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Seimas iš pareigų atleido A. Meškauską 

Algirdas Meškauskas 

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — 
Seimas trečiadienį patenkino Vy
riausiosios tarnybinės etikos komisi
jos (VTEK) pirmininko Algirdo Meš-

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

kausko prašymą atleisti jį iš parei
gų. 

Už tokį ypatingos skubos tvarka 
svarstytą nutar imo projektą trečia

dienį balsavo 58, prieš — 3, susilai
kė 42 parlamentarai. 

A. Meškauskas savo paties pra
šymu atleidžiamas iš pareigų nuo 
gruodžio 31 dienos. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas teigė, jog gauti atsaky
mai iš teisėsaugos institucijų nesu
darė prielaidų atleisti A. Meškauską 
kitu pagrindu. 

A. Paulauskas teigė kol kas ne
turįs kito kandidato į VTEK pirmi
ninko postą. 

Kalbėdamas Seime A. Meš
kauskas kartojo nesąs prasižengęs, 
o „viešai išsakyti kalt inimai yra 
prasimanyti". 

Tačiau VTEK vadovas teigė, jog 
paviešinta operatyvinė ikiteisminio 
tyrimo medžiaga yra žalinga VTEK 
ir šios institucijos autoritetui. 

„Mano atsistatydinimas turėtų 
užkirsti kelią komisijos ir jos spren-

Ruošiamasi uždrausti homoseksualų santuokas 
Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — 

Seime ruošiamasi įstatymais užkirs
ti kelią homoseksualioms santuo
koms. 

Seimo konservatorių frakcijos 
narė Irena Degutienė teigia po nau
jųjų metų pradėsianti rinkti Seimo 
narių parašus ir sieksianti inicijuoti 
atitinkamą Konstitucijos 38 straips
nio papildymą. 

Konstitucijos 38 straipsnis nus
tato šeimos ir santuokos statusą. 

Pasak L Degutienės, vienas pir
mųjų žingsnių siekiant įstatymuose 
įtvirtinti krikščioniškas vertybes ir 
krikščionišką šeimos sampratą buvo 
žengtas antradienį, kuomet Seimas 

po svarstymo pri tarė Socialinių pa
slaugų įstatymo pataisai, kurioje šei
ma įvardijama kaip „vyras ir mote
ris, kuriuos sieja santuoka". 

Minėtą pataisą pasiūlė I. Degu
tiene ir valstiečių liaudininkų frakci
jos narė Rima Baškienė. 

„Šiandien jokiame dokumente 
nėra į tvirt inta šeimos sąvokos, kaip 
tokios. Civiliniame kodekse tai api
brėžiama vienaip, socialinių paslau
gų įstatyme dar kitaip. Krinta į akis 
tai, kad įstatymuose, kur yra mini
ma sąvoka šeima — beveik visur pa
rašyta sutuoktiniai ar nesusituokę 
kar tu gyvenantys asmenys ne jau
nesni nei 18 metų. Tai mes savo pa

taisa pirmiausia norėjome ištaisyti 
tą nesusituokusių žmonių traktavi
mą kaip šeimą", — sakė I. Degutie
nė. 

Konservatorė pripažino, jog pa
siūlyta įstatymo pataisa bandyta 
„vienu šūviu nušauti du zuikius" — 
be kita ko paruošiant pagrindą ir ho
moseksualų santuokų uždraudimui. 

„Tai yra bandymas dar kartą 
įrodyti, kad šeima yra vertybė, kad 
šeima nėra bet kas. Tai siejasi ir su 
mūsų rengiamu valstybiniu šeimos 
politikos planu", — teigė R. Baškie
nė. Pasak R. Baškienės. „partnerys
tė gali būti visokia, o šeima yra visai 
kas kita". 

A. Zuoko oponentai kurs „politinį stebuklą / / 

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — 
Nuo opozicinės Liberalų ir centro 
sąjungos (LiCS) atskilę jos vadovo 
Artūro Zuoko oponentai paskelbė 
steigiantys naują politinę jėgą — 
Lietuvos liberalų sąjūdį. 

Trečiadienį Lietuvos liberalų są
jūdžio (LLS) steigimo manifestą pa
sirašę politikai sakė tikį sukursian
tys „politinį stebuklą". 

„Šiandien pradedame ryžtingą, 
stabilų ir rezultatyvų žingsnį ku
riant Lietuvos liberalų sąjūdį. Prieš
kalėdinis laikotarpis susijęs su gyve
nimiško stebuklo laukimu, mes ti
kimės, kad mes sukursime politinį 
stebuklą", — spaudos konferencijoje 
apie naujos politinės jėgos kūrimą 
paskelbė kaip vienas galimų kandi
datų į jos vadovus neoficialiai mini
mas parlamentaras Petras Auštrevi-
čius. 

Lietuvos liberalų sąjūdį kurian
tys politikai spaudos konferencijoje 

Petras Auštrevičius 
Eltos nuotr 

sakė norintys pasiūlyti „Lietuvos 
politikos atsinaujinimo kelią" ir kaip 
savo tikslą deklaravo „trečiosios res
publikos" sukūrimą. 

„Mes kviečiame žmogų kurti su 
mumis trečiąją respubliką. Tiek pir
moji, tiek antroji, po 1990-ųjų, res

publika nepateisino Lietuvos žmo
nių lūkesčių. Šiandieną kaip niekad 
yra visos tinkamos sąlygos ir prielai
dos keltis ir dirbti tam, kad būtų su
kurta trečioji respublika, kurioje 
vaikas būtų išmokytas, ligonis pagy
dytas, o vagis sugautas", — sakė po 
LLS steigimo manifestu pasirašęs 
parlamentaras Eligijus Masiulis. 

Pasak vieno LLS steigėjų, parla
mentaro Gintaro Steponavičiaus, 
naujai kuriama politinė jėga „laiky
sis ant trijų pamatinių banginių". 

„Trys pamatiniai banginiai — 
pasiturintis lietuvis, išsilavinęs lie
tuvis ir teisinga Lietuva, kurioje 
kiekvienas žmogus žinotų ir jaustų, 
jog ne tik jo nuomonė svarbi, bet ir jo 
indėlis gali lemti Lietuvos ateitį", — 
apie naujai kuriamos partijos sie
kius kalbėjo G. Steponavičius. 

Pasirašę partijos steigimo mani
festą, liberalai pradės rinkti para
šus, Nukelta į 6 psl. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TEL: ^73-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 

dimų menkinimui", — kalbėjo A. 
Meškauskas. 

A. Meškauskas užsiminė, jog 
būta nemažai bandymų daryti įtaką 
komisijai, „būta įvairių skambučių 
ir vizitų", tačiau įtakai būdavo at-
sispiriama. 

Pasak jo, VTEK neretai atsidur
davo „politinių interesų kryžkelėje". 

„Narystė partijoje man buvo 
prikaišiojama kiekviena proga ir tai 
sunkino darbą", — sakė Social
demokratų Nuke l ta \ 6 psl. 

Lietuvių telkiniai. 
Matuojant vertybes. 
Amerikos Lietuvių 
kongresas (tęsinys). 
Šventųjų Kalėdų diena. 
Ar Amerika kariauja 
prieš Kalėdas? 
Kalėdos kenkia aplinkai. 
Jaunimo centro metinė 
vakarienė. 
JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos vakaras. 
D u lietuviai nešė 
olimpinę ugnį. 
Anglų kalbos pamoka. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.903 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
— 

VOKIETIJA 

LIETUVIŲ KULTŪROS 
DIENOS 

Hamburge spalio mėnesį vyko 
Lietuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus globojamos lietu
vių kultūros dienos JLieben Sie 
Litauen?" („Ar mylite Lietuvą?"), ku
rias rėmė Roberto Bošo fondas, Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mentas, Hamburgo miesto kultūros 
skyrius bei Lietuvos Respublikos 
ambasada Vokietijoje. 

Renginys buvo palankiai sutik
tas ne tik čia gyvenančių tautiečių, 
bet ir hamburgiečių, neabejingajam 
liko spauda ir televizija. Reportažai 
apie renginį pasirodė Hamburg 1, 
NDR bei LTV programose, apie jį 
buvo rašoma „Die Welt", „Hambur-
ger Abendblatt", „TAZ Hamburg", 
„Literatūra ir menas" bei kituose lei
diniuose, taip pat delfi bei omni in-
ternetiniuose puslapiuose. Festivalio 
atidaryme dalyvavo LR ambasado
rius Vokietijoje Evaldas Ignatavi
čius, Kultūros attache Rasa Balči-
konytė bei kiti garbūs svečiai iš 
Hamburgo, specialiai į šį renginį iš 
Lietuvos atvyko Lietuvos Respub
likos prezidento patarėja Halina 
Kobeckaitė. Perpildytoje Literatūros 
namų salėje koncertavo džiazo vir
tuozas Petras Vyšniauskas ir būgni
ninkas Klaus Kugel, vokiečių akto
riai skaitė iš Ričardo Gavelio ir 
Jurgio Kunčino kūrybos. Labai šiltai 
buvo sutikta ir Jurga Ivanauskaitė, 
kuri Hamburge pristatė savo nese
niai vokiečių kalba išleistą romaną 
„Placebo". Jame rašytoja gana kri
tiškai išreiškia savo požiūrį į šių 
dienų Lietuvos visuomenę. Jaunasis 
menininkas Vytautas Michelke-
vičius savo viešnagės Hamburge 
metu užbaigė dar Lietuvoje pradėtą 
meninį projektą „SOVARCH<190 
remixed in Hamburg". Čia žiūrovai 
nepamatė veidų ar tipiškų peizažų iš 
Lietuvos. Kaip teigia pats meni
ninkas: „Pagrindinė idėja sukosi 
apie lietuvišką sovietinės kolekty
vinės sąmonės reprezentaciją ar
chitektūroje bei jos (architektūrinės 
reprezentacijos) sampratą Ham
burge". Hamburgiečiai bei čia gyve
nantys lietuviai galėjo pasilinks

minti kartu su SKAM grupe bei susi
pažinti su skirtingų kartų kine
matografininkų darbais. Daugumai 
žiūrovų ypač patiko Gyčio Lukšo fil
mas „Mėnulio Lietuva", tuo tarpu 
jaunoji karta labiau domėjosi Si
mono Aškelevičiaus, Giedrės Beino-
riūtės ir kitų jaunųjų režisierių dar
bais. 

Norėdama išlikti objektyvi, nu
tariau pasiteirauti kitų žmonių 
nuomonės apie šį projektą. Reži
sierius Thomas Schlottmann, kuris, 
beje, dalyvavo beveik visuose rengi
niuose, džiaugėsi, kad galėjo gyvai 
susipažinti su dabartinės Lietuvos 
kultūros tendencijomis. Jam labai 
patiko, kad programoje nebuvo folk
loro. Režisieriaus manymu, gerai 
buvo ir tai, kad programa buvo pla
taus spektro, t.y. be siauros viską 
apibendrinančios temos. Kiekvienas 
renginys paliko vis kitokį neišdil
domą įspūdį ir puikiai papildė vie
nas kitą. Festivalį šis vokietis api
būdino, kaip netikėtą susitikimą su 
nepažįstamąja, su kuria jis norėtų 
susitikti dar kartą ir artimiau susi
pažinti. 

Grupės SKAMP vadovui Vikto
rui Diawarai šiltus prisiminimus 
paliko šauni ir energinga Hamburgo 
publika, kuri šėlo viso koncerto metu 
ir pritarė jų dainoms. Jis taip pat 
džiaugėsi turėjęs galimybę koncer
tuoti LOGO klube, kuriame yra 
pasirodę nemažai jam pačiam patin
kančių grupių, tokių kaip „Such a 
Surge", „Lusilectric" ir kt. 

Pasaulio Lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkei Daliai Henke 
didelį įspūdį paliko literatūrinis 
vakaras ir pokalbiai su visada žavia 
ir nepakartojama rašytoja Jurga 
Ivanauskaite, kuri sugeba sudominti 
publiką savo išradingais ir atvirais 
atsakymais. Iš Vytauto Michel-
kevičiaus parodos Dalia teigia su
pratusi, kad mažai kartais gali būti 
labai daug: už tik „kelių" nuotraukų 
ir video filmo pavidale pateiktos 
medžiagos slypi be galo įdomi idėja 
ir, žinoma, didelis darbas. Jos many
mu, Lietuva ir jos jaunosios kartos 

Lietuvių kultūros dienos „Ar myli Lietuvą?" dalyviai Hamburge. 

menininkai tikrai neatsilieka mo
dernaus meno srityje net ir 
Europoje. Dalią giliai sudomino ir 
sujaudino režisieriaus Gyčio Lukšo 
filmas „Mėnulio Lietuva". Dar ilgai 
buvo diskutuojama su kitais žiū
rovais apie šio filmo ironiją bei per
sonažus, kuriuose atsiskleidžia mū
sų aktorių profesionalumas. Anot 
Dalios, žmonių, susirinkusių į 
SKAMP koncertą, gausa parodė, 
kad toks kultūrinis renginys Ham
burge yra tiesiog būtinas ir be galo 
reikalingas ne tik lietuviams gy
venantiems čia, bet ir vokiečiams. 

Taigi, šio renginio dalyvių iš
sakytos mintys parodo, jog tokio 
kultūrinio projekto sėkmė slypi pro
gramos įvairovėje bei jo vizijoje — 
Lietuvių kultūros pristatymas sve
tur, neapsiribojant vien išeivijos 
publika. 

Rita Valiukonytė 
Projekto organizatorė 

NEW YORK, NY 1 
_________________ 

> • • 

MOKYKLOS LAIKRAŠTĖLIUI PAVADINIMO BEIEŠKANT 
Lietuviška, šeštadieninė Mairo

nio mokykla New York, savo amžių 
pradėjusi skaičiuoti 1953 metais, 
sėkmingai veikė, įsikūrus patogiose, 
Apreiškimo parapijos Brooklyn, NY, 
pradžios mokyklos klasėse. Ten iš
gyvenusi apie tris dešimtmečius, dėl 
vienokių ar kitokų priežasčių, mo
kykla turėjusi persikelti į vieną ir 
kitą vietą, galiausiai apsistojo lietu
vių visuomenės įkurtoje (dar ir da
bar lietuviška tebevadinamoje) Vieš
paties Atsimainymo, Maspeth, NY, 
parapijai priklausančiose patalpose. 

Šiais mokslo metais Maironio 
mokyklą (vedėja Audrė Lukoševi-
čiūtė), lanko per 70 mokinių. Mo
kykloje yra 2 Vaikų darželiai, 7 sky
riai (nuo 1 iki 10; nėra 2, 6 ir 8 sky
rių), dvi suaugusiųjų klasės ir klasė 
lietuviškai nemokantiems (Lithua-
nians a Second Language). 

Maironio mokykla nesiriboja 
vien tik tuo, kas dėstoma klasėse. 
Praėjusiais metais nustebino jos 
mokinių, jų tėvelių ir mokytojų pas
tangomis surinkta, sudaryta, sko
ningai išleista, turinti gerą pasi
sekimą, lietuviškų valgių virimo 
knyga „Kviečiame prie stalo". 

To dar negana! Šiais metais 
pasirodė, dar pavadinimo neturintis, 
rugsėjo mėnesiui skirtas, mokyklos 
laikraštukas. Jis kuklus. Vos 6 pus
lapių. Jo paskirtį pirmajame pus
lapyje nusako vedėja A. Lukoševi-
čiūtė: „Mes norime bendrauti ne tik 
žodžiu, bet ir raštu! Prieš Jūsų akis 
NY Maironio mokyklos leidinukas, 
kuris Jus informuoja apie mūsų 
mokyklos gyvenimą. Jame dalinsi
mės įvairia patirtimi, nušviesime 
pagrindinius mokyklos įvykius, ren
ginius bei informaciją. Taip pat jame 

rasite ir mūsų mokyklos mokinių 
kūrybos. Kol kas informacinis leidi
nukas bus leidžiamas vieną kartą 
per mėnesį. Toliau, o tai priklausys 
nuo poreikių, informacijos gausos bei 
Jūsų paramos. Stengsimės bendrau
ti dažniau ir jus informuoti ope
ratyviau..." 

Įvadinį žodį užbaigdama, A. 
Lukoševičiūtė rašo: „Esame labai 
dėkingi visiems mokyklos rėmėjams. 
Tik jų dėka galime rinktis drauge, 
tik jų dėka mes galime mokytis lietu
vių kalbos, literatūros, susipažinti 
su Lietuvos istorija, gamta, geografi
ja, etnografija, galime išmokti lietu
viškų dainų, šokių, pažinti tikybos 
tiesas". 

Antrasis puslapis supažindina 
su Tėvų komiteto ir Mokytojų tary
bos nariais, mokytojais ir jų parei
gomis. Nukelta i 4 psl. 
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A l t 
/ m l v 1ERIKOS LIETUVIU 

KONGRESAS 
Tęsinys iš gruodžio 21 d . 

Lietuvos prezidento ir 
ambasadoriaus Mull 

sveikinimai 

Kongreso proga buvo išleista 
sveikinimų knyga. Joje sveikina LR 
prezidentas Valdas Adamkus, kuris 
rašo: „ALTo veiklos ir pastangų dėka 
Jungtinės Amerikos Valstijos aukš
čiausiu lygiu viešai pareiškė nepri
pažįstančios Lietuvos okupacijos ir 
šis faktas ilgus dešimtmečius mūsų 
tautiečius stiprino dvasiškai bei 
teikė jiems moralinės stiprybės ko
voje už savo tautos laisvę". 

JAV ambasadorius Stephen 
Mull kongresui paruoštame prane
šime atkreipė dėmesį į sėkmingą 
JAV ir Lietuvos abipusį bendravimą. 
Konkrečiai įvardino, kad jau spalio 
mėnesį JAV perkėlė savo karinius 
naikintuvus F-16, kurie bus dis
lokuoti Zoknių oro uoste. Taip pat 
paminėjo reikšmingus tarpvalsty
binius susitikimus, bū ten t JAV 
Valstybės sekretorės Condoieezza 
Rice apsilankymą Lietuvoje balan
džio mėnesį, gegužės mėnesį prezi
dento Adamkaus ir prezidento Bush 
susitikimą Rygoje, JAV gynybos 
sekretoriaus Donald Rumsfeld vizitą 
Vilniuje ALTo kongreso metu. Am
basadorius taip pat pažymėjo, kad 
Lietuvos kariuomenei pavesta itin 
atsakingos pareigos Afganistane, o 
Amerika iš savo pusės prisideda 
papildoma 23 milijonų dolerių para
ma šiai misijai. Pagaliau ambasado
rius užsiminė apie dedamas pastan
gas panaikinti vizų režimą Lietuvos 
gyventojams. 

„Didelė p e r g a l ė " 

Taip pat reikšmingas praneši
mas buvo gautas iš JAV Atstovų 
rūmų Tarptautinio komiteto pirmi
ninko Henry Hyde, ilgamečio ALTo 
veiklos rėmėjo ir lietuvių bičiulio. Jis 
savo žodyje džiaugėsi Lietuvos at
gauta nepriklausomybe, vadinda
mas ją stebuklu ir su pasididžiavimu 
prisiminė, jog JAV per ilgus okupaci
jos metus niekad nesusvyravo nepri
pažindama Lietuvos okupacijos. Ne
paisant sunkumų, Lietuva šiandien 
yra laisva demokratinė Vakarų pa
saulio šalis. Jo žodžiais, „mes esame 
laimėję didelę pergalę". 

Pasibaigus popietinei sesijai, 
kongreso dalyviai ruošėsi vykti į 
kongreso iškilmingą pokylį, kuris 
vyko Čikagos miesto centre, istori
nėse Athletic Association patalpose. 

ALTo pranešimas 

Amerikos Lietuvių XIV kongreso 
ir 65-ojo ALTo suvažiavimo 

REZOLIUCIJOS 
2005 m. spalio 23-23 d . , Čikaga 

1. Sveikiname visus XIV Kon
greso dalyvius, prelegentus ir sve
čius, aktyviai dalyvavusius Ame
rikos Lietuvių tarybos kongrese. 

2. Sveikiname ALTo valdybą, 
bendradarbiaujančią su JAV Lie
tuvių Bendruomene bei kitomis 
visuomeninėmis organizacijomis, 
jungiančią išeivijos pajėgas bendram 
ir vieningam darbui. 

3. Raginame Amerikos Lietuvių 
tarybą išlaikyti ir plėtoti savo 
atstovybę Washington — Joint Bal-
tic American National Committee 
(JBANC). 

4. Pritariame ir raginame ALTo 
valdybą plėsti ALTo skyrių ir rėmėjų 
tinklą, ypatingą dėmesį kreipiant į 

pavienius asmenis bei organizacijas, 
norinčias prisidėti prie ALTo veiklos. 

6. Pr i t a r iame ALTo valdybos 
nutarimui kelti Karaliaučiaus kraš
to klausimą, kad jo likimas būtų 
sprendžiamas, kaip teisėtas lietuvių 
tautos paveldas. 

6. Raginame Lietuvos Respub
likos Vyriausybę nepakeisti priimto 
įstatymo „Dėl SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo". 

7. Raginame Lietuvos Vyriau
sybę nedelsiant sustiprinti Lietuvos 
sienų ir oro erdvės saugumą. 

8. Stipriai pasisakome prieš gre
siantį pavojų ir raginame Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę dėti visas 
pastangas, kad Rusijos naftos eks
ploatuotojai laikytųsi ekologinės 
švaros taisyklių ir toliau raginame iš
reikšti griežtą protestą prieš Vokie-
tijos-Rusijos planus padaryti Bal
tijos jūrą naftos tiekimo vamzdžiu. 

9. Raginame ALTą tęsti deda
mas pastangas, kad JAV Kongrese ir 
Administracijoje būtų siekiama tiek 
programinės, tiek finansinės para
mos Lietuvos Respublikai. 

10. Sveikiname ir džiaugiamės, 
kad JAV Kongreso narys John M. 
Shimkus nutarė kandidatuoti dar 
vienai kadencijai ir sėkmingai vado
vauti Baltic Caucus JAV Kongrese. 

11. Sveikiname ALTą už glaudų 
bendradarbiavimą su Vidurio Rytų 
Europos Koalicija (Central Eastern 
European Coalition — CEEC). 

12. Raginame ALTo valdybą 
skirti reikiamą dėmesį jaunimo ir 
naujai atvykusių tautiečių įtrauki
mui į ALTo veiklą. 

13. Dėkojame Tautos fondui už 
nuolatinę ir dosnią paramą Ame
rikos Lietuvių tarybos veiklai. 

14. Džiaugiamės ALTo vaidybos 
iniciatyva, palaikant tamprius ry
šius su Lietuvos Respublikos diplo
matine tarnyba. 

15. Sveikiname iniciatyvą pas
tatyti Komunizmo aukų paminklą 
JAV sostinėje ir raginame visus 
remti šį projektą, kad ateinančiais 
metais tai būtų įgyvendinta. 

16. Kviečiame ir raginame visus 
geros valios tautiečius prisidėti prie 
Amerikos Lietuvių tarybos veiklos. 

Rezoliucijų komisija: 
Pranas Jurkus (pirmininkas), 

dr. J o n a s Valaitis, 
Algis Regis, 

dr. R a m ū n a s K o n d r a t a s 

DANUTE BINDOKIENE 

Matuojant vertybes 

Didžiojoje Britanijoje atliktos 
vaikų apklausos duomeni
mis, jiems svarbiausios ver

tybės yra pinigai ir šlovė. Jeigu 
žmogus turtingas, tai jau ir laimin
gas, tiki jaunieji britai, o jeigu prie 
pinigų dar prisideda galimybė 
tapti pasaulinio masto garsenybe, 
daugiau nieko šiame gyvenime ir 
nereikia. 

Iš dalies tokiais vaikų atsaky
mais per daug stebėtis — ar pasi
piktinti — nereikia, nes jaunieji vi
sais laikais savo „gyvenimo idea
lais" laikė filmų, sporto, muzikos 
žvaigždes, nuolat apsuptas susiža
vėjusių garbintojų būriais, tariamai 
gyvenančias tokį gyvenimą, apie ku
rį eilinis žmogus tik svajoti tegali. 

O kas Anglijos jauniesiems la
biausiai nepatinka, juos a ts tumia? 
Pagal apklausą, tai yra girtavimas 
ir rūkymas. Nepaisant, kad jauni
mas visame pasaulyje, taigi, ir Di
džiojoje Britanijoje yra užsikrėtęs 
apsisvaiginimo (ir alkoholiu, ir nar
kotikais bei visokiais kvaišalais) 
manija, šis atsakymas kelia viltį, 
kad galbūt ateityje laikai pasikeis. 
Be abejo, nuolatinė propaganda 
prieš rūkymą ir jo daromą žalą tur i 
įtakos, nes, pavyzdžiui, Amerikoje 
jaunuolių rūkymo įprotis sumažėjo 
19 proc. Deja, to negalima pasakyti 
apie kvaišalų vartojimą, kai vais
tinėse reikia riboti ir sirupo nuo 
kosulio pardavimą, nes juo jaunieji 
dabar įprato svaigintis. 

Lietuvoje pastaruoju me tu 
taip pat atlikta apklausa apie žmo
giškąsias vertybes, tačiau buvo 
klausinėjami ne vaikai, o suaugu
sieji. Vienas klausimų buvo: kur ias 
būdo savybes vaikai turėtų įgyti 
namuose? Apie 90 proc. atsakiu
siųjų teigė, kad svarbiausia yra 
įskiepyti darbštumą, po to sava
rankiškumą ir atsakomybės jaus
mą, šeimos pareiga vaiką gyve
nimui paruošti, taip pat p ra t inan t 
į taupumą, toleranciją, ryžtingu
mą, nesavanaudiškumą. Kažkur 
atsakymų gale yra ir religingumas 
(20 proc. atsakiusiųjų). Nieko ne
minima apie tėvynės ir gimtosios 
kalbos meilę, tautiškumą, pagarbą 
savo tradicijoms, papročiams. Gal
būt to „pasaulio piliečiams", ku

r iais save laiko nemaža dalis lietu
vių, visų šių vertybių nereikia, jos 
praradus ios savo prasmę, bet lie
tuvių tautos išlikimui tai gyvybiš
kai svarbu. 

Jeigu tėvai tikisi, kad tautiš
k u m o , pa t r io t i škumo sąvoką jų 
v a i k a m s įdiegs mokyklos, labai 
klysta, nes, bent šiuo metu, tos 
vertybės ats idūrusios pačioje švie
t imo pirmenybių sąrašo apačioje. 
Kar š t l i g i ška i bes i s teng ian t kuo 
greičiau mokyti svetimas kalbas 
(ypač anglų) a r kompiuter in ius 
įgūdžius, k i t iems — „pašaliniams, 
n e s v a r b i e m s " da lykams nelieka 
laiko. O galbūt Lietuva jau yra 
tv i r ta i įžengusi į vakarietišką „po
litinio korekt iškumo" madą ir bijo 
„įžeisti" t au t in ių mažumų moks
leivius, sėdinčius toje pačioje kla
sėje t a rp l ietuviukų? Tuo atveju 
st ipriai p r a š a u n a m a pro šalį: jeigu 
tų tau t in ių mažumų vaikai yra 
Lietuvos piliečiai, gyvena Lietu
voje, tuomet j iems privalu įsisavin
ti ir savo aplinkos kultūrą, pap
ročius, kalbą. Tai nereiškia, kad jie 
tu rė tų ats isakyt i savo kalbos ar 
savo kilmės tradicijų, kaip mums. 
gyvenant iems Amerikoje, niekas 
nedraudžia kalbėti , melstis, dai
nuoti, vaikus mokyti lietuviškai, tu
rėt i savo spaudą, organizacijas ir 
veiklą. Tačiau tas nieko bendra ne
tur i su pr iklausymu šaliai, kurioje 
gyvename, gerbimu jos įsitikini
mų, išmokimu kalbos ir įsiliejimu į 
visuomeninį gyvenimą, kaip visa
verčiu! Amerikos piliečiui pridera. 

Čia ir kyla klausimas: ar Lie
tuvos mokyklos ruošia jaunąją 
ka r tą gyvenimui ir darbui savoje 
tėvynėje, diegdamos ne tik mokslo, 
bet ir dvasines vertybes, kurios sa
vajai t au ta i yra būtinos, ar vien 
s tengiamasi paruošti jaunus žmo
nes, vos gavusius mokslo baigimo 
diplomus, išlakstyti į užsienius? 
Jeigu a t sakymas į pirmąją klausi
mo dalį y ra ta ip , tuomet verta 
nedelsiant susirūpint i ir tautišku
mo, pagarbos savo kalbai, savo tau
ta i s t iprinimu, jeigu Lietuvos mo
kyklose ruošiami darbininkai už
sieniui, tuomet einama geru keliu. 

Bet tai mus verčia rimtai su
sirūpinti . . . 
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uonijos konsulas i kagoje Hachiro Ishida, ALTo centro 
E ̂ opos skyriaus įgaliotinis Thomas Navratil, ALTo ats-

* garbės konsulas Palm Beach, FL, Stanley Balzekas, jr. 
Jono Kuprio nuotrauka. 
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Brangus tautiečiai! 
Nuoširdžiai sveikinu jus, jūsų šeimų narius, artimuosius, visus 

mūsų tautiečius šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. 
Palydint 2005-uosius ir stovint prie Naujųjų metų slenksčio, 

negaliu kartu su jumis nepasidžiaugti aktyvėjančia užsienio lietu
vių bendruomenių veikla, siekiančia išsaugoti lietuvybę gyvenamuo
se kraštuose, tautinę savastį, tradicijas, papročius, kalbą ir per
duoti šias vertybes jaunajai kartai. Mūsų valstybė remia ir ateityje 
labiau rems užsienio lietuvių bendruomenes jų kilnioje veikloje. 

Lietuva viena. Ir mes visi esame jos vaikai. Nesvarbu, kur begy
ventume, ką beveiktume. Nei atstumai, nei laikas negali būti prie
žastimi prarasti dvasinį ryšį su tėvyne, gimtuoju kraštu, tėvų ir pro
tėvių žeme. 

Šį nuostabų metų laiką mintimis sugrįškime ten, iš kur kažka
da išėjome, pasisemkime jėgų, gerumo, ištvermės. Tegul gimtinės 
buvimo širdyje jausmas visada šildys Lietuvos sūnus ir dukras, liki
mo išsklaidytus po platųjį pasaulį. 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga linkiu jums, 
brangūs tautiečiai, asmeninės laimės, dvasinės ra
mybės, optimizmo, santarvės, prasmingų darbų ir 
visų lūkesčių išsipildymo. 

Antanas Petrauskas 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinis direktorius 

Šv. Kalėdų proga sveikiname kiekvieną lietuvį ir linkime, kad 
užgimusio Kūdikėlio Jėzaus meilė ir ramybė pripildytų Jūsų širdis ir 
Jūsų namus. 

Tegul Naujieji Metai būna kupini jėgų ir pasiryžimo naujiems 
darbams. Linkime Jums laimės, sveikatos ir Viešpaties palaimos. 

Linksmų Kalėdų, brangūs „Draugo'' skaitytojai! 

Visos ateitininkiškos šeimos vardu, 
Siaurės Amerikos Ate i t in inku Taryba 

Domitės ateitininkų organizacija ir jos veikla? Apsilankykite 
www.ateitis .org svetainėje. 

NEW YORK, N! 

Atkelta iš 2 psl. 
Trečiame puslapyje informuo

jame apie mokyklos atstovų susi
tikimą su į New York atvykusių LR 
Seimo pirmininku A. Paulausku, 
apie paskaitoms skaityti į Maironio 
mokyklą pakviestą. Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje dirbusią, 
meno istorijos mokytoją/specialistę 
Daną Jedzinskienę, apie šiais metais 
Čikagoje įvykstančią Dainų šventę. 
Kadangi laikraštukas dar neturi 
pavadinimo, visus kviečia parinkti ir 
siūlyti laikraštukui pavadinimą. O 
prieš paskutiniame puslapyje — 
vaizdai iš mokyklos gyvenimo. 

Antras, spalio mėnesiui skirtas 
laikraštukas jau stipresnis. Turi 8 
puslapius. Jame rašoma apie kasmet 
spalio 5 d., Lietuvoje minimą Tarp
tautinę mokytojų dieną. Ta diena 
buvo paminėta ir Maironio mokyklo
je. Apie patį minėjimą rašo Mokytojų 
tarybos pirmininkė Fausta Šinkū
nienė: „Spalio 1 d. mūsų mokyklėlė 
pražydo įvairiais ir spalvingais 
žiedais. Mažųjų mokinukų veiduose 
švytėjo šypsenos, rankutės tiesė 
mokytojui žiedą ir tą dieną jie tikrai 
norėjo būti patys geriausieji. Droviai 
šypsodamiesi, savo mokytojus svei
kino mūsų mokyklos vyresnieji. Net 
ir suaugusiųjų klasės studentai šil
tai apkabino savo mokytojas, dėko
dami už pasiaukojantį darbą..." 

Antrajame puslapyje „Interne-
tinė svetainė" pateikia įvairių žinių 
iš Lietuvos. 

Straipsnyje be autoriaus pavar
dės aptariamas filmas „Negirdėta, 
neregėta pasaka". Filmą sukūręs 
Mindaugas Blaudžiūnas sako, kad jį 
kūręs, norėdamas paįvairinti litu
anistinės šeštadieninės mokyklos 
disciplinas — todėl mokiniai buvę 
supažindinti su filmo kūrimo pag-
-::/i,i'.s, įtraukti į trumpam et ra žiu 

filmų kūrimų procesą. 
Kituose puslapiuose, mokinių 

papuoštuose piešiniais, rašoma apie 
Visų šventų dieną Vėlines ir „Hal-
loween". Supažindiname su plačiai 
pasaulyje veikiančiomis šeštadie
ninėmis mokyklomis ir apskritai 
lietuviškomis ugdymo įstaigomis. O 
jų. pagal Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento duomenis, yra net 
143. Laisvalaikiui paįvairinti — 
uždavinys ir keletas mįslių. 

Man dar nebaigus rašyti, atke
liavo ir lapkričiui skirtas laikraš
tukas, jau pasipuošęs „Mokyklos ži
nios" pavadinimu. Laikraštėlio re
daktorė Dana Vainauskienė rašo, 
kad laikraštėliui pavadinimo parin
kimas užsitęsęs gan ilgai. Buvę susi
laukta nemažai pasiūlytų vardų: 
„Maironietis", „Mokyklos varpelis", 
„Mokyklos skambutis", „Varpelis" 
„Obuolys", „Židinys", „Spindulys", 
„Mokyklos žinios" ir daug kitų. Bal
suojant daugiausia balsų gavo „Mo
kyklos žinios". 

Šio numerio puslapiuose nema
žai nuotraukų iš mokyklos gyveni
mo. Mokytoja M. Palubinskaitė rašo 
apie lopšelio klasę, o su darželio kla
se supažindina mokytoja R. Kapo-
distrias. Yra straipsnis apie Adven
tą, Kūčias, Kalėdas ir kita smulki 
informacija. 

Peržvelgus tuos tris laikraštuko 
numerius, apėmė malonus ir džiu
gus jauduliukas. Ir kaipgi nesi
džiaugsi, kai matai tuos tėvus ir 
mokytojus, kurie aukojasi, steng
damiesi, kad lietuviškas žodis būtų 
išsaugotas ir šioje Atlanto pusėje. 
Garbė jiems! „Mokyklos žinioms" 
linkinti našios veiklos ateičiai, ti
kėsime, kad kituose numeriuose ra
sime ir pačių mokinių parašytų ra-
P i n ei i u 

P . Palys 

i 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname ir linkime kuo 
gausesnės kalėdinės palaimos ir taikos visiems „Draugo" skaityto
jams, JAV Lietuvių Bendruomenei, Amerikos Lietuvių Tarybai, 
visiems užjūrio lietuviams, o taip pat Lietuvos partizanų bičiu
liams, Lietuvos Partizanų globos fondo valdybai ir visiems, visiems 
mūsų rėmėjams, išsisklaidžiusiems po visą Ameriką. Tegu jūsų 
meilė Lietuvai ir toliau neišblėsta, o jūsų patriotinė veikla bei dar
bai ir toliau būna sėkmingi, įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę ir 
saugumą. 

Tegul naujai užgimstančio Kūdiklio Jėzaus meilė suteikia jums 
džiaugsmo, stiprybės ir vilties. 

Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Taryba 
Lietuva, 2005 m. gruodžio 8 d. 

Šventųjų Kalėdų šviesa 
ARKiVYSK. SIGITAS 
TAMKEV1C1US 

„Šiandien šviesa nušvito: mums 
užgimė Viešpats. Ateikite, tautos, 
pagarbinkite Viešpatį!" — šiais žo
džiais esame kviečiami ateiti prie 
Betliejaus prakartės ir pamąstyti 
apie Kalėdų slėpinį. Kristaus mo
kinys Jonas šį slėpinį pavadino 
gyvybės pilnu Dievo Žodžiu, per kurį 
yra sukurtas pasaulis ir kuris atėjo 
apdovanoti mus savo dieviškuoju 
gyvenimu. Šv. Jonas Kristų pavadi
no tamsoje spindinčia Šviesa, kurios 
pasaulis nepažino ir nepriėmė, nes 
nenorėjo atsisakyti tamsos darbų. 
Šiandien mes pilni džiaugsmo svei
kiname ne tik gimusį Betliejaus 
Kūdikį, bet ir vieni kitus, kurie tą 
Šviesą priėmėme ir norime ją skleis
ti aplink save. Niekas negali suteik
ti didesnio džiaugsmo, kaip suvoki
mas, jog Dievas mus be galo myli ir 
yra su mumis. 

Labai tragiškai skamba apaštalo 
Jono žodžiai apie pasaulio tamsą. 
Nuodėmė yra toji tamsa, tas baisus 
tornadas, naikinantis visa, kas atsi
duria jo kelyje. Į tą tamsą žmogų 
įtraukia netvarkingi jo norai viską 
matuoti tik pinigais ir nevaldomais 
polinkiais. Pinigų godulio užvaldy
tas, žmogus gali padaryti tamsiau
sią darbą: pelnytis iš narkotikų, 
skriausti žmones, sudarinėti valsty
bei pragaištingus sandorius, per vie
šuosius ryšius apgaudinėti žmones, 
įsiūlant jiems abejotinos vertės pre
kes ar pristatant politikus. Apie mus 
supančią dvasinę tamsą liudija vi
siškai nuvertintas žmogus. Jis daž
nai laikomas daiktu, kurį galima par
duoti arba naudoti savo įgeidžiams 
tenkinti, nejaučiant atsakomybės už 
jo laikinąjį ir amžinąjį likimą. 

Tačiau šioje tamsoje suspindi 
žvaigždė, skelbianti jog gimė Kristus 
— Išganytojas, galintis ne tik paro
dyti kelią į šviesą, bet paduoti ranką 
ir eiti drauge su mumis per gyveni
mą. Jėzus Kristus atėjo į žemę kaip 
silpnutis Motinos Marijos kūdikėlis, 
tačiau jis — Dievo Sūnus, pilnas ma
lonės ir tiesos, norintis padėti kiek
vienam žmogui tapti Dievo vaiku. Jo 
atėjimas į žemę — tai'Dievo kovos su 
blogiu ir pergalės prieš jį esminis 
žingsnis. 

O kokį žingsnį turėtume žengti 
mes, Kristaus sekėjai? Dori žmonės 
taip ir klausia ką daryti vis augančio 
blogio akivaizdoje, kai nyksta šei
mos, kai jaunimas skęsta svaigaluo
se, narkotikuose ir apgaulingoje 
erotikoje? Ką daryti, kai tiesiog 
griaunami valstybės pamatai? Ar 
galima sveiku protu suvokti, kad 
šešioliktaisiais Nepriklausomybės 
metais laisvos Lietuvos teismas gali 
nuteisti žurnalistą už tai, kad jis 
okupantams tarnavus} žmogų pava-

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius 

dino kolaborantu? Panašiai teisė tik 
sovietiniai teismai. 

| klausimą, ką daryti didelio blo
gio akivaizdoje, žmonės suranda ne
vienareikšmius atsakymus. Islamo 
pasaulyje yra manančiųjų, kad blogį 
galima sunaikinti, vykdant teroro 
aktus. Šios idėjos paveikti, savi
žudžiai nužudo daugybę nekaltų 
žmonių. Pas mus žmonės sampro
tauja, jog demokratija nepajėgi 
nugalėti blogį ir reikia tvirtos, 
tvarką įvesti galinčios, rankos. Dėl 
šios priežasties žavimasi net kru
vinais despotais, kuriems Rusijoje 
statomi paminklai. 

Į blogio iššūkį kitaip atsako 
Kalėdų Kristus. Jis ateina pas mus, 
kaip silpnas Kūdikis, tyliai beldžiasi 
į mūsų gyvenimo duris ir prašosi 
įleidžiamas į mūsų namus. Jis neža
da greitos pergalės, nes ji būtų 
netikra, nežada tuojau pat sunaikin
ti blogio skleidėjus, nes jais galime 
tapti ir mes patys, bet žada padaryti 
mus Dievo vaikais ir kviečia stovėti 
po jo kovos ir pergalės vėliava. Gerai 
įsidėmėkime Evangelijoje užrašytą 
pažadą: „Visiems, kurie jį priėmė, jis 
davė galią tapti Dievo vaikais" (Jn. 
1). Pasaulį ir Tėvynės veidą galima 
atnaujinti tik esant Dievo vaiku. Kol 
žmogus nėra Dievo vaikas, tol jam 
gresia pavojus pačiam tapti tamsos 
nešėju. 

Per Kalėdas reikia sąžiningai 
atsakyti į vieną klausimą: ar įsilei
dau Kristų į savo gyvenimą? Ar esu 
atgimęs iš Dievo Dvasios? Suvalgyti 
kalėdaitį arba Kalėdų proga, filmuo
jant televizijos kameroms, padaryti 
gerą darbą galima ir be tikėjimo į 
Kristų, — užtenka noro pasirekla
muoti. 

Nukelta į 5 psl. 

http://www.ateitis.org
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Šventųjų Kalėdų šviesa 
Atkelta iš 4 psl. 
Tik tuomet tikrai galime švęsti 

Kalėdas, kai Kristui realiai leidžia
me tvarkyti mūsų gyvenimą. An
traip mums būtų skirti Jono evange
listo žodžiai: „Pas savuosius atėjo, 
bet savieji jo nepriėmė". 

Leisti Kristui tvarkyti savo 
gyvenimą visų pirma reiškia keisti 
mąstyseną. Neleisti už mus galvoti 
žiniasklaidos priemonių savinin
kams, bet stengtis savo mąstymo 
šaltiniu paversti Dievo Žodį įsileisti 

Kristų — tai kasdien sakyti „ne" bet 
kokiai moralinei degradacijai, kuri 
per visus plyšius nuo vaikų darželio 
skverbiasi į nūdienos gyvenimą. 
Priimti Kristų — tai sakyti „taip" gy
vybės Evangelijai, skaisčiai jaunys
tei, tvirtai šeimai, sąžiningam dar
bui ir atsakingam elgesiui, skati
nančiam matyti ne tik savo intere
sus, bet ir aplinkui esančius žmonės 
su visais jų reikalais ir vargais. 

Kalėdos yra pati reikalingiausia 
ir brangiausia šventė, nes ji vi-

KALĖDOS KENKIA APL 
Kalėdų šventės daro žalą eko

logijai, sakoma Australijos aplin
kosaugos fondo ataskaitoje. „Paslėp
ta Kalėdų kaina" pavadintame doku
mente suskaičiuota kokią žalą ap
linkai daro ikišventinės išlaidos kny
goms, drabužiams, alkoholiui, elek
tros prietaisams ir saldumynams. 

Kiekvienas doleris, kurį austra
lai išleidžia naujiems drabužiams, 
perkamiems dovanoti, „suryja" 20 
litrų vandens ir reikalauja 3.4 kvad
ratinio metro žemės gamybos proce
sui, sakoma ataskaitoje. 

Pernai Kalėdoms australai išlei
do 1.5 milijardo Australijos dolerių 

(3.2 mlrd. litų) drabužiams, kuriems 
sukurti prireikė daugiau kaip pusės 
milijono hektarų žemės. 

Vandeniu, praėjusį gruodį su
naudotu gėrimams gaminti, buvo 
galima pripildyti maždaug 42,000 
olimpinės klasės baseinų. Didelė jo 
dalis buvo sunaudota alui naudo
jamiems miežiams ir vynui reikalin
goms vynuogėms auginti. 

„Jei jūsų banko sąskaita per
kalto nuo kalėdinių dovanų gausos, 
pagalvokite apie aplinką, — sakoma 
fondo vykdomojo direktoriaus Don 
Henri pareiškime. — Ji už mūsų 
kalėdines dovanas atsiskaito vande-

suomet atgaivina viltį — kad ir kiek 
žmonės pridarytų blogio, Betliejaus 
kūdikis yra galingesnis už visus 
fariziejus, erodus bei judus, ir blogio 
— gėrio kovoje paskutinį žodį tars 
ne jie, bet viengimis Dievo Sūnus ir 
mūsų brolis Jėzus Kristus. 

Kristaus Gimimo šventės proga 
sveikinu visus Lietuvos žmones. 
Linkiu visiems ne tik gražių šven
čių, bet ypač gražios ištikimybės 
Kristaus atneštiems idealams — 
ištikimybė Jėzui Kristui tebūnie 
jūsų džiaugsmo ir laimės versmė. 

INKAI 
niu, žeme, oru ir ištekliais. Ši kaina 
slypi produktuose, kuriuos mes 
perkame". 

Net šokoladinių saldainių dė
žutė už 30 Australijos dolerių rei
kalauja 20 kilogramų gamtinių iš
teklių ir 940 litrų vandens. 

„Per šias Kalėdas galime pa
lengvinti žemės naštą, dovanodami 
nedidelės ekologinės vertės dova
nas — paslaugų sertifikatus, bilie
tus į pramoginius renginius, abo
nementus į sporto salę ar muziejų, 
aukodami labdaros fondams", — 
sakė D. Henri. 

(VK) 

Pinochet epocha paliko Santiago mieste gėdin
gus randus. Ugningos gatvių kovos bei iš oro 

bombardavimai pavertė Santiago pastatus pavo
jingais gyventi, kaip pavyzdžiui, prezidentūra — 
Palacio de la Moneda — buvo nenaudojama ilgiau 
nei visą dešimtmetį, o aplinkui esantys apgadinti 
pastatai dar ir dabar yra taisomi. Daug daugiau 
žalingesnis nei it raupų paliktomis skylėmis nusė
tos pastatų sienos, yra Pinochet diktatūrinės eko
nominės programos palikimas. O Santiago, „gu
linčio" slėnyje tarp aukštų kalnų (panašiai kaip 
Los Angeles, Kalifornijoje), jau visada bloga oro 
tarša, buvo smarkiai pabloginta, kai naujasis reži
mas padidino privačių automobilių nuosavybes. 

Dabartinis Santiago vra Čilės istorinis, eko
nominis bei kultūrinis centras. Didmiestis yra 
keistas, gal ir net retas, bet vis tiek įdomus, se
noviškumo ir naujoviškumo mišinys. Blizgantis 
dangoraižis triumfuoja šalia prisiglaudusio 200 
metų senumo akmeninio pastato, o žavinga, ak
menimis grįsta gatvelė užsibaigia prie pigaus sko
nio — gražumu nepasižyminčios 1970 metais sta
tytos apsipirkimo „galerijos". Santiago jungia net 
32 komunas, arba kaimynystes, bet mes pralei
dome laiką tik trijose iš jų. Miesto vidurys, arba ei 
centro, yra Santiago klestintis finansinis, politinis 
bei istorinis centras. 

Sostinės istorinė širdis yra Plaza de Armas 
aikštė. Toji „Ginklų" aikštė buvo įsteigta miesto 
įkūrėjo jau pačioje Santiago pradžioje, kaip šalies 

ŠUOLIS IS RUDENS 
Į PAVASARĮ 
Lankant keturias 

Pietų Amerikos šalis 
STASĖ E. SEMĖNIENĖ 
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pilietinis branduolys, o jos svarbumas buvo toks, 
jog visi atstumai į kitas Čilės vietoves buvo, ir 
tebėra, matuojami iš čia. Tarp palmių medžių yra 
būdingi fontanai ir darželiai, atveriantieji čiliečių 
pasididžiavimą sava istorija. Čia pūpso ir žalvario 
šulinys, seniau tarnavęs pagrindiniu vandens 
teikėju. 

Senoviški ir moderniški pastatai, it žirniai 
ankštyje, stovi vienas kito kaimynystėje. 

Santiago širdyje — viena labiausiai įprastų foto
grafijų atvirutėse yra neo-klasikinė katedra, 
atsispindinti skersai gatvės stovinčio stiklinių 
raštinių „bokšto" languose. Metropolitana (sosti
nės) katedra yra penktoji pastatyta dabartinėje 
vietoje (dukart sunaikinta žemės drebėjimo, sykį 
gaisro). Net 32 metus truko ją užbaigti 18 a. pa
baigoje, italų architektui J. Toesca sukuriant 

Katedra Čilės sostinėje 

neo-klasikinio-baroko fasadą. Įmantriai išpuoš
tas pagrindinis altorius, atvežtas iš Muenchen, 
Vokietijos 1912 m., yra iš marmuro, bronzos ir 
lapis lazuli. 

Gal koks pusblokis nuo aikštės yra istorinis 
Casa Colorada — senovės statinys iš akmens, 
kurio spalva duoda jam ir tinkamą pavadinimą 
„Raudonas rūmas". Daugumos laikomas geriau
siai išsilaikiusiu kolonialiniu pastatu, statytu 
18 a., kaip pirmojo Čilės prezidento gyvenamoji 
vieta, dabar paverstas muziejumi. 

Gražūs yra valdžios rūmai — prezidentūra — 
istorinė vieta, kai 1973 m. rugsėjo 11d. suki

lėlis gen. Augusto Pinochet apšaudė juos artileri
jos sviediniais ir bombardavimu tol, kol preziden
tas Salvador Allende nusižudė. Pats didžiausias 
pastatas, įrengtas ispanų valdžios 18 a., buvo nuo
latos kritikuojamas, kaip pretenzijos objektas — 
noras pasirodyti. Tačiau nūdien jis yra laikomas 
puikiausiu neoklasikinės architektūros pavyzdžiu 
visoje Lotynų Amerikoje. 

Įdomi yra Bellavista apylinkė — gausi kavi
nėm, barais, restoranais, kur susirenka rašytojai, 
menininkai, muzikos mylėtojai ir nuolat sklinda 
tikra bohemiška nuotaika — kultūrinis šurmulys. 

Paminėtinas yra vienas iš 3 namų, buvusio 
tautos garbinamo Nobelio premiją laimėjusio 
poeto Pablo Neruda nuosavybė — La Chascoma. 
Jo paties sukurtas ir įrengtas namas savo trečiai 
žmonai Matilde ir pavadintas, remiantis savo gy
venimo draugės nesuvaldomais plaukais. Kaip ir 
kiti jo buvę du namai, ir šis statytas, panašus į 
laivą. Poetas susitiko su Matilde pasivaikščio
damas netoliese esančiame parke. O tas namas, 
pavadintas „Moteris su taršytais plaukais", keletą 
metų tarnavo jiems, prieš susituokiant, kaip ro
mantiška slėptuvė. Poros aistringi ryšiai buvo 
smulkiai pavaizduoti 1995 m. italų pastatytame 
filme „H Postino". 

Važinėdami po miestą, sykį nėrėme tuneliu po 
upe, kitais keliais kartais daug ilgesniais tune
liais po kalnu. 

Vienas žavingiausių patrauklumų buvo Par-
que Metropolitano — apie 2,000 akrų sostinės 
parkas ir poilsio bei pramogų vieta su maudymosi 
baseinais, pasivaikščiojimo takas, botanikos bei 
zoologijos sodais, aikštėmis gegužinėms, res
toranais, ir žaidynių aikštelėmis vaikams. Popu
liariausia turistų vieta čia yra Santiago aukščiau
sia Šv. Kristupo kalva — Cerro San Cristobal, 
kurią pasiekėme 1925 m. statytu funikulieriumi. 
Iš čia stebėjome pasakišką, žadą užimantį vaizdą 
— iš visų pusių tįsojančio Santiago panoramą su 
miesto ribomis, nusivijančiomis ligi pat Andų kal
nų. Tai priminė jau seniai regėtą Caracas, Ve-
nezuela, puikų nuo kalno vaizdą. O Čia pačią vir
šūnę didingai vainikavo žėrinti balta Švč. Mer
gelės Marijos 72 pėdų aukščio statula. 

Bus daugiau. 
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Meras pamalonino Žurnalistus Seimas iš pareigų atleido A. Meškauską 

Savivaldybės veiklą kritikuojantis žurnalistas Arūnas Andriuškevičius ir Kauno 
meras A r v y d a s GarbaraviČlUS. I rmanto Sidarevičiaus („Respublika">-Eltos nuotr. 

Kaunas, gruodžio 21 d. (ELTA, 
— Trečiadienį Kauno miesto meras 
Arvydas Garbaravičius t r ims vietos 
žurnalistams įteikė nominacijas — 
stiklines plunksnas. Ziniasklaidos 
atstovus Kauno vadovas pagerbė sa
vo kabinete surengęs kuklias vaišes 
šv. Kalėdų proga. 

Stiklinė p lunksna su užrašu 
„Už vieną planą" įteikta dienraščio 
„Laikinoji sostinė" žurnalistui Arū
nui Dambrauskui . Meras šmaikš
tavo, kad nuo šiol jo ir šio žurnalisto 
požiūriai visada sutaps. 

Nuola t miesto savivaldybės 
veiklą kri t ikuojančiam dienraščio 
„Kauno diena" žurnalistui Arūnui 
Andriuškevičiui įteikta plunksna su 
užrašu „Už objektyvumą". 

Nominacija „Už medų" atiteko 
dienraščio „Lietuvos rytas" kores
pondentei Vidai Savičiūnaitei, talki
nusiai kuriant Kauno menininkų in-
terneto svetainę www.kamane.lt . 

Visiems susirinkusiems Kauno 
žurnalis tams atiteko po graikinį rie
šutą — kad būtų ką gliaudyti kitais 
metais. 

A. Sabonis baigia krepšininko karjerą 
Vilnius , gruodžio 21 d. (BNS) — 

Geriausias visų laikų Lietuvos krep
šininkas Arvydas Sabonis pareiškė 
baigęs profesionalaus žaidėjo karje
rą, tačiau neatmeta galimybės, dar 
sužaisti atsisveikinimo rungtynes 
bei dalyvauti veteranų varžybose. 

„Viskas. Daugiau t ikrai nebe-
žaisiu. Gal tik veteranų varžybose", 
— teigė A. Sabonis interviu neseniai 
pradėtam leisti sporto žurnalui SPO. 

Legenda spėjęs tapti 220 centi
metrų ūgio krepšininkas, kuriam 
gruodžio 19 dieną sukako 41 metai, 
tvirtino, jog priešingai nei kai kas 
gąsdino, į aikštelę jo nebetraukia. 

„Kai kurie žmonės sakė, jog 
man bus labai sunku be krepšinio, 
bet taip nėra. Buvo taip viskas pa
bodę, Kad kurį laiką net per televizo
rių nežiūrėjau varžybų. Dabar pažai
džiu krepšinį savo malonumui", — 
sake A. Sabonis. 

Profesonalaus žaidėjo karjerą A. 
Sabonis pradėjo 1981 metais Kauno 
„Žalgiryje", šioje komandoje 2004 

metų gegužės 15 dieną Vilniuje jis 
sužaidė ir savo paskutines rungty
nes kaip profesionalus žaidėjas. Lie
tuvos krepšinio lygos didžiojo finalo 
rungtynėse su „Lietuvos rytu" A. Sa
bonis įmetė 14 taškų, atkovojo 13 
kamuolių ir padėjo savo komandai 
laimėti LKL finalo seriją 4:0. 

Per savo karjerą A. Sabonis 
rungtyniavo Ispanijos „Forum" ir 
,.Real" komandose, septynis sezonus 
žaidė NBA komandoje „Port iand 
Trail Blazers", 1996 metais buvo iš
r ink tas į geriausių NBA naujokų 
rinktinę. 

Žaisdamas SSRS rinktinėje A. 
Sabonis 1982 metais tapo pasaulio, 
1985-aisiais — Europos, 1988 metais 
— Seoui žaidynių čempionu. 

Su „Žalgiriu" vidurio puolėjas 
1985, 1986 ir 1987 metais iškovojo 
SSRS pirmenybių auksą, o su Lie
tuvos r inktine jis 1992-aisiais ir 
1996-aisiais laimėjo Barselonos ir 
Atlantos olimpiadų bronzą, 1995 me
tais tapo Europos vicečempionu. 

* Pasaul io jaun ių šaškių pir
menybėse Ukra inoje po šeš ių 
turų a š t u o n i o l i k o s m e r g i n ų tur 
nyre tvirtai pirmauja Simona Ku-
lakauskaitė. Lietuvos atstovė turi 9 
taškus iš 12 galimų. Antrąją-ketvir
tąją vietas dalijasi latvės Laura Rat-
niece ir E vi ta Žile bei ukrainietė Ka-
terina Seremet. Jos surinko po 8 taš
kus. 

Aštuntąj į įvar t į I ta l i jos an
trosios futbolo lygos (Serie B) 
čempiona to XXI rato rungtynėse 
įmušė Tomas Danilevičius, o jo 
„Avellino" komanda namuose susiti
kimą su „Temaną" baigė lygiosiomis 
1:1. Visą susitikimą žaidęs lietuvis 
pasižymėjo 36-ąją rungtynių minutę, 
išvedęs aikštės šeimininkus į priekį. 

Ketur io l ik tą p e r g a l ę dvi
dešimt trečiose NBA reguliariojo 

s e z o n o rungtynėse iškovojo Cle-
v e l a n d „ C a v a l i e r s " komanda su 
Žydrūnu ilgausku bei Martynu An
driuškevičiumi. Namuose „Cava-
liers" krepšininkai 110:85 sutriuš
kino Utah „Jazz" komandą. Z. II-
gauskas pelnė 18 taškų, po krepšiais 
atkovojo 7 ir pereme 1 kamuolį, atli
ko 2 rezultatyvius perdavimus, blo
kavo vieną varžovo metimą bei kartą 
prasižengė. M. Andriuškevičius 
rungtynėms nebuvo registruotas. 

* Dvyliktą pralaimėjimą dvi
deš imt ketvirtose NBA regulia
riojo sezono rungtynėse patyrė 
Dariaus Songailos Čikagos ,,Bulis" 
komanda. „Bulis" krepšininkai na
muose 92:105 turėjo pripažinti 
Charlotte ,.Bobcats" pranašumą. D. 
Songaila pelne 2 taškus, atkovojo 2 
kamuolius bei dukar t suklydo 

Atkelta iš 1 psl. 
partijos narys A. Meškauskas, čia 
pat dėkodamas partijos bičiuliams 
už tai, kad šie nedarė įtakos VTEK. 

A. Meškauskas taip pat teigė pa
rašęs atsistatydinimo pare išk imą 
reaguodamas ir į Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko viešąją nuomonę. 

A. Paulauskas anksčiau yra sa
kęs, jog savo kalbomis Seime A. Meš
kauskas pakenkė savo reputacijai, o 
nepriekaištinga reputacija VTEK 
komisijos nariams yra ypač svarbi. 

Kai kurie parlamentarai disku
tuodami dėl A. Meškausko atleidimo 
darė prielaidą, jog VTEK vadovas ta
po intrigų auka. 

Kiti A. Meškausko savanorišką 
pasitraukimą vadino pavyzdiniu ir 
kitiems pareigūnams sektinu pa
vyzdžiu. 

A. Meškauskas apie savo ats is
tatydinimą paskelbė viešumon prieš 
kelias savaites iškilus faktams apie 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
atliekamą tyrimą dėl galimo doku
mentų klastojimo VTEK. 

STT vadovo Povilo Malakausko 
teigimu, kol kas minėtoje byloje įta
r imai pareikšt i vienam asmeniui, 
kuris nėra VTEK darbuotojas. 

Išaiškėjus apie STT atliekamą 
tyrimą, A. Meškauskas Seime pa
aiškino susiklosčiusią situaciją, ta
čiau kai kurių par lamentarų teigi
mu, po tokio pasiaiškinimo tik dar 
giliau įklimpo kontroversijon. 

Seime A. Meškauskas atvirai 
pripažino STT vadovo P. Malakaus
ko „kolegiškai" prašęs „negadinti 
jam karjeros", o prokurorų — nu
t raukt i STT atliekamą tyrimą dėl 
galimų pažeidimų VTEK. 

P a r l a m e n t a r a i nesutar ia , kas 
turė tų užimti VTEK vadovo vietą — 
opozicija siūlo nepartinį kandidatą, 
socialdemokratai mano, jog partiš
kumas kandidatui netrukdo. 

A. Zuoko oponentai kurs „po l i t in į stebuklą / / 

Atkelta iš 1 psl. 
reikalingus naujos politinės partijos 
registravimui. 

„Šiandien yra startas naujos po
litinės jėgos, Lietuvos liberalų sąjū
džio startas, šiandieną yra pradeda
mi rinkti parašai visoje Lietuvoje ir 
už jos ribų", — sakė E. Masiulis. 

Pasak parlamentaro, iniciatyvas 
burtis į Lietuvos liberalų sąjūdį re
mia ne tik Lietuvoje, bet užsienyje — 
Airijoje, Didžiojoje Britanijoje — gy
venantys lietuviai. 

Partijos steigimo manifestą pa
sirašė daugiau kaip 60 žmonių, t a rp 
jų— Liberalų frakcijos Seime nariai , 
buvę ir esami liberalcentristai, ta ip 
pat ir niekada iki šiol politikoje ne
dalyvavę Lietuvos gyventojai. 

Politinė partija registruojama, 
jei norą tapti jos nariais deklaruoja 

ne mažiau kaip 1,000 gyventojų. 
Steigiamąjį partijos suvažiavi

mą planuojama šaukti vasario mė
nesį, jo metu bus išsirinkta partijos 
vadovybė, patvir t intas pavadinimas 
bei programa. 

Lietuvos liberalų sąjūdžio stei
gėjai galimų kandidatų į partijos va
dovus kol kas neskelbia. 

„Kurdami naują politinę jėgą 
norime įvesti naujas tradicijas Lie
tuvos politikoje. Ne kažkokiame ka
binete penkių žmonių ta rpe nu
spręsti, kas bus vadovas, ir pranešti 
dar neįvykus stegiamajam suvažia
vimui, o demokratiškai suvažiavimo 
metu leisti naujos politinės jėgos 
steigėjams nuspręsti , kas bus vado
vas", — į klausimą apie naujos poli
t inės jėgos vadovybę atsake E. Ma
siulis. 

Lietuva ragina p r i paž in t i armėnų 
tau tos genocidą 

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) — 
Seimo priimta rezoliucija, kuria Tur
kija raginama pripažinti beveik 
prieš šimtmetį vykdžiusi a rmėnų 
tautos genocidą, pablogins dvišalius 
Lietuvos ir Turkijos santykius. 

Toks perspėjimas perduotas an
tradienį į Turkijos užsienio reikalų 
ministeriją iškviestam Lietuvos am
basadoriui Turkijoje Vytautui Nau-
dužui. 

Praėjusį ketvirtadienį Lietuvos 
parlamentas priėmė rezoliuciją, ku
ria paragino Turkiją pripažinti be
veik prieš šimtmetį vykdžius a rmė
nų tautos genocidą. Kaip pasakojo V. 
Naudužas, reaguodama į Seimo re

zoliuciją, Turkijos užsienio reikalų 
ministerija jau kitą dieną po rezoliu
cijos priėmimo ją pasmerkė. 

V. Naudužas pasakojo buvęs pa
kviestas pokalbiui su Turkijos Užsie
nio reikalų "ministerijos Saugumo 
departamento direktoriumi. 

„Pokalbio metu man buvo pa
reikš ta , kad Turkijai Armėnijos 
klausimas yra labai jaut rus . Išdėstė 
savo oficialią poziciją, kad Turkija 
pasisako už santykių normalizavimą 
su Armėnija. Taip pat teigė, kad re
zoliucija buvo priimta skubotai. Tai 
neabejotinai ir neišvengiamai atsi
lieps dvišaliams santykiams", — sa
kė ambasadorius. 

Užsienyje legalių pajamų uždirbę 
piliečiai nemokės mokesčių tėvynėje 

Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) 
— Europos Sąjungos valstybėse ir 
tose šalyse, su kuriomis Lietuva yra 
pasirašiusi dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartis, gautas pajamas 
siūloma atleisti nuo mokesčio Lietu
voje, jeigu jis jau buvo sumokėtas už
sienio valstybėje. 

Tačiau nuo palūkanų, honorarų 
ir dividendų užsienio valstybėse su
mokėtą mokestį ir toliau bus lei
džiama atskaityti iš Lietuvoje mo
kėtinos mokesčio sumos. 

Naują užsienyje gautų pajamų 
dvigubo apmokestinimo panaikini
mo tvarką Vyriausybė trečiadienį 
nutarė taikyti jau šiemet gautoms 
pajamoms. 

Ati t inkamas Gyventojų pajamų 
mokesčio įs tatymo pata isas dar 
svarstys Seimas. 

Išankstiniais Finansų ministeri
jos skaičiavimais, atleidus nuo mo
kesčio Lietuvoje užsienyje gautas 
pajamas, 2006 metais valstybės biu
džetas neteks apie 1^ mln. litų. 

http://www.kamane.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Dėl šnipinėj imo skandalo 
atsistatydino teisėjas 

Washington, DC, gruodžio 21 
d. (AFP/BNS) — JAV atsistatydino 
žvalgybos bylas nagrinėjančio teis
mo teisėjas, kuris taip protestuoja 
dėl prezidento George W. Bush leidi
mo šalyje vykdyti šnipinėjimo pro
gramą, paskelbė „The Washington 
Post". 

JAV apygardos teisėjas James 
Robertson po 11 metų darbo pirma
dienio vakarą atsistatydino iš Už
sienio žvalgybos stebėjimo priežiū
ros teismo (Foreign Intelligence Sur-
veillance Court, FISA), nes mano, 
kad 2002 metų prezidento leidimas 
galėjo pakirsti teismo reputaciją, 
dienraščiui sakė du su teisėjo spren
dimu susipažinę patarėjai. 

Sis teisėjo žingsnis yra naujau
sia reakcija į viešą G. W. Bush prisi
pažinimą savaitgalį, jog itin slaptai 
šalies elektroninės žvalgybos tarny
bai, Nacionalinei saugumo agentū
rai, jis leido klausytis JAV piliečių 
tarptautinių pokalbių ir skaityti jų 

elektroninius laiškus, jei jie įtariami 
ryšiais su teroristinėmis organizaci
jomis, įskaitant „ai Qaeda". 

G. W. Bush pareiškimas, kad, jo 
manymu, remiantis Patriotizmo ak
tu, priimtu po rugsėjo 11-sios išpuo
lių, slaptai programai nereikėjo gau
ti FISA teismo leidimų, sukėlė pilie
tinių teisių grupių ir įstatymų leidė
jo pasipiktinimą. Kai kurie jų pa
reikalavo, kad Kongresas pradėtų 
padėties tyrimą. 

J. Robertson padėjėjai sakė, kad 
paskutiniuose pokalbiuose teisėjas 
užsiminė apie susirūpinimą, kad sie
kiant gauti FISA arešto orderius ga
lėjo būti pasinaudota be teismo nu
rodymo NSA surinkta informacija. 

„Jie tiesiog nežino, ar šnipinėji
mo informacija buvo panaudota sie
kiant FISA arešto leidimų — tikin
tis 'išplauti* informaciją", — sake 
vienas šaltinis, dėl FISA orderių 
slaptumo kalbėjęs su anonimiškumo 
sąlyga. 

Chodorkovskij besiūdamas 
pirštines gavo pirmąją nuobaudą 

Maskva, gruodžio 21 d. i BNS j 
— Buvęs naftos bendrovės „Jukos'* 
vadovas Michaii Chodorkovskij, ku
ris pagal nuosprendį jau daugiau 
kaip du mėnesius atlieka bausmę 
bendrojo režimo kolonijoje Čitos sri
ties Krasnokamensk mieste, sulaužė 
siuvimo stakles ir gavo pirmąją nuo
baudą, remdamasis advokatu Jurij 
Smidt pranešė laikraštis „Nezavisi-
maja gazeta**. 

„Mano ginamajam sulūžo stak
lės, prie kurių jis ištisomis dienomis 
siuva pirštines, — papasakojo J. 
Smidt. — Pagal instrukciją jis išjun
gė stakles ir nuėjo ieškoti šaltkalvio 
derintojo, kad jam praneštų apie ge
dimą. Net nespėjęs susirasti meistro 
M. Chodorkovskij gavo nuobaudą už 
savavališką pasitraukimą iš darbo 
vietos, nors padarė viską, kaip pri
klauso**. 

Si nuobauda gali apsunkinti M. 
Chodorkovskij gyvenimą zonoje. Re
miantis Bausmių vykdymo kodeksu, 

esant nuobaudai, teismas gali at
mesti nuteistojo prašymą perkelti jį į 
lengvesnes laikymo sąlygas. 

Tai reiškia, kad M. Chodorkovs
kij, kaip ir iki šiol, turės teisę tik į 4 
asmeninius pasimatymus per metus 
ir 1 siuntinį kas du mėnesiai/Be to, 
turėdamas nuobaudą, jis negalės ti
kėtis būti paleistas į laisvę lygtinai. 

Jeigu M. Chodorkovskij gaus 
dar dvi tokias nuobaudas, tai grės 
sąlygų sugriežtinimu: pavyzdžiui, 
dar labiau gali būti sumažintas pasi
matymų ir siuntinių skaičius. 

Pasak J. Smidt. nuobauda visiš
kai nepagrįsta, ir dėl to jau paduotas 
skundas į atit inkamas instancijas. 

Advokate iš Krasnokamensk 
Natalija Terechova pranešė, jog la
biausiai jos ginamasis kenčia dėl to, 
kad negauna jokios informacijos. 

„Dabar kol kas jis gauna tik sri
ties spaudą, centrinių leidinių jam 
duoda paskaityti tik kiti kaliniai", — 
pažymėjo ji. 

S. Hussein brolis kankindamas 
valgė vynuoges 

Baghdad. gruodžio 21 d. 
(„Reuters7AFP/BNS; — Netikras 
Saddam Hussein brolis ramiai valgė 
vynuoges, o greta jo kankinamas 
žmogus klykė nesavo balsu, pasako
jo trečiadienį liudytojai, duodami pa
rodymus buvusio Irako prezidento 
teisme Baghdad. 

Sis kaltinimas buvo vienas tie
siausių ir ypatingiausių šiame teis
mo procese. Ankstesni kaltintojų liu
dytojų parodymai buvo padriki, ne
tikslūs. 

Iš už užuolaidos kalbėjęs žmo
gus, kuris nebuvo įvardintas, o va
dintas liudytoju Nr. 1, kad būtų už
tikrintas jo saugumas, sakė, jog ne
tikras S. Hussein brolis, žvalgybos 

vadas Barzan Ibrahim ai Tikriti, da
lyvavo jo kankinimuose devintąjį XX 
amžiaus dešimtmetį. 

„Tardymo metu jie mane kanki
no, o Barzan tuo metu valgė vynuo
ges'", — sakė liudytojas. „Aš šau
kiau, kad esu pagyvenęs žmogus, — 
tęsė jis. — Jie kankino mane elektra, 
norėjau tik mirti''. 

S. Hussein, B. Ibrahim ai Tikriti 
ir dar šeši jų bendrai kaltinami nu
sikal t imais žmoniškumui. Pasak 
kaltintojų, šie asmenys įsakė nužu
dyti 148 Dudjail gyventojus po ne
pavykusio pasikėsinimo į S. Hus
sein gyvybę šiame mieste 1982 me
tais Visi aštuoni neigia šiuos kalti
nimus. 

EUROPA 

VIENA 
Iranas ir Europos Sąjunga (ES) 

Vienoje pradėjo svarbų susitikimą, 
bet diplomatai perspėja, jog maža 
vilčių, kad Tehran atsisakys gaminti 
branduolinį kurą, kurį, kaip teigia 
Vakarai, iraniečiai gali panaudoti 
atominėms bomboms gaminti. Di
džiosios Britanijos, Prancūzijos bei 
Vokietijos užsienio reikalų ministe
rijų pareigūnų ir Irano aukščiausio
sios nacionalinės saugumo tarybos 
pareigūno Javad Vaidi derybos yra 
pirmasis abiejų šalių kontaktas nuo 
rugpjūčio, kai derybos nutrūko Ira-
nui atnaujinus urano konversiją. 

SOFIJA 
Bulgarijos policija per operaciją 

netoli sostinės Sofijos išvadavo įkai
tu laikytą Didžiosios Britanijos pi
lietį ir nukovė vienai iš trijų pagro
bėjų. Pasak jų. specialiosios policijos 
pajėgos šturmavo atokiame kaime 
esantį pastatą, kuriame pagrobėjai 
laike graikų kilmės Didžiosios Bri
tanijos pilietį Phan Christou.Už jį 
pagrobėjai prašė 44,000 svarų išpir
kos. Policijos teigimu, Ph. Christou, 
kuris pagrobėjų nelaisvėje išbuvo 
keturias dienas, buvo nuvežtas į li
goninę prastos fizinės ir psicholo
ginės būklės. Ph. Christou į Bulga
riją atvyko gruodžio 15 dieną, norė
damas šioje šalyje įsigyti nekilnoja
mojo turto. Oro uoste jį pasitiko ira
nietis, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, 
buvo vienas iš pagrobėjų. Likę du 
pagrobėjai yra teisėsaugai žinomi 
bulgarai. 

MINSKAS 
Bendras Baltarusijos opozicijos 

kandida tas Aieksandr Milinkevič 
žada, kad jei šalies prezidento rin
kimų rezul ta ta i bus klastojami, 
žmonės išeis į gatves. Opozicijos 
kandidatas pažadėjo, kad Baltaru
sijoje „įvyks taiki revoliucija". „Aš ją 
pavadinčiau dvasios revoliucija. Kad 
išeitum į aikštę tokioje totalitarinėje 
valstybėje kaip Baltarusija, kur mu
ša lazdomis ir meta i kalėiimus, 

reikia turėt i stiprią dvasią", — sakė 
A. Milinkevič. „Kieno dvasia pasiro
dys esanti stipresnė, t as ir laimės", 
— pridūrė jis. 

JAV 

MIAMI 
Dvimotoriam lėktuvui, kuris 

pirmadienį nukrito į jūrą prie Flori
dos krantų , prieš avariją nulūžo 
sparnas . Lėktuvui nukritus į įlanką 
prie Miami Beach, žuvo mažiausiai 
19 juo skridusių žmonių. Lėktuvo 
sparnas kar tu su vienu varikliu gal
būt galėjo nulūžti dėl korozijos, dėl 
lėktuvo apkrovos, netinkamo jo eks
ploatavimo ar panašiai . Kol kas nie
kaip nepavyksta surast i paskutinio 
iš 20 lėktuvu skridusių žmonių. Di
džiausia pasaulyje privati alkoholi
nių gėrimų kompanija „Bacardi 
Ltd." antradienį pranešė, kad per 
minimą avariją žuvo Bacardi klano 
atstovas, bendrovės įkūrėjo propro-
vaikaitis ir jo žmona. 

RUSIeJA 

MASKVA 
Du trečdaliai Rusijos gyventojų 

apgailestauja, kad iširo Sovietų Są
junga , rodo apklausos duomenys. 66 
proc. apklaustųjų sako, kad apgai
lestauja dėl SSRS žlugimo, 23 proc. 
— laikosi priešingos nuomonės, o 
dar 6 proc. pažymi, kad jiems tai ne
tur i jokios reikšmes. Apklausos me
tu buvo teirautasi beveik 1,600 ap
klaustųjų iš 153 miestų ir kaimų 46 
Rusijos srityse, kraštuose ir respub
likose nuomonės. Didžioji dalis (76 
proc.) nurodo, kad del šios komunis
t inės milžines žlugimo buvo sugriau
ta tai , kuo daugelis žmonių tikėjo ir 
didžiavosi. 

AZIJA 

BEIJING 
Kinijos pietuose nuodingosioms 

medžiagoms iš cinko gamyklos pate
kus į upę, aštuonias valandas buvo 
nu t rauk tas vandens tiekimas. Tai 
jau ant ra ekologinė katastrofa salyje 
per pastarąjį mėnesį. Lapkritį per 
avariją Chemijos gamykloje į Sun-
gari upę išsiliejo daug benzeno, ku
ris jau pasiekė Rusijos teritoriją ir 
Amūro une artėia prie Chabarovsk. 

www.dtidn ticexpresscorp.com 

Krovimu gabenimas 
ia*vu • visas oasauMO šalis. 

Kroviniu gabenimas 
ektuvu visas pašauto šalis 
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Air Freighi 
Automobiliu oirkimas bei 
siuntimas i v:sas pasaulio šaus. 

Krovimu oervežimas 
visose Amenkoie. 

Trucking 

V ! O i Ikiu siuntiniu siuntimas oeį 
rrs*a%~— namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Esi joje, Baltarusijoje bei Ukrainoje 
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AR J. ± l Al VYKSTA KARAS 
PRIEŠ KALĖDAS? 

ALEKSAS VITKUS 

Gruodžio 2 dienos „Chicago Tri
būne" skaitytojų laiškų skyriuje bu
vo įdomus ir gana gerai apmąs ty tas 
Loree Kowalis la iškas, kur iame ši 
Čikagos priemiesčio Or land P a r k 
skaitytoja skundž ias i , * kad š įmet 
prasidėjo vos ne t ik ras k a r a s prieš 
Kalėdas ir net prieš religinę laisvę. 
Ar tikrai? Štai kai kur ie tos moters 
pastebėjimai. 

Kai kurios l iberalinės pakraipos 
organizacijos šįmet da r labiau su
stiprino spaudimą pr ieš iki šiol 
buvusį įprastą amerikiet išką kalė
dinį sveikinimą „Merry Chris tmas" . 
Kai kurios parduotuvės, kaip, pvz., 
Target, Sears ir kitos, esą įsakę savo 
tarnautojams sveikinti a tvyks tan
čius pirkėjus ne į p r a s tu „Mejrry 
Christmas", bet j a u s u p a s a u l i n t u 
religijai neutraliu „Happy Holidays". 
Ji tai vadina paprasčiausios rūšies 
nepakantumo apraiška , ir kelia to
kius klausimus. 

Kodėl mums, krikščionims, ban
doma atimti Kalėdų tikrąją prasmę? 
Argi mūsų kons t i tuc i ja nesaugo 
mūsų religijos i špaž in imo teis ių? 
Kodėl tie patys vers l ininkai , kurie 
pelnosi iš didžiulės masės krikščio
nių pirkėjų, taip noriai prisitaiko 
prie liberalų iškreipto šios šventės 
tikros prasmės supra t imo? Jos nuo
mone, tolerancijos skydu prisidengę, 
liberalai ar ateistai iš tikrųjų rodo 
netoleranciją 76 proc. Amerikos pi
liečių — krikščionių. 

„Juk tie, kurie netiki Kalėdomis, 
nėra verčiami jos švęsti , — tvir t ina 
Loree, pridedama, kad, — taip kaip 
ir mes kitų religijų sekėjus, ar ir 
visai religijos ne tu r inč ius , never
čiame švęsti ateist išką žiemos saulė
grįžos (vvinter solstice) šven tę . 
Krikščionys n i ekada n e d r a u d ė ir 
nesijautė esą įžeidžiami, kai kitos 
religinės grupės šventė savo Ha-
nukkah, Kwanza ar a te is t inę Sols
tice, šventes". 

Loree p r imena , kad pirmieji 
amerikiečiai atvyko į šį kraštą, norė
dami laisvai išpažinti savo religiją, 
tuo tarpu kai šiandien nor ima iš jų 
tą teisę atimti. Ji baigia savo laišką 
linkėdama „Happy H a n u k k a h " savo 
draugams žydams, a r „Kvvanzaa" 
savo juodiesiems k a i m y n a m s , ir 
„Merry Chr is tmas" savo krikščio
nims prieteliams. „Tegu Dievas lai
mina Ameriką, stovinčią prie labai 
kritiško religinės laisvės klausimo 
sprendimo slenksčio", — taip baigia
mas jos laiškas. Nors gerbiu Loree 
nuoširdumą ir jos gilų jausmą, ne
galiu sutikti su jos visais priekaiš
tais. Į jos laišką n e t r u k u s atsiliepė 
eilė skaitytojų, net vedamuosius ra
šančių redaktorių, kur ių kai ku
rioms mintims ir aš norėčiau pri tar
ti. 

Neilgai truko, ir į karą prieš Ka
lėdas įsivėlė politikai. Kai Bostone 
didžiąją 48-ių pėdų aukščio tradicinę 
miesto eglę liberalai bandė pavadin
ti ..Holiday tree", miesto meras Tho-
mas Menino pasipriešino, sakyda
mas: „Kol aš miesto meras , tas medis 
bus 'Christmas tree' . Tliinois valsti
jos Kongreso ats tovas Dennis Has-

. tert eglę prie JAV Kongreso rūmu 
Vašingtone re ika lau ja pavadm*. 
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tik Kalėdų eglutė, bet ir Velykų 
kiškutis, ir kiaušinių tradicija yra 
„pavogti" iš senų pagoniškų papročių 
kraitelės. „Net tie patys piligrimai, 
atvykę ieškoti religinės laisvės Ame
rikoje, buvo uždraudę kalėdines eg
lutes kaip nekrikščioniškas, — sako 
Page, ir toliau ironizuoja šitaip: — 
Nors kilo didelis t r iukšmas, kad 
išsaugotų kalėdiškas tradicijas Ame
rikoje, ir apsaugotų krikščionių teisę 
švęsti Kalėdas, manau, kad tai teisei 
būti sužlugdytai Amerikoje yra tiek 
pat galimybės, kaip uždrausti mu
sulmonams Meccoje garbinti jų Ala
chą". 

Apie tai „Fox News" radijo pra
nešėjas parašė net knygą „The War 
on Christmas", kurioje liberalus jis 
ka l t ina sąmokslu prieš šventas 
krikščionių Kalėdų tradicijas. J i s ten 
mini, kad kai kur tarnautojams buvo 
uždraus ta darbo metu sakyti „Merry 
Chr i s tmas" ; kad kažkokioje New 
Jersey valstijos mokykloje buvo 
uždraustos kalėdinės giesmės, net 
jei jos buvo nedainuojamos, bet tik 
a t l iekamos ins t rumenta is . Vienos 
Arizonos mokyklos vadovybė moki
niui, gavusiam uždavinį parašyt i 
temą, uždraudė minėti Kalėdų šven-
čiųrel iginę praeitį. 

Savo straipsnyje Page baigia 
šitaip: „Bijokime teroristų, ar gripo 
(bird flu), bet bijoti, kad Kalėdos pra
puls Amerikoje? Aš manau , kad 
Kalėdų šventės čia dar labai saugios. 
Be to, juk metų gale yra daugiau 
kitokių švenčių, tai ar ne lengviau 
sakyti 'Happy holidays', negu 'Merry 
Chr i s tmas -Hankkah-Kvvanzaa — 
and a happy New Year'?" 

Man patiko viena išraiški, po to 
laiško pasirodžiusi, beveik bežodinė 
kar ika tūra , kurioje vienas storas, 
praplikęs vyras, nešąs savo kairėje 
rankoje portfelį su parašu „ACLU", 
dešinėje rankoje laiko iškėlęs pro
testo plakatą, kuriame išpaišyto rato 
viduryje yra raides „XMAS", per
brauktos įžambiniu brūkšniu, pa
našiai kaip būna daroma ir eismą 
tvarkančiuose skyduose. 

Vis dėlto reikia pripažinti, kad 
šis t a r iamas karas paveikė net ir 
Baltuosius rūmus. Šiemetinė kalė
dinė a tv i ru tė , kurią prezidentas 
Bush išsiuntė savo 1,4 mln. rėmėjų 
ir draugų, jau nebeturi ne tik tra
dicinio „Merry Christmas" sveikini
mo, bet ir neišreiškia jokios religinės 
minties. Vietoj to, ten puikuojasi 
„Happy holiday season". Prezidentas 
sakosi, neskaitąs laikraščių, tai gal 
todėl ir negirdėjo apie karą dėl 
„Christmas". Gavęs tokią atvirutę, 
William A. Donohue, „Catholic Lea-
gue for Religious and Civil Rights" 
organizacijos pirmininkas, pasi
skundė „The Washington Post" kore
spondentui, kad Bush, nors žinomas 
kaip naujai atsivertęs evangelistas 
krikščionis, pasidavė liberalų spau
dimui, ar, moderniai kalbant, ati
davė duoklę „political correctness". 

Jei prezidentas ir pasidavė, Lau
ra Bush nemano savo vyrą praradus 
jo tvir tus religijos atžvilgiu nusi
s ta tymus. Ji per savo spaudos ats
tovę Susan Whitson. paprastai pa
aiškino, kad Bush šeimos sveikini
mai yra siunčiami įvairiu religijų 
žmonoms, ir torte! ji galvojanti, jog 
..Happy holiday season" sveikinimas 
turėtu būti priimtinas visiems, net ir 
ateistams. 

Barrv VV Lvnn. .Americans Uni

ted for Separation of Church and 
State" organizacijos vienas direk
torių, paklaustas apie šį vykstantį 
Kalėdų karą, atsakė: „Neseniai daug 
keliavau, ir niekur nepastebėjau 
tariamai dingstančių 'Christmas' 
plakatų ar ženklų. Jų visur pilna. 
Jei t ikrai mes vykdome prieš 
'Christmas' karą, tai jo tikrai ne
laimime". 

Kai kas sako, kad visa bėda 
prasidėjo su prezidentu Nixon, kuris 
iki tol Baltųjų rūmų siunčiamų 
sveikinimų skaičių padidino dešim
teriopai, iki 40,000 jau savo pirmos 
kadencijos metu. Tas skaičius vis 
augo. Prezidentas Bill Clinton pa
siekė net 400,000 skaičių, o šįmet 
jau buvo išsiųsta 1,4 mln. tokių svei
kinimų. Tai vis politika. Prisimin
kime taip pat, kad Baltųjų rūmų 
kalėdinis sveikinimas, kuriame dar 
buvo paminėta „Christmas", pasku
tinį kartą buvo išsiųstas 1992 m., ir 
jį pasirašė dabartinio prezidento 
tėvai, George H. W. ir Barbara. 

Pabaigai grįžkime prie Loree 
Kowalis argumentų, ir kaip jai gana 
tiksliai atsakė kiti, su jos nuomone 
nesutikę, skaitytojai. Ne vienas iš jų 
negalėjo suprasti, kaip Loree gali 
tvirtinti, kad buvo pažeistos jos 
teisės išpažinti savo religiją. Juk ji 
gali sakyti „Merry Christmas" kam 
nori ir kada nori. Tai kodėl ji nenori 
duoti tos teisės tiems, kurie nori 
sakyti „Happy holidays"? Kiti patarė 
jai suprasti, kad šventinis apsipirki
mo karštis, dovanos, eglės, papuo
šalai, ir 1.1, yra gryna verslo pastan
ga išvilioti iš žmonių pinigų. Jei 
žmonėms tai duoda kokį malonumą, 
tegu jie perka, ir taip švenčia. O 
religiją atskirti nuo verslo, ir ją 
palikti savo širdyje. 

Kurie jaučiasi nuskriausti, ne
matydami religinio „Merry Christ
mas" sveikinimo, galėtų pagalvoti, 

kad ir „Happy holidays" turi religinę 
prasmę. Kalbininkai mums aiškina, 
kad žodis „holiday" etimologiškai 
turi religinę ištaką, kadangi „holy" 
angliškai reiškia „šventas", ir senojo
je anglų kalboje „halig daeg" (švento
ji diena) jau prieš tūkstantį metų 
buvo pavirtusi į dabartinį „holiday". 
Anglai dabar ir atostogas vadina 
„holidays". 

Leonard Pitts , ki tas „Chicago 
Tribūne" bendradarbis, gruodžio 13 
dienos laidoje taip ironizuoja: „Įsi
vaizduokite, kad aš pasakiau tuos 
draudžiamus žodžius 'Merry Christ
mas'. Ar jūrų vandenys virto krauju? 
Ar gaujos žydų, musulmonų, budistų 
ir ateistų puolė prie vartų, reikalau
dami atšaukimo? Ar pasaulis nuš
čiuvo? Ne, niekas nepasikeitė, nie
kas nesugriuvo". Pitts toliau vaiz
dingai aiškina, kad jis todėl ir nema
to jokio reikalo kelti ginklą ginti 
„Christmas". Jam sunku suprasti, 
kad naudojama tiek daug energijos, 
ginanti „Christmas", tuo tarpu, kai 
tos šventės niekas nepuola, o tik pra
plečia ją visiems 100 proc. ame
rikiečių. 

Todėl ir aš baigsiu šia mintimi: 
„Gal geriausiai mus visus pasveikino 
Viešpaties angelas, kuris, pagal šv. 
Luko evangeliją (Lk 2, 10), pie
menims pranešė, jog Dovydo mieste 
jiems gimė Išganytojas. O angelas 
taip kalbėjo: „Nebijokite. Štai aš 
skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris 
bus visai tautai". O aš čia noriu pa
brėžti, kad angelas sakė „visai tau
tai". Taigi, ir mes sveikinkime kiek
vieną savo artimą, taip, kaip jis nori 
būti sveikinamas. „Merry Christ
mas", Happy holidays", „Linksmų 
Kalėdų", ar tik švenčių, ir ar dar 
kaip kitaip. Man atrodo, kad tai 
suprato ir prezidentas Bush, ir 
pradeda suprasti visa Amerika. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS 

L I T T O W I N G 
24/7 Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platforminį „truck", 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
T e l . 7 7 3 - 4 9 1 - 9 0 4 6 

SIŪLO DARBĄ 

VVanted patient, hardvvorking vvoman 
to help m y wife w i t h 2 toddlers and 
all househoid duties, whiie i am at work. 

Private living quarters are avaiiabie. 
Some basic english is necessary. 

Near the green line train in Oak Park. 
Cail Simas or Donna Varnas at 

708 254-2428 or 708-383-3139 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel . 847-980-7887. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

S k e f t > i m i f s k y r i a u s 

MSIDEYTIAL 
BkOKI.kAIlk 

VIDA M . f=} 
SAKEVICIUS , v" 

Real E s t a t e C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a v i m a s 

708-889-2148 
mmm mmMmfMmmm 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
i-2 mieg. naujai suremontuoti bi 

! mieg - S6~Q-$~!0, 
2 mieiz. — $"0-$S10. 
i mėnuo nemokumas 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Nuomoju kambarį saugiame arti 
transporto Brooklyn, \ Y rajone. 

Noriu sutikti moterį 
mokančią gerai megzti. 

Tel. 718-435-4508 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKA! 

Paruošia Aušrelė Sakaiaitė 

H u n d r e d t h l e s s o n . {Handredth 
leson) — Šimtoji pamoka. 
C o r n i n g h o m e fo r C h r i s t m a s . 
(Kaming hom for Kr is tmas) — Grę
žimas Kalėdoms namo. 
W h e r e v e r w e a r e , if a t a l l poss i -
b le , w e w a n t t o b e h o m e for 
C h r i s t m a s . (Uėrever ui ar, if ęt oi 
pasible, ui u a n t t ū bi hom for 
Kris tmas) —Kur mes bebū tume , 
jeigu tik įmanoma, Kalėdoms no
rime grįžti namo. 
I k n o w , m y f r i e n d s f r o m w a r m , 
s u n n y F l o r i d a a r e s p e n d i n g 
C h r i s t m a s in C h i c a g o . (Ai nou, 
mai frends fram uorm, sani Florida 
ar spending Kris tmas in Šikagou) 
— Žinau, mano draugai iš šiltos, 
saulėtos Floridos Kalėdas pralei
džia Čikagoje. 
T h e r e a r e m a n y p e o p i e t h a t a r e 
al i a l o n e a t C h r i s t m a s , w i t h o u t 
a n y fami ly . (Thėr a r meni pypi 
thęt a r oi eloun ę t Kr i s tmas , 
u i thaut eni fęmili) — Yra daug 
žmonių, kurie per Kalėdas vieniši, 
be jokios šeimos. 
W h e n I w a s g r o w i n g u p , m y pa-
r e n t s a l w a y s i n v i t e d s o m e o n e t o 
s p e n d C h r i s t m a s E v e w i t h u s . 
CUen ai uoz grouing ap, mai perents 
olueis invaited samuon tū spend 
Kris tmas yv uith as) — Kai aš 
augau, mano tėvai visuomet ką nors 
pasikviesdavo praleist i su mumis 
Kūčių vakarą. 
T h a t ' s n i c e of t h e m , b u t some 

l i kę t o be alone a t C h r i s t m a s 
w i t h t h e i r memor ie s . (Thęts nais 
af them, bat sam laik tū bi eloun ęt 
Kristmas uith their memorys) — 
Tai labai gražu, bet kai kam patin
ka per Kalėdas būti vieniem tik su 
savo prisiminimais. 
S o m e t i m e s memor i e s a r e pa in -
ful. (Samtaims memorys a r peinful) 
— Kartais prisiminimai yra skau
dūs. 
A b u r d e n is much l i g h t e r , if y o u 
h a v e s o m e o n e to s h a r e it w i t h . 
(E biurden iz mač laiter, if jū hev 
samuon tū šėr it uith) — Našta yra 
lengvesnė, jeigu yra su kuoja pasi
dalinti. 
Most famil ies have e h i l d r e n — i 
w e h a v e six in m y family, I 
en joy vvatching t h e m u n w r a p | 
t h e i r p r e s e t s . (Moust fęmilys hev 
čildren, ui hev siks in mai fęmily, ai 
endžioi uoačing them anręp their 
prezents) — Dauguma šeimų turi j 
vaikų — mūsų šeimoje yra šeši, j 
man pat inka stebėti, kaip jie 
išvynioja savo dovanas. 
C h r i s t m a s is a joyfu l hol iday, \ 
i t ' s J e s u s ' b i r t h d a y , h a p p i n e s 
c o m e s w h e n we m a k e someone 
e lse h a p p y . (Kristmas iz e džioiful 
halidei , its Džyzases birthdei, 
hępines kams uen ui meik samuon 
eis hępi) — Kalėdos yra džiaugsmo 
šventė, tai Jėzaus gimtadienis, 
didžiausias džiaugsmas mums yra 
tuomet, kai pradžiuginame kitus. 

Margumynai 

SVARBIAUSIA PINIGAI IR ŠLOVE 
Didžiosios Bri tani jos vaikams 

gyvenime svarbiausia tapt i turtingu 
ir garsiu, rodo neseniai išspausdin
tas tyrimas, taip pat atskleidęs, kad 
šios šalies vaikai futbolininką Way-
ne Rooney laiko įžymesniu už Jėzų 
Kristų. 

Per 2,500 jaunesnių nei dešimt 
metų vaikų apklausą, atl iktą Nacio
nalinės vaikų dienos proga, tyrėjai 
klausė, kas mažiesiems apklausos 
dalyviams yra „geriausia pasaulyje''. 
Dažniausias a t sakymas buvo „tapti 
turtingu". Tačiau kiek reikia turėti 
pinigų, kad būtum tur t ingas , vaikai 
supran ta skir t ingai . Vienų vaikų 
manymu, turto dydis tur i siekti 200 
mln. svarų, kitų — iki 460 mln. 
svarų. 

Antroje vietoje liko šlovė, ap
lenkusi labiau tradiciškus užsiė
mimus, tokius kaip futbolas, pop
muzika ir gyvūnai. 

Tyrimo metu buvo sudarytas ir 
blogiausių dalykų sąrašas, kurį 
pažiūrėję, kai kurie tėveliai turbūt 
turėtų pakeisti savo gyvenimo būdą, 
— jo viršuje atsidūrė „girti žmonės", 
o antrąją vietą užėmė rūkymas. 

Klausimo, kas yra garsiausias 
pasaulio žmogus, skiltyje jaunoji 
„Manchester United" ir Anglijos fut
bolo rinktinės žvaigždė W. Rooney 
ne tik aplenkė Jėzų Kristų, atsidur
dama antroje vietoje, bet ir į ketvirtą 
poziciją nustūmė nacionalinės ko
mandos kapitoną David Beckham. 

BNS 

Dvi vokietės prisiteisė 
iš kazino vyrų praloštus pinigus 

Vokietijos Aukščiausiasis Teis
mas stojo į dviejų azar t iškų lošėjų, 
pralošusių kazino per vieną dieną 
10,000 eurų, žmonų pusėn, įparei
gojęs įstaigos še imininkams grąžinti 
šeimoms praloštus pinigus. 

Du seni ir labai azar t iški lošėjai, 
suvokdami savo ydą, ir t ikriausiai 
žmonoms reikalaujant , išvakarėse 
nusiuntė į kazino laišką, prašydami 
neleisti j iems lošti . Bet vėliau 
neįstengė įveikti pagundos ir vėl 
atsidūrė pamėgtoje įstaigoje. 

Pr ie ru le tės j i ems nepavyko 
prieiti, bet prie , ,vienarankių ban
ditų" jie vis dėlto prisėdo. Negana to, 
čia lošimo namų darbuotojai leido 
jiems nusiimti pinigų iš asmeninių 
sąskaitų, nors turėjo bent paprašvti 

parodyti savo dokumentus. 
Atsižvelgdamas į šiuos faktus 

Aukščiausiasis Teismas ir patenkino 
įtūžusių žmonų ieškinį — teisėjai 
padarė išvadą, kad buvo pažeista 
kazino ir laiško autorių, prašiusių 
užblokuoti jų sąskai tas lošimui, 
sutart is . 

Pernai 79 Vokietijoje veikiantys 
lošimo namai uždirbo maždaug 950 
mln. eurų. Daugiau kaip trys ketvir
tadal ia i šios sumos teko „viena
rankiams banditams". 

Statistikos duomenimis, Vokie
tijoj6 gyvena apie 400,000 žmonių, 
daugiausia — vyrų, negalinčių atsi
kratyti priklausomybės nuo azarti
nių lošimų. 

BNS 

JONAS V . P R U N S K 1 S , M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, M D 

M A U N A K V , R A N A , M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

VIDAS J. NEMlCKAS. M.D. 
'Vr"\.'-^1_/. v J _ v ^ * J ! r \ i — ^ ~* • — ^ _ J I ̂  ^ 
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Kab. tei. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

DR, JOVITA KERELIS 
DANIU GYDYTOJA 

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

Te l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviška!. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Įvairios sporto žinios 

Du lietuviai nešė olimpinę ugnį 

Olimpinę ugnį Turine nešė kūno kultūros mokytojas Stanislovas Lakavičius (k) 
ir verslininkas Arūnas Bartusevičius. Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Du Lietuvos atstovai dalyvavo 
2006 metų Turino žiemos olimpinių 
žaidynių ugnies estafetėje. Olimpinį 
deglą Italijoje nešė visuotiniame 
konkurse i š r inktas kaišiadorietis 
kūno kultūros mokytojas ir mara
tonų dalyvis Stanislovas Lakavičius 
ir olimpinės estafetės rėmėjos 
„Samsung Electronics" kompanijos 
šiai misijai rekomenduotas UAB 
,,Sonex Holding" valdybos pirmi
ninkas Arūnas Bartusevičius. 

S. Lakavičius ir A. Bartusevičius 
savo estafetės dalį bėgo šeštadienį. 
Kaip ir visiems ugnies nešėjams, 
jiems teko įveikti 400 m vilkint spe
cialią šiai ceremonijai pagamintą 
aprangą. Atminimui jiems liko ne tik 
ši ypatinga uniforma, bet ir deglas. 

„Nešėme ne tik olimpinę ugnį, 
bet ir gerumo, vilties, taikos simbolį, 

— apie savo misiją sakė S. Laka
vičius. — Grįžtame pakylėti ir tiki
mės parvežti dalį tos ugnies tiek 
savo artimiesiems, tiek visiems Lie
tuvos gyventojams". 

Kaip sakė deglo nešėjai, jų bė
gimą stebėjo daug žiūrovų, o ši pri
vilegija pasirodė esant i nelengva 
emocinė užduotis — atstovauti savo 
šaliai didžiulio dėmesio pasaulyje 
sulaukiančiame renginyje. 

Olimpinės ugnies kelionė per 
Italiją prasidėjo gruodžio 8 dieną 
Romoje ir baigsis vasario 10 dieną 
Turine, žiemos olimpinių žaidynių 
atidarymo ceremonijoje. 10,001 fake
lo nešėjas iš viso pasaulio vienas po 
kito neša ugnį per istorines Italijos 
vietas, o visas ugnies estafetės kelias 
nusidrieks 11,300 km. 

(ELTA) 

Lietuvos šokėjai — Europos Sąjungos šalių 
čempionato nugalėtojai 

Latvijos sostinėje Rygoje vykusio 
Europos Sąjungos šalių Lotynų 
Amerikos sportinių šokių čempionato 
nugalėtojais tapo Lietuvos atstovai — 
Andrius Kandelis ir Eglė Visockaitė-
Kandelis iš Vilniaus „Ratuto" klubo. 

Antrąją vietą užeme Suomijos 
pora — Mikko Kaasalainen ir Adrienn 
Fitori, o treti liko Austrijos šokėjai — 

Zufar Zarijev ir Ana Čemodurova. 
Finale dar šoko Latvijos, Danijos 

ir Estijos poros. 
Kiti Lietuvos atstovai — Šarūnas 

Greblikas ir Viktorija Chorova užėmė 
14-ąją vietą. 

Varžybose dalyvavo 20 porų iš 11 
šalių. 

BNS 

http://www.illinoispain.com
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JAUNIMO CENTRO METINE VAKARIENE 
Pirmąjį gruodžio sekmadienį 

sniegas plonu baltu apdangalu už
klojo žemę. Vėliau nušvitusi saulutė 
lyg kvieste kvietė visus, kam svar
bus šis centras, į tradicinę šventę. 

Pirmiausia Jėzuitų koplyčioje 
šv. Mišias atnašavo kunigas Anta
nas Gražulis, SJ, ir kunigas Arvydas 
Žygas. Pastarasis savo pamoksle 
pažymėjo Jaunimo centro didelį 
įnašą į lietuvybės puoselėjimą per 

v 

48-rius veiklos metus. Sv. Mišių 
metu gražiai giedojo solistai Vac
lovas ir Margarita Momkai. Šven
tiškai išpuoštoje salėje renginiui 
vadovavo JC valdybos pirmininkė 
Milda Šatienė, pakvietusi Lietuvos 
Respublikos generalinį konsulą 
Čikagoje Arvydą Daunoravičių pa
sveikinimui. Jis sakė, kad centre 

klesti kultūrinis gyvenimas. Gen. 
konsulas pažymėjo, kad tautiečiai 
Lietuvoje ir šioje Atlanto pusėje turi 
vieningai ir draugiškai bendradar
biauti, nes mes visi esame viena ma
žytė tauta. Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Vaclovas Kleiza 
sakė, kad dvidešimt metų darbuojasi 
šiose pareigose. Net ir labai sunkiu 
Lietuvai metu konsulatas išliko, nes 
buvo tikėta Lietuvos nepriklauso
mybe čia, toli nuo tėvynės. Išeivijos 
lietuvių visuomenė taip pat konsula
tui suteikė moralinę ir finansinę 
paramą. 

Milda Šatienė dėkojo už pasi
aukojantį darbą valdybos nariams: 
Viktorui Jautokui, Nijolei Kavec-
kienei, Liudui Ramanauskui, Danai 
Rūtai, Antanui Paužuoliui. Taip pat 

jaunimo centro vakarienės svečiai (iš kairės): A. Paužuolis, V. Kleiza, A. Kieizie-
nė, L. Daunoravičienė, A. Daunoravičius, E. Daunoravičiūtė, A. Razmienė, M. 
Šatienė, dr. A. Razma, M. MomkienD ir V. Momkus. Zigmo Degučio nuotr. 

ji dėkinga Tarybos pirmininkui Vac
lovui Momkui, kad jau eilę metų 
rūpinasi centro svarbiais reikalais. 

Meninę programą nuotaikingai 
atliko dr. Vilija Kerelytė ir dovanojo 
ją centrui! Jos dainas apie meilę 
lydėjo ilgi plojimai. Jai talkino Al
gimantas Barniškis. Kunigui Anta
nui Gražuliui, SJ, palaiminus vaka
rienę, visi vaišinosi gardžiais patie
kalais, pagamintais Vandos Morkū
nienės kulinarių. JC tarybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus paskelbė 
centro didžiuosius aukotojus v bus 
parašyta spaudoje). Jis dėkojo jė
zuitų vyresniajam kunigui Antanui 
Gražuliui, SJ, už prieglobstį šiuose 
rūmuose. Taip pat padėkojo Lietuvių 
fondo garbės tarybos pirmininkui dr. 
Antanui Razmai už įteiktą finansinę 
paramą centrui. 

Džiugu, kad Jaunimo centro 
moterų klubas, kurio pirmininkė 
Anelė Pocienė, remia centrą įvairiais 
darbais, renginiais. 

Piniginę loteriją išradingai pra
vedė Albina Ramanauskienė (laimė
tojai — paskelbti spaudoje). Šį ren
ginį suruošti padėjo: Irenos Dirdie-
nės šeima, Nijolė Kaveckienė, Vitalis 
Lekeckas, Adelė Lietuvninkienė, 
Anelė Pocienė, Antanas Valavičius 
bei kiti. 

Jaunimo centre veikia: Litua
nistikos tyrimo ir studijų centras, 
vadovas prof. Jonas Račkauskas, 
perpildyta Lituanistine mokykla, 
direktorė Jūratė Dovilienė; veikli 
Čiurlionio meno galerija, direktorė 
Laima Apanavičienė, skautų organi-

Dr. A. Razma įteikia LF paramos čekį 
jC tarybos p i rmin inkui V. Momkui. 

zacijos ir kiti. Džiaugiamės, kad 
nepailstanti Kultūros tarybos pir
mininkė Marija Remienė ruošia 
aukšto meninio lygio renginius kon
certų salėje. Svetingoje centro pas
togėje glaudžiasi neseniai atvykusių 
iš Lietuvos meno mylėtojų kultūri
niai vienetai. Šalia jau 50-tą sezoną 
švęsiančios lietuvių operos, repetuo
ja teatras „Žaltvykslė", humoro ir 
satyros trupė „Ša", tautinių šokių 
grupė „Suktinis", folkloro trupė „Kū-
mužėliai". Centro patalpas gražiai 
tvarko ir prižiūri Stasys ir Danutė 
Baugirdai. Kiekvieno šeštadienio ir 
sekmadienio rytais kavinėje svečius 
vaišina Rita ir Vytas Sakeniai. 

Dėkojame visiems Jaunimo cen
tro nariams ir rėmėjams už dosnias 
aukas. Tikime, kad šis kultūros ir 
švietimo švyturys dar ilgai tarnaus 
lietuvių visuomenei. 

Milda Šatienė 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos labdaros vakaras 
Socialinių reikalų taryba, Ame

rikos krašto Lietuvių Bendruome
nės skyrius, veikiąs „Seklyčios" pa
talpose, kas metai suruošia vakarie
nę, skirtą labdarai, šios įstaigos 
išlaikymo parėmimui. Socialinių rei
kalų tarybos valdybą sudaro: inž. 
Juozas Polikaitis, pirmininkas, kun. 
Valdas Aušra, Danutė Bazienė, dr. 
Petras Kisielius, inž. Leonas Maska-
liūnas, Rita Šakenienė, Aldona 
Šmulkštienė ir Antanas Valavičius. 
„Seklyčioje" yra įsikūrusios šios 
įstaigos: valgykla, aptarnaujanti 
vietos gyventojus ir tiekianti maistą 
negalintiems į valgyklą atvykti, So
cialinių reikalų raštinė, kurią sėk
mingai veda Birutė Podienė, teikda
ma įvairius patarimus vyresnio am
žiaus asmenims, naujai atvyku
siems tautiečiams, atlieka vertimus 
ir kitus darbus. Šiose patalpose yra 
redaguojamas žurnalas „Pensinin
kas", redaktorė Elena Sirutienė. 
Taip pat yra įsikūrusi „Vaikų Viltis", 
priimanti vaikus gydymui su įvai
riais kaulų iškrypimais, Našlaičių ir 
patizanų globos fondai. Šios visos 
įstaigos išsilaiko iš gaunamų aukų, 
todėl parama labai reikalinga. 

„Seklyčios" valdybos pirminin
kas Juozas Polikaitis kas metai su
ruošia labadaros vakarienę ir tuo pa
pildo iždą ir apmoka susidariusias 
išlaidas. Šios įstaigos išlaikymui rei
kia visų tautiečių pagalbos. 

Labdaringa vakarienė įvyko gruo
džio mėn. 10 dieną, „Seklyčios" pa
talpose. Šeštadienio vakaro oras bu
vo nepavydėtinas, dangus maišėsi su 
žeme, sniego mums nebuvo pagailėta. 

Susirinkusius svečius priėmė, 
vaišino ir linksmino su jumoru inž. 
Juozas Polikaitis, dalyvaująs visuo

meninėje veikloje ir dar einąs So
cialinių Reikalų tarybos pirmininko 
pareigas. Jis padėkojo visiems su
sirinkusiems, kad nepabūgo snie
guoto oro ir atvyko paremti „Sek
lyčios" veiklą. Pakvietė kun. Antaną 
Markų, Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos kleboną sukalbėti 
palaiminimo maldos. Kun. A. Mar
kus savo maldoje paminėjo, kad šalia 
maldų reikia turėti ir gerų darbų, tą 
Jūs ir padarėte atvykdami į šią 
vakarienę. Vakarienę paruošė „Sek
lyčios" valgyklos darbuotojos. Įdėjo 
daug pastangų maisto paruošimui, 
norėdamos parodyti, kad „Seklyčios" 
šeimininkės yra geriausios visoje 
Čikagoje. Vakaro svečius aptarnavo 
trys jaunos padavėjos. 

Visiems dalyviams pasistiprinus 
prasidėjo numatyta programa. Prela
tas kun. Juozas Prunskis buvo pa
skyręs pinigų sumą ir nurodė, kad 
gautos palūkanos būtų skiriamos vy
resnio amžiaus pensininkui, kuris 
yra veiklus visuomeninėje veikloje ir 
uolus religiniame gyvenime. Suda
ryta komisija, išnagrinėjusi pateiktų 
kandidatų nuveiktus darbus, priėmė 
sprendimą, kad premijos yra verta 
visuomenininke, gerų darbų rėmėja, 
remianti parapijos veiklą Laima 
Žygaitė-Vaičiūnienė. Juozas Polikai
tis įteikė žymenį ir voką su dovana. 

Laima Vaičiūnienė atsiimdama 
premiją sakė, kad ji yra labai pa
gerbta ir dėkojo komisijos nariams, 
bet kartu pastebėjo, kad lietuviškoje 
ir katalikiškoje veikloje yra daug 
vertingų kandidatų premijoms gauti. 

Lietuvos Respublikos generali
niam konsului Arvydui Daunoravi-
čiui negalint dalyvauti dėl ankstes
nių įsipareigojimų, buvo pakviestas 

LR garbės konsulas Vaclovas Klei
za, buvęs šiose pareigose daugelį 
metų. Jis pabrėžė, kad jam teko 
lankytis šiose patalpose su Lietu
vos Respublikos prezidentu Valdu 
Adamkumi. Jis sakė, kad yra gerai 
susipažinęs su šios įstaigos atlieka
mais darbais. 

LF vaidybos pirmininkė Sigita 
Baizekienė pranešė, kad palūkanų 
skirstymo komisija, įsigilinusi į pa
teiktus prašymus „Seklyčioje", atlie
kamų darbų reikalingumą, paskyrė 
pinigines paramas taip: Socialinių 
reikalų tarybos darbams (15,000 dol.), 
paguodos telefonui, pagelbėjimui 
asmenims, kurie turi psichologinių 
sunkumų (2,000 dol), „Seklyčios" 
raštinės išlaikymui ir patarimų tei-

U O / J S P o i' k a i t i S t P i k p orę; ' u O 7 o 

prunskio premija Laimai Zygaite* 
v a i c i u n i e n e; 

OP O K U D H O n u o t r 

kimui (2,000 dol.) ir „Pensininko" 
žurnalo leidimui (2.000 dol.). Ši žinia 
buvo sutikta su dideliu entuziazmu 
ir padėkos plojimais Lietuvių fondui. 
Valdybos pirmininkė S. Baizekienė 
pranešime pažymėjo, kad duoti yra 
lengva, jeigu yra iš kur paimti. Ji 
kreipėsi į dalyvaujančius suėjime 
padidinti turimus įnašus ir paragin
ti kitus paaukoti Lietuvių fondui. 
Fondo augimas priklauso tik nuo 
mūsų pačių dedamų pastangų. 

Vakarienėje dalyvavo dr. Anta
nas Razma su žmona, solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai, dr. Pet
ras Kisielius, Antanas ir Viktorija 
Valavičiai ir dar keletas kitų, pri
sidėjusių didesnėmis sumomis prie 
Lietuvių fondo augimo. 

Pora mėnesių prieš labdaros 
vakarienę buvo išsiuntinėti loterijos 
laimėjimų bilietai. Šios vakarienės 
metu loterijos dalyviams buvo pra
nešta, kas laimėjo. Visi norime laimė
ti, bet laimė ne visada aplanko, ta
čiau dėl to nereikia nusiminti, pini
gai buvo išleisti geram tikslui, nelai
mėjusius laimė aplankys kitą kartą. 

Meninę programą atliko Stasės 
Jagminienės vadovaujama „Kaimo 
kapela" ir jai talkino operos solistė 
Genovaitė Bigenytė. 

Sėkmingai praėjo labdaros va
karas, nors lauke šaltoji žiemužė 
rodė savo galią. Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkas Juozas Poli
kaitis dėkojo vakaro dalyviams, pro
gramos atlikėjams ir visiems tal
kininkams, kuo nors prisidėjusiems 
prie šios šventinės vakarienės. Taip 
pat palinkėjo džiaugsmingų Šv. 
Kalėdų ir Dievo palaimos gyvenimo 
darbuose. 

A n t a n a s I';-iu/uoli<. 
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KETURIASDEŠIMT VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
Muz. ADOLFAS MONDEIKA 
1964 m. gruodžio 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, šios 

žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas Tėvelis Adolfas 
Mondeika. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas Queen of Heaven 
mauzoliejuje. 

Jo brangų atminimą minint, keturiasdešimt vienerių metų 
mirties sukakties proga, gruodžio 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo 
dieną, gruodžio 31 d., 8 vai. ryto Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje Cicero, IL, ir kitose parapijose už Velionio sielą bus 
atnašaujamos šv. Mišios. Visus gimines, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai prašome tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų 
mylimo Tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

Nuliūdę: dukros Marija ir Teresė bei kiti giminės. 

M H O H n 

Mūsų draugijos garbės nariui 

A t A 
profesoriui 

RIMVYDUI ŠILBAJORIUI 

Amžinybėn iškeliavus, žmonai MILDAI, dukrai VIK
TORIJAI, sūnui ALEKSUI ir kitiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia ir liūdi 

Lietuvių rašytojų draugija 

Mūsų mielai draugei 

A t A 
ELENAI PETROKAITEI 

RUKUIŽIENEI 

mirus, jos vyrą ČESLOVĄ, brolį ROBERTĄ su žmona 
DANUTE, jų sūnų REMIGIJŲ ir dukrą EULALIJĄ 
su šeimomis Lietuvoje, gimines ir draugus, nuo
širdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Vytautas Lapatinskas 
Regina ir Bronius Latožai 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Giliausia užuojauta Jaunųjų Ateitininkų sąjungos 
vardu Centro valdybos narei, mūsų idėjos draugei 
DAIVAI KISIELIENEI, netekusiai tėvelio STASIO 
ŽYMANTO. 

Taip pat reiškiame užuojautą jos šeimai, jos ma
mai p. PRANEI ŽYMANTIENEI bei DAIVOS sese
rims ir broliams ir jų šeimoms. 

Jaunųjų Ateitininkų sąjungos 
centro valdyba 

A f A 
ADELA GLAVINSKIENĖ 

Mirė 2005 m. gruodžio 20 d., sulaukusi 98 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Willowbrook, IL, anksčiau Chicago, 

IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Alberto Glavinskas su* žmona Laima; 

anūkai Tomas Glavinskas su žmona Alena, Eduard Glavinskas 
ir Tadas Glavinskas su žmona Vanessa; 4 proanūkai: Dalia, Al-
bert, Daina ir Audra bei kiti giminės Lietuvoje ir Argentinoje. 

A.a. Adela pašarvota trečiadienį, gruodžio 21 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (art i Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės ketvirtadienį, gruodžio 22 d. 9:30 vai. r. Petkus 
Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. 
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių a.a. Adela bus palaidota Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių visus prašome aukoti „Saulutės" organizacijai. 

Nuliūdusi šeima 

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

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Tuščias pasaulis 
Be MOTINOS balso, 
Be šypsenos, 
Žvilgsnio švelnaus, 
Užuojautos žodžių, tikrų 
Ir džiaugsmo sulaukus savų, 
Anūkų, vaikų ir draugų. 
Norėjo dalintis 
Savais prisiminimais 
Iš tolimųjų Tėviškės laikų, 
Vaikų sėkmių ir nesėkmių, 
Tėtuko pasakų linksmų, 
Brolelių, dainų nuostabių, 
Darbų, talkų, vaidinimų ir 
atlaidų, 
Kermošių,, šokių kaimynuos, 
Vaidinimų Gražiškiuos ir 
kaimuos... 
Ir mums belieka tik mieli 
Prisiminimai apie brangiausią 
MAMĄ... 

Duktė Aldona 

A t A 

SIMANAVIČIŪTE 
RAGAŽINSKIENĖ 

1913.09.19-2003.12.27 

J a u praėjo dveji metai , kai ilsisi Amžinybėje mūsų mylima 
MAMYTĖ, MOČIUTĖ, SESELĖ. 

Gimusi Suvalkijoje, Vilkaviškio apskrityje, Gražiškių 
valsčiuje, Šilsodžio kaime, gyvenusi Ilguvoje, Šakių raj., Kaune, 
Alytuje, Žeimiuose, Jonavos raj., Pasvalyje, Kelmėje, Kaune, il
sisi Kelmėje. 

Karo audra išblaškė šeimą, atskyrė nuo artimųjų, kurių 
visą gyvenimą ilgėjosi, patirdama tik retas susitikimų 
džiaugsmo akimirkas. 

Mieloji MAMYTE, MOČIUTE, SESELE, mes visada prisi
minsime, kaip glaudei mus prie savo mylinčios širdies. Tavo 
meniška prigimtis, optimizmas, Tavo nuoširdi šypsena, širdies 
šiluma, atviras žvilgsnis, rasdavo kelią į kiekvieno širdį, nura
mindavo. 

Šv. Mišios už a+a Eugeniją Toronto Prisikėlimo parapijoj 
š.m. gruodžio 27 d. 7 val.v., Čikagos Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje gruodžio 27 d. 7 vai. ryto, Kauno 
Prisikėlimo bažnyčioje gruodžio 27 d. 6 vai. vakaro, Kelmės Šv. 
Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje gruodžio 27 d. 5 
vai. vakaro, Lemonte Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje 
2006 m. sausio 1 d. 9 vai. ryto. 

J aunesn i broliai ir sesuo: 
Rev. Augustinas (Sigitas) Simanavičius, OFM (Toronto) 
Zuzana Simanavičiūtė-Rajeckienė (MA, USA) 
Pe t ras Simanavičius (Kaunas) 
Algimantas Simanavičius {Toronto) 
sūnūs Antanas Ragažinskas (Kaunas) 
Povilas Ragažinskas (Kaunas) 
dukra Aldona Ragažinskaitė-Jakševičienė (Ottawa IL, USA) 
su šeimomis, kiti giminės ir artimieji, ypač vaikaičiai Pau
lius (Kaunas), Ju rga (Londonas), Gediminas (Čikaga) 

http://www.petkusfuneraIhomes.com
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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. 

•Gruodž io 23 d. 7:30 vai. v. visi 
Akademikai, jų draugai ir kandi
datai kviečiami į Allstate Arena, 
6920 N. Mannheim Rd., Kosemont, 
IL, kur vyks Chicago ,,Wolves" 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: 
globeja_tevunas@yahoo.com 

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

• Š 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. 

• Gruodžio 27-28 dienomis nuo 
9 vai. r. iki 5 vai. v. Ateitininkų na
muose, 12690 Archer Ave., Lemont, 
1-6 skyriaus mokiniams organizuo
jama „Biblijinę stovykla". Stovyklai 
vadovaus Pal. J. Matulaičio vaikų 
Mišių pastoracijos grupelė kartu su 
kunigu Vaidotu Labašausku. Tel 
pasiteiravimui: 708-352-3405 arba 
e-paštas: grasilda@sbcglobal.net 

• 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 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 

nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

„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). 

•„Va iko vartai \ mokslą" orga
nizacijos pirmininkė Birutė Pabe-
dinskienė reiškia širdingą padėką Lie
tuvių fondo nariams ir pelno skirsty
mo komitetui už 6,500 dol. paramą. 
Ji rašo, kad ypač džiugu, kai organi
zacijos užmojai su Lietuvos jaunimu 
yra ne tik remiami pinigais, bet su
pratimu kaip svarbu yra išauginti nau-
jąją kartą lietuvių, kuri padės Lie
tuvai grįžti į gerbiamą tautą pasau
lio akyse ir išeivių širdyse. Norintys 
prisidėti prie lietuviško jaunimo ug
dymo, kreipkitės į Lietuvių fondą. LF 
adresas: 14911 127th Street, Le
mont, 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. 

•Nesen ia 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 tu
rite daugiau klausimų, visada galite 
paskambinti į „Food Depot Interna
tional", kur gausite išsamų atsaky
mą. Kompanijos tel. 847-719-2800. 

• 2006 m. sausio 14-19 dienomis 
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) kartu su Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjunga (ŠALFASS) kviečia visus į 
žiemos kurortą Telluride, Colorado. 
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-582-
8882 (Jurgita Travel), e-paštas: 
Jurgita@earthlink.net 

• D a n u t ė ir Antanas Bobeliai iš 
Massapeąua Park, NY, Lietuvių fon
dui atsiuntė 500 dol., nariais įrašy
dami penkis savo vaikaičius. Tai graži 
Kalėdine dovana anūkams. Smagu, 
kai Lietuvių fondo šeima auga, o na
rių įnašai virsta investicija į ateitį, 
stiprinančia lietuvišką veiklą, kuria 
galime tik džiaugtis ir didžiuotis. LF 
adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL, tel. 630-257-1616. 

S k e l b i m u skyr iaus 
t e l . 1 7 7 1 S 8 S 9 5 0 O 

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

am 

Džiaugsmingų, pilnų dvasinės ramybės šv. Kalėdų ir laimingų, 
sveikų Naujų metų linkime visiems mūsų giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. 

Kazys ir Aldona Jankauskai 

Sveikiname draugus ir pažįstamus, linkime linksmų šv. Kalėdų ir 
laimės, sveikatos Naujaisiais metais. 

Antanas ir Ona Sereikai 

Illinois Lietuvių respublikonų lygos valdyba sveikina vyr. redak
torę, visą ,,Draugo" redakcinį kolektyvą ir visus „Draugo" skaitytojus ir 
linki linksmų šv. Kalėdų bei laimingų ir sėkmingų Naujųjų metų. Ačiū 
Jums už gražų bendradarbiavimą. Linkime Jums geriausios sėkmės 
Jūsų darbuose, gražiai informuojant lietuvių visuomenę. 

„Draugo" paramai siunčiame 100 dol. auką. 
Anatolijus Milunas 

Illinois Lietuvių respublikonų lygos pirmininkas 

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems sveikatos, laimės, 
džiaugsmo ir pasisekimo šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga linki 

Vytas ir Milda Radzevičiai 
* * * 

Sveikinam draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir linkime 
sveikų, laimingų 2006-ųjų metų. 

E. ir J. Zubrickai 
# * * 

Sveikinu savo gimines, artimuosius ir draugus su šv. Kalėdom ir 
Naujais metais, linkėdama visiems sveikatos ir Dievo palaimos. 

Ona Norvilienė 
Lemont, IL 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2006-ųjų metų proga sveikinu gimines, drau
gus ir pažįstamus, linkėdama Dievulio palaimos, sveikatos ir džiaugs
mo. Tuo pačiu noriu pranešti naują savo adresą: 17029 Chalen Courth, 
Lockport, IL 60441 

Regina Patlabienė 
& * * 

LB Brighton Parko apylinkės valdyba šv. Kalėdų proga sveikina 
Tėvus marijonus, „Draugo" vyr. redaktorę Danutę Bindokienę, visą 
redakcijos kolektyvą ir Brighton Park apylinkėse Lietuvių Bend
ruomenės narius. Telaimina Viešpats mus visus Naujuose 2006-uose 
metuose. 

Salomėja Daulienė 
valdybos pirmininkė 

Kartu su sveikinimu LB Brighton Park apylinkės valdyba atsiuntė 
100 dol. dovaną „Draugui". Labai ačiū! 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų linkime giminėms ir 
pažįstamiems. 

Natalija (Lialė) Sodeikienė ir Marius 

Čikagos lituanistinėje mokykloje vyko graži akcija ..Rankšluostis". Mokiniai 
atnešė i mokykla apie 60 vonios ir tiek pat rankšluosčiu rankoms. Tiksliai 
suskaičiuoti buvo sunku, nes kai kurie vaikai juos gražiai įvyniojo, prideda
mi spalvotų kreidelių, piešinėliu, saldainiu. Visi šie rankšluosčiai išsiųsti į 
Vilniaus vaikų namus Žolyno gatvėje. Mokyklos administracija, tėvų 
komitetas yra dėkingi visiems vaikams už kalėdines dovanas vaikams 
Lietuvoje Kai paskambinome vaikų namų direktorei Danutei Putrimienei, 
kad ČLM mokiniai suruošė tokią akciją, ji labai apsidžiaugė, nes sakė, kad 
rankšluosčiu tikrai jiems trūksta, tuos kuriuos tur i , jau gerokai susidėvėję. 
Esame labai dėkingi BALFAS organizacijai, kuri apmokėjo šios siuntos iš 
siuntimą. Apie tai parašėme ir įdėtame siuntoje laiškutyje, kad vaikai iš 
Lietuvos žinotų, kiek daug gerų žmonių yra šioje žemėje. 

CLM administracija 
Nuotraukoje: 1b klasės mokinukai su atneštais rankšluosčiais. 
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