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Politologai: Lietuva grįžta į Rusijos glėbį 

Anot politologų, Lietuva gali grįžti ten, iš kur 15 metų bandė ištrūkti. 
Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius , gruodžio 27 d. (BNS) — 
Puolimas prieš pilietines organizaci
jas, abejotini teismų sprendimai ro
do, kad Lietuvoje mėginama įgyven
dinti promaskvietišką politiką ir su
grąžinti šalį į Rusijos glėbį, perspėja 
politologai. 

Vilniaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslų ins

tituto (VU TSPMI) direktorius Rai
mondas Lopata, komentuodamas 
Rusijos Dūmos priimtas įstatymo 
pataisas, kuriomis remiantis bus 
kontroliuojamas nevyriausybinių or
ganizacijų finansavimas iš užsienio, 
pareiškė, kad Rusijos vidinės politi
kos kontekste „autoritarinio valdy
mo įstatymas dėl nevyriausybinių 

organizacijų nieko nebestebina". 
Tačiau jam nerimą kelia tai , jog 

panašūs procesai pastebimi tuose 
kraštuose, kurie skelbiasi iš trūkę iš 
Rusijos įtakos sferos. 

„Lietuva iš tikrųjų yra atsidū
rusi gilioje krizėje. Krizė reiškia ne 
ką kitą, kaip grįžimą strimgalviais į 
Rusijos glėbį", — sako R. Lopata. 

Anot jo, to požymiai akivaizdūs 
kai kuriose žiniasklaidos priemonė
se, įvairiose va ls tybės valdymo 
grandyse, o pastaruoju metu — ir 
teismuose. Politologas, be kita ko, 
minėjo Vilniaus apygardos adminis
tracinio teismo sprendimą leisti Ru
sijos piliečiui, buvusio prezidento 
Rolando Pakso finansiniam rėmėjui 
Jurij Borisov likti Lietuvoje, nors 
specialiosios tarnybos buvo perspė
jusios dėl jo keliamo pavojaus šalies 
nacionaliniam saugumui , taip pat 
Kauno teismo nuosprendį žurnalis
tui, pavadinusiam kolaborantu bu
vusį Lietuvoje uždraustos sovietinės 
kompartijos aktyvistą. 

„Tokios aplinkybės daro Lietuvą 
panašią į tą kitą valstybę ir leidžia 
teigti, kad iš tikrųjų strimagalviais 
grįžtame į ten, iš kur bandome 15 

Lietuviai mažiau už kaimynus patenkint i gyvenimu 
Vilnius , gruodžio 27 d. (BNS) — 

Lietuvos gyventojai mažiausiai tarp 
Baltijos šalių ir gerokai mažiau už 
Europos Sąjungos vidurkį patenkin
ti dabartiniu gyvenimu. Tai rodo Eu
ropos Komisijos užsakymu spalį ir 
lapkritį ES narėse ir šalyse kandida
tėse atlikta gyventojų apklausa „Eu-
robarometras". 

Pak laus t i apie pas i tenkin imą 
dabartiniu gyvenimu, 10 proc. ap
klaustųjų Lietuvoje atsakė, jog labai 
patenkinti, 48 proc. — pakankamai 
patenkinti, 31 proc. — nelabai pa
tenkinti, 10 proc. — visiškai nepa
tenkint i . Palygint i su tokia pat 
pavasarį atl ikta apklausa, Lietuvoje 

patenkintųjų gyvenimu 1-4 procen
tais padaugėjo, o nepatenkintųjų pa
našiai sumažėjo. 

Latvijoje visiškai patenkinti gy
venimu 7 proc, pakankamai paten
kinti — 54 proc, nelabai patenkinti 
— 30 proc , visiškai nepatenkinti — 
9 proc. apklaustųjų. Estijoje visiškai 
patenkinti 8 proc, pakankamai pa
tenkinti 63 proc, nelabai patenkinti 
— 24 proc , visiškai nepatenkinti 5 
proc. apklaustųjų. Lenkijoje gyveni
mu visiškai patenkinti 12 proc, pa
kankamai patenkinti 58 proc , ne
pakankamai patenkinti 22 proc. ir 
visiškai nepatenkinti 7 proc ap
klaustųjų. 

Anot „Eurobarometro" tyrimo, 
Europos Sąjungos šalyse gyvenimu 
visiškai pa tenk in t i 21 p r o c , pa
kankamai patenkint i — 59 proc , ne
labai patenkinti —16 proc , o visiš
kai nepatenkinti 4 proc. apklaustų
jų. 

„Eurobaromet ras" rodo, kad 
Baltijos šalių gyventojai vienodai 
žiūri į gyvenimo kokybės pokyčius 
per artimiausius 12 mėnesių. 

Anot tyrimo, per ar t imiausius 
metus 38 proc apklaustųjų Lietu
voje tikisi gyvenimo pagerėjimo, 17 
proc — pablogėjimo, 43 proc. ap
klaustųjų mano, kad gyvenimas ne
pasikeis. 

Labdaros pokylyje surinkta rekordinė suma 
K a u n a s , gruodžio 27 d. (ELTA) 

— Antrąją šv. Kalėdų dieną Kauno 
miesto savivaldybė j a u šešioliktą 
kaną tradiciškai surengė kalėdinį 
labdaros vakarą. Šiais metais su
rinkta rekordinė suma — 170,000 li
tų. Iš jų apie 20,000 litų — išlaidos 
vaišėms ir atlikėjų pasirodymams. 
Likusi suma — pinigais bei daiktais 
atiteks dviem dešimtims šeimų, ku
rios augina cerebraliniu paralyžiumi 
sergančius vaikus. 

Šiais metais pirmą kartą kalėdi
nis labdaros pokylis vyko ne miesto 
Rotušėje, bet Kauno įgulos karinin
kų ramovėje, nes čia daugiau vietos 
gausiai susirinkusiai publikai. Be 
to, yra žinoma, kad pirmosios Ne-

Kalėdinis labdaros koncertas. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

priklausomybės metais Kauno kari
ninkų ramovėje vykdavo panašūs 
renginiai. 

Pirmadienį pokylyje dalyvavo 
lėšų bei sunkią negalią tur int iems 
vaikams reikalingų reikmenų pa
aukoję verslininkai, taip pat diplo
matai , politikai ir kit i svečiai. Vieni 
aukojo įmonių vardu, iš anksto per
vesdami sumas per banką, kiti — 
tiesiogiai pirkdami kvietimus į po
kylį, kainavusius 300 litų porai, tre
ti — vakaro metu vykusiame aukcio
ne įsigijo paveikslus bei statulėles. 

Praėjusiais metais tokio pat ren
ginio metu buvo sur inkta 89,000 li
tų. 

Surinktos lėšos šią sunkią ne
galią turinčių vaikų tėvams bus 
įteiktos gruodžio 29-ąją, Rotušėje 
vyksiančios Gerumo šventės metu. 
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metų ištrūkti", — mano politologas. 
Pilietinės visuomenės instituto 

direktorius Darius Kuolys Lietuvoje 
taip pat pastebi prorytietiškos politi
kos bruožų. 

J is priminė, kad visai neseniai 
kai kurie ministrai, Seimo nariai, 
valdžioje esančių partijų atstovai 
neigė pilietinių organizacijų teisę 
dalyvauti valstybės valdyme, kriti
kuoti valdžią, nors tokia teisė įtvir
t inta Lietuvos Konstitucijoje. 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Žvilgsnis atgal: su 
padėka. 
Jos didenybė korupcija. 
Tėviškės dūmas už 
svetimą ugnį šviesesnis. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Mūsų vir tuvė. 
Kitu žvilgsniu: „Vaikiška 
liga —- kiaulytė". 
Pabiros be pozityvo. 
Linkuviečių ir 
č ikagiečių draugystė 
Vaikų koncertas . 
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Valiutų santykis 
1 USD — 2.907 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s. Irena Regienė 

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

PAKILI ZIDINIECIŲ 
KALĖDINĖ SUEIGA 

Džiugu buvo pradėti gTuodžio 
mėnesį su tikrai kalėdiška nuotaika, 
nes gruodžio 3 d., 4 vai. p.p., židi-
nietės su savo vyrais rinkosi į Meilės 
ir Tado Mickų svetingus namus. Pa
sitiko svečius ne tik mieli šeimi
ninkai, bet ir pasipuošusi, spindinti 
Kalėdų eglutė, pasidabinusi baltais 
šiaudinukais. Visa tai suteikė tyrą ir 
džiaugsmingą Kalėdų švenčių nuo
taiką. 

Paulius Mickus. Jie atgaivino mišrų 
vienetą ir viliamės, kad tuoj bus ir 
„Rambyno" vietininkija. 

Su šiomis pakiliomis mintimis 
sesė Meilė toliau pasidžiaugė, kad 
„Židinį" perima nauja valdyba: 
vadovė Dalė Lukienė, pagalbininkė 
Irena Jankauskienė, sekretorė ir 
informacijos teikėja Janina Ciko-
tienė ir iždininkė Aldona Kindu-
rienė. Sesė Meilė dar padėkojo savo 
pagalbininkei Vidai Cijauskienei, 
kuri kartu su ja nenuilstamai dirbo, 
kad „Židinys" klestėtų. O sesė Gra
žina Blekaitienė, visų vardu dėkoda
ma vadovei Meilei Mickienei, įteikė 
jai dovaną. Savo jautrią padėką 
užbaigė šiais žodžiais: „Ačiū, mieloji 
sese, už sueigas, muges, rūpestį, už 
tiek daug, kad įvardyti neįmanoma. 
Jums linkime daug sveikatos, sma
gių be rūpesčių dienų, kurias tikrai 
užsitarnavote, ir Dievo palaimos". 
Vyko dovanų įteikimai ir skambėjo 
ačiū, ačiū. Sesė Irena Jankauskienė 
toliau tęsė šią iškilmingą sueigą, 
pasidžiaugė ir išreiškė padėką jau
niems vadovams: ps. fil. Pauliui Mic
kui ir ps. fil. Tomui Dundzilai, įteik
dama dovanas ir ypač dėkodama jų 
žmonoms. Patricijai Mickienei ir 
Majai Dundzilienei, kurios taip pat 

v.s. f i l . Mei lė Mickienė, nenui lstant i 
skautijos narė bei i lgametė židiniečių 
VVashington, DC, vadovė suruoštoje 
Kalėdų sueigoje š.m. gruodž io 3 d. 

Elvyros Vodopal ienės nuotr . 

Visiems susirinkus sesė Meilė 
pradėjo šią iškilmingą popietę, pa
sveikindama visus simboliškai už
degdama žvakutę ir tardama šiuos 
žodžius: „Žvelgiant į žvakės liepsnelę 
kapinėse ar čia ant stalelio, apima 
kažkoks keistas jausmas — tarsi 
kalbiesi su išėjusiais Anapilin, prisi
meni juos. Susikaupimo minute pa
gerbsime tuos mūsų šeimos narius, 
kurių jau nebėra mūsų tarpe ir ypač 
mūsų židinietes seses Oną Siliū-
nienę ir Bronę Stravinskienę". Sesė 
Meilė paprašė kun. Vaidotą Laba-
šauską pravesti maldą. Po maldos ir 
susikaupimo sesė Meilė toliau tęsė 
formalią šios sueigos dalį. Savo 
kalboje ji trumpai paminėjo Vašing
tono skautijos istoriją. Padėka buvo 
išreikšta Aldonai Kindurienei, ku
rios dėka 1968 m. buvo įsteigta „Pu
šyno" draugovė, o 1980 m. sesė Meilė 
įsteigė mišrią „Rambyno" vietininki
ja. 1981 m., gavus leidimą iš Pir-
mijos, subūrė buvusių skaučių ir 
skautininkų pagalbinį vienetą vie-
tininkijai. Tai nuo tada ir prasidėjo 
židiniečių veikla Vašingtone. Pirmas 
dėmesys buvo skirtas vietininkijai, 
laikui bėgant, Vašingtono skautams 
užaugus ir išsiskirsčius „Židinys" 
dėmesį nukreipė į Lietuvos našlaičių 
šelpimą. Tačiau dabar su džiaugsmu 
sese Meilė pranešė, kad vėl atsirado 
naujų skautukų, kuriems sumaniai 
vadovauja brolis Tomas Dundzila ir 

ps. f i l . Tomas Dundzila su žmona 
Maya buvo pagerbtas židiniec J ka
lėdinėje sueigoje už vadovavimą, jau 
nučiams skautams, jam buvo keiktas 
Mindaugo Jankausko meno drožinys. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

prisideda prie šių kilnių darbų. Visi 
susirinkę svečiai gausiu plojimu 
išreiškė padėką ir pasidžiaugė, kad 
ateina jaunos jėgos, kurios ir toliau 
tęs šias brangias skautavimo tradici
jas — „Dievui, tėvynei ir artimui". O 
nauja židiniečių vadovė sesė 
Lukienė jau kvietė visas į pirmąją 
sueigą, kuri įvyks sausio mėnesį su 
įdomia programa sesės Audronės ir 
Mykolo Pakščių namuose. 

Praėjus oficialiai šios popietės 
programai ir kun. Vaidotui Laba-
šauskui palaiminus vaišių stalą, 
vyko tikra puota, nes vaišių stalas 
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Židiniečių kalėdinėje sueigoje susitiko 
(iš kairės) Algis Lukas, Bronius Čikota 
ir kun. Vaidotas Labašauskas. 

Elvyros Vodopalienės nuotr . 

buvo nuklotas sesių suneštais val
giais ir gardumynais. Ilgai dar tęsėsi 
vaišės, o kalboms nebuvo galo, pagal 
jau įsigaliojusią tradiciją buvo ir 
dovanų pasidalinimas, kuris sukėlė 
daug juoko ir daug džiaugsmo. 
Laikas greitai bėgo, nesinorėjo dar 
skirstytis ir palikti tokią šiltą, šven
tišką aplinką. Pabaigai dar visi 
susėdę ir gavę sesės Meilės bei sesės 
Vidos paruoštus dainorėlius, baigėm 
šią šventę kalėdiškomis giesmėmis. 
Atsisveikinom su „Ateina naktis, 
Dievas yra čia..." 

Elvyra Vodopalienė 
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JOS DIDENYBE 
KORUPCIJA 

DANUTE BINDOKIENE 

VYTAUTAS VISOCKAS 

„Tu esi page idau jamas mano 
namuose , malonus mano širdžiai, 
tač iau mano asmenin ia i jausmai 
netur i nieko bendra su šiuo atveju. 
Aš nesu George Washington, aš esu 
JAV prezidentas. Būdamas George 
Washington, aš padaryčiau viską, 
kad tau padėčiau, bet kaip preziden
tas aš nieko negaliu..." 

J ū s , skaitytojau, be abejo, ži
note, kad George Washington taip 
yra a t sakęs savo draugui , norėju
siam gaut i paskyrimą. 

O, kad mums toks prezidentas! 
Tokių prezidentų šiais laikais, tik
riausiai , iš viso nėra. 

Mes žinome, kad pirmasis nau
jausių laikų mūsų prezidentas buvo 
„dosnesnis". Š iandien Lietuvoje 
daug kas būtų kitaip, daug ko ne
bū tų š iandien Lietuvoje, gal nei 
„paksogeito", nei „abonento" skan
dalų šiandien nežinotumėm, jeigu 
mūsų prez identas bū tų pasielgęs 
panašiai , kaip pasielgė George Wa-
shington. 

Visokių pavojų per šį nepriklau
somybės laikotarpį Lietuva yra 
patyrusi . Kai kurie j a u praėjo, nuto
lo. Ryškėja pavojus, kur is visada eg
zistavo, tačiau jam neskyrėme rei
kiamo dėmesio. Taip, tai amžinoji, 
nenugalimoji korupcija. Lietuvoje ji 
taip išsikerojo, taip visur ir visus 
apraizgė klastingais savo čiuptuvais, 
kad dažnai jos net nepastebime arba 
jaučiamės prieš ją bejėgiai. 

Mes, eiliniai kyšių davėjai, kar
tais ne t kyšių ėmėjai, apie jo dideny
bę korupciją nedaug ką teišmanome. 
Šitą aš supratau Pilietinio aljanso 
prieš Korupciją konferencijoje „Pi
liečių į t raukimas — vienintelis vais
tas nuo korupcijos?", kur i įvyko 
gruodžio 8 d. Vilniuje, taip pat susi
pažinęs su iš ten parsineštomis kny
gomis (Robert Kl i tgaard , Ronald 
Maclean—Abaroa, H. Lindsey Parris 
— „Korumpuoti miestai. Praktinis 
korupcijos gydymo ir prevencijos 
vadovas"; „Tansparency Interna
tional" Lietuvos skyrius, Lietuvos 
Laisvosios rinkos inst i tutas, Pilie
tinės visuomenės inst i tutas , Žmo
gaus teisių stebėjimo institutas — 
„Kaip pažaboti korupciją???"). 

Tikriausiai esu labai naivus, nes 
kar ta i s pagalvoju, kad, jeigu Algir
das Brazauskas ir Ar tūras Zuokas 
minėtas knygas būtų perskaitę, ypač 
dr. Jolantos Pal ikauskai tės straipsnį 
„Užsienio valstybių politikų veiklos 
reglamentavimo praktika", jie jau 
būtų atsistatydinę. Na, A. Zuokui 
šių dviejų knygų gal nepakaktų, nes, 
kaip sako didžiausias jo priešas, 
Vilniaus savivaldybėje Kęstutis Ma
siulis, „arba jo kojos per silpnos, 
arba uodega per ilga". Greičiausiai 
uodega labai ilga ir priverta. Abu šie 
labai nepanašios praei t ies vyrai 
vienodai mano, kad jeigu politikas 
dar be atrankių, tai j is yra moralus. 
O ant rankių nei vienam, nei kitam 
neuždėsi. Vilniaus merui — dėl to, 
kad Seimas viską su savo komisija 
sugadino: „Tokios politikų komisijos 
bando sudaryti įvaizdį, kad politikai 
kovoja prieš korupciją, bet iš tikrųjų 
tokiu būdu t rukdoma viešojo intere
so gynimui, paralyžiuojama teisė
saugos pareigūnų veikla, nes jie turi 
laukti , kokį sprendimą priims poli
tikai. Kaltininkai, jei jie po politikų 
įsikišimo į procesą ir būtų atiduoti 
te ismui , galėtų Europos žmogaus 
teisių teisme reikalauti , jog byla turi 
būti nu t raukta , nes buvo nagrinėja

ma politikams darant spaudimą", — 
taip mano ne tik Žmogaus teisių ste
bėjimo instituto valdybos pirmi
ninkas advokatas Kęstutis Cilins-
kas, bet ir kai kurie kiti teisininkai. 
Seimūnai buvo kitokios nuomonės. 
Seimo narė Nijolė Steiblienė konfe
rencijoje K. Čilinskui ir pritarė, ir 
prieštaravo: teisėsauga labai vilkino 
tarti savo žodį, todėl Seimo nariams 
teko įsikišti. 

Gaila, stambi žuvis ir šį kartą 
paspruks, nes kažkas apdairiai su
pjaustė tinklą. O taip reikėtų būtent 
„stambios žuvies"! Tada žmonės gal 
patikėtų, kad su korupcija kovojama 
ne tik žodžiais. Dabar jie mato, kad 
visuomenėje triumfuoja begėdžiai, 
piktnaudžiautojai, akiplėšos... J ų 
nusikalstamos veiklos laukas platus: 
kyšininkavimas, turto prievartavi
mas, prekyba įtaka, sukčiavimas, 
„vokeliai", lėšų švaistymas ir 1.1., ir 
t.t. — visa tai ir daug kas kita telpa 
į korupcijos sąvoką. Į ją telpa nele
galios vilos paežerėse ir paupiuose, 
senagirėse ir parkuose. Išgirsti gra
žų žodį Neringa — ir jis jau asocijuo
jasi ne su auksinėmis kopomis, žyd
romis mariomis, o su žodžiu „korup
cija", su valdžios bejėgiškumu ir veid
mainiškumu. Kaltų nėra ir nebus, 
kad ir kiek bejėgiškai prezidentas 
skėsčiotų rankomis arba grūmotų. 
Dega Žvėrynas, Užupis, Šnipiškės — 
ir supranti, kad dega ne tik namai, 
bet ir įstatymai, teisėsauga... Žodis 
„žiniasklaida" taip pat jau turi kitą 
prasmę: dažnai tai būna „netiesos 
sakymas" arba „tiesa pagal užsa
kymą". 

Užkrečiamos, visur esančios, 
korupcijos bacilos sėkmingai daugi
nasi ne tik aukštosiose, bet ir vidu
rinėse, net ikimokyklinėse įstaigose. 
Minėtoje konferencijoje sociologinio 
tyrimo „Korupcijos reiškinys Lietu
vos aukštosiose mokyklose" duome
nimis rėmėsi Lietuvos studentų ats
tovybių sąjungos prezidentas Viačes
lavas Palkevičius. Buvo apklausta 
1,006 dieninių skyrių studentai (po 
503 iš universitetų ir kolegijų). 
Tyrimo metu paaiškėjo, kad korupci
ją studentai pirmiausia supranta 
kaip kyšininkavimą (23 proc), nesą
žiningumą (20 proc.) ir naudojimąsi 
tarnybine padėtimi (13 proc). Ko
rupcija aukštųjų mokyklų studentai 
nelaiko smulkių paslaugų ar dovanų 
teikimo ar gavimo. Tyrimo rezul
tatai buvo netikėti: 33 proc. prisi
pažino, kad jiems tekę duoti kyšį, 45 
proc sakė girdėję, kad tai teko dary
ti jų kolegoms, 6 proc. davė kyšį 
aukštosioms mokykloms, o net 2 
proc. — studentų atstovybių darbuo
tojams. Populiariausia kyšio davimo 
forma — „susimesti" dovanai prieš 
egzaminą (tai teko daryti net 52 
proc. studentų). Kyšiui išleista vi
dutinė suma — 126 litai. 60 proc 
apklaustųjų teigė, kad kyšio davi
mas visiškai išsprendė problemą, 29 
proc. — išsprendė problemą iš da
lies, o 4 proc. — liko nusivylę. 

„Juo toliau, tuo baisiau. Korup
cija aukštosiose mokyklose, pagal 
Transperancy international' duome
nis, yra trečioje vietoje, — sakė Stu
dentų atstovybių sąjungos preziden
tas V. Palkevičius. — Taip pat į 
dešimtuką pateko korupcija viduri
nėse mokyklose, korupcija iki mo
kyklinėse įstaigose, korupcija iki 
ketvirtos klasės. Tad pagalvokime, 
kas pas mus auga9 Iš vidurinės mo
kyklos jau ateina žmonės, kurie įsi
tikinę, jog privalo duoti kyšį". 

Baisu? Kaip čia pasakius? Pa-

Žvilgsnis atgal — su padėka 

Š
iandien daugelis su nuostaba 
kraipo galvas: nejaugi Kalė
dos jau praėjo? Tiek planuo

ta, tiek laukta, o štai — ir po Ka
lėdų! Gal ir gerai, kad Amerikoje 
prekybininkai pradeda „kalėdinį 
sezoną" kone nuo lapkričio pra
džios: jeigu ne reklamos ir nuolati
nis raginimas „pasiruošti šven
tėms", ko gero, net nepastebėtume, 
kaip Kalėdos atėjo ir — praėjo... 

Tarp Kalėdų ir Naujų metų — 
vos kelios dienos. Norom nenorom 
susimąstome: kas atlikta, ko nepa
daryta, kas prarasta, kas atrasta... 
Tačiau metams baigiantis nebūti
na vien svarstyti kas „buvo ar ne
buvo", svarbiausia — padėkoti 
Dievui už malones, gautas per 
praėjusius metus, ir žmonėms, ku
rie į mūsų gyvenimą atnešė savo 
gerumą, paslaugas, užuojautą, pa
ramą ir džiaugsmą. Visa tai mes 
mielai priimame, bet kartais — o 
tai labai žmogiška — užmirštame 
padėkoti. 

Ruošiant metinį šeštadieninio 
„Draugo" priedo turinį, kažkas pa
klausė, ar nebūtų verta ir viso 
laikraščio turinį paskelbti, tas la
bai palengvintų, ieškant straips
nio, pranešimo ar kitos informaci
jos. Deja, ta i neįmanoma net 
bandyti, nes per metus dienraštyje 
spausdinama šimtų šimtai ilges
nių ar trumpesnių straipsnių, ži
nučių ir kitos medžiagos. Tačiau 
šiandien verta prisiminti būrelį 
labai uolių „Draugo" bendradar
bių, kurie nuolat siunčia aprašy
mus, nuotraukas, straipsnius, ne
reikalaudami atlyginimo, tik norė
dami savo įnašu praturtinti laik
raštį. Daug šių darbštuolių tai da
ro ne vienus, ne dvejus, ne dešimt 
metų! 

Visi jų raš inius pažįstame, 
mielai skaitome ir galbūt nepagal
vojame, kad jie ne iš geresnio užsi
ėmimo neturėjimo, o iš pareigos tai 
daro. Taip pat nepagalvojame, kas 
būtų, jeigu jie iš šio darbo dirvonų 
pasitrauktų (kaip daugybė jau pa
sitraukė). Ir nesakykime: į jų vie
tą ateis kiti. Deja, ne taip lengva 
tuos „kitus" surasti, kai honorarai 
menki, kai visi skundžiasi laiko 
stoka. 

Tad šiandien norime ypač pa
dėkoti „Skautybės kelio" redakto

rei Irenai Regienei; „Iš ateitininkų 
gyvenimo" puslapį, redaguojančiai 
Vidai Kuprytei; kiekvieną savaitę 
naudingų patarimų JAV LB Socia
linių reikalų tarybos skiltyse pa
teikiančiai Aldonai Šmulkštienei; 
jau visą šimtą anglų kalbos pa
mokėlių išspausdinusiai Aušrelei 
Sakalaitei; puikių religinių straip
snių autorei ses. Onai Mikailaitei, 
daugybe įdomių ir taip reikalingų 
nuotraukų „Draugo" puslapius 
papuošiančiai Indrei Tijūnėlienei. 

Jeigu ne Vacys Rociūnas, Da
lia Augūnienė, Elvyra Vodopalie-
nė, Zita Petkienė, Jonas Daugėla, 
Mečys Šilkaitis, Petras Palys, 
Regina Juškaitė-Švobienė ir dar 
keli, kiek rečiau pasireiškiantys 
korespondentai, kaip žinotume, 
kas vyksta Florida, California, 
New York, Michigan, Ohio lietuvių 
telkiniuose? Veikla visur reiškia
si, bet ji — tarytum šauksmas akli
nai uždaroje patalpoje: nuaidi tik 
labai maža erdve ir išnyksta. Kai 
toji veikla aprašoma, ją ne tik 
paskaito daugelis, bet pasisemia 
minčių, įkvėpimo ir savo telkinyje 
kažką panašaus sukurti, padaryti. 
Be to, rašinys išlieka, kaip to 
telkinio veiklos istorija. 

„Draugas" tikrai nebūtų toks 
įdomus be Stasės Semėnienės, 
Algio Zaparacko, Aušrinės Kin-
kienės, Alekso Vitkaus, Juozo Gai
los, prof. Justino Pikūno, dr. Vy
tauto Bieliausko straipsnių... Yra 
tokių pasišventėlių ir daugiau — iš 
jų ypač išskiriant Edvardą Šulaitį, 
kuris ne tik dažnai aprašo bei 
nufotografuoja ciceriškių lietuvių 
veiklą, bet ypač gražiai savo me
džiaga pripildo sporto skyrių. Šiuo 
metu jis sunegalavęs, tad linkime 
greitai pasveikti ir nedelsiant vėl 
įsijungti į žurnalistinius darbus. 

Šios kelios, čia paminėtos pa
vardės dar nereiškia, kad „Drau
gas" nesidžiuoja ir nesidžiaugia vi
sais savo bendradarbiais: ir tais, 
kurie rašo be honorarų, ir tais, ku
rie aprašo savo labdaros bei vi
suomeninę veiklą. Visi tie straips
niai būtinai reikalingi, kad lietu
viškas visuomeninis gyvenimas 
būtų kiek galima išsamiau, ryš
kiau pristatomas. Dėkojame vi
siems ir kviečiame kuo daugiau, 
kuo dažniau rašyti! 

šaulyje būna baisiau. Pavyzdžiui, 
Bolivijos mieste La Pase, kai sužinai 
iš minėtos knygos „Korumpuoti 
miestai". Pasaulyje būna ir pavydėti
nai gerai, kaip, pavyzdžiui, toje 
Amerikoje, kurios prezidentai net 
savo draugams nieko padėti negali. 

Ne taip baisu pasidaro, kai suži
nai, kad nesunaikinamą korupciją 
vis dėlto galima apriboti, sumažinti. 
Kaip? Reikia, kad visuomenė dau
giau nutuoktų apie korupcinius 
mechanizmus, korupcines sistemas, 
kurios pavojingesnės net už pavie
nius „abonentus" ir „prezidentus". 
Reikia daugiau nepakantumo korup
cijai, o ne bejėgiško „visi jie tokie". 
„Daugelis politikų ir pareigūnų 
neturi aiškios nuomonės dėl korupci
jos. Jie gali nuoširdžiai ja bjaurėtis 
ir siekti ją išnaikinti, nors kartu gali 
joje dalyvauti ir leisti jai pasireikšti" 
(„Korumpuoti miestai"). Kai kuris 

studentas net nepagalvoja, kad gėlės 
dėstytojui prieš egzaminą — ne 
tokios „nekaltos", kaip gėlės po egza
mino, tik, deja, pastarųjų įteikiama 
žymiai mažiau. Kai įtakingo dien
raščio žurnalistė, poliklinikos dar
buotojos atvesta, į gydytojos kabi
netą užeina aplenkdama gerą pusva
landį už durų eilėje laukiančią 
senutę (pavyzdys, papasakotas mi
nėtoje konferencijoje) — sulaužoma 
ne tik Hipokrato priesaika, bet ir pa
minama piliečių teisė į objektyvią 
informaciją — vis dažnesnis reiš
kinys lietuviškoje žiniasklaidoje. 

Korupcija grasina ne tik Lie
tuvai, bet ir visam demokratiniam 
pasauliui. Jūs nesate vieni, jūs tu
rite draugų, — kalbėjo JAV amba
sadorius Lietuvoje Stephen Mull. 
Kai kur pasaulyje „korupcija šaudo", 
o pas mus dar ne, — sakė vieni. Jau 
nešaudo, — sakė kiti. 
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KOVOS BŪGNO 
NEMUŠIAU 

(Atsakant į M. Remienės gruo
džio 14 d. laišką „Apie susiprieši
nimą") 

Pagarbos ver ta LB Kultūros 
taryba ir jos p i rmininkė Marija 
Remienė, t iek daug metų beruo-
šianti premijų šventes ir besirū
pinanti mūsų kultūrine gyvybe. • 

Dvi dienas prieš premijų šventę 
Kultūros taryba buvo suruošusi Dai
lės muziejuje, Lemonte, Lietuvos 
Respublikos kultūros viceministro, 
kompozitoriaus Faus to Latėno ir 
kitų švietimo ministerijos darbuoto
jų priėmimą. Buvome raginami 
klausti klausimus. Kultūros tarybos 
pirmininkė ieškojo galimybių, kaip 
atsikviesti iš Lietuvos didesnius 
ansamblius, bet dėl finansinių sun
kumų svečias nesuteikė jai jokių vil
čių. Jei mes Amerikoje neišgalime, 
Lietuva juo labiau neišgalinti. Vietoj 
to svečias ragino mus dar per bū
simą penkiasdešimtmetį palaikyti 
gyvą Čikagos Lietuvių operą, o prie 
to prisidėsianti ir Kultūros ministeri
ja. Kai iš svečio buvo patir ta, kad ne 
Kultūros •ministerijos paskirtis ap
ginti lietuvių kalbą nuo svetimybių, 
buvo kiek susiginčyta, ir, iškilmingai 
prasidėjęs, priėmimas lyg ir prarado 
savo žibėjimą. 

Rytojaus dieną, nuvykau į Čika
gos Jaunimo centre vykusį Liaudies 
ins t rumentų ansamblio „Gabija" 
penkmečio ir Balio Pakšto 100 metų 
gimimo jubiliejaus koncertą. Giliai 

sujaudintas jaunų atlikėjų gerai 
sudaryta ir meniškai atlikta progra
ma, prisiminiau svečio viceministro 
žodžius ir nejaukiai pasijutau, pa
galvojęs, kad galėsim gal dar ilgai 
turėti gyvą lietuvių operą, bet ne
palaikydami tokio muzikalaus ir lie
tuviškai nusiteikusio jaunimo, galim 
prarasti ir operos kolektyvui, ir pub
likai labai svarbų prieauglį. Todėl 
mano straipsnyje mes ta abejonė, 
kad į šį renginį „vargiai atsilankęs 
bent vienas Kultūros tarybos narys", 
buvo daugiau jausmingas apgailes
tavimas, negu kaltinimas. Dar la
biau apgailėtina, jei šiame koncerte 
nedalyvavo svečiai kultūrininkai iš 
Lietuvos, o tai būtų padėję mums 
labiau vieni kitus pažinti ir suprasti. 

M. Remienė teigia, kad LB Kul
tūros taryba savo darbus planuoja iš 
anksto. Bet lapkričio 13-osios pre
mijų šventė buvo gan staigiai nu
kelta į 27-tą, neatsižvelgiant į Sak
ralinį koncertą, o senoji data net per 
dvi savaites nebuvo atšaukta iš per 
Internetą skelbiamo įvykių kalendo
riaus „Kas, kur, kada?" Iš to ir išva
da, kad toks „elgesys supriešina mū
sų kultūros darbuotojus, kurių ir 
taip ne per daug turime". Nesijaučiu 
„kovos būgną mušęs", ką nors už
gavęs ar apkaltinęs, o rašant apie še
šis koncertus, pasitaiko kai ko gerai 
nenugirsti ar ne taip išsireikšti. 

F a u s t a s S t ro l i a 

„Draugą" skaito mano šeimi
ninkas, tai perskaitau ir aš, o kitą 
Čikagoje leidžiamą lietuvišką laik
raštį nusiperku, kai atvažiuoju į 
lietuvių parapijos bažnyčią Mar-
ąuette Parke. Palyginusi tuos du 
laikraščius, turiu porą pastabų arba 
priekaištų „Draugui". Visų pirma 
jam trūksta skelbimų. Kai reikia pa
prasčiausios paslaugos ar daikto, 
kelios reklamos to nepatenkina. Rei
kia tuomet ieškoti amerikietiškame 
laikraštyje (mano šeimininkas kas
dien gauna „Chicago Sun-Times") 
arba ir tame antrame lietuviškame 
(pavadinimo nerašau, nes turbūt ne
spausdintumėte — girdžiu kad vyks
ta tarp jūsų konkurencija) laikrašty
je. „Draugu" susidomėjimas būtų 
didesnis, jei būtų daugiau reika
lingų skelbimų. 

Kita pastaba: kodėl nespausdi
nate kontroversiškų straipsnių, pvz., 
apie parapiją Marąuette Parke? Kiti 
lietuviški laikraščiai tai daro. Ar 
„Draugas" yra tiek suvaržytas ir 
bailus, kad bijo teisybės? 

Nesakau, kad viskas jūsų laik
raštyje neįdomu — yra tikrai gerų 
straipsnių, gražiai atrodo nuo
traukos, daug žinučių, labai įdomūs 
politiniai puslapiai, nes juose žinios 
šviežios, su malonumu skaitau „Mū
sų virtuvę", net kai kuriuos receptus 
pasiunčiu mamai į Lietuvą, gerai 
rašo Vytautas V. Landsbergis, V. 
Visockas, ypač patinka šeštadieninis 
priedas. Jeigu kiek pasistengtumėte 
ir a tkre iptumėte dėmesį į mano 
pastabas, „Draugas" daug pasitai
sytų. 

Labai prašau mano pavardės ne-

DU PRIEKAIŠTAI 
DRAUGUI" 

spausdinti, nes galiu susilaukti ne
malonumų. Jūsų informacijai pride
du ir savo koordinates. 

Miglė Silva R. 
Oak Lawn, IL 

Redakc i jos p a s t a b a . Dėkoja
me už laišką ir net už priekaištus. 
Visuomet atkreipiame dėmesį į 
skaitytojų (nors ir ne nuolatinių) pa
geidavimus. 

Visų pirma, mes „nebijome" 
spausdinti kitų laikraščių pavadi
nimų, tačiau niekuomet su jais nei
name į ginčus ar polemikas. Jūsų 
minimas savaitraštis yra „Amerikos 
lietuvis", kurį „Draugo" redakcija 
gauna ir taip pat skaito. 

Už reklamų kiekį ar kokybę re
dakcija neatsako, nes tai „Draugo" 
administracijos darbo laukas. Dėl 
priekaištų, kad nespausdiname 
„kontroversinių straipsnių" tegali
me tiek pasakyti: „Draugas" neužsi
ima piktais, užgaunančiais straips
niais, gandais, kažkieno „sąskaitų 
suvedinėjimu" ir visu tuo, kas skal
do mūsų visuomenę. Net jeigu bū
tume pavadinti „bailiais", šios nuos
tatos nekeisime. Mes taip pat tiki
me, kad išlaikyti lietuvišką parapiją 
(jos ir taip sparčiai nyksta) yra svar
biau, negu neapykanta kai kuriems 
dvasininkams arba kitų iškėlimas į 
„kulto viršūnes". Jeigu tą parapiją 
prarasime, praradimas bus visiems 
laikams. Prisiminus, kaip mūsų tau
tiečiai kituose miestuose (pvz., 
Bostone) kovoja dėl lietuviškos para
pijos išlikimo, kalti vinis į dar gyvą 
lietuviškos parapijos kūną atrodo 
nelogiška. 

CLM Kalėdinis pasirodymas š.m. gruodžio 17d . . Mokyklinis choras dainuo
ja su Kalėdų seneliu. Laimos Apanavičienės nuotr. 

KODĖL REDAKCIJA 
NESUSIRŪPINA? 

„Drauge" matome vis daugiau 
svetimžodžių, vad inamų lietuvių 
kalbos „naujadarų". Kai kada re
daktorė ,Jaučia pareigą" net dėl jų 
pasiteisinti: esą, tai dabar Lietuvoje 
vartojama „naujoviška, moderni kal
ba", kurios neįmanoma išvengti. 

Žinau, kad dėl lietuvių kalbos 
mūsų vyresniej i tautiečiai labai 
sielojasi ir tie „naujoviški žodžiai" 
juos erzina. J ie erzina ir mane, bet 
kol kas vis tylėjau, suprasdamas ir 
dienraščio redaktorių padėtį (prieš 
vėją nepapūsi). Tačiau gruodžio 21 
d. 11 puslapyje išspausdinta užuo
jau ta — tai j au kalbos darkymo vir
šūnė. Kaip galima išspausdinti žodį 
„collegai"? Ta i , t iesa, t a rp t au t i 
nis žodis, ku r i s buvo vartojamas 
ir Lietuvoje senesniais laikais, bet 
mes rašydavome kolega, kolegos. 
Jeigu mėginama rašyti angliškai, tai 
taip pat klaida, nes žodis yra „col-
league". O gal tai korektūros klaida, 
kurių „Drauge" niekuomet netrūks
ta. 

V i k t o r a s J . J o n a u s k a s 
Naperville, IL 

Redakc i jos p a s t a b a . Šio skai
tytojo minimas žodis (collegai) buvo 
išspausdintas apmokamoje užuojau
toje, kurios autorės griežtai pabrėžė, 
kad nieko negalima keisti — kitu at
veju nemokės sąskaitos. Galbūt pa
stebėjote, kad ta pati užuojauta buvo 
išspausdinta anksčiau su pataisytu 
žodžiu — „kolegai", tačiau turėjome 
ją pakartoti su tokiu tekstu, kuris 
buvo atsiųstas. 

Tuo pačiu dar kartą primename, 
kad skelbimų ar kitos apmokamos 
medžiagos redakcija netaiso, visa tai 
paprastai atsiunčiama administraci
jai, dažniausiai su siuntėjo pastaba, 
kad viskas būtų išspausdinta taip, 
kaip atsiuntė. Tačiau redakcija pa
silieka teisę taisyti neapmokamų 
pranešimų, skelbimėlių, spausdi
namų paskutiniame dienraščio pus
lapyje, kalbą. 

Nors dėl visų kitų šio skaitytojo 
pastabų „kaltę prisiimame", bet dėl 
užuojautos tekste išspausdintų žo
džių — ne. 

Galbūt čia dar verta pridurti, kad 
redakcija už skaitytojų laiškų turinį 
neatsakinga: tai nebūtinai redakci
jos, bet laiškų autorių nuomonė. 

KUR TEISYBĖ? 
Štai „Miami Herald" laikraštis 

rašo, kad vienam kaliniui pamait int i 
Miami-Dade County kalėjime išlei
džiama 2.19 dol. per dieną. Tuo pa
čiu — Amerikos kariui Guan ta -
namo bazėje skir iama 8.25 dol. į die
ną maistui, o teroristams, kuriuos 
tie kar ia i saugo, geraširdis , bet 
minkštaprotis , Dėdė Šamas išmeta 
net 12.68 dol. per dieną. Mat, varg
šams „kankin iams" reikia specialios 
musulmoniškos dietos. 

Tuo ta rpu ses. Ona Mikailaitė 
„Drauge" ašaroja, kaip tie teroristai 
kankinami.. . J ie kitatikiams galvas 
kapoja, moteris ir vaikus žudo, o mes 
j iem specialią dietą paruošiam! 

Negana to, tiems fanatikams dar rei
kia maldos kilimėlių ir Korano kny
gų. Gal dar ir „vaidilučių" pareika
laus? 

O ką bekalbėti apie 2 milijonų 
„penktąją koloną" pačioje Ameri
koje. Kai mes vaikus šeštadieninėse 
mokyklose mokome lietuviškai, tai 
jie savo mečečių salėse skiepija ne
apykantą, kaip tuos mūsų vaikučius 
(amerikiečius — „infidel") susprog
dinti. 

0 tempora, o mores — gal ge
riau Dėdė Šamas būtų pasikoręs... 

C h a r l e s (Karolis) R u p l ė n a s 
Chicago, IL 

LIETUVA = NR.l? 
Skaitau „Apmąstymus iš Elli-

cott miestelio" ir beveik verkiu: pa
sirodo. Lietuva esanti pirmoje vie
toje Europoje! 

Dar kar tą skai tau ir negaliu 
tikėti: iš mūsų gražiosios, brangio
sios Lietuvos daugiausia mergaičių 
:r mere r u įsidarbinusios vadinamoje 
..soniau>;o;e pasaulio profesijoje" 

Nuo arabų emiratų ligi Londono... 
Vien Londone tokį „darbą" dirban
čių iš Lietuvos yra apie 7,000! 

Ar tai 50 metų okupacijos pavel
das, ar tai kraštutinis materializ
mas9 Ar abu kartu? Šiaip ar taip. 
Lietuva yra bent kur Nr. 1: 

A n t a n a s Klimas 
Rochester, NY 
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KODĖL PREMJERAS 
NEGALĖTŲ BŪTI RENKAMAS 

TIESIOGIAI? 
MINDAUGAS LINGE 

Seimui pradėjus procedūrą, 
siekiant įteisinti tiesioginius merų 
rinkimus, knieti pabandyti įsivaiz
duoti, kaip veiktų įgyvendinti pla
nuojamas mechanizmas. 

Pirmiausia įdomu, kodėl Sei
mas , užsimojęs j au artėjančiuose 
savivaldybių tarybų rinkimuose pa
maloninti rinkėjus galimybe tiesio
giai išsirinkti savo savivaldybės pir
muosius asmenis — merus, kurie, 
neturėdami galios daryti įtaką savi
valdybių tarybų sprendimams, bus 
priversti tik juos vykdyti, nesirengia 
imtis ir kitų Konstitucijos pataisų — 
na, pavyzdžiui, įteisinti tiesioginius 
ministro pirmininko rinkimus? Va
dovaujantis panašia logika, kaip tai 
daroma, siekiant tiesioginių merų 
rinkimų — šiam siūlymui pagrindas 
būtų analogiškas: žmonėms tai pa
tiktų, būtų didinama demokratija ir 
labiau atskiriamos atstovaujančioji 
ir vykdomoji valdžia Lietuvos poli
tinėje sistemoje. Tikriausia ne vie
nas mintyse jau spėjote pagalvoti — 
absurdiškas sumanymas: ar racio
nalus ir nuoseklus darbas galėtų 
vykti, jei, tarkim, Seimo daugumoje 
— darbininkas Viktoras Uspas-
kichas, o vyriausybės vadovu iš
renkamas politiniam elitui priskiria
mas dabart inis opozicijos lyderis 
Andrius Kubilius? Kiek ilgai ir kiek 
veiksmingai dirbtų tokia vyriausybė. 
jei Seimas tik ir taikytųsi išgrūsti 
nesavą ir nepageidaujamą prem
jerą? Vyriausybei norint sėkmingai 
dirbti — gyvybiškai svarbus Seimo 

palaikymas. Netgi ir dabar, kai vy
riausybę formuoja daugumą Seime 
turinčios partijos, 15 metų prakt ika 
rodo, kad, nepaisant Seime turimos 
daugumos, vyriausybės trapios, ne
skaitant iki šiol atrodo nepajudi
namo, bet jau kle(i)bančio A. Bra
zausko. Kas gali paneigti, kad pa
našiai nenutiks ir su tiesiogiai 
renkamais savivaldybių vykdomo
sios valdžios atstovais — merais, nes 
pagal pateiktą mechanizmą — savi
valdybių tarybos turėtų teisę at
šaukti tiesiogiai išrinktus merus . 
Tad ko siekiama — stabilios poli
tikos ar nuolatinės erzelynės? 

Kitas abejonių keliantis dalykas 
— merą rinks tiesiogiai savivaldybės 
teritorijoje gyvenantys rinkėjai, ta
čiau išrinktas meras būtų atskaitin
gas ir savivaldybių taryboms, ir 
rinkėjams. Bandykime įsivaizduoti 
šalies prezidentą, kurį išrinko tau ta , 
atskaitingą Seimui. Taip ir kyla su 
logika prasilenkiantys pavyzdžiai — 
nepasirašo prezidentas įstatymo — 
tai Seimas kviečia ant kilimėlio 
prezidentą pasiaiškinti, o besisve
čiuodamas kokioje užsienio šalyje ne 
tam pirma ranką padavė ar ne tam 
nusišypsojo — ir, žiūrėk, — j au Sei
mas ir inicijuoja prezidento ats taty
dinimo procedūrą. 

Pradėjus kalbėti įsivaizduoja
mais pavyzdžiais, norėtųsi pamo-
deliuoti dar vieną, su atsakomybės 
klausimais susijusią bei visai įma
nomą situaciją: tiesiogiai išr inktas 
meras dalyvauja susitikimuose su 
savivaldybės gyventojais, priiminėja 
juos rūpimais klausimais, šie pikti-

Š.m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Įvyko VVashingtcn, DC, 
lietuvių susipažinimas su amb. Vygaudo Ušacko knygos .,Kalbu, straipsniu ir 
interviu rinkinys''. Elvyros Vodopaitenės nuotraukoje (iš kairės;: Re 
Nerija Kasparai su amb. Vygaudu Ušacku. • . 
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nasi tam tikrais dalykais — o meras; 
ta i ne mano kompetencija, tai tary
bos sprendimas, nieko negaliu pa
daryti — ką taryba nusprendžia, tą 
ir tenka vykdyti. Pabandykim įsi
vaizduoti tiesiogiai i š r inktą vy
riausybės vadovą, gyventojams besi
aiškinantį dėl prasto Seimo darbo — 
utopija, tačiau savivaldos modelis ir 
siūlomos Konstitucijos pataisos su
teikia prielaidas tokioms situacijoms 
ats i ras t i savivaldybėse. Aišku tik 
viena — savivaldos darbas būtų pa
ralyžiuotas, o žmonės t ik tada ir te
suvoktų, kam jie tiesiogiai tuos me
rus rinko, jei šie yra tik vykdytojai. 

Ekonominių dalykų ta ip pat 
negal ima nutylėti — tiesioginių 
merų rinkimų iniciatoriai paskaičia
vo, kad tokie rinkimai atsieitų vals
tybei papildomu vienu milijonu litų. 

Tačiau kiek valstybei kainuos savi
valdybių taryboms neįt ikinantys, 
bet piliečių išrinkti merai, jei 
atstatydinus reikės jiems perrinkti 
organizuoti vis kitus rinkimus? 

Įsigilinęs į tai ko siekia Seimas, 
įteisindamas tiesioginius rinkimus, 
šiek tiek sutrinki — tokia sistema 
dabar puikiausiai egzistuoja ir 
veikia: atstovaujamoji valdžia ats
kir ta nuo vykdomosios — meras, po
litinė figūra, vadovauja politinius 
sprendimus pri imančiam tarybos 
darbui, o vykdomajam aparatui va
dovauja savivaldybės tarybai ne
priklausantis savivaldybės adminis
tracijos direktorius. Tačiau valdan
čiosios daugumos noras išrasti dvi
ratį stipresnis už elementarią lo
giką. 

Išėjus laukan prie ežero, kuris, deja, buvo 
užšalęs ir apsnigtas, šelmės snaigės žaismingai, 

bet švelniai krito ant mūsų veidų, matyt, angelai 
aukštybėse vėlai kratė savo pūkinius patalus. 
Ach, koks puikus jausmas — didis malonumas 
pavasarį būti prausiamam iš dangaus. Ir Suni čia 
atskleidė vėl kitą indėnų legendą: gražuolė mėly
nakė auksakasė Inca princesė (indėnė — gelton
plaukė, mėlynakė?) ėjo pasivaikščioti prie ežero, 
netyčia paslydo ir nuskendo. O ežeras pavirto taip 
stipriai mėlynu kaip jos akys. Jos mylimasis grą
žė rankas raudodamas, suklupęs ant ežero kran
to. Pagal tą legendą ir Portillo viešbutis dažytas 
geltonai, o jo stogas (ir visų šalutinių pastatų sto
gai) — mėlyni. 

Prieš išvykdami dar ilgai lūkuriavome aikštė
je, negalėdami atsigrožėti Aukščiausiojo sukurtu 
nuostabiu pasauliu. Reginys impozantiškas! Kaip 
toje lietuviškoje dainoje... „kur tik pasižiūri — 
vien aukšti kalnai..." iš vienos pusės žvilgsnis kal
no viršūnės nepagauna, nes ji, perskrodusi debesį 
(taip aukštai iškilusi), jame ir pasislepia, žvelgi į 
kitą pusę — apačioje paliko kalnų krūva, ne-
spėjusieji prisivyti, tai vėl priekyje, kaip kokie 
aukšti bokštai, „iškilieji Andai, apsupę žavų ežerą. 
Net erdviame, akmenimis grįstame kieme, kuria
me jauties it paukštis didžiuliame lizde, vidury 
pūpso kalnas, panašus į sudribusio didžiulio 
dramblio nugarą. Nei viename anksčiau lanky
tame kalne neteko regėti panašaus vaizdo. Mūsų 
grupės Miriam iš Tennessee, priėjusi prie kalno, 
sugriebė tik ką šviesiai pasnigto sniego gniūžtę, 
godžiai jį rijo. Juokdamasi pasakiau jai: „O Švedi
jos karalienė Kristina prausėsi sniegu!" Na, ir 
pradėjo ji mane kamantinėt i , kuo pasižymėjo 
Kristina, ką ji nuveikė ir pan.? Vaje, tai ir įklim
pau?! 

Suglaustai tik pastebėjau, jog 17 a. Švediją 22 
metus valdė karaliene Kristina, perėmusi sostą 6 
metu amžiaus su karalystės regentu. Karaliaus 
Gustav II Adolfo vienturtė duktė, tėvo įsakymu, 
buvo mokoma bei auklėjama kaip berniukas -
princas. V : - pat vaikystes n pasižymėję -, K;;; 

ŠUOLIS IS RUDENS 
Į PAVASARĮ 
Lankant keturias 

Piety Amerikos šalis 
STASĖ E. SEMĖNIENĖ 
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protiniu išsivystymu, jog nustebino žymųjį filosofą 
Descartes, kuris buvo pakviestas iš Prancūzijos ją 
mokyti. Karalienė Kristina palinko į katalikybę 
(protestantų tautoje?) ir atsisakė savo sosto, kad 
galėtų atvirai praktikuoti savo anksčiau slaptą 
katalikų tikėjimą. J i norėjo tai priimti viešai taip, 
kaip būtų mokslinio bei meninio renaissance cen
tre. 

Perėjusi į kata l ikų tikėjimą, ji pasirinko 
Maria Christina Alexandra vardus ir persikėlė į 
Romą, kur savo tur tų bei buvusios padėties dėka 
tapo visuomenės centre. Ji buvo to amžiaus įžy
miausia konvertite į katalikų tikėjimą, o taip pat 
garsiausia to meto moteris, net pralenkusi Ang
lijos karalienę Elizabeth I. 

Kristina mirė Romoje, būdama 63 m. amžiaus, 
ir paliko savo didžiulę bei sėkmingą biblio

teką popiežiui. J i yra t iktai viena iš keturių mo
terų, kurioms buvo suteikta garbė būti palaido
toms Šv. Petro Bazilikos rūsyje, kur laidojami 
popiežiai. Vėliau jai buvo išrašytas paminklas ir 
puošia koloną ar t i Michelangelo skulptūros Pieta. 

Vakare mus nuvežė Santiago mieste į auten
tišką Čilės restoraną „Cocina Magica" („Stebuk
lingas virimo menas"), tradicinio ispaniško skonio 
svetainę. Sienos dengtos natūraliu medžiu, me
niškai išdrožinėti mediniai laiptai, milžiniška de
koratyvinė vyno statinė tipinga vynu pasruvu
siam kraštui . įvairaus rašto akmeninėmis piv*.-
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sienos nukabintos meniškais papuošimais. Šilta ir 
jauku, lyg ispanų namuose. Čia restorano savi
ninkas aiškino (ir davė net receptą) apie tradi
cinius empanadas, mėsos prikimštus apversti-
nius pyragaičius, čiliečių mėgiamiausią patiekalą. 
Šeimininkas vaišino tais skanėstais prieš vaka
rienę ir amerikiečiai kirto juos, lyg tik ką atvykę 
išbadėję pabėgėliai, o tas „nelabasis" vynas kėlė 
jau ir taip įsisiūbavusią nuotaiką... Kaip tyčia šei
mininkas ragino „mamos Elenos valgomajame 
vaišintis meiliai ir užmiršti, laimei ir širdgėlai, 
mirtingam ir dieviškam atsiminimui".... Pusiau 
apsvaigintas klegesys — draugiškas šurmylys, 
tarytum vakarieniautų viena didžiulė „susicemen-
tavusi" šeima, kėlė stogą ir greičiausiai pro 
atvirus langus sklindąs garsas net Andų kalnus 
stebindamas... 

Kitą rytą vėl puikių vaizdų „vaišinama", 
kelionė autobusu į pietus — Santa Cruz — 

pačią vyno krašto širdį — sostinę Colchagua 
slėnyje, palei legendinį Pan American plentą — 
greitkelį. Čia gamta keitėsi — apsirėdė kitais 
rūbais — gausybė įvairiausių rūšių palmių me
džių, kurių vykstant į šiaurę, neišvydome nei 
vieno, daugybė — ištisi, kiek tik užmatai, plotai — 
vynuogynų, kurių ryškus drovumas — taip aki
vaizdžiai bylojo šiaurėje, žydinčių sodų antplūdis 
ir visur pilna gėlių, gėlių... 

Pakeliui sustojome prie Casa Silva vyninės. 
Saulei plačia šypsena mus lydint, apžiūrėjome 
gražią sodybą, jos vyno „salonus", o paskui pra
sidėjo turistų pamėgtas „vyno ragavimas". Ten 
„girtuokliauti" nėjau, suplėkusių jų rūsių nelan
kiau, tiek ir tiek prisižiūrėjusi jų Ispanijoje. Visi 
jie panašiai vienodi. Gertrud Stein pasakytų: „A 
rose is a rose, is a rose!" Bent Ispanijoje, kur dau
giausia jie demonstruodavo „sherry", galėdavau 
juo pasmaližauti. Čia rašančiosios mėgstamas 
Harvey's Bristol Cream „sherry" — gaminamas 
Ispanijoje, o į butelius supilamas Didžiojoje 
Britanijoje, draugių medicinos daktarių „pripažin
tas sveiku" net širdžiai ar tur int kiek pakilusį 
Kraujospūdį. Bus daugiau 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

VAIKIŠKA LIGA— KIAULYTE 
Anądien ginčijomės su bičiuliu. 

J i s sako: o kodėl neatiduoti Lietuvos 
Viktorui? Tegu pavaldo, tegu Lie
tuvos žmonės įsitikina, kas yra kas 
— kad ateityje nebekiltų klausimų. 
Jei j iems iki šiol dar nepaaiškėjo, jei 
neužteko suklas to tų diplomų ir 
savųjų įmonių protegavimo, tyčio-
j imųsi iš Lietuvos prezidento ir kitų 
pare igūnų, jei l ietuviai yra avių 
banda, kurią galima pirkti už su
muštinius — tai ki taip jos neperauk-
lėsi, tik tokiu būdu! Jei kitos lietu
viškos partijos nesugeba susivienyti 
ir konstruktyviai dirbti, o tik kariau
j a viena prieš kitą — ir taip ištisus 
penkiolika nepriklausomybės metų, 
tai nėra kitos išeities — visą valdžią 
Darbo partijai! Ir baigdamas pridūrė 
— juk Viktoras, tai savotiška vaikiš
ka liga, savotiška kiaulytė, kuria 
reikia persirgti. Ir jeigu nepersirgsi 
dabar, tai paskui sirgsime žymiai 
sunkesne šios ligos forma. Pvz., nuo 
vaikystėje nepersirgtų vėjaraupių 
suaugęs žmogus net ir numirti gali... 

Bandžiau ginčytis, kad kažkodėl 
nenorėčiau Lietuvos laisvės Viktorui 
atiduoti. Ne vien dėl to, kad tūks
tančiai Lietuvos partizanų, laisvės 
kovotojų pakelės grioviuose išniekin
ti guli — jų auka buvo skirta ki
tokios Lietuvos kūrybai. Jie tikriau
siai nė už ką patikėti negalėtų, kad 
XXI amžiaus pradžioj pavargę, 
prasigėrę jų tautiečiai už Viktoro 
sumuštinius galės savo tėvynės iš
sižadėti... 

Ir ne dėl to nenorėčiau Lietuvos 
Viktorui atiduoti, kad jis rusas. Juk 
kiek daug yra nuostabių ir drau
giškų šios tautos žmonių: Bet kaž
kokia vidinė nuojauta sako, kad Lie
tuva šiam svet imtaučiui milijo
nieriui — ne tik biznio aikštelė. (Biz
nį ir taip, regis, j is čia pasidarė ne
blogą.) Priežastis turbūt kažkokia 
kita. Gal jis geras suvirintojas, vers
lininkas, tėvas ir 1.1. Bet ar ne ge
r iau Lietuvą būtų atiduoti tiems 
žmonėms, kurie su šiuo kraštu ir jo 
problemomis yra genetiškai suaugę. 
J u k būtų tarsi natūral iau, jei at
sakomybės už Lietuvos ateitį imtųsi 
tie, kas nuo kunigaikščio Gedimino 
laikų šią valstybę kūrė, kas buvo 
tremiami po 1831, 1863 metų suki
limų Sibiran, kas pokario miškuose 
kovojo, Bažnyčios Kronikas slapta 
leido ar okupuotos Lietuvos univer
sitetuose sovietmečiu mokino, mo
kėsi , laisvos vals tybės idėją vis 
puoselėdami. Tačiau kaip visa tai 
paaiškinti Lietuvos žmonėms, kaip 
juos paguosti ir suteikti viltį? Iš kur 
gauti lietuviškų* pinigų rinkėjų su
muš t in iams ir pamait int i tuos 
pavargusius bei įpykintus provinci
jos žmones? 

Bet mano bičiulis sako — nieko 
nebus . Neveltui mūsų tautiečiai 
Viktoro sumušt in ia i s šeriami. Ir 
neveltui žemaičio Žvagulio koncer
tais papirkinėjami... Nei Viktoras, 
nei koks Vladimir Putin pinigų lab
darai nemėto. Šitaip mūsų tautiečiai 
yra dresiruojami — jei gerai tar-
nausit , gausit dar sumuštinį, dar 
kartą Žvagulį atvešiu... Viktoras yra 
puikus dresiruotojas, žinantis, kad 
didžiuma lietuvių — tai emocijomis 
besivadovaujanti banda. Jiems „man 
atrodo" arba „aš negaliu pakęsti" yra 
svaresnis argumentas už paprastą 

biblijinį pamokymą — „pažinsite iš 
vaisių". Galbūt jie jau pernelyg pr
asigėrę, kad patys eitų dirbti, švies
tis ir savo namuose tvarkytis. Tad 
vis laukia mistinio gelbėtojo, kuris 
pašertų sumuštinukais, skambant 
Žvagulio muzikėlei. Arba atskristų 
Borisov malūnsparniais ir apibars
tytų almax'iniais saldainiais... 

Tada imama svarstyti, o kodėl 
lietuviai nemyli savo valdžios — ar 
iš tiesų ji tokia bloga? O gal kam 
nors paprasčiausiai apsimoka tokį 
negatyvų galvojimą skatinti? Kodėl 
lietuviai nekenčia savųjų valdžios ir 
ilgisi rusų? 

Ši neapykanta sau — tai ir tau
tinis bruožas, ir žiniasklaidos verslo 
dalis, — sako bičiulis. Žiniasklaidos 
magnatams toks piliečių susinieki-
nimas, toks savo menkystės pajuti
mas apsimoka — „skaidyk ir val
dyk"! yra toks rusiškas anekdotas, 
kuris baigiasi pasakymu — „vsie v. 
gavnie, a j a v bielom" („visi ap-
tapšnoti, o aš baltai pasipuošęs" — 
laisvas pažodinis vert imas) . Šis 
šūkis nūnai galėtų drąsiai tapt i kai 
kurių mūsų nacionalinių dienraščių 
devizu, kaip anksčiau būdavo — 
„Visų šalių proletarai — vienykitės!" 

Tada imame svarstyti — o kodėl 
į valdžią nebenori eiti kitokie 
žmonės? Ne viktorai, ne rolandai, ne 
kapinių artojai... Kodėl neina jaut
resni, sąžiningesni, pil ietiškesni, 
mažiau verslo interesų tu r in tys 
žmonės? Turbūt todėl, kad nebėra 
pagarbos valstybinį darbą dirban
čiam žmogui. Jei eini valdžion, turi 
žinoti, jog „monstrinė" žiniasklaida 
netrukus užpjaus, sensacijų besi
vaikydama. O su ja kovodamas, tu ir 
tavo šeima jokios ramybės neturėsit 
— taip galvoja, nervus tausojantis, 
kariauti nemėgstantis ir pr ivatų 
šeimos gyvenimą vertinantis pilietis. 
Tad į valdžią eina tik tie, kurie gali 
spaudos magnatams įtikti, susimo
kėti už reklamą, ar nuvažiuoti su 
jais į kokią nors Šri Lanką pailsėti. 
Arba turi tokią „skūrą" ant širdies 
užsiauginę, kad nebijo eiti į šį pilie
tinį karą. Pagaliau prieiname ben
drų išvadų: Lietuvoje vis dar tęsiasi 
vidaus karas. Kaip rytietiškoje pasa
koje apie berniuką drakono nugalė
toją, kuris, vos nugalėjęs pabaisą, 
pats tampa drakonu. (Jonas Mekas 
filme „Rojus dar neprarastas" yra 
pasakęs tokią mintį: „Jeigu tu nori 
padaryti kokį nors didelį gerą darbą, 
bet tam, kad jis pavyktų, prieš tai 
reikia padaryti kokį nors mažą blogą 
darbą, tai nedaryk to gero darbo)". 

Į valdžią Lietuvoje dažniausiai 
ateinama irgi karo būdu, t.y. — su
niekinant prieš tai buvusį. Taip 
lietuviai naikinasi patys, be jokių 
išorės priešų. Kada gi lietuviai 
supras, jog mes turim tapti vieningi, 
konsoliduoti, kaip sausio 13-osios 
naktį. Privalome būti gerai koordi
nuoti, kaip žydai, kiniečiai — neišsi-
barstę, nesusiniekinę ir, visų pirma, 
paisantys strateginių savo inte
resų... Mūsų yra labai mažai, lygi
nant su Rusija, Kinija — tad turime 
žūtbūt išmokti ieškoti tarpusavio 
taikos, ieškoti to, kas vienija, o ne 
kas skiria. . Turime išmokti būti 
diplomatais, taikdariais — šių lozo-
raitiškų manierų Lietuvoje itin 
trūksta. Kaip Juršėnui patinka ty

čiotis iš konservatorių, ta ip ir Ku
biliui p a t i n k a tą patį daryt i so
cialdemokratams. Vienas daro sub
tiliau, k i tas grubiau, bet esmė ta 
pati. Abu labu tokiu — kaip sakoma' 
liaudyje. 

Kartais atrodo, jog ir eiliniam 
lietuviui mylėti savo kraštą, savo 
artimą — yra gana nuobodu bei „ne
vyriška". Daug geriau duoti kai
mynui į kaktą, išsikeikti Delfyje, o 
po to nusigerti , žiūrint krepšinį... 

Taigi Lietuvoje vyksta karas — 
sąjūdistų prieš komunistus, stribų 
prieš pa r t i zanus , „Durnių laivo" 
skaitytojų prieš kitokių knygų skai
tytojus, paksis tų prieš zuokistus, 
kaimiečių prieš miestiečius. Kažkas 
neseniai pabandė „prasukti" elito 
karą pr ieš runkel ius , bet ši ka
gėbistinė viešųjų ryšių akcija, ačiū 
Dievui, lyg ir nenusisekė. 

Ir pagrindinis karo variklis — 
bulvarinė, užsakomoji žiniasklaida, 
kuriai ka ras — tiesioginis biznis. 
Verslas daromas labai paprastai — 
užsipuoli ir tol pjauni politiką ar 
kokį prekybos tinklų milžiną, kol 
užpultasis užsisako reklamą. Tada 
imi šlovinti, tiesinti kelius, rašyti 
panegyrikas, visokias „SOS Pagal
bas" filmuoti... 

Vienas prisiminimas. Prieš porą 
metų su bičiuliais kū rėme poli-
t inę -ana l i t inę laidą LRT „Dviese 
valtyje". Jos tikslas buvo — susodin
ti priešingų politinių pusių vadovus 
draugiškam pokalbiui, kad jie nesi-
mušdami aptar tų savaitės aktuali
jas ir paieškotų bendro sprendimo. 
Tačiau tuometinė LRT valdžia pa
geidavo, kad laidos dalyviai daugiau 
„pasibartų bei pasikoliotų", nes 
įdomu žiūrėti, reitingai maži. Žiū
rovai, anot tuometinių LRT eksper
tų, taip įpratę prie kraujo ir snukių 
daužymosi, kad nebegali stebėti poli
tikų, ramiai televizoriuje analizuo

jančių Valstybės reikalus. Reik bok
so... Ir greit tą laidą nuėmė. Nebuvo 
ji šedevras, aišku. Manau, kad 
kažką panašaus, gal tik kokybiškiau 
bando daryti A. Siaurusevičius 
„Spaudos klube". 

P.S. Taigi — vyksta karas, žo
džių, minčių ir veiksmų karas, kuris 
yra naudingas žiniasklaidos rei
t ingams ir trečiajai, ne Lietuvos 
pusei. Gaila, kad šio nesudėtingo 
strateginio galvosūkio nesupranta 
politikai, kurie galėtų pasirašyti ge
ranoriškos žiniasklaidos magnatų 
pagalbos valstybės kūrimo darbe. 
Kad susitvarkytume be ištiestos 
kokių nors atvykėlių pagalbos ran
kos — su sumuštiniais išbadė-
jusiems lietuviams ir Žvagulio 
dainelėmis... 

Arba galėtų Valstybė įsteigti 
savo pozityvią, šviečiamąją žinias
klaida — pvz., Valstybės laikraštį su 
kokiu nors žurnalistinę etiką iš
manančiu A. Čekuoliu priešakyje. 
Turėtume pilietinį laikraštį „misijo
je", kuris neniekintų savo krašto, 
nešantažuotų verslininkų ir poli
tikų. Kuris nebūtų suinteresuotas 
reklama ir reketu, kuris mažintų 
neapykantą Lietuvoje ir nespausdin
tų mirštančių žmonių nuotraukų 
pirmuosiuose puslapiuose. 

Jei nėra lėšų laikraščiui, ta i 
bent nacionalinę televiziją galima 
būtų susitvarkyti, į vadovaujančias 
pareigas paskiriant kokį rimtesnį 
Lietuvos Valstybės „faną". Strategą 
profesionalą... 

P.P.S. Yra tokia Nepriklauso
mos Užupio Respublikos prezidento 
j .e . Romo Lileikio daina apie karvę, 
kuri labai nori nuvažiuoti prie jūros. 
Ir toj dainoj yra priedainis: 

„Vyrai, baikit nesąmones, 
Nes prie jūros mano tėvynė". 
Taip galėtų baigtis ir naujasis 

susitaikiusios Lietuvos himnas. 

Tik pastabos, 
be pozityvo 

Prez iden tas pamokė valdžios 
ketveriukę ir pareikalavo atsakomy
bės ir darbų, žadėtų per rinkimų 
kompaniją. Keistokai atrodė ketver
tas po susitikimo: atsakinėdami į 
žurnal is tų k laus imus , j ie aiškiai 
buvo suglumę ir dirglūs. Vienas iš jų 
A. Paulauskas , regis, nelabai su
pratęs, ko valstybės vadovas norėjęs, 
jo frazės apie krūtinę ir draskomus 
marškinius šiek tiek primena so
vietinių herojų leksikoną ir reiškia 
visišką atsakomybės nesupratimą. 
K. Prunskienė, kaip visada apsi
meta, kad koalicijoje nieko blogo 
nėra, kad jinai be galo stengiasi 
dirbti. A. Brazausko teisinimasis vis 
dėlto buvo pripažinimas, kad rei
kaliukai prasti. Viskas kaip toj pa
sakėčioje: kiekvienas t raukia į sa
ve, bet ne kartu, todėl vis braška ir 
braška valdžiukės vežimas. 

Įdomios ir kitos susitikimo de
talės, parodytos televizijų. Prezi
dento p lakamas Darbo partijos 
pirmininkas atrodė ne tiek įsižeidęs 
kiek veido išraiška ir žiaumojanti 
burna demonstravo aroganciją, pa
nieką ir prezidento ignoravimą. Dar 
smagiau viskas pasirodė pokalbyje 
su žurnal i s ta i s : a iškinimas kad 
prezidentas l inksmas, kad viskas 
gerai," kad kalbėjo pakankamai 
tvarkingai, tereiškia šio vado tak
tiką, kuria siekiama rimtus daly
kus paversti juokais, tiesiog pasi
šaipyti ir tokiu būdu užtušuoti savo 
problemą į t inkant daliai visuo
menes. Akivaizdu, kad visų trauki

mas per dantį, ypač aukščiausiųjų 
valstybės pareigūnų, yra viešųjų 
ryšių triukas, kuris vadui padeda 
dažnai net kebliausioje situacijoje 
tapti nugalėtoju. Tokia laikysena 
visiškai atitinka dalies žmonių nepa
sitenkinimo nuostatas kai kurių 
politikų atžvilgiu. Kartu ši taktika 
yra ir autoritetų diskreditavimas, 
nihilizmo propagavimas, destruk
tyviai veikiantis visuomenės požiūrį 
į savo valdžią ir valstybę. 

Žinoma, tokia prasčiokiška vado 
laikysena atrodo dar vulgaresnė, kai 
jis pradeda maždaug taip slebiza-
voti: priekaištai turi būti to spren
džiami, jei to yra, asmeniniu to, 
vidiniu būdu. Keistas postringavi
mas: aš galiu dergti bet ką, bet kaip 
ir bet kur, bet jai apie mane — tai 
tik „vidiniu" būdu. Padvelkė dvi
gubų standarų reikalavimu. Ar dar 
pavojingiau: čia aš esu svarbiausias, 
čia mano galia. Šiukštu, nedrįskit 
manęs kritikuoti. Atrodo, kad šio 
vado apetitas bus nemažas ir sunku 
bus jį sustabdyti: tokie eina per visų 
nugaras , nepaisydami nei auto
ritetų, nei etiketo, nei padorumo, nes 
jie žino tiek, kiek jie žino, arba kokia 
jų užduotis. Apie tokius herojus 
mūsų tauta taikliai sako: įleisk 
kiaulę jį bažnyčią, tai ir ant alto
riaus užlips. Įleidome, ir lipa per 
visus. Patys kalti, tik tiek. 

Valentinas Stundys 
Lietuvos krikščionių 

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

žinių agentūrų pranešimais) 

Tūkstančia i žmonių protestavo 
prieš r ink imų rezultatus Irake 
B a g h d a d , gruodžio 27 d. 

(AFP/BNS) — Tūkstančiai demons
t rantų antradienio rytą Baghdad va
karuose protestavo prieš įtariamą 
klastojimą skaičiuojant gruodžio 15-
osios rinkimų balsus ir reikalavo pa
kartotinio balsavimo. 

Demonstrantai laikė plakatus 
su užrašais „Demokratijos nėra be 
tikrų rinkimų", „Suklastotas balsa
vimas", „Salin rinkimų komisiją". 

Demonstraciją surengė aljansas 
MARAM („Suklastotų rinkimų 
nepripažįstanti konferencija"), ku
riam priklauso ir arabų sunitų, ir 
pasaulietinės grupės, nepatenkintos 
preliminariais rinkimų rezultatais, 
rodančiais, kad naujajame parla
mente dominuos religinės šiitų par
tijos. 

42 partijų ir grupių MARAM 
atstovas Ali ai Tamimi sakė, jog mi
tingu siekta „pademonstruoti, kad 
Irako liaudis atmeta rezultatų klas
tojimą". 

Tuo tarpu Irako pagrindinės ši
itų partijos vadovas Abdei Aziz ai 
Hakim Irako šiaurėje susitiko su 

Kurdistano regiono vyriausybės va
dovu Massud Barzani, su kuriuo ap
tarė koalicinės vyriausybės suforma
vimo klausimą. 

Prezidento Jalai Talabani sekre
toriatas paskelbė, kad prezidentas 
trečiadienį šalies šiaurėje esančiame 
Dokan mieste susitiks su visų di
džiųjų politinių koalicijų vadovais, 
pirmiausia — su rinkimų rezultatais 
nepatenkintų partijų vadovais. 

Rinkimų komisija pripažino ga
vusi maždaug 1,500 skundų, bet sa
ko, jog tik pora dešimčių iš jų yra pa
kankamai rimti, kad galbūt būtų ga
lima reikalauti anuliuoti kai kurių 
balsavimų rezultatus. 

Tuo tarpu aukštas Gynybos mi
nisterijos pareigūnas, generolas ma
joras Abdul Aziz Mohammed Jassim 
apkaltino sukilėlius skleidžiant klai
dingą informaciją, „kad būtų suabe
jota rinkimų teisingumu ir kad būtų 
pakurstyti neramumai bei riaušės'*. 

Šiitų politikai šeštadienį atmetė 
kaltinimus, kad rinkimų rezultatai 
buvo klastojami, ir pasmerkė gatvių 
protestus. 

Parduotuvėse paskleistomis dujomis 
apsinuodijo beveik 80 žmonių 

S a n k t P e t e r b u r g a s , gruodžio 
27 d. („ReutersTBNS) — Keturiose 
Sankt Peterburgo parduotuvėse pir
madienį beveik 80 žmonių apsinuo
dijo nežinomomis dujomis, pranešė 
Nepaprastųjų situacijų ministerijos 
(NSMj ir milicijos atstovai, kurie 
mano, kad tai konkurencinės kovos 
proveržis per patį šventines preky
bos įkarštį. 

Pasak Rusijos teisėsaugos insti
tucijų atstovų, visose keturiose pre
kių remontui ir n a m a m s tinklo 
„Maksidom" parduotuvėse buvo ras
ta ampulių su dujomis, sukeliančių 
lengvą apsinuodijimą. 

Kaip pranešė NSM atstovai, 
dviejose parduotuvėse dujos iš am
pulių buvo išleistos. Nuo jų nuken
tėjo 78 žmonės, iš jų 66 paguldyti į li
gonines. Dvylikos žmonių būklė yra 

vidutinio sunkumo. 
„'Maksidom' tinklo parduotuvėje 

Graždanskij prospekte pirmadienio 
rytą valytoja pastebėjo kelias ampu
les. Neatsargiai elgiantis, ampulės 
sudužo ir pasklido česnako kvapo 
dujos", — sake Vyriausiosios vidaus 
reikalų valdybos spaudos tarnybos 
darbuotojas Sergej Kuznecov. 

Anot jo, po 2 valandų parduotu
vėje Maskvos prospekte pasigirdo 
pokštelėjimas ir pasklido dujos. 

„Buvo rastas įrenginys su laik
rodžio mechanizmu, kuriam suvei
kus ampulės sudužo. Pirminio tyri
mo duomenimis, jose buvo tiolis, 
naudojamas kvapo efektui sukelti. 
Sunkių padarinių sveikatai jis ne
turi. Nuo jų atsiranda sausumas 
burnoje, kartais vemiama", — papa
sakojo S. Kuznecov. 

Cairo susirinko pirmasis pasaulio 
a rabų par lamentas 

Cairo, gruodžio 27 d. 
(„ReutersTBNS) — Cairo antradienį 
savo įžanginiam posėdžiui susirinko 
pirmasis arabų šalių parlamentas, 
bet pareigūnai sako, jog ši nauja ins
titucija galbūt tik po daugelio metų 
galės daryti reikšmingą įtaką regio
no įvykiams. 

88 parlamentarai — po keturis 
iš visų Arabų Lygos šalių parlamen
tų ar patariamųjų tarybų — į savo 
pirmąją sesiją susirinko lygos būs
tinėje Egipto sostinėje. \ juos krei
pėsi Lygos generalinis sekretorius 
Amr Moussa ir Egipto prezidentas 
Hosni Mubarak. 

Šio laikino parlamento sprendi
mai neturi įpareigojančios teisines 
galios; jis gali pareikšti savo nuo
mone tik tais klausimais, kuriuos 

jam svarstyti pateiks Arabų Lygos 
taryba, atstovaujanti arabu šalių vy
riausybėms. Parlamentas bus įsi
kūręs Sirijoje ir rinksis dukart per 
metus. 

Arabų parlamento planas bu v o 
tarp A. Moussa siūlytų institucinių 
pakeitimų Arabų lygai sustiprinu 
Tačiau arabų valstybių vadovai ne
pritarė kitiems šio paketo pasiūly-
mams. tarp kurių buvo ir pasiūlymai 
įsteigti arabų teisingumo teismų ir 
arabų saugumo tarybą regioniniams 
ginčams spręsti 

Parlamentas per 5 metus turi 
parengti sąlygas nuolatiniam arabų 
parlamentui. Tarp pirmųjų jo spren
dimu yra parlamento pirmininko, 
kuriuo tapo Mohammed Jassim ai 
Saqr iš Kuveito, paskyrimas. 

EUROPA 

KIJEVAS 
Buvusios Ukrainos premjerės 

Julija Tymošenka baudžiamasis 
persekiojimas nutraukiamas jos ne
reabilitavus, pareiškė Rusijos vy
riausiasis kar inis prokuroras Alek-
sandr Savenkov. „Rusijos įstatymai 
numato keletą priežasčių, dėl kurių 
gali būti nu t rauk tas baudžiamasis 
persekiojimas, ta rp jų ir reabilituo
jant ar nereabilituojat. J. Tymošen-
ko raštiškai sutiko, kad jos baudžia
moji byla būtų nut raukta pasibaigus 
senaties terminui , bet tai nėra pa
grindas ją reabilituoti", — pažymėjo 
pareigūnas. Paprašius patikslinti, 
A. Savenkov pareiškė: „Pagal Ru
sijos įstatymus ji pripažinta nusikal
timą padariusiu asmeniu". 

BERLYNAS 
Europos Sąjungos (ES) vado

vams pasiekus susitarimą dėl ES 
biudžeto 2007-2013 metais, Vokieti-

| jos įmoka į bendrą bloko biudžetą 
ateinančiu finansiniu laikotarpiu 
padidės maždaug 2 mlrd. eurų per 
metus, pareiškė Vokietijos vyriausy
bės atstovas spaudai. Pasak vokie
čių dienraščio „Berliner Zeitung", 
nuo 2007 metų Vokietijos įmoka ES 
biudžetui bus didesnė už Berlyno iš 
sąjungos biudžeto gaunamą sumą 
10.4 mlrd. eurų, ir šis skirtumas bus 
maždaug 2 mlrd. eurų per metus di
desnis už dabartinį skirtumą. Skir
tumo padidėjimas iš dalies yra sieja
mas su išaugusiomis ES narių įmo
komis ES plėtrai finansuoti. 

JAV 

NEW YORK 
JAV vartotojai po tam tikro sąs

tingio vėl sugrįžo į parduotuves, ku
riose išleido įspūdingas sumas, rašo 
JAV verslo dienraštis „The Wall 
Street Journal". „MasterCard Inter
national" tyrimų padalinio „Spen-
ding Pulse" duomenimis, per 30 die
nų iki Kalėdų vartotojų išlaidos, pa
lyginti su at i t inkamu ankstesnių 

metų laikotarpiu, padidėjo 8.7 pro
cento. Išlaidų augimą skatino televi
zorių su skystųjų kristalų ekranais , 
MP3 grotuvų ir skaitmeninių fotoa
paratų, taip pat būsto prekių pak
lausa. Tuo tarpu juvelyrinių dirbinių 
pardavimai po kelerių pastarųjų me
tų augimo šiemet sumažėjo. „Spen-
ding Pulse" savo tyrime apžvelgė 
lapkričio 25 dienos -gruodžio 24 die
nos rodiklius. Šiais metais pirkinių 
sezonas siekė 30 dienų ir buvo viena 
diena ilgesnis negu pernai. 

RUSIJA 

iMASKVA 
Rusijos prezidento patarė jas 

ekonomikos klausimais Andrėj Ila-
rionov, faktiškai paskutinis žmogus, 
leidęs sau griežtai kritikuoti val
džios veiklą, padavė atsistatydinimo 
prašymą. „Aš prieš kurį laiką pada
viau atsistatydinimo iš patarėjo pos
to prašymą. Tam yra daug priežas
čių", — sakė A. Ilarionov. „Kol buvo 
galimybė ką nors daryti, taip pa t ir 
kalbėti, aš maniau, kad svarbu likti 
šiose pareigose. Dabar situacija pa
sikeitė", — sakė A. Ilarionov, kuris 
buvo V. Put in patarėjas nuo pat jo 
pirmosios kadencijos pradžios 2000 
metais. Prieš kelias dienas iki atsis
tatydinimo A. Ilarionov apkaltino 
valdžią sukūrus valstybę pagal kor
poracinį modelį ir atsisakius demo
kratijos principų. 

RUSIJA 

SANKT PETERBURGAS 
Studentai iš Afrikos šalių antra

dienį prie Sankt Peterburgo vyriau
sybės pastato suvaidino tamsiaodžių 
žmonių žudymo sceną, protestuoda
mi prieš tai, kad šio antrojo didžiau
sio Rusijos miesto valdžia nesugeba 
apginti jų nuo skustagalvių. Keturi 
afrikiečiai, užsitraukę ant galvų bal
tus gobtuvus, atsigulė ant žemės, 
vaizduodami rasistų aukas. Susirin
kusieji rankose laikė šeštadienį 
Sankt Peterburge nužudyto studen
to iš Kamerūno Kamsin Leon port
retą. Per šį išpuolį dar vienas stu
dentas afrikietis buvo sužeistas pei
liu. Į mitingą prie Smoinyj sienų su
sirinko apie 150 studentų, taip pat 
opozicinių organizacijų atstovų, ku
rie skandavo: „Visokio plauko fašiz
mui nuo pavarčių iki valdžios — ne". 

Trucking 

Smulku siuntimu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvroje 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. I 800-775-7363 
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D e š r e l i ų ir s ū r i o 
v\ m o l i n i a i 

Paruošia Julija K. 

NAUJŲ METŲ UŽKANDĖLIAI 
Kiek tenka girdėti iš pažįstamų, vis daugiau žmonių pasirenka Naujus 

metus sutikti ne salėse, bet ruošia sutikimus namie arba pas gerus pažįsta
mus. Taip yra jaukiau, mažiau kainuoja ir saugiau, kai nereikia toli naktį 
važiuoti, ypač esant blogam orui. Bet čia vėl kyla klausimas: ką paruošti , 
kad būti nesunku, skanu, kad susirinkę svečiai negailėtų komplimentų? 

Pradėkime su užkandėliais. 

K e p t i č e s n a k a i 
su a l y v u o g ė m i s 

36 ar kiek daugiau didelių čes
nako skiltelių, nuluptų 

1 puod. be kauliukų žaliųjų 
alyvuogių (green olives) 

1 puod. miltų 
1 šaukštelis druskos 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
3 kiaušiniai 
1 puod. šviežios baltos duonos 

trupiniukų 
aliejaus kepimui 
Nuluptus česnakus sudėti į 

puodą, užpilti šaltu vandeniu, užvir
ti, sumažinti karštį ir pavirti 1 mi
nutę, če snakus nuvarvinti ir šį pro
cesą pakartoti dar 1 kartą, vartojant 
šviežią šaltą vandenį. Pavirti dar I 
minutę, vėl česnakus nuvarvinti , vėl 
užpilti šaltu vandeniu ir šį kartą 
pavirti apie 5 minutes , kol bus 
minkšti. (Žinau, kad ši procedūra 
keistai atrodo, bet — tikėkite — ji 
reikalinga.) Atsargiai išimti česna
kų skilteles iš puodo ir nusausinti 
išdėsčius an t popierinių rankš
luostėlių. Atvėsinti. 

Alyvuoges išimti iš skysčio, nu
spausti popieriniais rankšluostė
liais, kol bus sausos. 

Sumaišyt i miltus, pipirus ir 
druską. Dubenyje išplakti kiauši
nius, į kitą lėkštę supilti duonos 
trupinėlius. Į keptuvę įpilti tiek alie
jaus, kad dugną padengtų maždaug 
3 colių gylių. įkaitinti iki 375° F 
rjeigu neturi te termomentro, aliejus 
bus pakankamai karštas , kai gaba
liukas duonos, įmestas į keptuvę, 
iškeps per 30 sekundžių). 

Dirbant dalimis, pavolioti čes
nakus ir alyvuoges miltuose, tuomet 
įmesti į išplaktus kiaušinius ir po to 
pavolioti duonos trupinėliuose. Kai 
visi česnakai ir alyvuogės bus taip 
paruoštos, sudėt i į ka r š tą aliejų 
(nesuspausti keptuvėje, o kepti da
limis) ir pakepinti, kol gražiai pagel

tonuos — apie 2 min. Nusausint i ant 
popierinių rankšluostėlių. 

Pastaba: išėmus pirmuosius čes
nakus ir alyvuoges, leisti aliejui vėl 
įkaisti iki 375° F. Patiekti nedelsiant 
— karštus. 

J ū r o s gyvių u ž k a n d ė l i s 

30 „tortilla chips" (baked) 
1 dėžutė (8 uncijos) sukapotų 

krabų (crabmeat) 
1/4 puod. sumažinto riebumo 

rūgščios grietinės 
1/4 puod. sumažinto riebumo 

majonezo 
2 šaukštai smulkiai sukapoto 

svogūno 
1/4 šaukštelio šviežių, sukapotų 

krapų 
1 puod. tarkuoto sumažinto 

riebumo Cheddar sūrio 
1/4 puod. plonai supjaustytų 

alyvuogių (skersai) 
1/4 šaukštelio paprikos milte

lių 
„Tortilla chips" išdėstyti vienu 

sluoksniu ant neriebaluotos skardos. 
Dubenyje sumaišyti krabus, grieti
nę, majonezą, svogūną ir krapus , ant 
kiekvieno ,,chip" uždėti po šaukštą 
mišinio, apibarstyti paprikos mil
teliais, tarkuotu sūriu, uždėt i 
aplyvuogių ir kepti iki 350° F įkait
intoje orkaitėje 6-8 min., kol sūris 
ištirps. 

1 volelis paruoštos, sumažinto 
riebumo ,,crescent rolls" tešlos (8 
uncijų dydžio — randama parduotu
vių šaldytuvuose prie kiaušinių, 
sviesto, sūrio) 

2 šaukštai paruoštų Dijon 
garstyčių 

1/2 puod. tarkuoto, sumažinto 
riebumo šveicariško sūrio 

8 sumažinto riebumo dešrelės 
(hot dogs) 

1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 šaukštelio džiovinto raudo

nė! i o (oregano) 
1/4 šaukštelio džiovintų čiobre

lių (thyme) arba baziliko (basil) 
Atidarius tešlos volelį, išvynioti 

tešlą ir padalint i į aštuonis t r ikam
pius. Kiekvieną tr ikampį perpjauti į 
dvi dalis — du t r ikampius . Sumaišy
ti visus sausus prieskonius. Kiekvie
ną t r ikampiuką patept i garstyčio
mis, apibarstyti sūriu ir prieskoniais. 

Nuo kiekvienos dešrelės nu
pjauti pačius galiukus. Dešreles per
pjauti per pusę (skersai). Uždėti po 
pusę dešrelės an t kiekvieno tr i 
k a m p i u k o ir suvyniot i . Skardą 
išpurkšti aliejumi (nonstick cooking 
spray), išdėstyti suvyniotas dešreles 
maždaug 2 colių nuotoliu nuo viena 
kitos ir kepti iki 375° F įkaitintoje 
orkaitėje 15-18 min., kol tešla gra
žiai paruduos. Pat iekt i karš tas . 

K e p t i b a n a n a i 
2 dideli bananai, supjaustyti 

išilgai į 4 dalis, kiekvieną dalį per
pjaunant skersai į 3 dalis 

1/2 puod. medaus 
1/4 puod. sezamo sėklų (sesame 

seeds) 
aliejaus kepimui 
Medų sumaišyti su sezamo sėk

lomis. Į gilią keptuvę įpilti aliejaus, 
kad padengtų dugną 3 colių gilumu. 
Kiekvieną b a n a n o gabaliuką pa
mirkyti į medų su sėklomis, kad 

visas pasidengtų. Nedelsiant įmesti į 
karštą aliejų ir kepti 3-5 minutes, 
kol pasidarys geltonas ir traškus. 
Išėmus nusausinti ant popierinių 
rankšluostėlių. Patiekti karštus ar
ba tik šiltus. 

Receptą gal ima padvigubinti 
arba patrigubinti. 

Kept i a n a n a s a i 
1 šviežias ananasas (pineapple) 
1 šaukštas vandens 
1/2 puod. medaus 
1 Šaukštas citrinų sulčių 
1/4 puod. sauso vyno 
1/4 puod. romo 
1/4 puod. kapotų graikinių 

riešutų (walnuts) 
1/8 šaukštelio druskos 
1/16 šaukštelio maltų pipirų 
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. Nu

lupti ananasą ir supjaustyti į 4 
storas riekes (skersai). Ananasą su
dėti į keptuvą, įpilti šaukštą van
dens. Sumaišyti medų, citrinų sultis, 
druską, pipirus, vyną ir užpilti ant 
ananasų. Kepti 20 min. Iškepusius 
ananasus padalinti į 4 lėkšteles, ant 
kiekvieno gabalo užpilti romo ir 
apibarstyti kapotais graikiniais 
riešutais. Patiekti šiltus. 

Skanūs u ž k a n d ž i u k a i 
1 butelis „barbecue" padažo (18 

uncijų dydžio) 
1 sv. maltos liesos jautienos 
1 puod. šviežios baltos duonos 

trupinėlių 
1 kiaušinis 
1/4 puod. kapoto svogūno 
1/2 šaukštelio druskos 
1 skardinukė (8 ir 1/2 uncijų 

dydžio) ananaso gabalų (pineapple 
chunksj, nuvarvintų 

1 dėžutė mažų dešrelių (cocktail 
franks), supjaustytų 

1 puod. žaliųjų pipirų, su
pjaustytų stambiais gabalais 

1 skardinukė (6 uncijų dydžio) 
kinietiškų kaštonų (chinese arba 
v/ater chesnuts) 

aliejaus kepimui 
Du šaukštus „barbecue" padažo 

sumaišyti su malta mėsa, įmaišyti 
duonos trupinius, kiaušinį, svogūną 
ir druską. Iš taip paruoštos mėsos 
padaryti 20 nedidelių kamuoliukų. 
Juos apkepinti karštame aliejuje, 
išimti iš keptuvės ir nuvarvinti 
aliejų ant popierinių rankšluostėlių. 

Išpilti iš keptuvės aliejų, pa
liekant 1 šaukštą. Sudėti atgal į kep
tuvę mėsą ir visus likusius produk
tus , supilti visą „barbecue" padažą ir 
pavirinti 15 minučių, kol gerai įkais 
ir pipirai bus apyminkščiai. Patiekti 
karštus. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
g - First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
; Res. 708^25-7160 

RIMAS 
STANKUS 

j * C kagoje ar pr iemiesčiuos 
į • Grertas ir sąžiningas patarnav 
i • \ u o s a w b m įkainavimas v 

• Tarpininkaujame gaunant 
• Pensininkams nuolaida 

m«* 
MA s i 

e 
imas 
eitui 
paskola 

ĮVAIRUS 

* Reikalingi darbininkai framing carpenter' 
nau)ų namų statybai Te! 630-854-5938 

* Moteris ;eško pagyvenusių žmonių ar vaikų 
priežiūros darbo lietuvių šeimoje Te! 630-

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Oft\ Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jaruliene. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

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

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

ĮVAIRUS 

* Ieškau pagyvenusios moters kartu nuomo
tis 2 mieg butą. kuris randasi prie Archer ir 
Cicero gatvių. Tel. 773-838-1522 

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

SIŪLO DARBĄ 

D a r b u i re ika l ingi dažytoja i , 
staliai su d a r b o pa t i r t imi . 

Būt ina i t u rė t i mašiną. 
P a g e i d a u t i n a , 

kad ka lbė tų rus iškai . 
T e l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

VVanted patient, hardwork ing vvoman 

d :f~i - J . 
-;tK 2 toddlers and 

ule i drr ?A wo"k • es, --' 
nvate -v;nq quarte's are a,a ab-e 
Scme Dasic enq!tsh ;s necessary. 

<ea' Ine qreer I i r-\ c\ t V 9 r Oak Park 
Ca:i S"^as c D-'j^^a Va^as ar 

708 254 2428 or 708 383 3139 

PARDUODA 

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Harlem Ave. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MASINAS. 

847-845-3972 
IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-$710; 
2 mieg. — $770-5810. 
i mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Nuomoju kambarį saugiame arti 
transporto Brooklyn. NY rajone, 

Noriu sutikti moterį 
mokančią gerai megzti. 

Tel. 718-435-4508 

file:///uosawbm
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KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Visoje Lietuvoje per pastaruo
sius keletą metų padidėjus nedarbui 
ir smukus pragyvenimo lygiui, vis 
daugiau gyventojų bando laimės 
ieškoti svetur. Ypač didžiulė emi
gracijos banga išaugo prieš pusantrų 
metų, kai Lietuva tapo visateise 
Europos Sąjungos (ES) nare. Statis
tikos departamento duomenimis, 
vien šiemet į skirtingas užsienio 
šalis išvyko per 270,000 žmonių. 

Lietuvą pal ieka vis 
daugiau gyventojų 

Neseniai sostinėje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje „Ben
dradarbiavimo galimybės tarp Lie
tuvos regionų ir užsienio lietuvių 
organizacijų" iš kai kurių Europos 
šalių, taip pat Lietuvos savivaldy
bių, visuomeninių organizacijų su
sirinkę atstovai, aktyviai svarstė 
opiausias į užsienį kasmet vis dau
giau išvykstančių tautiečių sociali
nes, teisines ir kitas problemas. 

Vieno iš konferencijos organiza
torių — Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento generalinio direk
toriaus dr. Antano Petrausko teigi
mu, atsivėrus sienoms, Lietuva kas
met praranda vidutiniškai kone po 
20,000 savo darbingo amžiaus pi
liečių. Tarp emigrantų didžiausią 
dalį sudaro kvalifikuoti medicinos, 
švietimo, statybos specialistai — dėl 
menkų atlyginimų Lietuvoje, susi
gundę rasti tegu ir sunkesnį, bet ge
riau apmokamą darbą užsienyje. 
Kaip rodo sociologinės apklausos, di
desnė dalis sėkmingai svetur įsi
kūrusių tautiečių nebeketina sugrįž
ti į Tėvynę, tačiau ir nutraukti ryšių 
nenori. 

,,Į užsienį išvykę dauguma mū
sų tėvynainių nuolat domisi kultū
riniais, politiniais įvykiais Lietuvoje, 
palaiko santykius su giminėmis ir 
artimaisiais. Tačiau dėl to atotrūkio 
nuo gimtines šaknų, vis dažniau 
išgirstame net ir kurioziškų istorijų, 
pavyzdžiui, kai prieš keletą ir dau
giau metų į užsienį išvykusi viena 
jauna lietuvių šeima, į Tėvynę su
grįžo pasisvečiuoti, bet jau sunkiai 
begalėjo susikalbėti su namiškiais, o 
j au svetur gimę jų atžalos, net 
pasisveikinti lietuviškai nebemokėjo 
su savo seneliais...! Taigi, mūsų 
valstybei, bendradarbiaujant su 
užsienyje veikiančiomis lietuvių 
bendruomenėmis, būtina palaikyti 
ryšius, padėti svetur gyvenantiems 
tautiečiams nenutolti nuo lietuviškų 
šaknų", samprotavo Antanas Pet
rauskas. 

Įstatymai griežtėja, 
paklausa mažėja 

Iš įvairiausių informacijos šal
tinių, taip pat ir iš užsienio grįžusių 
tėvynainių neretai išgirstame opti
mistinėmis nuotaikomis dvelkian
čius pasakojimus apie tai, kaip 
turtingose Vakarų valstybėse per 
trumpesnį laiką be didesnio vargo 
galima uždirbti daug pinigų ir grįžus 
atgalios, juos investuoti į pelningą 
verslą ar susikurti sau padoresnį 
gyvenimą... Tačiau konferencijoje 
dalyvavę Didžiosios Britanijos ir 
Airijos lietuvių bendruomenių va
dovai Živilė I lgūnaitė ir Linas 
Jakučionis siūlė truputį kritiškiau 
pažvelgti į tokias istorijas, nes toli 

gražu, ne visų svetur išvykusių lie
tuvių „odisėjos" baigiasi laimin
gai... 

Pasak Ž. I lgūnai tės , v i s ame 
pasaulyje spartėjantys globalizacijos 
procesai, daugelį ekonomiškai iš
sivysčiusių valstybių, t a r p jų ir 
Didžiąją Britaniją, verčia iš esmės 
peržiūrėti darbo rinkos, socialinės 
politikos priori tetus. Ir s an tū r ios 
britų tautos valdžia kasmet vis la
biau griežtina reikalavimus įsidar
binti ketinantiems asmenims, todėl 
jau be aukštos kvalifikacijos, dar
binių įgūdžių ir, žinoma, nemokant 
anglų kalbos, įsiskverbti į viet inę 
darbo rinką tampa vis sunkiau. 

„Gerokai nus tebau rajoninėje 
bei respublikinėje spaudoje per
skaičiusi įdarbinimo agentūrų skel
bimus, kviečiančius atvykti dirbti į 
Angliją. Viename iš skelbimų atvirai 
rašoma — „suteikiame gerai ap
mokamą darbą, anglų kalba — nėra 
privalumas", —net ikėki te tokia is 
skelbimais! Įdarbinimo agentūros , 
siekiančios prisižerti kuo daugiau 
pinigėlių iš patiklių klientų, vėliau 
nusiplauna rankas, o mūsų taut ie
čiai, atvykę į Angliją ieškoti laimės, 
neretai susiduria su skaudžia tik
rove — žadėtų darbo vietų ten nė su 
žiburiu nerasi, o be anglų kalbos — 
nė žingsnio negali toliau žengti. Je i 
kam iš patiklių tautiečių ir pavyksta 
rasti atsitiktinį, laikiną darbelį, tai 
už jį tegaudami varganus pinigėlius, 
gali vos galą su galu sudurti . 

Nežinodami ne tik kalbos, bet ir 
vietos teisinių įstatymų, papročių ir 
tradicijų, tokie žmonės lengvai tam
pa įvairaus plauko aferistų a r sektų 
aukomis. Tiktai pasijutę skaudžiai 
apgauti, nelaimėliai ryžtasi kreipt is 
į mūsų bendriją pagalbos. Betgi 
mūsų organizacija, veikianti visuo
meniniais pagrindais — ne labdaros 
įstaiga, juk visiems nukentėjusiems 
negalime padėti, todėl labai svarbu, 
kad Lietuvos respublikinėje bei 
rajoninėje spaudoje būtų dažniau 
gvildenamos ir tokios bėdos bėdelės, 
kad kuo daugiau skaitytojų gautų 
realią, o ne pagrąžintą informaciją", 
— patarimais dalijosi Živilė Ilgū
naitė. 

Norvegijos l i e tuv ių 
pat irt is 

Iš Norvegijos, atokios Europos 
valstybės, nepriklausančios ES, at
vykusi vietos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Daina Bogdanienė, pris
tatydama informacinį leidinį „Infor
macija lietuviams Norvegijoje — ga
limybės, teisės ir pareigos", plačiau 
pasakojo apie lietuvių įsikūrimą, 
gyvenimo ir darbo sąlygas šioje šaly
je. Norvegijos lietuvių bendruomenė 
— viena iš j aun iaus ių išeivijos 
visuomeninių organizacijų, veikianti 
vos dešimtį metų. J šią vals tybę 
Daina atvyko dar prieš 15 metų su 
pirmąja lietuvių emigrantų banga, 
tad per tą laiką jau spėjo kaip rei
kiant susipažinti su Norvegija, jos 
kalba, tautos papročiais ir tradici
jomis. Imtis iniciatyvos išleisti tokį 
leidinį, kaip sakė D. Bogdanienė, ją 
paskatino mūsų tautiečių, atvykusių 
ieškoti laimės į tolimąjį kraštą, 
patirti vargai ir rūpesčiai. 

„Ne tik į kitas užsienio šalis, bet 
ir Norvegiją, vieną iš tur t ingiausio 
pasaulio valstybių, atvykę lietuviai, 
susiduria su įvairiausiomis proble
momis, ieškant darbo ar būsto", — 

JONAS V.PRUNSMS MC 
TERRIDALLA^ -3UNSMS -

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

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

^"*SO J. 

KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 
7722 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60652 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arta lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

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

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

630-941-2609 

sakė D. Bagdonienė. Jos nuomone, į 
svečią šalį išvykusiems asmenims 
labai svarbu gauti naujausią ir 
patikimą informaciją apie gyvenimo, 
darbo sąlygas svetimose šalyse, 
supažindinti juos su tų valstybių 
tradicijomis, papročiais. Malonu, 
kad Norvegijos lietuvių bendruo
menės pastangomis, buvo išleista ši 
kukli, bet labai informatyvi kny
gutė. Joje lakoniškai pateikta daug 
vertingos informacijos apie Norve
giją. Tokia informacija turėtų 
praverst i ne tik į šią sali atvy
kusiems, bet ir į ją dar tik besiren
giantiems vykti tautiečiams. 

Truputi daugiau nei puspenkto 
milijono gyventojų turinti Norvegija, 
jau daugelį metų vilioja kitų šalių 
gyventojus. Į šią vieną iš turtin
giausių ir aukštą pragyvenimo lygį 
išsivysčiusių valstybių, per pasta
ruosius 10 metų itin daug imigran
tų suplūdo ne tik iš Europos, bet ir 
kitų planetos regionų — Pakistano, 
Irako, Vietnamo ir kt. Nenuostabu, 
kad dabar jų srautas per pastaruo
sius keletą metų sudaro apie 8 proc. 
nuo visų Norvegijos gyventojų. 

Norvegijos lietuvių bendruo
menės vadovė priminė, kad šioje 
valstybėje j au yra įsikūrę maždaug 
20,000 lietuvių. Nors Norvegija ne 
ES narė, bet joje galioja beveik tos 
pačios taisyklės. Lietuvai tapus ES 
nare, lietuviams atsivėrė ir Norve
gijos darbo rinka, tad neabejojama, 
kad per pastaruosius metus jų skai
čius da r labiau išaugo. Žinoma, 
pasak D. Bogdanienės, kartu atsira
do ir daugiau rūpesčių dėl mūsų 
tautiečių, atvykstančių į Norvegiją. 

„Deja, didžiausia dalis imi
grantų iš Lietuvos atvyksta visiškai 
nepasiruošę ir net nesusipažinę su 
Norvegijos įstatymais, papročiais, 
kalba ir kultūra. Nors ši valstybė — 
viena iš civilizuočiausių, tačiau ir čia 
ne t rūks ta visokiausių bėdų. Bene 
dažniausiai patiklūs lietuviai nu
kenčia nuo nesąžiningų darbdavių 
— negavę darbo leidimo ir nesudarę 

su ja is jokių sutarčių, mūsiškiai 
paprastai greitai tampa išnaudojimo 
aukomis ir į Tėvynę neretai sugrįžta 
ne su pinigais, o didžiulėmis sko
lomis", — karčią gyvenimo realybę 
atskleidė Norvegijos lietuvių ben
druomenės pirmininkė. 

Problemas svarstys ir 
Pasaul io l i e tuvių seimas 

Konferencijos dalyvius pasvei
kinęs Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdybos pirmininkas 
Gabrielius Žemkalnis pasidžiaugė, 
jog Norvegijos lietuviai ėmėsi inici
atyvos išleisti itin reikalingą ir svar
bų informacinį leidinį. Prelegento 
nuomone, panašūs pažintinio po
būdžio leidiniai labai praverstų ir 
kitose šalyse gyvenantiems lietu
viams. Gavę patikimą informaciją iš 
tokių leidinių, mūsiškiai, atvykę į 
svečią šalį, galbūt nesijaustų lyg 
būtų patekę į Mėnulį. 

,,Pasaulio lietuvių bendruomenė 
atidžiai stebi pastaraisiais metais 
vykstančius emigracijos procesus. 
Kaip žinome, dauguma tautiečių į 
svečias šalis išvyksta ieškoti geres
nio gyvenimo ne tik sau, bet ir savo 
šeimoms. Manau, kad Lietuvai, kaip 
ir kiekvienai civilizuotai, demok
ratinei valstybei, labai svarbu pa
mąstyti ir apie tai, kaip sukurti dar 
tvirtesnį ir palankesnį ekonominį, 
teisinį bei socialinį pamatą, kad 
lietuviai, išvykę į užsienį, būtų 
skatinami vėl sugrįžti atgal į Tė
vynę. Beje, šias ir kitas opias proble
mas mes svarstysime kitų metų 
rugpjūčio 7 d. Vilniuje susirink
siančiame Pasaulio lietuvių seime", 
teigė Gabrielius Žemkalnis. 

Apie Lietuvos regionų ryšių 
palaikymą su išvykusiais kraštie
čiais galimybes bei perspektyvas, 
kalbėjo Šiaulių apskrities viršinin
ko administracijos sekretorius Vy
tautas Šimelis, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininkas, istorikas, 
profesorius Antanas Tyla ir kt. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
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LINKUVIEČIU IR ČIKAGIEČIŲ DRAUGYSTĖ 
Jau eilė metų pradėdama moks

lo metus Čikagos lituanistinėje mo
kykloje, ar vesdama čia savo dukras, 
ar jau pati dirbdama čia savaitga
liais, prisimindavau savo gimtąją 
mokyklą — šiemet vėl atkurtą gim
naziją Linkuvoje. Mokykla savo 
amžių skaičiuoja nuo 1918 metų. Ir 
tik šiemet, po 56 metų pertraukos — 
ji vėl tapo gimnazija su LXXXI abi
turientų laida. Man teko garbė mo
kytis ir baigti tada dar vidurinę mo
kyklą, o vėliau po studijų ir dirbti 
savo mokykloje. Su šia mokykla buvo 
susijęs ir mano senelių gyvenimas, 
jie čia dirbo ir gyveno „raudonojoje 
mokykloje", ją baigė prieš 50 metų ir 
mano mamytė Meilutė Jurgaitytė-
Bitinienė. Jau maža būdama aš bė
giojau mokyklos koridoriais, visas 
pusnis išbraidydavau mokyklos kie
me, rudenį obuolius išragaudavau 
mokyklos sode, o pavasarį paskęs-
davau neužmirštuolių pievoje žydint 
sodo obelims. 

mano čikagiškiai moksleiviai. Jiems 
pasiūliau užmegzti draugystę su 
Ligitos Masilionienės ketvirtokais 
Linkuvoje. Abejose Atlanto pusėse 
pasiūlymas buvo sutiktas ypatingai 
džiugiai. Draugų niekada nebūna 
per daug. Buvo labai įdomu sužinoti, 
ką linkuviečiai žino apie JAV, jos 
istoriją, o mes, ką išmokome apie 
Lietuvą, kuo domisi vaikai čia ir ten, 
ko norėtų paklausti ir ką sužinoti 
vieni apie kitus. 

Dar spalio mėnesį Čikagos šeš
tokai surašė savo klausimus apie 
JAV, patys sukūrė plakatėlius apie 
jiems patinkančias kino ir sporto 
žvaigždes, nupiešė Čikagos dango
raižius ir Floridos palmes. Prie visų 
šių darbelių pridėjome viso 72 
svarus — knygų, kreidelių, dalija
mos medžiagos ir kiekvienam ketvir
tokui Linkuvoje po kalėdinę dova
nėlę. Norisi pasidžiaugti, kad prie 
šio bendro projekto labai gerano
riškai prisidėjo ir mano draugai. Tai 

Kalėdinis pasirodymas. 

Niekada nebuvau nutraukusi 
ryšių su savo mokykla ir jos mokyto
jais. O šiemet nusprendžiau juos dar 
labiau sustiprinti, juolab kad ir 
mokyklai šie metai ypatingi —ji vėl 
gimnazija: 

„Linkuva — tai dalelė 
Tėvynės, 

Kiekvienam mums miela ir 
sava, 

Nes jaunystė takus čia 
pramynė, 

Čia pražydo ir meilė pirma. 
Linkuva — tai antroji 

gimtinė, 
Teišliks mums brangi visada. 
Tartum Motina, tartum 

Tėvynė — 
Brangesnių už kuriuos juk nėra" 

— dainuoja moksleiviai naują gim
nazijos himną. O man vis rūpėjo, kad 
apie mokyklą, kaip mokslo šventovę, 
apie didžius jos mokytojus išgirstų ir 

dar vienas labai geras įrodymas, kad 
labai smagu turėti daug gerų drau
gų. Nuoširdus ačiū ir jiems. 

Pirmomis gruodžio dienomis 
Linkuvoje buvo didžiulė šventė — 
ketvirtokai gavo siuntinį iš Čikagos. 
Mokytoja Ligita rašė: „Vaikai atsakė 
į visus klausimus, visą savaitgalį 
konsultavosi su vyresniais broliais ir 
seserimis, ieškojo atsakymų knygose 
ir internete. Gavę dovanas, mer
gaitės rodėsi viena kitai, o berniukai 
džiaugėsi gavę tai, ką norėję. Klasėje 
jau taisome klaidas jūsų kreide
lėmis, balionus pūsime pavasarį per 
mamyčių šventę, o knygas skaity
sime visus metus ir dar kitiems 
paskolinsime". 

Čikagos šeštokai skaitė mokyto
jos Ligitos laiškus ir džiaugėsi, kad 
suteikė truputį džiaugsmo visai 
nepažįstamiems vaikams, kad Ka
lėdos sužibo visai kitomis spalvomis 

Linkuviečiai džiaugiasi dovanomis iš Čikagos. 

ir čia, ir ten. 
Šeštokai vaidino „Sniego kara

lienę" Kalėdinėje šventėje Čikagos 
lituanistinėje mokykloje. Viena iš 
pasakos temų — gerumas, kurį tu 
gauni, jei pats duodi, jei juo daliniesi 
su kitais. Visos ledinės širdys ir ledo 
pilys ištirpsta ir pražysta pavasa
rinėmis gėlėmis, jei tik maža vaiko 
širdutė supranta, kiek nedaug te
reikia kiekvienam iš mūsų — dide
liam ar mažam — nuoširdumo, dė
mesio, pagarbos ir padėkos. Ir visa 
tai, dar ir su kaupu, mes gavome su 
tuo mažu moliniu angeliuku, kuris 
a:-Krido į kiekvieno šeštoko Čikagoje 
delnus iš Linkuvos, su saldainiais, 
piešiniais, šokiu ir daina, įrašytais į 
kompaktinę plokštelę. Mūsų drau
gystė tik prasidėjo. Vasario mėnesį 
mėginsime ieškoti atsakymų į klau
simus, kuriuos mums st^iu^te linku

viečiai, pakviesime vaikų tt-velius 
pasigrožėti jų piešiniais ir projektu 
„Ką man reiškia Lietuva", kurį 
atliko čikagiečiai. Čia stebėsime ir 
grožėsimės TV ekrane ketvirtokų 
daina ir šokiu. 

O pavasarį aplankysiu savo 
mokyklą vėl ir nuvešiu pluoštą 
naujų laiškų naujiems draugams. 
Bet svarbiausia, parodysiu savo 
dukroms savo šventovę, į kurią grįž
tu ir sapnuose, ir mintyse, kuri 
manęs, kaip motulė prie vartų lau
kia ir pasitikdama suteikia naujų 
jėgų naujiems darbams. Norėčiau 
paprašyti, kad atsilieptų buvę Lin
kuvos gimnazijos moksleiviai, gyve
nantys Čikagoje (žinau, kad gyvena 
ne vienas ir ne du) ir atvyktų į litua
nistinę mokyklą pabendrauti su šeš
tokais. 

Audronė Sidaugienė 

Įdomu, ka gavau dovanu? 

CIKAGIECIAI ŠEŠTOKAI APIE KALĖDAS... 
Vieną baltą šaltą dieną Jonukas 

laukė Kalėdų. Vaikas buvo labai 
geras visus metus, jis tikėjosi gauti 
daug gerų dovanų. Kalėdų išva
karėse Jonukas nuėjo miegoti anks
čiau, nes norėjo greičiau užmigti ir 
atsikelti anksti ryte. Kai jis pabudo, 
prie eglutės pamatė tai, apie ką jau 
taip ilgai svajojo — naują dviratį. Iš 
karto atsisėdo ir pradėjo važinėti po 
namus. Taip ir prabėgo Jonuko Ka
lėdos. 

Laura Puzelytė 

Gyveno kartą maža pelytė. Ji 
gyveno sienos skylutėje. Per kiek
vienas Kalėdas ji susirasdavo me
džio šakelę ir papuošdavo ją uogo
mis. Ir dabar ji išėjo ieškoti šakelės. 
Lauke buvo labai daug sniego. Ji 

nerado nei Šakelės, nei uogų. Visa 
sušalusi grįžo namo ir pradėjo gal
voti, ką galėtų papuošti. Galvojo, 
galvojo ir užmigo. Ji susapnavo 
didelę Kalėdų eglutę ir daug dovanų. 
Prabudus, ji rado mažą eglutės 
šakelę, papuoštą įvairiomis uogomis. 
Pribėgo pasižiūrėti ir rado raštelį, 
kuriame buvo: „Su Šv. Kalėdom! 
Kalėdų senelis". 

Eglė Daukšaitė 

Vieną gražią gruodžio dieną 
berniukas vardu Rimas išėjo į lauką 
pažaisti sniege. Jis žaidė ir pamatė 
mažą, labai silpną mergaitę. Ji 
paprašė Rimo, kad jis jai padėtų 
surasti savo tėvus. Parsivedė Rimas 
mažąją draugę namo ir papasakojo 
savo mamai. Rimo mama paklausė 

mergaitės telefono numerio ir juo 
paskambino. Paskambinus, atsiliepė 
moteris, kuri papasakojo, kad prieš 2 
metus per Kalėdas mirė jos dukra. 
Rimas su mama grįžo į kambarį, bet 
mergaitės ten nebebuvo. Kalėdų 
vakarą Rimas rado raštelį nuo mer
gaitės. Ji dėkojo, kad Rimas išlaisvi
no jos sielą, nes tik jis vienas norėjo 
jai padėti. 

Justina Pakvietytė 

Kalėdos — didelė šventė. Visi 
vaikai laukia Kalėdų, nes per jas visi 
gauna dovanų. Visų namuose žiba 
eglutės, o namai papuošti lem
putėmis. Mokyklose būna Kalėdų 
eglutės ir vyksta Kalėdiniai vaidini
mai. Per Kalėdas žmonės džiaugiasi 
Kristaus gimimu ir eina į bažnyčią, 

kur vyksta Kalėdinės Mišios. Baž
nyčiose skamba Kalėdinės giesmės. 
Kalėdos džiugina mažus ir didelius 

Nerijus Meškauskas 

Vieną Kalėdų rytą našlaitė 
vaikų namuose galvojo, kad ji nieka
da neturės tėvų. Atėjo viena pora, 
jie norėjo susirasti berniuką. Naš
laitė nuėjo į kampą ir žaidė su savo 
vieninteliu žaislu, mažyte suplyšu
sią lėle, bet mergaitę ją labai mylėjo. 
Moteris su vyru pamatė mergaitę ir 
priėjo prie jos. Jie pasakė, kad ji 
labai graži. Po mėnesio našlaitė 
turėjo tėvus ir namus, pilnus žaislų. 
Ji galvojo, kad tai buvo pati geriau
sia Kalėdinė dovana. 

Simona Sidaugaitė 
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A t A 
DANUTĖ ONA KRYGERIENĖ 

LUKOŠEVIČIUTĖ 
Mirė 2005 m. gruodžio 25 d., 7:40 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Oak Lawn, IL, anks

čiau Marąuette Park apylinkėje, Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: sūnūs Povilas, Audrius su žmona Mary The-

rese ir Algirdas su žmona Debra, duktė Danutė Mastores su 
vyru Nicholas; 8 anūkai: Julie, Stephen, Mark, Michael, Cathe-
rine, Mathew, Alexander ir Anthony; sesuo Gražina Traškienė 
su vyru Leonu ir jų dukromis Rūta, Vilija ir Dalia su šeimomis, 
pusseserės Aldona Tamašauskienė su šeima, Nijolė Šimkienė ir 
Loreta Rimkienė su šeimomis Kanadoje; pusseserės Danutė 
Tuknevičienė ir Janina Meliukštienė su šeimomis Lietuvoje. 

Velionė buvo a.a. Mindaugo Krygerio žmona. 
A.a. Danutė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 28 d. nuo 3 

v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Visus, norinčius dalyvauti laidotuvių apeigose ketvirtadie
nį, gruodžio 29 d., prašome susirinkti 11 vai. r. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, kur po trumpo lankymo 11:30 vai. 
r. bus laikomos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Danutė bus palaido
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdę artimieji 

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

Mamytei 

AtA 
ADELAI GLAVINSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ALBERTO GLA-
VINSKĄ ir jo šeimą. 

PLC valdyba, Bingo talkininkai 

Margumynai 

ČIAUDULYS IR CHARAKTERIS 
Žmonės čiaudeja kasdien ir to išvengti neįmanoma. Sučiaudėdamas 

žmogus į orą išmeta apie 100,000 bakterijų maždaug 160 km/h greičiu. Tai. 
kaip žmogus čiaudeja, gali atskleisti tam tikrus jo vidinio pasaulio aspektus. 

Kūno kalbos ekspertė Patti Wood tris mėnesius stebėjo 547 žmones ir 
sulygino jų čiaudėjimo stilių ir elgesį. Paaiškėjo, kad nors dauguma mūsų 
įsitikinę, kad čiaudėjame spontaniškai, dauguma žmonių turi specifinį 
čiaudėjimo stilių, kuris atitinka jų asmenybę. P. Wood išskiria keturis 
pagrindinius čiaudinčiųjų tipus. 

Entuziastai 
Galingai, ištęstai ir reikšmingai 

- taip čiaudeja charizmatiniai va
dovai ir įtakingi asmenys. Jie yra in
tuityvūs, lengvai įkvėpia ir motyvuo
ja kitus. Tokie žmonės vertina drau
gystę ir labai ją brangina. Lengvai 
priima naujus žmones ir naujas ga
limybes, pasižymi optimizmu ir 
spontaniškumu. Entuziastai čiaudė
tojai aiškiai reiškia mintis ir mėgau
jasi geru pokalbiu, nesvarbu, tele
fonu, prie pietų stalo ar gatvėje. 

Subtilieji 
Jokio teatrališkumo ir garso. 

Jau geriau susilaikys, kad tik nieko 
nesuerzintų. Dažniausiai taip čiau
deja šilti ir draugiški žmonės, ne-
pakenčiantys įtampos. Jiems gyve
nime svarbiausia - draugystė su ki
tais. Vengia konfliktų ir su visais su
gyvena. Lojalūs, ramus ir patikimi. 

Moka išklausyti, nors kartais jau
čiasi užgožti. Pasirengę padėti, moka 
palaikyti. 

Teisingieji 
Tikras, orus, bet saikingas „ap

či". Dažniausiai tokie čiaudėtojai 
prisidengia burną servetėle ar nosi
naite. Šie žmonės pasižymi rūpes
tingumu, tikslumu, kruopštumu. 
Tikri mąstytojai. Visada prieš ką sa
kydami gerai apgalvoja. Jiems svar
bios detalės, jie pedantiški ir pastebi 
kitų praleistas klaidas. Išsiskiria 
įžvalgumu, visada turi nuomonę, 
nors ne visada gauna galimybę ją 
išreikšti. Mėgsta skaityti susimą
styti verčiančias knygas. 

Greitieji 
Apči!!! Greitai ir stipriai. Daž

niausiai taip čiaudeja greiti ir ryž
tingi žmonės. Jie norėtų, kad ir kiti 
taip elgtųsi. Dalykiški ir nekeliantys 

A t A . 
VERA M. MACIKAS-PAUKSTIS 

Mirė 2005 m. gruodžio 23 d., sulaukusi 89 metų. 
Nuliūdę liko: duktė Ann Marie ir vyras I^eonas Jurai t is ; 

sūnūs Edward ir John su žmona Susan; anūkės Rita ir vyras 
Saulius Plėnys; Donna Juraitis, Irene Jurai t is ; Erika ir vyras 
Joseph Vavrik, Emily ir vyras Michael Powell; anūkas Anthony; 
proanūkai Monica, Mark, Lydia, Luke, Hailey, Trenton; seserys 
Adeline ir vyras Raymond Rochkes; Eleanor ir vyras John Coc-
co; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

A.a. Vera buvo žmona a.a. Anthony, močiutė a.a. Aieksan-
der. 

Velionė priklausė: Pres. St. Therese Soc, Board member 
Sisters of St. Casimir aux., Past Prez. Holy Cross Hosp. aux. 
and Buyer & Manager of Gift Shop, K. of C. Cardinal Munde-
lein aux., Roman Catholic Womens Alliance, Knights of Lithua-
nia C157 & Chicago Lithuanian Womens Club & Co-ordinator 
of Many Society Cook Books. 

A.a. Vera bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 28 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd. (8000 W.) Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 29 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Šeima prašo gėlių nesiųsti. 

Nul iūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700. 

A f A 
SESUO CLAIRE KLEM, SSC 
Mūsų mylima seselė mirė 2005 m. gruodžio 22 d. Šv. Kazi

miero seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd.. Chi
cago, IL, sulaukusi 92 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš St. George Parish Shenandoah, PA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 71 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, brolienė Mildred 

Klem, gyvenanti Wodsworth, OH, sūnėnai ir dukterėčios, jų 
šeimos, kiti giminės, artimieji bei pažįstami. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 28 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 7 v.v. Mišparai už mirusius 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios ketvirtadienį, gruodžio 29 d. 9:30 v. 
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių 
sesuo Claire bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Kviečiame dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už se
selės sielą. 

•v 

Nul iūdę Sv. Kazimiero s e se rys i r Klem š e i m a 

sunkumų. Tokie žmonės nejaučia 
poreikio pasikliauti kitais. Tai lyde
riai. Tvirti ir linkę vadovauti, tačiau 
dirba sparčiai. Labai nemėgsta būtų 
nesąžiningai išnaudojami. 

Žinoma, tai neapibūdina visų 
galimų čiaudėjimo būdų. Galimi dar 
keli variantai. 

Sprogimas Atsargiai! Slėpkit 
moteris ir vaikus. Užkalkit lentomis 
langus! Laikykitės! 

Su pakartojimu 
Čiaudėti taip smagu, kad jie tai 

pakartoja antrą kartą. Ar net trečią. 
Apči! Apči! Ap... 

Oficialus var iantas 
Elegantiškai ir švelniai. Jeigu 

būtų nustatytas oficialus Čiaudėjimo 
standartas - juo taptų šioji čiaudėji
mo versija. 

Energingasis 
Du nusičiaudejimai, o po jų dar 

prislopintas vidinis sprogimas, kurį 

lydi pelę primenantis cypimas. Dieva
ži! Taip darant ir akys gali iššokti. 

Sne rkš t imas 
Kada nors matėte čiaudėjantį 

su n;. 
Apspjaus 
Greičiau langų valytuvą! Koks 

ligų kontrolės centro telefonas? Pa
sirodo, vis dar yra žmonių, nežinan
čių, kad čiaudėjant reikia užsidengti 
burną. 

Dukart 
Du nusičiaudejimai, trumpi ir 

greiti. Bet ne trys. Du. Kiekvieną 
kartą. 

Sustingsta 
Čiaudėtojo veidas ir visas kūnas 

kelioms minutėms tarsi sustingsta, 
prieš tai kol prasiveržia garsas. 

Erzintojas 
Penki ar šeši a! a! a! a! a! ir... 

nieko. Tai čiaudėsi ar ne? 
BNS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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• P r a n e š a m e , kad „Draugo" 
dienraščio redakcija sausio . 2 d. 
nedirbs. 2006 m. pirmasis laikraščio 
numer i s pasirodys sausio 4 d., 
trečiadienį. 

• P a s a u l i o Lie tuv ių B e n d r u o 
menės Valdybos pirmininkas Gab
rielius Žemkalnis dėkoja Lietuvių 
fondo nar iams už paramą, kuri labai 
svarbi ,,... pasiekiant lietuvius išsi
barsčiusius įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Ypač svarbi l ietuviškumo 
išlaikymo veiklos kryptis yra Pietų 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės ir 
organizacijos veikla ir naujai be
sikuriančios bendruomenės..."—rašo 
PLB Valdybos pi rmininkas G. 
Žemkalnis. Norintiems eiti kartu su 
LF, adresas: 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60639, tel . 630-257-
1616. 

• J a u anksčiau į a m ž i n u s i daug 
part izanų Aldona Šmulkštienė gruo
džio 17 d. Lietuvių fonde įamžino 
dar vieną partizanų vadą Juozą 
Kasperavičių (slapyvardis Visvy
das), gim. 1912 m. ir žuvusį 1947 m. 
Neatsistebime A. Šmulkštienės kil
niais darbais. Visus kviečiame pri
sidėti prie lietuvybės išlaikymo, pa
žymint svarbias progas ar įamžinant 
savo artimuosius Fondo įnašais. LF 
adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL 60639, tel. 630-257-1616. 

• L i n k s m a s Naujųjų Me tų 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 l inks
ma J. Domarko muzika iki paryčių. 
Rengia Vyt. Didžiojo šaulių ir Gen. 
T. Daukanto j ū r ų šaulių kuopos. 
Auka 40 dol. Tel. pasiteiravimui: 
773-523-7205. 

• A r j a u tur i te pakv ie t imą k u r 
sutikti Naujuosius? Dar ne? Tai kvie
čiame mes — Pasaulio lietuvių cen
tras , Lemont. Kokteiliai, šventinė 
vakarienė, šokiai, skambant grupės 
„Kaukas" muzikai, ypatinga nuotai
ka ypatingų žmonių rate . Gruodžio 
31 d. 8 vai. v. PLC didžiojoje salėje. 
Kaina asmeniui — 75 dol., vaikui — 
25 dol. (įskaitant auklę ir maistą) . 
Užsakymai pri imami telefonu 630-
257-8787 (Diana arba Rasa). 

• J a u n i m o centro j ė z u i t ų k o p l y 
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. 

• 2 0 0 6 m . saus io 14-19 d i e n o m i s 
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) kar tu 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 (Jurgi ta Travel) , e -paš tas : 
Jurgita@earthlink.net 

2006 m. sausio 7 d . 
Jane Addams HuSI House Center for Arts and Culture, 

1136VV. VVilson Ave. 
at idaroma 5-ių Čikagos lietuvių meninkų darbų paroda 
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Aušrinė Kerr knyga (oda). 

Dalyvauja : 
NOMEDA GRUMADĄ 

(skulptūra), 
AUŠRINĖ KERR 

(oda), 
IRENA ŠAPARNIENĖ 

(batika), 
VIDAS ZIMKUS 

(medis), 
ALGIS ŽUKAS 
(fotograf i ja). 

Parodos at idarymas nuo 6 
vai. v. iki 9 vai. v. Paroda tęsis iki 
vasario 14 d. Galerijos darbo lai
kas: pirmadieniais — penktadie
niais nuo 10 vai. r. iki 6 vai. v., šeš
tadieniais nuo 12 vai. p.p. iki 5 
vai. v. Telefonas pasiteiravimui: 
773-907-9403. 

Tinklalapis: www. Hullhouse.org 

Spaudos apžvalga 
— 

Pasirodė naujas žurnalo „Br-id-
g e s " gruodžio mėn. numeris. Žur
nale rašoma apie XVII JAV LB 
direktorių tarybos trečią sesiją, apie 
lietuviškas Kūčių ir Kalėdų tradici
jas , apie būsimo memorialo Vašing
tone statybą, Philadelphia chorą. 
Taip pat pristatoma ambasadoriaus 
V. Ušacko knyga. Žurnale išspaus
dinta Rimvydo Šilbajorio anotacija 
Marijos Gražinos Slavėnienės ver
t imų knygai , ,Janina Degutytė 
Poezija/poems". Taip pat galite pa-
sisikaityti Genriko Songino „Kūčių 
dienos medžioklę". 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

fetftta -,: 
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\tMm>\^mi\s AT*;TIS 

&fY MEMOIRS 
AHD SERVICE 

IN FOUR ARMIES 

Aleksandras Atutis 
„My memoirs and service in four Armies 

Knygos „My memoirs and ser
vice in four Armies" autorius Alek
sandras Atutis tikisi, kad „Draugo" 
skaitytojams bus įdomu susipažinti 
su jo gyvenimo keliu. Knygoje auto
rius, 1949 metais emigravęs į Ame
riką, pasakoja apie savo sunkią emig
ranto dalią, kur i prasidėjo Lietuvą 
okupavus rusams, klaidžiojimą Eu
ropos keliais ir galų galę įsikūrimą 
Amerikoje. A. Atutis yra tarnavęs 
net keturiose kariuomenėse: Lietu
vos (prieš Antrąjį pasaulinį karą), 
Sovietų raudonojoje armijoje (Lie
tuvą okupavus rusams), Vokietijos 
(kurioje j is t a rnavo vos keturias 
savaites) ir Didžiosios Britanijos 
(kurioje prabuvo 9 mėnesius). Visa 
tai jis aprašo savo atsiminimuose. 

Knygoje rašoma ir apie Lietu
voje vykdytą genocidą, ir apie ne- Knygos persiuntimo kaina — 5 dol., 
priklausomybės atgavimą, ir apie u ž kiekvieną papildomą knygą — 1 
autoriaus džiaugsmą laisva Lietuva, dol. mokestis. 

r.:.:.;.;.;.:.:.v.v.;.;.:.:.;.;.;.;.:.v.v.v.v.;.;. 
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Knyga parašyta anglų kalba. 
Spausdino Lietuvos Krašto apsau
gos ministerijos spaustuvė. 

Knygos kaina — 10 dol., pride-

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

dant 9 proc. užsisakant IL valstijoje, vai. p.p. 

J&. Mf. Xktetr&*$%uaii. 

War»u-s> ̂ įtm 

Knygos autoriui A. Atuciui atsiųstas JAV prezidento Bush sveikinimas. 

Skelbimai 
Advokatas • a — 
Jonas Gibaitis 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Av 

Į^plfe 
rami 
enue 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

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

Šeštad. 8 v r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel . 630-257-0200, Lemont , IL 
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IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S Ii&iDe #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konotacijos šeštadieniais 

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

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
T e l . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

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

6436 S.Pulaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

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

mailto:Jurgita@earthlink.net
http://Hullhouse.org

