dešra: ant paruoštos 

picos viršaus užbarstyti 1/2 puod. 
smulkiai sukapotos, išvirtos ar kep
tos kiaulinės dešros; 

b. grybai: picos viršų apibarstyti 
pakepintais kapotais arba supjaus

tytais riekutėmis grybais; 
c. itališka dešra: an t picos vir

šaus išdėlioti 1/2 puod. itališkos pep-
peroni dešros sluoksnelį arba kitos 
itališkos dešros, plonai supjaustytos 
ar sukapotos ir iškeptos; 

d. salami ir pipirai: picos viršų 
padengti plonais salami dešros grie
žinėliais ir smulkiai sukapotais ža
liaisiais ar raudonaisiais pipirais (ga
lima pipirus, prieš dedant ant picos, 
t rumpai pakepinti truputyje alie
jaus, kad paskui greičiau iškeptų) 

e. kai kas mėgsta, kai ant picos 
uždedama kuo daugiau įvairių pro
duktų, todėl visus, čia išvardintus, 
galima uždėti kartu. 

Sūr i s 
Viena svarbiausių visų pico 

sudedamoji dalis yra sūris, papras
tai mozzarella, bet gali būti pro-
volone ar kuris kitas itališkas baltas 
sūris, kurį reikia sutarkuoti stambia 
I burokine) tarka. 

Čia pateikiamiems picos recep
tams pakanka 1/4 svaro kurio nors 
itališko balto sūrio. Bet labai skanu, 
jeigu ant viršaus visų kitų produktų 
dar užberiami 1-2 šaukštai tarkuoto 
Parmesan sūrio. 

Kaip p a r u o š t i k e p i m u i 
Įkaitinti orkaitę iki 450° F. Tru

putį riebalais patepti skardą, ant ku
rios bus kepama pica. Galima vartoti 
apvalią, metalinę, specialiai picai 
kepti skirtą, skardą arba bet kurią 
kitą, kurioje kepami sausainiai. 

Iškilusią picos tešlą perskirti į 
dvi dalis ir kiekvieną iškočioti labai 
plonai, padarant 9 colių skersmens 
apskritimą (galima visą neperskirtą 
tešlą iškočioti pailgai ir ištiesti sau
sainiams kepti skardoje). Abu tešlos 
apskritimus padėti ant paruoštos 
skardos, kiekvieno viršų patept i 
trupučiu alyvų aliejaus, tuomet 
padengti paruoštu padažu, apiberti 
puse tarkuoto sūrio, uždėti k i tus 
produktus, jeigu jie vartojami (pica 
skani, paruošta vien su sūriu) , 
užbarstyti likusį sūrį, viršų apiberti 
tarkuotu Parmesan sūriu ir kepti 
15-20 min. Patiekti karštą. 

Šis patiekalas tinka ne tik pus
ryčiams, bet ir priešpiečiams, ir net 
pietums, jeigu pridėsime dar skanią 
karštą sriubą bei salotas. Pagaminti 
tikrai lengva. 

Apač ia 
1 puod. miltų 
1/2 šaukštelio druskos (arba 

mažiau — pagal skonį) 
1/2 puod. sviesto 
truputis vandens 
Miltus sumaišyti su druska, su

dėti šaltą sviestą ir kapoti peiliu ar
ba specialiu kapotuvu, kol miltai su
simaišys su riebalais ir primins stam
bias kruopas. Tuomet pamažu už
pilti 3-4 šaukštus šalto vandens ir 
šakute tešlą minkyti, kol ji sukibs į 
vienalytį kamuolį. (Jeigu reikia dau
giau vandens, galima įpilti dar šaukš
tą, bet svarbu tešlos nepraskiesti). 

Ant miltuoto rankšluostėlio ar 
vaškuoto popieriaus tešlą iškočioti, 
kol pasidarys apvalus blynas, maž
daug 1 ir 1/2 colio storio, truputį di
desnis, kaip 9 colių skersmens kep
tuvas — ,.pie plate" (galima vartoti 
ir vienkartinį keptuvą — aliumini-
jaus). Iškočiotą tešlą uždengti keptu
vu ir, paėmus rankšluostėlį ar 
popierių už galų, apversti į keptuvą. 
Nuimti rankšluostėlį ar vaškuotą 

SKUBIMAI 

STASYS CONSTRUCTiON SIŪLO DARBĄ 
Staliaus datai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas, priestatai; 
keramikos plyteles: „sielines". 

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

dažymas. Turiu darbo draudimų. 
N K.mtiv U-l. 630-241-l'H 2 

O HARF CLEAMNG AIRCRAFTS 
SK 00 K 50 ON START 

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

popierių ir tešlą išlyginti, kad gra
žiai prigultų prie keptuvo dugno bei 
kraštų. 

Į d a r a s 
1/2 sv. rūkytų lašinukų (bacon) 
1/4 sv. šveicariško ar „Ameri

can" sūrio, sutarkuoto 
3 truputį suplakti kiaušiniai 
1 ir 2/3 puod. pieno 
1/4 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/8 šaukštelio „cayenne" (ašt

rių) pipirų. 
Lašinukus smulkiai supjaustyti 

ir pakepinti keptuvėje, kol paru
duos. Nupilti taukus. Lašinukus ly
giu sluoksneliu išbarstyti a n t tešlos 
keptuve. 

Pieną, kiaušinius, druksą, visus 
pipirus sumaišyti ir užpilti an t la
šinukų. 

Kepti iki 400° F įkaitintoje or
kaitėje 30-40 min. Svarbu „neper
kepti" — išimti iš orkaitės, kai keps
nio vidurys atrodys dar labai minkš
tas. Prieš patiekiant atvėsinti 5-10 min. 

KITOKIOS SALOTOS 
Šios salotos (angį. „molds") pa

gaminamos, vartojant be jokių prie
skonių želatiną, paprastai vadinamą 
,,Knox Unflavored Gelatine", ran
damą visose maisto parduotuvėse. Ši 
želatina savo skonio neturi, bet pade
da kitiems produktams ir skysčiams 
sustingti, panašiai, kaip šaltiena. 

KREVEČIŲ SALOTOS 
1 vokelis ,,Knox Unflavored 

Gelatine" 
1 šaukštas cukraus 
1/2 šaukštelio druskos 
1/16 šaukštelio maltų pipirų 
1 ir 1/4 puod. labai karšto van

dens 
1/4 puod. citrinų sulčių 
1/4 puod. „chili" padažo 
1 puod. virtų arba konservuotų 

krevečių 
2 šaukštai smulkiai sukapotų 

rūgščių agurkų arba „pickle relish" 
Želatiną sumaišyti su cukrumi, 

druska, pipirais, užpilti karštu van
deniu, išmaišyti , kol želatinos 
grūdeliai visiškai išsileis. Supilti cit
rinų sultis ir „chili" padažą. Padėti į 
šaldytuvą, kol pradės stingti (bus 
maždaug žalio kiaušinio baltymo 
tirštumo). Įmaišyti krevetes ir 
agurkus. Sukrėsti į 2 puod. talpos 
indą ar dubenį. Atšaldyti, kol vi
siškai sustings. Išversti ant salotų 
lapų ir patiekti į stalą. 

KIAUŠINIŲ SALOTOS 
1 vokelis ,,Knox Unflavored 

Gelatine" 
1/2 puod. šalto vandens 
1 šaukštelis druskos 
2 šaukštai citrinų sulčių 
1/4 šaukštelio Worcestershire 

padažo 
1/8 šaukštelio „cayenne" pipirų 
3/4 puod. majonezo 
1 ir 1/2 šaukštelio tarkuoto 

svogūno 
1/2 puod. smulkiai sukapoto 

saliero lapkočio 
1/4 puod. smulkiai sukapotų ža

liųjų pipirų 
4 kietai išvirti ir atvėsinti 

kiaušiniai, sukapoti 
Želatiną užberti an t šalto van

dens paviršiaus, kad suminkštėtų. 
Dubenėlį su šaltu vandeniu ir želati
na įdėti į karštą vandenį ir maišyti 
kol želatina visiškai ištirps. 

Suberti druską, supilti citrinų 
sultis, Worcestershire padažą ir 
„cayenne" pipirus. Įmaišyti majo
nezą, svogūnus, salierus, pipirus ir 
virtus kiaušinius. 

Tešlą sukrėsti į 3 puod. talpos 
indą ir atšaldyti, iki visiškai su
stings. Išversti ant salotų lapų, pa
puošti pomidorų ski l telėmis, aly
vuogėmis ir patiekti į stalą su bet 
kokiu salotų užpilu. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS 

GREIT PARDUODA 
-ra-—2- First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

ĮVAIRUS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581 -8654 

• Reikalinga uolatine pakeitė)a savaitga
liais Tel 312-927-0436 

* 52 m moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 

530 9<v 8 8 ' 9 

Skelbimų skyriaus 
tel . 1-773-5BS-9500 
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AR EGZISTUOJA TEISE 
GIMTI? 

Stuburo ir skausmo ligos 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

2005 m. lapkričio 23 d. sukako 
50 metų nuo tos dienos, kai SSRS 
Sveikatos apsaugos ministerijos įsa
kymu Lietuvoje buvo pradėti daryti 
abortai — motinų pageidavimu jų 
įsčiose pradėti žudyti negimę kūdi
kiai. Pagal SSRS tuo metu galiojusią 
teisinę praktiką, šiam reikalui vi
siškai pakako ministro įsakymo. 
Sovietinio ministro įsakymas buvo 
pratęstas Sveikatos apsaugos mi
nistro J. Oleko iniciatyva jau Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę. 

Žmogaus kaip gyvos būtybės 
egzistencija prasideda nuo pat ap
vaisinimo momento — jau 18-tą 
dieną pradeda plakti embriono šir
dis. Kūdikis motinos įsčiose girdi, ką 
kalba tėvai, jis turi emocijas, juo
kiasi, kai motina linksma, verkia, 
kai ji kenčia, jis mėgsta ramią 
melodingą muziką, nemėgsta sun
kaus roko, jis sugeba judėti. 

Mūsų dienomis Lietuvos gydy
tojai pradeda visu balsu kalbėti apie 
pragaištingą abortų poveikį moters 
fizinei ir psichinei sveikatai, jos 
dvasiniam gyvenimui. Pasaulinė 
Gydytojų federacija iPSFj atlieka 
didelį visuomenės šviečiamąjį dar
bą, o pastaruoju metu pradeda 
ieškoti įstatymų leidėjų paramos, 
kuri dar toli gražu nepakankama. 
Sunku suprasti, ar įstatymų leidėjai 
dar neįsigilino į demografinius pro
cesus Lietuvoje, ar jiems dar ne
aiškūs teisiniai dar negimusios gy
vybės apsaugos aspektai, tačiau 
Lietuvos Respublikos Seimui pa
teiktas Gyvybės prenatalinėje fazėje 
apsaugos įstatymo projektas nepra-
simušė pro pateikimo procedūrą, 
kadangi teisės specialistų nuomone, 
moters teisė į privatumą yra viršes
nė už vaiko teisę gimti! 

Įs tatymo projektas numato 3 
sąlygas nėštumui nutraukti: kai jis 
gresia nėščiosios gyvybei ar svei-

Vytauto Maželio nuotrauka. 

katai, kai yra didelė tikimybe, jog 
vaisius bus sunkiai ir nepagydomai 
pažeistas ar sirgs nepagydoma, jo 
gyvybei gresiančia liga, ir jei yra 
pagrįstų įtarimų, jog nėštumas yra 
atsiradęs dėl nusikalstamų veikų. 

Įstatymo projektas nustato, jog 
visose mokyklose, ypač bendrojo 
lavinimo ir profesinių mokyklų pro
gramose būtų numatytas švietimas 
apie žmogaus lytinį gyvenimą, są
moningą ir atsakingą tėvystę, šei
mos vertybes, gyvybe prenatalinėje 
fazėje (nėštumo metu; bei žmogaus 
gimimą. 

Aiškinamajame šio įstatymo 
projekto rašte nurodyta, jog dėl 
aiškaus apibrėžimo, kad žmogaus 
gyvybė prasideda prenatalinėje fa
zėje stokos susiklostė tokia padėtis, 
kai nėštumo, ypač iki 12 savaitės, 
nutraukimas neturi jokių teisinių ir 
moralinių pasekmių. Tai šiandien 
yra vienas iš veiksnių, sąlygojančių 
žemą visuomenės moralinį lygį ir 
kritišką demografinę situaciją. Ana
logiškas įstatymas jau seniai priim
tas kai kuriose ES šalyse (Airijoje, 
Lenkijoje). Įgyvendinant įstatymą 
šiose šalyse nebuvo kažkokių nenu
matytų sunkumų, išskyrus libera
liųjų pažiūrų visuomenės dalies 
pasipriešinimą. 

Iš įstatymo projekto ir aiški
namojo rašto matyti, jog jo autoriai 
siekia sunorminti posovietinio men
taliteto Maskvos valdininkų prastai 
reglamentuotą ir iki šiol nusikalsta
mai netvarkytą nepaprastai svarbią 
valstybės ir visuomenės gyvenimo 
sritį. Iš paruošimo svarstymui eigos 
taip pat akivaizdžiai matyti, jog jo 
priešininkai deramai nepagrindę 
savo pozicijos. 

Seimo Teisės departamento iš
vadoje dėl projekto XP—432 nurody
ta, kad Žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių apsaugos konvencijos 8 
straipsnis įtvirtina kiekvieno as
mens teisę į pagarbą jo privačiam ir 
šeimos gyvenimui, o šios Konven

cijos 2 straipsnis gi
na kiekvieno as
mens teisę į gyvybę, 
tačiau nekalba apie 
pradėtos gyvybės 
teisę į gyvenimą. Šio 
straipsnio taikymo 
praktika (!) rodanti, 
kad gyvybė yra gi
nama būtent nuo 
gimimo momento, 
kadangi šis klausi
mas yra tiesiogiai 
susijęs su nėštumo 
nutraukimo teisėtu
mo problema. 

O todėl, anot 
Teisės departamen
to vyresniųjų pata
rėjų Antano Jatke-
vičiaus bei Jurgitos 
Meškienės ir jų de
partamento direkto
riaus Kęstučio Vir-
kečio, svarstyt ina, 
ar projekto nuosta
tos atitiktų Konven
cijos 2 bei 8 straips
nių taikymo prakti
ni Visų piima kiltų 
klausimas dėl šių 
nuostatų atitikimo 
asmens ir šeimos 
gyvenimo apsau
gos reikalavimams 
pagal Konvencijos 8 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSKiS, 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 
B< CKN&. 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D 
KARDO_OGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-330C 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKILĮ LK30S - 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 VClNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W.Arener.Ave.Sts. 5 re 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

befjvtams sutvaricys santts ž̂ pnemaną kainą. 
Susftanmu Kabėti angišKa arta aetuvtSKa. 

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, Eimhurst IL 60126 

630-941-2609 

straipsnį. 
Europos teisės departamento 

direktoriaus Deivido Kriaučiūno 
išvadoje dėl projekto XP—432 nuro
doma, jog Konvencijoje nėra tiesio
giai apibrėžta, tačiau ligšiolinė 
Europos žmogaus teisių teismo ir 
Komisijos praktika rodo, kad ne
gimęs vaikas nelaikomas „asme
niu", tiesiogiai saugomu Konvencijos 
2 straipsnio, ir kad negimusių vaikų 
„teisė gyventi" yra apribota motinos 
teisėmis ir interesis. Pagal Konven
cijos 8 str. 1 dalį yra ginama moters 
teisė apsispręsti dėl nėštumo nu
traukimo, o pagal 8 str. 2 dalį įsi
kišimas į šią teisę negalėtų būti 
pateisinamas. Pagal kitą aspektą 
pirmenybė turinti būti suteikta mo
ters gyvybei ir sveikatai, o ne valsty
bės ar visuomenės interesais. Tai 
buvę įrodyta ,,Open Door and Dublin 
Well Woman" prieš Airiją spren
dime. Taigi, vertinant pateiktą pro
jektą Europos žmogaus teisių kon
vencijos ir jos taikymo praktikos 
kontekste, reikia pažymėti, kad ne
gimusio kūdikio teisės į gyvybę 
Konvencija negarantuoja, todėl 
negimusio kūdikio teisės į gyvybę 
užtikrinimas nacionalinės teisės 
aktais (reikia suprasti, jog turimi 
omenyje Lietuvos įstatymai) turi 
būti pasvertas moters teisės į pri
vataus gyvenimo apsaugą atžvilgiu, 
ypač įsitikinant, ar iš nėštumo 
nutraukimo uždraudimo išplau
kiantis moters teisių apribojimas 
yra pateisinamas bei atitinka „būti
numo demokratinėje visuomenėje" 
sąlygą. Esą, pažymėtina, kad Lie
tuvos Respublikos Konstitucija be 
teisės į gyvybę (19 straipsnis) numa
to taip pat ir privataus gyvenimo 
neliečiamybę ( 22 straipsnis). 

Anot D. Kriaučiūno, Lietuva 
negalėtų uždrausti skleisti infor
macijos apie galimybę nutraukt i 
nėštumą kitose Europos Sąjungos 
valstybėse narėse, kadangi tai su
darytų išraiškos laisvės, įtvirtintos 
Europos žmogaus teisių konvencijos 
10 straipsnyje apribojimą. 

Taigi, įvairių straipsnių taikymo 
praktikos Europos valstybėse po
žiūriu Lietuvoje negimusius kūdi
kius žudyti, galima kiek tik širdis 

geidžia, o sveiko proto požiūriu — 
niekam nesvarbu, kaip Lenkijos ir 
Airijos parlamentai sugebėjo savo 
nacionalinius įstatymus suderint i su 
baisiais Konvencijos 2 ir 8 straips
niais. Matyt, Lenkijos ir Airijos par
lamentuose teisininkai vis dėlto ne 
tokie pragmatiški ir ne tokie krau
geriški. 

Seimo Teisės ir t e i sė tvarkos 
komiteto išvadoje del projekto XP— 
432 atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai 6 balsais (P. Baguška, 
V. S. Draugelis , Č. J u r š ė n a s , J . 
Pinskus, A. Sereika, N. Steiblienė) 
prieš 3 (V. Aleknaitė-Abramikienė, 
V. Žiemelis. R. Šukys, kurie pareiškė 
taip pat ir savo atskirąją nuomonę) 
nuspręsta, jog nustačius neribojamą 
teisės į gyvybę apsaugą — nuo 
pradėjimo momento — būtų pažeista 
Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtin
ta moters teisė į privatų gyvenimą. 
Neabejotinai būtų vykdomi krimi
naliniai abortai, kas sukeltų pavojų 
motinos sveikatai ir gyvybei. 

Nepriklausomoje Lietuvoje pa
gal ministro direktyvą per 14 metų 
iš viso buvo sunaikinta 335,844 ne
gimusios gyvybės, t ame skaičiuje 
13,639 teko nepi lnametėms moti
noms. Per tą patį laiką gimė 852.269 
kūdikiai, iš jų 20,570 pagimdė nepil
nametės. Per 50 metų, kai galioja 
negimusios gyvybės žudymo įstaty
mas, buvo nužudyta apie 3 milijonai 
negimusių mūsų valstybės piliečių 
— nauja lietuvių tauta . Per metus 
buvo atliekama daugiau kaip 60.000 
abortų. 

Reikia manyti , jog reikalas ne 
tame, kad tarp dviejų Konvencijos 
straipsnių ir t iek pa t Lietuvos 
Konstitucijos straipsnių galėtų pa
siklysti sveikas protas . Iš visos 
straipsnių taikymo Lietuvos juris
prudencijoje praktikos ir įvairovės 
matyti, jog žmoniškumo iš jos nėra 
ko tikėtis. Nėra ko stebėtis, juk abor
tai yra labai pelninga mirties amato 
sritis. Todėl pačiai visuomenei rei
kia ieškoti, kas apgins vaiko teisę 
gimti, kuri šiandien yra paminta 
mirties amato meistrų, mir t ies 
kultūros šalininkų. Visų, kas turi 
savo krūtinėje širdį, pareiga iš visų 
jėgų ginti tą teisę. 

http://www.illinoispain.com
http://Arener.Ave.Sts
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ŽIEMA, ŽIEMA, 
B Ė K I Š KIEMO! 

MIŠKAS IR MES 
Užgavėnės — tai diena kai 

žmonės turi linksmintis, juoktis ir 
gali visiškai atsipalaiduoti. Liaudies 
išmintis byloja, kas per užgavėnes 
namie nesėdi, tas visus metus turės 
progų pakeliaut i , naujas vietas 
pamatyti. Maloniai kviečiame pra
dėti ruoštis Užgavėnių šventimui 
vasario 18 d., šeštadienį 11 vai. iš 
ryto Balzeko lietuvių ku l tūros 
muziejuje. 

Įspūdingai ir išradingai pasi
daryti Užgavėnių kaukes pagelbės 
dailininkės Ramunė Razevičienė, 
Rasa Ibanskienė ir Virginija Morri-
son. Atsineškite medžiagų, kailių 
skiaučių, sagų, siūlų žirklių, klijų ir 
kitų pačių įvairiausių medžiagų, 

kurias su dailininkių pagalba 
panaudosite gamindami kaukes. 
Siūlome dėvėti Užgavėnių personažų 
kostiumus. Prie jų bus galima prid
erinti kuriamas kaukes. Išradin
giausių kaukių ir kostiumų autoriai 
bus apdovanoti. Užsiėmimas skirtas 
ne tik vaikams, bet kviečiame ak
tyviai dalyvauti ir suaugusius. Vai
šinsimės Užgavėnių blynais!!! 

Kviečiame visus į Balzeko lietu
vių kultūros muziejų (6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629), šeš
tadienį, vasario 18 d., 11 vai. iš ryto. 

Mokestis: 5 dol. vaikams, 9 dol. 
suaugusiems. Registracija: tel. 
773-582-6500 Rita. 

Rita Janz 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai demonstruoja įu pasidarytas Užgavėnių 
kaukes. 

„Draugo" knygynėlyje 

Knyga apie Lietuvą 
1990 metais atkūrus nepriklau

somybę Lietuva tampa viena iš įdo
miausių Europos lankytinų vietų. 
Vis daugiau žmonių nori sužinoti 
apie Lietuvą ar ją aplankyti. Dau
gelis prieš vykstant į kokią svečią 
šalį nori apie ją pasiskaityti, ieško 
kokios knygos. ,,Draugo" knygynėly
je galima nusipirkti gražiai išleistą 
knygą-albumą „Pažintis su Lietu

va/švietimas, mokslas, naujos tech
nologijos". Tai jau trečioji šios serijos 
knyga. „Šis albumas — tai mūsų 
mėginimas parodyti pasauliui Lie
tuvą, atskleisti jos galimybes", — 
įvade rašo autoriai Steponas Ma
culevičius ir Raimundas Stulpinas. 

Knygoje pateikta informacija 
apie valstybę, pasakojama apie Lie
tuvos mokymo sistemą, nurodomi 
mokslo įstaigų adresai, supažindina
ma su naujomis technologijomis. 
Albumas gražiai iliustruotas, jame 
gausu gražių nuotraukų. Knyga 
išleista ir anglų kalba, tad gali būti 
gražia dovana angliškai kalbančiam 
draugui. 

Knygą išleido UAB „Kraštoty
ra", spausdino AB „Vilspa" Vilniu
je. 

Knygos kaina — 35 dol. pride
dant 9 proc. užsisakant Illinois vals
tijoje. Knygos persiuntimo kaina — 
5 dol. Už kiekvieną papildomą kny
gą 1 dol. mokestis. „Draugo" knygy
nėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. pasiteira
vimui: 773-585-9500. 

• • • • • • • • ••>•'•'•>'*• ••'•'•icioi'M'pyy I I I ijacir>raw 

G r a ž i n a Gauronskas iš Santa Monica, CA, parodė savo dosnią 
lietuvišką širdį, atsiųsdama „Draugui" 100 dol. auką. Tik tokių gerada 
rių dėka lietuviška spauda tur i ateitį. Ačiū ;,-,! 

<>*iv***^s*f<~**iwtv*****w<*thr^ 
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J o n a s Daugi rdas . M.D., iš Burr Ridge, IL, kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 80 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

W / ^ « / / M V A 

Olga Mnrrmitienė, gyv. Sunny Hills, FL, už „Draugo" kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką ir gražius žodžius, kurie nemažiau vertinami už 
"pinigus: „Kalendorių labai mėgstu, nes jame yra vietos pasižymėti įvy
kius. Kalendoriai buvo ir yra gražūs". Dėkui! 

— - - -.' ... .... ... .,_.. . . .w,_. •»«>A.VJW^jyWW>JWW>^*A»^^A.« 

Tokiu pavadinimu buvo vėl 
išleista Lietuvoje nauja knyga, kuri 
pradėta leisti nuo 2004 metų ir jos 
leidėja yra Irena Šalkauskienė. 
Leidėja svečiavosi ir pas mus, jos 
ankstesnės knygos buvo pristatytos 
„Drauge". Lemonto LB 2004 m. laidą 
platino tarp bendruomenės narių. 
Leidėjos patarimu likusios knygos 
buvo atiduotos lietuviškoms mokyk
loms, Pedagoginiam lituanistikos 
ins t i tu tui . Šios knygos mokslei
viams, studentams yra puiki pažin
tinė priemonė apie Lietuvos miškų 
augmeniją, gyvūniją. 

Autorė šią knygą pristato: „Mie
las skaitytojau! Tai jau trečioji kny
ga apie mūsų žaliąjį draugą — miš
ką, kurį kiekvienas turime pažinti ir 
branginti. Labai prasmingai apie tai 
yra parašęs rašytojas miškininkas 
Gediminas Isokas. '...Atėjęs į mišką, 
nukelk kepurę pušiai, kuri, tave pra
gyvenusi, guos tavo vaikus. Atsi
klaupk prie ąžuolo — stiprybės alto
r iaus , pajusk kosmoso energiją, 
įkvėpk tvirtybės gurkšnį ir tavyje 
atgims tvirtybės jėgos, širdis ir 
rankos pakils darbų skrydžiui. Miš
kas — Gamtos nuosavybė, o mes 
esame tik nuomininkai. Gal senoliai 
neklydo, sakydami — tebesame 
medžių giminės. Miškas tau vaidins 
ir gros. Būsi laimingas šiame teatre, 
kur nuolat keičiasi dekoracijos ir 
atlikėjai. Telydi tave gamta ir 
sergsti Dievas"5! 

Šie gražūs ir prasmingi žodžiai 
pasako viską apie šią knygą, apie 
mišką. Knygoje aprašomi kiekvieno 
mėnesio gamtos pasikeitimai, ji 
iliustruota gražiomis spalvingomis 
nuotraukomis. Knyga skaitytoją su
pažindina su eile Lietuvos liaudies 
medžių drožinėtojų, pateikiami po
sakiai ir poetų skirti eilėraščiai pus
lapiuose „Miško literatūra". Mes, 
gyvendami čia, pripratę prie did
miesčių, jau ir užmiršome kokia 
graži ta Lietuva, kokie jos gražūs 
miškai. Tad nenoromis skaitytoją ši 
knyga taip įtraukia į tuos gamtos 
aprašymus, kad pradedi jausti švel
nų miško ošimą, pradedi ausyse 
girdėti miško simfoniją, pajunti švel
nų samanų kvapą, taip ir norisi 
bėgti į tą tylų kampelį, pajausti vis
ką pilna savo esybe. Girdėjome tik
tai, kad apkabinus ir prisiglaudus 
prie ąžuolo, įgausime jėgos, tvirtu
mo, ramybės, nes ąžuolas skleidžia 
geras jėgas, taip pat pavaikščiojus 
po beržynėlius, išeisime iš jo žvales
ni, ramesni. Taip pat knygoje yra ap
rašyta medžių sąveikos su kosmosu. 
Mes vykstame atostogų į egzotiškus 
kraštus, pro autobuso langus vos 
spėjame pamatyti gražius gamto
vaizdžius, bet netenka pabendrauti 
su gamta, nepasiimame iš jos tikro 
poilsio. Knygoje pateikti įvairių Lie
tuvos miškų urėdijų aprašymai, iš 
nuotraukų matosi kaip kiekviena 
urėdija turi savitą grožį, kiekviena iš 
jų turi kuo pasididžiuoti. Jos turi 
namelius, butus įrengę atostogauto-
jams, užsienio svečiams. Praleisti 
savaitę ar ilgiau tokiam gamtos 
prieglobstyje, būtų sveikatos šalti
nis, dvasinė ramybė ir įgautame 
tvirtumo mūsų miesto triukšmo ir 
taršos užterštai sielai. Savo ilgesį 
Lietuvos miškams taip gražiai apra
šė poetas Adomas Mickevičius. Jis 
rašė: 

— Gimtiniai mano medžiai! 
Jeigu Dievas duotų, 
Kad laimė grįžt Tėvynėn 

man nepavėluotų. 
Ar būtų lemta jus vėl ten išvysti. 

Jus, prie kurių prabėgo mano 
kūdikystė? 

Dauguma mūsų nuo kūdikystės 
ir jaunystės „priaugę" gamtos, daž
nai mes ją net sapnuose matome, tad 
reiktų dar skubėti sugrįžti, skirti 
laiko pabūti gamtos šventykloje. 

Molėtų rajono, Kulionių kaime, 
apsuptyje miškų, įsikūrė Molėtų ob
servatorija ir Lietuvos etnokosmo
logijos muziejus. Jo direktorius Gu
naras Kakaras taip apie jį pasakoja: 
„Lietuvos etnokosmologijos muziejus 
— vienintelis pasaulyje. Etnokos
mologijos sąvoka gimė čia, ant Kal
dinių kalvų, jos dar nerasite pasau
lio šalių enciklopedijose. Tačiau 
neabejoju, kad tokie muziejai kursis 
ir kitose šalyse. Šiame muziejuje 
parodoma žmogaus, žmonijos san
tykis ir ryšys su kosminiu pasauliu. 
Šį muziejų aplanko net 25,000 lan
kytojų per metus, nepaisant metų 
kaitos. Toks didelis lankytojų susi
domėjimas byloja, kad šis muziejus 
yra reikalingas, jie, be abejo turi ir 
ateities perspektyvas". 

Jau antri metai iš eilės organi
zuojamos miškininkų remiamos 
vaikų stovyklos „Žalioji vasara". Tai 
jaunųjų miško bičiulių stovykla an t 
Baltijos jūros kranto Palangoje. 
Stovyklaudami jaunieji miško bičiu
liai gilino savo gamtosaugos žinias, 
keliavo po įdomesnes vietas, sporta
vo, linksminosi prie laužų. J au ant rą 
vasarą iš eilės, šiai stovyklai vadova
vo viešosios įstaigos „Žaliosios gi
rios" direktorė, knygų apie gamtą, 
miškų urėdijos darbus leidėja, žur
nalistė Irena Šalkauskienė. Beveik 
pusė šioje stovykloje dalyvavusių 
vaikų buvo iš sunkiai besiverčiančių 
šeimų. Vaikai buvo apdovanoti mo
kymo priemonėmis, kuprinėmis. J ie 
labai džiaugėsi gavę dovanų iš lei
dėjos — knygų: „Miškas ir mes", 
„Karaliai ir mašalai", „Pažink miš
ką", „Baltamiškio istorijos", „Giri
ninkas Napalys, gaisras, Rimas ir 
pilis". Knyga sunkiai besiverčian
čiose šeimose — retas malonumas. 

Knyga „Miškas ir mes" — rin
kinys apie žaliąjį draugą — mišką, 
kuriame daug nežinomo ir nepažįs
tamo, subtilų miško gyvenimą, jo 
teikiamą naudą žmogui ir žmogaus 
su mišku neabejotinas sąlytis. Iš 
knygos sužinosite kaip sulė t int i 
senėjimą ir būti laimingam, ką apie 
girias rašė poetai, rašytojai. Gausu 
įdomių nuotykių, patarimų. Kartu 
su šia knyga kasmet išleidžiamas 
didelis, iliustruotas metų kalendo
rius. 

Ačiū Irenai Šalkauskienei už 
tokį didelį ir gražų darbą, už jos 
rūpestį Lietuvos miškais, už tokią 
gražią dovaną jaunimui , mokslei
vijai ir už taip gražiai perteiktą 
Lietuvos miškų, gamtos grožį. 

Nijolė N a u s ė d i e n ė 
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Mielai pirmajai mūsų šeimos draugei Amerikoje 

A t A 
PRANUTEIĄŽUOLIENEI 

mirus, širdinga užuojauta sūnui PRANUI, dukrai 
MARYTEI, sūnui EUGENIJUI ir jų šeimoms. 

Elena Ruzgienė 
Rūta ir Arūnas Udriai 

Krikšto dukra Astra ir Kęstutis Bileriai 
Rose ir Gintaras Ruzgas 

,Aukso pieva" — auksinis 
albumas 

*mSQ pieva 
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Debiutinis dainininkės Jurgos 
albumas „Aukso pieva" parduotas 
auksiniu tiražu. Pernai rugsėjo mė
nesį išleistą albumą, kurio didžiau
sio populiarumo susilaukė dainos 
„Nebijok" ir „Saulė vandeny", įsigijo 
per 10,000 gerbėjų. Radijo laidose 
jau sėkmingai debiutavo ir albumo 
titulinė daina „Aukso pieva". 

„Kiekviena 'Aukso pievos' kom
paktinė plokštelė yra auksinė" — 
šypsojosi Jurga, turėdama omenyje 
tai, kad pati albumo kompaktinė 
plokštelė yra padengta aukso spalva. 
Dainininkės teigimu, didžiausias 
apdovanojimas jai yra tai, kad jos 
dainos išgirstos ir klausomos. 

Debiutinio albumo išleidimo 
dieną — pernai rugsėjo 16 — Jurga 
vadina viena svarbiausių savo gy
venime, o albumo išleidimą — „mak
simalistų darbo rezultatu", nes jam 
atsirasti padėjo didelė žmonių ko
manda. Albumą „Aukso pieva" pro-

diusavo Andrius Mamontovas, įra
šinėjo, geriausiu „Bravo 2004" mu
zikos prodiuseriu pripažintas, Artū
ras Pugačiauskas, albumą išleido 
muzikos vadybos agentūra M.P.3. 

Jurgos daina „Nebijok" tapo 
labiausiai pernai klausoma lietuviš
ka daina. Sis kūrinys jau išrinktas 
populiariausia metų daina Lietuvos 
radijo rinkimuose ir įkopusi į meti
nių „Radiocentro" bei M-l lietu
viškų dainų viršūnę. 

Paskelbtama „Radiocentro" ap
dovanojimų sąraše Jurga yra tarp 
daugiausia nominacijose paminėtų 
atlikėjų ir pretenduoja laimėti ge
riausios atlikėjos, geriausio albumo 
(„Aukso pieva") bei geriausios dai
nos („Nebijok") kategorijose. Prieš 
savaitę Jurga laimėjo „Ore" apdova
nojimuose geriausios lietuviškos 
dainos ir geriausio debiuto kategori
jose. 

Laura Jankauskaitė 

Margumynai 

PARDAVINĖJO „ŠVENTĄ DŪMĄ" 
Bulgarijos policija suėmė stačia- linkėse. Kunigas buvo sučiuptas 

tikiu kunigą, kuris parapijiečiams slapta dirbančių kovos su narko-
pardavinėjo kanapių suktinukes, tikais skyriaus pareigūnų, kurie 
Jtariama, kad parapijiečiams nar- tvirtina, kad kunigo namuose rado 
kotikus siūlė tėvas Kiril Papudov. daugiau nei 3.5 kg aukštos kokybės 
Tvirtinama, kad tai yra pats popu- kanapių, 
liariausias kunigas, dirbantis Kla-
denci ir Borovichene kaimų apy- Pr. 

Buvusiai „Grandinėlės" ansamblio parengiamosios 
klasės baleto mokytojai 

A t A 
TERESEI STASAITEI PARELLO 

per anksti išėjus iš šio gyvenimo 2005 m. gruodžio 31 
d., nuoširdžią užuojautą reiškiu jos tėvuį HENRIKUI 
STASUI, jos vaikams VENESSAI ir MATTHEVV, jos 
seserims Lietuvos Garbės konsulei INGRIDAI BU
BLIENEI, MATILDAI DAVIS ir UGNELEI ŠILĖ-
NIENEI bei jų šeimoms ir artimiesiems. 

Aleksandra Sagienė 

KETURIASDEŠIMT SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

MYLIMAS DĖDE 

Toks jaunas mus Tu palikai 
Su širdgėla skaudžia, 
Kuri neblėsta niekada, 
Nors šitiek metų daug praėjo 

Po MOTINĖLĖS netekties 
Eas seserį Eugeniją glaudeis 
Buvai lyg brolis Jos vaikams 
Ir Dėdė mylimas labai 

Užaugome lyg broliai 
Gėrėjomės Tavim visi, 
Maži ir dideli 
Sesuo Tau Motiną atstojo 
Glaudeisi Jos glėby 
Ir vieną brolį Petrą čia turėjai 

Stebėjomės Tavo mostais 
plačiais 

Kai pagal juos liejosi daina 
Iš tūkstančių jaunų, krūtinių 
Studentų šventėj Rygoje 

Atskirti buvome ilgai 
Tu nematei nei brolių, nei 

sesers 
Nei TĖČIO svečioje šaly, 
Užgesusio su širdgėla širdy, 
Nes nežinojo kas atsitiko Jo 

vaikams 
Palikusiems gimtoj šaly. 

Tu nesulaukei tų laikų, 
Kai galim būt visi kartu 
Pasimatyt ir aplankyt. 

A t A 
VYTAUTAS 

SIMANAVIČIUS 
1930.IX.08-1959.I.29 

Kai pirmąkart atvyko broliai ir 
sesuo, 

Aplankėm Tavo kapą mes kartu 
Ir krito puokštė taip sunki 
Brolau, kodėl mūs nepalaukei Tu? 
Bet Tu likai širdies gelmėj 
Giliai, giliai... 

Aldona 

Jau taip seniai mus paliko mylimas Dėdė, Brolis, gimęs 
Šilsodžio kaime, Gražiškių valsč., Vilkaviškio apskrityje, dar
nioje ūkininkų šeimoje, kurią išblaškė karo audra, todėl Jis jau 
niekada nepamatė savo artimųjų. Gyveno Ilguvoje (Šakių raj.), 
Žeimiuose (Jonavos raj.), Kaune, Vilniuje, siekė mokslo, buvo 
talentingas muzikas, dirigentas. Amžinai ilsisi Kaune, Pet
rašiūnų kapinėse. 

Mielas Dėde, nuolat atmintyje iškyla praeities šviesios aki
mirkos kartu. 

Šv. Mišios už a"ra VYTAUTĄ bus aukojamos 2006 m. sausio 
28 d., 9 vai. ryto Kauno Prisikėlimo šventovėje, Čikagos Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo šventovėje sausio 29 d. 10:30 v. ryto, 
Lemonte Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje sausio 29 d. 9 
vai. ryto. 

Liūdi Aldona Ragažinskaitė-Jakševičienė (Ottavva, 
IL), Antanas Ragažinskas, Povi las Ragažinskas su šei
momis (Kaunas), Brolis kun. August inas (Sigitas) Simana
vičius, OFM (Toronto), sesuo Zuzana Simanavičiūtė-
Rajeckienė (MA, USA), Petras Simanavič ius (Kaunas), Al
gimantas Simanavičius (Toronto, Canada) su šeimomis ir 
kiti giminės ir artimieji. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• S a u s i o 23 d. 10 vai. ryto staiga 
mirė Arminas Lipšys. A. Lipšys 
buvo ilgametis Vokietijos LB valdy
bos pirmininkas , ypač Sąjūdžio 
laikais daug padėjęs informuojant 
Vokietijos valdžią ir TV, padėjęs 
įsteigti Vokietijoje Informacinį cen
trą, kur iam vadovavo Antanas 
Račas iš Lietuvos. Išsamiau apie 
laidotuves bus paskelbta vėliau. 

• J a u n i m o centro moterų klubo 
narės pradeda Naujus metus dar
bu — kepa mielinius blynus. Sausio 
29 d., sekmadienį nuo 8 vai. r. ir po 
10:30 vai. r. šv. Mišių visus malo
niai kviečiame į Jaunimo centro ka
vinę. Pavaišinsime skaniais mieli
niais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą. 

• B A L F o C ice ro skyriaus met i 
nis susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, sausio 29 d. 9 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios Cicero Šv. Antano 
bažnyčioje už gyvus ir mirusius 
BALFo aukotojus bei darbininkus. 
Po Mišių rudens vajaus užbaigtuvių 
šventė su metinio susirinkimo pro
grama parapijos salėje. Bus vaišės ir 
vyks loterija. Visi kviečiami daly
vauti. 

• Balzeko l ietuvių kultūros mu
ziejus, šiemet švęs 40-ties metų 
jubiliejų. Muziejaus jubiliejui pažy
mėti norime surengti naują lietuvių 
liaudies meno parodą iš muziejaus 
fondų. Visus norinčius prisidėti savo 
idėjomis, darbu prie jubiliejinės pa
rodos ruošimo, kviečiame atvykti į 
muziejų sekmadienį, sausio 29 d., 
12:30 vai. p.p. Prie kavos puodelio 
pabendrausime, dar kartą apžiūrė
sime muziejų ir pasidalinsime idė
jomis. Tą pačią dieną 2 vai. p.p. bus 
rodomas meninis filmas „Atsi
prašau". Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500 (Rita Janz). 

• Saus io -vasa r io mėnes ia i s Bal
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
kasdien nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. 
parduodamos lietuviškos grožinės, 
istorinės, atsiminimų ir vaikų lite
ratūros knygos. Kaina — nuo 1 dol. 
Parduodami leidiniai yra dublikatai. 
Už gautas lėšas bus nupirktos kny
gos, kurių dar nėra muziejaus bib
liotekoje. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

• 4 6 - a s i s metinis Lietuvos Vyčių 
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre 
Room", 8900 W. 95th Street, Hic-
kory Hiils, IL 60457. Vakarienės 
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v. 
kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. Bilie
tų kaina — 50 dol. asmeniui. Norin
tys įsigyti bilietus prašome skam
binti Diann (Jurgilas) Martin tel. 
773-376-4779 arba atsiųst i čekį: 
Diann Martin, 3420 S. Lithuania 
Ave., Chicago, IL 60608 

• J a u n i m o centro Vasario 16-os 
minėjimas įvyks vasario 16 d., 
ketvirtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. 
Pranešimą skaitys buvęs sovietų 
koncentracijos stovyklų kalinys 
Povilas Vaičekauskas. Sveikins Pat 
Michalski, Cook County atstovė 
etninėms grupėms. Meninę progra
mą atliks kanklių ir skudučių an
samblis „Gabija", vadovė Genė Ra-
zumienė. Vaišes ruoš Moterų klu
bas. Maloniai visi kviečiami. 

• V a s a r i o 11d.. šeštadienį, nuo 11 
vai. r. iki 2 vai. p.p. paminėkime Lie
tuvos nepriklausomybės dieną Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje su 
Fulbright asociacijos nariais. Daly
viai aplankys muziejaus istorinę 
ekspoziciją, dalyvaus praktiniame 
užsiėmime skirtame lietuvių liaudies 
menui. Dalyvaus LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius, LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas, J r . Meninę programą 
atliks „Spindulys". Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol. 
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erika-
lynncook@att. net 

• V a s a r i o 19 d. Š iaurės Vakarų 
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa) 
švęs Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430 
Broadway, Merrillville, IN 46410. 
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gros Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario 
12 dienos prašome skambinti: 219-
884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219-
322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219-
996-6516 (Mildred Jagiella). 

• Trad ic inė Č i k a g o s l i e tuv ių 
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 Jasaitytė-Petry). 

• N o r i n t užs isakyt i stalus pre
kių pardavimui tradicinėje Čikagos 
lietuvių skautų Kaziuko mugėje, 
kuri vyks kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, prašome kreip
tis į Aušrą Jasaitytę-Petry tel. 708-
349-8436. Stalo nuoma — 30 dol. 

• P a v a s a r i n ė m u g ė J a u n i m o 
centro didžiojoje salėje vyks kovo 4 
d., šeštadienį, nuo 10 vai. r. iki 4 vai. 
p.p. ir kovo 5 d., sekmadienį, nuo 10 
vai. r iki 3 vai. p.p. Mugėje galėsite 
įsigyti įvairiausių gėrybių. Vaikams 
bus žaidimai, loterija, juokdarys do
vanos balionus. Bus lietuviško mais
to. Prekybininkai stalus gali užsi
sakyti paskambinę Mildai (tel. 708-
447-4501) arba Anelei (tel. 708-636-
6837). Maloniai kviečiame visus 
atvykti į mugę. 

• L ie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
15-os metų atkūrimo šventės minėji
mas ir „Lietuvių balso" ketvirtojo 
literatūrinio konkurso laureatams 
premijų įteikimas įvyks kovo 12 d. 
sekmadienį, 4 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Po programos -
vakarienė. Kviečiame visus čika-
giečius ir kitų apylinkių lietuvius 
dalyvauti mums brangioje šventėje. 

• K o v o 25 d., š e š t a d i e n i , 11 vai. r. 
Newberry bibliotekoje (60 W. Wal-
ton Street, Chicago, IL 60610) Či
kagos Illinois universi te to prof. 
Giedrius Subačius skaitys paskaitą 
apie Upton Sinclair romaną „The 
Jungle". Profesorius papasakos, ko
dėl autorius pasirinko lietuvius savo 
romano veikėjais, apie tikruosius 
romano prototipus, apie lietuvių kal
bos vartojimą. Įėjimas nemokamas. 

Nuotraukoje dkagiedams meno mylėtojams gera; pažįstami 
menininkai Aldona ir Donatas PeciCros Savo menine veikia jie suteikė 
nemaža gražių akimirkų žiūro,ams Ši sekmadienį 2 vai. p.p. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus (6500 S Puiaski Rd., Chicago) kviečia 
pasižiūrėti lietuviško meninio f i lmo „Atsiprašau". Filmą pristatys žino
mas lietuvių kino operatorius ir fotografas, Lietuvos valstybinės premi
jos laureatas, Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas Donatas Pečiūra. 

Čiurlionio galerijoje veikia Aldonos Pečiūrienės pastelių, kompiu
terinės grafikos, batikos darbų ir jos sukurtų lėlių paroda, kuria galite 
aplankyti kasdien, išskyrus pirmadienį ir antradienį, nuo 12 vai. p.p. iki 
6 vai. v. Kviečiame visus. 

| Čikagą atvyksta ž inomas 
dokument in ių f i lmų režisierius, 

2005 m. ta rp tau t in io k ino 
fest ival io „ M ū s ų Europa" 
I tal i jo je pagr ind in io p r i zo 

la imėtojas 

ARVYDAS BARYSAS 
Jis pristatys savo naują, 2005 m. 
sukurtą filmą „įsimylėję Lietuvą" 

Sausio 27 d. 7 vai. v. susitikimas 
su žiūrovais įvyks Brighton Park Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios parapijos salėje. 

Sausio 28 d. 6 vai. v. jaunimo 
centro kavinėje vyks filmo pristaty
mas. Po jo pasiklausysime A. Baryso 
atliekamų dainų (režisierius yra 
baigęs Vilniaus Tallat-Kelpšos kon
servatorijos gitaros klasę). 

Sausio 29 d. A. Barysas dukart susitiks su Lemont apylinkės gyven
tojais. Pirmas susitikimas įvyks po 9 vai. r. šv. Mišių PLC didžiojoje salė
je, o antras susitikimas toje pat salėje įvyks 1:30 vai. p.p. po 
Palaimintojo J. Matulaičio misijos narių visuotinio susirinkimo. 

Algimantas Kėželis, Chicago, IL, atnaujindamas „Draugo" prenu
meratą pridėjo dosnią 100 dol. auką. Linkime sėkmės 2006-uosiuose 
metuose ir dėkojame už dovaną. 

L — w w 

Jadvyga Gruodienė, Chicago, IL, už kalėdinių sveikinimų rinki
nėlį ir „Draugo" išleistą kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Mūsų skaity
tojų dosnumas visuomet stebina ir džiugina. Labai ačiū! 

Skelbimai 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

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

ToD 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. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

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

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, DL 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 

A d v o k a t a s 
G I N T A R A S P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

T e l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 


