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numeryje: \ 
Įspūdingos Kauno 
„Aušros" draugovės 
sueigos. 

2 psl. 

Ar jau nereikia bijoti? 
Statistikos pakla idos i r 
politikos klaidos. 

3psl. 

Skaitytojų laiškai i r 
komentarai . Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Ekskursija \ 
Karaliaučių. Viliaus 
Kalvaičio gimtadienis . 
Pažymėjo K. Donelaičio 
metus. 

5 psl. 

Naujieji metai Pasaul io 
lietuvių centre. Žiemos 
renginiai Čikagos 
mieste. Je i nor i te 
padėti nukentėjusiems. 
Skiepai PLC. Stojamieji 
egzaminai Maria 
gimnazijoje. 

6 psl. 

Konstitucinio Teismo išaiškinimas kiršina seimunus 

* Aš tuonio l ik tą p e r g a l ę 
30-se JAV NBA r e g u l i a r i o j o 
sezono r u n g t y n ė s e iškovojo 
Cieveiand „Cavaliers" koman
da su Žydrūnu Ilgausku. Rytų 
konferencijos Centriniame po-
grupyje pirmaujantys Cieve
iand krepšininkai pirmadienį 
svečiuose 94:83 nugalėjo lygos 
debiutante Charlotte „Bobcats" 
komandą. Lietuvis nugalėto
jams pelnė 8 taškus, atkovojo 8 
ir perėmė 1 kamuolį, blokavo 2 
varžovų metimus, atliko 3 re
zultatyvius perdavimus. 

* Po a n t r a d i e n į į v y k u s i o 
penk to jo XXVII D a k a r o ra 
l io r a t o au tomob i l i ų klasėje 
pasikeitė primaujantieji lenk
tynininkai. Vėl į priekį išsiver
žė britas Colin McRae su „Nis
san". Jis 381 km greičio ruožą 
Maroke įveikė per 3 valandas 
37 minutes 14 sekundžių ir 6 
min. 15 sek. aplenkė komandos 
draugą Giniel De Villiers iš Pie
tų Afrikos. Prieš tai pirmavęs 
amerikietis Robby Gordon su 
„Volksvvagen" finišavo devintas 
ir bendroje įskaitoje smuktelėjo 
į septintąją vietą. 

* Aus t r a l i j o j e t ę s i a s i 
„Nex t G e n e r a t i o n H a r d -
c o u r t s " ATP vy rų teniso tur
nyras, kurio prizų fondą sudaro 
419,000 JAV dolerių. Antradie
nį australas Lleyton Hewi t t 
2:6, 6:1, 6:1 nugalėjo prancūzą 
Amaud Clement, o švedas Joa-
chim Johansson 6:2, 6:4 įveikė 
korto šeimininką Mare Kim-
mich. 
I ! 

Naujausios 
žinios i 

* K e t v i r d a l i s L i e t u v o s 
gyventojų t ikis i š e i m o s fi
n a n s i n ė s padėties pagerėjimo. 

* E u r o p o s Są junga Lie
tuvai sky rė 36.8 m l n . t o n ų 
išmetamo anglies dioksido kvo
tą. 

* Bus a t l i k t a s k a s m e t i 
n i s p r ez iden to s v e i k a t o s pa
t i k r i n i m a s . 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.563 LT 
1 EUR —3.452 LT 

Vi lnius , sausio 4 d. (ELTA) 
— Konstitucinio Teismo išaiški
nimas, kad Seimo narys negali 
užsiimti kita veikla, duodančia 
pajamas be Seimo nario veiklos, 
kiršina parlamentarus. 

Tautos atstovai Seime ginči
jasi , a r gali parlamentarai to
liau išlaikyti jų šeimai priklau
sančias akcijas ir gauti iš jų pel
ną, ar jas patikėti sukurtiems 
kontrolės fondams. 

Konstitucinis Teismas (KT) 
prieš pusmetį išaiškino, kad 
Seimo nario veikla turi būti at
ribota nuo tos veiklos, kuri gali 
būti vertinta kaip verslas, iš ku
rio siekiama pelno. Teismo tei

sėjai pripažino, kad parlamen
ta ra i negali būti akcininkai, 
steigėjai ar savininkai tų įmo
nių, kurios iš savo veiklos gauna 
pelno. 

Tuomet KT atkreipė dėmesį, 
jog kitose šalyse parlamenta
rams priklausančios akcijos jų 
kadencijos laikotarpiu atiduo
damos specialiems patikėjimo 
fondams. 

Todėl KT įpareigojo Seimą 
a t i t inkamai pataisyti įstaty
mus , apibrėžiančius seimūnų 
veiklą. Antradienį pirmą kartą į 
posėdį susirinko šį klausimą na-
grinėsianti speciali darbo grupė. 

Šios darbo grupės vadovas 

Raimondas Šukys pripažino, 
kad konstitucinis Seimo nario 
veiklos apibrėžimas yra vienas 
griežčiausių visoje Europoje. 

R. Šukys mano, kad parla
mentarams dar gali tekti kreip
tis į KT, kad pastarasis iki galo 
tiksliai paaiškintų, -ar ankstes
nė KT nutartis apima ir Seimo 
narių pajamas, gaunamas iš tu
rimų akcijų įvairiose įmonėse. 

„Jei iš tiesų Konstitucinis 
Teismas tokį išaiškinimą patvir
tintų, tektų jį vykdyti, tačiau 
mums tektų kurti ištisą naują 
modelį, kaip laikinai atriboti 
nuo asmens, tapusio Seimo na
riu, jo turimas akcijas", sakė R. 

Šukys. 
Be to, R. Šukys abejoja, a r 

toks griežtas KT įpareigojimas 
nevaržytų Seimo narių ir jų šei
mos narių asmens teisių, val
dant jiems priklausantį turtą. 

Pasak darbo grupei vado
vaujančio parlamentaro, Civili
niame kodekse asmens ir jo šei
mos turto apibrėžimas yra pa
kankamai aiškus ir Lietuvai pa
kaktų j au pradėtos praktikos, 
kuomet Seimo narys atsiriboja 
nuo tų sprendimų, kurie gali tu
rėti naudos ar įtakos j am prik
lausomam turtui. 

„Man atrodo, būtų kur kas 
paprasčiau, jei toliau galiotų tas 

kontroles mechanizmas, kuriuo 
stebima, ar parlamentarai ne-
painioja savo privačios ir viešos 
veiklos. Lietuvai nauji modeliai, 
yra nebūtini. Tai iš mūsų atim
tų dar daugiau sąnaudų ir kiltų 
daugiau problemų", aiškino R. 
Šukys. 

Tačiau kitas parlamentaras, 
taip pat dalyvaujantis specialios 
darbo grupės veikloje, Algiman
tas Salamakinas su tokia gru
pės vadovo nuomone kategoriš
kai nesutinka. Pasak jo, Seimo 
nario veiklą nuo verslo atriboja 
net du Konstitucijos straipsniai. 

„Sprendžiant par lamenta
rams N u k e l t a į 5 ps l . 

Konservatorius 
pašiurpino 

„valstiečio" 
pasiūlymai 

Vilnius , sausio 4 d. (BNS) 
— Opozicinė dešinioji Tėvynės 
sąjunga pasipiktino Seimo pir
mininko pavaduotojo, Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos atstovo Al
fredo Pekeliūno siūlymais Lie
tuvai užimti tarpininkės pozici
ją santykiuose tarp Europos 
Sąjungos ir Rusijos. 

„Šokiruojanti Seimo Euro
pos reikalų komiteto pirminin
ko mąstymo logika, kai apie 
Lietuvą, j au beveik prieš metus 
tapusią Europos Sąjungos na
re, kalbama lyg apie valstybe, 
tebesančią už ES ribų", rašoma 
konservatorės Rasos Juknevi
čienės pranešime. 

Idėją, jog Lietuva galėtų 
būti tarpininke gerinant Euro
pos Sąjungos ir Rusijos santy
kius, o šiame procese gali būti 
vietos ir Seimo Europos reikalų 
komiteto (ERK) veiklai, A. Pe
keliūnas iškėlė pirmadienį vy
kusiame ERK posėdyje. 

Anot konservatorės, parla
mentiniam Europos reikalų ko
mitetui vadovaujantis A. Peke
liūnas, „neseniai bandęs reabi
lituoti komunis t ines aukštą
sias partines mokyklas, dabar 
prabilo apie naują Lietuvos už
sienio politikos kryptį". 

Konservatore klausia, a r 
tai esanti „laisva pošventinė 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
improvizacija Rusijos tema, ar 
Leningrado aukštosios parti
nės mokyklos absolvento są
moningas ta rp in inkavimas , 
atstovaujant Rusijai Lietuvo-
j e r . 

Prezidentas Valdas Adamkus lankėsi Respublikinėje Vilniaus universitetinėje vaikų ligoninėje bei dalyvavo trijų 
naujai įrengtų skyrių atidaryme. Šalies vadovas buvo supažindintas su ligoninės plėtros planais ir teikiamų me
dicinos paslaugų pertvarkymu, taip pat šiuo metu vykdomu remontu vaikų gydymo centre. „Šioje ligoninėje 
matau pasiaukojamo darbo pavyzdį", teigė prezidentas. Nuor.: Valdas Adamkus ir sostinės mero žmona Agnė 
Zuokienė vaikų ligoninės naujų skyrių atidaryme. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Pagal ekonominės laisvės 
indeksą Lietuva užima 23 vietą 

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 
— Lietuva pagal ekonominę 
laisvę užima 23 poziciją pasau
lyje ir, palyginti su 2004 metų 
ekonominės laisvės indeksu, 
kurį apskaičiuoja JAV ekonomi
nių tyrimų grupė ..Heritage 
Foundation" ir įtakingas verslo 
leidinys ,,Wall Street Journa r , 
nusileido 1 laipteliu žemyn. 

Pirmąją vietą pasaulyje pa
gal ekonominės laisvės indeksą, 
kaip ir pernai, užima Honkon
gas. I trejetuką taip pat pateko 
Singapūras ir Liuksemburgas, 
pastarasis iš trečiosios vietos iš
stūmė Naująją Zelandiją. JAV7 

ekonominės laisvės vertinime 
užėmė 13 vietą. 

Estija pasaulio ekonominės 
laisvės vertinime užėmė net 
ketvirtą vietą, tuo tarpu Latvi
jai atiteko 28 vieta. 

Palyginti su 2004 metų in
deksu, ekonominė laisvė Latvi
joje padidėjo, o šalis bendrame 
vertinime pakilo 1 laipteliu. Es
tija per metus pakilo per dvi 
vietas. 

„Heritage Foundation" tei
gimu, nepaisant pastarųjų me
tų politinių įvykių, Lietuvai pa
vyko užsitikrinti tęstinę ekono
minę sėkmę. „Tačiau naujoji 
saus; įsigaliojusi pensijų siste
ma gali komplikuoti biudžeto 
prognozes", rašoma „Heritage 
Foundation" pareiškime. 

Keičiasi civilinės būklės aktų liudijimai 
Vilnius , sausio 4 d. (ELTA) 

— Lietuvos gyventojai jau pra
dėjo gauti naujus, modernius 
santuokos sudarymo, ištuokos, 
gimimo bei mirties liudijimo 
dokumentus. 

Šie dokumentai pagaminti 
Teisingumo ministerijos užsa
kymu. 

Pirmieji naujuosius liudiji
mus gavo Alytaus ir Radviliškio 
gyventojai, nes pasibaigus se
niesiems blankams šiems ra
jonams pirmiausia ir buvo iš
siųsti nauji dokumentai. 

Pasak teisingumo ministro 
Gintauto Bužinsko, nors nauji 
dokumentai jau išduodami, pri
valomai keisti senųjų į naujus 
nereikės: galios ir senieji, ir 
naujieji liudijimai. Apie tai in
formuotos užsienio šalyse esan
čios Lietuvos konsulinės įstai
gos bei kitų valstybių atsakin
gos institucijos. 

Didžiausias naujųjų liudiji
mų privalumas tas, kad jie la
biau apsaugoti nuo galimo klas
tojimo. 

Teisingumo ministras G Bužinskas (k) ir Valstybės dokumentų technolo
ginės apsaugos tarnybos direktorius V Juknevičius pristatė naujuosius ci
vilinės būklės aktų liudijimus. Tomo ČerniJevo (ELTA) nuotr 

Valstybės dokumentų tech
nologinės apsaugos tarnybos di
rektorius Vaclovas Juknevičius 
atkreipia dėmesį, kad naujuose 
blankuose panaudoti net šešio
lika įvairaus sudėtingumo ap
saugos priemonių. Dokumentus 
spausdinusi spaustuve „Lodvi-
la" pirmą kartą panaudojo vadi
namąją vaivorykštinę spausdi
nimo technologiją. 

Kaip primena Teisingumo 
ministerija, iki 1990 metų pa
baigos Lietuvoje buvo išduoda
mi sovietiniai civilinės būkles 
aktų liudijimai. Liudijimų pa
vadinimai ir skiltys buvo spaus
dinamos lietuvių ir rusų kalbo
mis. Atkūrus nepriklausomybę, 
dar beveik aštuonis mėnesius 
buvo naudojami senieji sovieti
niai liudijimai. 

Tarnybai 
padaugėjo 

darbo 
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 

— Nuo šių metų pradžios įsi
galiojus naujam įstatymui Ly
gių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai padaugėjo darbo. 

Pasak tarnybos patarėjo 
Valdo Dambravos, jau pirmo
siomis šių metų dienomis tar
nyba gavo skundų dėl diskrimi
nacijos dėl negalios, amžiaus, 
tautinės priklausomybės. 

Iki šiol Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba nagri
nėjo skundus tik dėl diskrimi
nacijos dėl lyties, seksualinio 
priekabiavimo. 

Nuo sausio 1 dienos įsi
galiojus Lygių galimybių įstaty
mui, tarnybai pavesta nagri
nėti skundus dėl kitų diskrimi
nacijos formų — dėl amžiaus, 
lytinės orientacijos, negalios, 
rasės a r etninės priklausomy
bes, religijos ar įsitikinimų. 

D. Kutraitė 
vadovaus 

naujai įstaigai 
Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) 

— Buvusi žurnalistė ir prezi
dento Rolando Pakso patarėja, 
viešųjų ryšių specialiste Dalia 
Kutraitė tapo naujai kuriamo 
Strateginių komunikacijų cen
tro (SKC) direktore. SKC stei
gėjai — D. Kutraitė ir viena di
džiausių reklamos agentūrų 
Lietuvoje TBWA/VIDEVITA. 

„Nors viešieji ryšiai dabar 
itin populiarūs, supratimas 
apie juos vis dar ganėtinai siau
ras. Norime keisti požiūrį, jog 
ši veikla — tai tik galimybe at
sidurti dienraščių puslapiuose 
ar žinių reportažuose", sake 
SKC direktorė D. Kutraitė. 

Europos 
Parlamento 

nariai 
liko abejingi 
B r i u s e l i s , sausio 4 d. 

(BNS) — Europos Parlamente 
nesusilaukė pakankamos para
mos deklaracijos projektas dėl 
Raudonosios Armijos įsiverži
mo į Lenkiją 1939 metų rugsėjį. 

Vienas deklaracijos projek
to siūlytojų buvo Lietuvos euro-
parlamentaras konservatorius 
Vytautas Landsbergis. 

Deklaracijos autoriai ragi
no Europos Sąjungos įstaigas 
nepamiršti Molotov-Ribbentrop 
pakto, kuriuo nacių Vokietija ir 
stalinistinė Sovietų Sąjunga 
pasidalino įtakos sferas Euro
poje, drauge atverdamos kelią 
Baltijos šalių okupacijai. 

Tarp deklaracijai pritaru
sių europarlamentarų — buvę 
Lenkijos ir Estijos užsienio rei
kalų ministrai Bronislaw Gere-
mek ir Toom Hendrik Ilves, bu
vęs Latvijos finansų ministras 
Valdis Dombrovskis. 

Laikas, skirtas rinkti dek
laraciją remiančių europarla
mentarų parašus — trys mėne
siai — baigėsi pernai gruodžio 
24 dieną. Kad būtų galima dek
laraciją paskelbti EP vardu, jos 
autoriai privalėjo surinkti ne 
mažiau kaip puses iš 732 euro
parlamentarų parašus. 

Deklaracijos projektą pasi
rašė tik 88 Europos Parlamento 
nariai, ir ji buvo atmesta. 

Į pokylį — 
policijos 

automobiliu 
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 

— Generalinis prokuroras An
tanas Klimavičius antradienį 
kreipėsi į Prokurorų etikos ko
misiją, prašydamas įvertinti 
savo pavaduotojo Vytauto Bar
kausko elgesį, kai šis į nauja
metinį pokylį atvyko policijos 
ekipažu. 

Kaip pranešė Generalinė 
prokuratūra, Prokurorų etikos 
komisija savarankiškai gali tai
kyti poveikio priemones, kurias 
numato prokurorų etikos ko
deksas. 

Anot pranešimo, jei etikos 
komisija V. Barkausko veikloje 
nustatytų ne tik kodekso nor
mų ir etikos principų pažeidi
mų, bet ir tarnybinio nusižengi
mo ar prokuroro vardą žemi
nančio poelgio požymių, tyrimo 
medžiaga gali būti perduota ge
neraliniam prokurorui ir siūlo
ma atlikti tarnybinį patikrini
mą. 

Antradienį dienraščiai pra
nešė, kad nusibodus laukti tak
si automobilio, generalinio pro
kuroro pavaduotojas V. Bar
kauskas su žmona į pokylį at
vyko policijos automobiliu. 

„Pusantros valandos ban
džiau prisiskambinti taksi, ta
čiau automobilis taip ir neatva
žiavo", dienraščiui „Lietuvos 
rytas" sakė V. Barkauskas. 

Bet jis neigė pats skambi
nęs į policiją ir prašęs atsiųsti 
tarnybinį automobilį. 

„Naujųjų metų išvakarėse 
mane policijos pareigūnai pa
sveikino švenčių proga. Pasi
guodžiau, jog niekaip negaliu 
išsikviesti taksi. Pro šalį va
žiavo policijos automobilis ir 
mane pavežė iki centro", paaiš
kino generalinio prokuroro pa
vaduotojas. 

Anot dienraščio, yra mano
ma, jog V. Barkauskui tarnybi
nį automobilį iškvietė sostinės 
policijos vadovo pavaduotojas 
Juozas Kandzežauskas. 

Sostinės policijos atstovai 
bandė aiškinti, kad policininkų 
pareiga — teikti ir socialinę pa
galbą. Viena jos formų — pa
vežti žmogų, jeigu šiam ne
pavyksta N u k e l t a į 5 psl . 

Jubiliejaus proga žymiam 
kalbininkui — laikrodis gintare 

įteikė laikrodį. įspaustą gintaro 
fragmente. 

Lituanistikos tradicijų ir 
paveldo įprasminimo komisijos 
pirmininkas padėkojo už moks
lu ir kūryba išreikštą rūpestį 
mūsų didžiausia nacionaline 
vertybe — lietuvių kalba. „Jos 
medis buvo, yra ir turi būti pri
žiūrimas remiantis i r Jūsų dar
bais, Jūsų mokinių tolesniais 
tyrinėjimais", rašoma padėkoje. 

Sveikindamas įžymųjį bal
tistą, kalbos istoriką, jubilie
jaus proga, Č. Juršėnas pažy
mėjo, kad prieš 60 metų. 1945-
aisiais, į Vilniaus universitetą, 
pasirinkęs lietuvių kalbos ir li
teratūros studijas, atėjo Zigmas 
Zinkevičius. 

„Kai prieš porą metų, susi
rinkę į Seimą, pasidžiaugėme 
Didžiojo lietuvių kalbos žodyno 
paskutiniuoju — XX tomu, tada 
prisiminėme ir Kazį Būgą — to 
žodyno pradininką. Šiandien 
malonu pastebėti, kad tarp Z. 
Zinkevičiaus ir K. Būgos yra 
tvirtas laiko tiltas, kurį šios 
dienos jubiliatas padėjo pasta
tyti: pirmiausia tuo. jog pasirū
pino išleisti K. Būgos raštus, ir 
galiausiai tuo, jog padovanojo 
tautai lietuvių kalbos istoriją", 
sakė Č. Juršėnas. 

Zigmas Zinkevičius 
Mykolo Affihrsio 'ELTA) nuotr 

Vilnius, sausio 4 d. (ELTA) 
Į — Lituanistikos tradicijų ir pa-
| veido įprasminimo komisijos 

pirmininkas. Seimo pirmininko 
pavaduotojas Česlovas Juršė-

\ nas 80-mečio proga pasveikino 
Mokslų akademijos narį profe-

i šorių Zigmą Zinkevičių. 
Pabrėždamas, kad lietuviš

kas akmuo — gintaras simboli
zuoja mūsų tautos atkaklumą, 
ryžtą per visus nelengvus laiko-

j tarpius, Č. Juršėnas jubiliatui 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j .v.s . Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

Įspūdingos 
Kauno „Aušros" 

draugovės sueigos 
Į metų pabaigą skuba mūsų 

skautiškos dienos. Greitai su
kasi mūsų gyvenimo ra tas . 
Belieka tik pasidžiaugti, jog 
mūsų „Aušros" draugovės sesės 
nepasiduoda laiko tėkmei. Dar 
IV amž. pr. Kr. graikų filosofas 
Diogenos paklausė: „Ar turiu 
ilsėtis todėl, kad esu senas? Ar 
gerai daro varžovas, kai artė
damas prie finišo sulėtina 
žingsnius?" Mūsų sesės rankų 
nenuleidžia, nesiilsi — kiek
viena pagal jėgas dirba darbą. 
Davėm kartą gyvenime prie
saiką Dievui, tėvynei, Artimui 
ir ją reikia iki mūsų gyvenimo 
kelionės finišo tesėti. 

Ką mes veikiame? Kiek
vieną mėnesį darome sueigas, 
kurios mus suburia į draugišką, 
mielą skautišką šeimą. Kiek
viena sueiga sukelia gerus, 
mielus prisiminimus. Ryškiau
sią pėdsaką paliko kelios: 
Vasario 16 d. minėjimas, Gedu
lo ir Vilties diena — birželio 14-
oji i r liepos 29-osios dienos 
sueiga. 

V a s a r i o 16-oji 

Įspūdingiausia buvo tai, kai 
iš Karo muziejaus vykusio 
minėjimo, atvykome į neprik
lausomos Lietuvos paskutinio 
ministro Juozo Urbšio memo
rialinį butą. Atvykome tuo 
laiku, kuomet per Lietuvos tele
vizija transliavo šv. Mišias iš 
Vilniaus katedros. Susikau
pėme maldai už savo mylimą 
tėvynę ir mes. Jaunas kunigas 
maldavo Viešpaties malonių, o 
žmonės atsiliepdavo: „Meldžiam 
Tave, Viešpatie!" 

— Meldžiamės už Lietuvą ir 
jos žmones, kad būtų kantrūs 
varge ir ištvermingi maldoje; 

— Meldžiam, kad šalies 
vadovai išmintingai vadovautų 
ir remtųsi Dešimties Dievo 
įsakymų Konstitucija; 

— Meldžiamės už save 
pačius ir brolišką vienybę. 

Prie altoriaus eina jauni
mas su atnašomis. Neša plytas, 
kaip simbolį, tai indėlis į Tautos 
kūrimą. Mergina neša gran
dines — simbolis, kad išsilais
vintumėm iš vidinės nelaisvės, 
neapykantos. Neša erškėčiuose 
augančias baltas lelijas, tai — 
kad mes būtumėm kaip grūdas 
nukritęs į gerą dirvą. 

Katedroje daug žmonių. 
Priekyje gerb. Vyt. Landsbergis 
su žmona ir kiti aukšto rango 
pareigūnai. Gražios lietuviškos 
giesmės aidėjo per šv. Mišias, 
įsimintinos buvo šv. Mišios, 
jautėsi visų mūsų godos, neri
mas dėl tėvynės ateities. Mišių 
pabaigoje sugiedotas Tautos 
himnas. Stovėjome pagarbiai ir 
mes, kartu giedojome. Tikriau
siai Tautinė giesmė aidėjo 
visose Lietuvos bažnyčiose. O, 
kad ji, kaip Kudirkos „Varpas", 
pažadintų visų žmonių širdis, ir 
visi žmonės, ne tik skautai , 
pajustų jog viską reikia daryt ' 
Dievui, tėvynei. Artimui. 

Tokia nuotaika tęsėme 
mūsų sueigą. Apžiūrėjome 
nedidelį J. Urbšio kambarį. Jo 
parašytas knygas, pasaulinės 
klasikos knygų vertimus Ant 
vienos sienos didelis J. Urbšio 
portretas, ant krūtinės ordinai, 
medaliai. Pasirašėme didelėje 
storoje knygoje. Kiek parašų, 
kiek minčių, pagarbos tam 
didžiajam Lietuvos Žmogui! 
Nusipaveikslavome prie jo 
portreto. Prie kitos sienos, po 

stiklu kalinio tremtinio rūbai jo 
ir žmonos Elenos. Žvilgteri 
žemiau į kitus stendus, ten 
sudėt i pageltę dokumentai, 
apdovanojimai ir kt. Vienas iš 
dokumentų šiurpą keliantis. 
Raštas parašytas 1940 m., tuo
metinio Vidaus reikalų minis
tro, su prašymu patvirtinti, kad 
J. Urbšys pavojingas žmogus 
Respublikai, reikalingas išvežti 
iš Lietuvos. Raštas adresuotas 
Jus tu i Paleckiui... „Tvirtinu" — 
ir J . Paleckio parašas. Skaudu, 
sunku ir geda skaityti šį žodį ir 
maty t i parašą. Nejau nesu
drebėjo pasirašančiojo širdis ir 
ranka? 

J . Urbšys su žmona (dr. 
Mašioto dukra), buvo ištremti į 
Tambovo sritį. Nuo 1941 m. 
birželio 22 d. buvo įkalintas try
likai metų įvairiose Rusijos 
kalėjimuose — Tambovo, Sara
tovo, Maskvos, Kirovo, Gorkio, 
Ivanovo, Vladimirovo. Išleistas 
į laisvę 1954 metų rudenį. 1956 
meta is gavo leidimą grįžti į 
Lietuvą. Būdamas a iškaus , 
šviesaus proto J. Urbšys paliko 
šią ašarų pakalnę 1991 m. 
gegužės 1 d., sulaukęs 96-nerių. 

Žvelgi į sienas, stendus su 
dokumentais — liudijančius 
garbingą ir sunkų mūsų tau
tiečio gyvenimo kelią ir sunku 
pasidaro dūšioje. Einame į kitą 
kambarį- Cia jau linksmiau, 
kita nuotaika. Paruoštas stalas. 
Mūsų laukė arbatėlė, kavutė, 
sumuštiniai, sausainiukai ir 
kitokie skanumynai, vėliau ir 
po karštą dešrelę gavome! 
Pasistengė mūsų gerosios sesės 
Kazytė Galaunienė, Levutė 
Leokadija Benešiūnaitė ir J . 
Urbšio dukterėčia Marytė 
Urbšytė, belaukdamos mūsų 
ateinančių iš Vasario 16 d. 
minėjimo. 

Tradicinė malda, laužas-
žvakelė ir sėdome prie stalo. 
Daug gražių prisiminimų išgir
dome apie J. Urbšį. Visa tai paį
vairino lietuviškos dainos, o kai 
lietuvis dainuoja, tai ir visus 
vargus išdainuoja ir ant dūšios 
linksmiau pasidaro. Sesė Le
vutė prisimindama J. Urbšį 
pasakoja, kaip 1957 m., dirbda
ma med. sesele Raud. Kryžiaus 
ligoninėje, chirurginiame sky
riuje, susipažino su Juozu 
Urbšiu. Levutė apibūdino jį, 
kaip tiesų, dorą, kultūringą, 
gerbiantį kitus žmogų. Visi 
gerbė jį, žavėjosi juo. 

Sesė Kazytė Galaunienė 
pasakojo, kad J. Urbšys buvo jų 
šeimos artimas draugas Iš
girdęs, jog Č. Milošas gavo 
Nobelio premiją, atskubėjo pas 
juos į namus pasidžiaugti šia 
gera žinia, nes Milošas kilęs iš 
Lietuvos. J. Urbšys buvo diplo
matinės tarnybos veikėjas. Jo 
žmona sekė spaudą, darė ver
t imus. Ji išleido labai vertingą 
knygą apie savo vaikystę, 
gyvenimą „Prie žibalinės lem
pos", pati iliustravo. 

J. Urbšys ir tremtyje galvo
jo apie Lietuvą. Ilgą laiką buvęs 
kalėjimuose, vienutėse — 
stiprybės sėmėsi maldoje. Tai 
jam padėjo išlikti, nepalūžti . 
Parašė kelias knygas. Svarbūs 
jo prisiminimai. „Urbšys labai 
morali asmenybė, — kalbėjo 
sesė Kazyte, — būdamas vienu
tėje, daug ką permąstę, atleido 
savo priešams". Atgimimo 
metu, laišku kreipėsi į V. 
Landsbergį ir A. Brazauską, 
norėdamas vienybės, santarvės. 
To reikėjo Lietuvai. 

Vasario 16—osios paminė j ime J . Urbš io muzie ju je . Iš ka i rės — sesės: Olga, Eugeni ja , A ldona , I r e n a , L e v u t ė , 
Bronelė ( d r a u g i n i n k e ) , Aldona R., Na ta l i j a , K a z y t ė , La ima ir seselė Teresė . 

DRAUGAS 

2004 m. s k a u t ų stovykloje prez. An tano S m e t o n o s ūkyje Užulėnyje. Iš ka i r ė s : Leokadi ja B a n e š i ū n a i t ė , K a z i m i e r a 
K a i r i ū k š t y t ė - G a l a u n i e n ė , Lietuvos skauč ių seser i jos v.s. Stefanija G e d g a u d i e n ė , v.s. Eugen i j a A l e k n i e n ė , d r a u 
gininke v . s . Bronelė Gruodytė—Inokait ienė. 

Sesės stovykloje gardžiuoja^i rūgš tyn ių s r i u b a . Sėdi iš ka i r ė s : d r a u g i n i n k e Bronelė I n o k a i t i e n ė , A l d o n a 
Aglinskienė, D a n u t ė Indr iūn ienė ; stovi — Sofija Arnas t ausk ienė . 

Prisiminimais pasidalino ir 
sesė Laima Akstinaitė. 1987— 
1988 m. kilus Atgimimo bangai. 
Laimutė mokytojavo Vilniaus 
Čiurlionio vidurinėje menų 
mokykloje. Mokytojai, sužinoję, 
jog J. Urbšys gyvena Kaune. 
Pramonės pr., siuntė du ats
tovus pas jį, pasveikinti ir kartu 
įteikti paveikslą. Aplankę, 
pabuvoję, rengėsi išeiti, bet J. 
Urbšys kategoriškai pareiškė: 
„Mūsų šeimoj, be arbatos 
neišleidžia!" Ir šūktelėjo savo 
dukterėčiai: „Maryte, arbatos, 
arbatos'" Kadangi Laimutė irgi 
buvo t remtinė jie pasidalino 
tremties prisiminimais. Ir čia, 
Pramonės prospekte, kur per 
langą girdisi didelis pravažiuo 
jančių automobilių ūžesys, J. 
Urbšys sakė: „Dievas mane 
apsaugo nuo triukšmo, nes aš 
apkurtau viena ausim ir nieko 
negirdžiu, kai už lango vyksta 
triukšmas". 

Baigėsi mūsų sueiga J . 
Urbšio namuose. Sesė Laimute 
įteikė Marytei ano meto apsi
lankymo Urbšiu šeimoje nuo
trauką ir rėmelius. Nuotraukoje 
dar tokie jauni. Laimutė, Urb
šys ir Marytė. Marytė Urbšytė 
nudžiugo: tokios nuotraukos 
dar neturėjo. 

Kaip ir visada, tradiciškai 

užbaigėm savo sueigą mūsų 
„Vakaro" giesme. Pagerbėm J. 
Urbšio prisiminimą. Beje, sesė 
Aldutė Šabaniauskaitė-Rau-
gelienė. arbatėlės metu su
skaičiavo kiek mūsų esama prie 
stalo. Pasirodo — penkiolika 
Ant sienos, prieš stalą, dail. P. 
Stausko nutapytas J. Urbšio 
portretas, tad mūsų prie stalo, 
iš viso — šešiolika! Jis — su 
mumis! Mielas sutapimas! 
Vasario 16-oji ir mūsų šešiolika. 
Šaunu ar ne? Atsisveikinam. 

Antroji įsimintina sueiga 
įvyko birželio 14 d. Z. Kuz-
mickio bibliotekoje — muzieju
je. Minėjome Gedulo ir Vilties 
dieną, apie tai jau aprašėme 
anksčiau „Skautybės kelio" 
skiltyse. 

Trečioji sueiga nee i l inė 

Sesei Kazytei, mūsų balta
jai obelėlei sukako 80! Gražus, 
garbingas jubiliejus. Atšven
tėme ankstėliau, liepos 29 d., 
kadangi sesė laukė svečių iš 

Bio. Kaip visada, malda, 
mūsų kuklus laužas — žvakių 
liepsna, o toliau viskas einasi 
pagal iš anksto numatytą 
dienotvarkę. 

sei Kazytei įteikta rau
donų rožės žiedų ir pumpurų 

piramidė — 80 žiedelių! Pakel
tos šampano taurės už gražią, 
šviesią ateitį. O Kazytė mus 
pavaišino dideliu dideliu, labai 
skaniu tortu. Dalyvavo ir mūsų 
gerb. LSS v.s. Stefutė Gedgau
dienė. Jai dėkojome už gražią 
stovyklą šią vasarėlę. Susir inko 
per 150 skaučių,-tų. Kai kurie 
iš mūsų — sesė Sofija, brolis 
Petras pabuvoję stovykloje 
pirmą kartą, buvo sužavėt i . Br. 
Petras pasisakė, jog akys jam 
sudrėko, jo atsargos kar in inko 
širdis suvirpėjo, kai įeinančius į 
aikštę skautus išgirdo skanduo
jant: „Saulė lyja — kairę, kairę, 
kairę — mums smagu! Lietus 
lyja, — kairę, kairę, kairę — dar 
smagiau'" 

Sesė Aldute Š a b a n i a u s -
kaitė-Raugelienė apie pa t i r tus 
malonumus stovykloje, galėjo 
kalbėti, kad ir dvi v a l a n d a s 
nesustodama, tiek daug džiaugs
mo patyrė. „Koks gaivus žemės 
kvapas kilo nuo garuojančios po 
lietaus žemės! Kaip gražia i 
spindėjo l ie taus lašel ia i a n t 
žolynų, nušviesti saulės! O, kaip 
gera buvo valtyje sup t i s an t 
Lėnos ežero bangu, šalia van
dens lelijų ir nendrių '" 

Kiekvienas turė jo savus , 
malonius įspūdžius, o visiems, 
be išimties, pa t iko kunigo 
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dekano Gintaro Joniko atlaiky
tos šv. Mišios gamtoje. Br. Pet
ras skaitė skait inius skirtus šv. 
Mišioms ir patarnavo kunigui 
prie al toriaus. 

Sesė Stefutė moka ne tik 
gražiai, įdomiai surengti geras 
stovyklas, ji moka parengt i , 
ugdyti jaunąją skautų kar tą 
ateičiai. Moka ji pradžiuginti ir 
vyresnio, ga rbaus amžiaus 
skautes. Šį kartą ji atvyko su 
gražiu, garbingu t ikslu. LS 
Seserijos įsakymu s. Kazytei, s. 
Levutei-Leokadijai ir sesei 
Bronelei buvo pakelti skautiški 
laipsniai. S. Levutė ir s. Kazytė 
tapo žaliaskarėmis skautėmis. 
O Lietuvoje žalia — tai laukų 
spalva. Sesė draugin inke s. 
Bronelė — dabar j au V.S.! 
Labai, labai smagu! 

Įvert inimas teisingas. Visos 
jos savo darbais yra to nusipel
niusios. S. Kazytė, pasižyminti 
kuklumu, be galo miela šypse
na, tarė : „O man toks mielas ir 
gražus mėlynas kaklaryšis ir 
toks brangus, galėjau ir toliau jį 
ryšėti..." 

Visų šių sesių bendras 
bruožas — mokėjimas ben
draut i su visais. Jos pri ima 
kiekvieną žmogų tokį koks jis 
yra. Iš jų sklinda meilė ir šilti 
j ausmai a r t imui . Todėl po 
kiekvienos sueigos mes J aunė -
jame", t ampame linksmesnės, 
ryžtingesnės, pamirštame savo 
turėtas ar tur imas negales (o 
kas jų neturi?). 

Apie kiekvieną iš jų galima 
parašyti daug. Dar vienas bend
ras bruožas — meilė Tėvynei, ir, 
be abejo, meilė Dievui. Sesės 
Bronelės vyras buvo smetoninis 
kapitonas. Tremtyje išbuvo 10 
metų. Bronelei teko mokytojau
ti kur rasdavo vietos, nes, suė-
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mus vyrą, teko palikti mokyto
javimą vidurinėse mokyklose. 
Keitė darbus, reikėjo vienai 
auginti sūnus. Sesei Kazytei už 
antitarybinę veiklą ir ryšius su 
partizanais teko kalėti. Buvo 
nuteista 25 metams. Tai įvyko 
1952 m., bet 1956 m. tūkstan
čiai ištremtų ir nuteistų grįžo į 
Lietuvą, jie buvo išteisinti bylos 
buvo peržiūrėtos. Grįžusi gerų 
tėvynainių dėka gavo darbą M. 
K. Čiurlionio muziejuje. 

s. Kazytė skautės priesaiką 
davė pogrindžio sąlygomis 1962 
m. Skaučių pogrindyje dalyvavo 
tokios skaučių vadovės kaip 
Elena Barščiauskaitė (skautė 
nuo 1925 metų), pedagogės 
Vladislava ir Sofija Arminaitės, 
Ramunė Skipitytė-Daugelienė, 
Julija Radzevičiūtė, Marytė 
Vizgirdaitė, O. Čebatarauskie-
nė, Alė Gabrėnienė ir kt. Čia 
sesė Kazytė ir sut iko sesę 
Levutę, kuri kartu gyveno su E. 
Barščiauskaitė. Gražus sesių 
skaučių būrys, kurios niekada 
neužmiršo skautiškos prie
saikos žodžių. 

Suteikėme šiek tiek žinių 
apie mūsų skautiškas dienas ir 
darbus. Džiaugiamės, jog mes 
turime pastovias tr is vietas, kur 
galime pastoviai daryti sueigas. 
Pagrindinė mūsų būstinė — A. 
ir P. Galaunių namai , J . 
Kuzmickio muziejus, o Vasario 
16 d. esam vėl laukiamos J. 
Urbšio memorialiniam bute. 

Budėkime! 
Gerų darbų, siekių 2005-

uose metuose! 
Sėkmingo skautybės kelio! 

LS Seserijos vyr. sesių 
Kauno ^Aušros" draugovės 

metraštininke 
Olga Žilinskienė 

mailto:a@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.illinoispain.com


Rochester miesto meras 
W. Johnson apsi lankė 
lietuviškose pamaldose 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje. Po Mišių meras dar 
valandėle b e n d r a v o su 
parapijiečiais. Šių metų 
gegužės mėnesį meras W. 
Johnson p lanuoja lan
kytis Lietuvoje. Iš kairės: 
Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas R. Česonis, 
Rochester LB apyl inkės 
pirm. B. Litvinienė, kun. 
K. Gražulis, Rochester 
miesto meras W. Johnson, 
parapijos klebonas kun. 
D. Mockevičius. 

STATISTIKOS PAKLAIDOS IR POLITIKOS KLAIDOS 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Dar prieš keletą metų 
pradėjus aktyvias diskusijas dėl 
Lietuvos kaimo likimo, mūsų 
valstybei įstojus į Europos 
Sąjungą (ES), tiek iš dešinės, 
tiek iš kairės pasigirsdavo ne
dviprasmiškų užuominų, esą, 
Lietuvos žemės ūkyje dirba per 
daug žmonių. Ekonomikos ir 
ūkio ekspertai, pasiremdami 
tarptautinės statistikos bei 
verslo analitikų informacija, vis 
primena,' jog Vakaruose žem
dirbiai sudaro tik 4-5 proc. visų 
dirbančiųjų, o tuo tarpu Lie
tuvoje — apie 16-18 proc. Ta
čiau, kaip nuolat primenama, 
darbo našumas mūsų šalies 
žemės ūkyje menkas; nors jame 
dirba penktadalis visų užimtų 
gyventojų, pagaminama tik 
10-11 proc. bendrojo vidaus 
produkto (BVP). 

Beveik ketvirtį amžiaus 
žemės ūkio problemomis besi
dominti Lietuvos sociologijos ir 
filosofijos instituto mokslinė 
bendradarbė Vida Kazlauskienė 
„Draugo" skaitytojams tvirtina, 
kad tokie teiginiai ne visiškai 
pagrįsti. Išsamiai išanalizavusi 
įvairiais laikotarpiais atliktus 
mūsų šalies statistikos specia
listų tyrimus, ji pastebėjo, jog 
ne visi faktai ir duomenys yra 
objektyvūs. Antai, prie žemės 
ūkiu besiverčiančių asmenų 
priskiriami ir kitų kaime gyve
nančių visuomenės sluoksnių 
atstovai, pavyzdžiui, pagalbi
niai darbininkai, amatininkai. 
netgi transporto darbuotojai. 

„Jokiu būdu negalima va
dinti žemės ūkio darbuotojais 
visų kaime gyvenančių žmonių. 
Statistikos specialistų pateik
tose analizėse pasigendama 
tikslesnių skaičiavimo būdų ir 
kriterijų, todėl iki šiol nėra 

labai aišku, kokiai daliai 
kaimiečių žemė yra pagrindinis 
jų pragyvenimo šaltinis, o ko
kiai — tik papildomas. Lietuva, 
tapusi visaverte Europos Są
jungos nare, galų gale turi 
atskirti tuos veiklos principus ir 
jų nepainioti", — sakė V. Kaz
lauskienė. 

Ar* visi ka imieč ia i — 
žemdi rb ia i? 

Savo argumentus pašneko
vė grindžia remdamasi Vaka
ruose išleistu tarptaut in iu 
ISCO klasifikavimo žinynu. 
Beveik pusės tūkstančio pus
lapių kataloge smulkiai išdės
toma kaip Europoje ir visame 
pasaulyje grupuojami įvairūs 
užsiėmimai. Laikantis tarptau
tinių ISCO klasifikavimo 
reikalavimų, išskirtos devynios 
pagrindinės darbinės veiklos 
grupės. Visų užsiėmimų dėl 
vietos stokos, aišku, nesura
šysime, todėl pravartu atkreipti 
dėmesį tik į keletą. Žemės ūkyje 
dirbantys asmenys priklauso 
šeštajai grupei. Jai priskiriami 
ūkininkai arba žemės savi
ninkai, dirbantys savo ūkiuose. 
taip pat žemę nuomoj antys 
ūkininkai, eiguliai, žuvivaisos 
darbuotojai, iš savo veiklos gau
nantys pajamų. 

„Šioje grupėje, skirtingai 
nuo lietuviškojo varianto, nepa
matysime nei amatininkų, nei 
transporto darbuotojų, nei 
pagalbinių darbininkų. J ie 
į traukti į kitas klasifikacijos 
grupes ir prie žemės ūkiu 
besiverčiančių asmenų nepri
skiriami, nors ir gyvena kaimo 
vietovėse'', — atkreipė dėmosį 
V. Kazlauskienė. Pavyzdžiui, 
staliai, statybininkai, siuvėjai ir 
kiti amatininkai sudaro septin
tąją grupę, o į paskutiniąją, de-

Cunami išk 
atokių Indijos sa 
Cunami nusiaubtose Niko-

barų salose Indijos karinis 
laivynas ieško gyvų aborigenų. 
Indija baiminasi, kad ši katas
trofa vienas iš paslaptingiau
sių pasaulio bendruomenių pa
stūmėjo į išnykimą. 

Trys patrulinės valtys šuka
vo Indijos vandenyno Didžiosios 
Nikobarų salos pakrantes, ieš
kodamos atsiskyrėliškai gyve
nančių šompenų išlikimo žen
klų. Jie yra vieni iš penkių An-
damanų ir Nikobarų salose 
gyvenančių aborigenų genčių, 
kurioms jau prieš cunamį, viso
je Azijoje nusinešusį per 
100,000 žmonių gyvybių, grėsė 
išnykimas. 

Mangrovėmis — tankiais 
medžių ir krūmų sąžalynais — 
apaugusi sala yra viena iš 
šimto salų, kurios iš dalies arba 
visiškai paliktos aborigenams 
„Nežinome, ar šompenai žuvo, 
ar išsigelbėjo. Iki šiol mūsų pas
tangos išsiaiškinti, ar jie išgy
veno, buvo bevaisės, todėl pra
dėjome šią misiją", — sakė mi
nėtos salos laivyno vadas, lei
tenantas Rajendra Jamwal. 

Medžiokle besiverčianti 
šompenų bendruomenė, kurią 
sudaro tik 250 gentainių, gyve
na palei upes pavojingose man
grovėse, kurios supa Kempbel 
Bejaus gyvenvietę, esančią 800 

vintąją yra patekę pagalbiniai 
darbininkai. 

Įdomu, jog agronomai, 
zootechnikai bei veterinarijos 
specialistai priskiriami antrajai 
grupei. Šiai grupei priklauso ir 
gyventojai, inžinieriai, buhalte
riai, mokytojai. 

P r i eva r t inės pol i t ikos 
pa l ik imas 

Ne vieno kosmopolitiškai 
mąstančio modernaus tautiečio 
ambicijas neretai užgauna ties-
mukiškas teiginys, kad Lietuva 
yra tradicinis žemės ūkio kraš
tas. V. Kazlauskienės nuomone, 
visiškai be reikalo techno-
kra t iškas jaunimas kratosi 
tokio savo gimtojo krašto 
įvaizdžio. Antai, airiai, olandai, 
šveicarai ar kitos žemės ūkio 
laimėjimais išgarsėjusios tautos 
nė kiek nesigėdi pabrėžti savo 
prieraišumo ir meilės žemei bei 
žemdirbystei. 

Žinoma, kolektyvizacija, 
vienkiemių naikinimas ir daug 
kitų neigiamų sovietines siste
mos veiksnių iš esmės pakirto 
senąsias lietuviško kaimo tradi
cijas, sumenkino jo kultūros 
paveldą. Tuo tarpu dauguma 
šiuolaikinių turtingų Europos 
valstybių nuolat jį puoselėjo ir 
turtino, kartu stiprindamos pri
vataus ūkio sektorių bei dieg-
damos našesnę ūkininkavimo 
sistemą. 

Senieji statistikos šaltiniai 
byloja, jog dar 1939 m. Lietuvos 
kaime gyveno net 77 proc. visų 
krašto žmonių. Vieni ūkininka
vo vidutiniuose bei smulkiuose 
ūkiuose, kiti gi vertėsi įvairiais 
amata is . V. Kazlauskienės 
nuomone, sovietmečiu skleistos 
kalbos apie neva anuo metu 
Lietuvoje siautėjusią ūkinę 
suirutę ir badą, tebuvo okupa-

ė!ė pavoju 
lų aborigenams 
km į pietus nuo Andamanų 
sostinės Port Blero. Šimtme
čiais jie vengdavo kontaktų su 
aplinkiniu pasauliu, ypač su 
indais. 

Nikobarų salų grandinę 
visa jėga užgriuvo milžiniškos 
cunami bangos, kurias sukėlė 
netoli Indonezijos Sumatros 
salos įvykęs stiprus žemės 
drebėjimas. 

„Mes turime juos surasti, 
jeigu jie yra gyvi. Tai rizikingas 
planas, bet esu čia tam. kad iš
gelbėčiau gyvybes, o po to min
čiau gamtos mįsles'', — pažymė
jo R. Jamvval, kuris bangoms 
užliejus salą, neteko namų ir turto. 

Lėktuvai į nukentėjusius 
rajonus gabeno maistą, o vy
riausybė stengėsi išsiaiškinti, 
kiek žmonių žuvo per šią katas
trofą. Oficialiais duomenimis, 
Indijoje cunami aukomis tapo 
mažiausiai 4,000 žmonių, o dar 
tūkstančiai dingę be žinios. 

Kadaise Andamanų gen
tims priklausė 350,000 žmonių. 
Šiandien iš jų telikę 10 proc. Iš 
kur kilo šio salyno čiabuviai, 
antropologams iki šiol yra 
paslaptis. Genetiniai tyrimai 
rodo, kad į pigmėjus panašūs 
žmonės tamsia oda ir smulkiai 
garbatonais plaukais Anda-
manuose gyvena mažiausiai 
60,000 metų. (BNS) 

cinės sistemos ideologų nuolat 
varoma nuvalkiota ir tendencin
ga propaganda. „Ne tiek per 
mūsų šalį praūžęs Antrasis 
pasaulinis karas, kiek pokarį 
prasidėjusios socialistinės refor
mos neatpažįstamai sujaukė 
Lietuvos kaimo gyvenimą", — 
teigė V. Kazlauskienė. Pasak 
jos, masinis kaimo nykimas 
prasidėjo kaip tik 1959 m. iki 
1979 m. Iš kaimo dėl įvairių 
priežasčių pasi traukė per 
650,000 gyventojų. 

Nostalgija senos ioms 
t radici joms 

Lietuvos kaimas, anot vieno 
žinomo politiko, šiandien atsi
dūręs sudėtingoje, sparčiai 
besikeičiančio gyvenimo kryž
kelėje. Ypač audringų permainų 
lavina užgriuvo žemės ūkį šią 
gegužę, kai mūsų valstybė 
įsiliejo į ES ekonominę, politinę 
erdvę. Kad ir kaip susiklostytų 
tolesnis mūsų kaimo gyventojų 
likimas, V. Kazlauskienė ne
abejoja, kad nevalia beatodai
riškai priimti atkakliai perša
mos ir „modernios" vakarietiš
kos žemės ūkio politikos. 

Ne viskas ir tose šalyse taip 
sklandu, kaip stengiamasi vaiz
duoti. Plačiųjų laukų ir didžiųjų 
bandų propagavimas anglams 
bei prancūzams, regis, jau davė 
karčių vaisių. Ačiū Dievui, Lie
tuvai pavyko išvengti kempin-
ligės ir įvairių kitų sunkiai 
prognozuojamų pavojų, grę
siančių stambiems ūkiams. 
Manau, kad mums neverta per 
daug blaškytis: turime išsaugoti 
bent tas lietuviškojo kaimo 
tradicijas, kurių neįstengė 
sunaikinti net okupantai. 
Nejaugi dabar pulsime griauti 
jas savo rankomis0 — retoriškai 
klausė V. Kazlauskienė. 

Beidžing šventykla vienam 
viešbučiui už 50,000 juanių 
(beveik 16,000 litų) pardavė 
teisę 2005 metų išvakarėse 
skambinti jos varpu, pranešė 
viešbučio vadovas. 

„Jietai" šventyklai nuspren
dus surengti tokias neįprastas 
varžytines, išskirtines teises 
nusipirko „Longąuan" viešbutis. 
Šiai garbingai užduočiai atlikti 
jis išrinko vieną iš savo svečių. 
„Gruodžio 31 dieną, švenčiant 
Naujuosius metus, šventykloje 
vyko religinės apeigos ir mes 
pakvietėme savo svečius jose 
dalyvauti, — žurnalistams sakė 
„Longąuan" viešbučio vady
bininkas Huang Yongfangas 
*Huang Jongfangas). — Apeigų 
metu išrinkome vieną iš savo 
svečių, kuris ir paskambino 
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DANUTE BINDOKIENE 

PARDAVĖ TEISE NAUJUjU METU VAKARĄ 
SKAMBINTI JOS VARPU 

1400 metų skaičiuojantį varpu. Tai neabejotinai jį 
pradžiugino". 

Pasak valstybines naujienų 
agentūros „Xinhua". kaina paly
ginti su praėjusiais metais 
smarkiai išaugo. Prieš metus 
šventykla už teisę paskambinti 
varpu iš lankytojų prašė vos 10 
juanių >apie 3 litus). Tačiau 
skambinimo varpais Naujųjų 
metų išvakarėse tradicija pa
sirodė esanti labai populiari, 
ypač tarp verslininkų, kurie 
tiki, kad turtas yra pagrindinis 
sėkmės faktorius. 

Kiekvienų Naujųjų metų 
išvakarėse šventyklos varpu 
suskambinama 108 kartus, nes 
skaičius aštuoni Kinijoje laiko
mas laimingu —jis simbolizuo
ja turtą ir gerovę. Bent jau šven
tyklai šis tikėjimas pasiteisina. 

(BNS) 

OLANDIJOS ORO UOSTĄ SAUGOS TULPES 
Tulpių ir narcizų, pasodintų 

aplink Amsterdamo Schifolo oro 
uostą, laukai pavasarį ne tik 
pražys ryškiomis spalvomis, bet 
ir padės lėktuvams saugiau 
nusileisti, pranešė oro uostas. 

Schifolo oro uosto atstovas 
spaudai nurodė, kad ryškiai 
žydinčios gėlės turėtų atgrasyti 
paukščius, kurie dažnai apgadi
na lėktuvus, kai kilimo arba lei
dimosi metu patenka į jų varik
lius. 

Pasak atstovo spaudai, tul
pių ir narcizų kvapas nubaidys 
peles ir kitus paukščių medžio
jamus graužikus, tode! sparnuo
tiems plėšrūnams nebeliks 
prasmės sukti ratus aplink oro 
uostą. „Seniai žinoma, kad gėlės 
yra naudinga priemonė. Be to, 
jos yra žymiai taikesnis būdas 
atsikratyti paukščiais už kitų 
oro uostų naudojamus meto
dus", — teigė atstovas spaudai. 

(ž.) 

Ar jau nereikia bijoti? 

Saugiai praėjo Kalėdos ir Naujieji metai. 
Prieš šias, kaip ir prieš kitas svarbesnes 
religines bei valstybines šventes, būgštau

ta, kad teroristai gali pasinaudoti progomis, kai 
susitelkia žmonių minios (pvz., apsipirkimo 
centruose prieš Kalėdas, Naujų metų sutiki
muose ir pan.) ir įvykdyti vienokius ar kitokius 
smurto veiksmus. 

Tačiau, juo daugiau laiko praslenka nuo 
2001 m. rugsėjo 11-osios, tuo labiau žmonės 
apsipranta ir nelabai tiki, kad anuometiniai 
įvykiai pasikartos. Sut inkant 2005-uosius, New 
York miesto Times Sąuare, Čikagos Navy Pier, 
kitų didmiesčių pramoginėse aikštėse ar salėse 
susirinko daugiau žmonių, ka ip bet kuomet per 
pastaruosius trejus metus . Visi buvo linksmi, 
nerūpestingi, įsitikinę, kad yra saugūs nuo bet 
kokių pavojų. 

Ir buvo saugūs: viskas praėjo ramiai, šven
tiškai, be abejo, ne be milžiniškų pastangų ir 
nemažų išlaidų, besiruošiant toms linksmy
bėms, į tuos pasiruošimus eiliniai pramogauto
jai mažai kreipė dėmesio. J iems tik buvo svarbu 
maloniai praleisti laiką, pasilinksminti . 

Nėra abejonės, kad per pastaruosius dvejus 
metus, kai buvo sukur tas ir savo darbą pradėjo 
„Tėvynės saugumo" (Homeland Security) de
partamentas, Amerika tapo daug saugesnė. 
Nors kar tas nuo karto pasigirsta kritika, kad 
kažkas „pralindo" pro oro uostų tikrinimų tin
klą su šaunamuoju ginklu, peiliu ar tyčiomis 
pagamintu įtaisu, panašiu į sprogstamą me
džiagą, visgi kelionės lėktuvais dabar yra nepa
lyginamai saugesnės. Susisiekimo įstaigų duo
menimis, per pastaruosius trejus metus lėktuvų 
avarijose žuvo tik 34 keleiviai, kai Amerikos 
keliuose ir gatvėse kasmet žūsta apie 42,000 
žmonių... 

O kaip su kitomis susisiekimo priemo
nėmis? Ar jos negali tapt i teroristų įrankiu? 
Sakoma, kad tik maždaug 6 proc. talpintuvų, 
atplaukiančių į Amerikos uostus, yra inspek
torių patikrinami. Bet ir ta i ne pati didžiausia 
problema. 

Keleiviai, kertantys JAV sieną iš Kanados 
ar Meksikos, nėra t ikr inami, išskyrus jų doku
mentus, kurie iš esmės gali būti suklastoti. Dar 

ne ta ip seniai ir oro uostuose milijonai atvyks
tančių į Ameriką nebuvo tikrinami, nes atvyk
davo iš valstybių, kurių piliečiams buvo daro
mos išimtys. Dabar ta pati t ikrinimo procedūra 
taikoma visiems, atvykstantiems lėktuvais. 

Imigracijos departamentas šiuo metu dar
buojasi uoliai ir veiksmingai. Visi, atvykstantys 
į JAV lėktuvais, yra fotografuojami, tikrinami 
pirštų nuospaudai ir kompiuterių pagalba paly
ginami su žinomų teroristų duomenimis. J au 
gan gerai žinoma, kada svečiai iš užsienio 
atvyksta, kuomet išvyksta, kurie gali laisvai 
išeiti iš oro uosto ir kurie nedelsiant siunčiami 
atgal. Nuo pernai metų sausio mėnesio, kai 
tarptautiniuose oro ir vandens uostuose pradė
jo veikti ši tikrinimo sistema, buvo sugauta šim
tai tarptautinių nusikaltėlių ir nemažas skai
čius asmenų, įtariant, kad t a i gali būti teroris
tai ar su jais susiję, nebuvo įleisti į JAV. Be 
abejo, tas taip pat prisidėjo prie saugumo kraš
to viduje. 

Šį mėnesį bus iškilmingai prisaikdintas 
perrinktasis JAV prezidentas George W. Bush. 
Nuo to laiko pradės savo pareigas eiti ir naujieji 
jo kabineto nariai. Žinoma, ne visi jie nauji — 
kai kurie pasilieka antrajai kadencijai, bet tarp 
tų, kur iuos reikėjo pakeisti, yra „Tėvynės 
saugumo" departamento direktorius, arba, kaip 
čia įprasta vadinti, „Secretary of Homeland 
Security". 

Kol kas dar neaišku, ką prezidentas tom 
pareigom pasirinks, nes pirmasis kandidatas 
turėjo atsisakyti dėl jo praeityje buvusių 
neskaidrumų. Atrodo, kad" niekuomet t a ip 
atidžiai neieškoma „krislų akyse", kaip kandi
datuojant į svarbias pareigas. Tai suprasda
mas, pakviestasis kandidatas pats pasitraukė, 
nelaukdamas, kol prasidės jo praeities perkra-
tinėjimas. Šiam atsakingam darbui kandidatu 
iš esmės nelengva rasti. Tai supranta ir prezi
dentas. Žinoma, problema bus išspręsta iki 
prezidento priesaikos iškilmių. 

Visgi, kol Irako problemos neišspręstos, kol 
bin Laden nesurastas ir jo organizacija nesu
naikinta, kol palestiniečių ir Izraelio nesantai
ka tebeliepsnoja, vargiai Amerika galės jaustis 
saugi, nepaisant gerų norų ir pastangų. 

MONTEVIDEO, KUR „GRAF SPEE" 
DVASIA TEBELŪKURIUOjA 

R. fOHN RAPSYS 
Nf.4 

ilgus metus vedęs laivų draudimo agentūrą 
Montevideo. — Atsimenu, buvo sekmadienis, 
todėl visi nedirbo ir nuskubėjo į uostą pamatyt tų 
jūros kautynių, kuriu visi laukė. Ištisos šeimos 
ėjo pažiūrėti. Žmonės atsinešė valgių ir gėrimų. 
Buvo kaip tikra fiesta". 

Bus daugiau . 

Gudri anglų propaganda, su žiniasklaidos ir 
šnipų pagalba. įtikino kpt . Langsdorff, kad 
Atlante jo laukia didelė anglų flotilė su vienu lėk
tuvnešiu. Žinoma, nieko panašaus nebuvo. Bet 
kpt. Langsdorff gavo iš Berlyno sutikimą laivą 
susprogdinti, jei kitos išeities nėra. Svarbiausia, 
kad laivas nepatektų anglams. 

„Graf Spee" prisipildė kuro ir 
su iškelta karo vėliava, gruodžio 
17 d. ankstų vakarą pajudėjo iš 
uosto. Laive buvo kpt. Langs
dorff ir tik 42 jūrininkai, kurie 
paruošė laivą susprogdinimui. 

„Dievų s u t e m a " 

„Graf Spee" ramiai, be vilki
kų pagalbos, nuplaukė apie 2 
mylias, sustojo ir a t s i suko į 
vakarus. Speciali sprogdintojų 
įgula, su savo kapitonu, buvo 
motorlaiviais perkelta į vokiečių 
prekinį laivą. 

Krantus užgulusi didžiule 
minia sulaikė kvėpavimą. Lygiai 
6 minutes prieš 8 valandą, kaip 
tik saulei nykstant už horizonto, 
pasigirdo du stiprūs sprogimai. 
Išsivertė t irštų, juodų dūmų 
kamuoliai. Po to dar vienas ypač 
garsus sprogimas. Krante stebė
tojai tvirtino, jog net visas laivas 
iš vandens kilstelėjo. Aukšti lieps
nų liežuviai tuoj apgaubė visą 
laivą. 

Kai kuriems reporteriams tai 
priminė sceną iš Wagner „Goet-
terdaemmerung". Laivas degė 
keturias dienas ir keturias naktis. 

L ie tuv ia i l i u d i n i n k a i 
Montevideo lietuviai tebeprisimena „Graf Sppp .Sėd veronika 
Vidžiuvienė (jau mirusi): .stovi: duktė Jadze (Veronikas ir žentas, g 

„Tada aš buvau 16 metų, — 0 | ! m p i n i s krepšininkas Viktoras Cieslinskas 
prisiminė Viktoras Cies l inskas . R . John Rapšio nuotr 
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RUSAS KVAILIOJA 
Perskaičiusi „Draugo" 1-

ame puslapyje „V. Žirinovskij: 
rusų kalba Baltijos šalyse tu r i 
būt i paskelbta vals tybine" 
(2004.12.03), net aiktelėjau. O 
mintyse praskriejo: „Na, ir 
nušnekėjo rusas!" Dar kažkur iš 
pasąmonės ataidėjo seniai Lie
tuvoje girdėtas žodis „sapalioja" 
buvęs sovietas, pe r s i sunkęs 
imperialistiniais užsimojimais! 

Vladimir Žirinovskij, nors ir 
užima svarbią vietą — Rusijos 
Valsybės Dūmos p i rmininko 
pavaduotojas, bet skandalingai 
pagarsėjęs politikas, nesugeba 
svarstyti demokrat iškai . J o 
galvosena slenka vienos kryp
ties, ne dviejų krypčių keliu. 

V. Žirinovskij pa r e ik š t a s 
pavyzdys su Suomija visai 
netikęs. J i s pats pripažino, k a d 
suomiai gerbia švedus, t ad nė ra 
ko stebėtis, jog suomių Kons
titucija (1919 m.) paskelbė, kad 
Suomijos vidaus kalbos y r a 
suomių bei švedų. Suomiškai 
kalbančių yra 92 proc. visos 
tautos, o švediškai — 5.5 proc. 
Etniniai suomiai ir Suomijos 
švedai paprastai laikomi sudarę 
bendrą tautą. 

O ar lietuviai gerbia rusus? 
Rusai nuo amžių buvo istoriškai 
priešiški Lietuvai atėjūnai. Už
grobę Lietuvos žemes, pavergę 

tautą , pas i rengę ją visiškai 
sunaikinti. Nuo carų laikų šimt
mečiais smaugdami vargšę 
Lietuvą, mėgino ją nutildyti — 
atimdami brangiausią turtą — 
motinos kalbą, įvedę kirilišką 
rašyseną (kas istorijoje negirdė
ta!), o sovietų okupacija šaudė, 
žudė, kalino, kankino, t rėmė 
tūkstančius mūsų patriotų — 
minis t rus , in te lektualus , su
sipratusį j aun imą — Tautos 
žiedus bei ateitį , sunaikino 
mūsų pasididžiavimą — daug 
inteligentų davusius kaimus. 
Atsitraukdami sovietai, paliko 
pasėtus nuodus: nepasitikėjimą 
vienas ki tų tautoje, vagilia
vimą, nesusivokimą, pasime
timą, į tar imus ir ne t svetimų 
stabų garbinimą. 

Ir dabar V. Ž. skelbia nesą
monę Baltijos valstybėse įvesti 
rusų kalbą valstybine. Jo 
paduoti i nuošimčiai, kad Bal
tijos šalyse yra 20, 30, 40 proc. 
rusų, irgi neteisingi. Lietuvoje 
vos 6 proc. rusų. O dabar atvyk-
stantieji lietuviai pasakoja, jog 
Lietuvoje j a u n i rusai gražiai 
kalba lietuviškai ir savo vaikus 
leidžia į lietuviškas mokyklas. 

Tad buvusio aršaus komu
nisto svajonė tepavirsta muilo 
burbulu! 

S t a s ė E. S e m ė n i e n ė 
Baraboo, WI 

MŪSŲ 
VIRTUVE 
Paruošia Julija K. 

NAUJI METAI —O 
Didžioji dalis žiniasklaidos 

užklaustų amerikiečių pasisakė 
pasižadėję 2005-aisiais a t s i 
kratyti bent keliais sva ra i s 
antsvorio, laikytis dietos, dau
giau judėti, mankštintis. . . Bet 
beveik tuo pačiu metu prisipaži
no, kad vargiai tų pažadų laiky
sis, nes jau ne p i rmi me ta i 
pasižada, o vis neištesi. 

Gydytojai ir visi „sveikatos 
patarėjai" mums nuolat ka la į 
galvą: sumažinkite savo svorį, 
mankštinkitės, laikykitės svei
kos mitybos ir gyvensite kone 
amžinai. (Arba būsite sveiki, iki 
mirties...) Kasmet a t s i randa i r 
„naujų dietų", kur ios , ne t 
nesistengiant, žada i šspręs t i 
visas mūsų svorio problemas. 
Pernai pati garsiausioji — dr. 
Atkins. Nors, a t rodo, amer i 
kiečiai jau „a ts idž iaugė" šia 
keista dieta, pasiilgo duonelės, 
makaronų ir kitų pa t ieka lų , 
kurie buvo griežtai 'draudžiami. 
Be to, Atkins dieta sukėlė i r ka i 
kurių sveikatos problemų, ypač 
vidurių užkietėjimą. 

Tai kaip rasti vidurio kelią, 
kad ir vilkas būtų sotus, ir avis 
sveika liktų? Man atrodo, k a d 
formulė čia visai papras ta — be 
jokių komplikuotų dietų, 
tablečių ir gyvenimo pusbadžiu. 

Visų pirma stenkimės ma
žiau valgyti ir ypač visą dieną 
ką nors kramsnoti. Je igu tai 
darome skaitydami, sėdėdami 
prie televizoriaus ar šiaip ką 
dirbinėdami, nei nepajuntame, 
kaip prisideda kalorijos, na , ir 
svoris. Mažesnės porcijos prie 
pietų ar pusryčių stalo badu 
nenumarins, o kalorijas t ikrai 
sumažins 

Pasistenkime daugiau ju
dėti: kur galima pės t iems 
nueiti, nesėskime į automobilį; 
jei galime laiptais pa lypėt i , 
nesinaudokime keltu (liftu); jei 
turime progą bent kiek 
pavaikščioti lauke (nors ir savo 
nuosavame kieme), kasdien ta i 
padarykime 

Svarbiausia — nesivai
kykime visokių keistų dietų, 
nes jos tik laikinai veikia, o kar-

KAIP SU DIETOMIS? 
tais gali ir sveikatai pakenkti. 
Yra specialių programų, kurios 
t ik ra i veiksmingos, pvz., 
„Weight-Watchers" ir kai 
kurios kitos, bet reikia ypatingo 
atsargumo: daugelis t ik išvilioja 
pinigus, neatnešdamos norimų 
rezultatų. 

Tad Naujaisiais metais 
linkiu visiems savo skaityto
jams: pamėginkite šiose skilty
se siūlomus receptus (daugelis 
yra kaip t ik sumažintų kalori
jų), būkite sveiki, liekni ir laimingi! 

B u l v i e n ė su p o r a i s 
2 šaukštai aliejaus 
2 vidutinio dydžio porai 

(leeks) — tik baltoji dalis, sup
jaustyta plonais griežinėliais 

1 vidutinio dydžio morka, 
smulkiai sukapota 

2 svarai (apie 6) bulvių, 
nuskustos ir supjaustytos ne
mažais gabalais 

2 skardinukės (13 ir 1/2 
uncijų dydžio kiekviena) viš
tienos sultinio; jeigu savo ga
minto — apie 3 ir 1/2 puod. 

1 puod. vandens 
1 šaukštas obuolinio acto 
1/2 puod. pieno arba „half-

and-hair 
1 žalio svogūno laiškai, 

smulkiai sukapoti 
druskos nereikia, nes sul

tinys paprastai sūdytas 
Įkaitinti aliejų, sudėti porus 

ir morkas , pavirt i , kol su
minkštės — apie 10 min. 
Įmaišyti supjaustytas bulves, 
supilti sultinį, vandenį ir actą. 
Užvirti , tuomet sumažint i 
karštį, uždengti ir virti, kol bul
vės bus minkštos — apie 15 
min. 

Nuimti puodą nuo ugnies, 
sriubą truputį atvėsinti. Pusę 

NEJAUGI TAI 
MENAS? 

Sekmadienį, gruodžio 19 d. 
per lietuvių televiziją buvo 
rodomas labai gražus repor
tažas apie 100 metų Šv. 
Kryžiaus bažnyčios sukaktį ir 
šv. Mišias. Sugrįžom atgal 50 
metų, kada kas sekmadienį 
tenai giedodavom, o vėliau ir šv. 
Kalėdas, ir šv. Velykas švęs-
davom. Liko tik prisiminimai! 

Po to buvo rodoma Kirvaičio 
(berods Tomo) parodos kai kurie 
paveikslai Čiurlionio galerijoj ir 
Algio Regio pasikalbėjimas su 
dailininku. Parodytas be galo 
šlykštus paveikslas, pavadintas 
„Vasario 16 d." J a m e a n t 
kiaulės ar kokio kito gyvio 
užpakalio uždėti Gedimino stul
pai. Kažkas tą kiaulę kažkur 
traukia. 

Tokio šlykštaus pasityčioji
mo iš mūsų tautos ir jos sim
bolių dar nebuvau mačiusi. Gal 
t ik komunistų laikais taip tapy
davo? Nejaugi tai menas? 

Algis Regis labai gerai rėmė 
tą „dailininką" prie sienos, 
k lausdamas , ką ta i reiškia. 
Sako, mes žinom, kas yra 
Vasario 16 d., o kaip su jumis? 
To dailininko paaiškinimas 
buvo toks: mes tempiam lietu
vybės naštą į Europos Sąjungą, 
gal kada įlįsim tarp kitų tautų. 

Nejaugi lietuvybė j iems 
Lietuvoje yra našta? Jei esi 
lietuvis, toks ir liksi. Aš esu 
lietuvė ir niekas manęs 
nepadarys nei ruse, nei lenke, 
nei vokiete ar amerikiete. Esu 
t ik Amerikos pilietė. O kad 

bulvių išgriebti ir sudėti į plak-
tuvą (blender) — plakti, kol visi 
gabaliukai bus sutrinti. Supilti 
sutr intas bulves atgal į puodą, 
įpilti pieną arba „half-sfad-
half", an t lengvos ugnies 
pakaitinti , retkarčiais pamai
šant, apie 5 min. Nereikia sriu
bos užvirti, nes tuomet pasi
darys „gumbuota", negražiai 
atrodys. 

Kiau l ienos k e p s n y s 
4 sv. kiaulienos nugarinės 
2 šaukštai alyvų aliejaus 
1 šaukštas tamsiai rudo 

cukraus, ištirpinto 2 šaukš
tuose šilto vandens 

1 šaukštelis druskos 
1/2 šaukštelio česnako mil

telių 
(garlic powder) 
1/4 šaukštelio imbiero mil

telių (dried ginger) 
1/2 šaukštelio stambiai 

maltų pipirų 

lietuvybė Lietuvoj yra našta, tai 
man tikrai naujiena! 

Grįžtant prie to šlykštaus 
paveikslo, Čiurlionio galerijos 
vadovybė turėtų daryti atranką, 
ką kabinti ant sienų. Tokiam 
šlamštui t en ne tu rė tų būti 
vietos. Tai nebūtų cenzūra, o tik 
skonio, moralės bei etikos 
klausimas. Gerai, kad lietuvių 
televizija ta i parodė ir ačiū 
Algiui Regiui, kuris išdrįso pa
klausinėti. 

D a n u t ė S t a n k a i t y t ė 
Oak Lawn, IL 

DYPUKAI, TREČIOJI 
. BANGA IR 
LIETUVIŠKOJI 

SPAUDA 
Kudirka rašė: „...Pajutau 

save didžiu, galingu: pasijutau 
lietuviu esąs.." 

Ačiū pedagogui — klasės 
auklėtojui lietuvių nuo komu
nizmo pabėgėlių stovyklos gim
nazijoje 1949 metais Hanau 
(netoli Frankfurt am Main 
Vokietijoje), kada man buvo 14 
metų. Jis ypač pabrėždavo, kad 
nuvykus į Ameriką—jei nenori 
prarasti lietuvių kalbos — būti
nai reikia skaityti lietuvišką 
spaudą. 

Hanau gimnazijos klasėje 
sėdėjusių pavardės po tiek metų 
prisimiršo. Bet dažnai užtin
kamos spaudoje, ka ip Nijolė 
Bogutaitė-Dėdinienė, Ilona 
Balytė-Laucienė, Teodoras Ru
daitis ir kiti, jei nebūtų spaudą 

Įkaitinti orkaitę iki 450° F. 
Sumaišyti visus prieskonius su 
aliejumi, ištirpusiu cukrumi ir 
šiuo mišiniu aptept i mėsą, 
gerai įspaudžiant. Įdėti mėsą į 
keptuvą ir kepti orkaitėje neuž
dengtą 15 min. Sumažint i 
karštį iki 350° F, kepti mėsą 
dar 1 vai., truputį pridengus 
folija (neapkamšyti ir nepri
spausti prie mėsos). Išėmus iš 
orkaitės, prieš pjaustant pa
laikyti 15 min. 

P a s t a b a : nupjausčius vi
sus riebalus, kiaulės nugarinė 
(pork loin) yra iš tikrųjų labai 
liesa, kone tiek pat, kaip paukš
tiena, todėl nereikėtų jos bai
mintis. 

Ki ta ip k e p t a s v i š č i u k a s 
1 vidutinio dydžio viščiu

kas, išilgai perpjautas per pusę 
1 puod. vištienos sultinio* 
(galima panaudoti ir vandenį) 
1/2 šaukštelio druskos 

1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 puod. konservuoto, smul

kiai supjaustyto ananaso (nu
varvinus skystį) 

3 šaukštai smulkiai sup
jaustytų žaliųjų pipirų 

1/3 puod. sukapotų grai
kinių riešutų (walnuts) 

*Jeigu sultinys sūdytas, 
sumažinti druskos kiekį. 

Viščiuko puses pabarstyti 
druska ir pipirais, į keptuvą 
supilti sultinį a rba vandenį, 
sudėti viščiuką (odele į viršų) ir 
neuždengus kepti iki 350° F 
įkaitintoje orkaitėje, kol mėsa 
bus minkšta ir odelė gražiai 
pageltusi. Kepant retkarčiais 
palaistyti skysčiu, esančiu kep
tuve. 

Po pusvalandžio keptuvą 
išimti iš orkaitės, an t mėsos 
viršaus sudėstyti ananasus, 
pipirus, užbarstyt i riešutus, 
sandariai uždengti folija ir 
kepti dar 1/2 vai. 

Patiekti su biriai virtais 
ryžiais. 

įda ry t i b u r o k ė l i a i 
4 nedideli burokėliai 
1 obuolys 
1/2 puod. žaliųjų žirnelių 
1 morka 
1 svogūnas 
1 šaukštas aliejaus 
1 šaukštelis balto acto 
1/4 šaukštelio druskos 
petražolių papuošimui 
Burokėlius išvirti, ataušin

ti, nulupti, nupjauti patį viršų 
ir išskobti vidų, paliekant maž
daug 1/2 colio storio sieneles. 

Išvirti morką, supjaustyti 
nedideliais kubeliais . Išvirti 
žirnelius (galima naudoti šal
dytus arba konservuotos — jei 
naudojame konservuotus, virti 
nereikia). Obuolį ir svogūną 
nulupti, supjaustyti kubeliais. 
Visas daržoves sumaišyta, įpilti 
aliejų, actą, pasūdyti ir dar 
kartą išmaišyti. Paruoštą įdarą 
sudėti į išskobtus burokėlius. 
Papuošti petražolių lapeliais. 

sekę, ją skaitę — joje nebūtų ir 
minimi. 

Sakau: nuo komunizmo 
pabėgėlių gimnazijoje. Tai ter
minas, kuris Stalinui, valdžiu
siam visą „rojų" ir su Amerikos 
pagalba laimėjusiam II 
pasaulinį karą, labai nepatiko. 
Tuo metu, pradėjus steigti 
Jungtines Tautas New York, jis 
įtikino JAV ir kitus, kad mes ne 
tik nuo komunizmo bėgome, bet 
komunizmas mus išvietino ir 
tapome pakeisti ir pamesti (dis-
placed, replaced, misplaced) — 
sutrumpinus: „displaced per-
sons — D.P.s" — taigi, tapome 
dypukais. 

Tas pats Stalinas su 
Hitleriu pasirašė sutartį, kad, 
Hitleriui okupavus Lenkiją, 
Stalinas okupuos Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo šalis. Ir nors 
Gorbačiov ir Jelcin surado 
dokumentus, kurie tai patvirti
na, bet dabartinis Rusijos prez. 
Putin vėl juos „pametė" ir vėl 
mus ir visą pasaulį tikina, kad 
mes patys prašėmės būti 
okupuoti. Vadinasi, mes patys 
norėjome būti keturis kar tus 
neturtingesni, kaip mūsų 
kaimynai danai, švedai ir suo
miai. 

Tais pačiais 1949 metais, 
atvažiavus į Amerikos valstiją 
Montaną, tėtis užprenumeravo 
„Draugą", nors beveik visus 
metus dirbo pas žmogų, kuris 
už darbą atsilygindavo tik 
maistu mūsų šeimai, nes tai 
buvo tas , kuris atsikvietė mus į 
Ameriką. Tada buvo mada, kad 
atsikviestiems už darbą viene
rius metus nereikėjo nieko, 
arba labai mažai, mokėti. 

Ir nereikia toli ieškoti, kad 
matytum, jog žemesniųjų 
Hanau klasių mokiniai (be 
abejo, šiandien jau irgi pensijo
je, ka ip ir aš), labai nevykusiai 
čiupinėjasi lietuvių kalboje. 
Žinoma, kaip ir visur — išimčių 
yra. Bet dauguma jų neįprato 
skaityti lietuviškos spaudos ir 
užtat jos neprenumeruoja. Nors 
tėvai iš patriotizmo lietuviškai 
skaitydavo, bet vaikams lietu
vių kalba baigėsi su virtuvi
niais reikmenimis, nes, neskai
tant lietuviškos spaudos, virtu

vėje ir pasibaigė jų lietuvių 
kalba. 

Ką reikėtų kal t in t i dėl 
tokių menkų rezultatų? Pirma 
banga jau išmirus. Antra jau 
pensijoje. Taigi, liko tik trečioji. 

Iš t ik a tskr idus ių yra 
nemažai tokių, kurie baigę pe
dagogikos mokslus. Ar yra nors 
vienas, kur is pasakytų, kad 
tuose moksluose būtų bent 
vieną kar tą girdėjęs, jog, 
a ts idūrus svet imame kraš te , 
būtinai reikia skaityti lietu
višką spaudą? Tikriausia, kad 
ne. Ne dabartinėje per 14 metų 
laisvoje Lietuvoje. 

O įprat int i vaikus prie 
lietuviškos spaudos skaitymo 

-bus labai sunku, nes dauguma 
pirmųjų ir antrųjų bangų labai 
nelengvai tai atliko. Arba visai 
neatliko. Tą matome iš šian
dieninės spaudos, kaip ji mažė
ja beveik ta pačia linkme, kaip 
ir mirštančiųjų skaičius* 

Kodėl j au daugiau kaip 
šimto metų nuo Kudirkos mir
ties iki šiol neatsirado antro 
Kudirkos, kuris būtų kėlęs šį 
klausimą? J i s t ikra i ir vėl 
sušuktų, kaip gera pasijusti 
lietuviu! Ir kaip šį klausimą 
spręsti , kad ir mūsų vaikų 
vaikai juo užsikrėstų — kad 
galėtų juo džiaugtis? 

J o n a s K u č ė n a s , 
Chicago, IL 

KODĖL 
NEDRĮSTAME 

PASAKYTI VISOS 
TEISYĖS 

Vilniuje iškilmingai pa
minėtos Salomėjos Nėries 100 
gimimo metinės. Iškilmėse 
dalyvavo daug jos gerbėjų. Jos 
kūrybos i š t r aukas skaitė 14 
aktorių. Rašytoja lietuvių li
teratūros istorijoje įsiamžino 
išleistais 6 poezijos rinkiniais. 

Tačiau kyla būdingas 
klausimas: kodėl minint poe
tės ir rašytojos gyvenimą, 
visiškai nu ty l ima apie S. 
Nėries s u k u r t a s Stalino 
garbinimo poemas ir jam skir
tus poezijos eilėraščius? 

Dabar, išleistas Lietuvoje 
S. Nėries eilėraščių rinkinys, 
pavad in tas „Pr ie didelio 
kelio", i š ryšk inęs žmogaus 
gyvenimo dramatizmą karo 
metais. Tačiau dramatizmas 
ka ro me ta i s , neapibūdina 
lietuvių t au tos pasmerkimo 
tų, kurie garbino „svetimus 
dievus". 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, Ca. 

H 
„DRAUGAS" SKELBIA KONKURSĄ 

skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 
T e m a : „Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
R a š i n i o a p i m t i s : 100 mašinėle ar kompiuteriu rašytų 

puslapių (gali būti ir daugiau) 
D a l y v a u t i gali istorikai, žurnalistai, rašytojai, studentai 

ir kiti, sugebantys rašyti. 
Už g e r i a u s i ą t e k s t ą sk i r i ama 1,000 dol . premija, 

k u r i o s m e c e n a t a s y r a Kaz imieras R o ž a n s k a s . 
R a š i n i a i t u r i b ū t i a t s ius t i iki 2005 m. liepos 12 dienos. 
R a š i n i a i p a s i r a š o m i s lapyvardž iu , o atskirame voke 

įrašoma tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. 
S ius t i „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai Remienei 

„Draugo" adresu: 4545 West 63rd. Str., Chicago, IL 60629. 

SKELBIMAI 
ĮVAIRUS 

* Pirksiu kankles. Tel. 734-475-
3318. 

* Reikalinga moteris žmonių 
priežiūroje nuo sausio 10 d. 
Daytona Beach, Florida. Gyventi 
kartu, minimali anglų kalba. 6 
dienos, $350 per savaitę. Te). 
386-673-1415, palikti žinutę. 

* Vyras, pilietis, turintis techninį 
išsilavinimą, ieško darbo gamyk
lose ar kompanijose. Ieškau 
žmogaus, galinčio įsidarbinti 
gamykloje. Siūlyti įvairius dar
bus. Tel. 773-436-0816. 

* 28 m. moteris ieško darbo ne 
pilnai darbo savaitei. Anglų 
kalba, dokumentai. Tel. 708-655-
3691. 

* Ieškau žmogaus, kartu nuomo
tis butą šalia Archer ir Pulaski 
Rd. Tel. 773-419-9273. 

* Moteris pirks darbą žmonių 
priežiūroje su gyvenimu. Vai
ruoja, dokumentai, rekomendaci
jos , minimali anglų kalba. Tel. 
773-881-4214. 

* 53 m. išsilavinusi, sąžininga, 
turinti patirties, rekomendacijas, 
vairuojanti automobilį moteris, 
ieško darbo prižiūrėti pagyvenu
sius žmones. Gali gyventi kartu 
arba gali išleisti atostogų, 
pakeisti ilgesniam laikui. Tel. 
708-447-0890. 

* Moteris ieško darbo ar gali 
pakeisti bet kurią savaitės dieną. 
Vairuoja, legalūs dokumentai. 
Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 773-
863-8473. 

* Ieškau žmogaus, kartu nuomo
tis butą Lemont Tel. 708-699-
8749. 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

••te.t#mm&m*-
STASYS CONSTRUCTION 

GREIT PARDUODA 
JgĮ 1 Landmark 

mm. L! properties 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

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

IŠNUOMOJA 

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

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

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

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

Y R A CJAUMYBli 
^ j rŽSISAKVn K O N T E I N E R I 

SIUNČIAME AIR CARGO IR IAIVU 
LIETUVA. LATVUA, ESTIJA UKRAINA, BALTARUSIJA 
I Š S I U N Č I A M E K I E K V I E N A SAVAITE. 
PRISTATOME GAVĖJUI TIESIAI J RANKAS. 

1400-775-MND 
M O s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coflee and dell 

23* M a i n S t r . L E M O N T . I L <S0439, TUl:«3O-257-330O 
KATVNA cnrp. 

338 S. RohHving Road PALATINE 60067. Tcl:847-77<>-7766 
2719 W. 71*1 Str. CMJCACiO, U. fi0629. Tfcl: 773-434-7919 
8801 78 Th Avc BRTDOEVTEW, TE 60455, Tkl:708-599-9680 
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EUROPA gavo 130 rusų, tačiau su savo 
šeimomis jie nesusisiekė. 

LONDONAS 
Pietų Aziją nusiaubusio cu

namio sukelta žala pasaulio 
draudikams atsieis 5-10 mlrd. 
JAV dolerių, teigia Londono 
tarptaut inė draudikų sąjunga 
(IUA). Nemažai suna ik in tų 
objektų nebuvo apdrausta, todėl 
nuostoliai yra palyginti nedide
li. Didžiausia pasaulyje per-
draudimo bendrovė „Munich 
Re" apskaičiavo, kad bendrovės 
kaštai, susiję su šia stichine ne
laime, nesieks 100 mln. eurų 
(134 mln. dolerių). „Swiss Re", 
kita pirmaujanti pasaulyje per-
draudimo bendrovė, teigia ma
nanti , kad jos kaštai, susiję su 
nelaime, bus mažesni nei 100 
mln. Šveicarijos frankų (88 mln. 
dolerių) 

KIJEVAS 
Išrinktasis Ukrainos prezi

dentas Viktor Juščenko pirma
dienį pažadėjo ukrainiečiams 
sukurti šiuolaikinę rinkos eko
nomiką. Jo kalba sutapo su 
naujų susitarimų su Turkmė
nija, kuri padidino savo dujų 
kainą nuo 44 dolerių iki 58 do
lerių už 1,000 kubinių metrų, 
pasirašymu. Turkmėnija buvo 
nutraukusi dujų tiekimą į Uk
rainą šeštadienį. Pirmadienį ji 
atnaujino eksportą, kai Kijevas 
sutiko su naujomis sąlygomis. 

' Brangios dujos yra r imta kliūtis 
kilti Ukrainos ekonomikai. Ta
čiau V. Juščenko sakė, kad jo ša
lis tur i jau per metus pajusti 
teigiamus naujos valdžios darbo 
rezultatus. 

JAV 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusija antradienį pranešė, 

kad per cunamį Azijoje žuvo 10 
jos piliečių, o apie likusius 36 
žmones, kurie, kiek žinoma, bu
vo stichijos nusiaubtuose rajo
nuose, neturima jokių žinių. Už
sienio reikalų ministerijos pa
reiškime taip pat teigiama, kad 
gruodžio 26 d., kai Aziją nusiau
bė milžiniškos bangos, Tailan
de, įskaitant ir gaivalinės nelai
mės nepaliestus rajonus, atosto-

WASHINGTON, DC 
Dabart inis JAV vadovas 

George W. Bush ir buvę prezi
denta i George Bush bei Bill 
Clinton pirmadienį kar tu krei
pėsi į „kiekvieną amerikietį", 
prašydami skirti pinigų Pietų 
Aziją nusiaubusio cunamio au
koms. „Mes esame čia, kad pa
prašytume mūsų piliečių prisi
dėti prie didelio masto humani
tar inės pagalbos, — sakė G. W. 
Bush Baltuosiuose rūmuose. — 
Aš prašau kiekvieno amerikie
čio prisidėti tiek, kiek jis gali". 
Kiti du buvę JAV prezidentai 
taip pat žadėjo skatinti Ameri
kos žmones ir Amerikos verslo 
įmones nepagailėti lėšų, kurios 
bus pervestos į tarptautinių or
ganizacijų fondus ir skirtos per 
gruodžio 26 d. nelaimę nukentė
jusiems žmonėms bei nusiaubtų 
vietovių atstatymui. 

NEW YORK 
JAV valdžia tiria naują įvy

kį dėl civilinių lėktuvų lakūnų 
akinimo lazeriniu spinduliu. 
Aviacijos bendrovės „United 
Airlines" lėktuvo įgula sekma
dienį dispečeriui pranešė, kad 
t ik pakilus iš Tennessee valsti
jos Nashville oro uosto į lakūnų 
kabiną iš žemės buvo nukreip
tas lazerio spindulys. Tai nie
kaip nepakenkė lakūnams, ir 
vėliau lėktuvas su 30 keleivių 
sėkmingai nutūpė tarptautinia
me Chicago oro uoste. Tačiau 
įvairių tarnybų žinovai rimtai 
sunerimo dėl šio įvykio, nes la
zerio spindulys gali sutrikdyti 
lakūno orientaciją ir net laiki
nai jį apakinti. Tai nebe pirmas 
toks atvejis pastaruoju metu. 
Kol kas nekalbama apie teroriz
mo grėsmę, nors ir neatmetama 
tokia galimybė. Žinovų nuomo
ne, tai „ne šiaip sutapimas". 

Indoneziją, k a d pats galėtų 
įvertinti labiausiai nuo nioko
jančio cunamio nukentėjusiai 
valstybei padarytą žalą. C. Po-
well susitiko su šalies užsienio 
reikalų minis tru Hasan Wi-
rayuda. Valstybės sekretorius, 
kurį kelionėje po Pietryčių Azi
jos šalis lydi JAV prezidento 
George W. Bush brolis, Floridos 
gubernatorius Jeb Bush, Indo
nezijoje bus iki ketvirtadienio, 
kai čia įvyks dėl cunamio ren
giamas pasaulio vadovų susiti
kimas. Per viršūnių susitikimą 
bus ieškoma būdų, kaip katas
trofos aukoms suteikti visą bū
tiną pagalbą, aptariami nuken
tėjusių šalių atstatymo planai. 
Lankydamasis Tailande, kur 
oficialus aukų skaičius viršijo 
5,000, C. Powell cunamio pasek
mes pavadino „viso pasaulio 
tragedija". 

ARTIMIEJI RYTAI 

AZIJA 

JACARTA 
JAV valstybės sekretorius 

Colin Powell antradienį atvyko į 

ABU DHABI 
Su „ai Qaeda" susijusi Abu 

Musab al-Zarqawi grupuotė an
tradienį internete paskelbė pa
reiškimą ir išplatino vaizdo įra
šą, kuriame prisiėmė atsako
mybę už Baghdad gubernato
riaus nužudymą. Gubernatorių 
Ali al-Haidri ir vieną jo apsaugi
ninkų ginkluoti užpuolikai an
tradienį nušovė Baghdad su
rengę pasalą. Sis išpuolis įvyk
dytas praėjus vos vienai savai
tei po to, kai A. al-Haidri išreiš
kė susirūpinimą dėl itin prastos 
saugumo padėties Baghdad. 

GAZA 
Kovotojų prieglobstyje an

tradienį sakydamas rinkimų 
kampanijos kalbą, palestiniečių 
vadovas Mahmoud Abbas Izrae
lį pavadino „sionistiniu priešu". 
-Tokie nuosaikaus vadovo, laiko
mo realiausiu kandidatu tapti 
Yasser Arafat įpėdiniu, komen
tarai neturi sau lygių, ir Izrae
lyje neabejotinai sukels susirū
pinimą. Neseniai išplatintos 
nuotraukos, kuriose matyti, 
kaip M. Abbas rinkimų kampa
nijos metu glėbesčiuojasi su ko
votojais, jau paskatino izraelie
čius suabejoti, a r bus atgaivin
tos derybos dėl taikos. 
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Konstitucinio Teismo išaiškinimas kiršina seimunus 

Atkelta i š 1 psl. 
priklausančių akcijų klausimą 
yra du variantai: arba inicijuoti 
tai numatančių Konstitucijos 
straipsnių pataisas, arba patai
syti reikiamus teisinius aktus, 
kad jie iš tiesų padėtų vykdytų 
Konstitucijoje numatytas nuos
tatas . Man atrodo, Konstitucija 
neturėtų būti kaitaliojama pa
gal kažkieno užgaidas", sakė A. 
Salamakinas. 

Praeitos kadencijos Seime 
Etikos ir procedūrų komisijai 
vadovavęs Seimo narys prisime
na tuos laikus, kuomet komisi
jos nariams tekdavo aiškintis, 
ar parlamentarai nepainioja sa
vo privačios ir viešos veiklos. 

„Jokia komisija tokių proce
sų nesukontroliuos ir nesužiū
rės. Reikia, kad pačiuose įstaty
muose būtų griežtai išaiškintos 
ir apibrėžtos parlamentaro gali
mybės valdyti akcijas", įsitiki
nęs Seimo narys. 

A. Sa lamakinas su t inka , 
kad galimos tokios įstatymų pa
taisos būtų aktualios daugeliui 
Seimo narių. „Praeitos kadenci
jos Seime parlamentarų, turėju
sių akcijų įvairiose įmonėse, bu
vo apie 60-65. Manau, kad ir da
bartinės kadencijos parlamente 
jų būtų tikrai ne mažiau, juolab. 

kad dauguma Darbo partijos 
frakcijos narių yra dirbę priva
čiame versle", dėstė A. Salama
kinas. 

Tačiau galimi Seimo narių 
priekaištai jo negąsdina. „Sei
mo narys turi pasirinkti - ar po
litika, ar verslas. Iš tikrųjų tą 
jis j au turėjo padaryti dar prieš 
duodamas priesaiką. Kitaip Sei
mą rinkę rinkėjai tur i teisę abe
joti, kam pastarieji tautos atsto
vai atstovauja Seime - a r sa
viems, ar rinkėjų interesams", 
tęsė socialdemokratas. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Alfredas Pekeliūnas turi 
daugiau nei 4 milijonų nomina
lios vertės uždaros akcinės ben
drovės „Krekenavos agrofirma" 
akcijų. Seimo narys tvirtina pa
laikąs nuomonę, kad drausti 
Seimo nariams jų kadencijos 
laikotarpiu valdyti tur imas ak
cijas nereikia ir kurti specialius 
patikėjimo fondus — nebūtina. 

„Aš esu Seimo narys ir, duo
damas priesaiką, aš j au pažadė
jau laikytis Lietuvos įstatymų. 
Todėl nematau prasmės kurti 
kitus apsaugos metodus", įsiti
kinęs Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos frakcijos narys. 

Tačiau parlamentaras sako 
nusileistų ir sutiktų patikėti sa

vas akcijas įkurtiems fondams, 
jei to reikalautų įstatymai. 

Naujosios sąjungos frakcijos 
narys Alvydas Sadeckas buvo 
kritiškesnis. įvairių bendrovių 
akcijų turintis politikas mano, 
kad pats specialios darbo gru
pės nagrinėjamas klausimas 
yra blogas. 

„Jei mes ir toliau vadovau
simės tokia logika, pasieksime 
tokį absurdą, kad apskritai ga
lėsime abejoti visų valstybės pa
reigūnų sąžiningumu", aiškino 
A. Sadeckas. 

Nacionalinio saugumo ir gy
nybos komiteto pirmininkas įsi
tikinęs, kad draudimas Seimo 
nariams patiems valdyti prik
lausančias akcijas pažeistų jų 
teisę į nuosavybę. 

„Man atrodo, mūsų visuo
menė neturėtų abejoti teise į 
nuosavybę ir jos valdymą, tuo 
galėtų abejoti tik socialistai. Be 
to, kas man garantuos, kad ma
no turtas, patekęs į specialių 
fondų rankas, bus tinkamai val
domas ir kad man jis neš pelną", 
retoriškai klausė Seimo narys. 

R. Šukio vadovaujama dar
bo grupė reikiamas įstatymų 
pataisas Seimo valdybai yra įsi
pareigojusi parengti iki vasario 
vidurio. 

| pokyli — policijos automobiliu 

Atkelta iš 1 psl. 
išsikviesti taksi. 

Tačiau pareigūnai negalėjo 
atsakyti į klausimą, ar nuo šiol 
kiekvienas žmogus gali skam
binti į policiją ir prašyti atsiųsti 
automobili. 

„Didelio kriminalo aš čia 
nematau. Mano žiniomis, komi
saras J. Kandzežauskas davė 
sutikimą prokurorui pasinaudo
ti tarnybiniu automobiliu", sakė 
sostinės policijos vadovas Eri
kas Kaliačius. 

Tačiau antradienio pavaka
rę Vilniaus miesto VPK išplati
no pranešimą dėl galimai netei
sėto policijos automobilio pa
naudojimo. Dėl šios priežasties 
komisariate pradėtas tarnybi
nis patikrinimas. 

Mokytoja Stasė Rumbai-
tienė, daug metų dirbanti šiame 
krašte, organizavo ekskursiją 
Linkūnų (Rževsko) ir Kaini
ninkų (Prochladnoje) vidurinių 
mokyklų lietuvių kalbos fakul
tatyvų mokiniams. Ekskursijos 
maršrutas: Kaukėnai (Jasnoje) 
— Naujoji (Timiriazevas) — 
Gastos (Slavskas) — Skaisgiriai 
— (Bolšakovas) — Labguva 
(Poleskas) — Karal iaučius 
(Kaliningradas). Ekskursijos 
tikslas — plėsti mokinių žinias 
apie Mažąją Lietuvą, supažin
dinti su Karaliaučiumi — lietu
vių kultūros centru, pravažiuo
jančiais miesteliais, jų istorine 
praeitimi ir žymiais šio krašto 
žmonėmis. 

Visų šių miestelių istorija 
panaši: čia gyveno daug lietu
vių, 16-17 a. kūrėsi parapijos, 
buvo statomos bažnyčios, kur 
vyko pamaldos lietuvių kalba, 
prie jų steigiamos lietuviškos 
mokyklos. 

Kaukėnai (Jasnoje) — 
miestelis Nemuno žemupyje, 
minimas 13 a. 16 a. viduryje 
įsteigta parapija, pa s t a ty t a 
mokykla, veikė spaustuvė. 

Naujoji (Timiriazevas) — 
mokytojavo Fridrichas Kuršai
tis. Už dviejų kilometrų Rokai-
čių kaimas — Mažosios Lietu
vos kultūros puoselėtojų Zaunių 
tėviškė. Dovas Zaunius, išau
ginęs gausią devynių vaikų šei
mą, buvo aktyvus visuomenės 
veikėjas, „Birutės" draugijos 
narys. Jų namai — tai lietuvy
bės židinys. 

Gastas (Slavskas) — Fri
dricho Kuršaičio, iCaraliaučiaus 
universiteto lietuviško semi
naro vedėjo profesoriaus, gim
tinė. Čia 20 a. pradžioje gyveno 
vien lietuviai. Miestelis garsėjo 
turgumis ir mugėmis. 

Toliau — Skaisgiriai (Bol

šakovas), įsikūręs prie trijų 
plentų. Skaisgiriuose lankėsi 
Mažosios Lietuvos tautosa
kininkas Vilius Kalvaitis, 
rinkęs ir užrašęs lietuvių liau
dies dainas. 

Labguvoje (Polieske) stovėjo 
sembų pilis. Tai labai senas 
miestelis, kųr kunigavo Jonas 
Bretkūnas, vienas lietuviškos 
raštijos pradininkų, išleidęs pir
mąją iliustruotą lietuvišką 
knygą, išvertęs į lietuvių kalbą 
Bibliją ir psalmes. 

Pagaliau galutinis ekskur
sijos tikslas — Karaliaučius, 
didžiausias Mažosios Lietuvos 
kultūros centras, įsikūręs netoli 
Priegliaus žiočių, garsėjęs savo 
pilimi, universitetu. 

Apžvalginės ekskursijos me
tu mokiniai susipažino su mies
to įžymybėmis, klausėsi pasako
jimo apie šlovingą jo praeitį. Apsi
lankė universitete, kur mokėsi 
ir dirbo tokie žymūs žmonės, 
kaip Martynas Mažvydas, Kris
tijonas Donelaitis, Imanuelis 
Kantas, Liudvikas Rėza. 

Kitas aplankytas objektas 
— Zoologijos sodas. Prie jo 
anksčiau buvo septynios lietu
viškos sodybos. Susipažinta su 
zoologijos sodo gyventojais, 
kurie visiems labai patiko. 
Pabuvota ir kitose įžymiose 
miesto vietose. 

Ekskursija sk i r ta knygos 
metams. Mokiniai sužavėti 
Karaliaučiumi, kur i s paliko 
didelį įspūdį savo garsia 
istorine praeitimi ir dabarti
niais lankomais objektais. 

Už pa t i r tus įspūdžius, 
turiningą ekskursiją šių 
mokyklų mokiniai, jų tėveliai ir 
mokytojai dėkoja Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijai, jos 
pirmininkui Viliui Trumpjonui. 

Emilija Algaudė 
Bukont ienė 

Pranešame artimiesiems ir pažįstamiems, kad po ilgų 
ir sunkių ligų, paskutinius du metus iškankinta vėžio, 
2004 m. spalio 16 d. mirė 
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DANGUOLĖ 
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PAŠKANYTĖ 
BUIVIENĖ 

giliam liūdesy palikusi vyrą Justiną, sūnų Gintarą, duk
ras Ramunę ir Dainą. 

Spalio 19 d. po gedulingų Mišių lietuvių parapijos 
Švento Alfonso bažnyčioje, buvo palaidota Loudon Park 
kapinėse, Baltimorėje. 

Liūdint i Buivių še ima 

TILŽĖS 8-OJI VIDURINE MOKYKLA 
PAŽYMĖJO K. DONELAIČIO METINES 
Tęsiasi jubiliejiniai poeto 

Kristijono Donelaičio meta i . 
290-ąsias Mažosios Lietuvos 
dainiaus metines pažymėjo 
Tilžės (Sovietsko) vidurinė 
mokykla. Lietuvių kalbos ir 
etnokultūros fakultatyvo moky
tojos Elzbieta Gricienė ir Vera 
Kovalenko popietę pavadino 
„Jau saulelė vėl nuo mūs atsto
dama ritas". Mokytoja E. 
Gricienė, dirbanti šioje mokyk
loje devintus metus, papasakojo 
apie K. Donelaičio gyvenimą, jo 
įvairiapusį talentą, kūrybą, 
meilę Tėvynei, gimtajai kalbai 
ir tautai. Buvo skaitomos K. 

Donelaičio eilės, Zenonos Jure
vičiūtės, anksčiau dirbusios 
Karaliaučiaus krašte , eilėraš
čiai, skirti būrų dainiui. 

Minėjime dalyvavo Lietuvos 
konsulas Tilžėje Jonas Kin
durys, Tilžės švietimo valdybos 
viršininkė Mar ina Ivanovna 
Šliapina, vietinių laikraščių 
korespondentės. Į popietę at
vyko Tilžės (Sovietsko) 2-osios 
vidurinės mokyklos atstovai. 

Mokytojų Nijolės Gimbu
tienės ir Vitalijos Kovalenko 
vadovaujamas ansamblis, pri
tariant lietuvių liaudies instru
mentams, atliko keletą lietuvių 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A f A 
EDVARDAS TARAS 

1956 -1980 

Per anksti ir per staigiai, žydinčioj jaunystėj Viešpa
ties pašauktas, iškeliavai į amžinybę. 

Nors praėjo jau daug metų, bet mūsų širdies skaus
mas ir liūdesys lieka amžinai. 

Metinės šv. Mišios už Edvardo sielą bus aukojamos 
2005 m. sausio 9 d. 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a+a Edį savo maldose. 

Tėvai i r g iminės 

liaudies dainų, padeklamavo K. 
Donelaičiui skirtą eilėraštį. 
Programoje dalyvavo ir vietos 
lietuvininkai. 

Vakaro metu mokyklai kon
sulas J . Kindurys įteikė Lie
tuvos Respublikos ministro 
pirmininko A. Brazausko dova
notą paveikslą, kurio autorius 
Varnas, „Mindaugo karūnavi
mas". Mokyklos direktorė Irina 

VILIAUS KALVAIČIO GIMTADIENIS 
Prieš 156-erius metus lap

kričio mėnesį gimė vienas 
paskutiniųjų Mažosios Lietuvos 
tautosakos rinkėjų, etnografas, 
savamokslis kalbininkas ir poe
tas Vilius Kalvaitis. Kilęs iš kai
mo, jis gerai pažino lietuvininkų 
gyvenimą. Jį žavėjo lietuvių kal
bos grožis ir skambumas, dainų 
melodijos, todėl dėjo daug pas
tangų, kad šie t au tos lobiai 
išliktų ateities kartoms. 

V. Kalvaitis gimė 1848 
metais pasiturinčių valstiečių 
šeimoje. Jo tėviškė — Ragainės 
(Nemano) rajono Kraupiško (Ul-
janovo) apylinkės Girėnų (Gri-
vino) kaimas, esantis už 2,5 ki
lometrų nuo mūsų mokyklos, 
prie kelio į Būdviečius (Malo-
možaiską). V. Kalvaitis mokėsi 
pradžios mokykloje, kurią bai
gęs, dirbo tėvų ūkyje. Vėliau 
tarnavo vokiečių kariuomenėje, 
dirbo raštininku Berlyne, kelia
vo po Austriją, Italiją, Prancūziją. 

1880 m. V. Kalvaitis susipa
žino su Jurgiu Mikšu, pirmuoju 
Birutės draugijos pirmininku, 
„Aušros* leidėju ir redaktoriu
mi, kitais nacionalinio judėjimo 
dalyviais. Grįžęs į Girėnus, įsi
jungė į visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą. 

Kultūros veikėjas poetas 
Jurgis Zauerveinas paskatino 
Vilių Kalvaitį rinkti ir užrašyti 
liaudies kūrybą. Nuo tada jis 

keliavo po Mažąją Lietuvą, 
aplankė 90 parapijų, leidosi į 25 
keliones po kaimus ir vienkie
mius. Lankė ten gyvenančius 
lietuvius, rinko senus dokumen
tus, užrašė žmonių pavardes, 
vardus, vietovių, upių, upelių pa
vadinimus, mįsles, patarles , 
minkles. Meilė gimtajai kalbai 
ir lietuvių liaudies kūrybai jam 
teikė jėgų šiame sunkiame darbe. 

1894—1912 metais V. Kal
vaitis gyveno Tilžėje (dab. So
vetskas), kur spaudos draudimo 
metais buvo leidžiamos lietu
viškos knygos ir slapta gabena
mos į Lietuvą. J is rūpinosi, kad 
Mažosios Lietuvos lietuviai gau
tų lietuviškų knygų, pergyveno, 
kad kai kurie lietuviai niekina 
savo gimtąją kalbą, nedainuoja 
lietuviškų dainų, pasiduoda 
svetimų kultūrų įtakai. 

V. Kalvaičiui pavyko išleisti 
beveik visą savo surinktą me
džiagą. 1886 m. Tilžėje išleista 
pirmoji V. Kalvaičio knyga — 
„Naujosios lietuviškos daine
lės". 1894 m. pasirodė kita jo 
knygelė — „Rūtų lapeliai", po 
metų, 1895-aisiais, — rinkinys 
„Lietuviškos kanklės". 1905 m. 
išleistas rinkinys „Prūsijos 
lietuvių dainos". 

Lietuvių tautos patriarchas 
Jonas Basanavičius V. Kalvaitį 
laikė vienu žymiausiu pagal
bininku ir savo rinkinyje „Iš 

gyvenimo velnių ir vėlių" įdėjo 
560 V. Kalvaičio užrašytų pa
davimų ir legendų. Ši J. Basa
navičiaus knyga išleista 1903-
aisiais metais Čikagoje. J. Basa
navičius labai palankiai atsi
liepė apie V. Kalvaičio surinktą 
medžiagą, pabrėždamas jos vertę. 

Žymiausias V. Kalvaičio 
tautosakos rinkinys — „Lietu
viškų vardų klėtelė", išleistas 
1910 metais . J ame pateikta 
15,000 vietovardžių ir asmen
vardžių, smulkiosios tauto
sakos. Rinkinys rodo, kokia 
tur t inga ir žodinga lietuvių 
kalba: pateiktos net 99 žodžio 
„mama" reikšmės, žodžio „ark
lys" — 49 reikšmės. 

Už didelius nuopelnus lietu
vių tautosakai ir etnografijai V. 
Kalvaitis 1907 metais priimtas į 
Lietuvių mokslo draugija 
tikruoju nariu. 

Mažojoje Lietuvoje pirmą 
kartą pasirodė sveikinimų ir 
linkėjimų kortelės, papuoštos 
augaliniais ornamentais, jose 
įdėti ir poetų eilėraščių posmai. 
Jų autorius — Vilius Kalvaiti?. 
Lotynišku ir gotišku šriftu 
išleistas korteles V. Kalvaitis 
vadino burtikėmis. Vėliau jo 
iliustruotų kortelių leidyba 
buvo plėtojama. V. Kalvaičio 
išleistos kortelės laikomos lietu
viško atviruko pirmtaku 

Paskutiniuosius dvejus savo 

Lvovna Slakvenko nuoširdžiai 
padėkojp už vertingą dovaną. 

Susirinkusieji apžiūrėjo 
mokyklos muziejų. Apie renginį 
gerai atsiliepė konsulas J. 
Kindurys, įvertinęs mokytojų ir 
lietuvių kalbos besimokančiu 
moksleivių pastangas. 

Emil i ja Algaudė 
B u k o n t i e n ė 

gyvenimo metus V. Kalvaitis, 
jau sirgdamas, praleido Kau-
šiuose (dab. Kašino). 4 kilome
trai nuo Kraupiško, kur ir mirė 
1914 metais. Palaidotas savo 
gimtuosiuose Girėnuose. 

V. Kalvaitis buvo surinkęs 
nemažai lietuvių liaudies pa
sakų, norėjo jas išleisti, bet mir
tis nutraukė šį sumanymą. 

Mokykloje paminėjome V. 
Kalvaičio gimtadienį: išleidau 
stendą, surinkau medžiagą apie 
įžymųjį tautosakininką. J i 
eksponuojama mokyklos krašto
tyros muziejuje. 

Nors V. Kalvaitis nebuvo 
baigęs specialių mokslų, bet 
meilė savo tautai, jos kultūrai ir 
kalbai jkvepė jį dirbti šį 
nelengvą, bet kilnų darbą 
Geriausiai V. Kalvaičio nuopel
nus Lietuvai apibūdina J. 
Basanavičiaus žodžiai: „Per 
metų eiles savo germanizuoja
mai tautai jis pas ta tė tikrai 
amžiną paminklą". Iš V. Kal
vaičio galime pasimokyti meilės 
savo Tėvynei, nesavanaudiško 
tarnavimo tautai ir jos žmo
nėms, gražios liaudiškos kalbos 

Emilija Algaud<-
Bukonli«-n<-

Karaliaučiaus krašto 
Ragainės rajono Kraupiško 

(Uljanovo) vidurines mokyklos 
Rietuvių kalbos fakultatyvo 

mokytoja 
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Čikagoje ir apylinkėse Naujųjų metų sutikimas Pasaulio lietuvių centre 

RITA VENCLOVIENE IR ALDO
NA KAMANTIENĖ, dirbusios 
ilgą laiką su „Vaiko vartai į 
mokslą" remiamais vaikų cen
trais Lietuvoje, papasakos apie 
jų darbus ir įspūdžius ateinantį 
sekmadienį, sausio 9 d., 12:30 
v.p.p. Bočių menėje, Lemonte. 
Visi kviečiami pasiklausyti. 

LEMONTO SOC. REIKALŲ SKY
RIUS praneša, kad sausio 12 d., 
2005 m. nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p., 
Pasaulio lietuvių centre, Bočių 
menėje bus galimybė pasi
skiepyti (flu shots). Pensinin
kams su Medicare kortelėm 
skiepai nemokami, kitiems - 20 
dol. 

SAUSIO 8 D., ŠEŠTADIENI, 
Čikagos ir apylinkių parkuose 
(viso 22 vietose), nuo 9 v.r. iki 2 
v.p.p. organizuojamas kalėdinių 
eglučių surinkimas (Christmas 
Tree Recycling). 

Š iaur inėje pusėje : North 
Park Village Nature Center, 
5801 M. Pulaski Rd.; Norwood 
Park, 5801 N. Natoma Ave.; 
Portage Park, 4100 N. Long 
Ave.; Revene Park, 2509 W. 
Irving Park Rd.; Vvarren Park. 
6601 N. Western Ave. 

Miesto cen t re : Grant Park. 
900 S. Columbus Drive; Jackson 
Park, 6401 S. Stony Island Ave.; 
Lincoln Park, on Cannon Drive 
a t Fullerton Ave.; Margate 
Park. 4921 N. Marine Drive; 
Gar-field Park, 100 N. Central 
Park Ave.; Humboldt Park, 
1440 N. Sacramento Ave.; 
Kelvyn Park, 4438 W. Wright-
wood Ave.; Riis Park, 6100 W. 
Fullerton Ave.; Sheridan Park. 
910 S. Aberdeen St. 

Pie t ryčių pusėje: Bessemer 
Park, 8930 S. Muskegon Ave.; 
Lake Meadows Park, 3117 S. 
Rhodes Ave.; Rowan Park, 
11546 S. Avenue L. 

P ie tvakar ių pusėje: Kenne-
dy Park, 11320 S. Western Ave.; 
Marąuette Park, 6700 S. Kedzie 
Ave.; McKinley Park, 2210 W. 
Pershing Rd.; Mt. Greenwood 
Park, 3721 W. l l t h St.; Went-
wood Park, 5625 S. Mobile Ave. 

SAUSIO 17 D., DALEY PUBLIC 
Library, 3400 S. Halsted, 
prasideda nemokami anglų kal
bos kursai. Rytiniai kursai: pir
madienį, trečiadienį ir penkta
dienį nuo 9 v.r. iki 12 v.p.p. 
aukštesnio lygio). Vakariniai 

kursai: pirmadienį, trečiadienį 
ir penktadienį nuo 12 v.p.p. iki 
3 v.p.p. (pradedantiesiems). 
Vakariniai kursai taip pat vyks 
antradieni ir trečiadienį nuo 5 
v.v. iki 8:30 v.v. (aukštesnio 
lygio). Registruotis prašoma 
nuo sausio 10 d. Kursai vyks 16 
savaičių. Knygos ir kita moko
moji medžiaga - nemokama. 
Mokytojas Stan Smith. tel. 
773-376-7521, e-paštas: stan-
smith44@hotmail.com. 

2005 M., SAUSIO 13 D., PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje, įvyks Sausio 13-osios 
minėjimas. Prisiminsime ir pa
gerbsime žuvusius tautiečius 
skaitiniais ir menine programa 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvusių mokinių 
suėjimas, kuris įvyks 2005 m., 
vasario 24 d.. Lietuvių klube, 
Lithuanian Hali, 4880 46th 
Ave. North Saint Petersburg. 
FL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo va
karas, iškilminga vakarienė ir 
šokiai. Dėl dalyvavimo prašome 
pranešti Valei Majauskaitei 
Weinhoefer, 8421 29th Street 
East, Parish, FL 34219. tel. 
941-776-3634, arba Vytautui 
Riretai. 199 Sylvan Ave., To
ronto, ON. M1E 1A4, Canada, 

tel. 416-261-4312, e l -paš tas : 
vbireta@rogers.com. 

MARIA AUKŠTESNIOJI MOKYK
LA kviečia mergaites, baigusias 
8 skyrių, mokytis Maria 
aukštesniojoje mokykloje. Sto
jamasis egzaminas bus 2005 m. 
sausio 8 d., 8 v.r. Su savimi 
reikia turėti du antro numerio 
pieštukus ir stojimo mokestį. 
Dėl informacijos skambint i 
773-925-8686 ext. l81. 

SAUGAUS VAIRAVIMO PRO
GRAMA (AARP) - tai 8 valandų 
kursas pradedantiems vairuoti 
jauniems žmonėms. Kursai 
vyks St. Richard School, 5025 S. 
Kenneth Ave., sausio 27 ir 28 
dienomis, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 
Registruotis prašom skambi
nant St. Richard parapijos tele
fonais: 773-585-1221, 773-585-
1223. Taip pat informaciją gali 
suteikti AARP atstovas Ber-
nard Gercius, tei. 708-458-9783. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.lith-
fund.org. Jas galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, turi būti 
išsiųstos į LF rašt ine iki 
2005.13.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Jei tu r i t e 
klausimų, p- aš LF 
raštine tel. 630-257-1616, f ak.-. 
630-257-1647. e -paš t a s : 
admin@Iith.fund .org. 

VAIZDO ĮUOSTA „Pažai; 
vienuolyno idilės" bus išleista 
anglų kalba Tek ':etuvių 
kalbos vertė Loreta S tukas , 
žymi Vyčiu veikėja, gyvenanti 
New Jersey valstijoje. JAV. 
Juostą įgarsins Audre Budryte-
Nakienė ir Kęstutis Nakas. .-
vaizdo juostom išleidimu rū
pinasi Algis Liepinaitis. įgalio
tas Lietuvos Šv. Kazimiero kon
gregacijos. Planuojama, kad 
vaizdo juosta bus išleista šio 
mėnesio pabaigoje. 

ŠV. KAZIMIERO KONGREGACI
JOS seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti Įįv J .- ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
įkūrėja motina Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaiminta 
Mišios bus šį šeštadieni, saus -
8 d., 9:30 v.r., seselių moti
niškame name, 2601 \S 
Marąuette Road, Chicago. 
Mišias aukos rev. James : -
Šv. Juozapo seminarijos of 
Loyola Univenaty, pt 
Prašome dalyvauti. 

NUO CUNAMIO NUKENTĖJU
SIOMS - imoms paremti LB 
valdyba ir talkininkai ruošia 
pietus šj sekmadienį, sausio 9 
d., Švč. M Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio 
salėje, 4420 S. Fairfieid Ave., 
tuoj po 10 v.r. lietuviškų M 
Bus renkamos aukos, kurios 
bus siunčiamos per K 
labdaros organizaciją (Catholic 
Charitiesj. Visuomene kviečia
ma paremti savo atvykimu ir 
auka. 

2004 M. GRUODŽIO 30 D., mirė 
Liuda Urmonaite Alminu i 
veterinarijos daktaro Kazio 
Almino žmona Daugiau infor-

Palydeti senuosius ir sutik
ti Naujuosius metus savo 
draugų ar bendraminčių, 

savo organizacijos narių tarpe 
yra sena daugelio kraštų tradi
cija. Per eilę metų šią tradiciją 
išlaikė ir Pasaulio lietuvių cen
t ras Lemonte, keletą metų 
naujų metų sutikimus turėjęs 
net dviejose salėse. 

Šiais metais naujųjų metų 
sutikimą PLC didžiojoje salėje 
suruošė PLC valdyba su rengi
mo komitetu, į talką pasikvies
damas maisto gamintojus 

i i a u 
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„Bravo LTD" ir brolių E. ir V. 
Švabų šokių kapelą. Sutikimo 
kvietėjos I. Kazlauskienė ir V. 
Gviidienė stropiai atliko savo 
pareigas, sukviesdamos apie 
300 svečių iš art i ir iš toli. 
Svečių tarpe matėme Lietuvos 
garbės konsulą iš Seattle, WA, 
Vytautą Lapatinską, keletą 
asmenų iš Indiana ir Michigan 
bei Vvisconsin valstijų. 

Šventiškai paapuošta salė ir 
muzikos es t rada bei didelė 
Kalėdų eglutė gražiai derinosi 
su viešnių puošniomis vaka

r inėmis suknelėmis. Tik kai 
kurie vyrai su darbo megztiniais 
nesiderino su vakaro puošnumu 
ir nuotaika. Svečių daugumą 
sudarė naujieji ateiviai, kurie 
maloniai bendravo su senbu
viais ir visi smagiai šoko. Tik 
nuostabu, kad iš pokylio pagrin
dinio rengėjų — PLC 15 tarybos 
narių — tik du dalyvavo pokyly
je: dr. J . Šilkaitis ir R. Kronas. 
O kur buvo tarybos pirmininkas 
ir kiti direktoriai, kuriems labai 
derėjo dalyvauti savam renginy
je ir sutikimo dalyvius pasvei

kinti, palinkėti centro nariams 
laimingų Naujųjų metų? 

Naujieji metai buvo sutikti 
keliant šampano taures, orkes
trui grojant, o svečiams giedant 
Lietuvos himną ir „Ilgiausių 
metų!" PLC valdybos vardu 
visus sveikino Kęstutis Ječius, 
linkėdamas svečiams ir centrui 
šviesių, sėkmingų 2005 metų. 

Pokylio vaišės buvo gerai 
paruoštos. O įžengus į naujuo
sius metus buvo vaišinama šal
ta is užkandžiais , kokteiliais. 
Tik dviem patarnautojam prie 

gėrimų buvo sunku aptarnauti 
ilgą eilę „ištroškusių". 

Kadangi šį kartą Naujųjų 
metų sutikimo bilietai buvo 
brangesni negu bet kada anks
čiau, be abejo, Naujųjų metų 
sutikimas PLC atnešė pelno, 
kuris reikalingas centro išlaiky
mui. Be to svarbus yra ir PLC 
socialinis narių naujų metų 
pabendravimas su centro 
vadovybe. Smagu kad prie stalų 
visos kėdės buvo užpildytos ir 
išliko šeimyniška nuotaika. 

Br . J . 

„DRA UGO" RĖMĖJAI 

Viktoras Stankus, D.D.S., 
gyv. Euclid, OH, švenčių proga 
pasveikino „Draugą" ir parėmė 
jo leidyba 75 dol. auka. Dėko
jame už sveikinimus ir auką, 
linkėdami sėkmingų, veiklių 
metų ir Dievo palaimos. 

Suvalkiečių draugija Chica
go, IL, visuomet randa vietos 
, ,Draugo' puslapiuose savo 
veiklos skelbimams bei aprašy
mams. Sveikindami "Kalėdų ir 
Naujų metų proga, suvalkiečiai 
padovanojo „Draugui" 100 dol. 
auką. Linkime veikliausių, ge
riausių ir sėkmingiausių metų 
šiai gražiai lietuviškai organi
zacijai ir sakome ačiū už auką. 

John R. Damauskas, Wood-
ridge, IL. už „Draugo" kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auką. 
Labai ačiū' 

Ema Ziobrys, Hickory Hills. 
tik pratęsė ..Draugo" 

prenumeratą, bet padovanojo 
dar 50 dol. auką. Širdingai 
dėkui! 

Liudvika Kulikauskienė iš 
Treasure Island. FL, kar tu su 
prenumeratos mokesčiu atsiun
tė 50 dol. auką. Džiaugiamės, 
kad ji dar metams pakvietė 
„Draugą" į savo namus ir dėko
jame už paramą. 

Vytautas A. Mažeika iš 
Colbert, GA, su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. 
„Draugas" mielai lankys šio 
dosnaus skaitytojo namus ir 

)5-aisiais metais. Dėkui! 
Dėkojame Algiui J . Igna-

toniui. gyv. Marietta, CA, kad 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
dar vieniems metams ir atsiun
tė 50 dol. auką. 

Jonas ir Laima Šalčiai, 
<e Forest, IL. pra tęsdami 

prenumeratą, apdovanojo 
„Draugą" 90 dol. auka Labai 
ačiū! 

Carlo Checchia Qrena 
Kuras Checchia) iš Palos 
Heights, IL, su prenumeratos 

mokesčiu a ts iuntė 100 dol. 
auką. Širdingai dėkojame už 
dosnumą. 

Maria Zigaitis-Gelažius, St. 
Pete Beach, FL, parėmė 
„Draugą" 100 dol. auka. Nuo
širdus ačiū! 

Kun. John Tamulis, Cadil
lac, MI, pasidžiaugė kalėdi
nėmis „Draugo" kortelėmis ir 
atsiuntė 50 dol. auką. Dėko
jame! 

John Motiejūnas, Chicago, 
IL, už kalėdines korteles ir 
„Draugo" išleistą kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Ačiū! 

Dr. Nijolė V. Bražėnaitė, 
Sparkill, NY, atsiuntė 50 dol. 
auką už kalėdines korteles. 
Ačiū! 

Jadvyga Gruodis, Chicago, 
IL, „Draugą" apdovanojo 50 dol. 
auka už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkui. 

Algirdas Suvaizdis iš 
Berwyn. IL, ne tik pirko knygų 
„Draugo" knygynėlyje, bet 
parėmė dienraštį 100 dol. auka. 
Sakome nuoširdų ačiū! 

Martynas Trakis iš Palos 
Hills, IL; Romanas ir Rasutė 
Stropai iš Lockport, IL; Ade-
iaida Balbata iš St. Petersburg, 
FL; Veronika Švabienė iš 
Lement, IL; Jonas Indriūnas iš 
Roselle, IL; Uršulė Sabrinskas 
iš Cicero, IL — tai vis gerada
riai, kurie .už „Draugo" kalen
dorių ir kalėdines korteles at
siuntė po 50 dol. auką. Vertin
dami šių savo skaitytojų dos
numą, visiems kar tu ir kiek
vienam atskirai tar iame šir
dingą ačiū! 

Aldona J. Zailskaitė, gyv. 
Oak Lawn, IL, už kalėdinius 
atvirukus ir „Draugo" kalen
dorių 2005-iesiems metams 
atsiuntė 50 dol. auką. Dėko
jame. 

Petras ir Gražina Gaurons-
kai, gyv. Santa Monica, CA, už 
gražųjį 2005-ųjų metų „Drau-

ieško giminių 
Dziibus Juozapa^ Antanas ieško savo giminaičių iš Abeciūnų 
nes pusės. Jis rašo: „Esu paskutinis Lietuvoje gyvenantis 

Abeciūnų anūkas. Man 67 metai. Noriu sužinoti apie Abeciūnų 
palikuonis, gyvenančius JAV. Vincas, Pranas, Antanas Abeciūnai 
(mano močiutės Abeciūnaitės.Marijos broliai*. Rožė ir Liudvisia 

no močiutė sseserys, gimusios Lietuvoje, Miroslavo valsčiuje, 
Alytaus apskrityje) maždaug 1905 m. išvyko į JAV. Žinoma tik 
tiek. kad Vinco sūnus Viktoras mirė 1963 ar 1967 m. Šiuos duome-

man pateikė raštu 'Draugo" dienraščio vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė 1995 metais. 

Labai tikiuosi J ū s ų pagalbos ieškant mano giminės 
palikuonių. E-paštas: jezhevika@Vahoo.com." 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a i 
J o n a s Gibai t i s 
Civilines ir 
kriminalinės bvlos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

Toli free 24 hr. 888-77645742 
- v r. iki 5 v.v. 

• -id. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINES TKISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S BUTVILAS 
Tel . 312-580-1217 

n konsultacijos šeštadieniais 

A d v o k a t a s 
Vytenis 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, IL 

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 

Te l . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

,.Draugo' skelbimy tkyrhu 
tel. 1-773-MS-9S00 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Raštinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 877 -Gyne ja s arba 

877-496-3527 

go" kalendorių ats iuntė 100 dol. 
auką. Dėkojame už dosnumą, 
linkėdami, kad nei viena diena, 
pažymėta t ame kalendoriuje 
nebūtų jiems liūdna a r nesėk
minga. 

Po 50 dol. auką už „Draugo" 
kalendorių ir kalėdinius atvi
rukus a ts iuntė : A n t a n a s 
Lipskis, MD, iš Jup i te r , FL; 
Birutė A. Kasakai t is iš Oak 
Lawn, IL; Jonas V. Rugelis iš 
Maywood, IL; Gandis ir Linda 
Mažeika iš Sea t t le , WA. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū 
ir l inkime sveikų, la imingų 

Naujųjų metų! 
Kristina G. Gražys, R. PH, 

gyv. Dovmers Grove, IL, atsiun
tė „Draugui" 65 dol. auką. 
Labai ačiū! 

Maria Macevičius iš Sara-
toga Springs, NY,* padovanojo 
„Draugui" 80 dol. auką ir 
atnaujino prenumeratą. Dėkui! 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė išeivijoje (Chicago, IL) 
atsiuntė 30 dol. auką, dėkodami 
už skelbiamas reklamas ir veik
los žinutes. Ačiū! 

Zarasiškių klubas, Chicago, 
IL, sveikindamas „Draugo" 

kolektyvą švenčių proga, at
siuntė 100 dol. auką dienraščio 
leidybai paremti . Linkime 
našios, darbingos veiklos ir ge
riausių Naujų metų! 

Liudas Normantas, Hiram, 
ME, s iųsdamas penumeratos 
mokestį už 2005-uosius metus, 
pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū! 

Franciška Televičius iš 
Detroit, MI, ne tik pratęsė 
„Draugo" prenumeratą šiems 
metams, bet parėmė laikraščio 
leidybą 100 dol. auka. Didžiai 
vertiname šios skaitytojos dos
numą ir sakome ačiū! 

ŽIEMOS RENGINIAI ČIKAGOJE 

„Chicago Winter Delights" 
nuo sausio 6 d. iki vasario 27 d. 
2005 m. siūlo aplankyti įvairius 
renginius, kuriuos organizuoja 
ka r tu su Chicago Office of 
Tourism, the Chicago Depart
ment of Cultural Affairs, the 
Chicago Convention and Tou
rism Bureau, the Mayor's Office 
of Special Events, the Illinois 
Department of Commerce ir kt . 

S a u s i o 6-9 d i e n o m i s vyks 
Čikagos prabangiausių resto
ranų pasirodymai: pa t ieka lų 
ragavimas, kulinarinių knygų 
pardavimas, specialios ekskur
sijos ir kiti renginiai. 

S a u s i o 13-16 d i e n o m i s 
„Chicago Winter Delights" siūlo 
nepakartojamą ekskursi ją į 

blues'o klubą, pavadintą „The 
Blues Capital of the World". 

S a u s i o 2 0 - 2 3 d i e n o m i s 
vyks jazz muzikos atlikėjų kon
certas „Play it Cool", kur gros 
garsiausios jazz'o muzikos 
žvaigždės. 

S a u s i o 2 7 - 3 0 d i e n o m i s 
specialus pasirodymas mieste 
„Just say Cabaret". Šis savait
galis - romantikos mėgėjams. 

V a s a r i o 3-6 d i e n o s skirtos 
šeimoms. Vyks cirko pasirody
mas „Clown Around Touwn". 

V a s a r i o 10-13 d ienomis 
dainuos bei solo rečitalius atliks 
operos dainininkai , renginyje 
„Embrace Opera". 

V a s a r i o 17-20 dienos skir
tos t ea t r a l ams . Ar jūs daug 

žinote apie mieste atstatytus 
istorinės reikšmės teatrus? Jei 
ne, tai apsilankykite visos dienos 
renginyje „Theatre Fever 2005". 

Vasa r io 24-27 dienomis 15 
šokių grupių praves šokių 
pamokas. Labai linksmas ren
ginys „Let's Dance". 

Turistams „Chicago Winter 
Delights" siūlo daugiau kaip 60 
viešbučių Čikagos miesto cen
tre su didelėmis nuolaidomis. 
Norintieji daugiau sužinoti 
apie „Chicago Winter Delights" 
siūlomus renginius, skam
binkite nemokamu telefonu 1-
877-CHICAGO (1-877-244-
2246), a rba informacijos ieš
kokite internete 

www£77chicagDwCoro 

fūs galite padėti 

wF 
American 
Red Cross 

Norintieji paaukoti nuken
tėjusiems nuo cunamio katas
trofos, kreipkitės į American 
Red Cross In te rna t iona l 
Response Fund. 

Adresas Čikagoje: 
American Red Cross of 

Greater Chicago, 2200 West 
Harrison, Chicago, IL 60612. 
E-paštas : 

chiweb@usa.redcross.org, 
tel. 312-729-6100, faksas 312-
729-6304, internetinis puslapis: 
www.chicagoredcross .org . 

Nuotraukoje Šri Lankos 
Raudonojo kryžiaus savanoriai, 
suteikiantys pirmąją pagalbą 
Nuotrauka paimta iš IFRC. 

mailto:smith44@hotmail.com
mailto:vbireta@rogers.com
http://www.lith-
http://fund.org
mailto:admin@Iith.fund
mailto:jezhevika@Vahoo.com
mailto:chiweb@usa.redcross.org
http://www.chicagoredcross.org



