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Kasdienis stuburo 
stiprinimas. Siūlo 
gimdyti daugiau vaikų. 
„Sniego gniūžtės" 
stovykla. Žinovai 
pataria. 

2 psl. 

Geriau duoti negu 
prašyti. Pilietinio 
išbandymo dienos. 

3psl. 

Viešpaties atėjimas. 
Dievo Žodžio 
priėmimas. Apie 
kalėdinius augalus. 

4 psl. 

Renginių kalendorius. 
LTSC liūdi savo uolaus 
bendradarbio. 

5 psl. 

Kalėdinių mugių 
tradicija PLC. 
Dovanokime „Draugą" 
Tremtinių grįžimo 
fondui ir Lietuvos 
kariuomenės 
vadovybei. 

6 psl. 

Prie Seimo rūmų mitingavo tūkstančiai prezidento rėmėjų 
Vilnius , gruodžio 6 d. 

(BNS) — Iš įvairių Lietuvos vie
tų šeštadieni į Vilnių atvykę 
prezidento Rolando Pakso rė
mėjai prie parlamento rūmų su
rengė daugiatūkstantinį mitin
gą, kuriame gynė į skandalą pa
tekusį prezidentą bei kalt ino 
Seimą susidorojimu su R. Pak-
su. 

Vilniaus savivaldybės leidi
mu surengtame mitinge, polici
jos pareigūnų vertinimu, Nepri
klausomybės aikštėje susirinko 
daugiau kaip 5,000 dalyvių. 

Rankose laikydami prezi
dento R. Pakso nuotraukas ir jį 
remiančius plakatus, mitinguo
tojai skandavo „Paksui — taip, 
Seimui — ne". 

„Arba nugalėsim ir būsim 
demokratinė valstybė, arba lik
sim policinė", mitingo daly
viams teigė proprezidentinės 
Liberalų demokratų frakcijos 
Seime seniūnas Henr ikas 

Žukauskas . Skanda lą dėl nede
ramų prezidento ir jo aplinkos 
ryšių jis pavadino „puču", kurio 
užsakovas yra Seimo pirminin
kas Artūras Pau l auskas . 

Mitinge dalyvavęs Vilniaus 
miesto saviva ldybės t a rybos 
narys l iberaldemokratas Juozas 
Imbrasas sveikino žmonių siekį 
„paremt i te isybę ir te is ingu
mą". 

„ J ū s l ikote m ą s t a n č i a i s 
žmonėmis, o kiti pas idavė , tapo 
valdomais tų, ku r i ems pinigai 
svarbesni už valdžią. J ie yra 
aukso veršiai", sakė mit inge da
lyvavęs buvęs p a r l a m e n t a r a s 
Antanas Baskas . 

Aikštėje buvo d a l i n a m a s 
penktadienį p r a d ė t a s pla t int i 
R. Pakso rinkimų kampanijos 
dosniausio rėmėjo Ju r i j aus Bo
risovo užsakytas ir finansuotas 
leidinys „Apginkime demokra
tiją". 

N u k e l t a į 5 psl . Nepriklausomybes aikštėje — prezidento Rolando Pakso šalininkai. Tomo Bauro (Elta) nuotr. 

Prezidentas 
pripažįsta savo 

klaidas, bet kaltina 
spectarnybas ir 

žiniasklaidą 
V i l n i u s , gruodžio 6 d. 

(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas interviu šeštadienio 
„Kauno dienai" prisipažino pa
daręs klaidų, bet kaltina spe
cialiąsias tarnybas bauginimu 
ir žiniasklaidą šališkumu. 

„Be abejo, esu padaręs ir 
klaidų. Manau, turėjau glau
džiau bendradarbiauti su Sei
mu, su politinėmis partijomis, 
ieškoti kompromisų spren
džiant svarbiausius valstybės 
reikalus", teigia R. Paksas. 

Pasak dienraščio, preziden
tas kal t ina specialias tarnybas, 
kurios esą įbaugino jo patarėjus. 

„Kodėl kai kurie žmonės 
sutinka ateiti dirbti į Preziden
tūrą, o paskui apsigalvoja? 

Nukelta į 5 psl. 

Vilniaus m e r a s ž a d a L ie tuva i p igesnį 
gero gyven imo p laną 

Sportas 
* Lietuvos dvirat ininkas 

Raimondas R u m š a s kitą se
zoną atstovaus Lenkijos profe
sionalų komandai „Atlas-Hoop-
Polsat". Kaip žinoma, 31 metų 
R. Rumšas šių metų vasarą bu
vo diskvalifikuotas 1 metams, 
nes jo organizme birželio mė
nesį aptikta draudžiamo pre
parato eritropoetino (EPO). 
Lietuvis vėl galės dalyvauti 
varžybose tik nuo 2004 metų 
liepos 18 dienos. 

* Lietuvos krepš in io 
lygos čempionate sekmadienį 
Kauno „Žalgiris" iškovojo 16-
ąją pergalę iš eilės, savo aikštė
je įtikinamai įveikęs Šiaulių 
„Šiaulius" 92:64. 

* Frankfurte (Vokietija) 
ištraukus 2006 m e t ų pasau
lio futbolo čempionato Euro
pos zonos a t rankos varžybų 
burtus, Lietuvos rinktinė pate
ko į 7-ąją grupę, kurioje susi
tiks su Ispanijos, Belgijos, 
Serbijos ir Juodkalnijos. Bos
nijos ir Hercegovinos bei San 
Marino komandomis. Lietuviai 
burtų rezultatais neturėtų 
skųstis. Jie išmėgins jėgas su 3-
iąją vietą Tarptautinės futbolo 
asociacijų federacijos pajėgiau
sių planetos komandų tarpe už
imančiais ispanais, tačiau turi 
galimybių kovoti dėl aukštos 
vietos. 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(Elta) — Tarptautinės konsul
tacinės firmos „Roland Berger 
Strategy Consultants" specia
listai kitų metų pavasarį Lie
tuvos sostinės vadovams turėtų 
pateikti pirmuosius siūlymus 
veiksmų planui, kaip įgyven
dinti jau sukur tus Vilniaus . 
Kauno ir visos Lietuvos raidos 
planus. 

Ambicingus planus ir nau
juosius savo konsultantus pir
madienį žurnalistams pristatęs 
Liberalų ir centro sąjungos va
dovas. Vilniaus miesto meras 
Artūras Zuokas atvirai pasakė, 
jog „tai — politinis žingsnis, 
kad Lietuvoje būtų visiems ge
riau gyventi", ir mūsų valstybė 
taptų konkurencingesnė pasau
lyje. 

Arturas Zuokas 

Veiksmų p l a n a s tu rė tų 
apimti maždaug 10 metų laiko
tarpį. 

Prisiminęs, jog už pernai 
parengtą dešimties metų sosti
nės s trateginės plėtros planą 

teko sumokėti apie 800,000 Lt, 
Vilniaus m e r a s ironizavo: 
„Naujasis p lanas Lietuvai kai
nuos tikrai mažiau nei „Almax" 
planas ir strategijos". 

„Almax" — Rusijos konsul
tacinė firma pastaruoju metu 
dažnai min ima skandale dėl 
abejotinų Prezidentūros ryšių. 

Nei sos t inės meras, nei 
„Roland Berger" konsultantai 
neatskleidė, kiek sostinei gali 
kainuoti jos varK ų užsakytas 
veiksmų plano rengimas, nes 
del to galutinai dar nesusitarta. 

A. Zuokas teigė, kad šiam 
veiksmų planui finansuoti tiki
masi gauti lėšų iš Europos Są
jungos s truktūrinių fondų. 

Pa sak „Roland Berger" 
strateginių konsultantų vyres
niojo patarėjo Nukelta į 5 psl. 

Konservatorių vadovas ragina 
galvoti apie naują prezidentą 
Vilnius , gruedžio 8 d. 

(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos-konservatorių vado
vas Andrius Kubilius įsitikinęs, 
kad apkalta prezidentui Rolan
dui Paksui yra neišvengiama ir 
tikriausiai bus sėkminga, todėl 
ragina partijas pradėti kalbėtis 
tarpusavy apie naują kandidatą 
į prezidentus. 

„Partijos turi susitarti dėl 
bendro žaizdas gydančio kandi
dato ir pasirašyti nacionalinį 
susi tar imą dėl demokratijos 
perspektyvų", pirmadienį sakė 
R. Kubilius. 

Pasak jo, „visi tie, kurie tu
ri politinį svorį ar moralinį au
toritetą jį fprezidentą-BNS) jau 
paragino atsistatydinti. Apkal
ta t ampa vienintele ir neišven
giama procedūra". 

A. Kubilius tikisi, jog už ap
kaltą pasirašys 85 Seimo nariai. 

Apkaltai p radė t i užtektų 
mažiau parašų — 36, tačiau jų 
siekiama surinkti kuo daugiau, 
kad būtų nedviprasmiškai paro
dyta parlamento valia užbaigti 
apkaltą iki galo. 

Kad prezidentas būtų at
statydintas, už jo apkaltą turi 
balsuoti 85 parlamentarai . 

Iš viso Seime yra 141 narys, 
4 vietos yra laisvos. 

A. Kubilius patvirtino, kad 
apkaltos tekstas bus parengtas 
jau šią savaitę. 

„Prognozuočiau, jog net ir 
nušalintas nuo pareigų, R. Pak
sas bandys dalyvauti preziden
to rinkimuose", pažymėjo A. 
Kubilius. 

Nukel ta į 5 psl. 

R. Pakso advokatai 
\ Konstitucinio 

Teismo posėdį prašo 
iškviest i V. Adamkų 

V i l n i u s , gruodžio 8 d. 
(BNS) — Prezidentui Rolandui 
Paksui atstovaujantys advoka
tai prašo Konstitucinį Teismą 
(KT) į šią savaitę vyksiantį po
sėdį iškviesti ir liudytojais ap
klausti buvusį prezidentą Val
dą Adamkų, buvusį Kūno kul
tūros ir sporto departamento 
vadovą Rimą Kurtinaitį ir ge
neralinio prokuroro pavaduoto
ją Vytautą Barkauską. 

„J ie (V. Adamkus, R. 
Kurtinaitis ir V. Barkauskas -
BNS) gali paliudyti bylai reikš
mingas aplinkybes", pirmadie
nį sakė R. Paksui KT byloje 
atstovaujančios advokatų kon
toros „Baublys ir partneriai" 
vadovas Gediminas Baublys. 

Nukelta i 5 psl. 

Seimo nariai piktinasi prezidento rėmėjo leidiniu 
Vilnius , gruodžio 8 d. 

(BNS) — Valdančiosios daugu
mos ir opozicijos atstovai Seime 
pasipiktino Rolando Pakso pre
zidentinės kampanijos finansi
nio rėmėjo išleisto politinės rek
lamos leidinio turiniu ir jo pla
tinimu. 

„Nežinau, ar Jurijaus Bori
sovo leidinį galima vadinti laik
raščiu, ar galimąjį suderinti su 
demokratiniais teisiniais princi
pais? Manau, kad žurnalistų vi
suomeninės organizacijos, eti

kos inspektorius ir teisėsaugos 
institucijos t u r ė tų įvertinti šį 
reiškinį, kur is pirmą kar tą 
vyksta mūsų valstybėje", pirma
dienį sakė Seimo pi rmininko 
pavaduotojas socialdemokratas 
Vytenis Andriukai t is . 

Opozicinė Liberalų ir centro 
frakcija tuo t a rpu pareiškė ap
gailestavimą, kad prieštaringos 
reputacijos versl ininko J. Bori
sovo finansuotą leidinį „Apgin
kime demokratiją" a tspausdino 
valstybei pr ik lausant i spaustu

vė „Spauda". 
Spausdint i šį propagandinį 

leidinį a ts isakė visos privačios 
spaustuvės. 

„Galima pasidžiaugti, kad 
privatus verslas šįkart parodė 
didesnę pilietinę brandą nei val
stybės va ldoma spaustuvė", 
frakcijos pranešime spaudai ci
tuojamas frakcijos narys, Seimo 
pirmininko pavaduotojas Gin
ta ras Steponavičius. Pasak jo, 
..kai kur ias leidinio publikacijas 

Nukelta į 5 psl. 

Lenkijos 
parlamentarė: 
Lietuvos lenkų 

moksleiviai 
diskriminuojami 

Varšuva, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Vilnijoje gyvenantys 
lenkų vaikai yra diskriminuoja
mi, tuo tarpu Lenkijoje visi 
vaikai turi teisę mokytis, tikina 
Lenkijos Seimo Tautinių mažu
mų komisijos narė Irena No-
wacka. 

Nukelta i 5 psl. 

Mažu uždarbiu nepatenkinti 
baltarusiai „šokdina" lietuvius 

Baltarusijoje dirbantys 
Lietuvos verslininkai susidūrė 
su netikėta problema. Kaimy
ninės valstybės darbininkai 
pateikė ultimatumą — arba bus 
mokama tokio dydžio alga, ko
kią gauna lietuviai, arba jie iš
eis iš darbo. 

Prieš kelerius metus kai ku
rios Lietuvos siuvimo bei audi
mo įmonės perkėlė dalį gamy
bos į pigios darbo jėgos valstybe 
laikomą Baltarusiją. Šiuo metu 

dalis verslininkų jau gailisi tai 
padarę, nes netrukus Baltarusi
joje neapsimokės plėsti gamy
bos. 

„Ypač sukruto netoli Lietu
vos pasienio esančių miestų 
darbininkai. Pavyzdžiui, suži
noję, kiek Lietuvoje mokama 
siuvėjams, jie reikalauja gero
kai padidinti atlyginimą arba 
gras ina palikti darbą", sakė 
bendrovės „Audėjas" valdybos 

Nukelta į 5 psl. 

Naujausios 
žinios 

* Prezidentas susit iko su 
l ibovaldomokratu vadova i s , 
tačiau pokalbio temos neat
skleidžiamos. 

* Seimo komis i ja ketina 
ap ta r ' i P r e z i d e n t ū r o s skan
dalo įtaką valstybės kelyje į 
NATO. 

' Rusijos Valstybės Dū-
mo^ r ink imu r r / u l t a t a i ..ne
buvo netikėti", teigia 
Lietuvos politikai ir politologai. 

Latvijos p r e m j e r a s nei
gia kišęsis Į sraigtasparnių 
pirkimu konkursą. 

* Mažas p a j a m a s gau
nančioms š e i m o m s paramos 
fa K mą siūloma nukelti. 

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

iir»u 3centtifų pranešimais) 

JAV 

EUROPA 
Londonas. Pirmadienį Eu

ropos biržose euro kursas pir
mą kartą per visą savo istoriją 
pašoko iki 1.22 JAV dolerio. Be 
to. Didžiosios Britanijos svaras 
JAV valiutos atžvilgiu pakilo 
aukščiausiai per pastaruosius 
11 metų. Jenos atžvilgiu JAV 
doleris pirmadienį nusileido že
miausiai per pastaruosius tre
jus metus. Banko ..Credit Agri-
cole Indosuez" žinovų nuomone, 
iki 2004 metų vidurio euras 
gali užkopti iki 1.3 JAV dolerio. 

Paryžius. Prancūzijoje per 
šį savaitgalį buvo suimta 10 as
menų, kai telefonu paskambi
nęs anonimas perspėjo, kad 
prieš JAV ambasadą Paryžiuje 
bus surengtas savižudžio 
sprogdintojo išpuolis Dauguma 
suimtųjų — nelegaliai Prancū
zijoje gyvenę egiptiečiai. Pir
madienį policija sustiprino sau
gumą aplink ambasadą ir 

uždarė eismą tiesiai priešais 
diplomatinės a t s tovybės pas
tatą einančiu prospektu . 

V a r š u v a . Nors oficialūs 
Lenkijos vadovai kol kas nei
gia, jog jų valstybėje bus įkur
tos JAV kar inės bazes, tokia 
galimybe t a m p a vis akivaiz
desnė. Lenkijos Gynybos minis
terija pranešė, kad pirmadienį į 
Varšuvą atvyko JAV valstybės 
depar tamento ir Pentagono de
legacija. Pasak dienraščio „Ga-
zeta Vvyborcza", amerikiečius 
ypač domina Kšesino aviacijos 
bazė, esant i netoli Poznanės 
miesto. Be to, Lenkijos Seimas 
jau pakeitė į s ta tymą dėl sveti
mos ka r iuomenės buvimo ir 
judėjimo Lenkijos teritorijoje. 
1999 metais p r i imtas įs ta tymas 
buvo nus ta tęs , kad Lenkijoje 
vienu metu ne ilgiau kaip tris 
mėnesius gali būt i 1,000 už
sienio kareivių. Neseniai buvo 
priimtos šio į s ta tymo pataisos. 

Vaš ingtonas . JAV supran
ta Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo Organizacijos 
(ESBO) stebėtojų išsakytą susi
rūpinimą dėl trūkumų renkant 
Rusijos Valstybės Dūmą ir jam 
pri tar ia , pirmadienį pareiškė 
Baltųjų rūmu atstovas spaudai 
Scott McClellan. Kiek anksčiau 
paskelbtame rinkimus stebėju
sios ta rp taut inės misijos, į ku
rią įėjo Europos Tarybos ir 
ESBO parlamentiniu asamblė
jų, taip pat ESBO demokrati
nių insti tutų ir žmogaus teisių 
biuro atstovai , baigiamajame 
pranešime buvo išsakyta nuo
monė, kad rinkimai į Rusijos 
Valstybės Dūmą neatitiko dau
gelio įsipareigojimų, kuriuos 
dėl demokratinių rinkimų yra 
prisiėmusios ESBO ir ET na
rės. ESBO PA prezidentas Bru-
ce George Maskvoje pareiškė, 
kad dėl rinkimų kampanijoje 
naudotų administracinių resur
sų par lamento rinkimų rezulta
tai buvo iškreipti. 

Vašingtonas . ,.A1 Qaeda" 
Talibanui praėjusį mėnesį pra

nešė, jog ketina nukreipti dideli 
skaičių kovotojų iš Afganistano 
į Iraką ir per pusę sumažinti fi
nansavimą afganų kovotojų 
grupėms, sekmadienį pranešė 
savaitraštis „Newsweek". Trys 
„ai Qaeda" vadovo Osama bin 
Laden atstovai, kaip manoma, 
lapkričio viduryje kalnuotoje 
Afganistano Chosto provincijo
je, netoli Pakistano sienos, 
susitiko su dviem Talibano va
dovo mulos Mohammad Omar 
pasiuntiniais „Newsweek" ci
tavo šaltinius Talibane, tei
giančius, jog O. bin Laden nu
rodė nukreipti resursus iš Afga
nistano į Iraką, nes mato geres
nę galimybę žudyti amerikie
čius ir jų sąjungininkus Irake 
ar tokiose kaimyninėse valsty
bėse kaip Turkija. 

Vašingtonas Abeji JAV 
Kongreso rūmai sutinka, jog 
būtina stiprinti importo iš Ki
nijos ribojimo priemones ..Mes 
esame tiesiog priversti imtis 
puolimo", pareiškė respubliko
nų partijai atstovaujantis sena
torius Lindsey Graham. „Kitu 
žingsniu turi tapti pataisa, kuri 
įpareigotų kinus nustatyti svy

ruojantį savo valiutos kursą. Ir 
kuo greičiau, tuo geriau". Lap
kritį JAV prezidento George W. 
Bush administracija pranešė 
ketinanti įvesti kiekybinius ap
ribojimus Kinijos tekstilės im
portui ir antidempingo muitus 
iš Kinijos importuojamiems te
levizoriams. Anot L. Graham, 
Kongrese jau atsirado galinga 
griežtų priemonių, kurių būti
na imtis prieš Kinijos užsienio 
ekonominę politiką, šalininkų 
koalicija, kurios dauguma yra 
įstatymų leidėjai iš pramoninių 
JAV valstijų. 

Maskva. Partijos, nepate
kusios į naująją Valstybės Dū
mą, tur i susitaikyti su tuo, kad 
jų misija politinėje scenoje 
baigta ir kad valstybėje prasi
dėjo naujas raidos etapas, ku
riame nereikia dešiniojo ir kai
riojo sparnų, mano prezidento 
administracijos vadovo pava
duotojas Vladislav Surkov. 

IZRAELIS 

RUSIJA 
Maskva Rusijos preziden

tas Vladimir Putin pirmadienį 
sakė, kad parlamento rinkimai 
buvo dar vienas žingsnis į prie
kį stiprinant Rusijoje demokra
tiją ir paragino vyriausybę kon
struktyviai dirbti su naująja 
Dūma Pergalę gruodžio 7 die
nos rinkimuose pasiekė propre-
zidentinė part i ja „Vieningoji 
Rusija". Be jos, į Durną pateko 
komunistai . Rusijos liberalų 
demokratų partija ir kairysis 
nacionalistinis sparnas „Tėvy-

Jeruza lė . Izraelio saugu
mo tarnyba pirmadieni pranešė 
suėmusi Kanados pilietybę tu
rintį palestinietį 23 metų Ja-
mal Akai, kuris įtariamas isla
mo ekstremistų grupuotes „Ha-
mas" užsakymu planavęs iš
puolius prieš Izraelio ir žydų 
objektus JAV J Akai buvo nu
rodyta pačiam išsirinkti tai
kinius JAV arba Kanadoje, 
prieš kuriuos jis galėtų panau
doti vietoje nusipirktą šauna
mąjį ginklą arba savadarbius 
sprogstamuosius užtaisus. Tuo 
tarpu grupuotė ..Hamas", ren
gianti savižudžių sprogdintojų 
išpuolius Izraelyje, tokius kalti
nimus paneigė. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KASDIENIS STUBURO 
STIPRINIMAS 

DR. JONAS ADOMAVIČIUS 

Jis ištempia ir stiprina 
stuburą ir jį prilaikančius rau
menis. Kasdien mankštinkis 
taip po 15 minučių. Jei sirgai 
stuburu pirmiau ir jei sergi 
kitokia negalia, kaip minkš-
takaule, pasitark su gydytoju 
pirm taip mankštindamasis. 

1. Kelių ir pečių ištem
pimas 

Nugara atsigulk ant kieto 
paviršiaus. Abiem rankom 
prilenk kelį prie krūtinės. 
Palaikyk 15—30 sekundžių. 
Sugrįžk į pradinę padėtį. 
Pakartok tai su kita koja. Taip 
atlik su abiem kojom po 3 ar 4 
kartus. 

2. Išsitempimas sėdint 
Atsisėsk ant kėdės. Pa

lengva, lenkis grindų link, kol 
pajusi lengvą stuburo ištem
pimą. Pasilaikyk taip 15-30 
sekundžių. Pakartok 3-4 kar
tus. Taip nesilankstyk, jei 
turi minkštus kaulus. 

3. Ištempimas ant ketu
rių 

Nusileisk ant keturių — 
rankų ir kojų. Palengva stu
burą ir pilvą nuleisk žemyn. 
Pakartok keletą kartų. 

4. Tada susikūprink ir
gi keletą kartų. 

5. Pusiau atsisėdimu 
Atsigulk ant nugaros, su

lenkęs kelius ir laikydamas 
pėdas ant grindinio. Ištiesęs 
rankas kelių link laikyk, kol 
mentės ima neliesti grindinio. 
Neliesk kelių. Po kelių se
kundžių atgauk pirmykščią 
padėtį. Pakartok keletą kar
tų. 

6. Pečių ir menčių sus
paudimas 

Atsisėsk ant kėdės. Įtrauk 
smakrą, o pečius nuleisk 
žemyn. Suglausk abi mentes 
ir tiesink viršutinę stuburo 
dalį. Pabūk kelias sekundes. 
Sugrįžk į pradinę padėtį. 
Pakartok keletą kartų. 

7. Kojų pakėlimas 
Atsigulk ant pilvo, turė

damas didelę pagalvę po apa
tine pilvo dalimi ir klubais. 
Sulenktu keliu truputį pakelk 
koją ir palaikyk 5 sekundes. 
Pakartok kelis kartus. Tada 
tą patį atlik su kita koja. 

Tada tą patį atlik su iš
tiesta koja. 
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Šeštadienį, lapkričio 15 d., „Maironio" lit. mokykloje, Lemante, buvo rūbų 
žaislų, mokslo reikmenų rinkliava. Mokinių sunešti daiktai bus nusiųsti į 
Lietuvą per „Saulute", Lietuvos vaikų globos būrelį. Stovi (iš kairės) 
mokyklos direktorė Audronė Elvikienė ir „Padėkos dienos rinkliavos" ini
ciatorė Silvija Radvilienė. I. T į jūnė l i enės nuotr. 

GIMDYTI DAUGIAU VAIKŲ 
Spalio pradžioje Lietuvos 

politikai apsisvaidė priešrin
kiminiais šūkiais, ragindami 
tautą gimdyti daugiau vaikų, 
apeliuodami į patriotinius lie
tuvių jausmus, taip pat žadė
dami sieksią ir didesnės ma
terialinės paramos, daugiau 
vaikų auginantiems. Įvairių 
paramos rūšių vaikus augi
nančioms šeimoms yra jau 
dabar, nors daugelis pripažįs
ta, jog Ju galėtų būti ir dau
giau. Tiesa yra ta, jog nemaža 
dalis tautiečių iš esmės gali 
gimdyti daugiau vaikų ir juos 
neblogai išlaikyti, tačiau ne
nori. 

Vieni politikai neva užsi
mojo paskatinti tautą turėti 

bent po du, kiti bent po tris 
vaikus. Pvz., „2V" iniciatyvą 
paskelbę, konservatoriai pa
reiškė-sieksią, jog valstybės fi
nansinė parama būtų orien
tuota padėti šeimoms per
žengti antrojo vaiko barjerą. 
Parama antrajam vaikui esą 
turėtų būti didesnė negu 
kitiems. 

Tačiau specialistai, jau 
dabar sukantys galvas, kaip 
spręsti Lietuvos demografines 
problemas (gyventojų skaičius 
iš tiesų labai ženkliai mažėja), 
tokius šūkius vadina nerim
tais. Jie, akivaizdu, persmelk
ti priešrinkiminės dvasios, 
juolab, kad, raginantys dau
giau vaikų gimdyti ir auginti, 
politikai nepasiūlo konkretes
nių receptų, kaip įtikinti 
žmones turėti gausesnes šei
mas. Įvairių tiesioginės para
mos rūšių šeimoms jau yra 
dabar ir gana nemažai. 

— Kiekvienas gimęs vai
kelis jau gauna ir vienkartinę 
kūdikio gimimo pašalpą, yra 
numatytas rėmimas iki 3 
metų, numatytas rėmimas ir 
labiau pažeidžiamoms šei
moms, kai tėvelis išeina į, tar
kim, tarnybą, daugiavaikėms, 
gausioms šeimoms. Yra nu
matytas rėmimas tiems vai
kams, kurie lieka be tėvų glo
bos, kurie tampa globojamais, 
ir net jų studijų laikotarpiui, 
jų įsikūrimui, savarankiškam 
gyvenimui, — vardino Aušra 
Gratulevičienė, Socialinės ap

saugos ir darbo ministerijos 
Paramoms šeimai skyriaus 
viena vadovių. 

Iki 290 litų padidintas 
neapmokestintas pajamų mi
nimumas, pridedant už vaiką 
dar 30 litų, A. Gratulevičienės 
teigimu, taip pat yra parama 
dirbančiai šeimai. Tam tikra 
netiesioginė parama yra nu
matyta ir šeimoms, įsigyjant 
būstą. Jaunoms šeimoms, 
auginančioms vieną ir dau
giau vaikų, kitoms daugia
vaikėms šeimoms arba šei
moms, kurių vienas tėvų mi
ręs, valstybė nuo šių metų 
dengia dešimtadalį pasiimtos 
paskolos būstui sumos. Šiuo 
metu Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija rengia de
mografinę strategiją, aprėp
siančią kur kas daugiau prob
leminių sričių: 

— Ne tik šeimos gerovė 
tampa svarbi, kai sprendžiam 
visų Lietuvos gyventojų poli
tikos klausimus, tai ir senėji
mo problemos, ir pagyvenu
sių, senų žmonių gerovė, ir 
visuomenės sveikatos klausi
mai, ir pagaliau migracijos 
klausimai. Reikia kelti tokius 
tikslus, kuriuos mes galim pa
siekti, kuriuos galim įgyven
dinti. 

Vieną tokių galimybių ža
dama įgyvendinti jau maž
daug nuo kitų metų vidurio: 

— Suėjus vaikui 3 me
tams, pašalpos forma baigia
si. Mes manytumėm, kad tam 
tikra nedidelė pašalpos dalis 
už kiekvieną vaiką taip, kaip 
yra ES šalyse, turėtų tęstis 
net iki pat to vaiko pilname
tystės. Tai būtų dalis vaiko 
išlaidų padengimo, kol jisai 
pradės mokytis. 

Kitaip tariant, yra nu
matyta remti visus vaikus, 
pradžioje bent iki 7 metų, vė
liau šią paramą tęsiant ir iki 
ilgesnio vaikų amžiaus. Šiuo 
metu yra rengiamas ir atitin
kamas vaikų išmokų įstatymo 
projektas. 

Tačiau, kita vertus, ir pa
tys specialistai kelia klausi
mą, ar piniginę paramą gali
ma vadinti paskata. Daugelis 
tyrimų vienareikšmiškai ro
do, kad valstybės parama 
beveik neveikia šeimų vidinio 
apsisprendimo ir didesnioji 
dalis pasiturinčių šeimų 

n SNIEGO GNIŪŽTĖS" SAVAITGALIO STOVYKLA 
• Špilio 24-26 d. Marijam

polės 5-oje vidurinėje mokyk
loje apie 60 jaunuolių nuo 14 
iki 18 metų amžiaus dalyvavo 
^niego gniūžtės" savaitgalio 
stovykloje, kurią vedė 14 sve
čių iš Klaipėdos dvasinės pa

galbos jaunimui centro. Be 
marijampoliečių, į renginį at
vyko keletas jaunimo atstovų 
iš Avikilų „Vaiko tėviškės" 
namų, Kybartų ir Lazdijų. 

„Sniego gniūžtė" — tai pre
vencinė programa, siekianti 

padėti paaugliams ir jaunimui 
rinktis gyvenimą be svaigalų, 
tabako ir narkotikų. Turint šį 
tikslą, suteikiama atitinkama 
informacija. Programa neap
siriboja vien neigiamų dalykų 
žalos aiškinimu, bet rūpinasi 

ir pozityviu asmens brandini
mu. Ugdoma jauno žmogaus 
savigarba, pajėgumas atsakin
gai rinktis gyvenimo būdą, 
prasmingą veiklą. Taip pat or
ganizuojamos diskusijos jau
nimui aktualiomis temomis, 

stengiamasi skatinti jo inicia
tyvą, tarpusavio supratimą ir 
pagarbą, stiprinti vadovavimo 
įgūdžius. Tikimasi, kad jauni 
žmonės vieni kitiems darys 
teigiamą įtaką, kuri didės tar
si besiritanti sniego gniūžtė: iš 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANFTIĮ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarfcys dante už pnenamą kaną. 
Sustenmui Kabes angtskai aite letuvtškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcrwAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos paaal susitarimą 
Tel. 312-Š07-1285 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 70&423-5155. 

CIA GALĖJO BŪTI JŪSŲ 

SKELBIMAS 
i i . 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

negimdo ir neaugina daugiau 
vaikų ne todėl, kad negalėtų 
ar nepajėgtų išlaikyti savo 
atžalų, o todėl, kad visai to 
nenori. Tokia tendencija ryš
kėja visoje Europoje, taip pat 
ir Lietuvoje. Valstybės para-

čia ir šios programos pavadini
mas. „Sniego gniūžtė" pagrįsta 
jaunimo ir suaugusiųjų ben
dradarbiavimu. Ji pritaikoma 
bet kurioje visuomeninėje ar 
mokyklinėje aplinkoje. Lietu
voje šios programos grupelės 

ma yra tam tikra dėmesio 
išraiška, tačiau, kaip pakeisti 
žmonių požiūrius ir vertybes, 
šis klausimas tebelieka neat
sakytas. 

Jūratė Damulytė 
„Laisvosios Europos" radijas 

įsikūrusios Kaune, Vilniuje, 
Panevėžio rajone, Utenoje, 
Klaipėdoje, Telšiuose ir 
Kelmėje. 

B a ž n y č i o s ž in ios , 2003 m. Nr. 21 

ŽINOVAI PATARIA 

ATSARGA GĖDOS NEDARO 

Gera dovana sau bei arti
miesiems yra „nelaimingo 

atvejo žiemos metu" dėžutė. 
Kaip matėme šį savaitgalį, 
rytinių Amerikos valstijų 
gyventojai gerokai nukentėjo 
nuo pūgų, stipraus vėjo ir 
gausių sniego kritulių. Keliai 
ir gatvės buvo nepravažiuo
jamos, automobiliai pranyko 
po sniego kalnais, kai kur 
nutruko elektros srovė, o tuo 
pačiu ir namų šildymas. Ir tai, 
be abejo, ne paskutinis kartas, 
kai žiema (iš esmės žiema dar 
net neprasidėjo) parodys savo 
galybe, o vargšai žmonės, ypač 
nepasiruošę su įvairiomis 
nelaimėmis kovoti, nukentės. 

Kai pernai sausio mėnesį 
Kansas valstijoje, ištikus „le
do audrai", apie 350,000 gy
venviečių neturėjo elektros 
srovės kone visą savaitę, ma
žai buvo pasiruošusių šiam 
netikėtumui. O kadangi tokios 
gamtos išdaigos gali atsitikti 
bet kur ir bet kuriuo žiemos 
metu, patariama pasiruošti, 
apsirūpinant pačiais svar
biausiais daiktais, kad būtų 

galima patogiai sulaukti 
audros pabaigos. 

Visų pirma — tai elektri
niai, baterijomis varomi, švies
tuvai. Ir vieno čia nepakanka: 
kad nereikėtų tamsoje gra
baliotis, padėti kelis tokius 
šviestuvus visiems prieina
mose vietose. 

Būtina turė t i žvakių ir 
degtukų ar žiebtuvėlių. Bevie
liai telefonai neveikia, kai ne
bėra elektros, tad geriau tu
rėti paprastą telefoną. Nevei
kia ir automatiškas garažo 
durų atidarymas — iš anksto 
reikia pasirūpinti, kad garažą 
būtų galima atidaryti kitu 
būdu. 

Gera turėti baterijomis 
veikiantį radijo aparatą (nie
kuomet nebus per daug bateri
jų), neelektrinį įrankį atidary
ti konservuoto maisto skar
dinukėms. Šiltų antklodžių, 
pirštinių, neperšlampamų ba
tų. Geriamo vandens, bent po 
vieną galioną kiekvienam šei
mos nariui per dieną. Maisto, 
kurio nereikia gaminti. Vi
taminų, javainių. riešutinio 
sviesto, sausainių ir pan. 
Būtina turėti vaistų, tvarsčių 

ir kitų medicininių reikmenų, 
ypač jeigu šeimoje yra ligonių 
ar vyresniųjų, taip pat ma
žiems vaikams sauskelnių, 
pienelio skardinukėse, maisto 
dėžučių. 

Geriausia tas atsargas lai
kyti plastmasinėje" dėžėje kur 
nors rūbinėje, kad, reikalui 
esant, būtų galima lengvai 
pasiekti. 

KAIP APSAUGOTI KNYGAS 

Nepaisant „modernių lai
kų", kai daugelis į knygų 

skaitymą tik numoja ranka, 
kiekvienuose (ypač lietuvių) 
namuose visgi yra nemažai 
knygų, kurios ir branginamos, 
ir skaitomos. Knygas pataria
ma laikyti atvirose spintose 
arba lentynose. Bet ne visos 
lentynos yra knygoms „drau
giškos" — kai kurios, ypač 
pagamintos ne iš medžio, o iš 
suspaustų jo nuotrupų (parti-
cle board), turi savo sudėtyje 
chemikalų, kurie kenkia kny
gų viršeliams ir puslapiams. 
Net ir tikro medžio, pvz., 
pušinės, ąžuolinės, lentynos 
turi savyje rūgščių, kurios 
gadina knygas. Geriausia, kai 
lentynos dažytos arba padeng
tos laku, tuomet kenksmingos 
medžiagos knygų nepasiekia. 

Patariama knygų neišdė
lioti prie langų, nes šviesa nu
blukina jų viršelius, puslapiai 
pasidaro trapūs, pradeda 
trupėti. 

Nedėti knygų į drėgnas 
vietas, pvz., rūsį. palėpę, prie 
išlaukinių namo sienų. Nuo 
drėgmės atsiranda pelėsiai, 
knygos įgauna nemalonų pe
lėsių kvapą, o viršeliai pasi
dengia baltu pelėsių sluoksne
liu. 

Negerai laikyti knygas ne
toli židinio, nes ilgainiui jas 
apkrinta suodžiai. 

Nereikia knygų lentynose 
sugrūsti, nes jos susikraipo, 
praranda formą. 

Bent kartą per savaitę nuo 
knygų viršaus nuvalyti dulkes 
minkšta šluoste arba plunks
nine šluotele. 

Visų pirma reikia atsi
minti, kad knygos yra malonu
mui, o ne parodai. Tik skaito
ma ir dažnai iš lentynos iš
traukiama knyga bus švari, 
ilgai išliks ir džiugins savo šei
mininką. 

KAD NEUŽSIKIMŠTŲ 
VAMZDŽIAI 

Norint apsaugoti kriauklių 
vamzdžius nuo užsikimšimo, 

nereikia stiprių ir nuodingų 

chemikalų. Čia pateikiame 
lengvą ir patogų receptą, pa
gamintą iš produktų, kurių be
veik visi turi namie: tai ke
pimui vartojama soda (baking 
soda) ir baltas actas. 

Kartą per savaitę į virtu
vės kriauklės vandens nute
kėjimo vamzdžius įpilkite 1/4 
puod. kepimo sodos (baking 
soda) ir 1/2 puod. balto acto 
(vinegar). Palaukite kelias mi
nutes ir tada į vamzdį įpilkite 
verdančio vandens. Taip da
rant, vamzdžiai niekad neužsi-
kimš. 

DAR KEU GERI PATARIMAI 

— Vonios užuolaidos 
nepelys, jei, prieš pakabinant, 
jas pamerksite į sūrų vandenį. 

— Pelėsių dėmes galima 
pavalyti geriamąja soda, o jei 
užuolaidos šviesios — ir actu. 

— Je i vonios plytelių 
siūlės atrodo pilkos ir nešva
rios, jas patrinkite senu dantų 
šepetuku, pamirkytu į actą. 

— Užsikimšusią metalinę 
dušo galvutę galima išvalyti, 
įdėjus į labai karštą vandenį, į 
kurį įpiltas vienodas kiekis 
acto (tiek vandens, tiek pat ir 
acto). Palaikyti apie 15 min. 
arba ir per naktį. Visos nuosė

dos ištirps. Šis metodas tinka 
ir plastmasinėms dušo galvu
tėms, tik vanduo neturi būti 
labai karštas, kad plastmasė 
nepradėtų tirpti. 

— Jeigu šventinių pietų 
metu ant staltiesės papilamas 
padažas ar kuris kitas rieba
luotas patiekalas, kad dėmė 
neįsigertų, reikia ją pabarstyti 
kepimo soda (baking soda) ar
ba paprasta druska. Po pietų 
staltiesę išplauti kiek galima 
greičiau. 

— Jeigu neturite po ranka 
žvakidės, galite išpjauti apva
lią skylutę obuolyje arba apel
sine, nuo apačios nupjauti rie
kutę, kad lygiai stovėtų ir į 
vaisių įkišti žvakę. 

ŠYKŠTUS ŠEIMININKAS 

— Esu nuomininkas. 
Ypatingų problemų neturiu, 
bet, atėjus šalčiams, mūsų 
namo savininkas neduoda 
pakankamai šilumos. Vaikai 
su striukėmis pamokas ruošia, 
mes visuose kambariuose pri
statome elektrinių krosnelių, 
bet bijau, kad nekiltų gaisras. 
Dienos metu kambariuose 
apie 67 laipsniai F, o naktį ši
luma visai išjungia. Nežinau, 
net kur kreiptis pagalbos, o su 

šeimininku sunku derėtis. 
— Nuo rugsėjo 15 iki kitų 

metų birželio 1 d. namo savi
ninkas turi visus nuomininkų 
butus ši ldyti . Toks įstaty
mas . Visgi nakt į j is gali 
š i lumą sumaž in t i , bet ir čia 
re ik ia l a iky t i s tam t ikrų 
ta isykl ių . 

Pvz.: nuo 7:30 iki 8:30 ryte 
temperatūra negali būti že
mesnė kaip 65 laipsniai F. 
Nuo 8:30 r. iki 10:30 vai. va
karo temperatūra turi būti 
bent 68 laipsniai, o po 10:30 
v.v. neturi nukristi žemiau 63 
laipsnių F. Beveik kiekvie
name mieste yra savivaldybės 
įstaigos, kurios rūpinasi, kad 
namų savininkai šių nuostatų 
laikytųsi. Paprastai pirmasis 
žingsnis yra toks: namo savi
ninkui turite pateikti raštą, 
kuriame išdėstyta ši proble
ma. Pasilikite sau rašto kopi
ją. Taupykite taip pat visus 
pakvitavimus, gautus, sumo
kėjus nuomą. Jeigu savinin
kas, gavęs jūsų raštą, nekreips 
į tai dėmesio ir šilumos vis 
tiek nebus pakankamai, kreip
kitės į atitinkamas įstaigas ir 
miesto inspektoriai ateis 
padėtį ištirti. Šykštus namo 
savininkas bus sudrausmintas 
ir jūsų šeimai nereikės kęsti 
šalčio. 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://6918W.ArcrwAve.Sts.5r6
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skaudžių ir neatidėliotinai 
spręstinių problemų, tarp jų 
— ir tų, kurias savo programo
je akcentavo Rolandas Pak
sas. Pavyzdžiui, ar bus kas 
nors iš šiandien klestinčių 
politikų patrauktas atsakomy
bėn (tegu ir moralinio pobū
džio) už Lietuvai „Williams" 
paliktą vieno milijardo ir sep-
tvnių šimtų milijonų litų 
3 etolį? Ar deramai susimąs-
i kad už visos šios bufona
dos prasikiša dar ir valingas, 

• ••uiingas, siekis diskredi-
pačią Prezidentūrą, kaip 

' ..Istybingumo garantą? 
Ir vis dėlto eiliniai piliečiai, 

prezidento rinkėjai, turėjo 
j progą įsitikinti, suvokti, 
k i Rolando Pakso byla — tai 
iv tik vilčių, kurios paprastai 
;;• ;;imos su naujuoju prezi-
c ! u ir jo programa, išbandy-

Tai ir pačių rinkėjų 
ikomybės, deleguojamos 

yb'.'s vadovui, išbandy-
3 Ir kad pastarasis privalo 

-.įsiimti kur kas didesnę negu 
iki šiol atsakomybę už savo 
kompetenciją, už komandą, už 
jos išmintį ir jos elgsenos 
k ntrolę. Neįmanoma kovoti 
su blogiu ir nekompetencija, 
y m šie bruožai tampa aki
vaizdūs savosios komandos 
g etose. • 

O prezidentas R. Paksas? 
i.pie jį šio straipsnio auto

rius mano? — tiesmukiškai 
užklausti laikraščio 

skaitytojas. Atsakysiu. 
Visą tą mėnesį valstybės 

vadovas — atleiskite už išsi
reiškimą — priminė vilkų ru
jos vaikomą, pjudomą ir pap
rasčiausios žmogiškosios pa
gailos *«ertą avį... Bet ir auka 
iki pat šios rašinio rašymo 
dienos taip, rodos, ir nesuge
bėjo suvokti, ne tik savo ka
tastrofiškai krintančio poli-
'••io bei moralinio veiksmin
gumo, bet ir išaugusio pačios 
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Danutė Bindokienė 

Ir jaunesni , ir vyresnieji įsijungia j labdaros akciją — Čikagos bei apylinkių lietuviai „Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio savanoriai, pakuoja dovanas, skir tas neturt ingiems vaikučiams Lietuvoje. I. Ti jūnėl ienės nuotr. 

valstybės dramatizmo, tiek 
tautos, tiek ir pasaulio bend
ruomenės akyse... To drama
tizmo, kurį pagimdyti padėjo 
būtent jo paties ribotas to 
r %inio su\ kimas O tai jau 
savaime yra įdomus, ne tik 
politologų, bet ir psichologų 
i -io vertas reiškinys. 

Kokios išminties iš tos 
I iar galime pasisemti? 

Na, kad ir tai, jog po 
demokratija juolab — ne

kaba savo jėgas 
lengvai telkia ne eiliniai 
į :iai, bet šešėlinės struk
tūros, nuo v -uomenės ir vals
tybės akių savo savanau
diškus interesas slepiančios, 
grupuotės, tarp jų — ir tos 
transnacionalinės, kurios nie
ko gero Lietuvai ir lietuvių 
tautai nelinki... 

Lietuva beveik visada 
buvo kryžkelė arba buferinė 
erdvė tarp Vakarų ir Rytų. 
Bet dar istoriniais laikais ji 
prarado laisvesnio, savaran-
kir-kesnio laviravimo toje erd
vėje patirties kaupimo galimy
be. Čia, labiau nei vakarie
tiškoji, įsigalėjo ir į tautos 
mentalitetą savo ataugas su
leido, rytų kaimyno kultūrinė 
ir ypač politines elgsenos tra
dicija. Ar mes galime manyti, 
kad, įsiliejus į Europos Są

jungą, toji tradicija bus palai
dota? Vargu. Mūsų valstybė 
ne tik dabar, bet ir artimiau
sioje ateityje gali išlikti panaši 
i teatrą, kurio režisierius yra 
nematomas, nepagaunamas ir 
nepakaltinamas... To režisie
riaus sumanymo gali taip ir 
nesuvokti mūsų aukščiausio 
rango politikai. O nesuvokę — 
toliau tarp savęs bylinėtis dėl 
mums duotos ribotos erdvės, 
kurioje ir toliau, deja, bandytų 
elgtis panašiai, kaip kad elg
davosi feodalas, pamiršęs, kad 
be jo dar egzistuoja ne tik ka
ralius, bet ir tauta. 

Atskirtis tarp lietuvių tau
tos ir valstybės, vadinamos 
Lietuva, tebeegzistuoja! To
kios atskirties nematome nei 
pas danus, nei pas vokiečius, 
nei pas artimiausius kaimy
nus — lenkus. Toji atskirtis, 
tas nelemtasis istorinis pavel
das — nuostabi, trąši dirva 
Įvairiausioms politinio pobū
džio manipuliacijoms, kurios 
jokiu būdu „neišgaruos", Lie
tuvai tapus visateise Europos 
Sąjungos nare. O to kaip tik ir 
reikia teatro režisieriui, tri
nančiam rankas, kad beveik 
viskas vyksta pagal parašytą 
scenarijų. 

Ką panašiems scenarijams 
(ir demokratijos iškraipy

mams) galėtume priešpasta
tyti? 

Skaitytojas, ko gero, dar 
pamena pokario „vieningosios 
srovės" idėją. Kitais žodžiais 
tariant, tai buvo tautos vieny
bės idėja. (Šiandien aš ją 
įvardinčiau kaip lietuvių tau
tos ir jos valstybės darnesnės, 
abiejų gyvybingumą užtikri
nančios vienybės idėją). Bet ji 
vos ne vystykluose buvo už
gesinta, ne tik sovietų ideo
logijos ar kitų politinių jėgų 
pastangomis. Pirmiausia ji 
buvo apnuodyta ir palaidota 
mūsų kultūriniame, netgi 
genetiniame pavelde — mu
myse pačiuose tūnančios skal
dymosi, konfliktavimo baci
los. 

Ir vis dėlto, nepriklauso
mai nuo mano išsakyto, gal ir 
per „kieto", teiginio, neprik
lausomai ir nuo kitų aplinky
bių, mums visiems privalu 
mąstyti apie vienijimąsi ir 
privalu to siekti. Priešingu 
atveju mūsų gyvenimas 
praranda labai ženklią dalį 
savo dvasios ir prasmes. O tai 
reiškia — ir mūsų pačių kūry
bingumo, ir net fizinio gyvy
bingumo šaltinį. 

EEEtfOA IR LAISVĄ GYVENIMĄ SUKURTI 
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•Jį įkalino melas, neteisybė, 
skolos neaiškiems rėmėjams ir 
klaidos, kurios suniekino 
mūsų valstybę. 

Rolandas Paksas gali pra-
r ?ti laisvę ir savigarbą, bet 
T_;etuvos Respublikos prezi-
1' i tas — niekada. 

Lietuvos Respublikos pre
zidentas — tai valstybės vėlia-

i. kuri negali būti apskurusi, 
• negali būti dėmėta ir 
aaati spalvą. 
''rezidentui šiandien rei-
p.igalbos. Ją gali suteikti 

tik tiesos reikalaujantys Lie-
tuvos žmonės. 

Tam, kad sužinotume tie
sa, reikia atviro ir teisingo 
tyrimo. Jis įmanomas, tik Sei
me pradėjus Konstitucijos nu
matytą prezidento apkaltos 
procesą. Kiekvienas Seimo na
rys, kuris padės parašą, ne
priklausomai nuo jo partinės 
priklausomybės, po prezidento 
apkaltos dokumentu, savo pa
rašu pasisakys už tai, kad 
žmones žinotų tiesą: kad vals
tybe būtu kuriama ant tiesos 
pamatų. Tai istorinė galimybė 
kiekvienam Seimo nariui pa
rodyti, koki kelią šiandien 
renkasi Lietuva — tiesos ir ap

sivalymo ar par t inių suo
kalbių už visuomenės nu
garos. 

Lietuvių liaudis turi seną, 
gerą posakį: „Pasakyk kas 
tavo draugai, ir pasakysiu, kas 
tu". Šiai tiesai patvirtinti 
tikrai nereikia prokurorų tyri
mo. Už akivaizdų melą save 
gerbianti lietuvių tauta nie
kam neatleisdavo. Taip būda
vo visada. Aš tikiu, kad taip 
bus ir šiandien. 

Mes, Lietuvos žmonės, ap
gindami tiesą, apginsime tau
tos garbę ir orumą, Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę! 

Geriau duoti, negu 
prašyti 

Arturas Zuokas 

Mes rūpinamės dauge
liu dalykų, iš kurių 
susideda kasdienybė. 

Šiais laikais tie rūpesčiai 
neretai būna perpinti ir bai
me, kurią žadina politiniai 
įvykiai. Amerika yra įsivėlusi 
į labai nuostolingą karą, o 
teroristiniai išpuoliai, blyks
telėję vienoje ar kitoje pa
saulio šalyje, gali bet kuriuo 
metu pasireikšti ir mūsų ap
linkoje. Jeigu dar į visą tą pa
vojingą realybę įsirikiuoja ir 
pastarųjų savaičių įvykiai Lie
tuvoje, nereikia stebėtis, jog 
daugelis visiškai pamiršome, 
kad štai jau baigėsi antroji 
Advento savaitė ir iki Kalėdų 
nebe daug laiko beliko. 

Jeigu net nepagalvojame 
apie Adventą, Bažnyčios skir
tą pasiruošti Kristaus Gimimo 
šventės stebuklui, tai Kalėdos 
labai ryškiai stovi prieš akis. 
Ir kaip galėtume pamiršti , 
kad visa aplinka neleidžia nei 
valandėlei nuo jų nusisukti? 

Šiame krašte Kalėdos ne
daug turi bendra su Kristaus 
atėjimu į pasaulį. Iš tikrųjų 
reikia gerai paieškoti Dievo 
Sūnaus tarp visų kalėdinių 
priedų, be kurių „Kalėdos 
nebūtų Kalėdos" — arba taip 
mums daug kartų per dieną 
primygtinai aiškina reklamos, 
siūlydami pirkti dovanas. 

Viena jauna moteris, trijų 
mažamečių vaikučių mama, 
kaip tik pasidavė reklamų vi
lionėms ir nutarė išvengti 
prieššventinės spūsties, nu
pirkti savo jauniesiems kalė
dines dovanas. Ji , kaip ir dau
gelis tėvų (arsenelių) buvo pa
siruošusi išleisti nemažą pluoštą 
dolerių, kad tik vaikai būtų 
dovanomis patenkinti, kad 
Kalėdos t ikrai jiems būtų 
džiaugsmingos. Tačiau, pravė
rusi didžiulės žaislų parduotu
vės duris, sustojo. Apie kupi
nas prekių lentynas grūdosi 
būriai žmonių, prie kasos buvo 
išsirikiavusios ilgiausios eilės 
pirkėjų, stumiančių kupinai 
prikrautus vežimėlius, o kiti, 
ryšuliais apsikrovę, jau slinko 
durų link. 

Jaunoji mama pagaliau 
apsisprendė: kiekvienam vai
kui išrinko palyginti kuklią 
dovanėlę, o, važiuodama na
mo, sustojo banke ir išėmė 
tiek pinigų, kiek buvo pla
navusi išleisti dovanoms. Grį
žusi pasišaukė vaikus, kiek
vienam įteikė pluoštą bank
notų ir paaiškino, kad šiemet 
dovanas jie patys turės dalinti 
— tik ne sau, o vargingiems 
žmonėms, ypač vaikams. 
Kiekvienas gali pasirinkti, 
kam norėtų Kalėdų metu pa

daryti džiaugsmą, o tėvai pini
gus arba nupirktus daiktus išsius. 

Iš pradžių vaikai nebuvo 
labai patenkinti tokiu spren
dimu. Jie nenorėjo atsisakyti 
daugybės dovanų, kurias pap
rastai rasdavo po eglute. Bet 
netrukus su ta mintimi apsi
prato ir entuziastingai įsijun
gė į labdaros akciją. Tėvai pa
rūpino sąrašą neturtingų vai
kučių, senelių globos namų, 
ligoninių ir kitų vietų, kur 
žmonės jaučia nepriteklių, 
vienatvę, skausmą. Vaikai sa
vo nuožiūra skirstė pinigus ir 
visai užmiršo save... 

Argi ne kiekviena mama, 
tėtis, dėdė, teta bei kiti gimi
nės, artimųjų vaikus tiesiog 
apverčia „daiktais" (po Ka
lėdų padedamais į šalį ir pa
mirštamais), užuot pasistengę 
pasėti jaunose širdelėse tik
rųjų vertybių sėklas? Niekuo
met nėra per anksti vaiką pa
mokyti, kad ne jis yra pasaulio 
centras, kad yra daug už jį 
vargingesnių, labiau reikalin
gų pagalbos, užuojautos, mei
lės. Lietuviams tai padaryti 
dar lengviau, nes turime tė
vynėje tiek daug vargstančių, 
kad pasirinkimas didžiausias. 
Čia nekalbame apie vaikų glo
bos namus ar našlaitynus, nes 
jie ir taip yra daugelio šelpia
mi. Geriau atkreipti dėmesį j 
mokyklas, ypač provincijoje. 
Tėvai ar seneliai galėtų pra
dėti nuo gimtojo kaimo, mies
telio, miesto mokyklų, kur gal
būt patys mokėsi. Nereikia di
delių finansinių išteklių, kad 
mokinius pradžiugintų. Kny
ga, rašymo ar piešimo priemo
nės, užsiėmimai bei sporto 
reikmenys, žaidimai ir pan. 
nedaug kainuoja, o džiaugsmo 
daug atneša. Vaikučiai galėtų 
parašyti ir laiškelį, papasakoti 
apie savo „gerojo darbelio" 
projektą, palinkėti tiems 
mokiniams linksmų švenčių. 
Galime būti tikri, kad kitiems 
padarytas džiaugsmas, sušvis 
mūsų namuose gražiau už 
visus kalėdinius blizgučius. 

Antra vertus, kodėl apsiri
boti tik vaikučiais? Argi šie 
pasiūlymai netinka mums 
visiems? Per daug esame įsiki
bę į „daiktus", per daug įsiti
kinę, kad tik karnai dovanų 
parodys, kaip esame mylimi, 
vertinami. Juk ir patarlė savo, 
kad „geriau duoti, negu gau
ti", tad prisiminkime, kur mus 
veda keturios Advento savai
tės ir kas to kelio gale laukia. 
Nejaugi, besidžiaugdami savo 
pertekliumi, ir mes, kaip tie 
Betliejaus gyventojai, palik
sime Dieviškąjį Vaikelį gulėti 
gyvulių užvėjos ėdžiose? 

Ą SUGRĮŽUS 
3 

-

• 

i 
• 

j 

r 

-
-

-

kiti, 
> 

į 
• 

-

KONČIUS 

me gerokai šiltesnį. Balti-
aplūdimys labai mums 

priminė namuose paliktą 
m Pier. 

Kelios dienos, praleistos 
Nidoje, praskriejo labai grei-

• O taip norėjosi, kad laik-
ižio rodyklės neskubėtų ir 

leistų ilgiau pasigrožėti šia 
nuostabia, ramybe apgaubta 
gnmta, kad atostogos vis dar 
nesibaigtų. Bet skrydžio data 
iš anksto nustatyta, jos ne
pakeisi, reikia apsiprasti su 

įve — taip jau dažnai bū-
gyvenime. Tad suksime 

lionės kryptį link Vilniaus. 
Adelės sūnus Egidijus su 

. vngele prisistato laiku, su jais 
eliaujame vėl į Kaltinėnus, 

ten rasime atvykusį Joną, o su 
juo grįšime į Kauną. Kiek 
ilgėliau sutrunkame prie kelto 
j Klaipėdą: diena karšta, 
staiga pajūrį užplūdo turistai. 

Tačiau kelionė greitkeliu iki 
Kaltinėnų vieni niekai, tik 
apie 60 kilometrų. Autostrada 
apytuštė — nepajuntame, kai 
mes jau ir Adelės kieme. Oia 
tik trumpai valandėlei — pasi
gardžiuosimo Adelės kelių 
rūšių cepelinais ir atsikvėpę 
leisimės tolyn. Važinėdami po 
Lietuvą, negalėjome atsiste
bėti kulinariniu išradingumu 
ir sugebėjimais — visų cepeli
ną' labai gardūs, bet tuo pačiu 
jie kažkuo lyg ir skiriasi vieni 
nuo kitų. Pasigesime mes m, 
gnžę j namus. 

Kaune mum dar liko pora 
Į, tad stengiamės jas iš

joti toto produktyviau. 
Būtinai norėjome pasimatyti 
su prieš kiek metų Cicero 
mieste gyvenusia Myra Arie-
IX Manau, ne vienas eiceriš-
km ją dar prisimins iš anų 
laikų. Jau kuris laika- Myra 
gyvena Kaune. Po vyro Kosto 
mirties, iš saulėtos Floridos ji 
sugrįžo gyventi į Kauna pas 
seserį Bi:u' Dabar abi gyve

na kartu. Gražiai ir patogiai 
įsikūrusios daugiabučio naujai 
įrengtame septinto aukšto 
bute. A. Ramanausko-Vanago 
satvėje. 

Iš vaikystės dienų Myros 
gyvenimas buvo surištas su 
muzika, visa šeima pasižymėjo 
muzikalumu. Tad ir atvykus į 
Ameriką, neilgai trukus, Myra 
įsijungė į Lietuvių operos cho
ro eiles, dainuodamos artimiau 
susidraugavo ir su Giedre. Abi 
kartu važinėjo į repeticijas, 
taip pat kartu giedojo ir Šv. 
Antano parapijos chore. Nei 
Kostas, nei aš į operos chorą 
nepretendavome, bet penkta
dienio vakarais dažnai visi 
kartu važinėdavome į Jau
nimo centrą, kur antrame 
aukšte vykdavo (ten ir dabar 
dar vyksta) choro repeticijos, o 
apačioje — kavinėje virte virė 
kultūrinis bei visuomeninis 
gyvenimas: vakaronės, meno 
parodos bei įvairiausi susi
būrimai, kurių su Kostu mudu 
nepra leisdavome. 

Gyvendamas Cicero, Kos
tas daugelį metų buvo JAV 
Lietuvių Bendruomenės sky
riaus pirmininkas, o Myra 
darbavosi BALFe. Sulaukę 
pensijos amžiaus, K. M. Arai 
persikėlė gyventi į Floridą, ten 
Myra įsijungė į vietos chorą ir 
kitokią veiklą, o Kostas ėmėsi 
jam įprastų bendruomeninių 
darbų, ir taip darbavosi, kol 
leido jam sveikata. 

Skaudžiai išgyvendama 
vyro netektį, Myra paliko 
draugus, šiltą Floridos klima
tą ir išvyko gyventi, kaip mi
nėjom, pas savo sesutę į Kauna. 

Laiškais Giedrė ryšius su 
Myra palaikė visą laiką, tad ir 
šį kartą, būdami Kaune, ne
galėjome praleisti, nepasimate 
su Myra ir Birute. Jų vaišingo
je draugystėje praleidome ke
letą malonių valandų. Ruo
šiant šias susitikimo vaišes, 
virtuvėje pastebėjau šei
mininkėms talkinančią mo
terį. Sužinojome, kad ji dažnai 
ateinanti pagelbėti prie sun

kesnių ruošos darbų ir tuo pa
čiu prisiduria šiek tiek prie sa
vo nedidelių įplaukų. Myra pa
sakojo, kad ši moteris augi
nanti porą gabių vaikučių, jie 
abu labai palinkę į muziką — 
lanko privačias pamokas, o tai 
motinai sudaro daugiau ir iš
laidų. Atsižvelgdama į sunkią 
šeimos materialinę padėtį, 
Myra globoja juos, padeda 
padengti mokslo išlaidas, 
paremia ir kitais atvejais. 

Nuklysdamas kiek į pri
vatų Myros gyvenimą, norėjau 
atkreipti dėmesį įjos rūpestį ir 
norą padėti kitiems. Tuo ji 
rūpinosi, gyvendama Cicero ir 
Floridoje, pastebi ji paramos 
reikalingą artimą ir Kaune. 

Kiek sveikata ir sąlygos 
leidžia, Myra stebi Lietuvos 
kultūrinį ir politinį gyvenimą: 
lanko žymesnius koncertus. 
Muzikinio teatro pastatymus 
— operetes, nepraleidžia nei 
vieno naujo pastatymo; do
misi, kas naujo žiniasklaidoje, 
skaito spaudą. 

Smagiai praleidome laiką, 
maloniai besišnekučiuodami 
Myros ir jos artimųjų tarpe. 
Giedrė su Myra prisiminimais 
grįžo į senus laikus, Lietuvių 
operos repeticijas, kai abi dai
navo antrais sopranais ir sė
dėjo greta; prisiminė spektak
lių pastatymus ir žmones, ku
riuos abi pažinojo, su kuriais 
bendravo — tuos, kurie ir 
šiandien dar tebedainuoja, ir 
tuos, kurių choro eilėse jau 
nebėra. Susitikus po keleto 
metų, turėjo jos apie ką 
pasikalbėti ir ką prisiminti. 
Tik tos nelemtos laikrodžio 
rodyklės, galėtų taip nesku
bėti ir suktis lėčiau. 

Su pussesere Valentina 
Giedrė buvo sutarusios susi
tikti pas ją 5 valandą vakaro, 
tad reikėjo, paskubom atsi
sveikinti su miela drauge 
Myra ir skubėti pas Valentiną, 
nes sutartu laiku prisistatė 
Valentinos duktė Gailutė su 
draugu Antanu, atvykę mus 
išsivežti. Bus daugiau 
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Adventą pradedama švęsti 
kitaip, nei vakar matėme tele
vizijoje, transliavusioje didelį 
šou renginį, labai kontrasta
vusį ne tik su Advento pradžia, 
bet ir su tuo, ką šiuo metu 
išgyvena visi Lietuvos žmo
nės. Adventą pradedame be 
koncertų, be ugnies salvių ir 
be kalėdinės eglutės šviesų. 
Viskam turi ateiti savas lai
kas, jei nenorime sumaišyti 
gyvenimo ritmo ir tokiu būdu 
nuskurdinti savęs. 

Advento pagrindinis ak
centas — ateisiančio Kristaus 
laukimas. Ta proga, kaip gerą 
žmonijos istorijos pamoką, 
prisimename teisumo stoko
jusį pasaulį prieš Kristų ir ano 
meto žmones, blogio apsuptyje 
siekusius išlaikyti teisumą ir 
rodžiusius kelią kitiems. 

Šiandien į mus prabyla pra
našas Jeremijas, išgyvenęs 
savo tautos nelaimę, prasi
dėjusią nuo sandoros su Dievu 
sulaužymo. Pranašas matė 
garbinamus stabus ir žmones, 
kurie net artėjančių negandų 
akivaizdoje vylėsi ne tikruoju 
Dievu, bet abejotinais politikų 
sprendimais. Jeremijas atkak
liai ragino tautą atsigręžti į 
Dievą, tačiau jo niekas nepai
sė. Žmonių klaidos niekuomet 
nelieka be karčių vaisių: Babi
lonijos karalius sugriovė Jeruza
lę, o žmones išvarė į tremtį. Per
gyvendamas savo tautos ne
laimę, Jeremijas pranašavo, 

kad nelaimės ištiktas Izraelis 
atsigręš į Dievą ir sugrįš į sa
vąjį kraštą. Jis kalbėjo: gludas 
bus išgelbėtas ir Jeruzalė gy
vens saugiai. Štai yra vardas, 
kuriuo ji bus vadinama: 'Vieš
pats yra mūsų teisumas'" (Jer 33). 

Pirmajam advento sekma
dieniui skirtame Evangelijos 
skaitinyje randame Jėzaus 
pranašystę apie pasaulio pa
baigą. Tenai rašoma: „Dan
gaus galybės bus sukrėstos ir 
žmonės išvys Žmogaus Sūnų, 
ateinantį debesyje su didžia 
galybe ir garbe" (Lk 21). Šis 
pasakojimas apie antrąjį Jė
zaus atėjimą stiprino pirmuo
sius krikščionis, kuriems rei
kėjo pakelti skaudžius perse
kiojimus. Kristaus žodžiai: 
Atsitieskite ir pakelkite gal
vas, nes jūsų išvadavimas ar
ti" persekiojamiems žmonėms 
teikė viltį ir davė jėgų ištverti. 

Jėzus Kristus dvasios aki
mis matė daugiau nei prana
šas Jeremijas, jis matė pa
saulio pabaigą, kai visa pra
eis, kas neturi išliekančios 
vertės, ir liks tik žmogus su 
savo darbais. Todėl jis ragino 
žmones budėti, kad jų ištiki
mybės Dievui nenustelbtų val
gis, gėrimas ir kasdieniai 
rūpesčiai. Jis kalbėjo: „Visą 
laiką budėkite ir melskitės, 
kad sugebėtumėte išvengti 
visų būsimųjų nelaimių". 

Bažnyčia šį Kristaus ragi
nimą primygtinai skelbia savo 

laikų žmonėms, todėl šiandien 
ir mums primenama būtinybė 
budėti, nes regimas pasaulis 
su savo turtais, aistromis ir 
nuodėmėmis praeis ir reikės 
susitikti su Žmogaus Sūnumi. 
Praeis visa ta beprotybė, kurią 
matome ne tik televizijos ek
ranuose, bet ir realiame gyve
nime. Primindama būsimą 
susitikimą su Dievu, Bažnyčia 
nenori gąsdinti žmonių. Ji 
trokšta padrąsinti juos, todėl 
kartoja Jėzaus žodžius: „At
sitieskite ir pakelkite galvas, 
nes jūsų išvadavimas arti". 

Šiandien ypač svarbu įsi
mąstyti į šiuos padrąsinančius 
Viešpaties žodžius, nes mūsų 
aplinkoje yra daug nuodėmės 
tamsos, žmonių susipriešini
mo, sumaišties ir nevilties. 
Naujiems stabams statomi 
altoriai, ant kurių aukojami 
mūsų dienų žmonės. Nusikal
tėlių piktadarystės laikraščių 
puslapiuose užgožia gerų 
žmonių darbus ir kūrybą, nar
kotikai vis daugiau pasi
glemžia paauglių ir jaunimo, o 
raginantys atsigręžti į Dievą 
dažnai suniekinami, kad jų 
balsas nebūtų girdimas. At
kreipkime dėmesį į pranašo 
Jeremijo likimą — jis buvo 
tautiečių nužudytas, kad savo 
kalbomis nedrumstų ramybės. 

Kristaus kvietimo atsi
tiesti, pakelti galvas ir saugoti 
dangaus atneštą viltį mums 
ne ką mažiau reikia negu pir
miesiems krikščionims. Šian
dien matome, kuo viskas bai
giasi, kai elgiamasi ne pagal 
Dievo valią, bet pagal žemiš
kus išskaičiavimus. Kiekvie
nas klaidingas žingsnis, kurį 
žengia valdžios vyrai ar 
paprasti šios žemės keleiviai, 
atveda į aklavietę ir sudu
žimą. Lietuvos žmonės stebi 

• Aleksotas. Rugsėjo 25 
d. Aleksoto parapijos klebono 
kun. Kęstučio Bekasovo pa
kviesti susitiko Aleksoto para

pijos mokyklų tikybos mokyto
jai ir katechetai, rengiantys 
vaikus sakramentams. Šioje 
parapijoje drauge su pa

sauliečiais tikybos mokytojais 
darbuojasi keturių kongre
gacijų seserys vienuolės. Pa
sitarime dalytasi pedagogine 

M u su daržai ir darželia 
> t 

Paruošia Zalianykštis 

galią, kaip tikrieji. 
Beje, „mistletoe" arba 

amalas yra nuodingas, tad 
reikia ypač saugoti vaikus, 
kad nesuvalgytų jo uogų. 

Puošnioji karpažolė arba 
„poinsettia" 

dusi iš Meksikos, o su jos 
ilme susieta graži legen-

KALĖDINIAI AUGALAI 

Kalėdų laikotarpis Ameri
koje susietas su kai kuri

ais augalais, vartojamas na
mu puošimui per šventes. La
biausiai pastebimi — eglutės, 
pušelės ir įvairiaspalvės gėlės 
— poinsettia (liet. puošnioji 
karpažolė, lot. Euphorbia pul-
cherrima). Nors nėra taip 
populiarūs, pas daržininkus 
pastebėsime ir dar vieną, iš 
esmės keistoką — žaliais, 
tarsi odiniais lapais, baltomis 
uogomis augalą, dažniausiai 
parduodamą nedideliais pluoš
teliais (ne auginimui, bet 
namų papuošimui). Tai 
amalas, angį. „mistletoe". 

Mistletoe (liet. amalas) 

Tai parazitinis augalas, 
augantis ant lapuočių 

medžių. Auga ir Lietuvoje, 
nors labai retas. Amerikoje 
auga daugiausia pietrytinėse 
valstijose. Kalėdinė amalo 
tradicija kilusi iš Didžiosios 
Britanijos pagonių religijos. 
Senosios religijos dvasininkai 
ir išpažinėjai — Druids — 
amalą laikė magišku augalu 
ir vartodavo savo apeigoms. 
Kadangi jis žalias ir vidury 
žiemos, buvo laikomas laimes, 
sveikatos nešėju. Po amalu 
susitikę, net priešai turėdavo 
susitaikyti, ištiesti vienas ki
tam ranką arba apsikabinti. 
Iš to kilo paprotvs ir Ame
rikoje', kad amalo šakele, pa

kabinta virš įeinamųjų buto 
durų yra draugiškumo, mei
lės, simbolis. Jeigu patinkanti 
mergina (ar vyras) netyčia 
atsistoja po amalo šakele, ją 
galima pabučiuoti. 

Amalai auga pačiose me
džių viršūnėse. Kai nukrinta 
lapai rudenį, šių augalų 
kuokšteliai lengvai matomi, 
bet juos pasiekti ne taip jau 
lengva. Kai kuriose valstijose 
amalų derlius renkamas... į 
juos šaudant iš medžioklinių 
šautuvų. Geras šaulys, prieš 
Kalėdas išėjęs ,,medžioti 
amalų", gali neblogai uždirbti. 

Kai kuriose parduotuvėse 
jau matyti dirbtinių — plast
masinių amalo pluoštelių, bet 
vargiai jie turi tą magišką 

didelę valdžios krizę ir laukia 
kuo viskas baigsis. Tačiau ne 
tai svarbiausia, kuo viskas 
pasibaigs, nepalyginti svar
biau suvokti, kodėl šitaip 
atsitinka. Šiandien per maža 
kaltinti, nes kitų kaltinimai 
nepadarys mūsų nei protin
gesnių, nei teisesnių. 

Labai svarbu, kad dabar
ties skaudžių įvykių fone 
išvystume ateinantį Žmogaus 
Sūnų, kviečiantį mus budėti ir 
gręžtis į Dievą. Raginimas 
budėti visai nereiškia, jog 
reikia tik melstis ir nieko 
neveikti, priešingai, budėti — 
tai visų pirma prisiimti 
atsakomybę už dabartį ir 
ateitį. Netrukus ateis Seimo 
rinkimai ir vėl rasis netikrų 
Lietuvos gelbėtojų, pranašau
jančių šviesią ateitį, žadančių 
sotų bei laimingą gyvenimą ir 
manipuliuojančių žmonių 
emdcijomis. Budėjimo stoka 
visuomet yra pragaištinga. 

Apaštalas Paulius, primin
damas krikščionims apie 
būsimąjį Jėzaus atėjimą, ši
taip kalbėjo: „Broliai! Viešpats 
tepraturtina jus ir tepripildo 
meile vieni kitiems, (...) kad jūsų 
širdys būtų tvirtos ir nepeikti
no šventumo mūsų Dievo ir 
Tėvo akyse". Budėti — reiškia 
galvoti ne apie pinigus, bet 
kaip tapti šventam ir nepeikti
nam Dievo akyse. Štai ko reikia' 

"odėl Bažnyčia Advento metu 
ragina kiekvieną susimastyti, 
koks gi mano ryšys su Dievu. 
Gal būtina jį atnaujinti? Gal 
reikia iš širdies išmesti kokį 
nors balastą, kad žingsniai 
Dievo link taptų leng\*•-• . 
Maldoje kiekvienas asmeniš
kai paieškokime atsakymų. Ir 
kaip Paulius- prie Damasko 
•vartų klauskime: „Viešp. 
ką turiu daryti?" 

patirtimi, aptarti praėjusių 
mokslo metų darbo rezul
ta ta i . *'• 
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IV. Dievo žodžio p r i ė m i m a s 

JAV Katalikų vyskupų konferencijos Liturgijos komitetas 

Šventojo Rašto žodžiai ne- Evangeliją, nusilenkia prieš 
prilygsta bet kuriems kitiems altorių melsdamasis, kad būtų 
žodžiams, kuriuos mes girdi- vertas ją paskelbti. Evangeliją 
me.- Dievas mums save at
skleidžia per Raštus. Tikime, 
kad visas Šventasis Raštas 
yra įkvėptas Šventosios Dva
sios ir turi būti gerbiamas, 
kaip tikras Dievo žodis. Gir
dėdami Dievo žodį, mes patiria
me jo meilės mums gylį ir sa
vo, kaip Jėzaus sekėjų, atsa
komybę. 

Per sekmadienio Mišias skai
tomos trys Šventojo Rašto 
ištraukos iš abiejų — Senojo ir 
Naujojo Testamentų. Pirmasis 
skaitinys beveik per visus 
metus skaitomas iš Senojo 
Testamento. Tai mums prime
na, kaip Dievas per istoriją rū
pinosi savo tautos išgelbėjimu. 
Velykų laiku pirmasis skaiti
nys skaitomas iš Apaštalų 
darbų, primindamas anksty
vosios Bažnyčios augimą ir 
pasiuntinybės darbą. Antrasis 
skaitinys visuomet skaitomas 
iš Naujojo Testamento — vie
nos iš keturių Evangelijų, jis 
yra svarbiausias Žodžio litur
gijos momentas. Evangelijos 
yra giliausia Dievo atsiskleidi
mo Kristuje išraiška. Evan
gelijos skaitymas yra labai 
svarbus, kadangi ji skelbiama 
iš atskiros knygos nei kiti 
skaitiniai. Ši Evangelijų kny
ga yra iškilmingai nešama Mi
šių pradžios procesijoje. Tai ne 
I.( Kciunaras, iš kurio skaitomi 
kiti skaitiniai. Ši knyga pade-
dama ant altoriaus, kol kuni
gas ar diakonas skelbs Evan
geliją. 

Diakonas, ruošdamasis skai-
Lvangeliją, prašo kunigo 

galime palydėti žvakėmis ir 
smilkymu. Klausytis Evange
lijos atsistojame. Kryžiaus 
ženklu paženkliname savo 
kaktą, lūpas ir širdį (krūtinę) 
melsdami, kad Evangeliją pri
imtume savo protu, lūpomis ir 
širdimi. Kunigas arba diako
nas, paskelbęs tekstą, pabučiuoja 
Evangelijų knygą. Šiais veiks
mais ir pagarbos ženklais 
Bažnyčia pagerbia patį Kristų, 
esantį skelbiamame Žodyje. 

Raštų skelbimas per Mi
šias mus kviečia atsiliepti ti
kėjimu. Žodžiu ir giesme, lai
kysena ir veiksmu, apmąsty
mu tyloje ir, svarbiausia, dė
mesingu skelbiamų Raštų 
klausymusi savo gyvenimus 
mes atveriame Dievo žodžiui. 
Meldžiamės, kad per Šventąją 
Dvasią Dievo žodis veiktų mū
sų gyvenime ir kad „Būtume 
žodžio vykdytojai, o ne vien 
klausytojai" (Jokūbo 1, 22) 

Kad Dievo žodis mumyse 
apsigyventų, būtinas visiškas, 
sąmoningas ir aktyvus mūsų 
dalyvavimas. Liturgijoje atsi
liepiame žodžiais „Dėkojame 
Dievui" ir „Šlovė tau, Kristau". 
Į pirmąjį skaitinį atsiliepiame, 
giedodami atliepiamąją psal
mę, taip pat giedame posmelį 
prieš Evangeliją. Atidžiai 
klausomės skaitovo, kunigo ar 
diakono skelbiamo Dievo žo
džio. Klausomės taip, lyg pats 
Kristus stovėtų prie pulto, nes 
iš tikrųjų, kai skelbiami 
Raštai, kalba pats Dievas. 

Naudinga mums pasiruoš
ti veiksmingam Šventojo Raš-

palaiminimo. Vadovaujantis " t© klausymuisi. Apaštaliniame 
kunigas, prieš skaitydamas laiške JDies Domini", popie

žius Jonas Paulius II ragina 
„Eucharistijos dalyvius — ku
nigus, patarnautojus ir tikin
čiuosius — ruoštis sekma
dienio liturgijai, iš anksto ap
mąstant Dievo žodį, kuris bus 
skelbiamas". Šventasis Tėvas 
priduria, kad, jei to nepa
darome, „vien Dievo žodžio 
skelbimas liturgijoje vargiai 
bus pajėgus duoti vaisių, 
kurių tikimasi" (n. 40). 

Žodžio liturgiją taip pat 
sudaro homilija (liet. pamok
slas), mums padedanti su
prasti Šventojo Rašto ir kitų 
Mišių tekstų prasmę, Dievo 
žodį artimiau susieti su kas
dienio mūsų gyvenimo tekstu. 
Kadangi homilija yra kunigo 
arba diakono atliekamas litur
ginis veiksmas, sekmadieniais 
ir šventadieniais ji negali būti 
praleidžiama. Kartu išpažinę 
Tikėjimą, visuotine malda bai
giame Žodžio liturgiją, kaip 
bendruomenė, apimta Dievo 
žodžio įkvėpimo, meldžiamės 
visos Bažnyčios, pasaulio ir 
savo bendruomenės reikalais. 

Dvigubas Dievo žodžio ir 
Eucharistijos stalas toliau tei
kia dvasinį maistą Bažnyčiai. 
„Dievo žodyje sudaroma 
dieviškoji sandora; Eucharis
tijoje sudabartinama naujoji ir 
amžinoji sandora" (Įvadas į 
Lekcionarą, n. 10). Dievo žodis 
mus veda prie Eucharistijos 
stalo, kur mes dalyvaujame 
didžiuose Dievo darbuose, 
ypač išganingoje Jėzaus mir
tyje ir prisikėlime. Susivieny
dami su Jėzumi, Jo pasiauko
jimu Tėvui, mes vis giliau lei
džiamės į Dievo gyvenimą. 

Iš anglų kalbos vertė 
Ner i jus Smerauskas 

r 

da. 
Kai Meksikos senieji gy

ventojai europiečių misionie
rių buvo apkrikštyti, jie, kaip 
ir lietuviai, naująją religiją 
įsisavino visa širdimi ir siela. 
Ypač visiems patiko Kalėdos, 
tad Dieviškojo Kūdikio gimi
mo šventę švęsdavo labai iš
kilmingai ir pasveikinti Jė-
zulio į bažnyčią nešdavo do
vanų — kas tik ką geriausio 
turėjo. 

Tačiau žmonės buvo labai 
neturtingi, o ypač viena šei
ma, kurios gausus vaikų 
būrys vos galėjo išsimaitinti. 
Pats jauniausias berniukas 
labai norėjo nueiti į bažnyčią 
ir pasveikinti gimusį Dievo 
Sūnų, bet jis niekaip nesugal
vojo, ką nunešti dovanų. 
Tuščiomis rankomis nueiti į 
bažnyčią būtų buvusi gėda. 
tad suko ir suko galvą, kaip 
Šią problemą išspręsti. Kai 
vieną dieną, iš nusiminimo 
ašarodamas, taip klajojo po 
apylinkę, dėmesį patraukė 
nedidelis, bet žalialapis auga
lėlis. Kadangi aplinkui viskas 
buvo nuo sausros ir šalčio pa
rudavę, tamsiai žali to augalo 
lapai atrodė puošnūs ir švieži. 
Vaikas jų priskynė, susupo į 
savo apsiaustėlį ir nubėgo į 
bažnyčią. Nedrąsiai prisiarti
nęs prie paruoštos prakar-
tėlės, kur buvo pridėta įvairių 
dovanų Jėzuliui, berniukas 
tiesiog gėdijosi savo menkos 
aukos. Visgi pagaliau kyšte
lėjo rankutę po apsiaustu... Ir 
koks buvo visų nustebimas, 
kai vaikas ištraukė nuostabiu 
raudonų žiedu puokštę! Taip 

poinsettia ir tapo Kalėdų gėle. 
Poinsettijų dabar augina

ma apie 200 rūšių. Jų yra ne 
tik raudonų, bet ir baltų, ir 
rausvų, ir net margų. Pasta
raisiais metais jau išaugi
namos pilnavidurės atmainos. 
Iš esmės raudonieji „žiedla
piai" nėra šio augalo žiedai, 
bet tik „rėmas" kukliems, gels
viems žiedeliams, susispietu
siems pačiame to ,,rėmo" cent
re. 

Kai nueiname į parduotu
vę ir akis užlieja tiesiog ma
rios įvairiaspalvių poinsettijų, 
kaip reikia išsirinkti ge
riausią, kuri bent per Kalėdas 
išsilaikys ir namus puoš? 
Žinovai pataria štai ką: 

— lapai turi būti tamsiai 
žali, nesusiraitę ir truputį 
pratenkantys pro vazono 
kraštus; 

— raudonie j i ,,žiedla
piai" turi būti be žalių pa
kraštėlių, visiškai išsiskleidę 
ir įgavę ryškią spalvą, o ma
žieji žiedukai viduryje tvirtai 
užsidarę; 

— vežant poinsettiją na
mo, reikia apsaugoti nuo šal
čio, nes jeigu temperatūra nu
kris iki 56 laipsniu F, augalas 
pradės mesti lapus. 

— nepadėt i augalo tam
siame kampe ar šaltame kam
baryje. Jis turi gauti bent 5-6 
vai. saules arba stiprios švie
sos. Poinsettijos nemėgsta 

Dovana—Tautinis Šokis 
XII Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 

"Qift Certificate" Užsakymas 

Suma: [ ] S25 
Užsakytojo 

Vardas/Pavardė: 
Adresas: 

[ ] S50 [ ] S75 [ ] $100 [ ] $ 

T e b ( ) . E-Mail: 

Čekius išrašyti: XII Lithuanian Folk Dance Festival 
Čekius siųsti: XII Lithuanian Folk Dance Festival, 2711 West 7 1 " Street, Chicago, Illinois 60629 

PASTABA: Dovana—Tautinu Šokis "gift certificate" gali būti naudojamas tik XII Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventes renginių bilietų (iš ankštiniam) bei oficialių šventės suvenyrų įsigyjimui. jeigu pirkinio/-ių suma yra 
didesne negu "gift certificate" suma, pirkėjas turės skirtumą padengti. Jeigu pirkinio/-ių suma yra mažesne negu 
"gift certificate" suma, skritumas nebus grąžinamas, bet bus prtskaitomas kaip auka XII Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventei. Dovana—Tautinis Šokis "gift certificate" nebus iškeičiamas į gryną pinigą ir vertė galioja tik tki 2004 
m. liepos mėn. 3 d. oficialiems Šventės suvenyrams, o iki 2004 m. liepos mėn. 2 d.. Šventės renginių bilietų 
įsigyjimui; negalioja ir neturi jokios vertės bilietu įsigyjimui Allstate Arena ir Ticketron. 

skersvėjų ar karšto oro srovių; 
— šiu augalų vazonai 

paprastai įsukti į spalvotą, 
žibančią foliją. Jos apačioje 
reikia pradurti skylutes, kad 
išbėgtų vanduo, nes poinsetti
jos mėgsta vienodą drėgmę — 
per daug vandens ar per sau
sai joms negerai. 

O ką daryti po švenčių? 
Augalas gražiai atrodo ištisus 
metus (galima net į lysvę 
pasodinti), nes žali lapai yra 
puošnūs ir patrauklūs. Kovo 
pabaigoje ar balandžio pra
džioje reikia maždaug iki pu
sės nupjauti stiebus, tuomet 
atsiras naujų atžalų. Kai nak
tys jau nebe šaltos, augalus 
galima išnešti į lauką, tręšti 
kas dvi ar trys savaitės. Kai 
poinsettiją gerai auga, birže
lio mėn. reikia persodinti į 
didesnį vazoną, o liepos pra
džioje dar kartą nupjauti 
stiebus, kad ji pradėtų šako
tis. 

Beje, netiesa, kad poinset
tijos yra nuodingos, nors ir 
priklauso euphorbia šeimai 

(nulaužus šakelę, bėga baltos 
sultys). Pagal Ohio State uni
versiteto atliktus tyrimus, 
tvirtinama, kad šie augalai 
nenuodingi ir nepavojingi — 
reikėtų jų .,vežimą suvalgyti", 
kad pasidarytų negerai... 

IŠNUOMOJA 

Mieli, dori vyresnio amžiaus 
žmones pri ims gyventi į nuosavą 
namą. 1 ar 2 senelius, su geru mai

tinimu ir visapusiška priežiūra. 
TeL 630-670-8336; 708430-3983. 

Neseniai atvykote, ieškote 
<1MIK> ar buto, tartan skeftVtb 
lakV i iitlyjf brangiai kainuoto? 
Ne b*da. DRAUGAS fOaįskel-
ĮĮĮCTMĮ tMĮMuuMM nemokamai. 

TtiieMila paik aiirftkttl jįjį 773-
585-9500 ar užsuktif DRAUGO 
administradfe adresu 4545 W. 

63 St., Chicago, L £0629. 

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 

SIŪLO DARBA 

Oareg ivers needed for Chr i s tmas 
t ime to » o r k in VVisconsin. 

Fnglish. sočiai security. some 
exr>erience tecesstry 

'• HII IIOIIH' < are 262-657-S044. 

STATE FARM INSURANCE 
AUTOMOHUOi NAMLJ, SVHKATOS 

R GYVYBĖS DRALMVMS 
Aeentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Aukse S. Karte kalba lietuviškai. 
FRANK Z A POLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 



Prie Seimo rūmų mitingavo tūkstančiai prezidento rėmėjų 
vienas iš rengėjų Rimas Ša-
pauskas bei dar 6-7 jaunuoliai 
kurie laikė plakatus su užra
šais „Pakso cirkui — ne" ir „Ro
landai — išdykėli, baik tapšno 
tis". 

Mitingo metu aikštėje bu 

Atkelta iš 1 p si. 
Minioje buvo matyti kai 

kurie Prezidentūros pareigūnai, 
Seimo nariai, profesinių sąjun
gų atstovai. 

Nuošalyje stovėjo humoris
tinės TV laidos „Dviračio šou" 

dėjo daugiau kaip 300 policijos 
pareigūnų, taip pat ir iš specia
liųjų pajėgų — šalmais, skydais 
ir kitomis specialiosiomis prie
monėmis ginkluoti pareigūnai 
su šunimis. 

Prezidentas pripažįsta savo klaidas, 
bet kaltina spectarnybas ir žiniasklaidą 

Atkelta iš 1 psl . 
Kodėl buvę karš t i mano rėmėjai 
vieną dieną ima ir nusigręžia? 
Gal todėl, kad pas juos pasiun
čiamos specialiosios tarnybos, 
taip sakant , pasidomėti tais 
žmonėmis? Ir j ie paprasčiausiai 
įbauginami", sakė R. Paksas. 

Prezidentas taip pat kaltina 

žiniasklaidą šališkumu ir argu
mentų stoka. 

„Teisiniai argumentai tam
pa niekam neįdomūs, kai kurios 
televizijos laidos — šališkos, j au 
kuris laikas mušančios įvarčius 
t ik į vienus vartus", sakė jis. 

Tuo tarpu dienraščiui „Res
publika" prezidentas tikino, jog 

yra pasiryžęs atlaikyti apkaltą. 
„Taip, aš pasiryžęs pereiti 

tas apka l tas . Įsivaizduokite, 
J ū s esate t e i sus , ir pačiame 
skandalo įkarštyje pasitraukia
te į šoną. Kaip atrodysite vaikų 
akyse?", klausė prezidentas. 

Vilniaus meras žada Lietuvai pigesnį gero gyvenimo planą 

RENGINIŲ KALENDORIUS DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 9 d., antradienis 

Atkelta iš 1 ps l . 
ir vadovo Jungtinėje Karalystė
je vadovo Ian Godden, atsakin
go už šį projektą, Vilniaus ir 
Lietuvos veiksmų planą rengs 
penkių žmonių komanda, dau
guma jų nuolat bus Lietuvoje. 
Kaip jų firmos sėkmingo darbo 
pavyzdį jis minėjo Airiją, kur 
darbas vyko 20-25 metus. 

A. Zuokas minėjo, kad „Ro-
land Berger" konsultantus su
tiko per savo vizitą JAV ir pa

kvietė juos į Vilnių, nes, jo tei
gimu, tokių gerų konsultantų 
niekur aplink nėra. 

„Roland Berger" jau yra pa
teikę pirmąją apžvalgą apie Vil
niaus ir Lietuvos būklę. A. Zuo
kas minėjo kelis pavyzdžius: 
konsultantai atkreipė dėmesį į 
nepakankamą ir neveiksmingą 
investavimą į žemės ūkį, į Vil
niaus oro uosto plėtrą, į būtiny
bę mokytis užsienio kalbų, taip 
pa t ir rusų. 

Konsultantus nustebino di
delis palyginti su pasauliu uni
versitetų ir s tudentų skaičius. 

„Roland Berger Strategy 
Consul tans" — 1967 metais 
įkurta įmonė — yra įsteigusi 
savo atstovybes 34 pasaulio 
valstybėse, joje dirba 1,700 spe
cialistų. 

J ie yra konsultavę Airijos, 
Olandijos, Pietų Afrikos Res
publikos, Čilės, Singapūro vy
riausybes. 

Konservatorių vadovas ragina galvoti apie naują prezidentą 
Atkelta iš 1 psl . 

Tačiau, anot jo, naujasis 
prezidentas tu r i būti visų pirma 
visuomenės „žaizdas gydantis 
prezidentas". 

„Būtų gerai, kad visos rim
tosios partijos sutartų, kad šių 
rinkimų nereikia paversti dar 
vienomis rinkimų rungtynėmis, 
kurios dar labiau gilintų šį 
skausmingą visuomenės konf
liktą. Geriausia būtų, jeigu šios 
partijos sutar tų paremti vieną 
kandidatą, be abejo, geriausiai 
būtų nepartinį ir galintį geriau
siai eiti prezidento pareigas. Aš 
manau, jog tokių kandidatų 
Lietuvoje t ikrai yra daug", sakė 

A. Kubilius. 
Tuo tarpu Valstiečių ir Nau

josios demokratijos partijų frak
cijos seniūnė Kazimiera Pruns
kienė pažymėjo, jog prezidento 
„atsistatydinimas ar a ts ta ty
dinimas nėra geriausia išeitis iš 
situacijos". Pasak jos, tai tik 
„sukeltų ilgesnes neigiamas 
pasekmes prezidento instituci-
jai". 

Ji paragino Seimo frakcijos 
narius pradėti dialogą su prezi
dentu ir pakviesti jį į susi
tikimus į Seimą, „taip kiekvie
nam susidarant asmeninę nuo
monę apie prezidentą". 

Dialogui su prezidentu R. 

R. Pakso advokatai į Konstitucinio Teismo posėdį prašo 
iškviesti V. Adamkų 

Paksu pri tarė ir A. Kubilius, 
tačiau pažymėjo, jog toks dialo
gas gali būti t ik „dėl Preziden
tūros krizės išsprendimo, o ne 
dėl bandymų užtęsti ją". 

J is vėl paragino prezidentą 
atsistatydinti. „Padarius vieną 
racionalų žingsnį — atšaukti 
vizitą į JAV, reikia padaryti 
kitą racionalų žingsnį — atsi
statydinti", pažymėjo A. Kubi
lius. Pasak jo, „Lietuvai būtų 
geriausia, jeigu prezidentas ras
tų savyje drąsos padaryti vie
nintelį teisingą sprendimą — 
atsistatydinti. Jeigu jis to ne
daro, mes galime galvoti, jog 
kažkas jam neleidžia to daryti". 

Atkelta iš 1 psl . 
Konstitucinis Teismas Sei

mo prašymu svarsto, ar teisėtas 
šiemet balandį pasirašytas pre
zidento R. Pakso dekretas, ku
riuo Lietuvos pilietybė išimties 
tvarka suteikta R. Pakso rin
kimų finansuotojui Jurijui Bo
risovui. 

Būdamas prezidentu, V. 
Adamkus 2001-ųjų birželio 14 

dieną, Mindaugo karūnavimo 
dienos proga pasirašė dekretą 
apdovanoti Jurijų Borisovą Da
riaus ir Girėno medaliu. J. Bo
risovas apdovanojimo dekrete 
buvo pristatytas kaip aviacijos 
bendrovės „Avia Baltika" prezi
dentas ir Lietuvos aviatorių 
rėmėjas. 

Žymus krepšininkas, tuo
metinis Kūno kultūros ir sporto 

depar tamento direktorius Ri
mas Kurtinait is tąkart pasirašė 
teikimą J. Borisovo apdovano
jimui. 

Liudytoju prašoma iškviesti 
ir, anot advokato, „vertingos 
bylai informacijos" turintį gene
ralinio prokuroro pavaduotoją 
V. Barkauską. G. Baublys neko
mentavo, kodėl kviečiamas pro
kuroras. 

Seimo nariai piktinasi prezidento rėmėjo le idiniu 
Atkelta iš 1 psl . 
galima vertinti kaip norą sąmo
ningai diskredituoti valstybės 
institucijas ir paskleisti abejoti
no patikimumo informaciją". 

Praėjusį penktadienį pradė
tame platinti laikraštyje .Ap
ginkime demokratiją" bandoma 

apginti skandalo krečiamo 
prezidento ir jo rėmėjo bendro
vės ,Avia Baltika" vadovo Lie
tuvos ir Rusijos piliečio Juri jaus 
Borisovo „munduro garbę". 

24 puslapių spalvotame lei
dinyje gąsdinama visuotiniu se
kimu, bandoma sumenkin t i 

Valstybės saugumo departa
mento, pateikusio parlamentui 
pažymą apie Prezidentūros ats
tovų ryšius su abejotinos repu
tacijos asmenimis, VSD direkto
riaus Mečio Laur inkaus ir Sei
mo pirmininko Artūro Paulaus
ko autoritetą. 

Lenkijos parlamentarė: Lietuvos lenkų 
moksleiviai diskriminuojami 

Atkelta iš 1 psl . 
Tai Lenkijos parlamentarė 

sakė interviu Balstogėje leidžia
mam dienraščiui „Kurier po-
ranny" po Lietuvos ir Lenkijos 
parlamentų asamblėjos atstovų 
apsilankymo Vilnijos lenkiškose 
mokyklose ir lietuviškose mo
kyklose Lenkijoje. 

I. Nowacka, kaip pavyzdį 
minėdama Riešėje esančias lie
tuvių ir lenkų mokyklas, teigė, 
jog „lenkiškoje nėra tualeto ir 

gimnastikos salės, kai tuo tarpu 
lietuviškoje yra viskas". 

„Taip neturi būti, nes ne
galima skirstyti vaikus į bloges
nius ir geresnius, todėl tikiuosi, 
kad Lietuvos vyriausybė priims 
lenkų švietimo Lietuvoje s trate
giją ir ją vykdys", sakė I. No-
wacka. 

Tuo tarpu Lenkijoje, Palen
kės vaivadijoje esančio Punsko 
miestelio viršaitis Vytautas Liš-
kauskas teigė, kad net pen

kioms lietuviškoms mokykloms 
reikalingas skubus remontas. 
Anot jo, ypač sunkioje padėtyje 
atsidūrė Punsko licėjus, kuriam 
reikia statyti priestatą, tačiau 
jau kelinti metai tam neskiria
ma lėšų. 

Šiemet Palenkėję esančios 
lietuviškos mokyklos ant valsty
binių vėliavų buvo iškabinusios 
juodus kaspinus, taip parodant 
susirūpinimą dėl nepakankamo 
finansavimo. 

Mažu uždarbiu nepatenkinti baltarusiai „šokdina" lietuvius 
Atkelta iš 1 psl . 
pirmininko pavaduotojas To
mas Tolpežninkas. 

Gardine veikia „Audėjo" 
įmonė, gaminanti audinius bei 
eksportuojanti juos į Rusiją ir 
Ukrainą. 

Baltarusijos siuvėjas, dir
bantis Lietuvos kapitalo įmonė
je, uždirba apie 100 JAV dolerių 
(300 litų). 

Oficialus vidutinis atlygini
mas kaimyninėje valstybėje ne

siekia šios sumos. 
Baltarusijoje kai kurios Lie

tuvos bendrovės jau pa t i r ia 
nuostolių. 

„Užmirškite mitą, kad Bal
tarusijoje — pigi darbo jėga. Pa
bandykite surasti normalų va
dybininką Minske — arba jis 
užsiprašys nerealaus atlygini
mo, arba tas žmogus netiks dar
bui. Tik nekvalifikuoti darbi
ninkai dirba už grašius", įspėjo 
Lietuvos ambasados Baltarusi

joje antrasis sekretorius eko
nomikos k laus imams Danas 
Vaitkevičius. 

Jo teigimu, baltarusiai linkę 
reikalauti didesnių atlyginimų 
tik užsienio kapitalo įmonėse. 

„Nors Lietuvos kapitalo 
įmonėse jie gali t ikėtis visų 
socialinių garantijų, baltarusiai 
mieliau renkasi nelegaliai dir
bančias, tačiau didesnį atlygi
nimą mokančias įmones", teigė 
diplomatas (BNS) 

2003 METAI 

GRUODIS 

Gruodžio 12 dL, penkta
dienį": Romualdo Požerskio ir 
Eugenijaus Butėno fotografi
jos darbų parodos at idarymas 
Čiurlionio galerijoje, Jaun imo 
centre. Pradžia 7:30 vai. vak. 

Gruodžio 13 d , šeštadienį 
Labdaros vakaras „Seklyčio
je". Rengia JAV LB Socialinių 
reikalų taryba. 

Gruodžio 14 d., sekmadie
n į Vytau to Didžiojo Šaulių 
rinktinės bendros kūčios Šau
lių namuose. Pradžia 2 vai. 

— Pa la iminto jo J u r g i o 
M a t u l a i č i o misijos choro 
t radicinis giesmių koncertas 
misijos bažnyčioje. Pradžia 2 
vai. p.p. Tą pačią dieną choro 
ruošiami pietūs PLC didžiojo
je salėje. Pradžia 12 vai. 

Gruodžio 21 dL, sekma
d ien į a tei t ininkų Kūčios Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Pradžia 1 vai. popiet. 

— Kūčios Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 

Gruodžio 31 d , trečiadie
n į Naujų metų sutikimas PLC 
didžiojoje salėje. 

— Čikagos Lietuvių ope
ros rengiamas Naujųjų metų 
s u t i k i m a s J a u n i m o centro 
didžiojoje salėje. 

2004 metai 

Sausio 11 d , sekmadienį 
„Vaiko vartai į mokslą" būre
lio metinis pranešimas PLC, 
Lemonte, Bočių menėje. Pra
džia 12:30 vai. p.p. 

Sausio 18 d , sekmadienį 
JAV LB istorijos knygos sutik
tuvės. 

S a u s i o 31 d., š e š t a d i e n į : 
LMA „Dainavos" ansambl io 
koncer tas Mora ine Valley 
Community College F ine Arts 
Center. 

Vasar io 7 d., š e š t a d i e n į , 
Pasaul io l ietuvių cen t r e iš
k i lmingas pokylis „RIO!" 
Ruošia PLC. 

Vasario 14 dL, šeštadienį 
PLC didžiojoje salėje Lemonto 
LB valdybos r u o š i a m a s 
t rad ic in is Vasa r io 16-osios 
pokylis. Pradžia 6 vai. vak. 

Kovo 21 d., s e k m a d i e n į : 
PLC didžiojoje salėje vyks 
Lemonto LB na r ių me t in i s 
susi r inkimas. Pradžia 12 va. 

Kovo 28 d., s e k m a d i e n į : 
„Draugo" koncertas . 

R u g p j ū č i o 15 d., s e k m a 
dienį : Čikagos Lietuvių mo
terų klubo ruoš iamas „Ginta
ro balius" Hilton Oak Lawn 
Grand Ballroom, Oak Lawn, 
IL. Pradžia 5 vai . p.p 

Pas taba: renginių kalen
dorius spausd inamas kiekvie
no mėnesio pradžioje. Rengi
nių praneš imai spausdinami 
nemokamai , t ik būt ina a ts iųs
ti paš tu , faksu a r e la išk iu 
(redakcijai, ne adminis t rac i 
jai). Nepr i imame padiktuotų 
pranešimų. 

Kviečiame ir k i tų l ietu
viškų te lk in ių veikėjus a t 
siųsti vietinių renginių kalen
dorių. Mielai paske lbs ime . 
Renginių kalendorius spaus
d inamas kiekvieno mėnes io 
pirmąją savai tę . J i s ta ip pat 
įdedamas į in terne tą , todėl 
toli ir greitai pasiekia daug 
žmonių. Prašome pas inaudot i 
šia „Draugo" ( n e m o k a m a ) 
paslauga. D B 

JAV lietuvių visuomenininkui, vienam iš Tautos 
fondo inkorporatorių, buvusiam TF tarybos ir TF 
valdybos pirmininkui 

A t A 
ALEKSANDRUI VAKSELIUI 

mirus, žmonai IRENAI, dukrai IRENAI SLA
VINSKIENEI, anūkams bei visiems giminėms ir 
artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą. 

Tautos fondas 

Lietuvos Partizanų globos fondui aukojo: 

$200 Danguolė ir Jurgis Jurgučiai , W. Bloomfield, MI 
(viso $1,000). 

$100 Bronius Andriukaitis, Forest Park, IL (viso $300). 
$50 Vidmantas Raisys, Mercer Island, WA (viso $175). 
$30 Gerald Tamkutonis, Chicago, IL (viso $190). 
$25 Augustas Pretkelis, Chicago, IL (viso $95). 
$20 Liuda Butikas, Plainfield, IL (viso $60); Bruno Je -

selskis, Evanston, IL. 
$10 Stasė Kriaučeliūnienė, Highland, IN. 

P a g e r b d a m i mirus ių a tminimą, L i e t u v o s p a r t i z a n u 
g lobai aukojo: 

a.a. Leonidos Kazėn ienės a tmin imui $50 Gražina ir 
Bruno Mikėnai, Woodridge, IL. 
a.a. Irenos R i m k ū n i e n ė s a tminimui: $125 Gražina ir 
John Rimkūnai, Oak Forest, IL; $100 J a n i n a ir Ramojus 
Mozoliauskai, Lemont, IL; G. E. Rimkūnas; $40 Ju l ius 
Butkus, Chicago, IL; $40 Birutė ir Jonas Juška , Palos 
Heights, IL; $25 Liudas Šlenys, Lemont, IL; $20 Violeta 
Kriščiūnas, Palos Heights, IL; $20 Jolanda ir Algis Moc-
kaičiai, Darien, IL. 
a.a. Vyten io Statkaus a tminimui : $100 Leonas Mas-
kal iūnas , Palos Heights, IL (viso $1,600). 
Lie tuvos part izanu globos fondas širdingiausiai 
dėkoja visiems aukotojams už gausias aukas . Mirusių 
šeimoms ir jų artimiesiems mūsų nuoširdi užuojauta. 
Kas norėtų savo auka prisidėti prie par t izanų šalpos, au
kas prašome siųsti: L.P.G. Fund , 2711 West 71st 
Street , Chicago, IL 60629. 
Visos aukos L.P.G. fondui nurašomos nuo fed. mokesčių 
(Tax I.D. #3363163350). 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

THE LITHUANIAN W O B t D W!OC OAILV 

A t A 
inž. VIKTORAS K. NAUDŽIUS 

Mirė 2003 m. gruodžio 8 d., 3:03 vai. r. 
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, gruodžio 10 d. 

nuo 4 v. p.p. iki 9 vai. v. Pe tkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL (ar t i Der
by Rd.). Ats isveikinimas vyks 7 v.v. 

La ido tuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 11 d. 9:30 
vai. r. P e t k u s Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur 
a.a. V ik to ra s bus palydėtas į Pal . Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. 
Po šv. Mišių velionis bus pala idotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kap inėse . 

Nuoš i rdž ia i kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
m u s da lyvau t i laidotuvėse. 

Nuliūdusi še ima 

Laidot . direkt . Donald M. Pe tkus , tel. 800-994-7600; 
www.petkusfuneralhomes.com 

A t A 
DANUTEI LIAUGMINIENEI 

Amžinybėn išėjus, jos sūnus DALIŲ ir RI
MANTĄ bei jų šeimas, gimines ir artimuosius, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

A /. Šimkai 
B. Paulaitis 

E. Andrijauskienė 
B. O. Sergaučiai 
V. R. Ramūnai 

A. Lopez 
V. Jokša 

M. Jakaitis 
O. Aleknienė 

S. Radvilienė 
L. Taylar 

B. Papeliučka 
E. Sakavičius 

0. Krakow 
Miami, FL 

LTSC NETEKO BENDRADARBIO 
Šių m e t ų spalio 18 d., su

l aukęs 8 8 metų , mirė Vytenis 
J o n a s S t a t k u s . Lituanist ikos 
t y r i m o i r s tudi jų cen t ra s 
ne teko savo bendradarbio ir 
k o n s u l t a n t o k a r i u o m e n ė s , 
g ink luo tės ir k t . k lausimais , į 
kur į ne k a r t ą buvo kreiptasi 
pagalbos ir pa ramos tva rkan t 
a r c h y v ų fondus , r e n g i a n t 
LTSC le id in ius . 

V y t e n i s J o n a s S t a t k u s 
g imė 1915.01.27 J ago t i ne , 
Ukra ino je . Vėliau persikėlė į 
Lietuvą. 1933 m. Kaune baigė 
j ėzu i tų gimnaziją. Nuo ma
žens domėjosi karybos menu, 
taigi baigęs gimnaziją studi
joms pas i r inko Karo mokyklą, 
kur ią ba igė 1937 m. j a u n . lei
t e n a n t o l a ip sn iu . 1939 m. 
VDU baigė Teisių fakultetą. 
Studijuodamas dalyvavo skau
tų, korporacijos „Vytis" veik
loje. 1941—1944 m., sunkiu 
L i e t u v a i k a r o ir okupacijų 
m e t u d i rbo Vidaus re ikalų 
ministeri joje. 1944 m. kaip ir 
daugel i s to meto šviesuome
nės , p a s i t r a u k ė į Vokietiją, o 
1949 m. t eko pers ike l t i į 
Aus t ra l i j ą . Austra l i jo je ne
apleido d a r s tuden tav imo lai
kais pamėg tos veiklos — bai
gė s k a u t ų vadovų k u r s u s , 
buvo t u n t o vadovas. Nuo 1957 
m. gyveno JAV, kur irgi tęsė 
savo v i suomen inę lietuviškąją 
auklėjamąją veiklą. 1958 m. 
buvo s k a u t ų žurnalo „Mūsų 
vyt is" r edak to r iu s . 1969 m. 
Roosevelto un- te Čikagoje, IL, 
baigė t a r p t a u t i n ė s prekybos 
kursą . J A V dirbo Lietuvių 
s k a u t ų sąjūdžio vadovybėje. 
1976—1978 m. Akademinio 
s k a u t ų sąjūdžio centro valdy
bos p i r m i n i n k a s ; vyr. skaut i
n inkas . Rašė nemažai straips
nių į spaudą . Buvo vienas iš 
knygos „Akademinis skautų 

V.J. Statkus. 

sąjūdis"' (1979) autorių. Nors 
atvykęs į JAV V. J . S t a t k u s ir 
pake i t ė tiesioginio d a r b o 
kryptį — nuo karybos perėjo 
prie prekybos, tačiau domėji
masis Lietuvos kar iuomene , 
ginkluotės istorija, ka rybos 
takt ika išliko. V. J. S t a t k u s 
1986 m. parašė įspūdingos 
apimties knygą „Lietuvos gin
kluotos pajėgos 1919—1940", 
kurioje išsamiai ir su žinovui 
būdingu tikslumu apibūdina 
Nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės formavimosi sąly
gas ir aplinkybes, pėst ininkų, 
artilerijos, kavalerijos i r kt . 
ginklų rūšis. Knygoje sukaup 
t a daug vertingos vaizdines 
medžiagos — nuotraukų, sche
mų, lentelių, dokumentų pa
vyzdžių. Matyti, kad darbą at
liko reikalą i šmanant is i r be
sidomintis žmogus. V. S ta t 
kaus sukaupta medžiaga ir 
žinios labai pagelbėjo r e n k a n t 
ir tvarkant Lietuvių muziejų, 
tvarkomą Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro, kur io 
stenduose yra nemažai Lietu
vos karininkų ir k a r i ū n ų 
atributikos. LTSC in fo 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Puikiausia dovana Trem
tinių grįžimo fondui (pirm. 
Vytautas Cinauskas, Jakšto 
9-117, Vilnius), būtų „Drau
go" prenumerata. Visus metus 
tik už 100 dol. „Draugas" juos 
lankytų ir džiugintų. Jeigu 
kas galėtų užprenumeruoti, 
kreipkitės į „Draugo" admi
nistraciją. Užsienio lietuviai 
visuomet gerbė ir tebegerbia 
Lietuvos kankinius, kalintus, 
ištremtus vien dėl to, kad 
mylėjo savo tėvyne. Kalėdų 
proga parodykime jiems savo 
pagarbą ne vien žodžiais, bet 
ir veiksmais — užsakykite 
„Draugą". 

Mes didžiuojamės Lietu
vos kariuomenės vadu gen. 
mjr. Jonu Kronkaičiu ir džiau
giamės darbu, kurį jis atliko, 
pagerindamas karių Lietuvoje 
dalią. Gal kas sutiktų užpre
numeruoti „Draugą" Lietuvos 
kariuomenės vadovybei (sekr. 
Danguolė Bičkauskienė, adre
sas Šv. Ignoto 8-29, 2001 Vil
nius)? Tai būtų nuostabi Ka
lėdų dovana: tik už 100 dol. 
„Draugas" Lietuvos kariuo
menės vadovybę lankytų išti
sus metus ir savo geradarį mi
nėtų geru žodžiu. Suinte
resuotieji prašomi kreiptis į 
„Daugo" administraciją. 

Kalėdos jau visai netoli. 
Ar esate susirūpinę, kad ne
spėsite parašyti visų sveikini
mo kortelių, kad galbūt ką 
praleisite, pamiršite? „Drau
gas" nori Jums pabūti tikru 
draugu ir pasisiūlyti į talką: 
pasveikinkite visus artimuo
sius, gimines, draugus, pažįs
tamus su šventėmis, atsiųs
dami sveikinimo tekstą ir 20 
dol. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus gruodžio 10 d. kvie
čia į Vilniaus universiteto On
kologijos instituto Chirurginės 
klinikos vadovo habil. dr. 
Valerijaus Ostapenko paskai
tą apie krūties vėžio prevenci
ją. Bus teikiamos privačios 
konsultacijos. Pradžia 6 v.v. 
Dėl konsultacijų registruotis 
pas Pranę Šlutiene, tel: 708-
952-0781. 

Pasaulio lietuviu centre. 
Didžiojoje salėje, gruodžio 21 
d. 12:30 v.p.p. vyks Kūčių-
Kalėdų pabendravimas. Sta
lus arba pavienes vietas užsi
sakyti galima pas Aldoną Pa-
lekienę tel: 708-448-7436. Ma
loniai kviečia PLC Renginių 
komitetas. 

Kalėdinė ASS Filisterių s-
gos sueiga penktadienį, gruo
džio 12 d., 7:30 v.v. vyks Bočių 
menėje, PLC, Lemonte. Visi 
filisteriai prašomi dalyvauti. 
Bus metinio veiklos plano 
aptarimas, įdomus fotomeni
ninko Algimanto pasakojimas 
apie fotografijos meną, vaišės, 
kalėdinių giesmių giedojimas 
ir skautiškas pabendravimas. 
Dėl informacijos skambinti 
Audriui Remeikiui, tel: 630-
738-1050. 

Gruodžio 14 4 , sekmadie
n į po šv. Mišių 11 v.r., Jauni
mo centro kavinėje vyks at
sisveikinimas su kunigu Kazi
mieru Ambrasu, kuris sugrįž
ta į Lietuvą. 

Ziono lietuvių liuteronų 
bažnyčia, ketvir tą Advento 
sekmadienį, gruodžio 21 d., 10 
v.r. kviečia į bendras pamal
das vokiečių, anglų bei lietu
vių kalbomis. Po pamaldų 
Sekmadieninės mokyklėlės 
vaikų „Kalėdinė eglutė" ir 
pietūs parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Adresas: 
9000 S. Menard Ave., Oak 
Lown, IL 60453. Tel: 
708-422-1433. e-paštas: zion-
lithlutheran@aol.com. 

Julius Sirka, buvęs K. 
Donelaičio l i tuanistinės mo
kyklos direktorius atidavė dalį 
mokyklos archyvo Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui. 
Jame sukaupta gausybė laik
raščių iškarpų, kuriose apra
šomas K. Donelaičio mokyklos 
gyvenimas. K. Donelaičio mo
kyklos mokytojai yra išleidę 
nemažai mokymo priemonių, 
kurių dalis irgi patalpinta į 
archyvą. 

Pasaulio lietuvių centras 
kviečia visus į Naujųjų Metų 
sutikimą, kuris įvyks šių metų 
gruodžio 31 d. PLC Didžiojoje 
salėje. Linksma muzika gros 
visą vakarą, kokteiliai 8 v.v., 
vakarienė 9 v.v., veiks nemo
kamas baras. Informacija ir 
bilietų užsisakymas tel: 630-
257-8787. 

Nijolė Kairienė perdavė 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui dvylika dėžių Lietuvo
je ir už jos ribų leistų perio
dinių leidinių. Gražiai sutvar
kyti „Jaunimo gretų", „Švytu
rio", „Skautybės" ir kt. žur
nalų komplektai. 

Rio de Janiero, Brazilija -
tai vienas iš gražiausių bei 
egzotiškiausių miestų pasau
lyje. Rio! — tai pasaulio lietu
vių centro ruošiamas pokylis, 
vasario 7 d. PLC. Pasižy
mėkite kalendoriuose. 

Dariaus Polikaičio veda
mas vaikų „Vyturio" choras 
dalyvaus Pal. Jurgio Matu
laičio misijos kalėdiniame 
koncerte gruodžio 14 d. 1:30 
v.p.p. Lemonte. Bilietus gali
ma užsisakyti tel.: 815-836-
1845 pas choro pirm. R. Stro
pų, arba nusipirkti bažnyčios 
prieangyje nuo 10 v.r. sekma
dieniais. Svečių patogumui 
tuojau po pamaldų bus pietūs, 
šeimininkė Aldona Šoliūnie-
nė, o po pietų koncertas. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. 

Trečiąjį advento sekma
dienį gruodžio 14 d. 10 v.r. -
vaikų, jaunimo ir jaunų šeimų 
šv. Mišios. Pamaldoms vado
vaus ir atsisveikinimo pa
mokslą pasakys t. Kazimieras 
Ambrasas SJ . Dėkojame t. 
Kazimierui už nuoširdų pus
trečių metų darbą jėzuitų 
koplyčioje. 

Vytauto Didžiojo Šau
lių r i n k t i n ė kviečia į lietu
viškas tradicines Kūčias 
gruodžio 14 d. 1 v.p.p. Šaulių 
namuose, (2417 W. 43rd 
Street, Chicago). Bus lietu
viškas Kūčių maistas, kalėdi
nės giesmės. Vietas galite 
užsisakyti paskambinę tel.: 
773-434-3713. arba 773-582-
1076. 

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa kviečia visus 
Čikagos lietuvius į Kūčių 
šventę, kurią ruošia sekma
dienį, gruodžio 21 d., 1 v.p.p. 
Jaunimo centre. Registruotis 
pas Oną Daugirdienę tel: 
6303253277, arba epaštu: 
odaugirdas@hotmail.com. 

Pedagoginio Lituanisti
kos instituto tradicinės Kū
čios vyks Jaunimo centro ka
vinėje gruodžio 13 d., šešta
dienį, 12 v.p.p. Bus trumpa 
programa, vaišės, kalėdinės 
giesmės. Maloniai kviečiami 
buvę ir dabartiniai dėstytojai, 
studentai, tėveliai ir rėmėjai. 
Dėl informacijos skambinti 
Mildai Šatienei, tel: 708-409-
0216. 

Romualdo Požerskio (Lie
tuva) ir Eugenijaus Butėno 
(JAV) fotodarbų parodos 
„Rytoj nebus vakar" atidary
mas M. K. Čiurlionio galerijo
je gruodžio 12 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Atidaryme dalyvaus 
Lietuvos konsulas Čikagoje A. 
Daunoravičius. Kviečiame at
vykti ir kartu malonioje Ka
lėdų šventės nuotaikoje skam
bant fortepijono muzikai pra
leisti vakarą. Parodą ruošia Ame
rikos lietuvių meno draugija. 

„Politinė krizė Lietuvoje" 
- tokia tema kalbės buvęs Lie
tuvos prezidento patarėjas, 
garsus politologas prof. Julius 
Šmulkštys, gruodžio 12 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje (5620 S. 
Clearmont Ave.) Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyriaus kalėdiniame susirin
kime. Visi maloniai kviečiami. 

Aldona Kaminskienė, ku
rianti gintarinius papuošalus 
dažnai savo kūrinius ekspon
uoja meno centruose Čika
goje. Šiuo metu A. Kamins
kienė, vienintelė lietuvė dai
lininkė, dalyvauja Hinsdale 
Center for the Arts „Adorn-
ments" parodoje. Paroda veiks 
iki gruodžio 13 d. Hinsdale 
Center for the Arts, Katherin 
Legge Memorial Park, Hins
dale, IL. Dėl informacijos 
skambinti: 630-887-0203. 

Kun. Alfonso Lipniūno -
prez. Stulginskio kuopos 
susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gruodžio 13 d. 4:30 v.p.p. 
Renkamės PLC, kur prasidės 
linksmos giesmės, vėliau per-
sikelsime į Ateitininkų na
mus, kur ruošimės Kūčių 
šventei. Kviečiame visus daly
vauti. Dėl informacijos kreip
tis į mūsų globėją Marių 
Polikaitį, tel.: 630-257-2022. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia į Kalėdų 
renginį vaikams, kuris įvyks 
gruodžio 14 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. 
Teatras „Kaukė" parodys vai
dinimą Biblįjiniais motyvais. 
Jūsų laukia daugybė malonių 
netikėtumų. Pradžia 2 v.p.p. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos choras ruošia 
tradicinį kalėdinių giesmių 
koncertą gruodžio 14 d., sek
madienį, 1:30 v.p.p. Tuojau po 
pamaldų - 12 vai. - bus Al
donos Šoliūnienės rengiami 
pietūs, po to koncertas. Bilie
tus pietums galima įsigyti 
sekmadieniais nuo 10 v.r. baž
nyčios prieangyje, arba tel.: 
815-836-1845. 

SIUNTINIUS 

LĖKTUVU IR LAIVU 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 
Siaurinėje dalyje — 699 Livtey Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 

T E L 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 

SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą. 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
I Jetuva bei visu pasauliu! 

mailto:lithlutheran@aol.com
mailto:odaugirdas@hotmail.com


PLC TĘSIA KALĖDINIŲ MUGIŲ TRADICIJĄ 

Tokie šilti Alės Namikienės rank
darbiai - šiaudinukai. 

N! uo pat ankstyvo šešta
dienio ryto Pasaulio 
lietuvių centre šurmu

liavo žmonės. Neįprasta ir ne
kasdieniška atrodė ir Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
moksleiviams, besistengian
tiems įkišti smalsią nosyte į 
salę, kur vyko tradicinė kas
metinė kalėdinė mugė. Pa
sidairykime po pilnutėlę salę, 
sukvietusią kasmet dalyvau
jančius pardavėjus ir pirmą 
kartą apsilankiusius. 

Pirmiausia akį patraukia, 
žinoma, kalėdų eglutės - dide
lės, mažesnės ir visai stali
nės, dabintos angelais, žvaku
tėmis ir įvairiaspalviais 
blizgučiais. Danguolė Vana-
gūnienė sakė, kad mugėje da
lyvaujanti ir kalėdines puokš
tes kurianti ne pirmus metus. 
Tai esą jos pomėgis, sutei-

į kiantis džiaugsmą daugeliui 
j žmonių. 

Visata.com - skelbė užra
šas virš didelio, nukrauto 
kompaktinėmis plokštelėmis 
stalo, prie kurio būriavosi 
žmonės. Pasirodo, įmonė ..Vi
sata", parduodanti lietuviškas 
kompaktines plokšteles, šioje 
mugėje dalyvauja pirmą kar
tą. Ką gi jie siūlė pirkėjams? 
Turime pačios įvairiausios 
lietuviškos muzikos, virš 600 
pavadinimų, atitiksiančios 
įvairių kartų skonius, - sakė 
Renaldas Budrys. Dabar labai 
populiaru leisti bendrus 
diskus. Ypatingai juos mėgsta 
Amerikos lietuviai, kurie 
nusiperka, tarkim, du diskus 
ir atsirenka patikusius daini
ninkus ar grupes. Paklaustas 
ko tikisi iš mugės, Renaldas 
atsakė - gero laiko! 

Importuoti iš Lietuvos 
ant lentynų puikavosi suve
nyrai - angelai. Juos pirkė
jams siūlė irgi pirmą karta 
mugėje dalyvaujanti Dana 
Prazyk. 

Lietuvos skautų draugo
vė, turinti net 40 sesių, prekiavo 
įvairiais suaukotais daiktais, 
pardavus kuriuos pelnas 
skiriamas labdarai ir skauti-
jai, - sakė Irena Kirkuvienė. 
Kiekvienais metais dalyvau
jantys kalėdų mugėje, jau 
bene dešimt metų, Lietuvos 
skautai tikėjosi daug vaikų 
bei suaugusių, pirksiančių ir 
dalyvausiančių loterijoje. 

Prie vaikų globos būrelio 
„Saulutė" prekybinių stalų 
stovėjo informacinis stendas, 
o ant stalų nuostabūs daiktai 
- megztos pirštinės, šiltos vil
nonės, nertos servetėlės, kepti 
saldumynai - jautėsi namų 
šiluma ir kalėdine stebuklin
ga dvasia. ,.Saulutė" - labda
ros organizacija, dalyvauja 
kalėdų mugėse kasmet, o 
žmonės, žinodami svarbią šios 
organizacijos misiją, mielai 
aukoja. Raminta Marcher-
tienė labai norėjo palinkėti 
visiems ateinančiais metais 
sveikatos, geros valios ir dau
giau šypsenos. 

„Vaiko vartai į mokslą" 
šūkis: Gera širdis yra didžiau
sias turtas! Taip, būtent tokią 
širdį turi kiekvienas žmogus, 
prisidedantis prie labdaros, 
padedantis apleistiems vai
kams Lietuvoje. Kaip tik da
bar yra vykdoma programa 
„D.R.A.S.A" kuri skelbia: 

Reikia sakyti: 
Drįsk rūkalų, alkoholio, 
Svaigalų atsisakyti! 

Negerai, jei rūkai, 
Tau sveikatai bus blogai... 
...Mes Lietuvos ateitis 
Augsim stiprūs ir tvirti. 
Blogybių atsikratysim 
Sveiką Lietuvą matysim. 

„Šypsniuko" centro vaikai 
Fotomenininkas Algiman

tas Kezys sakė, kad į šią mugę 
su savo darbais atkeliauja 
kasmet jau daugelį metų. Ne 
prekiauti, o tiesiog su senais 
draugais pabendrauti. Lietu
viams ateinančiais metais 
Algimantas palinkėjo daug 
laimės ir... amžino pavasario. 

Amerikos lietuvių televizi
jos vadovas Arvydas Reneckis 
su sūnumi Vakariu pirkėjams 
siūlė puikią dovaną Kalėdoms 
- „Dainų ir šokių šventės" bei 
„Skrydis per Lietuvą" vaizdo 
juostas. O ateinančiais metais 
Arvydas palinkėjo žmonėms 
gerumo ir daug meilės. 

Lietuviškus šiaudinukus, 
kalėdų eglutei papuošti, siūlė 
Alė Namikienė. Verianti šiau
dinukus kartu su seserimi. 
Alė Namikienė pasidžiaugė 
turinti užsiėmimą visus me
tus, o pelną už parduotus dar
belius skirianti Lietuvos mo
kytojams. Pažįstu mokytojų 
Lietuvoje ir jaučiu jiems di
delę pagarbą. Alė papasakojo, 
jog baltų šiaudinukų tradicija 
buvo pradėta garbės konsulės 
Juzefos Daužvardienes. Čika
goje. 1943 m. ji ieškojo senųjų 
lietuvių, moterų, kurios prisi
mintų seną šiaudinukų vėri-
mo tradiciją. Taip lietuviška 
eglutė pasipuošė baltais 
šiaudinukais. Kai Čikagoje, 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
buvo surengta tarptautinė 
kalėdinių eglučių paroda, 
lietuviška eglutė puikavosi 
baltais šiaudinukais. Bet ji 
buvo be švieselių. -Juzefą 
Daužvardienė į klausimą ko
dėl, atsakė: ant lietuviškos eg
lutės nebus švieselių tol, kol 
Lietuva nėra laisva. Štai taip, 
iki šių dienų, tęsiasi lietu
viškos tradicijos. Lietuvos 
žmonės susilaukia paramos iš 
geros valios žmonių ir organi
zacijų. Alė Namikienė palin
kėjo ramybės Lietuvos 
žmonėms, o Amerikos lietu
viams ir toliau tęsti pradėtus 
darbus. 

Kalėdinė mugė PLC vyko 
dvi saulėtas savaitgalio die
nas, sukvietusi dešimtis pir
kėjų bei pabendrauti susirin
kusių smalsuolių. Mažieji 
Maironio mokyklos lietuviu
kai mugės lankytojams ir da
lyviams giedojo kalėdines 
giesmes. Nuostabi šventė, kai 
staiga pajunti - Kalėdos 
ateina! 

Vitalija Pulokienė 

Dana Prazyk siūlė iš Lietuvos importuotas prekes. 

•-.' :ko vartai j mokslą" - taurių širdžių organizacija, kurios tikslas, 
pagerinti vaikų išsilavinimo pasiekimus. 

„Saulute" Ltettrvos vaikų globos būrelis visa pelną skirs labdarai. 

Maironio lituanistines mokyklos lietuviukai giedojo kalėdines giesmes 
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N u o t r a u k o s Vitalijos Pulokienės. 

http://Visata.com

