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Darbštumą lietuviai laiko svarbiausia vertybe 

Lietuviai vaikus labiausiai nori išmokyti darbštumo Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

V i l n i u s , gruodžio 20 d. (BNS) — mybės jausmas, tačiau jos nelaiko-
L i e t u v o s visuomenėje labiausiai ver- mos sėkmės garantija, rodo viešosios 
t i r i amos žmogaus savybės yra darbš- nuomonės tyrimas, 
t u m a s , savarankiškumas ir atsako- Atsakydami į klausimą, kurias 

savybes vaikai turėtų įgyti namuo
se, net 90 proc. apklaustųjų pami
nėjo darbštumą, 81 proc. nurodė sa
varankiškumą, 79 proc. — atsako
mybės jausmą. 

Apie pusę apklaustųjų mano, 
kad šeimoje turė tų būti išugdytos to
kios vertybės, kaip tolerancija (61 
proc), t aupumas (51 proc.), geros 
manieros (49 proc.), ryžtingumas, 
atkaklumas (41 proc). 

Rečiau apklaustieji , kaip itin 
svarbias savybes, paminėjo paklus
numą (25 proc) , nesavanaudiškumą 
(24 proc), religingumą (20 proc.) bei 
vaizduotę (7 proc) . 

Šie duomenys gauti per apklau
są, kurią rugsėjį atliko „Baltijos ty
rimai" Pilietinės visuomenės institu
to užsakymu. 

Tyrimo autoriai pastebi, kad ne
paisant ypatingo darbštumo vertini
mo, dauguma Lietuvos gyventojų 
netiki, jog ši asmens savybė gali už
tikrinti gyvenimo sėkmę. 

Aplinkosaugininkas žuvo ant pirmojo ledo 
V i l n i u s , gruodžio 20 d. (BNS) — 

P r i e š keletą metų ant pirmojo ledo 
žuvus io Žuvinto rezervato direkto
r i a u s Vytauto Nedzinsko likimas ne
p a m o k ė kito žinomo aplinkosaugi
n i n k o — sekmadienį t rapaus ledo 
a u k a tapo miškininkas, Labanoro re
gioninio parko direktorius 43 metų 
K ę s t u t i s J akš t a s . 

P a s a k dienraščio „Lietuvos ry
t a s " , vos šaltis sustingdė vandenis, 
p raė jus į šeštadienį aistringas žvejys 
K. J a k š t a s su draugais susiruošė 
žvejoti Švenčionių rajone esančiame 
Ze imenio ežere. 

Laimikis buvo neblogas, todei 

sekmadienį K. Jakš tas sugrįžo į tą 
pačią vietą, t ik jau vienas. Tačiau 
namo žvejys negrįžo. Pirmadienį na
rai ištraukė jo kūną. 

„Tai buvo vienas geriausių ša
lies gamtininkų. Nors vadovavo di
džiausiam šalyje regioniniam par
kui, tačiau sugebėjo puikiai tvarky
tis", — taip apie velionį kalba šalies 
Valstybinės saugomų teritorijų tar
nybos apsaugos ir tvarkymo sky
riaus vedėjas Eduardas Vaitkevičius. 

Daugiau kaip 50.000 hektarų 
ploto, vaizdingais ežerais ir ūksmin
gomis giriomis garsėjantis Labanoro 
regioninis parkas yra netoli šalies 

Visuomenei nereikia žinoti, kaip pol i t ikai išlaidauja? 
V i l n i u s , gruodžio 20 d. (BNS) — 

S e i m o nar ia i užsimojo paskirti sau 
d a u g i a u pinigų kanceliarijos, pašto, 
te lefono, transporto bei kitoms iš
l a i d o m s , tačiau politikai nenori, kad 
b ū t ų kontroliuojama, kaip panaudo
j a m i šie mokesčių mokėtojų pinigai, 
sk i r t i par lament inei veiklai. 

K a i p rašo dienraštis „Lietuvos 
r y t a s " , praėjusių metų liepą Kons
t i t uc in i s Teismas išaiškino, kad Sei
m o na r io išlaidos, susijusios su par
l a m e n t i n e veikla, atlyginamos iš 
va l s tybės biudžeto. 

Į s t a tymų leidėjai taip pat buvo 
įpareigot i nusta tyt i teisinį reguliavi
mą, kad bet kada būtų įmanoma pa
t i k r i n t i , ar politikui paskirti pinigai 
naudo jami pagal paskirtį. 

Be t Seimo statuto pataisų pro
j e k t ą pradėję svarstyti parlamenta
r a i sukilo prieš siūlymus nustatyti 
g r iež tesnę jų išlaidų kontrolę. Anot 

Tyrimo metu buvo klausiama, 
kuriam iš dviejų teiginių apklaus
tieji labiau pritaria: „geriau gyvena 
tas, kuris geriau dirba" ar „sėkmę 
gyvenime užtikrina ne tiek darbštu
mas, kiek atsitiktinumas ir ryšiai". 
Daugiau apklaustųjų (58 proc.) su
tiko su antruoju teiginiu: jų nuomo
ne, ne asmens darbštumas, bet pa
žintys ir aplinkybės lemia gyvenimo 
sėkmę. Tik 27 proc. apklaustųjų lai
kosi nuomonės, Nukelta į 6 psl. 

sostinės, tad į jį plūdo daugybė poil
siautojų. 

Šiam parkui nuo 1994 metų iki 
šiol vadovavęs K. Jakš tas pasiekė, 
kad poilsiavietės parke būtų nepri
šiukšlintos, miškai — prižiūrimi. 

Labanoro regioniniame parke 
statytis vasarnamius sieke daug tur
tingų žmonių — teisėtais ir neteisė
tais būdais. „K. Jakš tas mokėjo būti 
ir principingas, ir rasti kompromisą 
— išsiderėdavo naudos parkui", — 
sakė E. Vaitkevičius. 

Iš valstybės biudžeto regioniniai 
parkai lėšų gauna nedaug, tad veik
lus N u k e l t a į 6 ps l . 

Egidijus Klumbys 
Eltos nuotr. 

dienraščio, politikai norėtų, kad iš
liktų dabartinė tvarka, kai jie patys 
nusprendžia, kur geriau išleisti val
diškus pinigus. 

Jei Seimas pritartų kai kurioms 
siūlomoms statuto pataisoms, jau 

kitąmet par lamentarų piniginėje pa
pildomai atsirastų ne vienas šimtas 
litų. 

Numatyta , kad Seimo nariams 
kanceliarijos, telefono, transporto ir 
kitoms su parlamentine veikla susi
jusioms išlaidoms kas mėnesį būtų 
skiriami 3 VMDU (vidutinis mėne
sio darbo užmokestis). Dabar vienas 
VMDU sudaro 1,338 litus. 

Iki šiol Seimo nario kanceliari
jos re ikmėms buvo skir iamas 1 
VMDU, o transporto išlaidoms — 
0.8 VMDU. Daugelis parlamentarų 
šiuos pinigus išleidžia naujam auto
mobiliui įsigyti išperkamosios nuo
mos būdu. 

Nepasitenkinimą būsima tvarka 
pirmiausia pareiškė kai kurie libe-
raldemokratai. 

Praėjusią savaitę svarstant pa
taisas Egidijus Klumbys nerimavo, 
kad bus Nukel ta \ 6 psl. 

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

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

Skautybės kelias. 
Ziniasklaida ir valdžia. 
Amerikos Lietuvių 
kongresas Čikagoje. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Mūsų virtuvė. 
Benamių gyvūnų likimas 
Lietuvoje. 
Kalėdos Čikagos lit. 
mokykloje. 
Šuolis iš rudens 
\ pavasarį 
Kalėdiniai sveikinimai. 
Naujų metų sutikimai. 
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 . 
Tel. 773-476-7089 

Mieli Sesės ir Broliai! 
Ilgesio pilnomis širdimis ir su linksma nuotaika laukiame tos 

ypatingos dienos kada 'gimė Kūdikėlis paprasčiausioje prakartėlėje. 
Tai ne paprasta diena, bet Kalėdos! Mes visi, nuo vaikučių ir senelių, 
šia diena džiaugiamės ir dalijamės savo laime su visais mūsų drau
gais, sesėmis, broliais ir tėveliais. Gi Kalėdos tą ir reiškia... mylėti 
kitus, gerbti juos, būti artimais. 

Lietuvių Skautų Sąjungos Pirmija ir Taryba linki visiems mūsų 
broliams ir sesėms sulaukti viso tai ko Jūsų širdys labiausiai trokšta, 
linki Jums ramybės, džiaugsmo, laimės ir sveikatos ne tik šių Švenčių 
metu, bet ir per visus ateinančius Naujuosius metus. 

Budėkime! 
Gero vėjo! ir 
Ad Meliorem! 

v.s. Dalia Trakienė 
. L. S. Seserijos vyriausia skautininke 

v.s. fil. Zita Rahbar 
Akademinio Skautų sąjūdžio Vadijos pirmininkė 

v.s. fil. Romas Rupinskas 
L. S. Brolijos vyriausias skautininkas 

v.s. fil. Rimantas Griškelis 
Lietuvių Skautų sąjungos Tarybos pirmininkas 

Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga sveikiname visus mūsų fondo na
rius, rėmėjus ir talkininkus. Jūsų parama — lietuviškos skautybės 
atrama. Linkime visiems broliams ir sesėms linksmų švenčių ir sėk
mingo skautavimo. 

Lietuviškos Skautybės fondo taryba ir valdyba 

Širdingai sveikiname visą skautiškąją šeimą, mūšų gausius 
rėmėjus ir bendradarbius su šventomis Kalėdomis. 

Linkime visiems laimingų, sveikų ir ramių Naujų 2006—tų metų. 
Tikimės, kad Jūsų visi užsimojimai, darbai ir svajonės išsipildys. 

Vydūno fondo taryba ir valdyba 

4 

Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga, Akademikių skaučių draugovės 
vadijos vardu sveikinu visas tikrąsias nares ir kandidates, filisteres ir 
kandidates į Garbės nares. Visoms sesėms linkiu malonių ir džiaugs
mingų švenčių. 

Ad Meliorem! 
s. fil. Julytė Kudirkienė 

ASD centro valdybos pirmininkė 

Sesėms, broliams vadovėms, vadovams ir tėveliams linkime 
linksmų Kalėdų ir laimingų 2006—jų metų. 

„Aušros V artų"/„Kernavės" tunto skautės 
„Lituanicos" tunto skautai ir jūros skautai 

^Nerijos" tunto jūros skautės 

Visiems broliams, ir sesėms, jų tėveliams ir jūrinio skautavimo 
rėmėjams linkime linksmų Kalėdų ir gero vėjo 2006-jų metų veiklai. 

Čikagos jūrų skautininkų-ių „Grandis" 
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LSS Ąžuolo" ir „Gintaro" vadovų mokyklų instruktorių ir 
patarėjų vardu sveikiname visus buvusius ir būsimus kursantus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Linkime visiems vadovams darbingų 
metų. 

Budėdami, 
v.s, fil. Gintaras Plačas 

LSB vadovų lavinimo skyriaus vedėjas 
v.s. fil. Naida Šnipaitė-Johnson 

LSS vadovių skyriaus vedėja 
v.s. fil. Tomas Dundzila 

LSB vadovų lavinimo sk. vedėjo padėjėjas 

Visus brolius ir seses, skaitytojus ir bendradarbius sveikinu, 
sulaukus šv. Kalėdų ir Naujų metų. Tebūna šios šventės džiugios ir 
prasmingos. 

Šia proga kviečiu visus skautus ir skautes 2006-ais metais tvirtai 
žengti gerais darbeliais ir ištesėtais pažadais grįstu skautiškos ide
ologijos keliu ir tų žingsnių pėdsakus palikti istorijai savo rašiniais šio 
puslapio skiltyse. Visi būkime lietuviškos skautybės metraštininkais. 

Budėkime! ir Gero vėjo! 
j.v.s. Irena Regienė 

„Skautybės kelio" redaktorė 

Linksmų Kalėdų ir veiklių 2006-jų metų visoms sesėms linkime 

„Verpsčių"skautininkių būrelis 
„Sietuvos" vyr. skaučių ir skautininkių draugovė 

„Emilijos Platerytės" vyr. skaučių būrelis 

f&s&sstte&ssae&eai 

RUDENS IŠVYKA IR ĮŽODIS 

„Karaliaus Mindaugo" draugovės, 
VVashington, DC, nauji nariai, davę 
įžodį š.m. lapkričio 19 d. iškyloje. Iš 
kairės: Romas Me tzge r , Renata 
Petraitytė, Monika Locaitis ir Erikas 
Laignel. 

Paukštytė Monika Locaitis, ūd-
rytė Renata Petraitytė ir vilkiukai 
Erikas Laignel bei Romas Metzger 
davė jaunesniųjų skautų įžodį Va
šingtono priemiesčio miškelyje 2005 
m. lapkričio 19 d. Sveikiname seses 
ir brolius ir linkim daug linksmų 
dienų praleisti skautiškoj šeimoj! 

Tą dieną po lit. mokyklos pa
mokų, draugovės skautės ir skautai 
su tėveliais išvyko į Isaac Walton 
parką. Prie parko vartų laukė s.v. 
Tomas Skučas, kuris suplanavo šią 
iškylą. Prie nurodytos pastogės mus 
sutiko iškylos vyriausias virėjas 
Mark Metzger. Mūsų jau laukė iš
keptos dešrelės, vaisiai, sultys ir 1.1. 

Kai visi pavalgė, prasidėjo įžo
džio apeigos. Sesės ir broliai išsiri
kiavo miško aikštelėje. Tautinę vė
liavą garbingai įnešė paukštytė 
Gabrielė Gedo, o įžodžio įsakymą 
perskaitė sesė Gintarė Meižytė. 
Kandidatės Monika ir Renata, kan
didatai Erikas ir Romas išėjo į priekį 
ir saliutuodami pakartojo įžodį. Pa
vieniui priklaupė prie vėliavos ir ją 
pabučiavo. Sesei Monikai ir broliams 
Erikui ir Romui raudonus kakla
raiščius užrišo draugininkas Tomas 
Dundzila. Po to brolis Tomas priėjo 
prie šviesiai mėlyno kaklaraiščio, 
kuris kabėjo nuo baidarės irklo. 
Kaklaraištį įmerkė į ežero vandenį 
ir užrišo aplink ūdrytės Renatos 
kaklą. Draugovės pavaduotojas Pau
lius Mickus užrišo visiems tėvynės 
meilės mazgelį, o tėveliai užrišo savo 
vaikams gero darbelio mazgelį. 
Židiniečių atstovė sesė Meilė Mic
kienė pasveikino naujus skautus ir 
jiems padovanojo po švilpuką. Prieš 
užbaigiant apeigas visi sugiedojome 

Nuke l ta i 5 psl i . . » , <* 
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skyriaus Įgal io t in is T h c m a s Vavrat i i t r ALTo centre vatdvbcs p i r m adv . 
Saulius Kuprys. Jono Kuprio nuotr . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS 

Amerikos Lietuvių tarybos su
šauktas Amerikos Lietuvių XIV kon
gresas, įvykęs spalio 21-23 d. Či
kagoje, paminėjo dvigubą sukaktį. 
Pirmoji — 90 metų nuo Amerikos 
Lietuvių apsijungimo ir suorga
nizuotos Amerikos Lietuvių tarybos, 
antroji — prieš 65 metus Amerikos 
Lietuvių tarybos pastangomis išgau
tas principinis Jungtinių Amerikos 
Valstijų sprendimas nepripažinti 
sovietų Pabaltijo kraštų okupacijos. 

Prieškongres in is 
sus i t ik imas 

Penktadienį, spalio 21 d.. Bal-
zeko lietuvių kul tūros muziejaus 
patalpose įvyko kongreso dalyvių ir 
svečių prieškongresinis susitikimas. 
Šį priėmimą suorganizavo Evelinos 
Oželienės vadovaujamas ALTo Čika
gos skyrius. Čia buvo proga susi
pažinti su kongreso paskaitininkais 
ir garbingais svečiais: dr. Darium 
Furmonavičiumi, dr. Lee Edwards, 
bei iš Maryland universiteto atvyku
siu prof. Michael Szporer. Vaišėmis 
rūpinosi Irena Dirdienė. 

Po 50 metų vėl v ienuolyne 

Šeštadienio darbo posėdžiai 
vyko seselių kazimieriečių Motiniš
kojo namo pagrindinėje salėje. In-
vokaciją sukalbėjo Lietuvos vyskupų 
konferencijos įgaliotinis prel. Ed
mundas Putrimas. Prezidiumą su
darė: dr. Jonas Valaitis, Petras Bu-
chas, Pranas Jurkus ir Saulius Kup
rys. Kongreso sekretore pakviesta 
Salomėja Daulienė. Įdomu pastebėti, 
kad lygiai prieš 50 metų — 1945 m. 
toje pačioje salėje rinkosi Amerikos 
Lietuvių taryba. Tuomet jai vadova
vo Leonardas Šimutis. Seselių kazi
mieriečių vardu ypatingai šiltu 
žodžiu kongreso dalyvius sveikino 
seselė Regina Dubickas. SSC. Kon
gresą sveikino LR generalinis kon
sulas Arvydas Daunoravičius ir gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza. Žo
džiu taip pat sveikino JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Marija Re
inienė, perdavusi JAV Lietuvių Ben
druomenės pirmininkės Vaivos Vėb
raitės linkėjimus, JAV vidurio apy
gardos pirmininkė Aušrelė Sakalai-
tė, Lietuvių respublikonų federacijos 
pirmininkas Jonas Urbonas, inž. 
Pilypas Narutis ir Algis Regis. 

Veiklos praneš imai 

ALTo pirm. Saulius Kuprys pri
statė kruopščiai paruoštą iždininko 
Jeronimo Gaižučio finansų pra 
nešimą, kuriame akivaizdžiai buvo 
parodyta aiški visuomenės p a r a m a 
ALTo veiklai, užtikrinanti jos ateitį . 
Iždo knygas patvirtino revizijos ko
misija, susidedanti iš Prano Povi
laičio, Oskaro Kreimerio ir Juozo 
Bagdžiaus. Pi rmininkas t r u m p a i 
apibūdino ALTo praėjusių m e t ų 
veiklą. Padėta Čikagos skyr iu i 
paruošti Vasario 16 minėjimą, ku
riame dalyvavo Valstybės departa
mento Europos skyriaus įgaliotinė 
Judith Sefkin. Kovo mėnesį sureng
ta Pabaltiečių konferencija Vašing
tone drauge su U.S. Baltic Foun
dation, kurios metu buvo pažymėta 
ir ALTo 90 metų sukaktis. Mobi
lizuotos JAV lietuvių organizacijos 
kreiptis į Lietuvos prezidentą, pra
šant, kad jis nedalyvautų Maskvoje 
rengiamame Antrojo pasaulinio karo 
užbaigimo minėjime. Taip pa t 
ALTas jungėsi į pareiškimą išspaus
dintą ta rp tau t in iame „Financia l 
Times" laikraštyje, kur iame buvo 
atkreiptas dėmesys į Maskvos nu
sisukimą nuo demokratinio vysty
mosi. ALTas dalyvavo suredaguo
jant rezoliucijos projektą, reikalau
jantį, kad Rusija a t s ip rašy tų už 
Pabaltijo kraštų okupaciją. Šiuo 
reikalu specialiai suruoštas susitiki
mas su Kongreso užsienio reikalų 
komisijos pirmininku atstovu Henry 
Hyde ir pasimatymo metu už t ikr in ta 
jo parama šiai rezoliucijai. Ne t rukus 
buvo susi laukta sėkmės, ka i šią 
rezoliuciją Senatas ir vėliau Kon
gresas vienbalsiai priėmė. Šia proga 
ALTo valdyba išsiuntė per 400 as
meniškų laiškų Kongreso na r i ams , 
dėkojant už jų stiprų pritarimą, pri
imant šias rezoliucijas. 

Gegužės 8-ąją ALTas paskelbė 
Maldos ir susikaupimo diena, min in t 
visas Antrojo pasaulinio karo ir po jo 
vykusių represijų aukas. Čikagoje, 
Švento Vardo katedroje ir ki tuose 
miestuose suorganizuotos pamaldos 
šių aukų atminimui. Drauge su 
Amerikos bibliotekų draugija ir JAV 
Vaistų bei maisto adminis t rac i ja 
suruoštas Upton Sinclair knygos 
.JDžiunglės" 100 metų paminėjimas 
ir paminklinės lentos paruošimas, 
nurodant, kad šio veikalo pagrindi-

DANUTE BINDOKIENE 

Žiniasklaida ir valdžia 

epaisant , kiek dažnai kar
tojami ki lnūs žodžiai, kad 
valstybėje klesti spaudos ir 

žodžio laisvė, kiekviena valdžia 
bent mėgina nubrėžti liniją, patar
d a m a ž in iaskla idai jos neper
žengti. Žinoma, čia ka lbama apie 
demokrat ines valstybes, nes dik
ta tūros tu r i „savo taisykles", ku
rias pažeidus, gresia bausmės ar 
kiti nemalonumai . Jeigu Ameri
koje, žiniasklaidai kar ta i s šią „li
niją" peržengus, Vašingtonas pa
t e n k a į keblią padėtį , tačiau 
griežtų kontrolės priemonių, kaip, 
pavyzdžiui, Rusija, Kinija, Kuba, 
Ba l ta rus i ja ar kai kurios kitos 
total i tar inio režimo valdžios, ži
niasklaidai netaiko. 

Amerika visuomet ypač pabrė
žia spaudos ir žodžio laisvę, nors 
pastaruoju metu JAV prezidentas 
galbūt privačiai pagalvoja, kad toji 
laisvė tu rė tų būti „ne tokia neri
bota". Kai kurie žiniasklaidoje pa
sirodę s t ra ipsn ia i ir reportažai 
privertė Baltuosius rūmus viešai 
juos paneigti ar bent pasiaiškinti. 
Tarp tokių buvo amerikiečių karių 
ž iauraus , pažeminančio elgesio su 
irakiečiais belaisviais Irako kalėji
me išviešinimas, Guantanamo Bay 
belaisvių stovykloje atl iekami tar
dymai, ,,Washington Post" dien
raštyje išspausdintos žinios apie 
Amerikos žvalgybos biuro (CIA) 
s laptuosius kalėjimus užsienyje, 
ypač Rytų Europoje, kuriuose lai
komi ir kankinami įtariamieji te
ror izmu, o šiomis dienomis — 
reportažai apie slaptą biurą, kurio 
paskir t is klausytis Amerikos gy
ventojų telefoninių pasikalbėjimų 
ne tik vykstančių šiame krašte, bet 
ypač su užsieniu. Esą tokia val
džios veikla pažeidžianti gyventojų 
teises į asmeninį privatumą, ne
bent tai būtų patvir t inta specialiu 
Atstovų rūmų ar Aukščiausiojo 
teismo potvarkiu, ne ta ikan t vi
siems žmonėms apskri tai , o tik 
į tar iamiems valstybės saugumui 
pavojinga veikla. 

Šis telefoninių pokalbių šni
pinėjimas ir registravimas, žmo
nėms to net neį tar iant (ypač pokal
bių k lausymas palengvėjo, dau
geliui naudojantis bevieliais tele
fonais), a t l iekamas „National Se-
eurity Agency" (NSA), prezidento 

George W. Bush įsakymu, Ame
rikoje vykdomas nuo 2001 m. 
rugsėjo 11-osios teroristinių iš
puolių, tačiau išviešintas tik pas
taruoju metu. 

Kilus pasipiktinimui dėl taip 
pažeidžiamų asmens teisių, prezi
dentas tvirtai pasiliko prie savo 
įsitikinimo, jog tai buvo vienintelis 
būdas apsaugoti tūkstančius šalies 
gyventojų nuo teroristinių veiks
mų-. „Susektas dviejų minučių 
telefoninis pokalbis su 'ai Qaeda' 
ar panašiomis teroristinėmis orga
nizacijomis gali išgelbėti tūks
tančių gyvybę", — savo kalboje į 
tautą sekmadienio vakare tvirtino 
prez. Bush. 

Jo nuomone, vienintelis „nusi
kalt imas" yra šio slapto biuro veik
los išviešinimas. Prezidentas už
tikrino, kad telefoninių pasikal
bėjimų klausymas ir registravimas 
kompiuteriuose per tuos ketverius 
metus „padėjo išvengti teroristų 
išpuolių ir prieš Ameriką, ir prieš 
jos sąjungininkus". J i s taip pat 
pabrėžė, kad tokių priemonių ne
įvedė pats vienas: „National Secu-
rity Agency" veiklos programą nuo 
jos pradžios yra peržiūrėję ir dau
giau kaip 30 kartų ja i pritarę 
įstatymų bei konstitucijos žinovai. 
Atsakydamas į senatorių — (dau
giausia demokratų), ir kai kurių 
Kongreso narių (net respublikonų) 
priekaištus, prez. Bush pabrėžė, 
kad rėmėsi jam JAV konstitucijos 
suteiktu autoritetu spręsti valsty
bės saugumo reikalus. 

Kaip toli turi siekti žiniasklai-
dos laisvė, o kaip toli — jos atsa
komybė? | tokius klausimus tegali 
atsakyti tik pati žiniasklaida; at
sakymas, atėjęs „iš aukščiau", jau 
dvelkia tos laisvės varžymu. De
mokratinėje šalyje žiniasklaidos 
atsakomybė yra paskelbti ir tai, 
kas yra gera, ir pirštu parodyti į 
korupciją, neskaidrumus. Tai tary
tum valdžios „sąžinės balsas", 
priverčiąs pasisaugoti, jeigu kas 
pasirenka žingsniuoti slidžiu ke
liu. Džiugu, kad ir Lietuvoje ži
niasklaida laikosi šios laisvės prin
cipų, galutinai atsikračiusi sovie
tinių laikų baimės parodyti net 
pačių aukščiausių šalies instituci
jų ar asmenų neskaidrią veiklą. 

nis veikėjas, Jurgis Rudkus, atstova
vo t ū k s t a n č i a m s lietuvių, kurie 
dirbo sunkiomis sąlygomis Čikagos 
skerdyklose. Taip pat suorganizuo
tos šv. Mišios Švento Kryžiaus para
pijoje, min in t Lietuvos kankinio 
a rk ivyskupo Teofilio Matulionio 
apsi lankymą Čikagoje prieš 70 me
tų. Pažymėtina, kad apie jo auką (jis 
buvo komunistų įkalintas net tris 
sykius) buvo supažindinta tūkstan
tis Čikagos katekizmo dėstytojų jų 
suvažiavimo metu. Amerikos Lietu
vių ta ryba ateityje dės pastangas 
sust iprint i savo skyrių ir įgaliotinių 
tinklą bei ieškos aktyvių priemonių, 
kaip į t raukt i jaunimą bei naujai iš 
Lietuvos atvykusius. 

ALTo ateit is: t a škas ar 
šauktukas? 

Pi rmame simpoziume apie ALTo 

ateities veiklos galimybę kalbėjo dr. 
Jonas Valaitis, Petras Buchas bei 
Saulius Kuprys, moderavo Pranas 
Jurkus . Dr. Valaitis nurodė ALTui 
tris galimybes — tai status quo, už
darymas arba persiorganizavimas. 
J is ypatingai pabrėžė, kad veiklos 
pobūdis bei sėkmingumas priklau
sys nuo to, kiek lėšų bus įmanoma 
sutelkt i . Jei persiorganizavimas 
vyks, tai turėtų eiti tik šiuo keliu. 
Kiti kalbėtojai pastebėjo, kad dar 
yra nemaža darbų, kuriuos ALTas 
turėtų atlikti. Ypač kai jis. kaip 
Amerikos piliečių organizacija, turi 
galimybes ir teises dalyvauti šio 
krašto demokratiniuose procesuose 
ir atvirai pareikšti savo nuomonę 
s t ipr inant teisingą JAV užsienio 
politiką. Nutarta toliau šį klausimą 
gvildenti valdybos bei ALTą suda
rančių organizacijų apimtyje. 

Nukel ta į 11 psl. 
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Mieli tautiečiai! 
ississga^aimimmfmmmsmsBsami 

Nesvarbu kaip toli esame išsisklaidę, nesvarbu, kad 
matomės retai. Svarbu, kad Kalėdų naktį mūsų visų akys yra 
nukreiptos į tą pačią žvaigždę. Ir ne vien tiktai Kalėdų naktį o 
visada, nes toji žvaigždė yra ir Geroji Viltis, ir Lietuva, ir tikrosios 
vertybės. 

Sveikiname Šv. Kalėdų proga! 
Gabrielius Žemkalnis 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas 

BENAMIŲ GYVŪNŲ 
LIKIMAS LIETUVOJE 

TAUTOS FONDO 

Taryba ir Valdyba sveikina visus Tautos Fondo rėmėjus, 
narius ir draugus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Linkime visiems sveikatos, giedrios nuotaikos ir sėk
mingų Naujųjų 2006 metų. 
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! 

Algis Vedeckas, 
Tautos Fondo tarybos pirmininkas 

dr. Giedrė Kumpikaitė, 
Tautos Fondo valdybos pirmininkė 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ 2006 METŲ ^ 

* 

VISIEMS TAUTIEČIAMS IR LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKAMS LINKI 

ČIKAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 
VADOVYBĖ— DIREKTORIAI 

Julius R. Kuzas, pirm, 
Arūnas Buntinas, vicepirm. 

Pameia Rice, sekr. 
Hildė A. Kuzas, ižd. 

Emma A. Petraitis, darbo kom. pirm. 
Darbo kom. nariai — Ramūnas Buntinas, 

Dennis Šimėnas, Vytautas Yotka 
Direktoriai — Dovas Kiaupa, Rūta Šimėnas 

Administratorius — Saulius B. Balsys 

Lietuvių Tautinės kapinės 
8201 S. Kean Ave. 

justice,IL 60458-1720 
(708) 458-0638 

(Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

I 

SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJA, 
ANGLIJOS 

IR 
ZARASIŠKIŲ 

KLUBAI, 
sveikina 

„Draugo" 
darbuotojus ir 

skaitytojus 
su 

Šv. Kalėdom 
• ir 

Naujaisiais Metais, 
linkėdami 
sveikatos 

ir 
nuostabiu metu. 

MUM 

Matyt, visiems dažnokai tenka 
girdėti apie įvairias politines, eko
nomines, socialines ir kitas Lietuvos 
problemas. Na, lyg ir užtektų... Bet 
manome, jog būtina paminėti ir dar 
vieną skaudžią padėtį — tai globą ir 
apsaugą laukinių gyvūnų, kurių 
Lietuvoje, ačiū Dievui, kas metai 
daugėja, kaip ir miestuose sparčiai 
augantis skaičius benamių šunų ir 
kačių. 

Kuo pradėti šį pasakojimą? Sa
kykime, Lietuvoje nėra gyvūnų glo
bos namų, tinkančių gyvūnams lai
kyti, tuo labiau sergantiems ar su
žeistiems gydyti ir pasveikusiais 
atitinkamai pasirūpinti. Valdžios 
pareigūnai teigia, jog globos namai 
— tai karantino stotys, kurios veikia 
stambesniuose miestuose — Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje ir kitur. Iš 
tikrųjų, dar labai neseniai benamiai 
gyvūnai buvo žiauriai gaudomi ir, 
keletą dienų palaikyti tose karanti
no stotyse, žudomi elektra arba už
daromi į sandarias patalpas, į kurias 
buvo leidžiamos išmetamos automo
bilių dujos. Nenustebtume, jei ko
kiame mažame miestelyje dar ir 
šiandien atliekamos tokios gyvūnų 
eg-ekucijos, nors oficialiai jos yra 
draudžiamos. Pasitaiko ir tokių 
atvejų, kai savivaldybės pasikviečia 
į pagalbą medžiotojus, kad šie 
miestelyje iššaudytų benamius šunis 
ir kates. 

Benamių gyvūnų karantino tar
nybos — sovietmečio laikų paliki
mas. Tai uždaros dvokiančios patal
pos be jokios ventiliacijos, į kurias 
suvaromi sveiki ir sergantys gyvū
nai. Gyvūnų akyse — baimė, neviltis 
ir artėjančios mirties nuojauta. 

Nors gyvūnų globos įstatymai 
priimti, patvirtintos gyvūnų globos 
namų nuostatos, susipažinta su 
Strasbūro konvencijos nustatytais 
aktais, bet tai dar toli gražu, kad 
greitu laiku Lietuvoje situacija 
pasikeistų. 

Savivaldybės nenori skirti lėšų 
iš savo biudžeto gyvūnų globai, o 
visuomeninės nepelno siekiančios 
organizacijos dar nepajėgios iš savo 
kuklių išteklių įgyvendinti didelius 
projektus. 

Iškyla didžiulės problemos, kai 
tenka gelbėti nelaimėn pakliuvusius 
laukinius gyvūnus. O tų bėdų daug, 
ypač dabar, žiemą — tai neišskridę 
gandrai ir tėviškėj pasilikusios žie
moti gulbės. Sužeisti, sušalę, nusilpę 
ar sergantys žvėrys ir paukščiai 
paliekami likimo valiai. Tik dėka 
nuoširdžių pavienių žmonių inici
atyvos dėka, jie yra priglaudžiami, 
gydomi ir prižiūrimi. Daug kartų 
teko skubėti į pagalbą policijos pa
reigūnams bei pavieniams asme
nims, kai šie randa pakelėje, miške 
ar vandens tvenkinyje gulintį su
žeistą, nusilpusį žvėrelį, paukštį. 
Savo nuosavu transportu nuvežame 
gyvūną į veterinarijos gydyklą, o iš 
gydyklos į sutikusią suteikti prieg
lobstį šeimą. Vet. gydytojams už 
suteiktas paslaugas gydant gyvūną, 
tenka apmokėti visuomeninei orga
nizacijai ar pavieniams asmenims. 

Naminių gyvūnų padėtis mies
tuose dar liūdnesnė. Savivaldybių, 
priimtos taisyklės neatitinka gyvū
nų gerovės įstatymų. Vilniaus mies
to taryba prieme sprendimą, kuria
me nustatyta rinkliava (ne moke
stis) už gyvūnų laikymą — 10 Lt į 
mėnesį. Rinkliavos dydis neatitinka 

pensininko pajamų. Savivaldybė 
2004 m. pasirašė sutartį su firma, 
kuri įsipareigojo registruoti visus 
Vilniaus miesto gyventojų laikomus 
šunis ir kates tam, kad galėtų 
užtikrinti, kad rinkliava iš gyvūnų 
savininkų būtų renkama kiekvieną 
mėnesį. Dėl nesumokėtų rinkliavų 
siunčiami grasinantys laiškai, visa 
tai tik dėl to, kad Savivaldybės 
biudžetas būtų papildytas vienu mi
lijonu litų per metus iš rinkliavų, 
surinktų už gyvūnų laikymą. 

Daugėja atvejų, kai gyvūnai 
išmetami į gatvę, o vyresnio amžiaus 
žmonėms dažniau prireikia medikų 
pagalbos, nes jie priversti išsiskir
ti su vieninteliu jiems gyvenimo 
džiaugsmą teikiančiu brangiu ir iš
tikimu draugu. 

Vilniuje jau šešeri metai vi
suomeninė organizacija „Vilniaus 
krašto gyvūnų globos ir apsaugos 
bendrija" (įregistruota 2000 m.) 
kartu su viešąja įstaiga „Gyvūnų 
namai" (įregistruota 2004 m.) dirba 
gyvūnų globai ir jų gerovei. Su šių 
organizacijų tikslais, atliktais ir 
atliekamais darbais, galima su
sipažinti interneto svetainėje 
www.gyvununamai.lt 

Vienas iš šių organizacijų tikslų 
— gyvūnų prieglaudos namų staty
ba. Gerai suprantame, jog gyvūnų 
prieglaudos namai — ne vienerių 
metų darbas, kuriam reikės ir daug 
darbo, ir lėšų. Bet lašas po lašo ir 
akmenį pratašo... 

Šiandien išmestus šiukšliadė-
žėse, miške ar tiesiog laiptinėse 
mažus kačiukus ar šuniukus ap
gyvendiname organizacijos narių 
namuose. Priglaudžiame kiek sąly
gos leidžia ir suaugusius gyvūnus. 
Visi priglausti gyvūnai yra veteri
narijos gydytojo nuolatinėje prie
žiūroje. Dirbdami tokiomis šeimyni
nėmis sąlygomis, šiais metais buvo 
priglausti per 100 gyvūnų ir visiems 
jiems rasti nauji šeimininkai. 

Gyvūnų prieglaudos namai būti
ni, jei norime pasirūpinti visais — 
pasiklydusiais ir beglobiais, ser
gančiais ir sužeistais, bėdon pakliu
vusiais laukiniais bei naminiais 
gyvūnais. 

„Gyvūnų namai" kartu su „Vil
niaus krašto gyvūnų globos ir apsau
gos bendrija" nebe pirmi metai dirba 
švietėjišką darbą, ypač mokyklose, 
gelbsti nelaimės ištiktus gyvūnus, 
imasi gyvūnų gydymo akcijų, rengia 
kovos su pasiutlige profilaktines 
priemones, gyvūnų sterilizacijos ir 
kastracijos akcijas. 

Prašome likti neabejingais gy
vūnų problemoms ir kviečiame pri
sidėti prie mūsų gyvūnų globos ir 
gerovės darbų. 

VšĮ „Gyvūnų namai" 
M. Horodničienės g. 18, 
Vilnius 08412 
Įmonės kodas 3000 06586 
AB bankas NORD/LB Lietuva 
banko kodas 40100 
a/s LI 384 10042400385560 
Svvift: AGBLLT2X 

Gintaras Puluikis 
Vilniaus krašto gyvūnų globos 

ir apsaugos bendrijos 
pirmininkas 

Danguolė Valentinaitė 
VšĮ „Gyvūnų namai" 

direktorė 

http://www.gyvununamai.lt
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Atkelta iš 2 psl. 
Prasidėjo užsiėmimai. Sesės mokėsi kaip sutvarstyti 

mažą žaizdelę. Kiekviena gavo tuščią plastikinę dėžutę, į 
kurią įsidėjo sterilę servetėlę žaizdos nuvalymui (sealed 
alcohol pad) ir pleistrą (band-aid). Po to kiekviena galėjo 
atsigulti į skautišką neštuvą, kitos sesės nedidelį atstumą 
panešė gulinčiąją. 

Kol sesės mokėsi pirmosios pagalbos, vilkiukai žvejo
jo. Skautai vyčiai Gailius Draugelis ir Tomas Skučas 
prižiūrėjo žvejus. Gaila, kad žuvys nekibo. Paskui vilkiu
kai ir paukštytės apsikeitė vietomis. Broliai mokėsi pir
mos pagalbos, o sesės žvejojo. 

Po valandėlės bendra grupė iškeliavo aplink ežerą, 
sekdami kelio ženklus. Rado paslėptus laiškus ir bandė 
surasti nurodytus dalykus (scavenger hunt). Saulei lei
džiantis, visi šiltai apsirengė, susėdo aplink gražų laužą 
ir linksmai dainavo skautiškas dainas. Temstant sugie
dojom „Ateina naktis" ir išsiskirstėm į savo namus. 

Dėkojam s.v. Tomui Skučui už iškylos suruošimą ir 
užsiėmimų pravedimą. Taip pat dėkojame s.v. Gailiui 
Draugeliui už užsiėmimų pravedimą, laužo sustatymą ir 
dainų pravedimą. Ypatinga padėka Mark ir Daliai 
Metzger už maisto sutvarkymą ir paruošimą. 

Budėk! Gero vėjo! 

Broliai Tomas D. ir Paulius M. 

„Karaliaus Mindaugo draugoves SKautai, VVasnmgtor. DC, iškyloje. Iš kairės: Lukas Draugelis, 
Angeiique Laignel, Romas Metzger ir Matas Mickus; už jų sėdi Dalia Vetzger su Luku ir Aldona 
Petraitienė su savo dukra. 

Mums, lietuviams, profesorius Ignas Domeika 
yra žinomas kaip garsusis geologas ir mine

ralogas, Vilniaus universiteto auklėtinis, filo-
natas, 1831 m. sukilimo dalyvis. Ignotas Domei
ka, 1838 m., būdamas 37 m. amžiaus (gimė 1801 
m.), emigravęs į Čilę, tapo vienas pačių žymiausių 
Čilės mokslininkų. Jis 37 m. vadovavo Čilės sos
tinės Santiago universiteto Chemijos ir minera
logijos katedrai, 16 metų buvo to universiteto rek
torius (nuo 1867 m. iki 1883 m.). Vilniaus univer
siteto pavyzdžiu, jis pertvarkė Santiago univer
sitetą bei visą Čilės aukštąjį mokslą. Jo parašytu 
ir išleistu vadovėliu „Bandymų traktatas", skirtu 
mineralų cheminiam tyrimui, naudojosi ne tiktai 
Čilės, bet ir Bolivijos, Peru, Meksikos, Ispanijos 
studentai. 

Prof. Ignotas Domeika nusipelnė ir Čilės geo
logijai bei mineralogijai: jis surado daug naujų 
stambių vario rūdų, aukso, sidabro, akmens ang
lių gyslų; sudarė pirmąjį Čilės geologinį žemėlapį; 
aprašė keletą iki tol nežinomų mineralų; tyrinėjo 
Čilės ugnikalnių veiklą bei mineralinius vande
nis; sukūrė vieningą šalies metereologinių stočių 
tinklą; mokslinėje spaudoje paskelbė per 500 
mokslinių darbų. 

Lietuvis geologas labiausiai išgarsėjo savo pa
rašytu veikalu apie Čilės vietinius gyventojus — 
indėnus „Araucania ir jos gyventojai", o taipgi 
daugel savo parašytų monografijų. 

Pagerbiant prof. Igną Domeiką, jo vardu 
pavadinti dabar jau išnykusių (jo „surastų" bei 
aprašytų) Čilės moliuskų rūšys, gėlė, mineralas ir 
kalnagūbris Anduose „Cordillera de Domeyko" 
(kalnų virtinės viršūnė Domeikos vardu) Ignoto 
Domeikos 200 m. gimimo (1801—1888) sukaktis 
yra UNESCO įžymiųjų kultūrinių datų kalendo
riaus dalis. 

ŠUOLIS IS RUDENS 
[PAVASARĮ 
Lankant keturias 

Pietų Amerikos šalis 
STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Nr.3 

Paklausiau Suni, kokiu būdu XXI a. čilietė 
jaunuolė taip smulkiai susipažinusi su XIX a. 

ateiviu iš Lietuvos? 
— O, tai mūsų istorijos dalis! Mus moko apie 

tai mokyklose! — guviai atsakė ji. Kiek daug Lie
tuvos taurių bei gabių sūnų amžiams įspaudė gi
lius pėdsakus pasaulinėje istorijoje?! Amžina gar
bė bei visų tautiečių pasididžiavimas telydi juos, 
skelbdamas pasauliui jų kultūrinius pasiekimus! 

Ir Lietuvos žygeiviai pagerbė 
prof. Igno Domeikos atminimą! 

1998 m. sausio 23 d. sukako 110 metų nuo jo 
mirties Čilėje. Didžiojo tūkstantmečio Lietuvos 
taikos žygio dalyviai rugpjūčio. 6 d. Seattle, WA, 
pradėjo pusantrų metų trukusią kelionę dvira
čiais aplink pasaulį. Sukakties išvakarėse žygei
viai apžiūrėjo Igno Domeikos salę ir kiemelį San
tiago universitete, jo buvusį namą, jo vardu pava
dintą kalnagūbrį „Cordillera de Domeyko". ap
lankė jo kapą „Cementario General" kapinėse, 
padėjo gėlių ir uždegė žvakučių prie jo paminklo. 

Alpinistas Vladas Vitkauskas, tos ekspedici-

,,Cementario General" kapinės Santiago, Čilėje, kur palaidotas Ignas Domeika. 

jos vienas narių, ta proga, pasiekė pasaulio aukš
čiausio ugnikalnio Ojos del Salado Čilės Anduose 
ir išskleidė Lietuvos vėliavą ant viršūnės per 7 
kilometrų virš jūros lygio. V. Vitkauskas yra labai 
gerai žinomas alpinistas, įsmeigęs Lietuvos tris
palves pasaulio aukščiausių kalnų viršūnėse, 
įskaitant ir Everest. 

Suni mestelėjo ir žiupsnelį istorinės medžiagos 
apie Čilės sostinės atsiradimą. Santiago de 

Chile buvo įsteigtas 16 amžiuje (1541 m.) ispano 
Pedro de Valdivia. Jau labai anksti buvo sudary
tas lengvas miesto planas: iš šiaurės į pietus, iš 
rytų į vakarus (visai panašiai kaip Čikaga). Ta
čiau tuometiniams vietiniams gyventojams — 
Araucania indėnams — nuolat mėginant išžudyti 
kiekvieną miesto gyventoją, reiškė, jog per keletą 
metų nausėdija susidarė iš truputėlį daugiau kaip 
keletas apgultų ant kalvų atskirų namų. 16 a. pa
baigoje Santiago susidėjo vos iš 200 namų, apgy
vendintų 700 ispanų, priedo tūkstančiai jų indė
nų vergų — darbininkų ir sparčiai augančių mes-
tizos (indėnų, ispanų rasių mišinys) gyventojų. 
Beveik tris šimtmečius Čilė buvo atsilikusi nuo 
imperatoriškosios Ispanijos, Peru valdžioje. Ir tik
tai 18 a. pabaigoje Santiago pamažu pradėjo pa
našėti į miestą. Prasidėjo statyba prie Mapocho 
upės, kad sulaikytų ją nuo potvynio; keliai tarp 
sostinės ir jos Valparaiso uosto buvo pagerinti, o 
taip pat vispusiški žemės pagražinimai valdančiai 
aristokratijai patenkinti. Tačiau pažanga buvo 
labai lėta ir kai 19 a. pradžioje kolonijinis valdy
mas pasibaigė, Santiago teturėjo vos 30,000 nuo
latinių gyventojų. Mažai buvo mokyklų ir nedaug 
kultūrinės veiklos. O visgi netrukus, vos keliems 
dešimtmečiams praslinkus, sostinė susidėjo iš 
daugiau nei 100,000 gyventojų. Geležinkelis ir 
telegrafo linijos jungė Santiago miestą su Val
paraiso, tuo metu jau smarkiai bruzdančiu preky
biniu centru su 60,000 gyventojų. Aristokratija 
leido milijonus ant prabangių rūmų, išgražintų 
importuotais puošnumais, žiemodama bei vasaro
dama juose mieste, o kitus mėnesius praleisdama 
savo dvaruose kaimo apylinkėje. Savo vaikus jie 
siuntė į Europą mokytis. O vis tiek jau 1875 m. 
Santiago didžiavosi 150,000 gyventojais. 

Greitas po II pasaulinio karo pramonės vysty
masis suteikė mieste daug naujų darbo vietų. 
Tačiau tai niekad nebuvo pakankamai nuolatiniai 
augančiam darbų pareikalavimui. Besitęsiąs kai
mo skurdas per 1960 metus privertė dešimt tūks
tančių žmonių persikelti į neteisėtai apgyventas 
nausėdijas aplink Santiago pakraščius. Allende 
valdžia buvo išrinkta 1970 m., viltingai tikint, jog 
ji padės tiems skurdžiams. Tačiau Santiago gat
vės netrukus virto kruvinais kovos laukais, kai 
ginkluotų pajėgų maištingieji gaivalai, su CIA pri
tarimu bei parama, nuvertė demokratišką Allen
de valdžią — kuri buvo pakeista viena pačių ar
šiausių Lotynų Amerikos kariškų diktatūrų, ve
damos generolo Augusto Pinochet. Bus daugiau. 
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Didiko batai pergyveno 
savininką 200 metų 

Darbštumą l ietuviai laiko svarbiausia vertybe 

Restauruot i didiko bata i — vienintelis taip gerai išsilaikęs XVIII a. avalynės pa
vyzdys, r a s tas Lietuvoje. Jono Tamulio („Šiaulių kraštas")-Eltos nuotr. 

Vilnius , gruodžio 20 d. (ELTA) 
— Į Šiaulių „Aušros" muziejų iš 
Prano Gudyno muziejinių vertybių 
restauravimo centro Vilniuje parga
benti nežinomo didiko batai. Jie bu
vo ras t i Kurtuvėnų bažnyčios laidoji
mo rūsyje — apie tai rašo „Šiaulių 
kraštas". 

Kurtuvėnų bažnyčios rūsys ištir
tas 2002 metų vasarą. Jame aptiktos 
kelios laidojimo kriptos, kuriose, be 
keliolikos palaikų, buvo ir gerai iš
silaikiusių įkapių: drabužių, avaly
nės, papuošalų. Rastas ir šios baž
nyčios fundatoriaus, Kurtuvėnų dva
ro savininko Jokūbo Nagurskio ka
pas bei įkapės. 

Kitoje kriptoje rasti batai, pra
bangi vadinamoji Slucko juosta, 
kaklaskarė. Kam priklauso šios įka
pės, dar neišsiaiškinta, tačiau mu
ziejininkai neabejoja, kad čia buvo 
palaidotas labai kilmingas žmogus, 
nes jo juosta daug prabangesnė už 
paties J. Nagurskio. Dar nenustaty
ta, kas tuos batus siuvo — vietinis ar 
užsienio meistras. Siūlai neišliko, 
batai kapavietėje buvo suirę į tris 
dešimtis atskirų fragmentų, tačiau 
nė vienos detalės netrūko. Batai ga
lėjo priklausyti stambiam vyrui: au

lo aukštis — daugiau kaip 40 centi
metrų, pado dydis atitinka 43 nume
rį. Didiko J. Nagurskio batai, kur ie 
dar restauruojami, daug mažesni ir 
trumpesni, be to, liko tik jų fragmen
tai. 

Vitos Andralienės, „Aušros" mu
ziejaus Restauravimo centro vedėjos, 
teigimu, pusantrų metų a tkak lus 
restauratorės vilnietės Sandros Sat-
kūnaitės darbas leidžia muziejui tu
rėti unikalų eksponatą — taip gerai 
išsilaikiusių ilgaaulių XVIII am
žiaus pabaigos didiko batų iš s tam
biųjų galvijų odos neturi joks k i tas 
šalies muziejus. 

Iš viso prieš trejus metus Kur
tuvėnų bažnyčios rūsyje rasta šešio
lika istorinę vertę turinčių daiktų. 

Šiuo metu R Gudyno res tauravi
mo centre baigtas restauruoti apat i 
nis J. Nagurskio žiponas ir tvarko
mas viršutinis kontušas. Tai — pra
bangūs rūbai. 

Tuo tarpu Slucke išaustos puoš
nios aukso siūlais inkrustuotos juos
tos jau rodomos Ch. Frenkelio rū
muose dvarų buities ekspozicijoje. 
Baigus restauruoti visą Kurtuvėnų 
bažnyčios radinių rinkinį, bus svars
toma apie atskirą ekspoziciją. 

* Kal iningrade (Rusija) vyko 
t a r p t a u t i n i s Granat Ivanov ič 
Toropin vardo laisvųjų imtynių 
j aun ių tu rnyras , kur iame keturi 
Lietuvos atletai tapo prizininkais. 
Trečiąsias vietas užėmė trenerių 
Sergejaus Kasimovo ir Vytauto Bal-
tuonio auklėtiniai klaipėdiečiai Vita
lijus Katiševskis (svorio kategorija 
iki 32 kg), Rostislavas Leginzovas 
(54 kg) ir Jevgenijus Rusinąs (63 kg). 
Svorio kategorijoje iki 76 kilogramų 
bronzos medalį iškovojo šiaulietis, 
trenerio Jono Kemzūros auklėtinis 
Donatas Urbelis. 

P l a n e t o s j a u n i ų šašk ių 
č e m p i o n a t e Ukrainoje po penkių 
turų 7 taškus iš 10 gal imų mergi
n ų turnyre surinko pirmaujanti 
grupėje Simona Kulakauskaitė. Be 
Lietuvos atstovės, po 7 taškus aštuo
niolikos dalyvių turnyre turi Moldo
vos šaškininke Jelena Miskova, lat

vės Evita Žilė ir Laura Ratniecė bei 
rusė Natalija Sestakova. 

* Penktą vietą t a r p g e r i a u s i ų 
praėjusios sava i tės naujokų u ž ė 
męs Indiana „Pacers" k o m a n d o s 
įžaidėjas Šarūnas Jasikevičius iš
saugojo ir penktą vietą NBA geriau
sių naujokų sezono dešimtuke. Praė
jusią savaitę įžaidėjas iš Lietuvos 
per trejas rungtynes vidut iniškai 
pelnė po 13.3 taško, atliko po 3.3 re
zultatyvaus perdavimo ir perėmė po 
1.3 kamuolio. 

* Tradicinėje t a r p t a u t i n ė s 
futbolo asociacijų f e d e r a c i j o s 
(FIFA) apklausoje ger iaus iu 2004 
metų pasaulio futbolininku a n t r u s 
metus iš eilės išrinktas 25 metų Bra
zilijos rinktinės ir „Barcelona" (Is
panija) klubo saugas Ronaldinho. 
Geriausia planetos rinktine vėl pri
pažinta penkiskart pasaulio čempio
nė Brazilijos rinktinė. 

Atkel ta i š 1 psl . 
kad geriau dirbantys gyvena geriau. 

Lyginant 2005 metų duomenis 
su 1990 ir 1999 metais Lietuvoje at
likto Europos vertybių tyrimo duo
menimis, pastebima, kad per pen
kiolika nepriklausomybės metų po
žiūris į svarbiausias žmogaus savy
bes nedaug keitėsi. 

Ir 1990, ir 1999 metais Lietuvos 
gyventojai pirmenybę teikė toms pa
čioms vertybėms — darbštumui, sa
v a r a n k i š k u m u i bei atsakomybės 
j ausmui . Tačiau esama ir keleto 
reikšmingų pokyčių: per pastaruo
sius penkiolika metų gyventojai la
biau pradėjo vert inti geras manieras 
(1990 meta is — 34 proc. apklaustų
jų, 2005 meta is — 49 proc.) bei tau
pumą (1990 — 37 proc , 2005 — 51 
proc) . 

Nesavanaudiškumas per šį lai
kotarpį imtas vertinti kur kas ma

žiau (1990 — 33 proc, 2005 — 24 
proc). 

Lietuvos gyventojai tuo, kad iš 
visų savybių labiausiai vertina 
darbštumą, yra panašūs į kitų poko
munistinių šalių gyventojus. 

Darbštumo vertinimu Rytų ir 
Vidurio Europos šalių gyventojai la
bai skiriasi nuo daugumos Vakarų 
Europos šalių visuomenių, dažniau
siai teikiančių pirmenybę kitoms 
dviem savybėms — tolerancijai ir ge
roms manieroms. 

Pavyzdžiui, Danijoje darbštumą 
kaip savybę, kurią reikia išugdyti 
vaikui šeimoje, paminėjo tik 2 proc. 
apklaustųjų, Švedijoje — 4 proc, 
Austrijoje — 9 proc, Olandijoje — 14 
proc. 

Tuo tarpu toleranciją kaip itin 
svarbią savybę paminėjo 92 proc. ap
klaustųjų Olandijoje ir Švedijoje, 87 
proc. — Danijoje. 

Apl inkosaugininkas žuvo ant pirmojo ledo 

Atkelta i š 1 psl . 
parko direktorius kurdavo projek
tus , kaip gauti paramos iš europinių 
fondų. Naujausias toks jo sumany
mas buvo plėtoti turizmo infrastruk
tūrą pietinėje Labanoro parko daly
je. 

Dėl permainingų gruodžio orų 
daugelį Lietuvos ežerų užtraukęs le
das yra labai klastingas. Vaikščioti 
juo — pavojinga. 

Mažesni ir miškuose esantys 
ežerai užšalo dar mėnesio pradžioje, 
kiti — kiek vėliau. Didesni ežerai 
dar nėra visai užšalę, dažnai tik jų 
įlankos yra aptrauktos nestoru ledu. 

Poledinės žūkles mėgėjai dažnai 
pasikl iauna viena pirmojo ledo savy
be — elast ingumu. Mat jei pirmasis 
ledas sus idaro esant ramiems 

orams, jis būna elastingas, nuo svo
rio pirmiausia linksta, t ik vėliau lūž
ta. Senas ledas būna gerokai trapes
nis. 

Praėjusią savaitę Lietuvoje at
šilo, dažnai lijo. Nestoras ledas vie
nuose ežeruose visai išnyko, kituose 
tik aptirpo, tapo išplautas ir todėl 
prarado elastingumą. 

Be to, pratekančiuose ežeruose, 
vandens saugyklose, upėse sustip
rėjo srovės. Jos ardė nestorą ledo 
šarvą iš apačios. 

Pirmadienį šalies vandens tel
kiniuose ledas buvo labai įvairus. 
Kai kuriuose dideliuose ežeruose, 
pavyzdžiui, Tauragno ežere jo visai 
nebuvo. Kauno mariose buvo matyti 
tik atskiri jo lopai, mažesni ežerai 
buvo aptraukti plona ledo plutele. 

Visuomenei nereikia ž inot i , kaip polit ikai 
išlaidauja? 

A t k e l t a i š 1 psl. 
reikalaujama pateikti kvitus, kur iš
leisti pinigai: „Latvijos parlamenta
rai, įsivedę šią tvarką, dabar yra 
žurnalistų laikomi už pavadėlių, tik
rinami kvitai". 

Kolegai pr i tarė ir Algimantas 
Matulevičius: „Norima surašyti kaip 
daržel inukams ar pradinukams vi
sas elgesio taisykles, pastatyti dėdę 
prižiūrėtoją su rimbu arba sausainiu 
ir mus čia visus perauklėti". 

Politikas aiškino, kad siūlymai 
kontroliuoti jam primena sovietinius 
laikus, kai reikėdavo rinkti įvairius 
čekius, rašyt i a taskai tas : „Tokius 
dalykus reikėtų išvalyti iki statuto 
priėmimo". 

Liberaldemokratų nerimas per
simetė ir į valdančiąją daugumą. 

Atsisakyti tokios kontrolės siūlė 
kai kurie Darbo frakcijos nariai. Ta
čiau pa ta isas užregistravę šios frak
cijos atstovai vakar nesugebėjo pa
aiškinti savo pasiūlymo. 

Darbo frakcijos narys Saulius 
Bucevičius net neprisiminė, ar iš vi
so parėmė tokį siūlymą. Vienas pa
taisos iniciatorių neįstengė atsakyti, 
ką mano apie skiriamų lėšų panau
dojimo kontrolę: „Aš net nežinau". 

Socialdemokratų frakcijai prik
lausant is Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto pirmininkas Algirdas Sy
sas irgi pareiškė nesąs šalininkas, 
kad už kiekvieną pirkinį tektų atsi
skaityti: „Pats atsiskaitymas taptų 
gerokai brangesnis, nei Seimo na
riams skiriama lėšų". 

Komiteto vadovas mano, kad tu
ri būt i pasirinkta priimtiniausia 
išeitis: „Šiandien net nėra visiškai 
aišku, ką reikėtų laikyti Seimo nario 
išlaidomis. Tai niekur nereglamen
tuota. Todėl pritarčiau paprastesnei 
tvarkai nei kvitų rinkimas. Biudže
tas iš to gal ir laimėtų, bet vargu ar 
tokia sudėtinga tvarka pasiteisintų". 

Tačiau A. Sysas pripažino, kad 
Seimo nariams skiriamos lėšos kan
celiarinėms, transporto ir kitoms iš
laidoms — ne kas kita kaip priedas 
prie gaunamos algos: „Tai — savo
tiškas gudravimas". 

Politikas paremtų siūlymą di
dinti parlamentarų algas ir taip iš
vengti manipuliacijų. 

Bet, anot A. Syso, tam neprita
riama, nes, padidinus algas, reikėtų 
mokėti ir didesnius mokesčius. Be 
to, politikai baiminasi neigiamos vi
suomenės reakcijos. 

Socialdemokratas Algimantas 
Salamakinas mano, kad užtektų, jei 
Seimo Etikos ir procedūrų komisija, 
kilus įtarimų, tikrintų, ar pagrįstai 
parlamentarai išleidžia šias lėšas. 
Sis politikas mano, kad detalus atsi
skaitymas nieko neduotų. Priešin
gai, tuo gali būti piktnaudžiaujama. 

„Juk nepatikrinsi, kur Seimo 
narys važiavo, kiek ir kur išleido. Jis 
gali surinkti visos giminės kvitus, ir 
paaiškėtų, kad išleido daugiau pi
nigų, nei gavo iš valstybes. Tokia 
kontrolė gali valstybei būti branges
nė nei jos duodamas efektas", — 
svarstė A. Salamakinas. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Europarlamentarai kri t ikuoja 
T. Blair ir reikalauja derybų 
B r i u s e l i s , gruodžio 20 d. 

(,,Reuters7BNS) — Britų ministras 
pirmininkas Tony Blair sulaukė kri
tikos bangos dėl Europos Sąjungos 
(ES) biudžeto susitarimo, kuris buvo 
sudarytas, jam tarpininkaujant, — 
europarlamentarai pareiškė nega
lintys su juo sutikti, jei vyriausybės 
neskirs daugiau pinigų. 

T. Blair per triukšmingą Euro
pos Parlamento sesiją atsikirto pa
šaipa britų euroskeptikams, kurie, 
pasak jo, negali atsikratyti Antrojo 
pasaulinio karo mentaliteto, ir pro-
europiet iškiems komentuetojams, 
kurie, jo nuomone, yra at i t rūkę nuo 
nacionalinių politinių realijų. 

Tiek Europos Parlamentas, tiek 
E.S vykdomoji institucija Europos 
Komisija gali blokuoti susitarimą dėl 
biudžeto, kuris buvo sudarytas per 

* bendrijos viršūnių susitikimą šeš
tadienį ir kuriuo siekiama stabili
zuoti padidėjusio susivienijimo fi-

. nansus 2007-2013 metų laikotarpiu. 
Susi tar imas buvo. sudarytas T. 

Blair sut ikus sumažinti Didžiajai 
Britanijai iš ES biudžeto grąžinamą 
išmoką, kurią britai išsikovojo prieš 
21 metus, ir valstybėms radus kom
promisą tarp siekio apriboti ES iš
laidas ir naujųjų narių pageidavimo 
gauti daugiau lėšų. 

„Savo dabartine forma susitari
mas mums nepriimtinas. Laukiame 
Tarybos nuolaidų", — sakė austrų 

socialistas Hannes Swoboda, kreip
damasis į -T. Blair, kuris Europos 
Parlamente gynė minimą susitari
mą, sudarytą j am vadovaujant kaip 
ES pirmininkaujančios Britanijos 
vadovui. 

„Neužtenka tyrimams ir vysty
mui. Neužtenka viskam, ko reikia, 
kad Europa virstų konkurencinga 
ekonomika", — pridūrė H. Swoboda. 

Liberalų demokratų vadovas 
Graham Watson sakė, kad užsitęsę 
ginčai dėl palyginti nedidelių sumų, 
neturint jokios realios vizijos dėl bū
simos Europos integracijos, rodo, 
kad „buhalteriai nugalėjo valdybos 
kabinetą". 

Žymus bri tų euroskept ikas 
Nigel Farage sakė, kad susi tar imas 
dėl biudžeto yra „žaidimas, pagal 
prezidentą Chirac", kuris išsireika
lavo, kad didelės subsidijos žemės 
ūkiui, iš kurių daugiausia naudos 
gauna Prancūzija, 2007-2013 metais 
nekistų. 

„ J i s ne kokia sūr ius ėdant i , 
lengvai pasiduodanti beždžionė", — 
sakė N. Farage, pas inaudodamas 
įžeidimu, kurį Paryžiui dėl jo nepri
tarimo Irako karui sviedė krit ikai 
Jungtinėse Valstijose. 

„Ne taip kaip jūs, jis gina pran
cūzų nacionalinius interesus, o ne 
kažkokią keistą Europos sąvoką. Ir 
jis kaskart jus pranoko ir aplenkė", 
— pareiškė jis T. Blair. 

Renkamų demokrat i jų skaičius 
pasaulyje šiais metais išaugo 

Wash ing ton , DC, gruodžio 20 
d. (AFP/BNS) — Renkamųjų demok
ratijų skaičius pasaulyje šiais me
tais, atvėrus kelią laisvei į Artimuo
sius Rytus ir Afriką, išaugo nuo 119 
iki 122, praneša nepriklausoma ste
bėjimo grupė, kuri teigia, kad tai — 
naujas tokio pobūdžio rekordas. 

Tačiau savo metiniame praneši
me, kur iame valstybes suskirsto į 
„laisvas", „iš dalies laisvas" ir „ne
laisvas", konservatyvi organizacija 
„Freedom House" išreiškė susirūpi
nimą tokiomis šalimis kaip Jung
tinės Valstijos bei Prancūzija, kur 
įžvelgė besiformuojančias problemas 
dėl poveikio rinkimams ir imigrantų 
integracijos. 

„Pasauliniai rezultatai labai pa
drąsina", — sakė „Freedom House" 
tyrimų direktorius Arch Puddington. 

„Be kitų dalykų, praėję metai 
pasižymėjo teroristų smurtu, etniniu 
valymu, pilietiniais konfliktais, ka
tastrofiškomis gamtinėmis nelaimė
mis bei geopolitine poliarizacija, — 
sakė jis. —Nuostabu, kad laisvė ga
lėjo suklestėti tokiomis sąlygomis". 

I renkamųjų demokratijų sąrašą 
įtrauktos naujos valstybės yra Bu
rundis, Liberija bei Centrinė Afrikos 
Respublika. 

Ataskaitoje teigiama, jog jose at
sirado pakankamai erdvės politinei 
opozicijai bei įgyvendinti minimalūs 
sąžiningo balsavimo standartai . 

Tačiau ypatingas pagerėjimas 
matyti Artimuosiuose Rytuose, kur 

Libanas iš „nelaisvos" šalies pervar
dytas į „iš dalies laisvą", nors šalį 
pastaruoju metu sukrėtė kelios poli
tinės žmogžudystės. 

Libaniečiai gerokai p la tesnes 
politines teises ir pilietines laisves 
įgavo, kai iš šalies buvo išvestos Si
rijos pajėgos, sakoma ataskaitoje. 

Be kitų padrąsinančių ženklų 
regione, praneš ime užs imenama 
apie Irake, Egipte bei palestiniečių 
teritorijose surengtus r inkimus, su
teiktą rinkimų teisę Kuveito mote
rims, pagerėjimą Saudo Arabijos ži-
niasklaidos veikloje. 

„Besiformuojanti tendencija 
mums primena, kad regiono žmo
nėms taip pat būdinga universalus 
noras gyventi laisvose visuomenėse", 
— sakė „Freedom House" laikinas 
vykdomasis direktorius Thom Melia. 

Nors organizacija retai kritikuo
ja JAV, šį kartą jos ataskaitoje reiš
kiamas susirūpinimas dėl „labai pa
plitusio sudėtingo rinkimų apylinkių 
ribų kaitaliojimo". 

Teigiama, kad tai sumažina kon
kurencingumą įs ta tymų leidybos 
institucijų rinkimuose. 

Vos praėjusią savaitę JAV Aukš
čiausiasis Teismas sutiko nagrinėti 
bylą dėl rinkimų apylinkių ribų pa
keitimo Texas valstijose, kurį inicija
vo buvęs Atstovų Rūmų respubliko
nų daugumos vadovas Tom DeLay. 
Manoma, jog vien dėl to respubliko
nams per 2004 m. rinkimus Atstovų 
Rūmuose pavyko gauti dar 6 vietas. 

EUROPA 

MADRIDAS 
Ispanijos ministras pirmininkas 

Jose Luis Rodriguez Zapatero neti
kėtai aplankė Afganistane dislokuo
t a s ispanų pajėgas ir pagerbė 17-os 
čia šiemet žuvusių karių atminimą. 
J . Zapatero užrūstino JAV, kai vos 
tik atėjęs į valdžią pernai išvedė is
panų karius iš Irako, tačiau jis pa
žadėjo tęsti tarptaut inę taikdarišką 
misiją Afganistane. „Svarbiausia jū
sų misija yra taikos ir saugumo už
t ikrinimas, taip pat ir jūsų ištikimy
bė bei pasiryžimas tarnauti Ispani
jai", — sakė J. Zapatero kariams, 
dalyvaujantiems NATO vadovauja
mose Tarptautinėse saugumo pagal
bos pajėgose (TSPP). 

ROMA 
Italijos centrinis bankas paskel

bė, kad atsistatydina jo valdytojas 
Antonio Fazio, įsipainiojęs į didelį fi
nansinį skandalą. Šį sprendimą A. 
Fazio priėmė „nespaudžiamas iš ša
lies, ramia sąžine", norėdamas „at
kur t i ramybę ir rūpindamasis šalies 

* ir jos Centrinio banko interesais". A. 
Fazio savo atsistatydinimo raštą 
įteikė Italijos banko priežiūros val
dybos vadovui Paolo Emilio Ferrari. 
A. Fazio senokai buvo spaudžiamas 
atsisakyti šio posto, nes jis įtaria
mas piktnaudžiavęs tarnybine padė
timi, teikęs pirmenybę Italijos ban
kui „Banco Popolare Italiana" (BPI), 
š iam varžant is su Nyderlandų 
„ABN Amro" dėl vidutinio dydžio 
Italijos banko „Banca Antonveneta" 
perėmimo. 

JAV 

NEW YORK 
Žlugus deryboms dėl naujos ko

lektyvinės darbo sutarties, kuri tu
rėjo aprėpti apie 34,000 žmonių, 
New York visuomeninio transporto 
darbininkai antradienį 3 valandą 
nakties vietos laiku paskelbė neribo
tą streiką. Paskelbus streiką, di
džiausiame JAV mieste paralyžiuo-
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tas autobusų ir metro traukinių eis
mas. Šių rūšių transportas kasdien 
aptarnauja apie 7 mln. keleivių. 
New York gatvės šiuo metu yra per
pildytos gausybės turistų ir vietos 
gyventojų, skubančių įsigyti dovanų 
prieš Kalėdas. Transporto darbinin
kų sąjungai (TWU) nusprendus 
streikuoti, mieste įsigalioja mero 
Michael Bloomberg paskelbtos spe
cialiosios nepaprastosios padėties 
priemonės. Pagal specialiąsias prie
mones, siekiant išvengti milžiniškų 
grūsčių keliuose, į tam tikras Man
hattan sritis nuo 5 iki 11 valandos 
ryto bus įleidžiami tik automobiliai 
su keturiais a r daugiau žmonių. 

SAN FRANCISCO 
California gubernatorius Arnold 

Schwarzenegger nutraukė garbės 
ryšius su savo gimtuoju miestu Aus
trijoje, kurio pareigūnai kritikavo jį 
dėl sprendimo atmesti mirti nuteisto 
kalinio malonės prašymą. A. 
Schwarzenegger pareikalavo, kad 
Graz miestas liautųsi naudojęs jo 
vardą vietos stadiono pavadinime 
bei reklamose ir grąžino „garbės žie
dą", kurį jam miesto pareigūnai įtei
kė 1999 metais. Pasak gubernato
riaus, atrodo, kad jo gimtojo miesto 
politikai jį atstūmė. A. Schwarze-
negger sakė vis dar laikantis save 
žmogumi iš Graz ir Austrijos. „Lau
kiu artimiausios progos, kai vėl ga
lėsiu apsilankyti Graz", — sakoma 
gubernatoriaus laiške. 

RUSIJA 

SANKT PETERBURGAS 
Valstybės Dūma viename posė

džių dar šiemet gali priimti spren
dimą perkelti Konstitucinį Teismą į 
šiaurinę sostinę, pranešė Sankt Pe
terburgo gubernatorė Valentina 
Matvijenko. Pasak jos, Valstybės 
Dūmos taryba turi parengti Konsti
tucinio Teismo įstatymo pataisas, 
kur bus pakeistas vienas žodis — 
„Maskva" į „Sankt Peterburgas". 
„Sis įpareigojimas duotas atitinka
mam Valstybės Dūmos komitetui ir 
bus apsvarstytas artimiausiu metu", 
— sakė gubernatorė ir pridūrė, kad 
„tai bus gera naujametė dovana mū
sų miestui". Gubernatore pažymėjo, 
kad perkėlus Konstitucinį Teismą, 
bus bent iš dalies decentralizuotas 
valdymas Rusijoje, kuris, jos nuo
mone, pernelyg sutelktas sostinėje. 
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www.atlanticexpresscorp.com 
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Air Freight 
Automobiliu pirkimas be: 
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Kroviniu pervežimas 
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LIETUVIŠKOS KUCIOS 
Kone kiekviena lietuve šeimi

ninke moka paruošti lietuvišką tra
dicinę Kūčių vakar ienę , todėl šį 
kartą pasikalbėkime ne apie recep
tas, 0 apie Kūčių vakarienes papro-
Sns. Nors patiekalai gali būti skir
tingi — paveldėti iš savo motinos, 
seneles arba gimtųjų apylinkių — 
tačiau visiems būdinga, kad jie būtų 
be mėsos, be šviežių daržovių s a 
lotų, pomidorų, ridikėlių ar kitų. kū
n ų senovės lietuviai žiemą neturėjot 
_būrų naudojama daug grūdų, grybų, 
z _:vų ir silkių bet ne krevečių ar ki-
:ų ;ūros gyvių, kurių Lietuvoje taip 
pa t nebuvo — kopūstų, burokėlių. 
džiovintą pupelių, žirnių, bulvių, 
miltinių patiekalų, džiovintų vaisių 
obuolių, kriaušių, slyvų-. 

Pat iekalai galėjo būti karšti ar-
ba šalti. Griežtos valgymo tvarkos 
r.ecuvo. bet visgi pirmasis ..patie
kalas" buvo kalėdaičiai, kuriais pasi-
ial ir .dav; v-.sa šeima kar tu su kalė
diniais unkeumais. Ka: kurios Lie
tuvos vietose buvo pasidalinama 
obuoliu, pr is imenan: Adomą ir Ievą. 

Kūčių vakarienei šeima ruoš
davosi visą dieną. Kai Bažnyčia ne
buvo atšaukusi pasninko, suaugu
sieji beveik nieko nevalgydavo, tik 
gal virtų žirnių saują, užsigerdami 
vandeniu. Visi. kas tik galėjo, turėjo 
eit: išpažinties. O kad būtų ..švarūs 
ir siela, ir kūnu . p r i e š vakarienę 
re ikėdavo išs imaudyt i , apsivilkti 
švariais drabužiais — mat. Kūčių 
vakar ienė ne vien pasivaisinimas. 
bet šventa šeimos apeiga. 

Kūčioms į tėviškę, t.y. tėvų na
mus, stengdavosi susirinkti visa šei
ma. Jeigu kas negalėdavo atvykti ar
ba buvo neseniai miręs, prie stalo 
palikdavo tuščią vietą, ant lėkšteles 
padėdavo uždegta žvakelę, paminė
davo geru žodžiu. 

Lietuviai buvo geraširdžiai ir 
vaišingi. Stengdavosi Kūčioms pasi
kviesti v ien . - . - kaimynus ar pažįs
tamus , kad pienu tą svarbu, šventą 
vakarą nereikėtų liūdėti. Liaudyje 
', n D tikima, kad toks artimo meiles 
elg - - atsilygina ^ž nesvetingą 
Betliejaus gyventojų elgesį, kai jie 
n - įtiko priimti , nakvynę pakelei
vingus Margą ii Juozapą. 

.'-.;, kritai k - nat Kūčių va-
Icai '••- valgis t orei o simboliką, 

susietą su žemdirbių tautos tradici
jomis ir rūpesčiais, nes ši vakarienė 
skyrėsi nuo visų kitų šeimos susi
būrimų, pasisvečiavimų ar vaišių. 
Nepaisant, kokius patiekalus šiemet 
gruodžio 24-ąją padėsime ant savo 
šeimos Kūčių stalo, verta bent ke
liais sakiniais susipažinti su tra
dicinių valgių simbolika. 

Obuol ia i simbolizuoja Rojaus 
medį. Adomo ir Ievos nepaklusnumą 
Dievo įsakymui nevalgyti to medžio 
vaisių vžmones tikėjo, kad tai buvusi 
obelis K dėl to nepaklusnumo pirmų
jų tėvų išvarymą iš Rojaus ir visų 
žmonijos vargų pradžią. 

Ž i rn ia i simbolizuoja Adomo ir 
Ievos ašaras, kai reikėjo palikti Ro
jų; kai kuriose Lietuvos vietose jie 
buvo vadinti Marijos ašaromis. Žmo
nės žirnius Kūčių vakarienės metu 
valgydavo, kad kitais metais nerei
kėtų ašaroti, kad gyvenimas būtų 
lengvesnis. 

Kviečiai — tai skalsos simbolis. 
Jie buvo valgomi, kad visus metus 
nestokotų duonos. 

G r ū d ų mišinys: žirniai, pupos, 
kviečiai, avižos, miežiai simbolizuoja 
derlingus metus, gerą būsimų metų 
derlių. Kiekvienas Kūčių vakarie
nės dalyvis turėdavo šios mišrainės 
valgyti, kad kitais metais javai gerai 
derėtų. 

Kūčių vakarienėje daug kur val
gomas m e d u s medumi pasaldinami 
valgiai ar gėrimai;, kuris yra šviesos 
ir sveikatos simbolis. 

K ū č i u k a i prėskučiai, „šliži-
kašF) turi įvairių aiškinimų. Vienur 
jie simbolizuoja mažą duonos kepa
liuką, skirtą protėvių vėlėms vaišin
ti; kitur primena paskutinės Kris
taus ir apaštalų vakarienės nerau
gintą duoną, kurią Jėzus dalino savo 
apašta lams. Tai tarytum komu-
nikantai, kuriuos ir pirmieji krikš
čionys simboliškai vartojo. 

Kadangi seniau Kūčių dieną 
buvo pasninkas — negalima valgyti 
mėsos, patiekiami žuvies ir silkių 
p a t i e k a l a i . Be to, didžioji dalis 
Kristaus apaštalų buvo žvejai, todėl 
vakarienei, skirtai Kristaus Gimimo 
šventes išvakarėms, žuvies patieka
lai labai tiko. 

Spanguolės -kisielius, gira ar 
kiti patiekalai su šiomis uogomis) 

turėjo apsaugoti nuo priešų, kad jie 
nepakenktų nei žmonėms, nei gyvu
liams. 

D u o n a i r p y r a g a s — stiprybės, 
proto, susivaldymo, ištikimybės, 
nuolankumo, gerumo simboliai. 

Kūčių vakarienė visuomet pra
sidėdavo malda ir pasižymėjo rimta, 
pagarbia nuotaika. Buvo valgoma 
ramiai, be garsių kalbų ir triukšmo. 
Tai susikaupimo, susimąstymo me
tas. Tėvai primindavo mirusius šei
mos narius, seneliai atsidusdavo, pa
minėję, kad dar vieni metai praėjo, 
kažin ar teks sulaukti kitų Kūčių... 
Tėvas ar senelis pasakodavo vai
kams apie kūdikėlio Jėzaus gimimą 
ir Kalėdų prasmę. 

Pavalgius niekas neskubėjo nuo 
stalo pakilti (kas pirmasis atsikels, 
tas pirmas ir mirs), jaunimas prasi
manydavo įvairių burtų, kad suži
notų ne tik būsimų metų, bet ir to
limesnio gyvenimo ateitį. 

Lietuvoje buvo paprotys Kūčių 
valgius palikti per naktį, kad pro
tėvių ir apskritai mirusių šeimos 
narių vėlės galėtų ateitį, pasistip
rinti, pasijusti laukiamos, nepamirš
tos. Kai kuriose vietovėse vaikams 
buvo aiškinama (galbūt, kad nebi
jotų tų mirusiųjų, susirinksiančių į 
namus;, kad Marija ir Juozapas, ke
liaudami į Betliejų, gali čia sustoti ir 
užkąsti, pailsėti. Del to daugelyje 
namų ant palangės buvo pastatoma 
uždegta žvakė — tai reiškė, kad Ma
rijai ir Juozapui durys bus atviros, 
jie galės čia ir pernakvoti. 

Atsikeldami nuo stalo, šeimos 
nariai šaukštus palikdavo apverstus 
kniūbščius. Jeigu kas Kalėdų rytą 
rasdavo savo šaukštą atverstą, sa
kydavo kad jo savininkas tais me
tais mirs, nes jį pas save pasiims 
Kucių naktį šiuo šaukštu valgęs šei

mos mirusysis. Tačiau kai kur atver-
stas šaukštas sukeldavo džiaugsmo, 
nes tikėta, kad mirusiųjų vėlės tik
rai lankėsi namuose ir valgė ant sta
lo paliktus valgius. 

Su Kūčių vakarienės šaukštais 
(niekur nekalbama apie peilius ir 
šakutes) buvo daromi ir kiti burtai . 
Pvz., šaukštus surišdavo rankšluos
čiu, kad vasarą gyvuliai neišlaks-
tytų, nebūtų sunku juos ganyti. O 
kniūbsčias paliktas šaukštas reiškė 
skalsą — šeimai visus metus nieko 
nestokos, visi bus sotūs ir sveiki. 

Kūčių vakarienė apseidavo be 
alkoholinių gėrimų, bet buvo užsige
riama gira, miešimu, padarytu iš 
medumi ar cukrumi skalsiai pasal
dyto virto vandens (šis miešimas val
gomas su avižiniu kisieliumi). Buvo 
valgomas džiovintų vaisių kompotas, 
vengta pieniškų valgių ar gėrimų. 
Vienintelis „pienas", pagamintas iš 
aguonų, užpilamas ant kūčiukų. 

Kai kuriose Lietuvos vietose Kū
čioms verdamos ir sriubos: grybai su 
barščiais, kopūstienė (raugintų ko
pūstų), daržovių sriuba (virtos bul
vės ir morkos užbalinamos aguon-
pieniu), saldi sriuba: saldintas van
duo su miltiniais kukulaičiais ir vir
tais džiovintais obuoliais. 

Eglutė ir kalėdinės dovanos, Ka
lėdų seneliai į Lietuvą atkeliavo XX 
a. pirmaisiais dešimtmečiais — iš 
Vokietijos. Vokiečių rašytiniuose" 
šaltiniuose eglutė pirmą kartą mini
ma apie 1605 m. Pirmąsias eglutes 
Lietuvoje populiarino mokytojai — 
jos buvo ruošiamos mokyklose, su 
vaikų atliekamomis programėlėmis, 
saldumynais. Tačiau šis gražus pa
protys Lietuvoje labai greitai paplito 
— eglutės pradėtos puošti ir priva
čiuose namuose, sukviečiant į šventę 
kaimynu ir pažįstamų vaikus. Eg
lutės puoštos Kūčių dieną, papuo
šalai būdavo nuimami per Tris Ka
ralius, nes tuomet pasibaigia Ka
lėdų laikotarpis. 

Kartu su eglutėmis atėjo ir do
vanų vaikams dalinimas, nors pra
džioje tos dovanos buvo kuklios: 
obuoliai, riešutai, saldainiukai, py
ragaičiai. Kai kur saldumynai ir 
obuoliai buvo sukabinami ant eg
lutes šakelių ir vaikams leidžiama 
juos „nusiskinti". Kai pradėjo „lan
kytis Kalėdų seneliai", vaikams do
vaneles reikėdavo „užsidirbti", pa
dainuojant dainelę, pašokant, pa
deklamuojant eilėraštį ar kaip ki
taip. Nors ir su eglutėmis, ir Kalėdų 
seneliais, ir su dovanomis, niekas 
nepamiršdavo, kam iš tikrųjų buvo 
skirtos Kalėdos, kad tai Kūdikėlio 
Jėzaus gimtadienis. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS PASLAUGOS STASYS CONSTRUCTION PARDUODA 

u REIT PARDUODA 
First Landmark Realty 

3 , S 773 

^ e s 708-425-7160 
RIMAS 

STANKUS 
• r'ikarjoj*- ar p r i e m i e s č i u o s e 
• OreAas r v^/rirv^', \>A\M^\^TJ\I(X\A'. 
• N u o s a v y b i ų \VA\X\Avimas v H t u i 
• ' ^rpiniriicrftji^rns. f j ^ u n ^ r d \>A'.Y<M 

• >c sininkams nuolaida 

STATE FARM 
INSURANCE 

U TOMOBILK), 
N A M t;. SVEIKATOS • 
GYVYRS MMIMMAS 

Agentas FTMI Zapolis (versle 49 metai) 
Ofl Mi-r Aukse S K.ine, 
Vilma Jarulienc, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai 

fkANK /APOLIS 
32H 1/2 YYVst 95th St.. 

Kvergreen Park, 11.60X05 
!H. 718-424-8454 773-381-M64 

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

„sotTits". ,.(lecks , „gutters",plokšti ir 
,,shingle" stogai; cementas, 

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

Krautuvėlė „L ie tuvė lė" 
5741 S. Harlem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

847-845-3972 

SIŪLO DARBĄ 

ĮVAIRUS 
Reikalingi ';.;••,' nka frammg sarporrtar' 

• .; . , ' -;-- , •r-Sf.-. i -;A 5938 

: - ' c / .•'/, rUtr\ 
: - / / ' : - ,-. i /" -,- į ar vaikų 

<-s .. . 

* leakau pagyvenusiom moters kartu nuomo 
ris 2 mteo, butą kuris randasi prie Archer ir 
CiCOrogatvių Tel 773-838-1522 

Darbui reikalingi da / \ tojai, 
staliai su da rbo patirtimi. 

Būt ina i turėt i masiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtu rusiškai. 
111. B47-980-7887. 

Skelb imų skyriaus 

t e l . 1 773 585 9500 

IŠNUOMOJA 
\ \oodr idge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai 
1 mieg.— $67<)-$710: 
: mieg. — S770-S81O. 
! mėnuo nemokamai. 

M . 630-910-0644, Janą. 

r4 j ,' 

\ 

f r 

uomoįii 
auspur t 

kambarį -
u B Į ~<M)ki\ ! 

Noriu sutikti 
muk 

I i i . 
ant la LH i a 

7 1S-43 

augiame ; 
-.. I f l r,i|« 
m u k t i 
1 11H \\i\\-

5-450N 

irti 
>IH' . 

file:///Va/x/a


DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 21 d., trečiadienis 

LmžinL itmmuDiiiSL 
k&imeiii&tid 

DIDVYRIAI IR IŠDAVIKAI 
Dienraščio „Chicago Tribūne" 

vedamajame (2005.11.27;, pavadin
tame „Šiek tiek apie du vadus" (A 
word about two leadersj teigiama, 
kad Amerikos knygynų skyriuose 
apie prezidentus, popiežius, genero
lus ir diktatorius, daugiausia knygų 
yra apie buvusį 16-ąjį JAV preziden
tą Abraham Lincoln ir buvusį Di
džiosios Britanijos ministrą pirmi
ninką Winston Churchill. 

Pirmasis vadovavo Amerikos 
Pilietiniam karui (1861-1865 m.), 
siekiant išlaisvinti iš Afrikos atvež
tus bei kilusius vergus, o pastarasis, 
būdamas Anglijos premjeru, vadova
vo Antrojo pasaulinio karo metu 
anglų kariuomenei, gelbstint ne vien 
Angliją nuo buvusio Stalino sėbro 
Hitlerio, bet visą civilizaciją jos tam
siausią valandą. Lincoln pasižymėjo 
kuklia, tačiau iškalbinga ir išraiškia 
proza, tikėdamas, kad ,,mažiau kar
tais geriau kaip daugiau". O Chur
chill, nors kitiems patarė palikti 
praeitį istorijai, pa t s ją rašė. L'ž 
dviejų pasaulinių karų ir už ang
liškai kalbančių tautų istoriją 1953 
m. tapo Nobelio literatūros premijos 
laureatu. Už tai, anot vedamojo, abu 
liks įamžinti istorijoje. 

Beskaitant tą straipsnį, man kai 
kas nesiderino. Taip, jų atminimas 
gyvuos per amžius, tačiau vienas jų 
man gyvuos ir kaip laisvės principų 
išdavikas. Būtent, 1945 m. vasario 
mėn. Jaltoje ,,trijų didžiųjų" nelem
tos konferencijos metu. Churchill. 
kar tu su tuo metu jau pusiau mirš
tančiu ir galbūt sveiką nuovoką 
praradusiu, 32-uoju JAV prezidentu 
Franklm Delano Rooseveit, atidavė į 
„draugo Stalino" kruvinas rankas 
dalį Europos su Pabaltijo valsty
bėmis, taigi, ir Lietuva. 

Prez. Rooseveit mirė praėjus 
dviem mėnesiams po Jaltos konfe
rencijos, o dar po mėnesio, gegužės 
pradžioje, baigėsi Antrasis pasauli
nis karas, sugniuždęs kitą tironą — 
Hitlerį. Kai visas laisvas pasaulis 
džiaugsmingai šventė pergalę, mes. 
pabėgėliai, negalėjome sugrįžti na
mo dėl tokių, kaip ir mano — vaiko 
— akimis, prieš trejus metus per
gyventų siaubingų prisiminimų. 
Gerai prisimenu tą 1941 m. birželio 
t amsų vakarą mano gimtajame 
Kaune, tą šeimoje kilusią paniką. 
lyg būtume iš antro aukšto tempiami 
į juodą pragaro katilą, kai gatvėje 
žvėriškai į raudonarmiečių sunk
vežimius grūdo iš baimes klykian
čius kaimynus. Nors tą be miego 
praleistą naktį mus aplenkė, tačiau 
ki tas paras egzistavome panikoje, 
tarytum kiekvienu momentu būtų 
mūsų eile. 

Arba nežmoniškas keturių me
dikų Panevėžyje nužudymas, vienas 
jų artimos draugės tėvas, chirurgas 
dr. Juozas Žemgulys, kuris dar taip 
neseniai buvo operavęs mano seserų 
apendicitus. Todėl, kad išvengtume 
panašaus likimo. 1944 m liepos 
men., palikę viską ir visus brangiuo
sius artimuosius, pasileidome bėgti į 
nežinią. Bėgome su viltimi, kad. 
karui pasibaigus, tuoj sugrįšime. Bet 
taip nebuvo lemta, nes. nei metams 
nepraslinkus. Churchill savo parašu 
{bruko Lietuva beveik 50 metu už
sitęsusiai okupacijai Tuo jis mano 
akyse užsitarnavo išdaviko titulą I" 

taip, dėl geležines uždangos, iš
skyrus sapnuose, Lietuva — bent 
man — tapo neprieinama iki Gor-
bačiov „perestroikos" politikos laikų. 

Tos „perestroikos" metu gimė 
Sąjūdis, o šis išaugo į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą, kuri išsirinko 
savo vadus, ypač laisves trokštantį 
bei krikščionišką moralę sklei
džiantį, meno ir kultūros istoriką, 
daugelio knygų autorių, ne vieno 
užsienio bei Lietuvos universi te
to garbes daktarą, prof. Vytautą 
Landsbergį. Kaip LR Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkui ir spiritus 
movens, j am visa Lietuva tapo tar
tum scena, iš kurios jis energingai 

-dirigavo dainuojančiai Lietuvos re
voliucijai. 

Kai pasaulis pataikavo tik Gor-
bačiov, tai , pasaulio nustebimui , 
Vytautas Landsbergis savo tvir tu 
būdu ir nepalaužiama dvasia vedė 
tautą link 1990 m. kovo 11-osios, 
nepriklausomos Lietuvos valstybes 
atkūrimo. Taip tauta buvo išlaisvin
ta iš 50 metų trukusios okupacines 
vergijos. Tai bent didvyris! Mano 
širdyje jis amžiais liks kartu su dr. J. 
Basanavičiumi ir dr. V. Kudirka. 

Pažvelgus iš arčiau į Lands
bergių šeimos biografiją, matyti, kad 
bepigu profesoriui taip uoliai ir kil
niai reikštis, nes jis eina savo tėvo ir 
senelio pramintais takais. Tėvas, 
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis , 
yra pasižymėjęs pirmosios nepri
klausomybes kovų savanoris ir vė
liau daugelio architektūros kūrimų 
autorius, o senelis. Gabrielius 
Landsbergis-Žemkalnis savo dra
momis žadino lietuvių savimonę 
caristines priespaudos metais. Ne
atsilieka ir prof. Landsbergio sūnus, 
kino režisierius Vytautas V. Lands
bergis. Jis jaunatviška viltimi skie
pija dar vis laisvėje pasimetusiai 
tautai begalinės meilės, toleranci
jos ir krikščioniško atlaidumo princi
pus. 

Prieš baigiant, norėčiau visiems 
Landsbergiams per ..Draugą" pri
minti, kad esu tas, kuris prieš keletą 
metų po prof. Landsbergio ir Laimos 
Andrikienės pranešimų Lemonte 
padėkojau už prasmingas mintis ir 
įteikiau kopiją savo laiškučio ,,Ar 
tikrai viskas taip niūru0" („Drau
gas". 1996.02.21), o šiais metais re
žisieriui padėkojau už ..Drauge". 
..Kitu žvilgsniu" skiltyje Vytauto V. 
Landsbergio straipsnius, taip pat 
įteikiau kopiją savo laiškučio ..Spin
duliuojanti šviesa"1 . .Draugas". 
2004.03.17 . Kaip matyti. Lands
bergių pavardes. įskaitant ir PLB 
pirm. Gabrieliaus Žemkalnio, yra 
mano dažnai minimos. 

Baigsiu su viltimi ir įsitikinimu, 
kad anksčiau ar vėliau, kai visa tau
ta susipras ir tiksliau suvoks laisves 
vertę, tai tik tada prof. V. Landsber
gis bus tinkamai įvertinamas savų
jų, taip. kaip jis dabar yra gerbiamas 
užsienyje. Kol tai įvyks, mokykimės 
naudotis tuo nauju vilties keliu j 
gyvenimą, kun prof. V. Landsbergio 
vadovaujami. LR Aukščiausios Ta
rybos nar ia i . Nepriklausomybes 
Akto signatarai, sunkiomis sąlygo
mis visos tautos labui iškovojo. 

Leonidas R a g a s 
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Illinois Pain Institute « 
Nugaros, sprando, gaivos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozes >r gydyme specialistą 

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

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

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTIĮ GYDYTOJA 

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

Tei. (708; 598-8101 
Valandos pagai susitarimą 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS VENAS, M.D„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Ste. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Vaiandcs pagai susitarimą 

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

S.sža*rxi «abec zrcpšAa. a~z<. jezs.-š^a. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tei. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

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

1200 S. York.' Eimhurst, IL 60126 
630-941-2609 

KAM PAMSTI TURTĄ? 
Geras klausimas, paskelbtas 

..Drauge" laiškų skyriuje. Mano nuo
monė yra tokia. 

Neturint artimųjų, esant lietu
viu ir galvojant lietuviškai, aišku, 
kad pirmenybė turėtų būti lietuviš
ka organizacija. Bet kuri? 

Visos lietuviškos katalikiškos 
bažnyčios, pastatai, mokyklos, vie
nuolynai, kapines ir 1.1., nepriklauso 
lietuviams, nors jos buvo pastatytos 
lietuvių pastangomis ir pinigais. 
Viskas priklauso vietinei vyskupijai. 
Seneliu namai ir prieglaudos, jeigu 
nepriklauso vyskupijoms, tai pri
klauso verslo organizacijoms, kurios 
daugiausia yra politinių organizaci
jų dalis. Yra labai daug pavyzdžių, 
kas atsitinka su gerais norais ir pro
jektais, kai Įsimaišo advokatai ir 
politikai. Visi daug kalba ir daug ža
da, bet visų pirštai linkę i save ir tie 
žmones nebeturi sąžinės. 

Mano nuomone, patikimiausia, 
ir. kaip dabar madinga sakyti, 
skaidriausia organizacija yra Lie
tuvių fondas. Kiek žinau, daugiau 
kaip 40 metų nebuvo jokių nusi
skundimų, kaltinimų ar teismo bylų 

Lietuvių fondui. 
Aš įstojau i LF prieš 12 metų. 

Per tą laiką turėjau galimybę stebėti 
ir dalyvauti LF veikloje. 

Mačiau, kaip paskiri asmenys ir 
organizacijos stengėsi paversti LF sa
vo siekiams ir norams tarnaujančia 
finansine Įstaiga. Tačiau jiems tas ne
pasisekė ir toliau nepasiseks, nes LF 
buvo Įkurtas ir yra vedama, kaip 
nepolitinis ir ne vienos organizacijos, 
bet visų lietuvių Lietuvių fondas. 

Žinau, kaip atidžiai, teisingai ir 
skrupulingai yra at l iekamas visas 
darbas. Visi LF tarybos, valdybos ir 
visokių komisijų žmones yra idealis
tai, kurie dirba fondui be jokių už
mokesčių. LF išlaidos yra tik 2 proc. 
kapitalo, kai tuo tarpu amerikietiš
kų (not for profit' organizacijų išlai
dos yra nuo 20 iki 90 proc. 

Todėl, mano manymo, jeigu ne
sate nusprendę, kam tuos sunkiai 
uždirbtus pinigus palikti, siūlyčiau 
Lietuvių fondą, kuris su jūsų pagal
ba gyvuos ir rems lietuvybę dar daug 
daug metų. kol tik bus lietuvių. 

V y t a s V a i t k u s 
Lemont. IL 

Margumynai 

Kava ir arbata mažina tikimybę susirgti 
kepenų ligomis nuo alkoholio 

Kava ir arbata turėtų sumažin
ti riziką sirgti sunkiomis kepenų li
gomis asmenims, kurie piktnau
džiauja alkoholiu, kurie turi antsvo
rio problemų arba kurių, kraujyje 
esama per daug geležies. 

Tokią išvadą pasirodžiusiame 
žurnale ..Gastroenterology" paskel
bė JAV Nacionalinio cukraliges. 
virškinamojo trakto ir inkstų ligų 
instituto bei firmos ..Social&Scien-
tific Systems" bendradarbiai. Ištyrę 
apie 10.000 žmonių, kurių sveika
tos prašai apeme apie 19 metų. jie 
nustatė, kad kasdien daugiau po du 
puodelius kavos ar arbatos išgenan
tys žmones dvigubai rečiau susirgtų 
kepenų ligomis negu išgeriantys ma
žiau kaip po vieną puodelį. 

Kita vertus, taip buvo nustatyta, 
kad kava neapsaugo nuo kepenų 
ligų. kurios ats i randa del kitų prie
žasčių, pavyzdžiui, virusines infekci
jos. ..Kol kas dar anksti patart i ligo
niams gerti daugiau kavos arba ar
batos, tačiau mūsų tyrimo duomenys 
nurodo kokio režimo turėtų laikytis 
žmones, kuriems gresia chroniškos 
kepenų ligos, kad sumažintų riziką 
susirgti jomis". — sake viena iš 
studijos autorių gydytoja Constance 
Ruhl. — Tikimės, kad mūsų darbas 
pastūmės dirbti šia kryptimi ir kitus 
mokslininkus, tiriančius ligas 

Pasak straipsnio autorių, tok* 
poveikį greičiausia lemia kofeinas. 

BNS 

http://www.illinoispain.com
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KALĖDOS 
ČIKAGOS LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 
Kalėdos, Kalėdos, laukia jų 

dideli ir maži. Laukia jų ir lietuviškų 
mokyklų mokiniai. Laukdami ruošia 
šventines programas, repetuoja, jau
dinasi, ar patiks Kalėdų seneliui jų 
dainos, šokiai. Gruodžio 17 d. Či
kagos lituanistinėje mokykloje — 
didžiulis sujudimas: pilna mokykla 
kiškučių, snaigių, meškučių, raganų 
ir kitokių fantastinių būtybių. O 
didžiojoje salėje prakartėlėje guli 
užgimęs Jėzulis. Šiandien džiugi 
šventė, visi jam dainuoja ir šoka. 

Mokyklos direktorė juratė Dovilienė 
džiaugiasi Kalėdiniu pasirodymu. 

Mokykla vos talpina visus mo
kinius, svečius, tėvelius. Šiemet ka
lėdiniai pasirodymai vyko net ketu
riose salėse. Pas pačius mažiausius 
atvyko šarka iš miško, kuri žino 
visas naujienas. Išgirdusi, kad ČLM 
vyksta Kalėdinė eglutė nu ta rė 
atskristi ir pati savo akimis viską 
pamatyti, o paskui visiems žvėre
l iams ir paukšte l iams apie tai 

papasakoti. Kiškučiai šoko, mešku-
čiai niekaip negalėjo pabus t i iš 
miego, gerai, kad visi metų laikai 
buvo, tai greit, stebuklingai lazdelei 
pamojus, oras atšilo, ir meškučiai 
prisikėlę iš miego ėmė šokti. 

Susikaupę Kūčias valgė penk
tokai ir jų tėveliai. Ne tik valgė, bet 
ir kalėdines giesmes giedojo, įvai
riausius Kūčių nakties burtus mėgino. 

Prie prakartėlės susirinko 1-3 
klasių mokiniai. J ie sveikino už
gimusį Jėzų. Scenoje siautė pūgos, 
snaigės, nykštukai ir žvėreliai šoko, 
o paskui, sustoję visi giedojo Ka
lėdines giesmes. 

Ketvirtų klasių mokiniai vaidi
no Eglę Žalčių karalienę, močiutė 
jiems sekė įvairiausias pasakas šaltą 
žiemos vakarą, o šeštokai gelbėjo 
Kajaus širdį, kuri buvo pavirtusi į 
ledo gabalą. 

Patys vyriausieji inscenizavo 
pasakas, o dešimtokai sukūrė paro
diją apie neseniai mūsų mokykloje 
viešėjusius svečius Gintarę ir Deivį. 

Kokia Kalėdų šventė be Kalėdų 
senelio. Kalėdų senelis šiemet vi
siems vaikams atnešė dovanų gra
žius, ryškiaspalvius marškinėlius su 
mokyklos ženklu. Tokiais marški
nėliais buvo apdovanoti ir visi mo
kyklos mokytojai. 

Kad taip gražiai praeitų šventė, 
reikėjo nemažai padirbėti ne t ik 
mokiniams, bet ir mokytojams bei 
tėveliams. Kadangi prisidėjusių prie 
šventės ruošimo sąrašas būtų ilgas, 
tai norisi visiems bendrai pasakyti 
didžiulį ačiū už dainas ir šokius, už 
gražias dekoracijas ir programėlių 
paruošimą, kostiumų siuvimą, o 
tėvelių komitetui ir atvykusiems į 
mūsų mokyklą Kalėdų seneliams už 
gražias kalėdines dovanėles. 

L a i m a Apanav ič i enė 

-/p>nk!"r,kai pasakoje vien' kitiems apie Kuciu papročius. 

mzw. 

Kalėdų senelis apdovanojojo ir ČLM mokytojus. Sėdi iš kairės Rasa Iškarau--, 
kienė, Jolana Valaitienė, Silvija Eglynaitė, Dainora BaKutavičienč Stovi s kaires 
Arvydas Bagdonas, Jolanta Bužinauskytė, Laima Kataržtenč folanta Gudėnaitė, 
3•:*""• •-> 5 a- K >;•-..•. V'iijla Aukštuo ly je D;i",j H-'a/:ul:oniene Rolanda Var-
nauskienė ir Ramune ~ a u b " «,; t* 

/ / Margutis //" sveikina rėmėjus ir klausytojus 
Kiekvienais metais Šv. Kalėdų metu kyla vidinis nerimas, laukimas.... 

Laukimas šviesos, grožio, amžinos šventės — Šv. Kalėdų. Susėsime visi 
Kūčių vakarienei. Įsižiebs žvakelių šviesos visuose namuose. 

Prabėgo metai. Ir tą šventą vakarą nejučiom pažvelgsime į save — / 
save, — kaip gyvenome, kas jaudino, skaudino. Iš ko sėmėmės dvasinės 
stiprybės. Bus jau prabėgęs prieškalėdinis kasdienybės triukšmas — 
dovanų pirkimas. Ar ką nors neužmiršome? 

Tačiau ar gims švenčių džiaugsmas ir ramybė mūsų širdyse, jei 
neprisiminsime mūsų pačių suorganizuotų, bet užmirštų institucijų? 
Nepamirškime jų. Dovanos institucijoms yra skirtingos, be gražių 
kaspinėlių, tik mažas pinigėlis pagal išgales, bet jos bus lygiai brangios ir 
vertingos. „Margutis II" dėkoja visiems, kurie prieš šventes prisiminė 
seniausią lietuvišką radijo laidą „Margutį II", atsiųsdami sveikinimus, 
pridėdami aukas. „Margutis II" niekam ir niekad neatsisako skelbti 
pranešimus, teikti informaciją. 

„Margutis II" dėkoja visiems aukotojams bei darbuotojams. Linki, 
kad užgimusio Kūdikėlio meilė gaivintų širdis ir jungtų visus tautiečius 
krikščioniškos meilės vienybėn. Telydi visus ateinančiais metais 
Viešpaties palaima ir gera sveikata. 

^Margučio II" valdyba 

K;šk;a; !aukia Kalėdų seneiic 

Snaigės sukasi ratu 

Dešimtokai su Kalėdų seneliu po pasirodymo 
Laimos Apanavicienes nuotr 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS 

Atkelta iš 3 psl. 

ALTo kongreso prezidiumas (iš kairės): Pranas Jurkus, dr. Jonas Valaitis, Petras 
Buchas ir Saulius Kuprys. Jono Kuprio nuotr. 

Ar sugrįš 
Karaliaučius? 

Dr. Darius Furmonavičius, poli
tinių mokslų specialistas, atvykęs iš 
Anglijos, ypač gyvai pristatė Lietu
vai taip rūpimą Karaliaučiaus klau
simą. Savo kalboje apibūdino visus 
teisinius argumentus ir faktus, ku
rie aiškiai nurodo, jog Rusijos valdy
mas šio krašto niekad nebuvo for
maliai aprobuotas. Tai tik laikina 
administracija. Šio krašto demilita-
rizacija turėtų būti kiekvienos de
mokratinės valstybės siekis. Tai itin 
akivaizdu, tur in t omeny neseniai 
Lietuvos erdvę pažeidusio lėktuvo 
nukri t imą. Pažymėtina, kad dr. 
Furmonavičiaus studiją apie Kara
liaučių ALTo įstaiga ruošiasi iš
spausdinti atskiru leidiniu. 

Kur teka naujoji 
banga? 

Simpoziume „Kur nutekės nau
joji banga, smegenys ir pinigai?" 
dalyvavo prelatas Edis Putrimas, dr. 
Jonas Valaitis, Jonas Stundžia ir 
doktorantas Tomas Rinkūnas. Nau
jojo lietuvio imigranto dilema buvo 
gvildenama iš įvairių perspektyvų. 
Dr. Valaitis apibūdino smegenų nu
tekėjimo žalą Lietuvai. Savo teigi
nius statistiniais duomenimis pa
tvirtino Jonas Stundžia. Tomas Rin
kūnas nurodė ekonomines realybes, 
kurios veda prie emigracijos. Prel. 
Putr imas nurodė, kad šis klausimas 
turi gilias šaknis, kurios glūdi žmo
gaus širdyje, ir kad 50 metų trukusi 
okupacija neigiamai paveikė dauge
lio žmonių dvasią. Sprendimas bus 
rastas tik tuomet, kai kraštas dva
siškai atsigaus. 

Amerikos l ietuvių 
brigada 

ALTo įgaliotinis iš Baltimorės ir 
žinomas Lietuvos karinės istorijos 
žinovas bei autorius Henry Gaidis 
savo kalboje pristatė Amerikos lietu
vių karinės brigados istoriją. Praeito 
šimtmečio pradžioje tuometinis 
ALTo pirmininkas dr. Julius Biels
kis dėjo pastangas sudaryti Ameri
kos lietuvių karių grupę, kuri nu
vykusi į Lietuvą galėtų talkininkau
ti nepriklausomybės kovose. Projek
tas tik iš dalies pasisekė ne tiek dėl 
JAV užsienio politikos, kiek dėl mi
nistro Augustino Voldemaro neprita
rimo. 

Svečiai 

Popietinė kongreso programa, 

pageidavus Lietuvos Vyčių atsto
vams, vyko anglų kalba. Šioje dalyje 
dalyvavo Maryland universiteto pro
fesorius Michael Szporer, dr. Lee 
Edwards ir JAV Valstybės departa- ' 
mento a ts tovas Thomas Navratil . 
Apie jų provokuojančius ir išsamius 
pasisakymus teks plačiau aprašyti 
bei komentuoti atskirai. 

Amnest i jos 
į s ta tymas 

Kongreso metu ALTo pirminin
kas supažindino dalyvius su naujai 
siūlomu imigracijos įstatymu. Am
nestijos į s ta tymas dabar tebėra siū
lymo formoje. Jį remia kai kurie res
publikonų, t iek demokratų sluoks
niai JAV Kongrese, tačiau neaišku, 
ar šį įs tatymą rems Baltieji rūmai. 
Įstatymo projekte numaty ta , kad 
įvykdžius t am tikras sąlygas ir su
mokėjus nemažą piniginę sumą, bus 
suteikiama sąlyginė amnestija. Taip 
pat numatoma, kad būtų išduoda
mas ribotas skaičius 6 metų termi
nuotom darbo vizom. Tačiau tuo 
pačiu būtų sugriežt inta imigraci
jos kontrolė. ALTas nėra pasisakęs 
šio įstatymo atžvilgiu, tačiau į ALTą 
įeinanti Amerikos Lietuvių Ro
mos Katal ikų federacija yra JAV 
Vyskupų konferencijos raginama jį 
remti. 

V a r š u v a — Vilnius: 
Sąjūdžio ir Sol idarumo 

estafetė 

Apie lenkų-l ietuvių santykius 
savo min t imis dalinosi Maryland 
universiteto profesorius dr. Michael 
Szporer. Pada ręs plačią istorinę apž
valgą apie lietuvių ir lenkų istorinę 
bendrą patirtį , , nurodė, kad reikia 
mokytis iš praeities klaidų. Jo many
mu, abi valstybės turi stiprinti savas 
demokratines institucijas bei tradi
cijas. Prof. Szporer pats studijavo 
Vilniuje prieš Lietuvai a tgaunant 
nepr ik lausomybę. J i s pastebėjo: 
„Nuvažiavau į Sovietų Sąjungą, 
išvažiavau iš laisvos Lietuvos". Be
būdamas Vilniuje, stebėjo Lietuvos 
pirmuosius laisvės žingsnius, jam 
teko bendraut i su Lietuvos Sąjūdžio 
veikėjais. Kaip istorikas yra išstudi
javęs lenkų Solidarumo vystymąsi ir 
mato nemažai paralelių tarp jo ir 
Lietuvos sąjūdžio. Jis prisiminė, kad 
jis buvo pakviestas pristatyti prof. 
Vytautą Landsbergį, kai šis buvo 
pagerbiamas Vašingtone JAV Kon
greso bibliotekoje. J i s pozityviai 
įvertino dabar t in ius tarpvalstybi
nius santykius ir optimistiškai žvel
gė į jų atei t ies perspektyvas. 

•- A t A 
PRANCIŠKA RAMAŠAUSKIENĖ 

NAGLYTĖ 
Mirė 2005 m. gruodžio 19 d. 10:40 v.v., su laukusi 106 metų 

amžiaus . 
Gimė Lietuvoje, Žagarėje, gyveno Marąuet te Park apy

linkėje, Chicago, IL ir Livonia, MI. 
Nuliūdę liko: sūnus Kazimieras ir kiti giminės Amerikoje ir 

Lietuvoje. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 22 d. nuo 3 

v.p.p. iki 8 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali-
fornia Ave, Čikagoje. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 23 d. 10:15 v.r. Gai
das Daimid laidojimo namuose ir ku r velionė bus palydėta į 
Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, k u r 11 v.r. įvyks šv. Mišios. 

Po Mišių a.a. Pranciška bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs tamus daly
vaut i laidotuvėse. 

N u l i ū d ę artimiej i 

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

A t A 
JONAS A. POŠKA 

Mirė sulaukęs 75 metų amžiaus . 
Gimė Chicago, IL ir gyveno Marąuet te Parko apylinkėje, 

Chicago, IL. 
Velionis buvo a.a. Aldonos ir dr. Jono Poškų sūnus . 
Visus norinčius atsisveikinti su mirusiuoju, kviečiame ateit i 

penktadienį , gruodžio 23 d. į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, ku r nuo 9 v.r. iki 10 vai. r. įvyks t r u m p a s lankymas, 
po kurio 10 vai . r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. 
Jonas bus pala idotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šalia savo 
tėvelių. 

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

Stuttgart'e studijų collegai, mano Vyro draugui 

VYTAUTUI MEŠKELEI 

mirus, žmonai Birutei, taip rūpestingai Jį slaugiusiai 
nuoširdi užuojauta. 

Jūratė Pečiūrienė ir dukros. 

A f A 
ALEKSAS LAPKUS 

Gimė 1918 m. Lietuvoje ir užbaigė gyvenimą 2005 m. gruo
džio 16 d. Čikagoje. 

Liūdi: sūnūs Antanas , Jul ius , Domas ir jų šeimos. 
Šeima kviečia pasimelsti už a.a. Alekso sielą šeštadienį, 

sausio 7 d. 11 v.r. Pal . Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. 

Pabaltijo rūpesčiai 
Vašingtone 

Paskutinė popietinė sesija bai
gėsi simpoziumu „Pabaltijo kraštų 
klausimai Vašingtono perspektyvo
je". Pokalbyje dalyvavo Thomas 
Navratil, dr. Ramūnas Kondratas. 
dr. Darius Furmonavičius, dr. Mi
chael Szporer. Kari Altau, Illinois 
universiteto doktorantas Tomas 

Rinkūnas, Artis Inka. Buvo aptar ta 
tolimesnė JAV valdžios finansinė 
parama tiek gynybinėms, tiek ūkio 
vystymo programoms. Taip pat buvo 
atkreiptas dėmesys į Pabaltijo 
įtraukimą į Šiaurės Europos eko
nominę erdvę ir apie galimą ben
dradarbiavimą ekologijos ir mokslo 
srityse. Konkrečiai buvo aptarta ga
limybe artimoje ateityje įvesti bevizį 
režimą. Bus daugiau. 
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•Pranešame, kad „Draugo" re
dakcija nedirbs penktadienį, gruo
džio 23 d. ir pirmadienį, gruodžio 26 
d. Po Kalėdų laikraščio numeris 
išeis trečiadienį, gruodžio 28 d. 

•Gruodžio 23 d. 7:30 vai. v. visi 
Akademikai, jų draugai ir kandi
datai kviečiami į Allstate Arena, 
6920 N. Mannheim Rd., Rosemont, 
IL, kur vyks Chicago „VVblves" žaidi
mas. Bilietų kaina — 14 dol. asme
niui. Kiekvienas atvykęs asmuo 
gaus nemokamą bilietą į 2006 m. 
sausio 18 d. žaidimą. Kad gautume 
pigesnius bilietus, reikia sudaryti 15 
žmonių grupę. Tel. pasiteiravimui: 
708-363-4111 (Onutė) arba rašykite: 
"globej a_tevunas@yahoo. com 

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

• S v č . Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos šv. Mišių tvarkaraštis 
šventinėms dienoms. Gruodžio 24 d., 
Šv. Kūčių dieną, 7:30 vai. r. (lietuvių 
kalba); 8:30 vai. r. (anglų kalba); 5 
vai. p.p. — Vaikų Mišios (anglų kal
ba), 12 vai. (vidurnaktį) Bernelių 
Mišios (lietuvių kalba). Gruodžio 25 
d., Šv. Kalėdų dieną, 9 vai. r. (anglų 
kalba); 10:30 vai. r. (lietuvių kalba), 
12:15 vai. p.p. (anglų kalba). 

•Gruodžio 25 d. nuo 9 vai. v. iki 
12 vai. r. jaunimas nuo 16 metų 
(atsinešti ID) kviečiamas į kalėdinių 
šokių vakarą PLC sporto salėje. 
Bilietų kaina — 25 dol. Veiks baras, 
bus skani vakarienė. 

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

• A r jau turite pakvietimą kur 
sutikti Naujuosius? Dar ne? Tai kvie
čiame mes — Pasaulio lietuvių cen
tras, Lemont. Kokteiliai, šventinė 
vakarienė, šokiai, skambant grupės 

„Kaukas" muzikai, ypatinga nuotai
ka ypatingų žmonių rate. Gruodžio 
31 d. 8 vai. v. PLC didžiojoje salėje. 
Kaina asmeniui — 75 dol., vaikui — 
25 dol. (įskaitant auklę ir maistą). 
Užsakymai priimami telefonu 630-
257-8787 (Diana arba Rasa). 

•„Vaiko vartai į mokslą" orga
nizacijos pirmininkė Birutė Pa-
bedinskienė reiškia širdingą padėką 
Lietuvių fondo nariams ir pelno 
skirstymo komitetui už 6,500 dol. 
paramą. Ji rašo, kad ypač džiugu, 
kai organizacijos užmojai su Lie
tuvos jaunimu yra ne tik remiami 
pinigais, bet supratimu kaip svarbu 
yra išauginti naująją kartą lietuvių, 
kuri padės Lietuvai grįžti į gerbia
mą tautą pasaulio akyse ir išeivių 
širdyse. Norintys prisidėti prie lietu
viško jaunimo ugdymo, kreipkitės į 
Lietuvių, fondą. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• Kviečiame visus į Naujųjų 
metų sutikimą! Gruodžio 31 d. 8 
vai. v. Brighton Parko mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. Įdomi 
šventinė programa. Šokiams gros A. 
Barniškio ansamblis. Įėjimo kaina 
30 dol. (su maistu — 40 dol.) Vai
kams nemokamai. Tel. 773-972-
8767. Ruošia parapijos choras. 

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

• N e s e n i a i „Draugo" laikraštyje 
buvo išspausdintas straipsnis „Ir 
vėl Kalėdos", kur buvo aprašyta, 
kokių lietuviškų produktų šiais 
metais galima nusipirkti parduotu
vėse. Į „Draugo" redakciją kreipėsi 
nemažai skaitytojų klausdami, kur 
galima rasti lietuviškų produktų. 
Mes kreipėmės į lietuviškus maisto 
produktus importuojančią kompani
ją „Food Depot International" ir 
gavome paaiškinimą, kad lietuviškų 
produktų galima įsigyti kone visose 
netoli jūsų esančiose parduotuvėse. 
Jei nerandate kokio nors produkto, 
visada galite kreiptis į parduotuvės 
savininkus ar vadybininkus, kad jie 
užsakytų reikiamą produktą, o jei 
turite daugiau klausimų, visada 
galite paskambinti į „Food Depot 
International", kur gausite išsamų 
atsakymą. Kompanijos tel. 847-719-
2800. 

Skelbimai 
Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSaūe #2300 Chicago, IL 60603 
„ J - . _ • 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštines Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gvnejas arba 

877496-3527 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.P .: aski R; 
Chicago, IL 60629 

le l . 773-582-4500 
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KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų linki 
„Draugui" Tauragės klubo lietuvių Čikagoje Valdyba ir nariai. 

Kartu su šiuo mielu sveikinimu Tauragės klubas atsiuntė „Drau
gui" 100 dol. auką. Labai dėkui! 

£## 
Liucija Maldūnienė sveikina savo mielus gimines, draugus ir 

pažįstamus su šv. Kalėdomis. Naujuose, 2006-uose metuose linki 
laimės sveikatos. Turbūt tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia. 

Šv. Kalėdų ir Naujų, 2006 metų proga sveikinu savo gimines, drau
gus ir pažįstamus, ir linkiu visiems laimingų, sveikų metų. 

Petras Jadviršis 

Don Varnas posto veteranai ir pagalbinis Moterų vienetas 
sveikina „Draugą" su šv. Kalėdom ir naujais metais. 

Su sveikinimu „Draugui" atsiųsta ir 50 dol. dovana-auka. 
Nuoširdžiai dėkojame! 

Maria ir Antanas Vyčas: sveikiname gimines, draugus, pažįsta
mus, brolius ir seses šaulius ir linkime ištvermės, sveikatos. Linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linkime gražių, laimingų ir sveikatos pilnų 2006-ųjų metų. 

Albinas ir Dalia Kurkuliai 
* # $ 

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų linki 
Lietuviai venezuliečiai Čikagoje 

„Draugas" jiems dėkoja už sveikinimą ir 50 dol. auką. 
# $ # 

Linkime draugams, giminėms ir pažįstamiems linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų, sveikų 2006-ųjų metų. 

Donata ir Romas Puodžiūnai 
# $ $ 

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų linkime 
„Draugui". Esame dėkingi už Jūsų rūpestingą pasitarnavimą, kada tik 
mums reikia. 

Lietuvių pensininkų valdyba ir nariai 
„Draugas" nuoširdžiai dėkoja už sveikinimus, linkėjimus ir 100 

dol. auką. 

Sveikiname draugus ir pažįstamus, linkime visiems linksmų 
Kalėdų ir laimingų 2006-ųjų metų! 

Elena ir Aleksas Karaliūnai 
* * * 

Nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus Švenčių 
proga. Linkime geros sveikatos ir šventinės nuotaikos. 

Vilija ir Vytas Marchertai 

Stefa ir Petras Kisieliai sveikina savo draugus ir artimus pažįs
tamus Kristaus Gimimo šventėse, o Naujuose metuose linki geros 
sveikatos ir sėkmės visuose užmojuose. 

* * « 

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga. Linkime geros sveikatos ir laimingų ateinančių metų. 

Albina ir Vytas Gaižučiai 
$ $ $ 

Adelė Lietuvninkienė sveikina visus gimines, draugus ir pažįs
tamus su šv. Kalėdomis ir linki geriausių, sveikiausių 2006-ųjų metų! 

*į* <fį ^I» 

Maloniausių šv. Kalėdų švenčių, laimingų ir sveikų Naujų metų 
linkiu visiems savo giminėms, draugams ir pažįstamiems! 

Irena Geležienė 
#$£ 

Sveikinam visus savo draugus ir pažįstamus su šventom Kalėdom 
ir linkime sveikų ir laimingų 2006-ųjų metų. 

Zita ir Jul ius Širkai 

šv. Kalėdų ir Naujų metų proga linkiu geros sveikatos ir Dievo pa
laimos. 

Vytautas Aukštinaitis 
* * * 

Gražių Kalėdų švenčių, laimingų ir sveikų ateinančių metų linki 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 

Milda ir Zenonas Vieraičiai 
* * * 

Laimės, džiaugsmo, šypsenų ir stiprios sveikatos šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga linkime giminėms, draugams ir pažįstamiems. 

Gražina i r B ron ius Mikėnai 


