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Šiame 
numeryje: 
Specialiai moter ims. 
Trejopi žingsniai 
sveikaton. Ką šį kar tą 
mums pa ta r i a žinovai. 

2psl. 

2003-ieji baigiasi 
disonansine gaida. 
Apie Nobelio Taikos 
premijas. Lietuvių 
grįžimo į tėvynę 
informacijos centro 
problemos. 

3psl. 

Naktinis lankytojas. 
Prisikėlimo bažnyčios 
Kaune š iandieninė 
padėtis. Mūsų daržai 
ir darželiai . 

4 psl. 

„Pasaulio l ietuvis" j au 
atkeliauja iš Lenkijos. 

5 psl. 

Lietuviška eglutė Cook 
County įstaigoje. 
Populiar iausių dainų 
dešimtukas. Pask i r t a 
stipendija vilnietei. 

6 psl. 

Sportas 
* L i e tuvos vyru. krepši 

nio r inkt inės ir Vitorijos „Tau 
Ceramica" klubo gynėjas Arvy
das Maci jauskas p r ipaž in tas 
geriausiu 2003 metų Europos 
krepšininku Europos krepšinio 
interneto por ta lo „eurobas-
ket.com" surengtoje apklausoje. 
Į geriausių 2003 metų Europos 
krepšininkų penketuką į trauk
ti net t rys lietuviai — A. Maci
jauskas, Ša rūnas Jasikevičius 
(Tel Avivo „Maccabi"), Arvydas 
Sabonis (Kauno „Žalgiris"). 

Į Lie tuvą a t v y k o dvi krep
šininkės iš JAV. Jos bandys įsi
tvirtinti Vilniaus „Lietuvos te-
lekomo" komandoje. 26-ąjį gim
tadienį sut iksiant i 180 cm ūgio 
gynėja Letonia Masalin bei 196 
cm ūgio 22 metų vidurio puolė
ja Sonia Malory Lietuvos čem
pionių klube pakeis k i tas dvi 
legionieres. Juodaodžių krepši
ninkių „Lietuvos telekome" iki 
šiol nebuvo. Abi kandidatės į 
Vilniaus klubą yra rungtynia
vusios s t ipr iausioje pasaul io 
moterų krepš in io lygoje — 
WNBA. 

* G e r i a u s i o j i L i e t u v o s 
ledo šokėju pora Margar i ta 
Drobiazko ir Povilas Vanagas 
vėl ats idūrė karjeros kryžkelėje 
2002-ųjų pavasarį pas i t raukę iš 
didžiojo sporto ir ketinę tapti 
profesionalais, šį rudenį jie pa
reiškė, kad n u t a r ė sugrįžti į 
mėgėjų sportą ir nori dalyvauti 
savo penktosiose ol impinėse 
žaidynėse. 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v a paga l a u k s o 
atsargas 73-a pasau ly je . 

* I n t e r n e t u k a r t ą p e r 
mėnes į n a u d o j a s i 600,000 
suaugusių Lietuvos gyventojų. 

* Va l s tybės skola š i emet 
išaugo 100 mln . l i tų. 

* Nauji automobi l ia i Lie
tuvoje beveik šeštadaliu piges
ni nei ES. 

* Lietuva s u t e i k s para
mą n u o ž e m ė s d r e b ė j i m o 
nukentė jus i ems I rano gyven
tojams. 

L i e t u v i a i i š m o k o 
g y v e n t i s k o l o n 
V i l n i u s , gruodžio 29 d. 

(BNS) — Prieš keletą metų net j 
nenorėję pagalvoti apie pasko- į 
las , vis didesnė dalis žmonių j 
susi ta iko su mintimi, kad jie j 
bus skolingi bankui 20 a r dau- j 
g iau metų. 

Dėl pasikei tusios žmonių j 
nuomonės per metus j i ems su
te iktų paskolų skaičius išaugo 
beveik dvigubai. 

Šių metų spalio pabaigoje 
gyventojai bankams buvo sko- ; 
lingi iš viso 2.122 mlrd. litų. Di- i 
džiąją šios sumos dalį sudarė ii- j 
gala ikės , arba būsto, paskolos, , 
rašo „Lietuvos rytas". 

Praėjusių metų spalio pa
baigoje valstybės komerciniai 
banka i gyventojams j a u buvo : 

su te ikę 1.093 mlrd. litų paskolų : 

— 1.029 mlrd. litų mažiau nei 
šiemet. N u k e l t a į 5 psl. 

S e i m o n a r i u k e l i a i 
s u k a \ R y t u s 

V i l n i u s , gruodžio 29 d. 
(BNS) — Kitais metais Seimo 
nar ia i dažniau važinės į Rusiją, 
Baltarusi ją ir Ukrainą, o ne į j 
Vakarų valstybes, rašo dien- ! 
r a s t i s „Respublika". 

Pasak Seimo Užsienio rei- | 
kalų komiteto pirmininko Gedi
mino Kirkilo, tapusi visateise 
Europos Sąjungos (ES) nare, 
Lietuva turės daugiau dėmesio 
skirt i naujiesiems ka imynams 
— Karal iaučiui , Baltarusi jai , 
Ukra ina i , iš dalies Moldovai. 

„Je i Europos Sąjunga pri
t a r tų , naujųjų kaimynų sąrašą 
papildytų ir Pietų Kaukazo 
valstybės Nuke l ta į 5 psl. 

Vytautas Landsbergis: prezidentui 
Rolandui Paksui reikia padėti 

Vi ln ius , gruodžio 29 d. 
(Elta) — Prezidentui Rolandui 
Paksui reikia padėti — išva
duoti iš neigiamos aplinkos, ku
ri per jį gr iauna valstybę ir gali 
sužlugdyti Lietuvos nepriklau
somybę. 

Tai pareiškęs vienas Tėvy
nės sąjungos vadovų, buvęs šios 
partijos p i rmin inkas , Seimo 
narys Vytautas Landsbergis pa
ragino Seimą ir a t i t inkamas 
valstybės s t ruktūras aktyviau 
imtis priemonių prezidentui 
neigiamą įtaką darančių asme
nų atžvilgiu. 

„Didžiausia problema yra 

ne dabart inio prezidento galvo
sena ir dažnai neadekvatus el
gesys. P i rminė problema yra 
dabar j au pakankamai žinoma 
korupcija ir reketas, atskleisti 
prezidento aplinkoje", pirma
dienį per spaudos konferenciją 
Seime tvirt ino V. Landsbergis. 

J i s teigė nežinąs, ar Gene
ralinė prokuratūra iškėlė bylą 
dėl Seimo laikinosios tyrimo 
komisijos atskleisto ir viešai 
skelbto „Šiaulių plento" reke
tavimo atvejo. 

V. Landsbergis taip pat lei
do supras t i pasigendąs sava-
laikės valdžios reakcijos į šį bei 

Vyta 

kitus, jo požiūriu, Seimo, prezi
dento ir Generalinės prokura
tūros dėmesio reikalaujančius 
atvejus. Nukelta į 5 psl. 

Į Lietuvą bus galima gabenti tik 
ES reikalavimus atitinkančius 

JAV automobilius 

Pirmąją Kaledu dieną jau penktą kartą iškilmingai įžiebtas šventinis Vil
niaus televizijos bokšto apšvietimas. Šių metų projekto ..Tūkstantmečio 
šviesa 2004" tema — Lietuvos žvaigždė Europos žvaigždyne — skiriama 
Lietuvos stojimui į Europos Sąjungą (ES) pažymėti. Scena šaiia bokšto, 
kur vyko šventinis koncertas, buvo papuošta dvylika ES žvaigždžių. Vir
šutinė eglutės dalis suformuota iš trijų prožektorių, sumontuotų 168.4 m 
aukščio aikštelėje, spindulių. Apatinę eglutes dalį sudaro 32 girliandos, 
kurių bendras ilgis siekia 6 kilometrus, o lempučių kiekis jose — 6.000 vie
netų. Viršūnėje įmontuotas galingas daugiaspindulinis švyturys, simboli
zuojantis Kalėdų žvaigždę ir matomas keliasdešimties kilometrų spindu
liu Vilniaus apylinkių gyventojams. Didžiausia pasaulyje šventine eglute 
kaip ir kasmet bus galima pasidžiaugti iki Trijų Karalių dienos. 

Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Ataskaitoje apie korupciją 
pasienyje — aukštu pareigūnų 

pavardės 
V i l n i u s , gruodžio 29 d. 

(BNS) — Vidaus reikalų minist
ro Virgilijaus Bulovo sudarytos 
komisijos ataskaitoje apie kon
t r abandą ir korupciją Valsty
bės sienos apsaugos tarnyboje 
(VSAT) minimos aukštų VSAT 
pareigūnų pavardės. 

Pasak ministro, premjeras 
Algi rdas Brazauskas su ata
ska i ta turėtų susipažinti sausio 
pradžioje, grįžęs po atostogų. 

„Išvados bus suformuluotos 
ir t a m tikrų priemonių imtasi , 
kai su a taskai ta susipažins 
premjeras"', teigė V. Bulovas. 

Pa sak ministro, prie ata

skaitos yra pridėti ir dokumen
tai su įrašu „visiškai slaptai", 
kuriuose įvardijamos kai kurių 
pasienio pareigūnų, kaip įtaria
ma — susijusių su kontraban
dos gabenimu ir korupcija, pa
vardės. 

Tarp jų, anot ministro, yra 
ir aukštų VSAT pareigūnų pa
vardžių. „Šių pareigūnų veiklą j 
vertins jau kitos institucijos 
Komisijos tikslas buvo ne užsi 
imti konkrečių asmenų veiklos Į 
įvertinimu, o įvert int i VSAT j 
veiklą apskritai"', sakė minist- j 
ras. 

Nuke l ta į 5 psl. 

T e i s m a s p a s k e l b ė 
n u o s p r e n d į 

ž e m ė t v a r k i n i n k a m s 
Vilnius , gruodžio 29 d. 

(BNS) — Už piktnaudžiavimą 
tarnybine padėtimi, dokumen
tų klastojimą ir kitus nusikal
timus Vilniaus apskrities virši
ninko administracijos Vilniaus 
žemėtvarkos skyriaus specialis
tei Aušrai Žliobaitei teismas 
skyrė pustrečių metų laisvės 
atėmimo bausmę. 

Vilniaus apskrities virši
ninko administracijos Vilniaus 
žemėtvarkos skyriaus Žemė
tvarkos skyriaus vedėjo pava
duotojui Stanislovui Žvirbliui 
teismas skyrė 3 metų 3 mėne
sių laisvės atėmimo bausmę. 

Nukelta į 5 psl. 

V i ln ius , gruodžio 29 d. 
(BNS) — Į Lietuvą nuo 2004-
ųjų sausio 1 dienos nebebus ga
lima įvežti JAV pagamintų 
automobilių, kurie nėra apžiū
rėti pagal ES direktyvas arba 
Jungtinių Tautų Europos eko
nominės komisijos taisykles. 

Pasak Vals tybinės kelių 
transporto inspekcijos Techni
kos skyriaus viršininko Eirimo 
Pakalnio, šis reikalavimas bus 
taikomas visoms iš ne ES vals
tybių į Lietuvą įvežamoms 
transporto priemonėms, tačiau 
labiausiai tai atsilieps iš Jung
tinių Valstijų įvežamiems auto
mobiliams. 

„Automobilių gamintojams 
taikomi reikalavimai JAV ir ES 
yra labai skirtingi. Tai ypač su
siję su apšvietimo reikalavi
mais", sakė E. Pakalnis. Anot 
jo, nuo kitų metų visi į Lietuvą 
įvežami naudoti automobiliai, 

jei jie yra ne iš ES valstybių, 
prieš pirmąją registraciją turės 
gauti at i t ikties įvertinimą, pa
tvirt inantį atitikimą ES reika
lavimams. 

Rusijoje, JAV. ar kitur paga
min toms t ranspor to priemo
nėms, kurios skirtos ne ES rin
kai, bus taikomas supaprastin
tas at i t ikt ies įvertinimas — bus 
t ikr inama, ar reikalavimus ati
t inka apšvietimo ir šviesos prie
taisų sistemos. 

E. Pakalnis teigė, kad nau
jieji reikalavimai neturės dide
lės įtakos naudotų automobilių 
iš JAV įvežimu į Lietuvą užsi
imantiems verslininkams. 

„Dauguma iš JAV į Lietuvą 
įvežamų naudotų automobilių 
yra patyrę avarijas, todėl at
liekant jų remontą bus galima 
įrengti ir ES standartus atitin
kančias apšvietimo sistemas", 
sakė E. Pakalnis . 

Lietuvai kempinligės pavojus 
iš JAV negresia 

Vi ln ius , gruodžio 27 d. 
(Elta) — Į Lietuvą iš JAV pa
tekti kempinlige užkrėstai gal
vijų mėsai galimybių nėra, nes 
tebegalioja pr ieš dešimtmetį 
priimtas draudimas iš šios vals
tybės įvežti ne tik jautieną, bet 
ir paukštieną. 

Pasak Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos (VMVT) 
direktoriaus Kazimiero Lu-
kausko,- Lietuvoje įgyvendinta 
kompleksinė gyvulių sveikatos 
kontrolės sistema. Nacionalinė
je veterinarijos laboratorijoje 
kasmet ištiriama maždaug po 

30,000 a t i t inkamo amžiaus 
galvijų, norint išsiaiškinti, ar jie 
neserga itin pavojinga kempin
lige. Laboratoriniai tyrimai ro
do, kad Lietuvoje išauginti gy
vuliai yra sveiki, neserga pavo
jingomis užkrečiamosiomis ligo
mis. 

Didžiosios Britanijos labo
ratorijoje patvirt inus kempin
ligės (BSE) atvejį Vašingtono 
valstijoje draudimą importuoti 
jaut ieną iš Jungtinių Valstijų 
jau paskelbė Latvija, Rusija, Ja
ponija, Pietų Korėja, Kanada ir 
Singapūras. 

P r e z i d e n t ą g i n a n e t 
š e š i a d v o k a t a i 

Vilnius , gruodžio 29 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas, kuriam gresia apkalta, 
pasisamdė net šešis advokatus. 

Pirmadienį vykstančiame 
specialios parlamentinės tyri
mo komisijos, kuri nagrinėja 
kaltinimus prezidentui, pirma
me posėdyje, prezidento intere
sams atstovavo jau nebe trys, 
bet šeši teisininkai. 

Prezidento atstovė spaudai 
Jū ra tė Overlingienė patvirtino, 
kad prezidentas pasisamdė dar 
t r is baudžiamosios teisės žino
vus — tai atskirą advokato įs
taigą turintis teisininkas Kęs
tut is Stungys, Vilniaus advo
katų kontoros „Spės" advoka
tas Vytautas Sviderskis bei tos 
pačios kontoros advokatas, Ad
vokatų tarybos pirmininkas Ri
mas Andrikis. Nukelta į 5 psl. 

„ L i e t u v o s 
a v i a l i n i j o s " ė m ė s i 

p a p i l d o m ų 
s a u g u m o 

p r i e m o n i ų 
Vilnius, gruodžio 29 d. 

(BNS) — Valstybinė oro bend
rovė „Lietuvos avialinijos" 
(LAL) pastarosiomis dienomis 
savo lėktuvuose ėmėsi papildo
mų saugumo priemonių, tačiau 
kokių konkrečiai, kol kas ne
praneša. 

„Švenčių dienomis, atsi
žvelgę į pranešimus apie gali
mų išpuolių pavojų, šalia įpras
tų mes ėmėmės ir papildomų 
saugumo priemonių", sakė LAL 
ats tovas spaudai Giedrius 
Šniukas. 

Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remonte A fP , Reuters, AP. 5nwrfax, ITAR-TASS. 8NS 

žirtų agemorų pranešimais) 

Londonas. Euro kursas 
Londono valiutų biržoje pirma
dienį pasiekė eilinį rekordą, 
kirtęs 1.25 JAV dolerio už vie
ną eurą ribą. 

EUROPA 
R o m a Italijos policija sek

madienį pradėjo ikiteisminį ty
rimą po to. kai Europos Komi
sijos (EK) pirmininko Romano 
Prodi rankose sprogo paš tu 
gau ta banderolė, tačiau buvęs 
vals tybės premjeras nesureikš
mino įvykio ir paragino laikytis 
r imties . Opozicijos vadovai ap
kal t ino premjerą Silvio Berlus-
coni k u r s t a n t teroro baimes, 
k a d a j is neva teigė apie Vatika
nui iškilusį pavojų, kurį kelia 
p lanuojamas lėktuvo pagrobi
mas oro erdvėje virš Popiežiaus 
valstybės. R. Prodi nenuken
tėjo, bet buvo laikinai apakin
ta s , pasak jo, „ryškaus žybs
nio". Banderolė buvo a ts iųs ta į 
jo n a m u s gimtajame Bolonijos 
mieste . 

L o n d o n a s . Saddam Hus
sein jį sulaikiusiems JAV parei
g ū n a m s su te ikė informacijos 
apie paslėptus ginklus ir 40 

mlrd. dolerių, kuriuos jis pasi
savino būdamas Irako prezi
dentu, Londone leidžiamam 
dienraščiui .,Asharq al-Awsat" 
teigė JAV paskirtos Irako val
dančiosios tarybos narys Iyad 
A)lawi. ..Valdančioji taryba ieš
ko 40 mlrd. dolerių, kuriuos sa 
vo valdymo metu pagrobė Sad
dam ir kurie fiktyvių firmų var
du buvo padėti į Šveicarijos, Ja
ponijos, Vokietijos ir kitų val
stybių bankus", pažymėjo jis 
Kol kas neaišku, ar Saddam 
Hussein yra prisidėjęs rengiant 
išpuolius, per kuriuos nuo ge
gužės 1 dienos, kai 'Vašingtonas 
paskelbė didžiųjų mūšiu Irako 
pabaigą, žuvo 211 JAV karių. 

Roma. Italijos premjerui 
Silvio Berlusconi priklausančių 
akcijų vertė šiemet padidėjo 
daugiau kaip 2 mlrd JAV do
lerių. Premjero tu r t as siekia 
13 mlrd. dol., ir pagal šį rodiklį 
jis yra trečias Europoje ir tur
tingiausias Italijos gyventojas. 

JAV 
Vašingtonas. JAV parei

gūnai pirmadienį pranešė, kad 
gali reikalauti iš bet kurio į 
JAV oro erdvę įskrendančio 
lėktuvo, kad tarp jo įgulos na
rių būtų ginkluotų policininkų 
,.Mes kreipiamės į tarptautines 
oro bendroves prašydami imtis 
apsauginių priemonių, siekiant 
užtikrinti oro kelionių saugu
mą amerikiečiams ir jų sve
čiams", sakoma JAV valstybi
nio saugumo sekretoriaus Tom 
Ridge pareiškime. Departa
mento atstovas spaudai Dennis 
Murphy sakė, jog JAV pareigu 
nai atskirai informuos užsienio 

us, kada bus reikalaujama 
skristi su policijos apsauga. 

miestą, nors žinovai vienbalsiai 
tvirtina, kad tai būtų itin bran
gus projektas. Mieste dirbančių 
gelbėjimo tarnybų pareigūnai 
pranešė, kad Bamo prieigose 
ruošiasi pastatyti dvi stovyk
las, kuriose bus apgyvendinti 
pastogės netekę miesto gyven
tojai. „Miestas sugriautas šim
tu procentų. Neliko nė vienos 
sienos, kurią būtų galima 
panaudoti", sakė vidaus reikalų 
ministras Abdolvahed Moussa-
vi Lari, apžiūrėjęs miestą iš 
paukščio skrydžio. Žmonių au
kų skaičius jau pasiekė 30,000 

džios atstovas spaudai Charles 
Heatly. Koalicijos ir Irako val
dančiosios tarybos lapkričio 15 
dieną pas iektame susitarime 
numatoma iki gegužės išrinkti 
asamblėją, kuri suformuos laiki
nąją vyriausybę, kad iki birže
lio pabaigos būtų atkurtas su
verenitetas. Visuotiniai rinki
mai turėtų būti surengti iki 
2005-ųjų pabaigos. 

arba Tarptautiniam Raudonojo 
Krvžiaus komitetui 

KANADA 

JORDANIJA 

IRAKAS 

IRANAS 
Teheranas. Irano valdžia 

pirmadienį pažadėjo atstatyti 
penktadieni įvykusio žemės 
drebėjimo sugriautą Bamo 

B a g d a d a s . I raką admi
nistruojanti JAV vadovaujama 
koalicija pabrėžė ketinanti lai
kytis valdžios perdavimo ira
kiečiams tvarkaraščio ..Svarbu 
įtikinti Irako žmones, kad mes 
ketiname visu 100 procentų 
laikytis šio tvarkaraščio, ir jie 
turi žinoti, kad koalicija nenori 
likti Irake, kai bus perduota 
valdžia", sekmadienio vakarą 
per koalicijos kontroliuojamą 
televiziją sakė JAV vadovauja
mos Laikinosios koalicinės val-

Amanas . Daugiau nei 600 
advokatų išreiškė norą ginti su
imtąjį Irako diktatorių Saddam 
Hussein. sekmadienį laikraš 
čiui „Jordan Times" teigė Jor
danijos advokatų asociacijos 
vadovas. ..Sadddam Hussein'ui 
ginti ke t iname suburti teisės 
žinovus iš viso pasaulio", tvirti
no Hussein Mjalli. Anksčiau šį 
mėnesį Jordanijos advokatų 
asociacija nus iuntė laišką 
Jungt inių Tautų (JT) generali
niam sekretoriui Kofi Annan ir 
Arabų lygos ir lygos generali
niam sekretoriui Amrui Mussa, 
kuriame ragino juos užtikrin
ti, jog S. Hussein būtų išduotas 
neut ra l ia i trečiajai valstybei 

Ottawa. Kanados valdžia 
ragina neskubėti tvirtinti, kad 
karvė, kuriai buvo nustatyta 
kempinlige, į JAV buvo atvežta 
iš Kanados Albertos provinci
jos. JAV vyriausiasis veterina
rijos gydytojas Ron DeHaven 
pranešė, kad kempinlige ser
ganti karvė greičiausiai buvo 
atvežta iš Kanados 2001 m. 
rugpjūtį kartu su kitais 73 gal
vijais Kur yra likusios šios gru
pės karves, kol kas nežinoma. 
Karvių kempinlige JAV nusta
tyta pirma kartą. Šios smege
nis pažeidžiančios ligos atvejis 
buvo užregistruotas Vašingtono 
valstijoje. Nustačius kempinli
ge vienai pieningai karvei, iški
lo rimta grėsmė JAV galvijinin-
kystei. kurios apyvarta sudaro 
27 mlrd. dol. Gali smarkiai 
kristi greito maisto firmų akci
jos, o vartotojai susirūpino dėl 
maisto saugumo — ypač neri
maujama, dėl to. kad sergančios 
karves mėsa galėjo būti sūnau 
dota mėsainiams. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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TREJOPI ŽINGSNIAI SVEIKATON 
DR. JONAS ADOMAVIČIUS 

Ne tik patys ženkime ir 
vienas kitam, ypač senesniam, 
talkinkime žengti sveikaton 
šiuos trejopus žingsnius Nau
juose metuose. 

1. Tai nekramtymas riešu
tų ir valymas dantų, ypač jų 
smegenų, po kiekvieno valgio, 
o suskaudus — trigubai ilges
nis toks elgesys. Jokio che
mikalo nevartojimas ir pasiro

dymas pas dantų gydytoją 
bent kartą metuose. Taip elg
damiesi, priversime savo vai
kus taip elgtis. Tas užtikrins 
dantų sveikatą šimtui metų, 
nes pajėgsime valgyti kasdien 
po 5 daržoves ir po 4 vaisius. 
Taip elgtis visi galime, todėl 
čia apsileidimas yra savos 
sveikatos į niekus pavertimas. 
Negalėdami taip po valgio 

valyti dantis, nors po obuolį 
suvalgykime jų išvalymui. 
Valykime ir liežuvį. 

Galima dantis valyti ir 
elektriniu dantų šepetėliu 
(electric dental brush), jį iš 
vaistinės už 100 dolerių parsi
nešė. Nors vieną kartą, ypač 
vakare, su juomi nuodugniai 
išvalytina dantis ir jų smege
nis. 

2. Tai kasdieninis išgėri
mas po 8 puodelius vandens ar 
naudingo skysčio, ypač sriubų 
bei vaisių sulčių. Išgerti iki 5 
vai. po pietų, idant mažiau 
vargintų naktinis šlapinima
sis. Šiame būtinume daugelis 

apsileidžia ir dėl to vargsta. 
Mes vienas kitam tokią pagal
bą paverskime malda, ypač 
vaikams ir seneliams — neiš-
galiems stropiai talkindami. 

3. Nulipkime nuo gyveni
mo scenos laiku — neišgaliais 
virte, perleiskime savą namų 
apyvoką stipresniems. Tada 
mums mažiau vaistų reikės 
savo negalių tvarkymui. O visi 
stenkimės gerumu neiš-
galiems talkinti ir tuomi savo 
vaikus tokion veiklon palenk
ti. 

Taupykimės lėšas se
natvei, idant reikale galėtume 
patys mokėti talkininkams, 

kai valdžia nepadės. Geriausia 
būtų mūsų pačių vienas kitam 
talka. 

Tokion talkon mes toli gra
žu nepasirengę, net saviš
kiams jos reikiant. Čia ir yra 
labai plati darbo dirva. Šalia 
Valdovų rūmų, mums dar ar
šiau reikia benamiams pasto
gių, kur jie, turėdami kur pri
siglausti, nesibaimintų senat
vės. Turčiai jais nesirūpina, 
todėl mes, eiliniai žmogeliai, 
kunigų vadovaujami, išeikime 
jiems talkon, kartu ir sau pa
dėdami — juk ir mes nejaunė-
jame. 

Sėkmės! 

SPECIALIAI MOTERIMS 
Grūd ink i t ė s 

Žiemą, kai organizmui tenka 
kovoti su šalčiu, paprasčiausia 
pasigauti infekciją. Šilti dra
bužiai, patalpų šildymas ne
verčia vidinio termostato 
dirbti, todėl susidūrę su dide
liu šalčiu ar kaitra, jis nesuge
ba apsaugoti organizmo. Tad 
renkitės tokiais drabužiais su 
kuriais neperkaistumėte. Karš
tos, sausos ar garų maudynės, 
vėliau — šuolis į šaltą vandenį 
arba po šaltu dušu skatina or
ganizmą būti atspariam tem
peratūros svyravimams ir at
sispirti infekcijoms. Grūdi
nantis patartini pasivaikščio
jimai, ypač blogu oru. Svarbu 
nepamiršti šiltos kepurės ir 
batų. Net 30 proc. šilumos 
prarandama per nepridengtą 
galvą. Atsisakydama kepurės 
ar skrybėlės šaldote organiz
mą. Teisios močiutės sakyda
mos, kad peršalimas praside
da nuo sušalusių ar sušla
pusių kojų. 

Atsisakykite stebuklingų 
dietų, daugiau judėkite 

Stebuklingos liekninamo-
sios dietos visuomet baigiasi 
taip pat: grįžta toks pat ar net 
didesnis svoris. Badavimas ga
li išsekinti organizmą, tad 
užuot skaičiavusi kalorijas, 
pradėkite daugiau judėti. Pa
sirinkite maloniausią sportą: 
pasivažinėjimus dviračiu, plau
kiojimą, pasivaikščiojimus ar
ba šokį. Ar žinote, kad šokda
ma per valandą sudeginate 
net 700 kalorijų? g 

Sistemingai sportuojant 
pagreitėja medžiagų apykaita 
ir net miegodamos sudeginate 
daugiau kalorijų. Jei vis vien 
pilnėjate, kreipkitės į gastro-
logą ar gastroenterologą. Ke
lias dienas sąžiningai užsira
šinėkite tai, ką valgote, ir są
rašą parodykite gydytojui. 
Galbūt netaisyklingai maiti

natės ir todėl storėjate. In
dividualiai parinkta dieta pa
dės atsikratyti nereikalingų 
kilogramų. Perkopus per tris
dešimt pristabdykite apetitą, 
nes organizmas lėčiau degina 
kalorijas. Kai jums 20 metų, 
per dieną sudeginate 1,800— 
2,000 kalorijų, po 30 metų — 
1,760—1,960 kalorijų, o su
laukus 40 — nuo 1,720 iki 
1,929 kalorijų. 

Dažnai juokitės 

Optimistai yra atsparesni 
ir ilgiau gyvena. Be to, jie re
čiau turi rūpesčių dėl tulžies 
pūslės, nes juokas ją masažuo
ja ir priverčia reguliariai išsi
valyti. Juokdamiesi treniruo
jame kitus vidaus organus, 
mankštiname kaklo bei veido 
raumenis. Tai gerina odos 
kraujotaką. Je i nesugebate 
dažnai juoktis, prisiverskite 
bent j a u šypsotis. Besišyp-
santiems žmonėms geriau sekasi 

Išmokite ilsėtis 

Per dieną organizmas pati
ria fizinį krūvį. Kai pilkosios 
ląstelės dirba, įsitempia rau
menys, pavargsta akys, krau
jas teka prasčiau, viso kūno 
ląstelėms trūksta deguonies, 
todėl ima skaudėti galvą, 
sunku susikaupti, susilpnėja 
organizmo atsparumas. Ge
riausias vaistas nuo protinio 
nuovargio — fizinis nuovargis. 
Dirbant fiziškai, pagerėja 
kraujotaka, pakyla nuotaika. 
Nepamirškite rasti laiko po
mėgiams: kinui, knygai, vaka
rui klubą Dirbdama 24 valandas 
per parą greit išseksite. 
Susilpnės protavimas, dings 
susidomėjimas bet kuo, paju
site fizinį ir psichinį išsekimą. 
Nuo persidirbimo galima net 
mirti. Nesineškite darbo na
mo, geriau darbovietėje pa
likite ilgiau. Namai — jūsų 
užuovėja ir ramybės oazė. 

Jokiu būdu neatsisakykite 
atostogų. Geriausias poilsio 
ritmas — savaitė atostogų per 
ketvirtį. 

Kasdien naudokite kremus 
su filtrais 

Per dieną penkiolika mi
nučių saulės pakelia nuotaiką 
ir pagerina vitamino D sinte
zę odoje. Tačiau kai saulės per 
daug, oda per anksti ima senti 
ir susiraukšlėja, todėl ištisus 
metus naudokite kremus su 
filtrais. Nepamirškite jų net 
trumpam išbėgdama į lauką. 
Jei nenaudojate tokio kremo, 
papildomas raukšleles paste
bėsite tik po kelerių metų. 
Žinome ir tai, kad saulė suke
lia odos vėžį, todėl kas tris 
mėnesius atidžiai apžiūrėkite 
savo kūną atkreipdama dėme
sį, ar nepasikeitė apgamų 
forma. Pastebėjus pakitimus 
būtinai kreipkitės į derma
tologą. 

Puoselėkite draugystė 

Bendrauti mėgstantys žmo
nės yra atsparesni, rečiau su
serga infekcinėmis ir perša
limo ligomis. Bendravimas — 
puiki proga „susitikti" su 
bakterijomis ir virusais bei 
treniruotė imuninei sistemai. 
Tie, kurie turi draugų, tvirčiau 
stovi ant žemės, nes žino, kad 
yra kuo pasikliauti. Tačiau drau
gystėje svarbu ne tik imti, bet 
ir duoti. Žinojimas, kad kam 
nors esate parama, kelia pa
sitikėjimą savimi. Artumas 
gimdo šiltus jausmus. Drau
gystė padeda susigrąžinti jėgas. 

Mankš t ink i te pilkąsias 
ląsteles 

Ar žinote, kad smegenys 
išnaudoja tik ketvirtadalį savo 
galimybių. Pilkąsias ląsteles 
dirbti paskatina pratimai. 
Mokykitės užsienio kalbų ir 

lavinkite atmintį. Kasdien, 
bent penkiolika minučių pa
skaitykite. Kryžiažodžiai sme
genis veikia taip kaip aero
bika kūną. Jei norite, kad 
atmintis nenuviltų, valgykite 
špinatų, salotų lapų, brokolių, 
kopūstų ir ankštinių daržovių. 
Nuotaiką ir proto aiškumą ge
rina žuvys, paukštiena, liesa 
jautiena, pienas, jogurtas. Cin
kas padeda susikaupti, dau
giausia jo yra austrėse, jūrų 
žuvyse, antienoje ir kalaku
tienoje. 

Nepamiršk i te pusryč iu 

Pusryčiai organizmą visai 
dienai pakrauna energijos. Jei 
nepapusryčiausite, padidės 
skrandžio rūgštingumas. Jei 
pajusite, jog dreba rankos, 
vadinasi, kraujyje sumažėjo 
gliukozės. Nebandykite orga
nizmo apgauti kava ar cigare
te. Pusryčiai neturi būti gau
sūs ar kaloringi, tačiau suteik
ti energijos. Jei rūpinatės kū
no linijomis, rytą valgykite 
liesos varškės, jogurto, sausų 
pusryčių, minkštai virtų kiau
šinių, neriebaus rūkyto kum
pio, juodos duonos. 

Valgykite spalvotą mais tą 

Lėkštė, pilna įvairiaspal
vių vaisių, ir daržovių — svei
kos mitybos garantija. Augali
niai spalvikliai — raudonas, 
geltonas ir žalias — yra stip
rūs antioksidantai. J ie pri
verčia organizmą kovoti su 
laisvaisiais radikalais. Žalios 
spalvos daržovės (brokoliai, 
salotos, špinatai) gausios folio 
rūgšties, todėl būtinos kovo
jant su kraujo apytakos ligo
mis. Neseniai atliktais tyri
mais įrodyta, kad folio rūgš
tis — gera profilaktinė priemo
nė nuo krūties vėžio. Šių dar
žovių turėtų valgyti pastoti 
planuojančios moterys. Raudo
nose, oranžinėse ir geltonose 

daržovėse yra beta karotino, 
kuris organizme virsta vita
minu A. Vaisiai ir daržovės 
skatina žarnyno veiklą. 

I l s ėk i t ė s iškėlusios kojas 

Kai vaikštote, kraujas ir 
limfa cirkuliuoja normaliai. 
Ilgai sėdint, organizmo skys
čiai susilaiko kraujagyslėse, 
patinsta kojos. Jei turite tokių 
problemų, kreipkitės į gydyto
ją: gal jau reikia gydyti ve
nas. Dėl blogos kraujo apyta
kos kraujagyslėse susidaro 
krešuliai. Jei krešulys atsiplėš 
nuo venos sienelės ir kraujo 
bus nuplukdytas į plaučius, 
galimas net mirties atvejis. 
Kartais taip nutinka po ilgos 
kelionės lėktuvu. Todėl rūpin-
kintės kojomis. Judėkite. Jei 
dirbate kompiuteriu, kas va
landą padarykite pertrauką. 
Pavaikščiokite, pajudinkite 
pėdas. Jei jau turite rūpesčių 
dėl kraujotakos ar venų, nu
sipirkite specialias pėdkelnes, 
kurios priverčia organizmą 
varinėti kraują ir limfą. Prieš 
miegą pamasažuokite kojas iš 
apačios į viršų, nakčiai užkei
kite ant pagalvės taip, kad 
būtų aukščiau už širdį. 

Ne igno ruok i t e p i rmųjų 
depres i jos požymių 

Jei be priežasties apima 
ilgalaikis liūdesys, vadinasi, 
jums — depresija. Ji — ne kap
rizas, o rimta liga, kuria serga 
maždaug penki milijonai viso 
pasaulio gyventojų. Liūdesys 
yra natūrali būsena, tačiau 
tik tuomet, kai yra priežastis 
j am atsirasti. Jei vakare ne
galite užmigti, o ryte sunku 
keltis iš lovos, nenorite val
gyti, dirbti ar išeiti iš namų, 
vengiate susitikti su draugais, 
nuolatos esate pavargusi ir 
nematote jokio gyvenimo tikslo, 
būtinai kreipkitės į gydytoją. 
Nebijokite pasikonsultuoti su 
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CIA GALĖJO BŪTI JŪSŲ 

SKELBIMAS 

psihiatru. Net jei nesergate dep
resija ir jums nereikia gydy
tis, nuoširdus pokalbis tikrai 
padės. 

Negerki te ka ip vyras 

Moterys greičiau apgirsta, 
greičiau tampa priklausomos 
nuo alkoholio ir sunkiau at
sikrato šio žalingo įpročio. Nė
ra blogai su draugais retkar
čiais išgerti. Kai kurie moks
lininkai tvirtina, kad taurė 
vyno širdžiai sveikiau nei vi
siška abstinencija. Tačiau kas
dien išgerdama daugiau nei 
150 ml vyno, 30 ml degtinės, 
butelį alaus, kenkiate svei
katai. Alkoholis gadina ke-
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DR. TOMAS ZUBINAS 
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VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
penis, kasą, gali sukelti vėžį. 
Tad labai svarbu nepamiršti 
pagrindinių protingo gėrimo 
taisyklių. Gerkite alkoholį val
gydama, išimtis — stikliukas 
konjako, kurį galima išragauti 
po pietų prie kavos. Niekada 
negerkite, jei esate viena na
muose. Butelis vyno prie tele
vizoriaus labai greit gali tapti 
įpročiu. Nebandykite įtampos 
sušvelninti alkoholiu. Daug 
saugiau aplaistyti sėkmę, nei 
užpilti nesėkmes. Jei nuovargį 
ir įtampą kas vakarą užger-
site alkoholiu, o kitą dieną jau 
nuo ryto apie galvojate, vadi
nasi, pamažu tampate nuo jo 
priklausoma. 

Bus daugiau 

ŽINOVAI PATARIA 

JEI NE DIETA, TAI HUMORAS 

Amerikos sveikatos apsau
gos įstaigos jau seniai 

visiems primena, kad storulių 
šiame krašte gausėja. Nepai
sant daugybės vis naujų dietų 
ir patarimų, kaip atsikratyti 
per dideliu svoriu, „plačioji 
visuomenė" nei kiek nesusiau
rėja. Manoma, kad žiemą, kai 
žmonės labiau užsidaro na
muose, svorio našta dar pa
sunkėja, o tai kenkia ir svei
katai, ir paties storulio savi
jautai. 

Kadangi dietos neveiks
mingos, amerikiečiams pata
riama į savo pasunkėjusio kū
no problemą žvelgti su gera 
humoro doze. Nors tai ir 
nepadės atsikratyti svorio, bet 
bent privers nusišypsoti (sako
ma, kad juokas taip pat 
„sudegina" kalorijas). 

Štai keli linksmi patari
mai besiskundžiantiems padi
dėjusiu svoriu: 

- Nereikia skaičiuoti 
kiekvienos,, į burną pateku

sios, kalorijos. Jeigu skaičiuo
site tik kas antrą, pamatysite, 
kad sunaudojote tik puse ka
lorijų, skirtų tai dienai, ir ge
riau jausitės. 

- į s igykite didesnius bal
dus. Jeigu kėdė ar sofa bus 
labai plati, ant jos atsisėdę, 
pasijusite kur kas laibesni. 

- J e i g u valgote cepelinus 
ar kugelį (su spirgučiais ir dar 
rūgščia grietine), būtinai užsi-
gerkite žalia arbata arba gė
rimu be cukraus ir kalorijų. 

- Dėvėkite per didelius ir 
tamsios spalvos drabužius. 

- į s igykite sunkesnio svo
rio šaukštus, šakutes. Bekil
nodami juos prie burnos, iš-
vystysite stiprius rankų rau
menis ir galėsite įsirašyti į 
rankų lenkimo klubą. 

- Ateikite prie pietų stalo 
su žiūronais. Jeigu juos pri
sidėsite prie akių galu, pro 
kurį žiūrint daiktai sumažėja, 
maisto porcijos atrodys mažes
nės ir nereikės sau priekaiš
tauti, kad per daug valgote. 

- Ant gabalėlio popieriaus 

pasirašykite pageidaujamo 
svorio skaičių ir užlipinkite jį 
ant svarstyklių, kuriomis kas 
rytą pasisveriate. Pamatysite, 
kad svoris visai nesikeičia ir 
jausite pasitenkinimą savimi. 

STIRNOS IR MUILAS 

Kalėdų metu prie namų 
žmonės pasistato metali

nes, medines, šviečiančiomis 
lempelėmis mirgančias, stirnų 
a r briedžių statulėles ir džiau
giasi „kalėdiniu vaizdeliu". 
Tačiau visas pasigėrėjimas 
pranyksta, kai į sodelius ar 
kitus želdinius prie namų 
atbėga tikros stirnos ir prade
da užkandžiauti. 

Kadangi stirnos, atrodo, 
jau neblogai prisitaikė prie 
naujų gyvenimo sąlygų ir iš
moko „sugyventi" su žmonė
mis, net pasinaudojant jų pa
sodintais augalais, kaimų bei 
priemiesčių gyventojai vis daž
niau susiduria su alkanų stir
nų problema ir ieško būdų, 
kaip apsaugoti savo medelius, 
krūmus bei kitus augalus. 
Deja, net įvairūs chemikalai ir 
kiti produktai, skirti šiam 
reikalui, nelabai veikia: stir

nos greit apsipranta ir toliau 
sau kramsnoja prie namų au
gančius augalus. 

Kai kurie žinovai, susidūrę 
su šia problema ir išbandę 
daug kitų metodų, tvirtina, 
kad geriausiai veikia muilas. 
Gabalą (ar kelis) paprasto 
muilo perrišti virvute ir paka
binti tarp krūmų bei medelių, 
kuriuos labai mėgsta stirnos, 
šakų. Ne tik muilo kvapas, bet 
ir skonis, jeigu stirna netyčia 
lyžtelės, jas atbaido. 

KĄ APIE GRUODŽIO IR 
SAUSIO ORĄ SAKO SENOLIAI 

Tiesa, gruodis jau beveik 
praėjęs, o sausis dar atei

tyje, tačiau verta paskaityti, 
kaip senovės lietuviai žemdir
biai spėdavo orą iš gamtos 
ženklų, matomų gruodžio ir 
sausio mėnesį. 

Gruodis 
- Koks gruodis, tokia bus 

ir visa žiema; 
- jei gruodis sausas, tai ir 

pavasaris bus sausas; 
- jeigu gruodis šaltas ir su 

sniegu, bus geri metai; 
- jei Kalėdos žalios, tai 

Velykos bus baltos; 

- je i danguje labai mirga 
žvaigždės, bus šalčio. 

Saus i s 
- J e i sausio pradžia ir 

pabaiga graži, galima tikėtis 
gerų metų; 

- j e i gili žiema, bus geri 
metai; 

- j e i sausis šiltas, bus 
vėlyvas pavasaris; 

- j e i sausis šaltas, bus 
lietinga vasara; 

- j e i katė uodegą velka, 
bus darganos; 

- j e i šunes voliojasi, bus 
sniego; 

- j e i g u sausio mėnesį daž
nai sninga ir pusto, tai liepos 
mėnesį bus dažni lietūs. 

AR VEIKIA VISOS 
AUTOMOBILIO ŠVIESOS 

Kartais pamirštame pati
krinti, ar visos automo

bilio šviesos bei sukimo signa
lai veikia, ar nėra perdegusių 
lempučių ir kitų problemų, ku
rios net tik gali sudaryti pavo
jų važiuojant, bet, jeigu pama
tytų policininkas, užsipelnyti 
ir pabaudą. 

Tačiau dažnai užmirštame 
patikrinti stabdžių ar apskri

tai užpakalines mašinos švie
sas, prieš kur nors važiuojant, 
o, be to, tai sudaro tam tikrų 
nepatogumų: kas nors turi už
dėti koją ant stabdžių, kad tos 
šviesos įsijungtų, turime išlip
ti iš automobilio, kad pamaty
tume, ar žiba užpakalinės šviesos. 

Žinovai sako, kad visos šios 
problemos išnyks, pasinaudo
jus labai paprastu metodu — 
aliuminijaus folijos lakštu. 

Pritvirtinkite ilgą folijos 
lakštą prie garažo durų iš vi
daus (folija turi truputį pra
tekti pro automobilio šonus), 
maždaug tokiu aukščiu, kaip 
jūsų automobilio šviesos. 

Prieš pakeliant ar atida
rant garažo duris, įjunkite 
variklį, paspauskite stabdžius, 
pamėginkite abu sukimo sig
nalus ir uždekite užpakalines 
šviesas. Dirstelėję į veidrodėlį 
virš automobilio vairo, pama
tysite, ar visos šios šviesos tin
kamai veikia. 

Be abejo, visi žinome, kad 
nereikia uždarytoje patalpoje 
per ilgai laikyti einančio auto
mobilio variklio, nes gali kilti 
pavojus apsinuodyti jo išmeta
momis dujomis, tad šią patik
rinimo procedūrą turime atlik

ti greitai, o po to atidaryti 
garažo duris ir sau ramiai 
važiuoti. 

Jeigu kas nenori pasiten
kinti tik aliuminijaus folija, gali 
prie garažo durų pritvirtinti 
veidrodį, plastmasines, vaizdą 
atspindinčias, plyteles, arba 
net labai lygiu paviršiumi 
metalo plokštę. 

KANALIZACIJOS VAMZDŽIAI 
v 

Švenčių metu gaminama 
daugiau įvairių valgių, 

daugiau pasinaudojama ir vir
tuvės kriaukle, tad pasitaiko, 
kad vanduo į kanalizacijos 
vamzdį pradeda lėčiau tekėti, 
o kartais visiškai sustoja. Sa
kome — užsikimšo nutekėjimo 
vamzdžiai ir parduotuvėse 
dairomės aštrių chemikalų 
arba net kviečiame žinovą, 
kad problemą panaikintų (o 
tas nemažai kainuoja). 

Pamėginkite vamzdžius 
išvalyti šiuo būdu: įpilkite į 
vamzdį 1/2 puoduko kepimo 
sodos (baking soda), 1/2 puod. 
druskos ir 1/2 puod. vandens. 
Palaikykite per naktį. Ryte 
įpilkite į kriauklę kelis puo
dukus verdančio vandens. Tai 
ir viskas. 
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APIE NOBELIO TAIKOS 
PREMIJAS 
ALEKSAS VITKUS 

Iranietė Shir in Ebadi 
Ar neatrodo keista, kad Irano 

pilietė Shirin Ebadi, advokatė, 
žinoma kaip kovotoja už poli
tinių kalinių teises Irane, 
kuriai gruodžio 10 d. buvo 
įteikta 2003-jų metų Nobelio 
taikos premija, įteikimo iškil
mių proga neatrado reikalo 
ryžtingai kritikuoti Irano vyriau
sybę. Priešingai, ji ten nepasi
gailėjo karčių žodžių Ameri
kai, kuri jos manymu, yra la
bai nusikaltusi prieš žmogaus 
teises, tariamai kovodama 
prieš terorizmą. 

Tuo, žinoma, pasipiktino 
pabėgėliai nuo Irano valdžios. 
Jie negalėjo suprasti, kaip mo
teris, kuri Irane legaliai dirba 
kaip advokate, galėjo gauti tą 
premiją. Ar tai nebuvo tam tik
ras Irano politinio fundamen
talizmo patvirtinimas? Premi
jos suteikimas Irano moteriai 
sudarė puikią, bet nepagrįstą, 
progą krašto vyriausybei pa
sirodyti pasauliui, kaip ten 
esą gerbiamos moterų teisės. 
Su premijos paskyrimu nesu
tikdami, iškilmių proga Oslo 
mieste tie iraniečiai demonst
ravo, protestuodami prieš Ebadi. 

Ką į tai Nobelio taikos pre
mijos komiteto pirmininkas 
norvegas Geir Lundestad? „Mes 
norėjome parodyti, kad Islamo 
kraštuose yra daroma pažan
ga dėl žmogaus teisių ir kad 
Islamas nėra kokia velnio iš
pera". Ebadi yra pirmoji mu
sulmonė moteris, gavusi tokią 
premiją, kuri dalinama jau 
per 102 metus. 

Priimdama premiją, savo 
kalboje Ebadi labai atsargiai 
kritikavo Irano vyriausybę, 
sakydama: „Kai kurie musul
monai, prisidengdami tvirtini
mu, kad demokratija ir žmo
gaus teisės nesutampa su Isla
mo mokslu. įteisina despoti-
nes vyriausybes". Toliau ji 
puolė Ameriką, tęsdama savo 
kalbą: „Kai kurie kraštai ^ar 

ne Amerika? — A.V.) žiauriai su
laužė žmogaus teises, prisi
dengdami reikalu kovoti prieš 
terorizmą, kuris prasidėjęs su 
rugsėjo 11 dienos įvykiais". 
Teisi ji ar ne, bet jau gruodžio 
19 d. spaudoje skaitėme, kad 
įvairūs Amerikos apeliaciniai 
teismai yra nusprendę, jog 
Amerikos piliečiai, ar net ir 
užsieniečiai, turi teisę kreiptis 
į Amerikos teismus, reikalau
dami savo JAV konstitucinių 
teisių. Priminus suimtųjų 
laikymo (detention) stovyklas 
Guantanamo Bay, Kuboje ji 
dar perspėjo Ameriką nesi
kišti į Irano vidaus reikalus. 

Neužmiršo savo kalboje 
Ebadi paklausti , kodėl JT 
Saugumo tarybos rezoliucijos 
dėl Izraelio-palestiniečių kon
flikto nėra vykdomos, tuo tar
pu kai panašios Irako reikalo 
rezoliucijos privedė prie eko
nominių sankcijų, aviacijos 
bombardavimų ir pagaliau 
karinės viso krašto okupacijos. 

Kiti t a ikos premijos 
laimėtojai 

Galime su Shirin Ebadi 
samprotavimais sutikti, ar 
nesutikti, ypač kai prisimena
me, kas praeityje buvo gavę 
Nobelio taikos premijas. 2002 
metais buvęs Amerikos prezi
dentas Jimmy Carter gavo tą 
taikos premiją už j o nuola
tines pastangas surasti taikin
gą sprendimą tarptautiniams 
konfliktams, vystyti demokra
tijos ir žmogaus teisių idėjas 
bei kelti ekonominę ir sociali
nę gerovę atsilikusiuose kraš
tuose". Carter, mano nuomo
ne, buvo vertas Nobelio taikos 
premijos jau vien dėl jo darbo 
sutaikyti Izraelį su Egiptu 
(Camp David sutarimai). Gal 
net ir Michail Gorbačiov 
'1990). be kurio pastangų su
moderninti komunizmą Sovie
tų Sąjunga dar ir šiandien gy
vuotų, ir mes Lietuvoje 

neturėtume progos ginčytis, ar 
valstybės prezidentas gelbsti 
kraštą, ar nori jį parduoti Ru
sijai. Dažnai nesant vertų pre
mijai kandidatų, jos būdavo 
paskiriamos organizacijoms, 
kaip JT (2001) ar „Doctors 
without borders" (1999). 

Taikos premijos buvo 
verta ir Motina Teresė (1979), 
bet kiti? Gal Elie Wiesel 
(1986), Rumunijos žydas, 1963 
metais tapęs JAV piliečiu, 
nenumaldomas ir niekada ne-
atleidžiantis holokausto istori
jos pranokėjas? Gal Shimon 
Perės, Menachen Begin ar 
Yassar Arafat, kurių didesnės 
ar mažesnės pastangos dar ir 
šiandien neprivedė prie Arti
mųjų Rytų taikos? Neteko gir
dėti, kad dabartinis Izraelio 
ministras pirmininkas Ariel 
Sharon būtų kada nors rimtai 
pasiūlytas Nobelio taikos pre
mijai gauti, nors JAV valsty
bės sekretorius Henry Kissin-
ger 1973 metais ją gavo, nuo
lankiai atidavęs P. Vietnamą 
komunistams. 

Kas ta „Ig Nobelio" premija? 
Jei nežinote, tai skaitykite 

ir toliau. Pasirodo, kad yra dar 
ir kita Nobelio premijos orga
nizacija, pasivadinusi „Ig No-
bel". jau per dešimtį metų vei
kianti iš Harvard universiteto 
ribų. Kodėl toks keistas var
das? J is kilęs iš lotyniško žo
džio „ignobilis", reiškiąs kažką 
nežinomo ar tamsaus, o ang
liškoje vartosenoje įgijęs pras
mę kaip „žemas, gėdingas ar 
nekilmingas". Tos organizaci
jos motto yra skirti premiją 
tam, kam geriausiai pavyksta 
žmones prajuokinti, o po to 
susimąstyti. 

Tos taip vadinamos „Ig" 
premijos yra suteikiamos kas
met per iškilmes Harvard uni
versiteto Sanders teatre. Nors 
pagrindėjos yra humoristinės. 
bet turi ir tikslą — švęsti ką 
nors nepaprasta, puoselėti 
vaizduotę ir skatinti žmonių 
domėjimąsi mokslais, medici
na, technologija. Jų oficiozas 
yra mokslo -humoro žurnalas 
„Annals of Improbable Re

search" (AIR). Apie tai rašo ir 
labai rimta spauda, kaip „The 
Wall Street Journar , „The Ti
mes of London", „Asahi 
Shimbun" ir kiti. 

Lai Bihar i 
Ar toks humoras visuomet 

pavyksta? Pažiūrėkime. Nors 
Indijos atstovai tikrosios No
belio premijos dar niekada nė
ra gavę, 2003 metų „Ig Nobel" 
taikos premiją laimėjo indas 
Lai Bihari iš Uttar Pradesh 
provincijos Indijoje už jo trigu
bą pasiekimą: 1. Už dalyvavi
mą aktyviame gyvenime, kai 
jis buvo legaliai pripažintas 
mirusiu; 2. už pomirtinę kovą, 
kurią jis vedė prieš biurokrati
nę inerciją bei godžius jo gi
mines; ir 3. už-sukūrimą ben
druomenės vardu „Mirusiųjų 
asociacija". 

Bihari kovojo už savo tei
ses ir „gyvybę" jau nuo 1976 
metų, kai jis buvo paskelbtas 
mirusiu. Pasirodo, kad Indi
joje (o ar mes lietuviai be dė
mės?) neretai giminės, papir-
kę valdininkus, deklaruoja 
kokį nors ūkio ar dvaro savi
ninką mirusiu ir taip perima 
jo visą turtą. Ar ne kažkas pa
našaus kaip XIX amžiaus rusų 
rašytojo Nicolaj V. Gogolio 
„Mirusių sielų" pagrindinis 
charakteris Čičikovas, supir-
kinėjęs mirusias „dūšeles"? 
Bihari buvo pripažintas taip 
visiškai „negyvu", kad Indijos 
vyriausybė jam net nenorėjo 
išduoti paso, kad jis galėtų 
skristi į .Bostoną dalyvauti 
premijos įteikimo iškilmėse. 

Toje iškilmių ceremonijoje 
dalyvauja, ir, tikrosios Nobelio 
premijos laureatai, bet vargšo 
Bihari ten nebuvo. Kai Indijos 
biurokrataLpagaliau nusileido 
ir davė jap» pasą. Amerikos 
biurokratai^ tobulybės (!) pa
vyzdys, nedavė jam vizos. Mare 
Abrams, „AIR" žurnalo redak

to r iu s , tik- sarkastiškai pasi
juokė: „Manytum, kad žmogui, 
grįžusiam iš mirties, valdžia pasis
tengtų nors šiek tiek padėti". 

Kitos pas tabos 
„Ig Nobeko" premijos buvo 

paskirtos ir net žymiems poli
t ikams, Indijos Atal Bihari 
Vajpayee ir Pakistano Navvaz 
Sharif, abu ministrai pirminin
kai, gavę „Ig Nobelio" premiją 
už j ų agresyviai taikingus 
atominių bombų sprogdinimus 
1998 metais". Prancūzijos pre
zidentas Jacąues Chirac 1996 
metais laimėjo „Ig Nobelio" 
premiją už „Hiroshima bom
bardavimo 50 metų sukakties 
prisiminimą, sprogdinant pran
cūzų bombą Ramiajame van
denyne". 

G r ū t o p a r k a s 
2001 metais „Ig Nobelio" 

premiją laimėjo ir mums gerai 
žinomas Grūto parkas, kuris 
amerikiečių spaudoje buvo 
pavadintas „Sovietų skulp
tūros sodas prie Grūto parko", 
tuo tarpu kai vietiniai jį vadi
na „Stalino pasauliu". Jį 
įsteigė 60 metų amžiaus mili
jonierius Viljamas Malinaus
kas, žinomas verslininkas gry
bais, investuodamas apie mili
joną dol. ir parką atidaryda
mas balandžio 1 dieną, tra
dicinę „April FooFs Day". Par
ke yra apie 65 visokiausių bu
vusių sovietų eros paminklų ir 
biustų, įskaitant ir Lenino bei 
Stalino. Parko motyvas yra 
pavaizduoti, jau į praeitį skęs
tantį, sovietų laikų gulagą. 
Dėl jo tinkamumo ar reika
lingumo yra visokiausių nuo
monių. Apie tai jau gana daug 

. buvo rašyta lietuviškoje spaudoje. 

„Murphy ' s Law" 
Gal būtų įdomu paminėti, 

kad 2003 metų „Ig Nobelio" 
premija inžinerijos srityje, ne 
taikos, buvo pagaliau paskirta 
jau mirusiems John Paul 
Stapp ir Edward A. Murphy. 
Jr.. bei George Nichols. kurie 
1949 metais kartu „išrado" 
vadinamąjį „Murphy's Law", 
pagrindinį inžinerijos dėsnį ar 
principą, jog j e i yra du ar 
daugiau kelių ko nors siekti, ir 
vienas jų gali privesti prie 
katastrofos, kas nors eis tuo 
keliu". Kitaip sakant, angliš
kai: „If anything can go wrong. 
it wr!P. ••'•- -

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ INFORMACIJOS CENTRO PROBLEMOS 
Visai prieš prasidedant 

Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
komisijos rudens sesijai — 
lapkričio 17—22 d.. JAV LB 
vėl pasiekė žinia apie lietuvių 
grįžimo į tėvynę informacijos 
centro (LGJTICi bandymą pri
jungti prie Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento. Jau 
antrą kartą per pastaruosius 
dvejus metus LR Vyriausybė 
ketina perorganizuoti centrą, 
prijungdama jį prie minėto 
departamento. 

Lietuvių grįžimo j tėvynę 
informacijos centrą 1998 me
tais įsteigė Lietuvos Respub
likos Vyriausybė, vadovau
damasi LR Seimo ir JAV LB 
komisijos rezoliucija. ..Dėl 
JAV lietuvių grįžimo ir inte

gracijos tėvynėje", 1996.09.06. 
Informacijos centras renka, 
analizuoja ir įvairiais būdais 
platina aktualią informaciją 
apie Lietuvą užsienyje gyve
nantiems lietuviams. Taip pat 
atsako į besikreipiančiųjų klau
simus. Apsisprendusius grįžti 
į tėvynę, centras konsultuoja 
pilietybės atgavimo, sveikatos 
apsaugos ir draudimo, verslo 
steigimo, mokesčių, muitų, 
būsto įsigijimo ir kitais svar
biais klausimai. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas parengė 
LGITIC perorganizavimo pro
jektą, kuriuo centras turėtų 
būti prijungtas prie anksčiau 
minėto departamento 2004 m. 
sausio 1 d. Motyvas — lėšų 
taupymas bei siekis išvengti 

centro ir minėto departamen
to "veiklos dubliavimo. 

Išeivijos lietuviai nesutin
ka, kad centras bei Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas dirba tą patį darbą ir 
nemato, kad šių dviejų įstaigų 
sujungimas sutaupytų lėšų. 
Š. m. spalio 30 d. tuometinis 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Ge
čys laišku kreipėsi į ambasa
dorių V. Ušacką. išsakyda
mas susirūpinimą dėl siekio 
LGITIC prijungti prie Tauti
nių mažumų ir išeivijos de
partamento bei prašydamas 
jo susirūpinimą perduoti Lie
tuvos užsienio reikalų. Vidaus 
reikalų ir Finansų ministeri
jų vadovams. Lapkričio 6 d. i 
LR ministrą pirmininką Al

girdą Brazauską laišku krei
pėsi ir naujos Krašto valdybos 
pirmininkė . Vaiva Vėbraitė. 
Jos nuomone: „Centras patei
sina išlaidas, konkrečiais dar
bais, kurie palaiko ir stipriną 
išeivijos ir Lietuvos Vyriausy
bės abipusį pasitikėjimą. 
Atsisakyti tokio tinkamo būdo 
puoselėti Vyriausybės ir JAV 
LB bendradarbiavimą būtų. 
mūsų nuomone, rimta klaida. 
JAV LB vadovybė neabejoja, 
kad savistovio, tiesiogiai Vy
riausybei pavaldaus Lietuvių 
grįžimo į tėyynę informacijos 
centro vaidmuo išskirtinis". 

Palaikydami centro sava
rankiškumą laiškais. į LR mi
nistrą pirmininką Algirdą 
Brazauską kreipėsi: LR Sei
mo ir JAV LB komisija, Nor

vegijos lietuvių bendrijos val-
dybos pirmininkė ir Pasaulio 

• Lietuvių Bendruomenės ko
misinės valdybos narė Daina 
Bogdanienė. Australijos lietu
vių savaitraščio ..Mūsų pas
togė" redaktorė Dalia Doniela. 
Lietuvos Informacijos biuro 
Argentinoje direktorius Artū
ras Mičiūdas, Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių sąjungos cen
tro pirmininkė Vida Gaspe-
rienė, Murmansko LKB val
dybos pirmininkas Aleksand
ras Masiukas ir LR garbės 
konsulatas Lvove. 

Lietuvos Respublikos Vy-
.riausybės vadovas sulaukė 
laiškų ne vien tik iš išeivijos 
atstovų, bet. ir iš keturias
dešimt Lietuvos Seimo narių. 

Nuke l ta į 5 psl . 

DRAUGAS. 2003 m. gruodžio 30 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

2003-ieji baigiasi 
disonansine gaida 

Artėjant Naujiesiems me
tams, neiškenčiame ne-
atsigręžę atgal. Patogu 

vertinti įvykius, kai j ie jau 
praeityje. Čia ir be „aiškia
regių" praėjusieji metai at
skleidžia savo puslapius, kad 
dar kartą perskaitytume jų 
įrašus (ne vien pasauliniu 
mastu,_ bet ir mūsų pačių). 

Lietuvių liaudis sako, kad 
„nereikia girti dienos be va
karo". Tas taikytina ir me
tams. O 2003-iųjų „vakarui", 
pačiai jų pabaigai, per daug 
gerų žodžių negalėtume pasa
kyti, nes ji pažymėta skau
džiomis nelaimėmis, kurias 
patyrė įvairių tautų bei šalių 
gyventojai. Tai ne vien žmo
gaus godumo, keršto, pykčio 
ar aplaidumo iššauktos nelai
mės, bet ir gamtos katastrofos. 

Nebent švenčių laikotar
piu buvome „įkišę galvas į 
smėlį lyg stručiai", negalėjome 
nepastebėti, jog kažkaip šį 
kartą ypač virš mūsų planetos 
pakibo tarytum koks grėsmės 
debesis, aptemdęs Kristaus 
Gimimo šventės džiaugsmą ir 
viltį, kad galbūt kaip tik šie
met toji šventė atneš, angelų 
prieš daugiau kaip 2000 metų 
žadėtą, „taiką ir ramybę žemėje". 

Prieš pat Kalėdas (gruo
džio 23 d.) komunistinės Ki
nijos (Kristaus Gimimo šven
tės ji nepripažįsta) pietvakari
nėje dalyje gamtinių dujų 
gręžiniuose įvyko sprogimas, 
kurio metu žuvo 191 asmuo, o 
kiek buvo sužeistų, iki šiol tiks
liai nesuskaičiuota, nes dujos 
išsweržė ir pasklido po plačra? 
apylmkes.vApie 100:000 žrno: 

nių, daugiausia besiverčiančių 
žemdirbyste, turėjo palikti sa
vo namus. Tačiau, kaip įpras
ta totalitarinio režimo šalyse, 
pradžioje pranešta, kad žuvo 
tik 10 žmonių, o nelaimės pa
sekmės bematant likviduotos/ 
Daug vėliau pradėjo aiškėti 
tikroji šios tragedijos apimtis. 

Toje vietovėje yra iki 50 
milijardų tonų gamtinių dujų. 
kasdien iš gręžinių 'kai kurie 
gilesni kaip 13.000 pėdų) gau
nama apie 1 mln. kubinių 
metrų dujų. Dabar jau ma
noma, kad Kinijos nacionalinė 
naftos bendrove, kuriai pri
klauso gręžiniai, nesilaikė es
minių saugumo taisyklių, dėl 
to ir įvyko nelaime. 

Dar šiurpesnė katastrofa 
Kalėdų metu ištiko Iraną: že
mės drebėjimas sugriovė seno
vinį pietryčių regiono Bam 
miestą fapie 630 mylių nuo 
sostinės Teheran) ir po griu
vėsiais palaidojo bent 20.000 
žmonių. Artai galutinis aukų 
skaičius, dar nežinoma, kol 
nebus pašalinti griuvėsiai. 
Nors. pagal Richter lentelę, šis 
žemes drebėjimas pažymėtas 

6.5 skaičiumi, padarytoji žala 
lyginama su 1 megatono stip
rumo vandenilio thidrogeno) 
bombos sprogimu-. 'Kadangi 
Bam miestas labai senas — jo 
pradžia siekia 16 šimtmetį ar 
dar anksčiau — namai, bokš
tai ir kiti pastatai buvo pasta
tyti daugiausia iš nedegto mo
lio plytų, kurios, žemei suju
dėjus, nesunkiai išsiskirstė. 
Griuvėsiais virto per 60 proc. 
miesto. 

Nuo 1979 metais įvykusios 
vadinamosios ,,islam6 revoliu
cijos" Vašingtonas yra nutrau
kęs su Iranu diplomatinius ry
šius, o dabartinis prez. George 
W. Bush Iraną priskyrė vie
nai iš trijų, jo įvardintų, „blo
gio ašies" valstybių (kitos dvi 
— Irakas ir Šiaurės Korėja). 
Iranas pastaruoju metu žinia-
sklaidoje vėl buvo dažnai mi
nimas, kaip valstybė, besi
ruošianti pasigaminti bran
duolinius ar kitus masinio 
naikinimo ginklus. Bet nelai
mė nepripažįsta priešiškų 
ideologijų ar valstybių sienų. 
Po žemės drebėjimo Irano va
dovybė kreipėsi j užsienį, pra
šydama pagalbos 'tik Izraelio 
paramos atsisakė priimti), nes 
patys iraniečiai su tokio masto 
nelaime negali kovoti: Ir už
sienis, įskaitant Vašingtoną, 
greitai į* prašymą atsiliepė, 
nekreipdamas dėmesio į buvu
sius bei esamus nesutarimus. 
Jeigu šioje baisiojė~Ratastrofo-
je galime rasti krislelį proš
vaistės, tai tas tarptautinis 
bendradarbiavimas, pagalbos 
rankos net priešui ištiesimas. 

Gamtos šia u f ėjimas neap-
lenkė'ir Amerikos: žemės dre
bėjimas Kalifornijoje, potvy
niai Nevadoįe. purvo griūtis 
nuo San Bernardino-kalnų 
Kalifornijoje, o smego— Utah 
valstijoje. Visos šios nelaimės 
taip pat pareikalavo gyvybių. 

Ir tai tik kelių paskutinių 
šių metų dienų laikotarpiu. 
Kiek per visus metus žmonija 
nukentėjo nuo savo pačios 

- rankos bei gamtos šėlsmo, 
neverta nei skaičiuoti, bet ne
galime ir užmiršti. ka3 žmo
gaus gyvenimas labai trapus: 
šiandien jis čia. rytoį nei žy
mės gali nelikti, kad-gyveno. 
Tad kam per daug prisirišti 
prie šios žemės turtų ir gėry
bių? Juk dar niekam-'nepa
vyko jų nusinešti į anapus... 
Kam apsitverti neapykantos 
ar priešiškumo siena, nes 

t-nežinome. kuomet gal reikės 
joje ieškoti durų ir prašyti net 
..priešų" pagalbos. Nevarty
kime pageltusių ir pribrau
kytų senųjų metų lapų — 
2004-ieji m t rukus mums pa
dovanos visai švarutefiu*. Ką į 
juos (lasysime, priklausys ir 

• nuo mūsų 

v v 
SESIOS DIENOS IZRAELYJE 

RITONE RUDAITIENE 

Tęsinys. Pradžia Nr. 244 

Vyrai dėvi juodus ilgus 
paltus ir juodas skrybėles. 
Augina trumpas barzdas ir 
prie ausų ilgus peisus. Mo
terys pridengia galvas skara ir 
dėvi ilgas, iki žemes sukneles. 
Sinagogose sėdi atskirai nuo 
vyrų. Jų šeimos labai gausios, 
turinčios 8-9 vaikus, ar net 
daugiau. Jie nepritaria Izrae
lio valstybės idėjai, jaunimas 
atsisako tarnauti Izraelio ka
riuomenėje, tiki, kad geriau 
melstis, kad kuo greičiau atei
tų Mesijas, negu dirbti. Pagal 
jų pačių pasirinkimą, gyvena 
neturtingai. Yra kontroversiš
ki. Modernūs konservatyvieji 
žydai prisitaiko prie moder
naus gyvenimo diktuojamų 

sąlygų, praktikuoja religines 
apeigas ir laikosi žydų tradici
jų. Reformuotieji žydai ne
lanko sinagogų, nesimeldžia, 
bet vertina ir brangina žydų 
tautos tapatybę ir kultūrą. 

Kalbėdamas apie pales
tiniečius. Mark juos visuomet 
vadindavo musulmonais arba 
arabais. Izraelyje jų esama 
trijų rūšių: Izraelio piliečiai 
pagal gimimą, tie. kurie 
priėmė pilietybę 1967 metais. 
ir tie, kurie nėra piliečiai, bet 
gyvena ir dirba Jeruzalėje bei 
Vakariniame krante. Vieną 
vakarą su Teodoru užsukome į 
mūsų viešbučio barą. Televi
zija rodė kažkokį pokalbį tarp 
Ariel Sharon ir Benjamin Na-

tanyahu. „Kuris iš jų geriau 
patinka?" — užklausė Teo
doras. „Nei vienas", — atsake 
baro patarnautojas. „O ar yra 
kas nors kitas, kas jums ge
riau patiktų?" — įsijungiau į 
pokalbį ir aš. „Ne, — papurtė 
galvą ir. uždėjęs ranką ant šir
dies, pridėjo: — Nėra nei vie
no, kuris norėtų taikos". Pa
siteiravau jo vardo ir kai pa
sakė, kad Jamail. pasitvirtino 
nujautimas, kad jis yra ne žy
das, bet palestinietis. 

Kiekviena kelione skirtin
ga, kiekviena palieka kitokius 
įspūdžius. Neįmanoma apra
šyti, reikia patiems asmeniš
kai išgyventi tuos jausmus ir 
nuotaikas, kurias, kaip di
džiausią dvasinį lobį, pasisė-
meme ir parsivežėme, lanky
dami Šventąją žemę. Man 
asmeniškai dar didelį įspūdį 
paliko Atpirkėjui ateiti ir gy
venti šioje žemėje. Dangiškojo 

Tėvo parinkta skurdi ir at
šiauri pasaulio dalis. Sunku 
riet įsivaizduoti, kaip anais 
laikais su mažu asiliuku per 
kalnuotas dykumas, karštį ir 
smėlio audras teko Šventajai 
Šeimai keliauti, o vėliau, j r 
bėgti į Egiptą.... , 

Dar žiupsnelis įspūdžių 
apie pačius žmones. Būnant 
Frankfurto oro uoste ir belau
kiant lėktuvo į Tel.Avivą, teko 
matyti du vidutinio amžiaus 
žydus meldžiantis, Abiejų pe
čius dengė balti, platūs ša? 
likai. Išsiėmė savo maldak
nyges, o ant kaktos prisitvirti
no juodas, mažas (galbūt su 
išrašytomis maldomis?) dėžu
tes, nuo kurių, pradedant 
kairiosios rankos rodomuoju, 
pirštu, visą ranką, iki beveik 
peties, apvyniojo siauru dir
želiu. Abu, atsistoję ir linkčio
dami galvomis pirmyn ir at
gal, meldėsi. (Senajame Rašte. 

girdėjau, yra minima, kad 
malda per protą turinti 
pasiekti širdį). Kiek mūsiškių, 
pagalvojau, o dar vyrų, taip 
viešai drįstų išreikšti savo 
tikėjimą? 

Izraelyje nuo penktadienio 
saulėlydžio iki šeštadienio 
saulėlydžio yra švenčiamas 
žydiškas Šabas (Sabbath). Tą. 
dieną žydai ortodoksai nevai-
ruoĵ a automobilio, nenaudoja 
jokių elektrinių virtuvinių pa
togumų, netgi nesinaudoja 
keltu, jei jiems reikia pa
spausti mygtuką. Mūsų vieš
butyje buvo vienas keltas su 
užrašu, kad Šabo dieną, jis 
automatiškai sustos kiekvie
name aukšte. Šeštadienio va
karą, kai įėjome į viešbučio 
restoraną, vos begalėjome jį 
atpažinti. Visi stalai buvo 
puošniai padengti, o prie jų sė
dėjo iškilmingai apsirengę 
žmonės. Bus daug iau Quuirau uoios pne NoĮryvosoios jtSros, kur; 

rado daug papiruso nitimu-senujų raštų 
1947 m. 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

NAKTINIS LANKYTOJAS 
KUN. VALDAS AUŠRA 

Kalėdos mus kviečia pri
pažinti, kad, norime, ar ne
norime, pas mus ateina Nak
tinis Lankytojas. Evangelistas 
rašo (2:8): „Toje apylinkėje 
nakvojo laukuose piemenys ir, 
pakaitomis budėdami, sergėjo 
savo bandą". Darbas naktinėje 
pamainoje kartais būna nuo
bodus, kar ta is a tneša daug 
nerimo ir baimės. Žmogus jau
čiasi ati trūkęs nuo pasaulio, 
kuris tuo metu miega, jaučiasi 
lengvai pažeidžiamas, nes 
naktį gali ats i t ikt i kažkas 
bloga — ateina vilkas ar liū
tas, o gal net vagis, plėšikas. 
Piemenys sergi bandą naktį ir 
net nenujaučia, kas tuoj su 
jais atsitiks. Iš esmės jie pa
geidauja neturėti jokių nuotykių. 

Jie panašūs į mus, kurie 
stengiamės išvengti konfron
tacijų ir susidūrimų, ypač to
kių, kurie yra netikėti, nepla
nuoti. Mes stengiamės išlaiky
ti nekintantį kasdieninį ritmą, 
nes jis reikalauja mažiausiai 
energijos, kurios taip trūksta 
šiuo metų laiku. Mes sten
giamės kuo ramiau ir saugiau 
keliauti savo gyvenimo keliu, 
kad išvengtume sunkumų, gy
venimiškų nelaimių, gyveni
mo naštos. 

Vaikai labai gerai supran
ta tokią naktinę piemenų ir 
suaugusiųjų nuotaiką. Gal jie 
geriau ją atpažįsta, nei suau
gusieji. Naktį vaikas atsibun
da ir sušunka: „Mama, man 
baisu, kažkas slepiasi kam
baryje!"' Vaikas supasi į savo 
užklotą, kad joks išorinio pa
saulio dvelktelėjimas nepa

siektų jo kūno, ir tada jis jau
čiasi saugus. Tada neaiškios 
būtybės, užpildančios kam
barį, užgesus šviesai, tampa 
ne tokios baisios. 

Tokiu momentu joks racio
nalus paaiškinimas neveikia. 
Baimė gyvena giliai mumyse 
ir laukia savo valandos. Kaip 
ir tos valandos, kai gimė Jė
zus. „Jiems pasirodė Viešpa
ties angelas, ir juos nutvieskė 
Viešpaties šlovės šviesa" (2:9). 
Piemenys buvo priblokšti. Jie 
nebuvo nustebinti ar sustingę 
iš nuostabos bei netikėtumo, 
jie buvo pagauti siaubo. Kaž
kaip žinojo, kad jų Naktinis 
Lankytojas yra Dievas. Ir ku
ris iš mūsų yra pasiruošęs 
Dievo apsilankymui? Atmin
kime, kaip elgėsi Mozė, kai jis 
suprato, kad bendrauja su 
Dievu? Jis užsimerkė, suak
menėjęs iš siaubo: „Aš nesu 
vertas, Viešpatie!" Kuris iš 
mūsų nori atsidurti Dievo aki
vaizdoje, kada esi matomas, 
perprastas, nuteistas ir atras
tas kaltu, nusidėjėliu? Kiek
vienas turime išvystę savo ap
saugos mechanizmus, kuriais 
naudojamės kasdieniniame 
gyvenime, kad ir kokie netikę 
jie būtų. Todėl savo gyvenimo 
kelyje, ypač naktį, sutikti Dievą ir 
neturėti priemonių, kurios ap
saugotų nuo šio susitikimo, 
yra iš tikrųjų baisus patyri
mas. Nieko nuostabaus, kad nuo
dėmingieji turi baimės jaus
mą! 

Kur bėgame, kai mus kas 
staiga kiaurai perpranta? Tik 
j a u ne link šviesos. Mes 

bėgame šalin, kad pasislėp
tume. Kaip kad mūsų pirmieji 
tėvai, mes slepiamės naktyje. 
Arba slepiamės savo išvysty
tose melų sistemose, apgau
lėse, kurios sukurtos vien tik 
tam, kad paslėptų mūsų 
tikrąjį „aš". Tikriausiai mes 
žinome, kad naktis yra mūsų 
gyvenimo dykuma, kurioje 
galime tik egzistuoti. Kai švie
sa užgęsta, ar tai būtų kokio 
nors žmogiškojo ryšio pabaiga, 
ar kankinanti liga, ar tero
ristų puolimas, ar mūsų pačių 
apsimetinėjimas, mes praran
dame viską, kas mus slėpė, 
mes jau nebeturime daugiau 
už ko slėptis. Kai mąstome 
apie visatos mirtį ir užgęsta 
šviesos — saulė, mėnulis, 
žvaigždės — ir mus apsupa 
bauginanti tamsa, kur tada 
mes slepiamės? Kur bebėgtu
me, negalime išvengti Dievo, 
mūsų Naktinio Lankytojo. 

Nejaugi tai yra viskas, ką 
mes turime? Ar tik tiek esame 
verti? Taip, tokia yra mūsų 
padėtis. Tačiau gavome daug 
daugiau, nei nusipelnėme. 
Naktinis Lankytojas ateina 
pas mus naktį, kad būtų kartu 
su mumis — ne tam, kad pas
merktų, bet kad išgelbėtų. Tik 
įsiklausykite! — Dievas, kuris 
atidengia mūsų nuodėmę ir 
palieka mus bejėgiais, be ap
saugos, yra tas pats Dievas, 
kuris uždengia mūsų nuodė
mes netikėtu ir mūsų nepelny
ta savo malonės veiksmu. 
Ateidamas į mūsų tamsą, bū
damas kartu su mumis gąsdi
nančioje mūsų egzistencijos 
naktyje, Dievas atveria savo 
šlovę nuodėmingiesiems, kuri 
baimę paverčia džiaugsmu. 
Lygiai, kaip tuo metu, kai 
gimė Jėzus. 

„Bet angelas tarė jiems: 
'Nebijokite! Štai aš skelbiu 
jums didį džiaugsmą, kuris 
bus visai tautai. Šiandien Do
vydo mieste jums gimė Išga
nytojas. Jis yra Viešpats Kris

tus' ' (2:10, 11). Įvyksta tai, 
kas buvo pažadėta: Dievas at
siuntė mums savo amžinąjį 
Sūnų, gimusį iš Marijos, Jėzų 
Kristų, kuris išsklaidė tamsą, 
gydo visą kūriniją ir atneša 
šviesą visam pasauliui, atneša 
savo amžinąjį švytėjimą. Lu
kas aiškiai paskelbia savo 
Evangelijoje, kad Jėzus, 
dieviškosios būtinybės veda
mas, sutinka tamsą tų, kurie 
kankinami įvairių demonų, 
paveikti kasdieninių ligų, ats
tumti ir supriešinti, vieniši ir 
pasiklydę, kurie jau yra mir
ties glėbyje. Jėzus, dieviško
sios būtinybės vedinas, ateina 
pas mus ir iškenčia mūsų nak
tyje paskendusią egzistenciją, 
užžengdamas ant kryžiaus ir 
ten mus aplankydamas, pil
nas malonės, gyvenimo ir 
atleidimo. Taip išgelbėdamas 
mus nuo Dievo — Naktinio 
Lankytojo. 

Jei Jėzus išgelbėtų mus 
tik nuo mūsų naktinių baimių 
bei nuodėmių, tai jis būtų 
labai menkas Išganytojas. 
Tada Geroji naujiena būtų tik 
maža dalis to, ką Dievas 
galėtų padaryti, ir tada mūsų 
džiaugsmas būtų daug mažes
nis. Tačiau, Jėzaus dėka, 
Geroji naujiena yra tokia 
didinga, jog nuodėmininkai 
gali atgailauti iš pačių gelmių, 
įsisąmonindami, kad anksčiau 
jie neturėjo Dievo, o dabar turi 
viską iš Dievo; kad anksčiau 
jie buvo mirę, o dabar vėl gy
vena. Tai būtų neįmanoma, jei 
mes neturėtume savo Vieš
paties, kuris kentėjo, mirė ir 
buvo išaukštintas, kuris mums 
suteikė džiaugsmą, stipresnį 
už visus džiaugsmus, kad mes 
iš tikrųjų galėtume bijoti, 
mylėti, pasitikėti ir džiaugtis 
Dievu labiau, nei bet kuo kitu. 
Tiktai Dievo baimingieji tegali 
tapti Dievo džiaugsmingai
siais. „Garbė Dievui aukšty
bėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems žmonėms!" 

PAMINKLINĖS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS ŠIANDIENINĖ 
SITUACIJA 

Musu daržai kftfa/iel iai 
Paruošia Žalianykštis 

PAVASARIO PRANAŠAI 

Nors net gruodis nepasibai
gęs, laiškanešiai jau at

neša pirmuosius sėklų ir au
galų katalogus. Tai tarytum 
pavasario pranašai niūrią 
gruodžio dieną — bevartant 
spalvingus jų puslapius, kyla 
noras jau planuoti kitų metų 
daržus ir darželius. 

Kasmet daržininkai ieško 
vis įdomesnių augalų ir sten
giasi numatyti , kas auginto
jams labiausiai patiks, kuo jie 
domėsis (ir ką pirks). Pagal 
tai. kurie augalai — gėlės 
(kasmetinės ir daugiametės), 
daržovės, krūmai ir medeliai 
buvo greičiausiai pirkėjų iš-
grobstomi. kuo augintojai džiau
gėsi, kuo nusivylė, nustatoma 
populiariausia naujojo augini
mo sezono augmenija. 

2004-iesiems pranašauja
ma, kad populiariausi bus 
„kitoniški" augalai; žmonės 
labiau domėsis švelnių, subti
lių spalvų žiedais (ir lapais); 
daugiau dėmesio kreips ne į 
gėlių margumyną, bet apskri
tai į žalumą — pieveles, įvai
rius želdinius: stengsis pabėž-
ti savo individualumą; ieškos 
augalų, kuriems nereikia 
daug priežiūros; sodins gėles 
bei kitus augalus, kurie gra
žiai atrodo visą vasarą ir žydi 
kone iki pirmųjų šalnų, ne 
vien birželio mėnesį; ypač do
mėsis ..vietiniais augalais" 
(native plants), t.y. tokiais, 
kurie jų gyvenamoje aplinkoje 
auga natūral ia i miškuose. 

pievose, prerijose; iš anksto 
planuos, kur ir ką sėti, sodinti, 
kad būtų kiek galima geriau 
panaudojamas kiekvienas 
daržo ar darželio kampelis. 

O kas jau nebepopuliaru? 
Visų pirma ryškios spal

vos; jau išbandyti, žinomi 
augalai; žydintys trumpą lai
ką ir tik vieną kartą per va
sarą; reikalaujantys per daug 
cheminių trąšų ir apsauginių 
chemikalų; lepūs augalai, ku
riems reikia daug priežiūros: 
plačiai išsikerojantys. daug 
vietos darže ar darželyje uži
mantys, augalai. 

M KAMŠČIAI VAZOJE? 

Ž
iemą taip pat norime kam
bariuose turėt i žydinčių 

gėlių, bet negalime nubėgti į 
savo darželį ir nusiskinti kelis 
žiedus... Visgi galima ir be to 
apsieiti: turint nedaug skintų 
gėlių, galime jas išdėstyti va
zoje taip, kad atrodytų graži, 
stambi puokštė. O tai padary

ti padeda paprasti kamščiai, 
kuriuos ištraukiame (ir 
beveik visuomet numetame) 
iš vyno butelių... 

Į vandens pripiltą vazą 
įmeskite kelis butelių kamš
čius, o tuomet sukiškite gėles. 
Kadangi kamščiai plaukia 
vandens paviršiuje, jie atskirs 
gėlių stiebelius vieną nuo 
kito, gėlės stovės tiesiai ir 
puokštė atrodys stambesnė, 
didesnė. 

VINYS IR ŽIBUOKLĖS 

Afrikietiškos žibuoklės žy
dės didesniais žiedais, 

jeigu į žemę vazone įsmeig
sime kelias metalines vinis. 
Vinims rūdyjant, į žemę įsi
sunks papildomos geležies da
lelių ir maitins žibuokles, ku
rioms geležis ypač reikalinga, 
kad sukrautų stambius ir 
tvirtus žiedus. 

KITOKS KAMBARINIS 
AUGALAS 

Tai vijoklinis augalas, Lie
tuvoje vadinamas pasiflo

ra — kančios gėlė, angį. „pas-
sion flower". 

Kodėl ..kančios"'' Taip dėl 
neįprastos žiedo struktūros jį 
pavadino Ispanijos misionie
riai. Du blakstienų formos 
vainikėliai primena Jėzaus 
kančios (erškėčių) vainiką, 
trys ryškūs taškai žiedo vidu
ryje — trijų vinių, kuriomis 
Jėzus buvo prikaltas prie 
kryžiaus, žaizdas: penkios dul
kinės — kankinimo metu pa
darytas žaizdas. Žiedo kuoke
lius bei piestelę misionieriai 
lygino su Jėzaus kankinimo 
įrankiais. 

Žinoma apie 400 kančios 
gėlės rūšių. Dauguma jų auga 
gamtoje — tropikuose bei sub
tropikuose (Brazilijoje, Urug
vajuje. Argentinoje, Vidurže
mio jūros srityse), kur auga
las išauga kaip ilga liana, be-
sivvniojanti ant medžių. 
Gamtoje augalas žydi dukart 
per metus ir veda pailgus, sultin-

Gruodžio 9 d. Kauno arki
vyskupijos kurijoje vyko spau
dos konferencija, kurios metu 
aptarta šiandienė paminkli
nės Prisikėlimo bažnyčios pa
dėtis. Konferencijoje dalyvavo 
Atstatymo tarybos pirminin
kas Kauno arkivyskupas met
ropolitas Sigitas Tamkevičius, 
miesto meras Arvydas Garba-
ravičius, Vš. Į. „Paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios atstaty
mo tarybos" direktorius bei 
šios parapijos klebonas kun. 
dek. Vytautas Grigaravičius, 
darbus vykdančius AB „Kaustą" 
generalinis direktorius A Butkus. 

Spaudos konferencijos pra
džioje kun. V. Grigaravičius 
pasidžiaugė, kad per šiuos me
tus darbai gerokai pajudėjo į 
priekį ir pavyko atlikti netgi 
daugiau, negu buvo numatyta. 
Jo teigimu, jau šią vasarą 
kiekvieną sekmadienį čia buvo 
laikomos šv. Mišios bei su
tuoktos pirmosios trys parapi
jiečių poros. Kun. V. Griga
ravičius pateikė ir išsamią 
2003 metais nuveiktų atstaty
mo darbų ataskaitą: „Visiškai 
užbaigtos visų stogų dangos, 
įrengta apžvalgos aikštelė ant 
stogo, sutvarkytos bokšto laip
tinės, ištinkuotos 2 zakristijos 
ir presbiterinės dalies patal
pos, visoje bažnyčioje sustatyti 
klijuotos medienos langai su 
stiklo paketais, pagamintos ir 
sumontuotos zakristijų, laipti
nių, koplyčių durys, įrengti 
apšvietimo, apsauginės bei 
priešgaisrinės signalizacijos, 
įgarsinimo tinklai, vėdinimo sis
tema, nutinkuota priekinė ir 
galinė bažnyčios fasado dalys, 
už Kauno m. savivaldybės lė
šas įrengtas bažnyčios viršuti
nės dalies fasadų apšvieti
mas", — vardijo kun. V. Grigą-. 
ravičius ir teigė, jog jau nnof 
ateinančio pavasario ant baž
nyčios stogo įrengta apžvalgos 
aikštelė bus atidaryta lankymui. 

Kun. V. Grigaravičius taip 
pat pateikė finansinę šių metų 
ataskaitą: iš valstybės biudže
to 2003 metais skirtas 1 mln. 
litų, privatūs asmenys pa
aukojo per 223,000 litų, dar 
beveik 24,000 žmonės paauko
jo, skambindami specialiąja 
„Lietuvos telekomo" linija; be 

gus, kvapnius, valgomus vaisius. 
Kambariuose daugiausia 

auginama mėlynoji (žiedai 
turi ryškų violetinį atspalvį, 
tad galbūt misionieriams dar 
labiau priminė Gavėnią ir 
Kristaus kančią) pasiflora, 
kilusi iš Pietų Amerikos. Nors 
ji kambariuose taip pat žydi 
kvepiančiais žiedais (kartą 
per metus), bet vaisiai nepri-
noksta. Tai iš esmės tik deko
ratyvinis augalas. Kadangi 
kančios gėlė yra vijoklė, jai 
reikia ramsčio, kad turėtų ant 
ko vyniotis. Augalas nemėgs
ta vandens pertekliaus, tad 
svarbu neperlaistyti. Patalpa 
turi būti šviesi, be skersvėjų. 
Vasarą galima išnešti ir į lau
ką. Tręšti tik pavasrį ir vasa
rą. Pavasarį augalą reikia 
apgenėti, tuomet gausiai at
žels pagrindiniai ūgliai ir ant 
jų formuosis žiedai. Daugina
ma atžalomis arba šaknų 
nuoplėšomis. 

KALĖDŲ KAKTUSAS 
(Lot. zygocactus truncatus; 

angį. Christmas cactus) 

Sunku jiems atsispirti. Įvai
riose parduotuvėse, ne tik 

pas gėlininkus, pirkėjus vilio
ja spalvingais žiedais vadina
mieji „kalėdiniai kaktusai". 
Dar maloniau, kad jie neturi 
kaktusams būdingos apsau
gos priemonių — aštrių 
spygliukų. Panašus į šį „kalė
dinį" yra ir „velykinis kaktu
sas" (Easter Cactus), nors jis 
nepriklauso tai pačiai augalų 
šeimai. Skirtumas 'ik, kad ve

to, paminklinės šventovės at
statymą parėmė ir įvairios bend
rovės: AB „Lietuvos energija" 
— 300,000, AB „Lietuvos ener
gija" — 50,000. AB „Kauno 
duona" — 12,000, kitos bendro
vės iš viso dar per 6,000 litų. 
Už darbus akcinei bendrovei 
„Kaustą" šįmet sumokėta be
veik 1 mln. 600,000 litų, dar 
30,000 litų sumokėta už tech
ninę darbų priežiūrą bei kitus 
bažnyčios ūkinius reikalus. 
AB „Kaustą" generalinio di
rektoriaus A. Butkaus teigi
mu, jo vadovaujama bendrovė 
už atliktus darbus nuo pat 
pradžių niekad nepriskaičiuo
ja sau pelno, o, pvz., vien šiais 
metais ši suma sudarytų dau
giau nei 80,000 litų. Iš viso nuo 
1989 m. Prisikėlimo bažnyčiai 
atstatyti išleista daugiau nei 9 
mln. litų, iš kurių maždaug 
pusė — žmonių paaukotos lėšos. 

„Kaustos" vadovas A. But
kus taip pat pastebėjo, kad pra
ėję metai buvo išties rekordi
niai — pagal atliktų darbų 
apimtį pralenkta visų anks
tesniųjų metų veikla. Jis pa
brėžė, kad užbaigti visi staty
bos darbai, todėl neliko jokio 
pagrindo prieš kelis metus 
kilusioms abejonėms dėl pas
tato konstrukcijos pastovumo. 
„Galime teigti, kad pagrin
dinius darbus padarėme, liko 
vidaus bei lauko apdailos dar
bai, sutvarkyti lauko inžine
rinius tinklus, teritoriją", sakė 
bendrovės „Kaustą" direkto
rius, aptardamas ateinančiais 
metais planuojamus įgyven
dinti darbus. Jo teigimu, vi
siems bažnyčios atstatymo 
darbams pabaigti dar reikėtų 
mažiausiai septynių su puse 
milijonų litų, o, jeigu pinigų 
netrūktų, vįską užbaigti būtų 
galima per metus. Pasak kun. 
V. Grigaravičiaus, tai būtų 
labai gražus sutapimas, mat 
kitais metais sukaks 75-eri 
nuo Prisikėlimo bažnyčios ker
tinio akmens pašventinimo. 

Pasak Kauno mero A. Gar-
baravičiaus, miesto savivaldy
bė kasmet šios šventovės at
statymo darbams skiria nuo 
50.000 iki 150.000 litų. Mero 
teigimu, jis pats laišku kreipę
sis į Seimo narius kauniečius, 

ir tikina pasitelksiąs visas pa
jėgas, kad anksčiau pažadė
tus, tačiau į ateinančių metų 
biudžetą neįtrauktus pinigus 
Prisikėlimo bažnyčiai atstaty
ti Vyriausybė vis dėlto skirtų. 
„Be to, planuoju kitame miesto 
Tarybos posėdyje tarybos na
riams pasiūlyti keturis mili
jonus litų bažnyčiai atstatyti 
skirti iš mūsų miesto biudže
to", sakė meras. Kreipimesi į 
Seimo narius kauniečius me
ras juos ragina aktyviai daly
vauti Seime vyksiančiame biu
džeto priėmime. Savivaldybės 
parengtuose projektuose nu
matyta, kad paminklinė Pri
sikėlimo bažnyčia ateityje tar
naus ne tik tikintiesiems, bet 
joje galėtų vykti tautai bei vals
tybei svarbių įvykių minėjimas ir 
sakralinės muzikos koncertai, 
o įrengta apžvalgos aikštelė, 
kartu su jau atremontuotu 
funikulieriumi, taptų itin 
svarbia Žaliakalnio kultūros 
centro dalimi. 

Pabaigoje kalbėjęs, arki
vyskupas S. Tamkevičius pir
miausia padėkojo kun. V. Gri
garavičiui, „kurio energijos bei 
gabumų dėka darbai šiais 
metais taip sparčiai pajudėjo į 
priekį". Jis taip pat pasi
džiaugė puikiu rangovų darbu 
ir dėkojo miesto merui A. Gar-
baravičiui, „parodžiusiam iš
skirtinį dėmesį Prisikėlimo 
bažnyčios atstatymui, nes ši 
šventovė iš tiesų verta išskir-
tinio*dėmesio, kurio gal nepa
kankamai rodė ankstesnės val
džios, sakė arkiv. S. Tamke
vičius ir pridūrė: jeigu kuria
mi nauji valstybės simboliai 
(pvz., Valdovų rūmai), tai ne
reiškia, kad reiktų užmiršti 
senuosius, jau tris ketvirčius 
amžiaus tautos žmonių puo
selėjamus valstybės ir jos žmo
nių prisikėlimo simbolius". 
Arkivyskupas pastebėjo, kad 
šios šventovės atstatymas iki 
šiol taip sunkiai sekėsi galbūt 
todėl, jog Lietuvoje per pra
ėjusį dešimtmetį rūpintasi la
biau šalies ekonominiu atsta
tymu nei žmonių dvasiniu bei 
moraliniu ugdymu. 

Dar ius Chmiel iauskas 
Kauno arkivyskupijos 

atstovas spaudai 

lykinis natūraliai pražysta 
pavasarį, o kalėdinis — žiemą 
(kartais net apie Padėkos die
ną, jeigu sąlygos jam patinka;. 

Abu šie kaktusai labai pa
trauklūs, žydi pilnaviduriais, 
ilgais, tarytum vienas iš kito 
krintančiais, daugiasluoksniais 
žiedais (kaip ir daugelio kak
tusų, šių žiedai neturi kvapo). 
„Lapai" tamsiai žali. susideda 
tarytum iš slankstelių, tarp 
savęs sujungtų. 

Kartais, parsinešus šį kak
tusą iš parduotuvės, pradeda 
kristi neprasiskleidę pumpu
rai. Tai paprastai dėl staiga 
pasikeitusios temperatūros 
arba šviesos. Pasitaiko, kad 
augalas yra išsiauginęs dau
giau pumpurų, negu gali 
išmaitinti, dėl to jie nukrinta 
neprasiskleidę. 

„Christmas cactus" gra
žus, kol žydi. Kai paskutinis 
žiedas nuvysta, norėtume, kad 
kaktusas vėl kitą žiemą pra
žydėtų, bet jis „užsispyręs" — 
jeigu neišpildome visų sąlygų, 
galime nesitikėti jo žydėjimo. 

Temperatūra: vidutinė — 
65-90 laipsnių F; 19-32 laips
niai C beveik visus metus. Ru
denį būtina vėsesnė — 45-55° 
F, 7-13° C, kitaip augalas 
nesukraus pumpurų. 

Šviesa: vidutinė. Jeigu 
ilgai laikysime labai stiprioj švie
soj (saulės), kaktusas „apdega". 

Vanduo: žemė vazone turi 
būti drėgna visą vasarą ir kai 
pasirodo pumpurai (maždaug 
spalio - lapkričio menj. Pra
dedant rugsėjo mėn. reikia 
laikyti palyginti sausai. Tas 
padeda sukraut i pumpurus . 

SIŪLO DARBA 

Siūlome darbą energingam 
jaunuoliui menedžerio-asistento 
pareigoms užimti automobilių 

prekybos kompanijoje. 
Anglų kalba ir kompiuterinės žinios 

'būtinos. Tel. 708-430-6880. 

Tręšimas: po žydėjimo tręšti 
kartą per mėnesį (visą vasa
rą), netręšti rudenį ir žiemą. 

Žemė: kaip ir kitiems 
kambariniams augalams. 

Pastaba: jeigu norime, kad 
šie kaktusai žydėtų Kalėdų 
metu, būtina jiems vėsi tem
peratūra, sausesnė žemė ir 
trumpesnės dienos. Jei auga
las naktį apšviečiamas dirbti
ne (pvz.. elektros) šviesa, ko 
gero. nežydės. Geriausia nak
čiai jį padėti tamsioje patalpo
je, pvz.. rūbinėje, arba išnešti 
į nenaudojamą kambarį-

Vasarą „kalėdinį" ir „ve
lykinį" kaktusą galima laikyti 
lauke, bet geriausia pavėsyje. 

Dar paprasčiau — kitoms 
Kalėdoms (ar Velykoms) artė
jant, įsigyti naują, gražiai 
žydintį, o su šiuo pasielgti, 
kaip su bet kuria sezonine 
gėle, rudenio šalnoms atėjus. 

IŠNUOMOJA 

CPA CONSTANTTNE 
N'ow Hiring: Estheticians-Nail 

technitians and massage therapists. 
Mušt be licensed or certified. Some 

English necessary. Location -
Batavia- Oak Park- Downers 

Grove Please call.: 708-945-8051 

CNAs and Companions: We are 
looking for experienced caregivers 

(mmimum of 2 years with an agency 
m home health care). Part-time and 

full time positions available. Driver's 
license and available car preferred. 
Mušt speak English and have work 

authorization papers. 
Please call Beth at 312-739-9144. 

PRO CARE AGENCY 
W'e are looking for English speaking 
nanroes. caregivers. Live-in/come & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str., #205, Park Ridge, IL 60068. 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
ALTOMOBUa NAMŲSVEKATOS 

M GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

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

VV'oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600-5640; 

2 mieg. — $680-5720 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 



Vytautas Landsbergis: prezidentui Rolandui Paksui 
reikia padėti 

Atkelta iš 1 psl . 
„Ar Seimas — aukščiausia 

parlamentinės respublikos val
džia — kelia reikalavimus Ge
neralinei prokuratūrai, ar krei
piasi mandagiai į prezidentą, 
kad jis reaguotų, kai jo šalinin
kai šaukiasi Rusijos tankų arba 
mitinge į jį kreipiasi: Taksai, 
atvesk rusus'. Tai yra antikons
tituciniai šūkiai, už juos turėtų 
būti ir baudžiamoji atsakomy
bė", teigė Seimo narys. 

Jo požiūriu, R. Paksas ga
lėtų pripažinti, kad jam gėda 
dėl tokių šalininkų ir „su jais 
nepakeliui". 

Tačiau, V. Landsbergio 

žodžiais, jį tebesupa „blogi žmo
nės", o pats R. Paksas susirūpi
nęs tik dėl „vieno asmens", o ne 
valstybės prestižo. „Tai klaidin
gas įsijautimas, kurį palaiko 
korumpuoti, įtakos prezidentui 
turintys asmenys", tvirtino V. 
Landsbergis. Jo teigimu, toks 
pasidavimas puikybei gali su
žlugdyti Lietuvos nepriklauso
mybę. 

V. Landsbergis pareiškė no
rįs, kad R. Paksas suprastų, jog 
per jį „blogi žmonės" griauna 
valstybę. 

Jo žodžiais, R. Paksui reikia 
„padėti", o geriausia pagalba — 
aktyvesni valstybės struktūrų 

veiksmai, kuriais būtų taiko
mos teisinės priemonės ir pa
teikti atitinkami tam tikrų pre
zidento aplinkos asmenų įverti
nimai. „Tai gali padėti prezi
dentui suprasti, su kuo jis drau
gauja ir ką jis nori apginti kartu 
su savo prestižu", pažymėjo Sei
mo narys. 

Konservatoriaus nuomone, į 
susitikimus su prezidentu atei
nantys „senyvi, suvargę žmo
nės" tikisi pamatyti reginį, o iš 
susitikimų išeina supykinti ir 
blogai nuteikti. 

V. Landsbergis kvietė šiuos 
žmones gerbti ir iš jų nesišai-
pyti. 

Prezidentą gina net šeši advokatai 
Atkelta iš 1 psl . 

R. Pakso interesus ir toliau 
gina advokatų kontoros „Baub
lys ir partneriai" advokatai Ge
diminas Baublys, Kęstutis Švi-

prezidento atstovai jau debiuta
vę Konstituciniame Teisme. 

J. Overlingienė teigė, kad 
teisininkų paslaugos bus ap
mokamos iš prezidento asmeni-

Prezidentas kaltinamas 
šiurkščiai pažeidęs Lietuvos 
Konstituciją ir sulaužęs duotą 
priesaiką net pagal šešis punk
tus. 

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNE 
INFORMACIJOS CENTRO PROBLEMOS 

DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 30 d., antradienis 

rinas ir Evaldas Rapolas, kaip nių lėšų. 

,Lietuvos avialinijos" ėmėsi papi ldomų 
saugumo priemonių 

Atkelta iš 1 psl . 
Didžiosios Britanijos vy

riausybė sekmadienį pranešė, 
jog JAV padidinus teroro išpuo
lių tikimybės lygį, Didžiosios 
Britanijos keleiviniuose lėktu
vuose bus dislokuoti ginkluoti 
sargybiniai, pranešė Prancūzi
jos naujienų agentūra AFP. 

Skrydžiai, kuriems bus 
skirti sargybiniai, nebuvo nu
rodyti. 

„Dėl akivaizdžių saugumo 
priežasčių vyriausybė neketina 
komentuoti, kada ir kur bus im
tasi papildomų saugumo prie
monių", pažymima bendrame 
Lietuvos Transporto departa

mento ir Vidaus reikalų minis
terijos pareiškime. 

Papildomų keleivinių lėktu
vų saugumo priemonių JAV 
buvo imtasi praėjusią savaitę, 
Vašingtonui gruodžio 21 dieną 
padidinus teroro išpuolių tiki
mybės lygį. 

Lietuviai išmoko gyventi skolon 
Atkelta iš 1 psl . 

Noras skolintis neturėtų 
sumažėti ir kitais metais — 
planuojama, kad 2004-aisiais 
asmenims išduotų paskolų 
„portfelis" padidės dar bent 1 
mlrd. litų. 

Bankininkai, paklausti, kas 
paskatino žmones pradėti taip 

aktyviai skolintis, paminėjo 
keletą svarbiausių priežasčių. 
Sparčiai plečiantis valstybės 
ūkiui, gyventojai pradėjo labiau 
pasitikėti savo ateitimi — prie 
teigiamų lūkesčių prisidėjo ir 
būsima Lietuvos narystė Euro
pos Sąjungoje. 

Įsitikinę, kad ateityje jų pa

jamos padidės arba bent jau ne
sumažės, gyventojai nebebijo 
skolintis. 

Be to, suskubti pasiimti pa
skolą gyventojus paskatino re
kordiškai sumažėjusios būsto 
paskolų palūkanos — jos ge
rokai mažesnės nei Latvijoje, 
Estijoje ar Lenkijoje. 

Seimo narių keliai suka i Rytus 
Atkelta iš 1 psl . 
— Gruzija, Armėnija, Azerbai
džanas", teigė G. Kirkilas. 

Pasak jo, Seimo nariai ne 
tik daugiau važinės į Rytų vals
tybes, bet ir priiminės iš šių val
stybių atvykstančias delegaci
jas. 

Neseniai Seimo Užsienio 
reikalų komitetas svarstė kitų 
metų parlamentarų ir delegaci

jų komandiruočių kryptis. 
G. Kirkilo teigimu, kai kurie 

Lietuvos tikslai išliks tie patys 
kaip ir anksčiau — ES valsty
bės, NATO, dvišalis ar trišalis 
parlamentinis bendradarbiavi
mas, taip pat ryšiai su valsty
bėmis, su kuriomis yra sudary
tos parlamentinės draugystės 
grupės. 

Tačiau, anot G. Kirkilo, kol 

kas nesutariama, ką daryti dėl 
individualių Seimo narių kelio
nių į užsienį, už kurias mokama 
iš Seimo kanceliarijos biudžeto. 

Pasak Seimo Finansų de
partamento direktorės Danutės 
Petrauskienės, kitiems metams 
parlamentarų komandiruotėms 
numatyta tiek pat lėšų kiek ir 
šiemet — 1.6 mln. litų, rašo 
dienraštis. 

Ataskaitoje apie korupciją pasienyje — aukštų pareigūnų 
pavardės 

Atkelta iš 1 psl . 
Generalinis inspektorius 

Julius Jasaitis iki sausio 21 
dienos ministrui turi pateikti 
tyrimo išvadas dėl VSAT vado 
Algimanto Songailos ir Lazdijų 
rinktinės vado Albino Žyman-
čiaus galimo piktnaudžiavimo 
tarnyba, be eilės per valstybės 
sieną praleidžiant kai kuriuos 
žmones. 

Tyrimui J. Jasaitis Valsty
bės saugumo departamento 
(VSD) paprašė A. Songailos po
kalbių telefonu stenogramų. 

Pasak jo, nuo VSD suteiktos 
medžiagos priklausys ir Lazdijų 
rinktinės vado A. Žymančiaus 

veiklos įvertinimas. 
Vidaus reikalų ministras 

aukštų pasienio pareigūnų veik
lą ištirti ir įvertinti nusprendė 
po to, kai viešai buvo pranešta, 
kad jų nurodymu be eilės per 
sieną buvo praleidžiami žmo
nės. 

Lapkričio pradžioje pavie
šintoje VSD pažymoje buvo tei
giama, kad VSAT rinktinių va
dų paslaugomis naudojosi tarpi
ninke tarp prieštaringos reputa
cijos asmenų ir įvairių valstybės 
pareigūnų įvardijama Renata 
Smailytė. 

Pažymoje teigiama, kad jos 
paprašyti vadai per sieną be ei

lės praleisdavo su Rusijoje esan
čia asociacija „XXI amžius" su
sijusius asmenis. 

Pasieniečių vadas A. Son
gaila po VSD pažymos pavieši
nimo pripažino kelis kartus 
bendravęs su R. Smailytė, taip 
pat jos prašymu suteikdavęs 
lengvatų kirsti sieną. 

Tačiau jis tvirtino nežinojęs, 
kokie žmonės sieną kerta be ei
lės. 

Parlamentinės komisijos 
duomenimis, tarpininkaujant 
R. Smailytei, šiemet be eilės 
valstybės sieną kirto 12 auto
mobilių. 

Teismas paskelbė nuosprendi žemėtvarkininkams 
Atkelta iš 1 ps l . 

S. Žvirblis nuosprendžiu 
pripažintas kaltu dėl svetimo 
turto įgijimo apgaule, pikt
naudžiavimo tarnybine padėti
mi ir kitų nusikaltimų. 

A. Žliobaitės draugui Ro
bertui Volosevičiui už žemė
tvarkininkų sukurstymą pikt
naudžiauti tarnybine padėtimi 
ir kitus nusikaltimus teismas 
skyrė 130 MGL (tai yra 16,250 
litų) baudą. 

Teismas švelnesnę bausmę 
skyrė atsižvelgęs į tai, kad R. 
Volosevičius prisipažino kaltas, 
gailisi, išlaiko vaikus. 

Tiriant bylą, A. Žliobaitė 
buvo sulaikyta 2001-ųjų lapkri
tį Remdamasis amnestija, teis
mas neatliktos bausmės dalį A. 

Žliobaitei sumažino penktada
liu. Žemėtvarkininkei taip pat 
atimta teisė dirbti 2 metus vals
tybės tarnyboje. 

Penktadaliu bausmė suma
žinta ir S. Žvirbliui. Nuo
sprendžiu valstybės tarnyboje 
jis negalės dirbti 4 metus. 

Abu žemėtvarkininkai A. 
Žliobaitė ir A. Žvirblis yra nu
šalinti nuo pareigų. 

Iš visų nuteistųjų teismas 
konfiskavo 52,000 litus, kuriuos 
jie gavo parduodami svetimus 
žemės sklypus. 

Prr«kuratūra nustatė, kad, 
dirbdama Vilniaus apskrities 
viršininko administracijoje, A. 
Žliobaitė laisvai galėjo prieiti 
prie archyvinių duomenų. 

Bylos duomenimis, R. Volo-

sevičiaus giminaičių vardu buvo 
pateikti suklastoti dokumentai 
ir jiems buvo suteikti žemės 
sklypai. 6 sklypai buvo skirti 
Vilniaus mieste — Visorių gyve
namajame kvartale, Lukiškių 
gatvėje bei 3 sklypai Elektrėnų 
savivaldybės teritorijoje — 
Streipūnų, Lapoikos ir Skynimų 
kaimuose. 

Asmenys, kurių vardu buvo 
pateikti suklastoti dokumentai 
iš tikrųjų pagal įstatymus nie
kada neturėjo teisės gauti že
mės Vilniuje. 

Nustatyta, kad teisė į žemės 
sklypus buvo atkuriama naudo
jant netikrus dokumentus, gau
tus nukopijavus nuo žemėtvar
kos skyriuje saugomų tikrų do
kumentų fragmentų. 

Atke l t a iš 3 psl. 
kurie kreipėsi į premjerą 

A. Brazauską, prašydami pa
likti Lietuvių grįžimo į tėvy
nę informacijos centrą veikti 
kaip savarankišką vienetą. 
„Prašome įsiklausyti į išeivi
jos nuomonę, — rašoma 
kreipimesi, — palikti centrą 
veikti kaip savarankišką vie
netą". Pasirašė: K. Rimšelis, 
G. Steponavičius, R. Palaitis, 
K. Glaveckas, E. Masiulis, G. 
Babravičius, D. Teišerskyte, 
A. Poplavski, R. Sedlickas, A. 
Kašėta, A. Gricius, G. Ši
leikis, R. Juknevičienė, V. 
Landsbergis, V. Vidžiūnas, J. 
Razma, A. Kubilius, A. Sta
siškis, P. Jakučionis, A. Ind
riūnas, D. Velička, V. Stan-
kevič, N. Steiblienė, D. Bara-
kauskas, J. Čiulevičius, V. 
Žalnerauskas, A. Sadeckas, G. 
Kniukšta, R. Pavilionis, A. 
Saudargas, A. Baura, G. Kir
kilas, J. Juozaitienė, J. Jur
kus, J. Šabatauskas, A. Kli

šoms, E. Savickas, J. Lion
ginas, V. Simutis, V. Zabiela. 

Krašto valdybos pirmi
ninkė Vaiva Vėbraitė kiek
vienam Seimo nariui pasisa
kiusiam už LGĮTIC išlaikymą 
savarankišku, išsiuntinėjo 
laišką, dėkodama ir džiaugda
masi: „Seimo narių pareiški
mas suteikia paskatą stiprinti 
išeivijos bendradarbiavimą su 
tėvyne". 

Baigiant ruošti šią apžval
gą, iš centro direktoriaus Žil
vino Beliausko atėjo žinia, 
kad LGĮTIC išliks nepriklau
somu. Su centro veikla ir jo 
darbuotojais galima susi
pažinti per tinklapį, paštu, 
arba telefonu: 

http:www.lgitic.l t 
L ie tuvių gr įž imo į 

tėvynę informacijos cen
t r a s , Gedimino pr . 24, LT— 
2600 Vilnius, Tel.:+370 5 23 
13 623. faksas +370 5 231 
3624. 

JAV LB informacija 

„PASAULIO LIETUVIS" IŠ LENKIJOS 
Keturis dešimtmečius „Pa

saulio lietuvio" leidinys bend
ruomenės minčiai ir gyveni
mui buvo leidžiamas JAV, 
kur, kaip žinome, yra įsikū
rusi užsienyje mūsų tautiečių 
dauguma. 

Jau gana ilgas laikas jis 
buvo rošiamas Lemonte, kur 
buvo įsikūrusi ir jo leidėjo — 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės raštinė. Tačiau pra
ėjusią vasarą per PLB seimą 
Vilniuje buvo išrinkta nauja 
vadovybė, o šio žurnalo redak
cijos nariai pavargę nuo ne
lengvo ir nedėkingo darbo, 
nutarė išeiti poilsin. 

Tad PLB seime išrinktai 
valdybai prisiėjo ieškoti naujo 
redaktoriaus ir leidybos ba
zės. Kadangi dabartinis PLB 
valdybos pirmininkas Gab
rielius Žemkalnis gyvena Lie
tuvoje, buvo apsistota ties 
„Aušros" leidykla lietuviškoje 
Lenkijos saloje — Punske. O 
redaguoti buvo pakviesta, 
Varšuvoje gyvenanti, Živilė 
Makauskienė, kurios vyras 
Bronius jau ir anksčiau yra 
buvęs PLB valdyboje. 

Ir štai prieš savaitę iš 
Lenkijos atkeliavo pirmasis 
„Pasaulio lietuvio" numeris, 
išspausdintas Punske, pažen
klintas 2003 m. lapkričio 
mėn. data (Nr. 9). 

Žurnalas daro gerą įspūdį: 
viršeliai blizgantys, spalvoti, 
o ir kitų puslapių (jų yra 52) 
popierius bei spauda be 
priekaišto. Tik formatas kiek 
didesnis negu iki šiol buvo, 
panašus kaip Punske leidžia
mo „Suvalkiečio". Beje, ten 
pat yra spausdinamas ir 
pagrindinis Lenkijos lietuvių 
leidinys — „Aušra", tačiau jis 
yra mažo formato. 

Šio naujojo numerio pra
džioje randame PLB valdybos 
pirm. G. Žemkalnio žodį, 
pavadintą „Iš naujų namų". 
Jis rašo, kad jo vadovaujama 
valdyba, nutarusi ir toliau 
leisti šį žurnalą, nusprendė, 
kad jo leidybai ir redagavimui 
yra priimtiniausias Punskas. 
„Leidyba bendruomenėje, ku
ri yra etninės Lietuvos teri
torijoje, o kartu ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje, 
simbolizuoja tėvynės ir už
sienio lietuvių ryšį", — taip 
teigia pirmininkas. 

Kaip toliau sakoma, per 
metus bus leidžiama 10 nu
merių ir pagal numatytas pa
jamas leidėjams truks 12.000 
dolerių, nors ir esant pačiai 
ekonomiškiausiai leidybai 
naujoje vietoje. 

Pirmininkas prašo para
mos iš tų kraštų, kur Lietuvių 
Bendruomenės yra didesnės, 
kad būtų galima žurnalą 

siuntinėti neturtingoms bend
ruomenėms, Lietuvos bib
liotekoms, neįstengiantiems 
leidinį užsiprenumeruoti Si
bire ir kitose vietovėse. 

Beje, visiems skaityto
jams „PL" dabar siuntinėja
mas oro paštu, o tas sudaro 
dar daugiau išlaidų. Iš Len
kijos į Čikagą žurnalas atke
liavo per savaitę, tuo tarpu, 
kai jis buvo spausdinamas ir 
siuntinėjamas Čikagos pašo
nėje, kai kuriuos jos prie
miesčius pasiekdavo tik po 
2-3 savaičių. 

Žurnalo apimtis ir skyriai 
yra maždaug tie patys, kaip ir 
anksčiau. Tačiau jo turinys 
priklausys ir nuo bendradar
bių talkos, be kurios bus 
sunku leidinį tobulinti. Apie 
tai laiške mums rašė pati 
redaktorė, kviesdama jame 
aktyviai bendradarbiauti Š. 
Amerikos lietuvius, nes čia 
yra didžiausia bendruo
meninė veikla ir daugiausia 
skaitytojų. 

„PL" redakcinę kolegiją 
sudaro Romas Vaštokas, Ja
ras Alkis. Gabrielius Žemkal
nis, Bronius Makauskas. 
Tekstų rinkėja — Aldutė Ja
nušonytė, korektorės Danutė 
Komičiūtė, maketuotojas — 
Sigitas Birgelis. 

Žurnalą Š. Amerikoje 
užsiprenumeruoti (jos metinė 
kaina 25 dol.) galima, rašant 
Juozas Lukas („Pasaulio 
lietuvis") 622 Tremont Court 
NW, Grand Rapids, MI 49504. 

O „PL" redakcijos adresas 
yra toks: ui. Mickiewicza 23, 
16-515 Punsk, woj. podlaskie. 
Poland. Elektr. paštas: 

plietuvis@wp.pl 
Norime palinkėti naujajai 

žurnalo redaktorei Ž. Ma
kauskienei, visai redakcinei 
kolegijai bei leidėjams geras 
sėkmės toliau besirūpi
nantiems šio svarbaus lei
dinio egzistencija. O lietuviš
kos spaudos skaitytojai turėtų 
ir toliau likti neabejingi šiam 
žurnalui. 

Edvardas Šulait is 

Af A 
HENRY A. WARN-VARNAS 

ALGIRDAS VARNAS 
Mirė 2003 m. gruodžio 25 d. 
Gimė 1910 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvoje, Šiauliuose. 

40 metų gyveno Brookfield, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Kazys Varnas su žmona Nijole, 

anūkai Tomas, Šilainė ir Simas su žmona Dana; pro-
anūkai Brandon ir Christina; Edmundas Vainauskas 
su šeima Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas pirmadienį, gruodžio 29 d. nuo 
3 v. p.p. ik 8 v. v. Suburban Family laidojimo namų 
koplyčioje, 5940 W. 35tli Street, Cicero, IL. Laidotuvės 
antradienį, gruodžio 30 d. 8:30 vai. r. Suburban Family 
laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Algirdas pa
lydėtas į Šv. Antano bažnyčią, kur 9 vai. r. aukotos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

A t A 
GEDIMINAS VASILIAUSKAS 

Mirė 2003 m. rugsėjo 21d Lietuvoje ir buvo palaido
tas Ukmergėje. 

Išgyvenęs daug metų JAV, į Tėvynę buvo sugrįžęs 
prieš 12 metų. 

Paliko liūdinčias žmoną Marytę ir dukrą Eglę (Uk
mergėje), dukrą Rasą Bernotą, Albuquerque, JAV. 

A f A 
STASIUI MAŽULIUI 

mirus , klasės draugai reiškia gilią užuojautą 
žmonai ALDONAI ir sūnui ALGIMANTUI su 
še ima. 

Janina Arlauskaitė-Mikutaitienė 
Genė Baltūsytė-Baužienė 

Gražina Kupčikaitė-Kaffenberger 
Regina Parulytė-Kueienė 

Ona Tautkutė-Rakauskienė 
Cezaris Ugianskis 

A f A 
ONAI MINIATIENEI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame dukras ELE-
N U T E , BIRUTĘ, ONUTĘ, s ū n u s JONĄ ir 
JUOZĄ ir jų šeimas. 

Mes dalinamės jūsų skausmu ir ka r tu l iūdime. 

Nijolė Vardienė 
Zita Zvirzdienė 

Birutė Gylienė 
Raimundas Rimkus 

A t A 
STASIUI MAŽULIUI 

mirus, žmonai ALDONAI, sūnui ALGIMANTUI 
ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Genovaitė ir Tadas Baužai 
Indrė ir Vytas Šemogai 

A t A 
EMILIJAI DAUKANTIENEI 

iškel iavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
vyrą ANTANĄ DAUKANTĄ, sūnų FREDĄ, 
žentą VITALI LEMBERTĄ, vaikaičius ir gi
mines Amerikoje ii- Lietuvoje. 

Emilis ir Julija Sinkiai 

http:www.lgitic.lt
mailto:plietuvis@wp.pl
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE 

Sausio 1-oji - Naujųjų 
metų diena - Švč. Mergelės 
Marijos Dievo Gimdytojos 
šventė katalikams yra privalo
ma. Šią dieną Švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapija kviečia visus į pamal
das, kur prašysime pasauliui 
taikos. Šv. Mišių tvarka: 

Gruodžio 31 d. - 5 v.v. 
(lietuvių ir anglų kalbomis); 

Sausio 1 d. - 8 v.r. (anglų 
kalba) ir 10 v.r. (lietuvių 
kalba). 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont, sausio 1 d. 
privaloma šventė - šv. Mišios 
9 ir 11 v.r. bei 6 v.v., taip pat 
iš vakaro, gruodžio 31 d. 7 v.v. 

Biblijinę stovykla, kuri 
ruošiama gruodžio 29-30 d. 
vaikams nuo 1 iki 6 skyriaus, 
dar turi vietų. Stovyklai va
dovaus Pal. Jurgio Matulaičio 
vaikų Mišių pastoracijos gru
pelė, kartu su kun. Vaidotu 
Labašausku ir jaunais sava
noriais. Informacija ir regist
racija vyksta per seselę Lai
mutę tel. 630-243-1070, arba 
s.laimute@juno.com. 

Pasaulio lietuviu 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 ne
mokamas baras. Informacija 
ir bilietų užsisakymas tel: 
630-257-8787. 

Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopa, kurios 
pirmininkas Algis Bielskus, 
pralinksmino Kazlų Rūdos 
dienos centro vaikus, nusiun
čiant jiems kalėdinių dova
nėlių. Algis Bielskus ir jo se
sutė Živilė, kartu su organi
zacija „Vaiko vartai į mokslą" 
dirbo ir draugavo su šio centro 
vaikais. 

Lietuvių opera jus 
kviečia linksmai sutikti Nau
juosius metus žaviai išpuošto
je Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Atvykus, 7:30 v.v. jūsų 
lauks įvairaus pasirinkimo 
kokteiliai. 8:30 v.v. Vandos 
Morkūnienės paruošta vaka

rienė, o po vidurnakčio svečiai 
dar bus vaišinami šaltais ir 
karštais užkandžiais. Algi
manto Barniškio šokių muzi
kos kapela linksmai gros visą 
vakarą. Dėl vietų skambinkite 
Vaclovui Momkui, tel. 773-
925-6193. 

Sutvirtinimo sakramento 
registracija ir pirmoji klasė 
vyks sekmadienį, sausio 11 d., 
12 v.p.p. PLC (rytų pusėje), 
prie Maironio mokyklos rašt
inės. Klases vyks kiekvieną 
sekmadienį, po šv. Mišių nuo 
12 iki 1 v.p.p., iki Sutvirtinimo 
šventės dienos, t.y. gegužės 23 
d. Priimami mokiniai nuo 
šešto skyriaus. Dėl papildo
mos informacijos kreipkitės į 
Rimą Sidrienę tel. 708-598-
5112. Kol vaikai bus klasėse, 
dr. Linas Sidrys praves po
kalbius su tėvais apie ti
kėjimą. Kviečiami visi tėve
liai. 

Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos Karo akademijos 
vyrų choras „Kariūnas" 
atvyksta į Čikagą ir koncer
tuos „Draugo" dienraščio 95-
erių metų jubiliejaus proga. 
Koncertas įvyks 2004 m. kovo 
28 d., sekmadienį, Maria 
aukštesniosios mokyklos au
ditorijoje. Choro vadovas mu
zikas Vytautas Verseckas, 
koncertmeisteris muzikas Vy
tautas Abaris. Prašome orga
nizacijas tą dieną skirti ,J3raugo" 
ypatingam koncertui ir susi
laikyti nuo kitų renginių. 

Norintiems mokytis 
anglu kalbos (English as a 
second language) yra puiki 
galimybė - nemokamai. Pa
mokos vyksta Daley Library 
(3400 S. Halsted) pirmadie
niais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais nuo 5:15 - 8:00 va
karais. Dėl smulkesnės infor
macijos skambinkite tel.: Stan 
Smith 773-376-7521, arba 
Gražinai Burneikis 773-585-
9500. 

„Drauge" veikiančioje 
įdarbinimo agentūroje už
siregistravo daug žmonių, 
kurie gali. moka ir turi gerų 
rekomendacijų prižiūrėti pa
gyvenusius žmones bei ligo

nius. Yra žmonių, kurie turi 
medicinį išsilavinimą. Visus, 
kuriems reikia pagalbos, pra
šome kreiptis tel. 773-585-
9500 į Valentiną. 

margutis2@sbcglobaLnet 
- šiuo elektroninio pašto ad
resu galite rašyti „Margučio 
2" radijo laidų darbuotojams 
arba skambinti tel. 773-476-
2242. „Margučio 2", pačios 
seniausios lietuviškos radijo 
laidos JAV, galite klausytis 
per WCEV radijo stotį 1450 
AM banga kasdien, išskyrus 
šeštadienį ir sekmadienį, 8 
vai. v. „Margučio" studija 
įsikūrusi 2711 W. 71st. 
Street, Chicago, IL 60629. 

JAV LB Švietimo tary
bai pageidaujant, išeivijos 
jaunimo lietuviškos patriot
inės poezijos konkurso termi
nas pratęsiamas iki 2004 m. 
sausio 10 d. Slapyvardžiu 
pasirašytus eilėraščius siųsti 
vertinimo komisijos pirmi
ninkei dr. Jolitai Kavaliū
naitei, 3332 Boyne Rd„ 
Barberton, Ohio 44203. 

,JAV LB penki dešimt
mečiai" - JAV Lietuvių 
Bendruomenės istorijos kny
gos sutiktuvėse kalbės JAV 
LB Krašto valdybos pir
mininkė Vaiva Vėbraitė. Tai 
knyga apie LB kūrimąsi nuo 
1951 m., istorinį 50 metų 
kelią, atvedusį iki šių dienų ir 
padėjusį jai išlikti gyvybingai, 
darbščiai, atsidavusiai Lietu
vai ir lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Maloniai kviečiami 
visi tautiečiai - vyresni ir 
naujai atvykusieji į šį kraštą 
dalyvauti ir susipažinti su 
išeivijos istorija. Knygos su
tiktuvės vyks 2004 m. sausio 
18 d., sekmadienį, 3 v.p.p., 
Jaunimo centro kavinėje. 
Bus meninė programa ir 
vaišės. 

„Vaiko vartai į mokslą" 
metinis pranešimas visuo
menei įvyks 2004 m. sausio 11 
d., po 11 v.r. šv. Mišių „Bočių 
menėje". Susirinkime bus 
kalbama apie praeitų metų 
atliktus darbus Lietuvoje, 
apie dabartinius ir būsimus 
darbus bei planus ateičiai. 
Pranešime dalyvaus ir jauni
mas, dirbęs kartu su organi
zacija „Vaiko vartai j mok
slą". Apsilankę svečiai galės 
pasivaišinti pyragais ir 
kavute. 

COOK COUNTY PAPUOŠTA LIETUVIŠKA KALĖDINE EGLUTE 
Daugiau nei 50 kalėdinių 

eglučių, papuoštų skirtingų 
etninių grupių bendruomenių, 
puikavosi Cook County iždi
ninkės Maria Pappas darbo 
patalpose. Gražus renginys, pa
vadintas „Tarptautine šven
te", sukvietė daugybę žmonių. 

Trečiadieni, gruodžio 17 
d., Cook County pastate (118 

N. Clark Str., Chicago), 
etninių bendruomenių atsto
vai statė kalėdines eglutes, jas 
dabino tradiciniais, tai tautai 
būdingais, papuošalais. Vie
nos jų pasipuošė vėliavėlėmis, 
kitos gėlėmis, trečios vaisiais, 
įvairiomis figūrėlėmis, žvaigž
dėmis, šiaudinukais ir 1.1. 

Po kūrybingo darbo. Cook 

County patalpas papuošė 
afrikiečių, albanų, armėnų, 
austrų, bulgarų, baltarusių, 
kanadiečių, kiniečių, danų, 
airių, italų, latvių, lietuvių, 
rusų ir kitų etninių ben
druomenių kalėdinės eglutės. 

Šią nuostabią tarptautinę 
parodą galima aplankyti iki 
sausio 8 d.. 2004 m. 

, Cook County iždininke Maria Pappas švenčia Kale: ninių bendruomenių atstovėmis. 
papuolusiomis lietuvišką kalėdinę eglute šiaudinukais Iš kairės: Lilian Gedvvill. Irene Buchbinder. Irene Norbut 
ir Mana Pappas 

mailto:s.laimute@juno.com


IŠRINKTAS POPULIARIAUSIŲ LIETUVIŠKŲ DAINŲ 
DEŠIMTUKAS 

DR. KAZIO MARTINKAUS (1953-1984) STIPENDIJŲ FONDAS 
A. a. biochemijos dr. Kazio bakalauro arba siekiantys paskirta vilnietei Akvilei šymo formas galite gauti rašy-

Martmkaus atiriinimui, 1985 m. jo magistro ar daktaranto laips- Inčiūtei. siekiančiai biochemi- darni: Kristina Martinkutė, Dr. 
tėvai, sesuo ir artimieji draugai nių tiksliųjų mokslų (biologi- jos daktaro laipsnio Leipcigo Kazys Martinkus Memorial 
įsteigė stipendijų fondą, ku- jos, chemijos, biochemijos) sri- Nanobiologijos institute, Mag- Scholarship Fund, 7120 S. 
riuo gali pasinaudoti visi lietu- tyse. ypatingai vėžio tyrimuose. deburg. Vokietija. Richmond, Chicago, IL 60629, 
vių kilmės studentai, bebaigia Šiais. 2003 m. stipendija Daugiau informacijos bei pra- USA. 

SKELBIMAI 

Į geriausios visų laikų lietuviškos muzikos rinkimus susirinko daugybe tautiečių. Priekyje sėdi fotomenininkas 
A. Žukas, p r i s ta tęs vieną iš dainų nugalėtojų. 

Taip iš sales buvo renkami kandidatai paskelbti geriausią lietuvišką dairia. Stovi vakaro vedėjai Kęstas ir 
Darius. • Vitalijos Pu lok ienės nuotraukos. 

muzikos diskoteka, o smagiau
siai šokantys, buvo skatinami 
prizais ir plojimais. 

Jau gerokai įnaktijus, 
išaiškėjo visų laikų geriausių 
lietuviškų dainų .,TOP 10": 

1. Stasys Povilaitis - „VėL 
svieski man vėl" 

2. „Foje" - JLaužo šviesa 
naktyje" 

3. Marijonas Mikutavičius 
- „Trys milijonai" 

4. P. Meškėla ir O. 
Vyšniauskas - „Berniukai" 

5. JKardiofonas" - „Kalė
dinė eglutė" 

6. „Mango" - „Alyvos" 
7. Bovy - „Velnias, man 

patinka Kalėdos" 
8. Povilas Meškėla - „Dar 

ne vakaras" 
9. „Antis" - „Kažkas atsi

tiko" 
10. „Hiperbolė" - „Išgalvo

tas gyvenimas" 
Darius Baltušis, radijo 

stoties .,Savas radijas" muzi
kinių laidų vedėjas prasitarė, 
kad, galbūt, geriausių lietu
viškų dainų dešimtukas bus 
išleistas atskiru kompaktiniu 
disku. O pasiilgstantys mėgs
tamų lietuviškų dainų, gali jas 
paklausyti kasdien radijo sto
ties ..Savas radijas" laidose. 

Vitalija Pulokienė 

UO MARTINKAUS (1953-1984) STIPENDIJŲ FONDAS 
bakalauro arba siekiantys 
magistro ar daktaranto laips
nių tiksliųjų mokslų (biologi
jos, chemijos, biochemijos) sri
tyse, ypatingai vėžio tyrimuose. 

Šiais. 2003 m. stipendija 

paskirta vilnietei Akvilei 
Inčiūtei. siekiančiai biochemi
jos daktaro laipsnio Leipcigo 
Nanobiologijos institute, Mag-
deburg, Vokietija. 

Daugiau informacijos bei pra

šymo formas galite gauti rašy
dami: Kristina Martinkutė, Dr. 
Kazys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond. Chicago, IL 60629, 
USA. 

SKELBIMAI 

uzikos rinkimus susirinko daugybe tautiečių. Priekyje sėdi fotomenininkas 
įgaletojų. 

latai paskelbti geriausią lietuvišką dairia. Stovi vakaro vedėjai Kęstas ir 
Vitalijos Pulok ienės nuotraukos. 

4. P. Meškėla ir O. 
Vyšniauskas - „Berniukai" 

5. JKardiofonas" - „Kalė
dinė eglutė" 

6. „Mango" - „Alyvos" 
7. Bovy - „Velnias, man 

patinka Kalėdos" 
8. Povilas Meškėla - „Dar 

ne vakaras" 
9. „Antis" - „Kažkas atsi

tiko" 
10. „Hiperbolė" - „Išgalvo

tas gyvenimas" 
Darius Baltušis, radijo 

stoties .,Savas radijas" muzi
kinių laidų vedėjas prasitarė, 
kad, galbūt, geriausių lietu
viškų dainų dešimtukas bus 
išleistas atskiru kompaktiniu 
disku. O pasiilgstantys mėgs
tamų lietuviškų dainų, gali jas 
paklausyti kasdien radijo sto
ties ..Savas radijas" laidose. 

Vitalija Pulokienė 

953-1984) STIPENDIJŲ FONDAS 
paskirta vilnietei Akvilei šymo formas galite gauti rašy-
Inčiūtei. siekiančiai biochemi- darni: Kristina Martinkutė, Dr. 
jos daktaro laipsnio Leipcigo Kazys Martinkus Memorial 
Nanobiologijos institute, Mag- Scholarship Fund, 7120 S. 
deburg. Vokietija. Richmond, Chicago, IL 60629, 

Daugiau informacijos bei pra- USA. 

,BIMAI 

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

TEL: 1-800-772-7624 
Šiaurinėje dalyje — 699 L'rvtey Bivd. Eik Grove Viliage, L 60007 

TEL. 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 

Lietuvių jaunimo kadais 
mėgiamo klubo „Bunke

ris" šlovė, jau praeitis. Įvai
riausių nuomonių buvo apie 
jį, tačiau, jis suburdavo tau
tiečius į renginius, jaunimo 
koncertus ir diskotekas. Šiuo 
metu, kai užsienio lietuvių 
tarpe ima reikštis vis daugiau 
jaunimo, iškilo dilema, kur 
susiburti? 

Šeštadienį, gruodžio 27 d., 
į lenkišką klubą „Szarotka" 
sugužėję merginos ir vaikinai, 
laukė didžiojo finalo, kurio 
metu buvo išrinktos geriau
sios visų laikų lietuviškos 
dainos. 

Prieš tris mėnesius „Sa
vas radijas" paskelbė kon
kursą, kuriame galėjo daly
vauti visi mėgstantys lietu
višką muziką. Kaip sakė šio 
konkurso sumanytojas Darius 
Baltušis: „Reikia suteikti jau
nimui galimybę įdomiau ir 
turiningiau gyventi, susi
pažinti su lietuviškos muzikos 
naujovėmis bei prisiminti 
senas geras dainas. Daug kas 
klauso seniai pamėgtų at
likėjų dainų, todėl geriausios 
visų laikų dainos rinkimai čia 
turėtų tapti tradiciniai". 

Išties, šeštadienio vakarą 
prisirinko kone pilnas klubas 
tautiečių. Smagiai nusiteikę 
jaunuoliai buvo, vis dėlto, 
prižiūrimi Lino Kevličiaus 
apsaugos komandos. Vakaro 
vedėjai Kęstas ir Darius, 
pagal iš anksto suskaičiuotus 
balsus, skelbė 10 visų laikų 
geriausių lietuviškų dainų. 
Kiekvienos išrinktos dainos 
paskelbimui iš salės buvo 
kviečiami šmaikščiausi jau
nuoliai, „deleguoti" savo drau
gų. Tačiau, pasireikšti jiems 
taip ir nepavyko - skelbiama 
geriausioji daina ir kelios 
humoristinės eilutės, buvo 
jau parašytos. Tarp kiek
vienos skelbiamos dainos, jau
nimą linksmino lietuviškos 

• Grožvyda Giedraitis. 
IL, aukojo $10, kuriuos 
paskyrė a.a. Onos Kutkaitės-
Durbin fondui — Jurbarko li
goninės vaikų skyriui. Dėko
jame už auką. Lithuanian 
Mercy Lift. P.O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• 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 žimasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Tai - Jūsų laikraštis 
D R A U G A S 

• L i thuanian Mercy 
Lift dėkoja už aukas, kurias 
paskyrė šelpimui tuber
kulioze (TB) sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $51 
— Dalia Šaulys, IL. $30 — 
Kazys ir Bronė Markus, IL; 
Maria Zigaitis-Gelažius, FL. 
$25 — Nijole Zdanys, IL; 
Joseph ir Lillian Bannon. IL 
$20 ir mažiau — Stanley ir 
Jean Rymas, IL; Bernice 
Bankowski, IL; Aleksandras 
ir Elizabeth Verikas. WI. 
Dėkojame už aukas. Lit
huanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel . 708-952-0781. 
Tax ID #36-3810893. 
www.LithuanianMercyLif 
t.org arba 

l i t h u a n i a n m e r c y l i f t @ 
yahoo.com 

• L i thuanian Mercy 
Lift dėkoja už aukas, kurias 
paskyrė krūties vėžio anksty
vai diagnostikai Lietuvoje. 
Aukojo: $500 — K. A. Jučas. 
M.D., S.C., IL. $100 — 
Marjorie Klickna. IL. $50 — 
Dalia Šaulys, IL. $20 ir ma
žiau — Veronika Kiznis. IL: 
Anne O'Keefe, CA. Dėkojame 
už aukas! Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88. 
Palos Heights , IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893. 

www.LithuanianMercy 
Lift.org arba 

l i thuanianmercylift@y 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kur yra skir
ta šelpti sunkiai sergančius 
ligonius Lietuvoje. Aukojo: 
$200 — Arūnas ir Irena 
Draugelis, IL. $100 — 
Algirdas ir Amanda Muliolis, 
OH: Security Mortgage Inc/A. 
Naris, IL. $50 — Ann ir 
Richard Balconis. NY: Ann 
Stasukaitis. IN: K. G. Amb-
rozaitis, IN; Dolores Abdor-
holden. IL; Bornice Balaishis. 
IL: Algirdas ir Raminta Mar 
chertas. IL; Meilute Kuask. IL 
$30 — Mana Seduikas. IL. 
$25 — James ir Ann 
Druetzler. IL; Marija Vilutis, 
FL; Romanas ir Rasute 
Stropus, IL; Raymond Kazlai 
NY; Gediminas ir Sigita 
Damasius, IL; Vytautą* ir 
Genovaitė Musonis, IL: Marie 

Jagiella, IN: Adele Sakalas, 
IL $20 ir mažiau — Birutė 
Ashbergas. Louise Bedarfas, 
CA: Al Totilas, NE; Vytautas 
Matulionis, OH; Aldona Ma-
siulionis, NY; Lucy ir Albert 
Evans. IL; Gary ir Marika 
Neuhardt, IL; Renius Dičius, 
IL; Paul ir Hattie Balutis, IL; 
Joseph Urbaitis, IL; Irene 
Sullivan. IL; Walter ir Ge-
nevieve Atkenson, IL: Bernice 
Martus, IL. Dėkojame už 
aukas! Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-
952-0781. Tax ID 
#36-3810893. 

www.LithuanianMercyLift. 
org arba 

lithuanianmercylift@ 
yahoo.com 

http://www.LithuanianMercyLif
http://yahoo.com
http://www.LithuanianMercy
http://Lift.org
http://www.LithuanianMercyLift
http://yahoo.com

