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Siame 
numeryje: 
Nemokama krūt ies 
vėžio akcija Čikagoje. 

2psl. 

Doleriai žaliuoja. 
Tilžės Akto atmintis 
šaukiasi dėmesio. 

3 psl. 

Šiuolaikinės 
krikščioniškos muzikos 
festivalis. 
Džiaugsmingas 
dalyvavimas Mišiose. 
Daržai ir darželiai. 

4 psl. 

Gyvenimas Vezuvijaus 
papėdėje. Lietuvos 
ambasadorius apie 
Gruziją. 

5 psl. 

Sėkmingas Lietuvių 
operos pokylis. Kas 
pelnė daugiausia 
žymenų XI Teatro, 
festivalyje. Lietuviškos 
kūčios Union Pier, MI. 
Kalėdinių giesmių 
koncertas. 

6 psl. 

Sportas 
* Estijos sos t inėje sa

vaitgalį vykusiame pasaulio 
jaunimo (iki 19 metų) dešim
ties sportinių šokių čempionate 
Justinas Duknauskas ir Jeka
terina Degtiariova pateko j fi
nalą, tačiau užėmė paskutinę 
— 6-ąją — vietą. Planetos čem
pionais tarp 29 porų tapo Ru
sijos šokėjai — Konstantin Kas-
per bei Margarita Novickaja. 
Sidabro medalius iškovojo estai 
Marko Menine ir Maria Fessai, 
o bronzos apdovanojimais ten
kinosi lenkai Michal Stukan 
bei Izabela Janachowska. 

* Vokietijos antrosios ly
gos „Eisbaren" krepšinin
kus treniruojantis 43 metų 
Šarūnas Sakalauskas yra vie
nas iš kandidatų tapti Lenkijos 
nacionalinės vyrų krepšinio 
rinktinės treneriu. Apie tai pir
madienį buvo oficialiai infor
muota Varšuvoje vykusioje 
spaudos konferencijoje. 

* Rusijos šaškininke Ta
mara Tansykužina po metų 
pertraukos susigrąžino 2004 
m. pasaulio šaškių čempionės 
titulą, finaliniame žaidime 2:1 
įveikusi Olandijai atstovaujan
čią Olgą Kamyšlejevą. 

* Trečiąja pergalę iš ei
lės pasaulio taurės kalnų 
slidinėjimo varžybose iškovojo 
amerikietis Bode Miller, sek
madienį Kanadoje laimėjęs pir
mąjį sezone vykusį slalomo su-
permilžino rungties startą. Lai
mėjęs trejas varžybas, B. Mil
ler bandys išsikovoti vietą tarp 
garsiausių planetos slidininkų. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvoje vėl atvertos 
durys į kavkazcenter.com sve
tainę. 

* Pasauline AIDS dieną 
Lietuvoje sužibės tūkstančiai 
žvakių. 

* Lietuvoje trūksta pra-
mfE^i tu r i s t ams , teigia žino
vai. 

Valiutu santykis 
1 USD — 2.606 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Kandidatų Į min ist rus sąrašas — be staigmenų 

Naujasis premjeras A. Brazauskas (d) pateikė prezidentui kandidatų į mi
nistrus sąrašą. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius , lapkričio 29 d. 
(ELTA) — Pirmadienį ministras 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas prezidentui Valdui Adam
kui pateikė kandidatų į minis

t rus sąrašą. J a m e išliko anks
čiau prieštaringai ver t intų as
menų pavardės. Minis t ras pir
mininkas prisipažino, kad su 
koalicijos par tner ia is buvo kal

bėta, kad jie pakeistų nuo parti
jos deleguojamus kritikuotus 
kandidatus, tačiau jie nenusi
leido. 

Premjeras A. Brazauskas 
prezidentui siūlo palikti tuos 
pačius vadovus p?nkioms mi
nisterijoms: į aplinkos ministro 
postą yra siūlomas iki šiol šiai 
ministerijai vadovavęs socialde
mokra tas Arūnas Kundrotas, 
susisiekimo — taip pat socialde
mokratas Zigmantas Balčytis, į 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos vadoves postą yra 
siūloma Naujosios sąjungos ats
tovė Vilija Blinkevičiūtė, finan
sų ministro postą siūloma palik
ti socialdemokratui Algirdui 
Butkevičiui, užsienio reikalų 
ministro portfelį - Antanui Va-
lioniui. 

Į krašto apsaugos ministro 
postą nuo socialdemokratų yra 
deleguojamas Gediminas Kir
kilas, švietimo ir irokslo minis
tro postą - prieštaringai vertin

tas socialdemokratas Rimantas 
Vaitkus. 

Darbo partija išlaikė tuos 
pačius, neoficialiai skelbtus bei 
kritikos susilaukusius, savus 
kandidatus į ministrus: Kul
tūros ministeriją siūloma pati
kėti Vladimirui Prudnikovui, 
Teisingumo ministeriją - Gin
tautui Bužinskui, Ūkio ministe
riją - Darbo partijos vadovui 
Viktorui Uspaskichui. \ vidaus 
reikalų ministro postą Darbo 
partija siūlo Viktorą Muntianą, 
sveikatos apsaugos - Žilviną 
Padaigą. 

Žemės ūkio ministerijos va
dovės kėdę siūloma atiduoti 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos pirmininkei Kazimirai 
Prunskienei. 

Premjeras pripažino, kad 
pirmadienį ryte su koalicijos 
partneriais jis da r sykį aptarė 
partijų deleguojamus atstovus į 
ministrus. 

Nukel ta į 5 psl. 

Konservatorius 
neabejoja 
Ukrainos 

opozicijos 
pergale 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(BNS) — Tėvynės sąjungos 
(TS) vadovas Andrius Kubilius 
neabejoja, jog Ukrainos opozici
jos lyderis Viktoras Juščenka 
taps šios šalies prezidentu, o 
Rusija gaus skaudžią pamoką. 

„Aš tikiuosi, kad V. Juš 
čenka po trečiojo rato ar kito
kiu būdu taps Ukrainos prezi
dentu ir galėsime konstatuoti, 
kad Rusijai nepasisekė — ji pa
darė didžiules klaidas, kurios 
atsilieps siekiams kurti XXI-ojo 
amžiaus imperiją", pirmadienį 
Seime surengtoje spaudos kon
ferencijoje sakė konservatorių 
vadovas. 

A. Kubiliaus nuomone, įvy
kiai Ukrainoje gali turėti daug 
įtakos ne tik Rusijos, bet ir Bal
tarusijos, Moldovos perspekty
voms. 

„Ukrainoje šiandien kuria
ma Europos istorija. Tai. kas 
vyksta Ukrainoje, yra didžiulė 
pamoka Rusijai, didžiulė pamo
ka Rusijos demokratams ir pre
zidentui Vladimir Putin". pa
žymėjo jis. 

Kijeve apsilankę TS frakci
jos Seime nariai Julius Dau
tar tas ir Kazimieras Starkevi
čius mitinge įteikė Lietuvos tri
spalvę bei perskaitė daugiau 
kaip 80 Seimo narių pasirašytą 
paramos laišką. 

Ukrainos Aukščiausioji Ra-
da priėmė politinį sprendimą 
pripažinti prezidento rinkimų 
rezultatus negaliojančiais. 

Kaune pasaulį 
išvydo 

trejetukas 
Kaunas , lapkričio 29 d. 

(ELTA) — Kauno medicinos 
universiteto klinikose pirma
dienį po pietų gimė trynukai. 
Pirmoji pasaulį išvydo mergai
tė, po to — du berniukai. 

28 metų gimdyvė Daiva 
Kentnerytė gyvena Kauno rajo
ne. Ji turi dar du vaikus — 
dukrą ir sūnų. Trynukus mo
teris pagimdė natūraliai ir, pa
sak medikų, jaučiasi gerai. Be
je, daugiavaisio nėštumo ji su
laukė atsitiktinai, be dirbtinio 
medikų įsikišimo. 

Šis trejetukas — pirmasis 
Kauno medicinos universiteto 
klinikose šiais metais. Pernai 
čia trynukus pagimdė dvi, už
pernai — keturios motinos. 

Penktadienį „Finnair" lėktuvas į Lietuvą atskraidino Kalėdų senelį. Visus metus lauktą svečią iš Laplandijos oro 
uoste pasitiko Lietuvos Kalėdų senelis Kalėda (d), Suomijos ambasadorius Lietuvoje Timo Aleksi Lahelma ir 
būrys vaikų. Valdo Kopūsto (ELTA! nuotr. 

ŽIV atvejų skaičius Lietuvoje — vienas mažiausių 

V i l n i u s , lapkričio 29 d. 
(BNS) — Lietuvoje pastebimas 
vienas mažiausių Rytų Euro
poje naujų žmogaus imunodefi
cito viruso (ŽIV) atvejų skaičius 
— 1 mln. gyventojų užregistruo
jami 32 atvejai. 

Tai rodo praėjusią savaitę 
paskelbtos Europos AIDS ste
bėjimo centro naujausios ata-

Rytu Europoje 
skaitos duomenys. 

Estijoje pernai užregistruo
tas didžiausias naujų ŽIV atve
jų skaičius — 635 atvejai 1 mln. 
gyventojų. Po to eina Rusija, 
kur 1 mln. gyventojų pernai te
ko 276 nauji ŽIV atvejai, Uk
raina — 206, Latvija — 175, 
Baltarusija — 72, Uzbekija — 
70, Moldova — 60. 

Bendras užsikrėtusiųjų ŽIV 
skaičius Europoje didėja, tačiau 
pastebimai kinta ŽIV užsikrėti
mo būdai: mažėja ŽIV užsikrė
tusiųjų per injekcinių narkotikų 
vartojimą, daugėja ŽIV plitimas 
per lytinius santykius, bei ŽIV 
infekcija ,jaunėja": 73 proc. vi
sų naujų atvejų, nustatyti tarp 
asmenų, jaunesnių nei 30 metų. 

V . Uspask ichas: g y v e n i m e žmonės k lysta 
Vi ln ius , lapkričio 29 d. 

(BNS) — Darbo partijos va
dovas Viktoras Uspaskichas ti
kisi, jog kandidatų į ministrus 
reputaciją t ikr inusi Specialiųjų 
tyrimų tarnyba netur i jį kom
promituojančios medžiagos. 

„Nežinau, be t galiu nu
jaust i , jog nieko bloga, tik ge
ra", pirmadienį Seime sureng
toje spaudos konferencijoje sa
kė DP vadovas V. Uspaskichas, 
paklaustas , a r žino, kas apie jį 
yra parašyta STT pažymoje. 

Tačiau j is nea tmetė galimy
bės, jog apie ki tus Darbo parti
jos kandidatus į minis t rus gali 
būti pateikta ne tik teigiama 
informacija. 

„Jeigu jūs norite paklausti, 
a r žmonės klysta eidami gyve
nimo keliu — taip , jie klysta", 
pridūrė jis. 

Savo ruožtu, V. Uspaski
chas tikino, jog Darbo partija 
skirs ypatingą dėmesį savo mi
n i s t rų veiklai , s ieks vengti 
„kokių nors dirbtinų, tuo la
biau sąmoningų, interesų kon-

Seimo Darbo partijos frakcijos nariai Dangutė Mikutienė ir Viktoras Us
paskichas. Valdo Kopūsto ELTA) nuotr 

fliktų". 
Darbo partija Vyriausybėje 

siekia užimti 5 iš 13 ministrų 
postus. Pa ts V. Uspaskichas no
ri tapti ūkio ministru. 

Jo kritikai teigia, kad tokiu 
būdu jis siekia asmeninės nau
dos, mat, ūkio ministras turės 
galimybe dalyvauti Europos Są
jungos lėšų skirstyme. 

Lietuvės pastangomis 
susitarta dėl Europos 

Sąjungos biudžeto 
Briusel is-Vilnius, lapkri

čio 29 d. (BNS) — Lietuvos de
leguota Europos Komisijos narė 
Dalia Grybauskaitė Briuselyje 
išlaikė pirmąjį rimtą išbandy
mą biudžeto ir finansų komisa
rės poste. 

Po dvylika su puse valandos 
trukusių Europos Sąjungos Mi
nistrų Tarybos (MT) ir Europos 
Parlamento (EP) atstovų „su-

| taikinimo" derybų buvo priim-
\ tas D. Grybauskaitės pasiūlytas 

susitarimas dėl kitų metų ES 
; biudžeto išlaidų. 

Derybose sutar ta , jog išlai
dos neviršys 106.3 mlrd. eurų, 
nors biudžetą turėsiantis pa
tvirtinti Europos Parlamentas 
siūlė išlaidoms numatyti 111.4 
mlrd. eurų. 

Biudžeto projektą parengęs 
25-ių valstybių narių nuolatinių 
atstovų (ambasadorių) prie ES 
komitetas siūlė apriboti išlaidas 
105.2 mlrd. eurų, pati Europos 
Komisija — 109.5 mlrd. eurų. 

„Derybos buvo labai sun
kios, abi pusės rodė daug ambi
cijų. Džiaugiuosi, jog Komisijos 
iniciatyva pavyko rast i kompro
misą, kuris tenkina abi puses", 
telefonu sakė D. Grybauskaitė. 

Šaltinių teigimu, kelis kar
tus derybos buvo atsidūrusios 
ant žlugimo ribos. 

Kompromisas pasiektas po 
to, kai D. Grybauskaitės pasiū
lymu buvo sutar ta kitų metų vi
duryje padaryti biudžeto patai
sas pagal supaprastintą proce
dūrą, jeigu kiltų papildomų lėšų 
poreikis. 

D. Grybauskaitė pripažino, 
jog derybose su Ministrų Ta
ryba ir Europos Parlamentu jai 
pravertė Lietuvoje įgyta patir
tis. 

Finansų ministrės pareigas 
Algirdo Brazausko Vyriausybėje 
beveik trejus metus ėjusi D. 
Grybauskaitė pelnė griežtos fi
nansinės politikos šalininkės 
reputaciją. 

Pas iek tas kompromisas 
tenkina Europos Parlamento 
tikslą, jog ES biudžeto išlaidos 
viršytų 1 proc. ES bendrųjų na
cionalinių pajamų. 

Palyginti su 2004 metų biu
džetu, išlaidos kitais metais di
dės 6.5 mlrd. litų. Padidėjimas 
pirmiausia susijęs su dešimties 
naujų narių prisijungimu. Be
veik pusė visų biudžeto lėšų bus 
skirta žemės ūkiui. 

„Lietuvai yra garantuojama 
viskas, dėl ko buvo susitarta. 
Dabar tik nuo pačios Lietuvos 
priklausys, kiek ji sugebės pasi
imti", pažymėjo D. Grybauskai
tė. 

V. Landsbergiui — apdovanojimas 
„Už drąsą' . " 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(ELTA) — Vokietijos Aschaffen-
burg miesto muzikos mokykloje 
Europos Parlamento nariui pro
fesoriui Vytautui Landsbergiui 
iškilmingai į te iktas 2004 m. 
AschafFenburg miesto apdova
nojimas „Už drąsą". 

Kaip pranešė Užsienio rei
kalų ministerija, nuspręsdama 
apdovanojimą skirt i Lietuvos 
politikui, komisija pabrėžė, jog 
V. Landsbergis prisidėjo prie 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo, o tam reikėjo didelio as
meninio ryžto. 

V. Landsbergio apdovanoji
mas esą yra ir daugelio Lie
tuvos žmonių, drąsiai dalyva
vusių Nepriklausomybės at

kūrimo procese, įvertinimas. 
Profesorių su garbingu ap

dovanojimu pasveikino Lietu
vos ambasados Vokietijoje Bo
nos skyriaus ir lietuvių ben
druomenės Vokietijoje atstovai. 
Laurea tas susirinkusiesiems 
fortepijonu atliko Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio kūrinių. 

Bavarijos žemėje esančio 
AschafFenburg miesto apdova
nojimas „Už drąsą" įsteigtas 
Tėvui Bernardui, kuris 1631 m. 
Trisdešimtmečio karo sumaiš
tyje miestiečių prašomas savo 
asmeniniu pasiaukojimu apsau
gojo AschafFenburg miestą nuo 
nuniokojimo, atminti. Jis ski
riamas regioninėje ir tarptau
tinėje kategorijose. 

Liberalcentristų pirmininkui — 
bendražygių ultimatumas 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(BNS) — Liberalų ir centro są
jungą slegia ne tik po Seimo 
rinkimų likusi 1.2 mln. litų sko
la, bet ir nesutarimai partijos 
vadovybėje, kurios dalis su libe
ralcentristų vadovu Artūru Zuo-
ku jau kalba ultimatumų kalba. 

Šeštadieni Liberalų ir cen
tro sąjungos būstinėje A. Zuo-
kas susitiko su savo pavaduoto
ju Kęstučiu Glavecku, partijos 
valdybos nariu Gintaru Stepo-

', navičiumi ir liberalcentristų 
j rinkimų sąrašo vadovu Petru 

Auštrevičiumi. 
Pasak dienraščio „Respu-

1 blika", Vilniaus merui šis po
kalbis nebuvo malonus jau vien 

i todėl, kad susitikimo dalyviai 
i jam pateikė ultimatyvius reika-
l lavimus atsistatydinti iš parti

jos pirmininko posto. 
„Respublikos" žiniomis, A 

Zuokui to nepadarius, partijos 
bendražygiai užsiminė apie ga
limus nemalonumus šiuo metu 
teisme nagrinėjamoje liberal
centristų vadovui STT iškeltoje 
byloje. 

Vilniaus merui taip pat pri
minta apie galimus nemalonu
mus sostinės savivaldybės tary
boje. Vis garsiau kalbama, kad 

A Zuokui nepalikus Liberalų ir 
centro sąjungos vairo, Vilniaus 
vadovas gali likti be šio itin 
sunkiai ir gana skandalingai iš
kovoto posto. 

Seimo narys G. Steponavi
čius „Respublikai" patvirtino. 
kad dalyvavo susitikime su A 
Zuoku, tačiau teigė, jog tai te
buvo privatus pokalbis, kurio 
turinio jis nenorįs komentuoti. 

„Susitikimas kaip susitiki
mas, tačiau šio pokalbio turinys 
buvo nemalonus pirmiausia ne 
man asmeniškai, o neko
rektiškas veikimas prieš visą 
mūsų partiją", kiek atviresnis 
buvo A. Zuokas. 

A. Zuokas neslėpė, kad per 
šeštadienio susitikimą buvo 
spaudžiamas palikti Liberalų ir 
centro sąjungos pirmininko pos
tą, tačiau stebėjosi, kodėl tokia
me pokalbyje dalyvavo šiai par
tijai nepriklausantis P. Auštre-
vičius. 

Europar lamentaras , Libe
ralų ir centro sąjungos valdybos 
narys Eugenijus Gentvilas tei
gė, kad A. Zuoko karjera libe
ralcentristų vadovo poste jau 
turėtų būti baigta todėl, kad šis 
politikas „vertybinius dalykus 
nurašė arba atidėjo į šalį". 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
http://kavkazcenter.com
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NEMOKAMA KRŪTIES VEZIO AKCIJA 

KALĖDŲ DOVANA MOTERIMS 
Šių metų pirmą gegužės 

šeštadienį įstojimą į Europos 
Sąjungą šventė visa Lietuva. Po 
to visoje Lietuvoje Lithuanian 
Mercy Lift apmokamos krūties 
vėžio prifilaktiškai buvo daro
mos moterims mamografijos. 
Šiais metais dalyvavo moterys 
iš mažų miestelių, kaimų ir 
seniūnijų. Atlikta 1,500 patik
rinimų. 

Krūties vėžys yra pagydo
mas, jeigu moterys priprastų 
save pačios pasitikrinti kiek
vieną mėnesį, savaitę po mėne
sinių, tos, kur persirgo, taip pat 
tuo pačiu laiku kiekvieną 
mėnesį. 

Šiomis dienomis naujausia 
statistikos rodyklė rodė, kad 
JAV diagnozuotų krūties vėžiu 
randa kas tris minutes vieną, o 

kas trylika minučių viena mirš
ta . Šiais metais mirs 40,000 mo
terų. 

Geras pavyzdys, mano nuo
mone, yra Demokratų partijos į 
viceprezidentus žmona. Ji per 
televiziją prisipažįsta, kad nesi-
tikrindavo, 3 metus nepasidarė 
mamografijos. Bet ji turėjo 
žinoti, kad negerai, nes gydoma
sis ciklas yra gan stiprus, prieš 

LLD Biržų 
prez idente i 

s k y r i a u s onkologijos k lubas „S t enk imės nugalė t i ligas", išreiškė dėkingumą L i t h u a n i a n Mercy Lift 
P r a n e i Š l u t i e n e i už su t e ik t a s gal imybes mote r ims nemokamai a t l i k t i mamogramas ir k i t u s pa t ik r i -

LIETUVOJE ŽIV NUSTATYTAS 
BEVEIK ŠIMTUI MOTERŲ 

Artėjant gruodžio 1-ąją mi
nimai Pasaulinei AIDS dienai, 
kuri šiemet skir iama ŽIV 
užsikrėtusioms moterims ir 
merginoms, Lietuvoje jų jau 
užregistruota beveik šimtas. 
Lietuvos AIDS centro duome
nimis, iki šių metų lapkričio 
1-osios buvo užregistruotos 99 
ŽIV užsikrėtusios moterys, 
kurių dauguma (73) ŽIV užsi
krėtė, vartodamos injekcinius 
narkotikus, 23 — per lytinius 
santykius, 3 moterų užsikrėti
mo kelias nežinomas. 

Trys moterys, anot AIDS 
centro, ŽrV infekcija užsikrėtė 
per lytinius santykius nuo part
nerių, kurie buvo Alytaus ko
lonijos nuteistieji, infekuoti 
žrv. 

Iš viso iki šių metų lapkričio 
1-osios Lietuvoje užregistruoti 
957 ŽIV užsikrėtę asmenys. 
Pirmoji ŽIV užsikrėtusi moteris 
Lietuvoje nus ta ty ta 1990 
metais Vilniuje. 

Daugiausia ŽIV infekcija 
užsikrėtusių moterų gyvena 
Klaipėdos apskrityje (42). Šia
me regione tik 7. infekuotosios 
ŽIV užsikrėtė per lytinius san
tykius, likusios — vartodamos 
injekcinius narkotikus. 29 ŽIV 
infekuotos moterys užregistruo

tos Vilniaus apskrityje, 9 — 
Kauno, 6 — Panevėžio, 3 — 
Telšių, 2 — Panevėžio, po vieną 
Utenos ir Alytaus apskrityse. 

„19 ŽIV užsikrėtusių mote
rų vertėsi arba verčiasi prosti
tucija. Taip auga pavojus, kad 
per jų lytinius partnerius ŽIV 
infekcija gali išplisti ir bendroje 
visuomenėje", — sakė Lietuvos 
AIDS centro direktorius 
Saulius Čaplinskas. Pasak jo, 
daugiausia ŽIV infekuotų 
moterų, besiverčiančių prostitu
cija, užregistruota Vilniuje — 
devynios, 6 — Klaipėdos apskri
tyje, 1 — Mažeikiuose, 3 
besiverčiančios prostitucija yra 
užsienio pilietės. 

Beveik visos šiuo metu 
užregistruotos ŽIV užsikrėtu
sios moterys yra reprodukcinio 
amžiaus (išskyrus 3, kurioms 
yra daugiau nei 50 metų). „Dau
gėjant reprodukcinio amžiaus 
ŽIV infekuotų moterų, didėja 
pavojus perduoti ŽIV infekciją 
perinataliniu būdu, t.y. iš moti
nos savo kūdikiui", — pabrėžė 
AIDS centro vadovas. Jo 
teigimu, ta ikant perinatalinę 
ŽIV infekcijos perdavimo profi
laktiką, t.y. gydant nuo ŽIV 
motiną ir jos gimusį kūdikį, 
tikimybė užkrėsti vaiką šia 

infekcija sumažėja nuo 30 proc. 
iki 2 procentų. 

Atsižvelgdami į ŽIV infekci
jos epidemiologinę situaciją, 
šiuo metu AIDS centro medikai 
ragina visas nėščiąsias Lietu
voje pasitikrinti dėl ŽrV. 

Iš 99 ŽIV užsikrėtusių mo
terų penkios jau gimdė, viena jų 
— du kartus. Pirminiais duo
menimis, visi 6 ŽIV užsikrė
tusiųjų moterų pagimdyti kūdi
kiai gimė sveiki, t.y. 
neužsikrėtę ŽIV. 

Jauniausia ŽIV infekuota 
mergina infekcijos nustatymo 
metu buvo nepilnametė — 17 
metų, o vyriausia moteris — 68 
metų. Šios moterys ŽIV infekci
ja užsikrėtė per lytinius santy
kius. Iš 37 nuo AIDS mirusių 
asmenų Lietuvoje devynios 
buvo moterys. 

Pasak Jungtinių Tautų 
AIDS programą koordinuo
jančios organizacijos (UNAIDS) 
išplatinto pranešimo, moterys ir 
merginos labiau nei vaikinai ir 
vyrai rizikuoja užsikrėsti ŽIV. 
ŽIV infekcijos plitimą spartina 
seksualinė prievarta, kurią 
moterys ir merginos taip pat 
patiria dažniau nei vyrai. 

(BNS) 

PLACEBAS" — NEBLOGIAU NEI 
TIKRAS VAISTAS 

Norint išvengti širdies ligų 
komplikacijų, svarbiau gali būti 
ne tai, kokios tabletės varto
jamos, o tai. kaip reguliariai tai 
daroma. Mokslininkai pateikė 
įdomią idėją, kad, kol pacientai 
laikosi dienos režimo, tol gerai 
jų būklei palaikyti pakanka 
„placebo" („tuščio" vaisto). 

Durhem universiteto (JAV) 
mokslininke Bradi Granger su 
kolegomis analizavo beveik 
7,600 širdies ligomis sergančių 
asmenų klinikinio tyrimo duo
menis. Šie asmenys padėjo 
bandyti eksperimentini angio
tenzino receptorius blokuojantį 
ARBs vaistą, kuris atpalaiduo

ja kraujagysles ir mažina krau
jospūdy 

Išanalizavus duomenis, pa
aiškėjo, kad reguliariai vaistus 

vartoję pacientai du kartus 
sumažino tikimybę mirti iki 
tyrimo pabaigos, lyginant su 
tais asmenimis, kurie kartais 
pamiršdavo išgerti tabletę, 
nepriklausomai nuo to, ar šis 
vaistas buvo kontrolinis „place
bo", ar tikras vaistas su veiklią
ja medžiaga. Ekspertai įtaria, 
kad asmenys, griežtai laikęsi 
vaistų vartojimo tvarkos, taip 
pat dažniau nei kiti laikosi ir 
kitokio širdžiai naudingo reži
mo: reguliariai atlieka fizinius 
pratimus, gerai maitinasi, 
nerūko ir negeria. Jau vien šie 
dalykai greičiausiai yra nau
dingesni nei veiklių vaistų var
tojimas. 

B. Granger mano, kad me
dikams reikėtų bandyti atskirti, 
kurie pacientai vaistus tikriau-

Dr. V a l d i m i r a s C h i j e n a s , Vilniaus g imdymo n a m ų neona to logas , i r neona-
tologas dr . Eg id i jus Š i m k u s Visagino g i m d y m o s k y r i a u s a t i d a r y m e prie 
pulso oks ime t ro . M a t a v i m o apara tą g imdymo skyr iu i n u p i r k o L i t h u a n i a n 
Mercy Lift prez . P r a n ė Šlut ienė. 

siai vartos nereguliariai. J i 
mano, kad šiems pacientams 
reikėtų skirti daugiau dėmesio, 
suteikti reikiamos informacijos, 
kuri paskatintų laikytis svei
kesniu gyvenimo būdo. 

„Tai — žmonių pasirinkta 
kryptis", — sutiko Hayden 
Bosworth. t ir iantis pacientų 
motyvaciją Durhem veteranų 
medicinos centre. Pavyzdžiui, 
kai kurie mokslininkai nuolat 
domisi, ar yra tokių biochemi
nių testų, kuriais galima būtų 
patikimai nustatyti, ar pacien
tas vaistus vartoja reguliariai. • 

Tyrime naudotas vaistas 
vadinamas kandesartano cilek-
setilu. Šis ir daugelis kitų tos 
pačios klasės vaistų neretai var
tojami spaudimui mažinti. 
Širdies ir kraujotakos sistemos 

operaciją 12 savaičių chemote
rapijos ir dar radiacijos švieti
mai, ir tik tada operuos. 

Džiaugsmas nušvietė, kai 
sužinojau, kad Vilniaus univer
siteto Onkologijos instituto 
Chirurginės klinikos vadovas 
habil. dr. Valerijus Ostapenko, 
važiuojant atgal į Vilnių, nori 
sustoti su sūnumi Čikagoje po 
Krūties vėžio suvažiavimo San 
Antonio, Texas valstijoje. Kaip 
pereitais meta is , jis skaitys 
Krūties prevencijai skirtą 
paskaitą. Tuo pačiu išrūpinau 
lietuvių kalba paruoštą savi-
tikro akivaizdinę kasetę, nufil
muotą Kaune ir įkalbėtą lietu
viškai, kurią rodome per visą 
Lietuvą, kai dalyvavau su 
„Nedelsk" akcija. Tą kasetę 
Lietuvos moterims padovanojo 
Rita Gliaudelienė, kuri yra 

Kaišiadorių Moterų konsultaci
jos klinikos steigėja ir vedėja. 
Taip pat bus išdalinami Lit
huanian Mercy Lift išleisti sa-
vitikros lapeliai. 

Dr. Ostapenko sutiko be 
paskaitos apie krūties vėžį 
patikrint i moteris, kurioms 
reikalingas patikrinimas. 

Stanley Balzekas, Jr., su
tiko akciją atlikti Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje gruodžio 
13 d. Prašau registruotis, būti
nai reikia žinoti, kiek moterų 
dalyvaus. Mūsų pasikalbėjimas 
— moteris moteriai — bus kon-
fedencialus. Tel. 708-952-0781. 

Savitikros filmas bus ro
domas kas valandą nuo 3 iki 8 
vai. v. O dr. Ostapenko atvyks 7 
vai. vakaro. 

Pranė Š lu t ienė 

ŠOKOLADAS — PRIEMONE 
NUO KOSULIO 

Viena iš šokolado sude
damųjų dalių gali būti netgi už 
tradicinius „ v,aistus veiks
mingesnė priemonė nuo kosulio, 
teigiama naujo tyrimo išvadose. 
O dar geriau yra tai, kad iš 
kakavos išgaunamas junginys 
nepasižymi jokiais šalutiniais 
poveikiais, būdingais sinteti
niams preparatams nuo kosulio. 

Kosulio, kuris po virusinių 
infekcijų savaitėmis kankina 
ligonius, labai sunku atsi
kratyti — ypač todėl, kad dėl 
šalutinio poveikio pacientų 
negalima gydyti didelėmis opi-
atų pagrindu pagamintų pre
paratų dozėmis", — sakė tyri
mui vadovavęs krūtinės ląstos 
medicinos profesorius Peter 
Barnes iš Londono Impera
toriškosios kolegijos. • 

P. Barnes su kolegomis 
dešimčiai sveikų pacientų davė 
tabletes, iš kurių vienos buvo 
neveiklios (placebo), o kitose 
buvo iš kakavos gaunamos 
medžiagos teobromino arba 
etaloninės kosulį slopinančios 
medžiagos kodeino. Tuomet 
savanorių buvo paprašyta 
įkvėpti dujų su kapsaicinu — 
čili pipiruose randama medžia
ga, sukeliančia kosulį. Ši me
džiaga, bandant vaistus nuo 
kosulio, naudojama kaip indi
katorius. 

Išgėrus tabletę su teobro-
minu, kosuliui sukelti reikėjo 
įkvėpti trečdaliu daugiau dujų 
su kapsaicinu nei išgėrus 
kodeino tabletę. Kodeinas buvo 
tik truputėlį veiksmingesnis už 

ligos (padidėjęs spaudimas, 
infarktai, insultai ir kt) yra 
beveik 30 proc. mirčių 
priežastis visame pasaulyje. Du 
ankstesni tyr imai taip pat 
patvirtino, kad širdies ligomis 
sergantys pacientai būna geres
nės būklės, jei reguliariai varto
ja „placebo". Šis reguliarumas 
yra beveik tiek pat naudingas, 
kaip ir beta-blokatorių ar 
lipidų kiekį mažinančių vaistų 
vartojimas. Tačiau mok
slininkams sunku paaiškinti, 
kuo konkrečiai skiriasi pacien
tai, besilaikantys medikų 
instrukcijų, lyginant su tais. 

placebo. 
Organizacijos „British Lung 

Foundation" vadovė Helen Sho-
velton sakė: „Šio tyrimo rezul
tatai yra labai džiuginantys. 
Ilgai t runkantis kosulys būdin
gas pacientams, sergantiems 
plaučių ligomis, o gydymas 
teobrominu būtų pažangus šios 
problemos sprendimo būdas". 
Tačiau ji pataria kosulio kanki
namiems pacientams, prieš 
iškeičiant vaistus į šokoladą, 
pasitarti su šeimos gydytoju. 

Svarbu tai , kad kol kas 
neužfiksuota jokių šalutinių 
teobromino efektų. Tuo tarpu 
kodeinas yra narkotinė prie
monė, sukelianti mieguistumą, 
vidurių užkietėjimą bei kitus 
nepageidaujamus reiškinius. 
„Pacientams buvo duotas maž
daug dviejų kakavos puodelių 
atitikmuo. Kitas tyrimo tarps
nis — tirt i skirtingų dozių 
poveikį", — sakė P. Barnes. 

Mokslininkai mano, kad 
teobrominas veikia sensorines 
nervo klajoklio galūnes, esan
čias plaučiuose. Kapsaicinas 
šias nervų galūnes jaudina ir 
taip sukelia kosulį. Moksli
ninkai savo hipotezę patikrino 
keliuose skirtinguose eksperi
mentuose stebėdami teobromi
no poveikį jūrų kiaulytėms ir 
žmogaus trachėjos audiniui. 
Eksperimentų rezultatai pat
virtino, kad teobrominas tikrai 
stabdo kapsaicino sukeltą kla
joklio nervo depoliarizaciją. 

(Delfi) 

kurie jų kartais nesilaiko. 
Kitas, kiek prieštaringes

nis, paskutiniojo tyrimo rezul
tatas gali būti tas, jog asmenys, 
pareigingai vartojantys vaistus 
ir gyvenantys tiek sveikai, kiek 
įmanoma, gali gyventi taip pat 
sveikai ir tuo atveju, jei 
sumažintų vartojamų vaistų 
dozę ar vartojamą brangų 
veiksmingą vaistą pakeistų 
pigesniu pakaitalu, veikiančiu, 
kaip „placebo". „Tą, be abejonės, 
verta patikrinti", — sakė B. 
Granger. 
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Putojantys gėrimai -
sveikatai 

pavojingi 

Karštą vasaros dieną nere
tai pasvajojama apie šalto puto
jančio limonado gurkšnį. Tačiau 
medikai įspėja, kad tokia sva
jonė gali gerokai apgadinti 
virškinamąjį traktą. 

Šis pavojus medikų dėmesį 
patraukė po to, kai jiems teko 
gydyti moterį, susidraskiusią 
savo stemplę, bandant nuryti 
didelį gurkšnį šalto anglia
rūgštės prisotinto limonado. 

Apie moters sužeidimą, va
dinamą spontanine stemplės 
perforacija, arba Boerhaave sin
dromu, rašoma paskutiniame 
„Medical Journal of Australia" 
žurnalo numeryje. 

Fremantl ligoninės (Aus
tralija) chirurgė daktarė Hui 
Jern Loh rašė, kad 57 metų 
moteris po incidento t rumpam 
neteko sąmonės, jai suskaudo, 
ją supykino ir prasidėjo karš
čiavimas. Atlikus tyrimus pa
aiškėjo, kad pacientės stemplėje 
atsirado 10 centimetrų ilgio 
įtrūkimas. 

Spontaninė stemplės per
foracija pirmą kartą aprašyta 
1724 metais. Paprastai jos 
simptomas yra stiprus vėmi
mas. Stemplės trūkimo prie
žastis— greitas slėgio padidė
jimas. 

H. J. Loh ir chirurgas David 
Cooke mano. kad moteriai bery
j an t šaltą gėrimą stemplėje 
įvyko spazmas, o dėl jo ir dėl iš 
gėrimo besiskiriančių anglies 

dvideginio burbuliukų staiga 
padidėjo slėgis į stemplės sie
neles. „Mes taip manome, nes 
tai buvo šal tas putojantis gėri
mas, o jos gurkšniai buvo dideli. 
Šaltis ir gėrimo kiekis sukėlė 
spazmą stemplėje, dėl kurio 
užsivėrė er tmė tarp burnos ir 
žemesnės stemplės dalies. Iš 
gėrimo išsiskyrė burbuliukai ir 
slėgis gerokai padidėjo", — sakė 
H. J . Loh. 

Medikės teigimu, panašūs 
spontaninės perforacijos atvejai 
yra labai reti ir iki šiol aprašy
tas tik vienas panašus atvejus, 
kuomet moteris greitai rijo 
šal tą putojantį rūgšt ingumą 
neutral izuojančio p repara to 
gėrimą. 

Didžiausia spontaninės 
perforacijos t ikimybė tyko 
žmonių, kurie jau serga kito
mis stemplės ligomis — refliuk-
siniu ezofagitu, stemplės užde
gimu bei Bareto opalige. Ta
čiau, nors tokio nelaimingo 
atsit ikimo tikimybė ir nėra di
delė, medikams būtina žinoti 
apie šią pavojingą komplikaci
ją, kurios derėtų labiau tikėtis 
karš tomis vasaros dienomis. O 
tiems, kurie negali gyventi be 
šaltų putojančių gėrimų, medi
kė sakė: „Galbūt geriau būtų 
įpilti gėrimą į puodelį ir jį 
gurkšnoti lėtai, o ne ryti dide
lius gurkšnius tiesiai iš bute
lio ". 

(Delfi) 
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TILZES AKTO ATMINTIS SAUKIASI 
DĖMESIO 

ALGIS A. REGIS 

Aštuoniasdešimt šešerių 
metų Tilžės Akto sukaktis šian
dien reikalauja bent suglaustai 
pažvelgti, kas atsitiko su didele 
lietuvių tautos dalimi, vadina
ma Mažąja Lietuva, patyrusia 
tokį žiaurų gyvenimo likimą. 

Prabėgusio tūkstantmečio 
pradžioje to krašto žmonės, 
pasklidę plačiuose Baltijos 
pajūrio plotuose, ramiai kūrė 
savaimingą gyvenimo sant
varką, grindžiančią pamatus 
stipriai ateities valstybei. Bet 
tolimi įvykiai, nieko bendra 
neturintys su krašto gyvenimu, 
davė pradžią jo pražūčiai. 

Galingi Vakarų monarchai 
paskelbė Kryžiaus karus, kad 
išgelbėtų krikščionybės švent
vietes iš „netikėlių rankų". 
Tačiau ilgainiui — apie du šim
tus metų užtrukę, labai žiaurūs 
karai buvo pralaimėti, .o jų 
„karžygiai" blaškėsi po Europą, 
ilgėdamiesi žudynių ir grobio. 
Pagaliau šiems kryžiuočiams 
pavyko išsirūpinti naują misiją: 
skelbti krikščionybę Baltijos 
kraštams. 

Tais laikais lietuvių gentys 
buvo prisirišusios prie savo, 

ilgus amžius praktikuotos, tiky
bos, tampriai susijusios su jų 
kalba, kul tūra, papročiais ir 
pasaulėjauta. Kryžiuočiai visa 
tai paskelbė pagonybe, naikinti-
na visomis priemonėmis. Nau
dodami Kryžiaus karuose iš
mėgintus žiaurumus, jie vykdė 
ne Kristaus taikos ir meilės 
Evangelijos skleidimą, bet 
„ugnimi ir kardu" naikino tau
tą, net mažus vaikus „krikšty
dami kraujo krikštu", kad jiems 
laimėtų dangaus karalystę. Tai 
buvo didžiausia nelaimė lietu
vių tautai, kurios naikinimas 
tęsėsi ištisas kar tas . Tik Vy
tauto ir Jogailos epochiniu Žal
girio mūšiu buvo sustabdytas 
grėsmingas likimas. Bet Mažąją 
Lietuvą, nepaisant Vytauto 
atkaklių pastangų, nepavyko 
atgauti prieš jungtines Vakarų 
Europos užmačias. 

Mažosios Lietuvos žmonės 
ir toliau vykdę sunkią, sava
rankišką tautinę egzistenciją. 
Jie ištvėrė baudžiavą, ūkinę 
priespaudą, skurdinančius sve
timus karus, masinę maro epi
demiją, valdžios globojamų 
kolonistų antplūdį ir vokietini
mo pastangas. Tai lemtis, 
neturinti pavyzdžių Europos 

istorijoje. Reikia tik stebėtis, 
kad tokioje priespaudoje jie išsi
ugdė taut inius darbuotojus — 
pasauliečius ir dvasininkus — 
kaip Joną Bretkūną, 1590 m. 
išvertusį Šv. Raštą, Kristijoną 
Donelaitį 1769 m. sukūrusį 
klasikinę poemą „Metai" ir kt. 
Tokių l ietuvių kūrėjų veltui 
ieškotume tų laikų Didžiojoje 
Lietuvoje. 

Vokietijai pralaimėjus Pir
mąjį pasaul inį karą, lietu
vininkai subruzdo, pajutę, kad 
atėjo laikas patiems nuspręsti 
savo krašto ateitį. Tilžėje 1918 
m. lapkričio 30 d. Mažosios 
Lietuvos Tautinė taryba paskel
bė pasauliui, kad šis kraštas 
jungiasi prie bendros nepriklau
somos Lietuvos valstybės. Nors 
dėl tarptautinių politinių kon
spiracijų tik Klaipėdos kraštui 
pavyko sukil imo keliu grįžti 
prie tautos kamieno po 600 
metų svetimųjų priespaudos, 
tačiau nauja istorijos vaga teikė 
vilčių ir įkvėpimo ateičiai. 

Deja, klaikus likimas ir to
liau neapleido Mažosios Lie
tuvos. Net baisiausiame sapne 
niekas nebūtų susapnavęs, 
žodžiais nenusakomos tragedi
jos, išt ikusios šį kraštą po 

Antrojo pasaulinio karo. Mažo
sios Lietuvos gyventojai bado ir 
mirties siautulio buvo išblaš
kyti po tolimus svetimus kraš
tus, o jų šimtus metų gyventos 
tėviškės sunaikintos be likusio 
ženklo, kad anksčiau čia lietu
vininkų gyventa. Sunku ir be
tikėti, kad toks siaubingas tau
tos naikinimas galėjo įvykti 
šiais civilizuoto išprusimo lai
kais ir viso pasaulio akivaizdoje. 

Šiandieninė Mažosios Lie
tuvos būsena yra pasaulino 
politinio ir moralinio gyvenimo 
sampratos didžioji gėda bei 
nusikaltimas, neturintis sena
ties teisių tarptautiniuose ben
dravimuose. Nors ir kaip be
viltiškos atrodytų šio istorinio 
laikotarpio aplinkybės, išsi
laisvinusi tauta negali palikti 
šio krašto paveldėjimo teisių jo 
genocido vykdytojams. Niekas 
negali paneigti fakto, kad tai 
lietuvių tautos žmonės ir žemė, 
tūkstančius metų priglaudusi 
savo kovotojų bei darbuotojų 
aukas. Tilžės Akto 1918 m. lap
kričio 30-osios testamentas 
neturi išnykti mūsų mintyse ir 
širdyse. Šio Akto atmintis 
šaukiasi kiekvieno lietuvio 
dėmesio. 

PREZIDENTŪRA IR VYRIAUSYBE PAVEDĖ 
APSVARSTYTI 

2004 m. spalio 9 d. konfe
rencijos „Organizuoto ginkluoto 
pasipriešinimo prieš agresorius 
ištakos" rezoliucija buvo išsiųs
ta Lietuvos Respublikos prezi
dentui, Seimui ir Vyriausybei. 
Šiame dokumente buvo išdėsty
tas motyvuotas prašymas „pri
pažinti teisę į Antrojo pa
saulinio karo dalyvio (veterano) 
statusą" tiems Lietuvos gyven
tojams, kurie kariavo Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos kariniuose 
daliniuose, o taippat ginkluoto 
antisovietinio pasipriešinimo 
kovotojams—kariams savano
riams. 

Vyriausybės kancleris A. Z. 
Kaminskas, vykdydamas minis
tro pirmininko pavedimą, iš
siuntė tokio turinio 2004 m. lap
kričio 10 d. raštą Nr. 26-8812: 

„Krašto apsaugos ministeri
jai 

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai 

Teisingumo ministerijai 
Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centrui. 
Ministro pirmininko pave

dimu, prašyčiau kartu įvertinti 
Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 
d. sukilėlių sąjungos pateiktą 
rezoliuciją ir pasiūlymus dėl 
Antrojo pasaulinio karo dalyvių 
statuso ir apie pri imtus 
sprendimus iki 2004 m. gruo
džio 20 d. informuoti Vyriau
sybę". 

Lietuvos Respublikos prezi
dento priimamasis 2004.11.11 
raštu Nr. (ID-4297)-2D-Nr. 
5216 pranešė 1941 m. birželio 
22—28 d. sukilėlių sąjungos 
tarybos pirmininkui A. Žal-
dokui, kad konferencijos priim
toje rezoliucijoje iškeltus 
klausimus pavesta apsvarstyti 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui ir 
pareiškėjus „informuoti apie 
šios situacijos vertinimą bei ga
limus sprendimus". 

Reikia tikėtis, kad, svars
tant minėtose valstybinės val
džios institucijose rezoliucijoje 
iškeltus opius principinės svar
bos klausimus, bus išklausyti 
pareiškėjų argumentai ir mo
tyvų paaiškinimai. Kalba 
sukasi ne tik apie Lietuvos 
karių savanorių, dalyvavusių 
Antrajame pasauliniame kare. 
statusą, bet ir apie nelyginamai 
svarbesnę problemą. Lietuvos 
Respublika patyrė dviejų agre
sorių okupaciją. Sio istorijos 

tarpsnio vert inimas narystės 
NATO ir Europos Sąjungoje 
sąlygomis tampa išskirtinai 
svarbus. Savaime suprantama, 
kad analogiška situacija susi
darė ir Latvijoje bei Estijoje. 
Artėjant formalios Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 
Europoje 60-mečiui, konferen
cijos rezoliucijoje iškeltų klau
simų aktualumas nekelia abe
jonių. 

E d m u n d a s S i m a n a i t i s 

Konfe renc i jos „Orga
nizuoto g i n k l u o t o pas ip r i e 
š in imo p r i e š a g r e s o r i u s 
ištakos", įvykus ios 2004 m. 
spalio 9 d. K a u n e 

REZOLIUCIJA 

Konferencijos da lyv ia i , 
išklausę praneš imus: dr. 

Vytauto Dambravos „Ribben-
tropo-Molotovo pakto užkuli
siai", dipl. inž. Pilypo Naručio 
„Lietuvos aktyvistų frontas", dr. 
Sigio Jegelavičiaus „1941 m. 
birželio sukilimo organizavimas 
ir vykdymas", dr. Juozo Jan
kausko „Lietuvių fronto karinė 
organizacija 'Kęstutis ' ", dr. 
Rimanto Zizo „Lietuvos vietinė 
rinktinė", dr. Gintauto Sur-
gailio „Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdis", žurnalisto Edmundo 
Simanaičio „Antrojo pasaulinio 
karo dalyvio statuso klausimu", 

vertindami Lietuvos įsto
jimą į NATO ir Europos 
Sąjungą, kaip praėjusio am
žiaus tėvynės patriotų ir visų 
kartų kovotojų svarbiausiojo 
tikslo — saugios nepriklau
somybės atkūrimo įgyvendi
nimą; 

suvokdami Rytų imperinės 
politikos neigiamą įtaką, stab
dančią pilietinės visuomenės 
formavimąsi ir poreikį ugdyti 
pilietinę visuomenę, tobulinant 
švietimą bei puoselėjant tau-
tines-pilietines vertybes spartė
jančios globalizacijos sąlygomis; 

atsižvelgdami į tai , kad 
Vokietijos nacistinis ir Sovietų 
Sąjungos komunistinis režimas 
kartu suplanavo Antrojo pa
saulinio karo pradžią ir, užgro
bę nepriklausomų valstybių te
ritorijas, tarp jų ir Lietuvos, 
vykdė jose karo nusikaltimus ir 
genocido politiką; 

atsižvelgdami į tai , kad 
dalis okupuotos Lietuvos 

žmonių buvo priversti kariauti 
ir vieno, ir kito okupanto kari
niuose daliniuose; 

atsižvelgdami į ta i , kad 
okupuota Lietuvos Respublika 
niekada negalėjo būti antihit
lerinės ar kitokių koalicijų nare; 

atsižvelgdami į tai , kad 
okupuotoje Lietuvoje vyko anti-
sovietinis ir antinacinis bei pi
lietinis pasipriešinimas; 

atkreipdami dėmesį į tai, 
kad Antrasis pasaulinis karas, 
Vokietijai kapituliavus 1945 m., 
Lietuvoje baigėsi aštuoneriais 
metais vėliau, būtent, 1953 m., 
o pavienės kovos truko ilgiau; 

atsižvelgdami į tai , kad 
abiejų agresorių — totalitarinių 
režimų nus ikal t imus taikai, 
karo nus ikal t imus ir nusi
kaltimus žmoniškumui (genoci
das) pasmerkė: 

nacizmo įvykdytus — 
Niurnbergo Tribunolas 1946 m., 

komunizmo piktadarystes 
— Vilniaus tarptaut inis 
visuomeninis Tribunolas 2000 
m.; 

konstatuodami, kad „LR 
įstatymas dėl Lietuvoje gyve
nančių Antrojo pasaulinio karo 
dalyvių, kovojusių antihitle
rinės koalicijos pusėje, statuso, 
taikomas t ik t iems Lietuvos 
gyventojams, kurie kovojo so
vietų pusėje, o Lietuvos žmonės, 
kariavusieji vokiečių pusėje, 
diskriminuojami; 

kad „LR įs tatymas dėl 
Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio 
tarybos 1949 m. vasario 16 d. 
Deklaracijos" patvirtino istorinį 
faktą, jog LLKS Taryba „buvo 
vienintelė teisėta valdžia oku
puotos Lietuvos teritorijoje"; 

kad sus idarė paradoksali 
kolizinė situacija, kai, teisėtos 
valdžios kontroliuojami, LLKS 
Gynybos pajėgų kovotojai — 
kariai savanoriai ignoruojami, 
nes j iems nesuteikiamas 
Antrojo pasaulinio karo dalyvio 
statusas, o okupacinės sovietų 
armijos kar iams — dėmesys ir 
privilegijos. 

P r a š o L i e t u v o s Respub
l ikos p r e z i d e n t o , Se imo i r 
Vyr i ausybės 

imtis priemonių atitaisyti 
įsisenėjusią teisinę, moralinę ir 
materialinę skriaudą garbaus 
amžiaus sulaukusiems ir jau 
Anapilin išėjusiems Lietuvos 
kariams, o drauge ir tėvynės 
istorijai, būtent: 

1. pašalinti iš nacionalinės 

teisenos terminą „antihitlerinė 
koalicija", kaip būdingą klaidi
nantį sovietmečio reliktą; 

2. pripažinti teisę į Antrojo 
pasaulinio karo dalyvio (vetera
no) statusą: 

— visiems Lietuvos gyven
tojams, kurie kariavo Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos kariniuose 
daliniuose; 

— 1941 m. Birželio suki
lėliams, savisaugos batalionų 
kar iams, Tėvynės apsaugos 
r inktinės kar iams, Lietuvos 
Vietinės rinktinės kariams; 

— LLKS apygardų laisvės 
kovotojams, o taip pat kitų 
organizuoto ginkluoto pasi
priešinimo okupantui struktūrų 
kovotojams — kariams savano
riams; 

3. nepripažinti Antrojo pa
saulinio karo dalyvio statuso 
asmenims, vykdžiusiems karo 
nusikalt imus, nusikaltimus 
žmoniškumui (genocidas), tar
navusiems ar dirbusiems oku
pantų represinėse struktūrose, 
pvz., NKVD, MVD, NKGB, 
MGB, KGB, naikintojų (stribų) 
būriuose, Smerš tarnyboje, SiPo 
(saugumo policija), SD (saugu
mo tarnyba), GeStaPo (slaptoji 
valstybės policija) ir pan. 

Konferencija reiškia įsi
tikinimą, 

kad „Įstatymo dėl Antrojo 
pasaulinio karo dalyvio statuso" 
pataisymai parodytų visuo
menei okupantų supriešintos 
tautos dar vieną simbolinį susi
taikymo ženklą ir liudytų siekį 
užbaigti okupacijų sukeltą 
sumaištį ir priešiškumą. 

Tėvynę turime vieną ir tą 
pačią, o jos vardas — Lietuva. 

Konferencijos pirmininkas 
dr. J u o z a s J a n k a u s k a s — 
Lietuvos kariuomenės karių, 
nukentėjusių nuo sovietinio ir 
nacistinio genocido, artimųjų 
sąjunga. 

Kitų visuomeninių organi
zacijų atstovai: 

Alfonsas Ž a l d o k a s — 
1941 m. Birželio sukilėlių 
sąjunga 

A n t a n a s Pau l av i č iu s — 
Lietuvos vietinės rinktinės 
karių sąjunga 

A l g i r d a s P e t r u š e v i č i u s 
— Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjunga 

A n d r i u s R o n d o m a n s k i s 
— Lietuvos laisvės armija 

D R A U G A S , 2004 m. lapkr ič io 30 d., a n t r a d i e n i s 3 

DANUTE BINDOKIENE 

Doleriai žaliuoja 

Padėkos dieną daug didžiųjų parduotuvių 
buvo uždaryta. Tačiau t ik naivuol is 
pamanytų, kad verslininkai savo darbuo

tojams bei pirkėjams suteikė progą pabūt i su 
šeima, pavalgyti tradicinius Padėkos dienos 
pietus, padėkoti Dievui už suteiktas gėrybes... 
Deja, taip nėra. Tai tik skuboto pasiruošimo po 
Padėkos dienos penktadienio azartui metas , 
tikintis, kad iš pat ankstyviausio ryto parduo
tuves užtvindys pirkėjai, ieškodami pigesne 
kaina parduodamų prekių — Kalėdoms! Tad 
kiekviena didžioji parduotuvė penk tad ien io 
ryte stengiasi kuo anksčiau duris atverti , kuo 
daugiau dolerių susižerti. 

Ypač šiemet. Buvo kažkaip net gėda, kai 
televizijos laidose parodytos ilgiausios eilės 
žmonių, kone nuo vidurnakčio išsirikiavusių 
prie parduotuvių durų, skaičiuojančių minutes , 
kuomet jos bus atidarytos. Kiekvienas būsima
sis pirkėjas iš anksto žinojo, kuri prekė toje par
duotuvėje pigesnė, ką pirmiausiai griebti, vos 
tik įsiveržus į vidų. O veržėsi žmonės tikrąja to 
žodžio prasme: stumdydami vieni ki tus, nesi
laikydami jokių eilinių mandagumo taisyklių, 
kad tik gautų norimą prekę, kad po to galėtų 
pasigirti, kaip jiems gerai pasisekė... 

Nėra abejonės, doleriai labai vešliai žaliuo
ja, nors karštligiškasis „pirkimo sezonas" vos 
prasidėjo. Verslininkai trina rankas iš džiaugs
mo ir tvirtina, kad šiemet pirmosios kalėdinio 
azarto dienos buvusios bent 12 proc. pelninges
nės, kaip pernai. Kas žino, kiek įplaukų jos 
atneš iki gruodžio 25-osios. 

Prez. George W. Bush prieš rinkimus daug 
kartų tvirtino, kad Amerikos ekonomika kas
dien šuoliais kopia aukštyn. Jeigu kas tuo 
abejojo (ypač žmonės, praradę darbus), tai pir
mosios po Padėkos dienos minios parduotuvėse 
akivaizdžiai paliudijo jo žodžius — ir pažadus, 
kad bus dar geriau. Tie, ilgose eilėse da r 
ilgesnes valandas stovėję, būsimieji pirkėjai, 
atrodo, buvo pamiršę, kad šiuo metu valstybė 
įsivėlusi į nuostolingą karą, kad nuolat m u m s 
grasina teroristiniai išpuoliai, kad pagaliau 
Kalėdos yra Dievo Sūnaus Gimimo šventė, o ne 
dovanų šūsnys po dirbtine eglute, papuošta 
dirbtiniais blizgučiais. 

Praėjusį sekmadienį prasidėjo Adventas — 

keturios simboliškos Kristaus laukimo savaitės 
(pagal Senąjį Testamentą, žmonija Išganytojo 
laukusi 4,000 metų). Tas laukimas išsipildė 
Kalėdų naktį , kai pasauliui gimė Atpirkėjas. 

Deja, Jo Gimimo šventė tarytum pranyksta 
po visais pasiruošimais, renginiais, pirkiniais ir 
įtampa, kurią daugelis šiuo metų laiku patiria, 
kaip tik dėl noro viską atlikti laiku. Nesu
praskite klaidingai — reikia ir pasiruošimo, rei
kia dovanų, reikia eglučių ir net Kalėdų sene
lio... Visa ta i apsupa Kalėdas džiaugsmo 
skraiste, išskiria šią šventę iš kitų metinių 
šventadienių. Tačiau niekuomet netur ime 
užmiršti, kam ta šventė skirta! 

Kristus — Meilės nešėjas; Gerumo ir 
Atlaidumo Dievas. Ta meile Jis dosniai dalinasi 
su visa žmonija, jeigu nuo šios dieviškos 
Dovanos ji pati nenusigręžia. Kiekvienas, save 
vadinantis krikščioniu, privalone sekti Kristaus 
pavyzdžiu ir dalintis meile ne tik su savo drau
gais, šeima, artimaisiais, bet su kiekvienu, ypač 
vargstančiu. 

Pirkdami dovanas savo brangiesiems, ne
pamirškime tų, kurie apleisti, kuriems niekas 
nieko nedovanoja. Tai našlaičiai, seneliai, 
benamiai, draugiavaikės šeimos, vargstantys 
mūsų taut ieč ia i . Turime BALFą, tur ime 
„Lietuvos Vaikų viltį", „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetą, „Vaiko va r t a i į mokslą", 
A.P.P.L.E. organizaciją, „Saulutę", Partizanų 
globos fondą, Religinę šalpą. Lietuvoje sėkmin
gai darbuojasi ir vargą mažina LR prezidento 
žmona Alma Adamkienė per Almos fondą (jį 
šiame krašte globoja JAV LB Socialinių reikalų 
taryba)... Kiekvieną šių organizacijų pažįs
tame, pat ikime, nei viena niekuomet nėra 
suteršusi savo vardo a r veiklos korupcija, 
savanaudišku lėšų panaudojimu. Taip pat 
turime lietuvišką spaudą, laukiančią aukos, 
naujų skaitytojų. Pagalvokime, kokia prasmin
ga kalėdinė dovana būtų užprenumeruoti 
„Draugą" savo tėvams, seneliams, vaikams; 
bibliotekai, mokyklai, organizacijai Lietuvoje. 
Tokia dovana lankytų visus metus ir primintų 
asmens, ją dovanojusio, gerą širdį. Tad, prieš 
išleisdami savo dolerius pigiems blizgučiams, 
pagalvokime apie tikrąją Kalėdų prasmę... 

VASARA LIETUVOJE 
ĮERONtMAS TAMKUTONiS 

Nr.11 

Prie bažnyčios yra senelių prieglauda, o šalia 
jos nedidelis, gražiai sutvarkytas ir prižiūrimas 
sodelis su daugybe įvairių gėlių. Sodelyje yra 
meistriškai pastatytos-sulipdytos iš nedidelių 
akmenukų ir cemento tvorelės bei šulinio 
rentinys. Kadangi lietus lynojo, sodelyje ir aplink 
bažnyčią tesimatė tik vienas k i t as skubia i 
praeinantis asmuo. Pagal anksčiau čia besi
lankiusio pasakojimus, prie bažnyčios esančioje 
prieglaudoje galima pernakvoti už dešimt litų ir 
priedui ryte dar gauti pusryčius. 

Kaltinėnų apylinkėse matėme maža i 
ūkininkų sodybų. Ar ūkininkai, paliko žemę ir 
išsikėlę į miestus, nesutikus vietinių žmonių 
neteko sužinoti. Popietę, grįžtant į Kauną, teko 
pervažiuoti Šiauliai-Tauragė geležinkelio bėgius 
netoli Viduklės. Mintyse prisiminiau, kad lygiai 
prieš 60 metų, 1944-ais m. liepos 12 d. kar tu su 
pusbroliu, tik baigusiu gimnaziją pirma išmetę 
savo lagaminus, iššokome šioje vietoje iš einančio 
traukinio. Pasirodo, prekinis traukinys važiavo 
gana greitai, nes mums teko grįžti atgal beveik 
vieną kilometrą, kol pievoje radome savo lagami
nus. 

Grįžtant Vilniaus-Klaipėdos grei tkel iu, 
priešais Raseinius, yra, kaip lankstinukas sako, 
kaimo turizmo sodyba „Karpynė". Kompleksas, 
Lietuvos mastu, didelis, susidedantis iš kelių 
didesnių ir mažesnių pastatų. Jame yra keletas 
poilsio namukų, maudymosi baseinas, sporto 
salė, krepšinio ir tinklinio aikštelės, p i r t i s . 
Aplink esančiuose tvenkiniuose aiškiai matyti 
plaukiojantys didžiuliai karpiai ir kitokios žuvys. 
Vasaros metu čia ruošiamos karpių žvejojimo 
varžybos, savaitgaliais taip pat rengiami koncer
tai su žinomais dainininkais bei muz ikan tų 
grupėmis. 

Kitą savaitę, besilankant Vilniuje vienoje 
šeimoje, seimininkas pasiūlė nuvykti į Trakus. 

— Aš juose jau esu keletą kartų buvęs, — 
atsakiau jam. 

— O ar esi buvęs senuose Trakuose, Vytauto 
gimtinėje9 — paklausė jis. 

— Ne, nebuvau. 

— Tai važiuojame, kad ir šią popietę. 
Kelias į Trakus netolimas, kaip kelio rodyklė 

rodo — vos 23 kilometrai. Priartėjant prie Trakų, 
iš pakelėse augančių javų ir žolių buvo matyti, 
kad čia žemė eina keistais ruožais — smėlėtuose 
laukuose maišosi juodžemio juostos. Senieji 
Trakai ir apie juos esantys pastatai , istoriko 
pasakojimu, turi įdomias praeitis ir buvusius 
savininkus. Aprodė ir pačios pilies buvimo vietą, 
buvusių gynybinių sienų vietą ir prie jų buvusius 
vandens tvenkinius, kurie dabar, pakeitus van
dens tekėjimą, liko sausi. 

Grįžtant prie mašinos, kai istorikas dar 
pasakojo apie buvusią pilį, jo žmona nuskynė 
pakelėje žolę ir paklausė manęs, ar aš žinau, 
kokia tai žolė. Pirmą kartą matydamas tokį 
augalą, t ik patraukiau pečiais, reikšdamas savo 
nežinojimą. 

— Čia yra laukiniai dobilai, — pasakė ji, 
paduodama man žolę. 

Nustebęs atidžiai pažvelgiau į t rumpais, bet 
pailgais lapais augalą, pirmą kartą savo gyve
nimą matomą. Augdamas Lietuvoje, pažinau 
dviejų rūšių dobilus — raudonus ir baltus, o apie 
laukinius — niekad nesu girdėjęs. Smėlėtame 
lauke šalia kelio baltavo kažkokių žemų pasėlių 
laukas. 

— Kas čia pasėta? — paklausiau savo šei
mininkų. 

Peršokus griovį, patekome į žydinčių grikių 
lauką. Tokie maži, pilkais žiedais žydintys, 
stiebeliai, augantys maždaug po 5 centimetrus 
vienas nuo kito. 

Kitą dieną su pažįstamu vilniečiu nuvykau į 
privačias, j au keletą metų veikiančias, kapines 
aplankyti jo palaidoto brolio kapą. Kapinės yra 
gražioje vietoje už miesto, šalia Nemenčinės plen
to. Kapinės neįprastai išplanuotos — kelios pail
gų, siaurų kapų eilės, kur ias skiria paliktų 
aukštų pušų juostos. Laidojimo sklypas šiose ka
pinėse kainuoja du tūkstančius litų Kapai yra 
lankomi ir gražiai prižiūrimi. Buvo neseniai 
supiltų kapų, dar apdėtų nuvytusiais vainikais. 

Bus daug iau . 
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Š.m. lapkričio 13 d. minint Šv. Kryžiaus Čikagoje (buvusios lietuvių) parapijos 100 metų sukakti, 
Mišias koncelebravo vysk. Paulius Baltakis, OFM (kairėje), kun. Antanas Gražulis, SJ, ir daug kitų 
lietuvių ir nelietuvių kunigų. 

Edvardo Šulaičio nuotr. 

KAD DALYVAVIMAS MIŠIOSE TIKRAI BUTŲ 
DŽIAUGSMINGAS 

1. Atėję į bažnyčią, prik
laupkite — tai parodys pagarbą 
Kristui. 

2. Giedokite visas giesmes, 
net jeigu neturite gero balso. 
Dievas įvertins jūsų pastangas. 

3. Kalbėkite Tėve Mūsų 
maldą garsiai ir aiškiai. 

4. Šv. Rašto skaitiniuose 
raskite bent vieną vietą, kurią 
galite pritaikyti savo dabarčiai. 

5. Stenkitės įsisąmoninti 

bent vieną mintį iš pamokslo. 
6. Remkite savo parapiją 

kiek galima dosnesne auka, nes 
ji simbolizuoja jūsų tarnavimą 
Dievui ir Jo Bažnyčiai. 

7. Atkreipkite dėmesį į Eu
charistinės maldos grožį ir prasmę. 

8. Padarykite šv. Komuniją 
t ikrai prasmingu veiksmu, 
kuris jus suartina su Jėzumi 
Kristumi. 

9. Išeinant iš bažnyčios, 

BERŽAI IR 
KAŠTANAI 

Klaus imas . „Noriu Jūsų 
paklausti, kaip išauginti kaš
tano medį iš sėklų. Esu mėgi
nęs, bet vis nesisekė. Ta pati 
istorija su beržais. Kodėl jie 
neišauga? Turbūt yra specialios 
priemonės tam ir metų laikas 
labai svarbu. Jūsų straipsniai 
labai vertingi augalų ir gamtos 
mylėtojams. Dėkoju ir linkiu 
sėkmės". 

K a š t a n a s (paprastasis), 
angį. „Common chesnut", kar
tais vadinamas „Horse ches
nut", lot. Aesculus Hippocas-
tanum. Pavadinimas kilęs iš 
graikiškų žodžių hippos — 
arklys, ir kastanon — riešutas. 
Matyt, lietuviai „pasiskolino" 
antrąją šio sudėtinio daik
tavardžio dalį ir medį vadina 
kaštanu. Beje, seniau kaštanais 
kai kuriose vietovėse buvo še
riami arkliai (dėl to tas „horse" 
epitetas), tai ne vien maistin
gas pašaras, bet suteikiantis 
arkliams daugiau ištvermės. 

Kaštanas yra patrauklus 
medis — išauga iki 100 pėdų 
(30 m) aukščio, gražiai šakojasi, 
o dar gražiau žydi (balan
džio-gegužės mėn.) didelėmis, 
stačiomis baltų žiedų kekėmis, 
įsižiūrėkite į žiedus: kiekvienas 
truputį primena mažą orchi
dėją! Kaštanai kilę iš Rytų 
Europos, Balkanų, Kaukazo, 
bet išplitę visoje Europoje. 
Amerikoje jie anksčiau taip pat 
buvo gausūs, bet dabar gan 
reti, savaime neauga, nes prieš 
daugiau kaip pusšimtį metų 
kaštanus buvo užpuolusi liga ir 
kone visus sunaikino. Tiesa, kai 
kur jau vėl matome užaugusių 
medžių, bet jų prie gatvių nebe-
sodina, kad kaštanų aštrios ir 
nemažos sėklinės, krisdamos 
neužgautų praeivių... 

Kaštanų lapai ta ip pat 
įdomūs — kiek primenantys 
rankos plaštaką su išskėstais 
pirštais. Mediena nelabai tinka 
panaudoti komerciniai, tačiau 
ji atspari drėgmei — nesupūva 
net ilgai išgulėjusi vandenyje, 
dėl to tinka tvorų kuolams ir 
pan. 

Kaštanų sėklų dėžutės ža
lios, spygliuotos. Jos perskyla 
pusiau, o viduje yra dvi ar dau
giau rudos sėklos, kurias labai 
mėgsta voverės. Jos dažnai 
kaštanų sėklas „paslepia" 
žemėje ir pamiršta, o sėklos po 
kiek laiko išdygsta. Beje, kaš
tanas visų pirma išleidžia ilgą, 
tiesią šaknį, kuri jam užtikrina 
maistą ir vandenį, o tik po to 
išauga lapai. Taigi, atrodytų, 

kam nors nusišypsokite ir 
pasakyki te l abas . Draugiška 
šypsena turi daug galios. 

10. Pasilikite bažyčioje iki 
nutils paskutiniai giesmės aidai 
(įsijunkite į tos giesmės giedo
jimą). Atsiminkite, kas pirmasis 
išėjo iš Paskut inės vakarienės 
kambario... 

Švč. M. Marijos Gimimo (Mar-
ąuette Park, Chicago) biuletenis, 
2004.11.28. 

kad nesunku kaštano sėklas 
sudaigyti. Truputį keista, kad 
J u m s nepavyko. Galbūt dėl to, 
kad sėklos buvo pernokusios. 
Kaštano sėklos labai greitai 
praranda daigumą, todėl reikia 
jas į žemę sukišti dar ne visai 
išnokusias, ne per daug su
kietėjusias a r sudžiūvusias. 
Žemės kokybė nesvarbi , bet 
būtina drėgmė. Parinkite sėklų 
anksti rudenį, kai tik pradeda 
kristi (sėklos tur i būti rudos, 
nes, vos išriedėjusios iš savo 
„apsaugos" papras ta i yra 
balsvai gelsvos), visiškai 
išsivysčiusios, be jokių, pažei
dimų. Įkiškite į žemė lygiąja 
puse į viršų (apačioje yra tary
tum „bamba", ta i iš jos išdygs
ta šaknis), gerai prispauskite 
žemės sluoksniu — apie 2-3 
colių storio, laikykite drėgnai. 
Pavasarį turė tų išdygti. Tiesa, 
k a š t a n u s re ik ia persodinti 
mažus, nes vėliau, kaip jau 
minėjau, jų šaknys įleidžiamos 
labai giliai ir sunku iškasti. 

B e r ž a s , angį. „Birch", pri
klauso Betuceae Šeimai. Ka
dangi beržų yra įvairių rūšių, o 
Jūs nepaminėjote, kokio beržo 
sėklas mėginote sudaigyti, tai 
kalbėsiu apskr i ta i . Beržas 

Šiaulių vyskupijos katalikų 
evangelizacijos centras ir Ge
rosios naujienos centras (įsi
kūręs Vilniuje) organizuoja 
šiuolaikinės Krikščioniškos mu
zikos festivalį —konkursą „Sie
los 2004", kuris šiais metais 
(gruodžio 4 d.) pirmą kartą vyks 
Šiauliuose, kino i r kultūros 
centre „Saulė". 

Šiuolaikinę krikščionišką 
muziką vieni pirmųjų Lietuvoje 
pradėjo propaguoti vienuoliai 
broliai pranciškonai, po to so
lidžius festivalius rengė Gedi
minas Jaunius (dabar dirbantis 
„TV3 pagalboje"). Naują kvė
pavimą šis festivalis įgavo 
prieš 3 metus, pradėjus orga
nizuoti „Sielos" kasmetinius 
Respublikinius festivalius įvai
riose Lietuvos vietovėse. Pas
kutinis „Sielos 2003" festivalis 
vyko Vilniuje, „Karolinos" klu
be, kur dalyvavo geriausios 
Lietuvos šiuolaikinės krikščio
niškos muzikos grupės. Jis su
t raukė per 1,000 šiuolaikinės 
krikščioniškos muzikos klausy
tojų. Šiais metais nusimato, 
kad festivalyje dalyvaus apie 20 
grupių a r pavienių atlikėjų ir 
koncertas tęsis per 6 valandas. 
Šie festivaliai turi ekumeninę, 
dialogo dvasią, nes atlikėjai ir 
koncerto klausytojai priklauso 
įvairioms krikščioniškoms baž
nyčioms. 

Pasaulyje yra nemažai šiuo
laikiniu stiliumi atl iekančių 
krikščionišką muziką grupių, 
kurios yra profesionalios ir 
populiarios. Nepaneigiama, kad 
šiuolaikinė krikščioniška muzi
ka užima reikšmingą nišą visos 

muzikos pasaulyje. Šiandien ji 
jau yra virtusi 450 mln. dolerių 
industrija ir jos populiarumas 
vis auga. „Geriausias būdas, 
kaip skelbti Evangeliją šių 
dienų žmonėms, yra rokenro
las", — yra sakęs garsus muzi
kantas ir bendruomenės „Je-
sus House" („Jėzaus namai") 
įkūrėjas Rendu Matthews. — 
Šios kartos sakykla yra gitara". 
Į šiuolaikinę krikščionišką mu
ziką įeina lyriškos baladės, 
„blues", rokenrolas, rokas ir 
kiti šiuolaikiniai muzikos stiliai. 

Nelengva apibrėžti aptaria
mos muzikos pradžią, ji turėjo 
įvairias vystymosi pakopas, pa
sižymi stilių įvairove ir dina
miškumu. Tačiau daug apžval
gininkų pastebi, kad tam tikra 
simboline pradžia galima lai
kyti 1972 metais vykusį rengi
nį „Ehpo — 72" Dalase (JAV), 
kai tūkstančiai žmonių susi
rinko į pirmąjį masinį krikš
čioniškos muzikos koncertą. 
Daugybė pavyzdžių buvo ir iki 
tol, bet šis masinis renginys 
padėjo šiai muzikai visuomenė
je įgauti savo svorį. Daug prie 
šios muzikos populiarinimo 
prisidėjo tokie muzikantai kaip 
Larry Norman, Mylon LeFevre 
net Elvis Presly ir gausybė kitų. 

Šiuo rengiamu festivaliu 
siekiama populiarinti ir supa
žindinti plačiąją Lietuvos vi
suomenę su tokio pobūdžio 
muzika, padėti jai atrasti ke
lius į šiuolaikinį jaunimą. 
Stiliumi būdama šiuolaikiška, 
o turiniu krikščioniška ir pro
paguojanti bendražmogiškas 
vertybes, tokia muzika atlieka 

svyruonėlis, kaip lietuviai jį 
vadina, angį. paprastai vadina
mas „European birch", o lot. 
Betula Pendula — kaip tik dėl 
to, kad jo šakelės svyra žemyn. 

Beržai mėgsta vešesnį kli
matą, nepakenčia oro taršos, 
todėl miestuose prastai auga, 
greitai nunyksta. Visi beržai 
pasižymi savo „balta" žieve ir pa
vasarį nukarusiais žirginėliais. 
Iš beržų taip pa t tekinama 
sula, o mediena, nors iš esmės 
minkš ta , panaudojama įvai
riems dailės dirbiniams, slidžių 
gamybai ir kt. Sėklos n ė r a 
labai daigios tik apie 20-70 
proc., gal dėl to Jums nepavyk
sta. Geriausia prisirinkti daug 
sėklų, tuomet daugiau galimy
bių, kad kai kurios išleis 
daigelius. Paprastai beržų sėk
las reikia pasėti labai anksti 
pavasarį, bet galima sėti ir tuo
jau , kai jas surenkate (jeigu 
tikrai išnokusios). Visi beržai 
dauginami sėklomis, kai kurie 
ataugomis, bet rečiau. Linkiu 
sėkmės. 

OLEANDRAS 
Klausimai . 1. Žmona skai

čiusi, kad tai nuodinga gėlė. Ir, 
dukrai nusinešus į įstaigą, 
mokytojos pradėjo šaukti — 
nuodinga! Aš netikiu. Žmonai 
sakau: nepjaustyk į salotas, tai 
nebus nuodinga. Bet taip ir 
neaišku, kiek ir kaip nuodinga? 
Pauosčius, palietus, laikyti 
kambaryje? Prašau daugiau 
apie oleandrų nuodingumą 
parašyti. Pernai pas mus veik 
visą žiemą žydėjo ir skleidė 
malonų kvapą. 

2. Tas pat su rabarbarais. 
Nuo kurio laiko i r kada gali 
būti nuodingi? Lauksiu atsaky
mo. 

O l e a n d r ą (arba olean
dras), angį. „Oleander", lot. 
Nerium oleander. Priklauso 
Apocynaceae šeimai. Visada 
žaliuojantis krūmas. Šiltes-
niame klimate (pvz., Floridos 
ar Kalifornijos miestuose net 
prie gatvių ir pakelėse žydi ole
andrai) auga lauke visus 
metus; šaltesniame — augina
mas kaip kambarinis augalas. 
Lapai pilkšvai žali, pailgi, lanks
tus. Žiedai gali būti tuščia
viduriai ar net pilnaviduriai, 
paprastai išauga kekėmis. Žydi 

didelį prevencinį darbą formuo
j a n t jaunimo mąstymą, ver
tybes ir elgesį. Praėjusią va
sarą Šiauliuose vyko Lietuvos 
jaunimo dienos „Negaliu tylė
ti", šis festivalis būdamas sa
votiškas jo tęsinys, siekia 
netylėti apie esmines krikš
čionybės diegiamas vertybes ir 
apie jas byloja muzikos pagal
ba, jos kalba. Matant gąsdi
nančią jaunimo linkimo į nusi
ka ls tamumą padėtį, privalu 
visiems netylėti ir imtis pavei
kiausios prevencijos. Beje, 
moksleivių nusikals tamumas 
per 10 metų Lietuvoje išaugo 
pustrečio karto. Tylėjimas ir 
nieko nedarymas — tolygu pri
tarimui. Nelaukime, kol visuo
menę pabudina koks ypač šiur
pus nusikaltimas. Todėl esame 

raudonai, baltai, geltonai, 
rausvai ir kt. spalvų. Kaip 
pastebėjote: dažnai žydi ištisus 
metus, ypač jei sąlygos pa
lankios, gauna pakankamai 
vandens. Oleandrams jo daug 
reikia: laistyti beveik kasdien. 
Jie nori daug saulės, pakenčia 
karštį. Tinka be kokia žemė, 
nors retkarčiais reikėtų pa
tręšti. Oleandrai daugiausia 
žiedų sukrauna ant „naujo 
medžio", tad po žydėjimo — 
anksti pavasarį — reikia juos 
kiek apkarpyti: išleis naujas 
atžalas ir vėl žydės. Vasarą ga
lima laikyti lauke, žiemą (Jūsų 
gyvenamoje Philadelphijoje 
oleandrams per šalta) būtinai 
įnešti į vidų. Padauginti labai 
nesunku: įkišus šakutę į van
denį, netrukus išauga šaknelės 
ir galima pasodinti į žemę. 

Dabar dėl nuodingumo — 
ir tai labai stipriai pabrėžiu: 
visos a u g a l o da lys yra labai 
nuod ingos . Žinoma, nieko ne
kenks, jei pauostysite žiedus ar 
paliesite lapus, bet nesu
manykite pakramtyti lapo, 
žiedlapio ar šakutės. Tai mirti
ni nuodai, bet tik suvalgius. 
Ypač reikia saugoti mažus 
vaikus ir naminius gyvuliukus 
(katės kartais mėgsta pakram
tyti žalumynus), o šiaip olean
drų nereikia bijoti ar vengti. 
Tai tikrai patrauklus kambari
nis augalas. 

2. R a b a r b a r a s (angį. 
Rhubarb) — „senoviškas", 
daugiametis daržo augalas: 
plačiais, didžiuliais lapais 
(neveik, kaip varnalėšų) ir 
stambiais, rausvais lapkočiais. 
Išdygsta anksti pavasarį, bet 
auga visą vasarą. Žydi an t 
aukšto koto iš augalo vidurio 
išaugusiomis „šluotelėmis" 
(kiek primena rūgštynių žie
dus, tik gelsvai balti ir 
stambesni). Valgomoji auga
lo dalis — lapkoč ia i . Nuo
dingoji — lapa i . Ir tai visą 
augimo sezoną: lapų niekuo
met nepatariama valgyti (pvz., 
dėti į salotas, virti „lapienę"). 
Rabarbarai labai rūgštūs, todėl 
dažniausiai gaminami su kitais 
vaisiais a r uogomis, ypač 
braškėmis. Galima iš jų kepti 
pyragus, virti kompotus. Turi 
daug vitamino C ir kitų ver
tingų vitaminų bei mineralų. 

labai dėkingi šio festivalic 
rėmėjams daugiau ar mažiau 
padėjusiems šį mūsų bendrą 
darbą šviesesnės visuomenės 
labui. 

Festivalyje dalyvaus tokios 
jau žinomos grupės, kaip „Gy
vai", „Ashtrey", „Gospel", 
„Atiką", „Mustard seed", „The 
password", „Via Christi" Artū
ras Chalikovas ir kiti. Festivalį 
stebės autori tet inga komisija 
susidedanti iš muzikos, kultū
ros ir visuomenės veikėjų, kurie 
rinks „Sielos 2004" grupę, dai
ną, muzikantą, balsą. Žiūrovai 
išrinks „Žiūrovų Sielos grupę". 
Po renginio bus išleistas festi
valio kompaktinis diskas. 

Renginio organizatorius 
J u o z a s D a p š a u s k a s 

Kun. Vytautas Gedvainis vadovauja rožančiaus procesijai Putnamo 
seserų sodyboje vykusioje Šiluvos šventėje. Kun. V. Gedvainis 
atstovauja dviem lietuvių parapijoms: Šv. Kazimiero — 
Providence, Rl, ir Šv. Juozapo — YVaterbury, CT. 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirt imi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
t e l . 847-980-7887. 

UVE IN HOMEMAKER/CNA'S NEEDED 
flexibte hours. Cood Pay. 

Bonus for vvorking holidays. 
Experience is necessary. 

You mušt speak good English. 
Drivers preferred. 

CAUL PATTENT CARE 773-47^6283. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640; 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644, .[ana. 

HELPVVANTED! 
-NO EXPERIENCE NEEDED-

-WE VVILL TRAIN-
* FULL TIME WORK 
• S400-S650 PER vVEEK TO START 

-CA11 TODAY START TOMORROVV 
847-671-6968. 

Išnuomojamas modernus 
2 mieg. butas naujame name 
su visais baldais ar be. antrame 

aukšte. Už Kedzie A ve, ir 
66 PI. Tel. 708-656-6599. 

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051, fax 
resume to 630-969-5333 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel . 1-773-585-9500 

,DRAUCAS IEŠKO 

SAVANORIU - TELEMARKETING. 
Jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
„Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500 

KALĖDINIAI /1UNTINIAI LĖKTUVU 

PASKUJTNIS ŠANSAS ! 
PRIIMAMI IKI GRUODŽIO 2 DIENOS 

ATLANTIC 
txpressCbrp. 

Mūsų atstovai: 
Los Angeles 334 E. Santa Anita. Tel:818-842-1719. Tel:818-731-9777 
Bravo Coftee 238 Main Str. LEMONT, f L 60439. Tel;63O-257-330O 
Kah-na Corp. 391 S. Rohteing Roaci PALATINE, IL 60067, Td:$4?-??6-7766 

TEL1-300-775-SEND 
Mūsų įstaigos: 

2719 W 71 Str. C H I C A G O . IL 60629. Tel:773-434-7919 
8801 S. 78 th Ave. Bridgevicw, [L60*55 . Tel:708-599-9680 

Dirhame- Pirrn-Penk S a.m.-fip.m . Trrč iki ~ p tn , $<-tt mio 8 a.m.- 3 p.m. 



Pasaulio naujienos 
{Remšaittjs AFP, Reutera, AP. fr«e<fex, ITAR-TASS, ©<S 

£Wų agenSGtų pranešimais) 

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos Aukščiausiajame 

Teisme pirmadienį prasidėjo 
itin svarbus posėdis po prezi
dento rinkimų kilusiai politinei 
krizei spręsti. Teismas nagrinė
ja opozicijos apeliaciją, kurioje 
teigiama, kad lapkričio 21 d. 
įvykusio antrojo rinkimų rato 
rezultatai buvo masiškai klasto
jami. Centrinė rinkimų komisi
ja nugalėtoju yra paskelbusi 
premjerą Viktor Janukovič, ta
čiau opozicijos vadovas Viktor 
Juščenko tvirtina, kad iš tikrųjų 
rinkimus laimėjo jis. Aukščiau
siojo Teismo rūmus saugo spe
cialiosios pajėgos; prie jų su
sirinko maždaug 4,000 žmonių 
minia, kurioje yra tiek V. Janu
kovič, tiek V. Juščenko šalinin
kų. Aukščiausiojo Teismo atsto
vė nurodė, kad apeliacijos 
svarstymas gali užtrukti kelias 
dienas. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungos užsienio 

politikos vadovas Javier Solana 
ir NATO generalinis sekretorius 
Jaap de Hoop Scheffer pirma
dienį perspėjo, kad Ukrainai 
negalima skilti dėl dabartinės 
politinės krizės. „Ukrainos vie
nybė yra svarbiausia", sakė J. 
Solana, kuris praėjusią savaite 
lankydamasis šioje valstybėje 
stengėsi tarpininkaut i spren
džiant dėl ginčijamų prezidento 
rinkimų kilusią krizę. Tuo tarpu 
NATO vadovas J . de Hoop 
Scheffer pabrėžė Ukrainos teri
torinio integralumo svarbą. Šie 
komentarai pasigirdo tokiu me
tu, kai vykstant masinėms de
monstracijoms, iškilo separatiz
mo grėsmė ir įsiplieskė Mask
vos bei Vakarų ginčai. 

PARYŽIUS 
Izraelis Prancūzijos vyriau

sybei nusiuntė tris laiškus, rei
kalaudamas įrodyti, kad Yasser 
Arafat gimė Jeruzalėje, kaip pa
rašyta jo mirties liudijime. Ofi
cialų reikalavimą Izraelis at
siuntė dėl šalyje kilusio pro
testo, neva Y. Arafat gimė Egip
to sostinėje Kaire, o ne Jeruza

lėje. Šis sk i r tumas turi simbo
linę reikšmę, nes palestiniečiai 
norėtų m a t y t i Je ruza lę savo 
valstybės sostine, tuo tarpu Iz
raelis pareiškė neketinąs užleis
ti j iems nė vienos šventojo mies
to dalelės. Oficialioje palesti
niečių skelbiamoje jo gyvenimo 
istorijos versijoje sakoma, kad 
jis gimė 1929 m. rugpjūčio 4 d., 
tačiau daugelis biografų sutin
ka, kad j is iš tikrųjų gimė Kaire, 
kur jo iš Gazos Ruožo kilęs tė
vas turėjo verslą. 

JAV 

NEW YORK 
WTI rūš ies naftos kainos 

sausio mėnes io sandor iams 
New York prekių biržos (NY-
MEX) elektroninėje prekybos 
sesijoje pirmadienį nusileido iki 
49.22 JAV dolerio už barelį ir 
buvo 0.22 JAV dolerio mažes
nės, palyginti su ankstesne pre
kybos sesija. Naftos kainos pa
t raukė žemyn, JAV paskelbus, 
jog naftos importas yra visiškai 
p a t e n k i n a m a s . Manoma, kad 
šią savaitę naftos kainos turė tų 
šiek tiek smukt i , atšilus orams 
JAV šiaurės vakaruose ir su
mažėjus krosnių kuro paklau
sai. 

AZIJA 

ISLAMABAD 
P a k i s t a n a s ankst i pirma

dienį išbandė artimojo nuotolio 
raketą, galinčią nešti branduo
linę kovinę galvutę, pranešė ka
riškiai. Tai j a u penktas Pakis
tano rake tos bandymas šiais 
metais ir t reč ias is raketos 
„Ghaznavi" bandymas. Ši rake
ta gali nuskr ie t i 290 kilometrų. 
Dauguma šiemet įvykdytų ban
dymų buvo siekiama nuslopinti 
šalyje kilusį susirūpinimą, kad 
P a k i s t a n a s ga lbūt yra spau
džiamas atsisakyti savo bran
duolinės programos. Pakistanas 
prieš a t l ikdamas šį bandymą 
apie jį informavo kaimynines 
valstybes. Pr ieš savaitę, pirmą 
kartą po poros metų pertraukos 
buvo susit ikę Indijos ir Pakis
tano premjerai. 

BEIJING 
Nuodingos dujos pirmadienį 

t rukdo gelbėtojams vienoje 
Šiaurės Kinijos šachtoje, kur 
per sprogimą žuvo 25 žmonės, 
ieškoti dar 141 po žeme įstrigu
sio angliakasio. Baiminamasi, 
kad šie žmonės ta ip pat gali būti 
žuvę, tačiau gelbėtojai iš visų jė
gų stengiasi išvėdinti Chen-
j iashan šachtą, kurioje prisi
kaupė anglies viendeginio, kad 
būtų galima saugiai į ją nu
sileisti. Sprogimas šioje šachto
je įvyko anksti sekmadienį. Tuo 
metu joje iš viso dirbo 293 šach
tininkai. Tarp išsigelbėjusių 
šachtininkų yra mažiausiai 11 
sunkiai sužeistų žmonių. 

HANOI 
Vietname per potvynius ir 

žemių nuošl iaužas žuvo ma
žiausiai 40 žmonių, o dar 42 
dingo be žinios. Tačiau, regis, 
potvyniai nepakenkė mediniams 
namams, esantiems Jung
tinių Tautų (JT) globojamoje 
XVI a. vietovėje, nors buvo 
būgštaujama, kad vandens ly
giui pakilus net iki 2 metrų, jie 
sugrius. Potvyniai, kuriuos su
kėlė taifūno „Muifa" atneštos 
liūtys, penkiose provincijose už
liejo 170,000 namų. Vanduo su
gadino kelius, todėl į daugelį ra
jonų neįmanoma atvežti maisto. 
Meteorologai teigia, kad lietaus 
laukiama kavamedžių plantaci
jose Vidurio Vietname. Apie po
tvynio padarytą žalą iš čia ne
pranešama, bet šalyje, kuri yra 
pagrindinė „robusta" rūšies ka
vos eksportuotoja, lietūs gali su
trikdyti derliaus nuėmimą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Į vakarus nuo Irako sukilė

lių tvirtovės Ramadi pirmadienį 
prie vienos policijos nuovados 
savižudžiui sprogdintojui deto
navus savo automobilį, žuvo 
mažiausiai 12 žmonių, o dar 10 
buvo sužeisti. Dauguma aukų 
yra policininkai, kurie įvykio 
metu laukė eilėje gauti savo at
lyginimų. Pastaruoju metu su
kilėliai dažnai atakuoja vietines 
saugumo pajėgas. 

Ambasadorius V. Ušackas 
apie Gruziją 

DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 30 d., an t r ad i en i s 

Kandidatų \ ministrus sąrašas — be staigmenų 
Atkelta i š 1 psl. 

„Konsultacijos nedavė jokių 
rezultatų. Visi laikosi savų pozi
cijų ir dabar keisti ką nors iš es
mės nepavyks", susitikimo baig
tį pasakojo A. Brazauskas. 

Premjeras žurnalistams pa
tvirtino, kad savaitgalį jis buvo 
susitikęs ir su prezidentu V. 
Adamkumi. Susitikimo metu 
buvo kalbėta apie kandidatus į 
ministrus, tačiau kokie asme
nys šalies vadovui buvo nepri
imtini, premjeras neatskleidė. 
A. Brazauskas tikino, kad šian
dien iš prezidento dėl į sąrašą 

į t rauktų pavardžių priekaištų 
nesulaukė. 

Paklausus , a r jam pačiam 
yra priimtinos visos keliamos 
kandidatūros į naująjį ministrų 
kabinetą. A.Brazauskas kalbėjo 
nenoriai. „Sunku atsakyti į šitą 
klausimą, todėl kad mes for
muojame koalicinę Vyriausybę. 
Mano, kaip premjero, žinoma, 
vaidmuo yra gana sudėtingas, 
reikalaujantis įvertinimo, kad 
mes esame keturių koalicija. To
dėl asmeniškai kalbėti negaliu. 
Aš galiu kalbėti kaip ministras 
pirmininkas", pastebėjo A. Bra

zauskas. 
Tačiau premjeras vylėsi, 

kad naujoji Vyriausybė dirbs 
sėkmingai, juolab kad, pasak jo, 
penkiems deleguojamiems kan
didatams ministro darbas yra 
pažįstamas. 

Prezidentas pirmadienį pa
sirašė dekretą dėl Algirdo My
kolo Brazausko skyrimo Lietu
vos Respublikos ministru pirmi
ninku. Dekretu prezidentas V. 
Adamkus pavedė ministrui pir
mininkui Algirdui Mykolui Bra
zauskui ne vėliau kaip per 15 
dienų sudaryti Vyriausybę. 

Jurij Borisov bėga į Rusiją? 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(ELTA) — Dosniausias pašalin
tojo prezidento Rolando Pakso 
rėmėjas, anksčiau skelbęsis 
bendrovės „Aviabaltika" prezi
dentu Jurij Borisov prieš sa
vaitę tapo Sankt Peterburge įsi
kūrusios įmonės SPARK gene
raliniu direktoriumi. 

Didžiausios Rusijoje anks
čiau kariniam pramoniniam 
kompleksui priklausiusios 
sraigtasparnių remonto įmonės 
vadovu J. Borisov tapo direkto

rių tarybai nusprendus. 
Iki tol SPARK, kurio pa

grindinis akcijų paketas prik
lauso J . Borisov, šešerius metus 
vadovavo ketvirtį amžiaus įmo
nėje dirbęs Jur i j Morozov. Žur
nalui „ E k s t r a " bandant pa
sveikinti J . Borisov su naujomis 
pareigomis, ką tik pinigine bau
da už gras in imus tuomečiam 
prezidentui nubaus tas pašneko
vas piktai atrėžė, jog „taip atsi
tiko dėl visų jūsų, taip pat ir 
konkrečiai jūsų, veiksmų. Susi

kaupė aibė darbų, o juos kam 
nors reikia dirbti", dėl naujų pa
reigų paaiškino J. Borisov. 

Afganistano karo dalyvis 
majoras J. Borisov taip pat iš
sisuko nuo klausimo, ar naujos 
pareigos kartais nėra jo pirma
laikės „evakuacijos" iš Lietuvos 
planas. 

Migracijos depar tamentas 
yra priėmęs sprendimą jį iš
siųsti iš Lietuvos. „Jei Lietuvai 
nereikia mano paslaugų, jas tu
rės Rusija", sakė J. Borisov. 

Vyskupai kviečia melstis už Ukrainą ir jos žmones 

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(BNS) — Lietuvos vyskupai 
kviečia kunigus ir tikinčiuosius 
melstis už politinės krizės kre
čiamą Ukrainą ir jos žmones. 

„Ukrainos žmonėms šiuo 
metu yra iškilę sunkūs išbandy
mai. Gresiančių nelaimių aki
vaizdoje Ukrainai reikalinga vi
sų geros valios žmonių parama. 

o tikintieji gali padėti jiems sa
vo malda. Kviečiame visus Lie
tuvos kunigus paraginti tikin
čiuosius melsti Viešpaties glo
bos Ukrainos žmonėms, kad jie 
sugebėtų kuo greičiau įveikti 
dabart inius sunkumus ir galėtų 
džiaugtis taika, teisingumu ir 
laisve", rašoma Lietuvos vysku
pu kreipimesi. 

Sekmadienį prasidėjo svar
bus katalikų tikėjimui ikikalė-
dinis susikaupimo laikas — Ad
ventas. Vyskupai siūlo į visuo
t inę maldą į t raukt i kreipinį 
„Visagali Dieve, savo malone ly-
dėk Ukrainos žmones, kad jie iš
tvertų dabartinius sunkumus ir. 
Tavo laiminami, galėtų džiaug
tis taika, teisingumu ir laisve". 

Lietuvos Respublikos am
basadorius JAV Vygaudas 
Ušackas lapkričio 17 d., Va
šingtone surengtoje konferenci
joje „Padedant Gruzijai inte
gruotis į Transatlantinę ben
druomenę: kuo gali padėti Va
karai?" („Assisting Georgian 
Integration into the Transat-
lantic Community: What can 
the West Do to Help?") ragino 
Gruziją tęsti reformas, o Va
karus — dar energingiau padėti 
Gruzijai nelengvame transat
lantinės integracijos kelyje. 

Ambasadorius V. Ušackas 
bei Gruzijos ambasadorius JAV 
Levan Mikeladze JAV Atlanto 
Tarybos (Atlantic Council of the 
US) surengtoje konferencijoje 
perskaitė pagrindinius pra
nešimus. Konferencijoje apie 
Gruziją taip pat dalyvavo JAV 
Nacionalinio saugumo tarybos, 
Valstybės departamento pa
reigūnai, kuruojantys santy
kius su Pietų Kaukazo šalimis, 
JAV politinių tyrimų institutų 
atstovai, užsienio šalių amba
sadų Vašingtone diplomatai. 

Savo pranešime Lietuvos 
ambasadorius teigė, kad da
bartinė situacija Gruzijoje bei 
jos demokratiškai bei provaka-
rietiškai nusiteikusi ir pasi
ryžusi dirbti nauja vadovybė, 
tvirtai remiama gyventojų, 
sudaro unikalią galimybę Gru
zijoje ir visame Kaukazo re
gione paspartinti demokratinės 
transformacijos procesus. 

V. Ušackas: „Kad ši unikali 
galimybė atneštų realių vaisių 
reikia, kad Vakarai teiktų dau
giau tiesioginės paramos Gru
zijai tose srityse, kurios ypatin
gai aktualios politinių ir ekono
minių reformų sėkmei. Tai turi 
deramai atsispindėti tiek būsi
majame ES „Europos kaimy
nystes politikos" veiksmų plane 
Gruzijai, tiek ir NATO-Gru-
zijos individualiame partnerys
tės veiksmų plane". 

Ambasadorius pabrėžė, kad 
Gruzijos sėkmės formulė slypi 

trilypėje plotmėje. Pirma, tai 
Gruzijos teritorinio vientisumo 
užtikrinimas. Antra, sėkmingai 
tęsiamos ambicingos vidaus 
politinės ir ekonominės refor
mos; ir trečia — saugumo ir 
pastovumo įsigalėjimas regio
ne. 

„Šie trys ramsčiai yra svar
bus tiek Gruzijai, t iek ir 
kaimyninėms šalims", kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius, pažy
mėjęs, jog Gruzijos sėkmė atei
tyje galėtų peržengti sienas ir 
sustiprinti saugumą bei pas
tovumą visame Pietų Kaukazo 
regione. 

„Toks scenarijus turėtų 
teigiamos, tiesioginės įtakos ir 
Rusijai, kuri taip pat yra suin
teresuota stabiliu Pietų Kau
kazo regionu", pažymėjo V. 
Ušackas pabrėždamas, kad 
Gruzijos demokratinis vysty
masis bus geras pavyzdys ir 
paskatinimas kitoms regiono 
valstybėms nebijoti įgyvendinti 
labiau ambicingas demok
ratines bei laisvos rinkos refor
mas. „Visa tai leidžia teigti, kad 
Gruzija, iš tiesų, sudaro uni
kalią galimybę didesniam 
transat lant inės bendrijos įsi
traukimui sprendžiant konflik
tų Kaukazo regione Gordijaus 
mazgą", sakė ambasadorius ir 
išreiškė viltį, kad ES ir JAV 
aktyviau įsijungs į P. Osetijos ir 
Abchazijos problemų spren
dimą, užtikrinant Gruzijos teri
torinį vientisumą. 

Savo pranešime ambasado
rius taip pat kalbėjo apie 
paramą, kurią Lietuva jau ke
lerius metus dvišaliu pagrindu 
ir per ES teikia Gruzijai de
mokratinių institucijų kūrimo 
bei karinio mokymo srityse. V. 
Ušackas pabrėžė Lietuvos 
pasiryžimą ir toliau dalytis su 
Gruzija savo sėkminga de
mokratinės transformacijos 
patirtimi. 

Parengė: 
Andr iu s Kr ivas ir 

K. Vaškevičius 

SAVIVALE VEZUVIJAUS PAPĖDĖJE 
ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Nelegalios statybos yra 
Italijos rykštė. Per paskutinius 
10 metų čia iškilo per 362,000 
savavališkų namų. 

Ar čia sukamas filmas? — 
klausia nemaža grupė žioplių, 
naktį suviliota ryškios šviesos 
Romos archeologijos parke. Iš 
už policininkų pečių nedaug ką 
galima matyt i . Tačiau ratas 
išsiplečia ir į vidurį išeina amži
nojo miesto meras Walter 
Vedroni. Galima pradėti, taria 
vyras su geltonu statybininko 
šalmu. Įvažiuoja buldozeriai ir 
urgzdami, kaip laukiniai 
žvėrys, pasuka elegantiškos 
medinės vilos link. Ūžesys, 
traškėjimas ir po akimirkos jau 
po visko. „Kodėl, kodėl?" — des
peratiškai šaukia moteris. Tai 
namo savininkė, kurį pasistatė 
per vieną dieną. Be leidimo. 

Appia Antica — Antikos 
gatvė, taip vadinasi ši vieta. 
Archeologijos parko teritorijoje 
neleidžiama pasistatyti net 
palapinės. Tačiau per pastaruo
sius 10 metų čia išdygo 35 
namai. Ne bet ko, bet įžymybių 

— režisieriaus Franco Zeffirelli, 
madų karaliaus Valentino, 
aktorės Gina Lollobrigida. 

Nelegalios statybos — ne 
vien Italijos sostinės galvos 
skausmas. Nuo 1994 m. visoje 
šalyje buvo pastatyta 362,000 
namų bendro 50 mln. 185.000 
kv. metnj ploto. Italų politikai 
prisipažįsta, kad jiems sunku 
kovoti su šiuo reiškiniu, nes 
laikas nuo laiko tokių pažeidėjų 
valdžia pasigaili. O premjeras 
Siivio Berlusconi žada visas 
tokias bylas nutraukti ir sta
tinius įteisinti. Toks žingsnis 
turėtų šaliai atnešti nuo 2,5 iki 
4 mlrd. eurų pajamų. 

Tačiau šis sprendimas pa
lies tik statinius, neviršijančius 
250 kv. metrų. Legalizavimo 
mokestis priklausys nuo ploto 
(kalbama apie 100 eurų už 
kvadratą) ir jį reikės sumokėti 
per trejus metus. Visi nelegalūs 
statytojai taip pat bus nubausti 
500 eurų baudomis. 

Tik tada galės lengviau 
atsidusti vulkanų papėdėse, 
išdžiūvusių upių vagose ar ant 
paties jūros kranto nelegaliai 
pastatytų namų savininkai. 

A t A 
LEOKADIJA STRAŠUNSKAITĖ 

BRAZDIENĖ 
Po sunkios ligos mirė 2004 m. lapkričio 27 d., Čika

goje, sulaukusi 93 metų. 
Nuliūdę liko: duktė Konstancija, sūnūs Antanas ir 

Saulius su šeimomis, anksčiau mirusios dukros Giedros 
Žemaitienės šeima bei giminės Lietuvoje. 

Laidotuvės įvyks Lietuvoje. 
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Margučio II" radijui, 

kuris buvo jos langas į pasaulį. (Margutis Daily Radio, 
2711 W. 71st., Chicago, IL 60629). 

Liūdinti še ima 

A f A 
KONSTANCIJA POCIUS 

POSKOČIMAS 
Mirė 2004 m. lapkričio 27 d. Gyveno Lemont, IL. 
Gimė 1914 m. kovo 20 d. Tauragėje, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: duktė Laima Trinkūnienė su vyru Al

giu, sūnus Remigijus su žmona Rasa ir vaikai Lina, Ma
rius ir Siga; duktė Živilė Jonikienė su vyru Alvydu ir vai
kai Aras ir Gintarė. 

A.a. Konstancija buvo žmona a.a. Antano Poskočimo. 
A.a. Konstancija priklausė Nekalto Prasidėjimo Sese

lių rėmėjams. 
Velionė pašarvota pirmadienį, lapkričio 29 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave.(arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 30 d. 9 v.r. 
Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios 10 v. r. Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. 
Mišių a.a. Konstancija bus palaidota Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti Nekalto Prasidėjimo Sese
lių rėmėjams. 

Nul iūdus i še ima 

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

A t A 
PETRONĖLĖ BORUTAITĖ 

STARKIENĖ 
Mirė 2004 m. lapkričio 23 d. Kaneohi, Hawaii, sulau

kusi 93 metų. 
Gyveno Marąuette Park; Santa Monica, CA, Hawaii. 
Nuliūdę liko: duktė Jū ra t ė Gintautas su vyru Ro

mualdu, anūkė dr. Erika Ugianskis su vyru Robert Mura-
tori, proanūkai Rocco ir Nino; sūnus Jonas Starkus su 
žmona Denise, anūkė Katharine Starkus , anūkas Christo-
pher Starkus su žmona Erin ir proanūkė Jordyn. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Jurgio Starkaus. 
A.a. Petronėlė pašarvota penktadienį, gruodžio 3 d., 

7:30 v.v. Gatės Mortuary, Santa Monica, California. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 4 d. 9:30 vai. 

ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA. Po šv. 
Mišių velionė bus palaidota Forest Lawn kapinėse, šalia 
vyro dr. J. Starkaus. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė , s ū n u s ir jų še imos 

A t A 
PETRONĖLEI STARKIENEI 

mirus , nuoš i rdž ia i už jauč iame d u k r ą JŪRATĘ 
sūnų J O N Ą su še imomis . 

ir 

Marija Abromaitienė 
Jūratė ir Bronius Šakaliai 

Antanas Dundzila 

Italijos opozicinė Žaliųjų partija 
sako, kad savivalės legalizacija 
gresia katastrofa. 1998 m. Sar-
no miestelyje žuvo 130 žmonių, 
kai purvo lavina nusinešė 300 
išdžiūvusios upės vagoje pas
tatytų namų. 

Apie premjero malonę nieko 
nenori girdėti ir vietinė valdžia. 
Statinio legalizavimas ją įpa
reigotų pasirūpinti jo visa infra
struktūra, o tai kainuotų tris 
kartus daugiau nei pajamos, 
gautos iš statinio įteisinimo 
^vietos biudžetams lieka 30 
proc. šių pajamų). 

Tuo pat metu italai sugalvo

jo naują nelegalios statybos 
būdą. Pastatomas milžiniškas 
stiklinis šiltnamis ir uždengia
mas drobe. Viduje tuo metu sta
tomas namas. Kai namas bai
giamas statyti, šiltnamis dings
ta. Gyventojai įtikinėja kon
trolierius, kad namas čia sto
vėjo nuo seno. Atsirado ir fir
mos, kurios specializuojasi „šilt
namio" būdo statyboms. 

Ekspertai įspėja, kad kol 
administracija, greičiausiai už 
kyšius*, užmerks akis į aki
vaizdžią savivalę, nelegalūs 
namai Italijoje dygs kaip grybai 
po lietaus. 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS. 2004 m. lapkričio 30 d., a n t r a d i e n i s 

APYLINKĖSE 

PREL. ANTANAS BARTASIUS 
mirė Padėkos dieną, lapkričio 
25 d. Matulaičio slaugos na
muose, Putnam, CT. 

„DRAUGO" REDAKCIJA PRA
NEŠA, kad antradienio leidime 
nebus „Bičiulystės" ir „Draugo 
lietuviukų". Šiuos puslapius skai
tykite penktadienį, gruodžio 3 d. 

„SEKLYČIOJE" GRUODŽIO 1 D., 
trečiadienio popietės programo
je bus rodoma vaizdo juosta 
„Lietuva, atvertos durys". 
Maloniai kviečiame atvykti. 

DARIAUS POLIKAIČIO VAIKŲ 
choras „Vyturys" dalyvaus Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos choro 
kalėdiniame koncerte, įvyk
siančiame gruodžio 12 d., sek
madienį, 1:30 v.p.p. misijos 
bažnyčioje. Tuojau po pamaldų 
bus pietūs, o po to koncertas. 
Bilietus pietums ir koncertui 
galima įsigyti bažnyčios vesti
biulyje prieš pamaldas ir po 
pamaldų bei užsisakyti pas 
Romą Stropų tel. 815-836-1845. 

UNION PIER LIETUVIŲ draugija 
kviečia visus į Draugijos kas
metinę tradicinę „Kūčių šventę" 
šeštadienį, gruodžio 4 d., 3 
v.p.p. (Michigano laiku), Com-
munity Baptist Church salėje, 
16009 Lake Shore Rd., Union 
Pier, MI. Kūčių vakarienė bus 
suneštinė, todėl visi prašomi 
prisidėti maistu arba pinigine 
auka (10 dol. asmeniui). Pra
šome pranešti , ką galite paga
minti, skambinant Kristinai 
Karaitienei, tel. 269-469-3298. 
arba Viktorijai Juodgudienei, 
tel. 269 -469^826 . 

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO 
Čiurlionio galerijoje atidaroma 
nauja paroda „Kalėdų puota". 
Tautodailininkė iš Lietuvos 
Agnietė Sigutė Selevičienė de
monstruos savo sukurtas lėles. 
Visus kviečiame pasižiūrėti 
lėlių kalėdinės puotos bei susi
tikti su jų autore Agniete Sigute 
Selevičienė. Parodos atidary
mas gruodžio 10 d., 7:30 v.v. 

VISUS KVIEČIAME į kalėdinę 
mugę, kuri įvyks gruodžio 4-5 
dienomis, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, kur 
jūsų lauks muginukai, šiau
dinukai ir daug visokių sal
dumynų. Norintiems užsisakyti 
stalus, skambinti Aldonai 
Palekienei, tel. 708-448-7436. 

GRUODŽIO 11 D., 1 V.P.P. 
Melrose Parko Lietuvos duk
terų skyrius ruošia tradicinį 
prieškalėdinį baliuką Melrose 
Parko City Hall&Community 
Center (1000 N. 25th Ave., 
Melrose Park). Bus skanūs 
pietūs, loterija ir puiki DJ muzi
ka. Užsisakyti vietas galima, 
paskambinus te!.: Onutei Ra
kauskienei 708-345-0473, Ely

tei Vaicekauskienei 815-729-
0391, Judi tai Junkerytei 
Mauersberger 708-344-2384. 

ŠAKIŲ APSKRITIES KLUBO meti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 
2 d., ketvirtadienį, 1 v.p.p. 
Šaulių namuose: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus narius 
gausiai dalyvauti. 

KALĖDINIS KONCERTAS Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje yra 
tapęs tradicija. Taigi ir šiais 
metais jis įvyks gruodžio 12 d., 
1:30 v.p.p. Programoje dalyvaus 
misijos choras, vedamas Jūra
tės Lukminienės ir instrumen
talistai. Po pamaldų didž. salėje 
bus pietūs, o po pietų koncertas. 
Bilietai jau parduodami 
bažnyčios prieangyje arba rez
ervuojami pas Romą Stropų tel. 
815-836-1845. 

DĖMESIO! Visi gimnazijos abi
turientai, norintieji dalyvauti 
Lietuvių Moterų Federacijos 
Čikagos Klubo ruošiamame 
„Pavasario žiedų" abiturientų 
pokylyje, prašau registruotis iki 
š.m. lapkričio 30 d. pas Jolandą 
Kerelienę. tel. 630-257-2558. 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijoje gruodžio 
5 d., tuoj po šv. Mišių bus susi
tikimas su teisės advokatu. 
Galėsite klausti jums rūpimais 
klausimais. Kava ir vaišės už 
dyką, visi laukiami. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Vietos ribotos. Dau
giau informacijos tel. 708-352-
2664, Gintaras Aukštuolis. 

JAUNIMO CENTRO TRADICINĖ 
vakarienė vyks gruodžio 5 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
Jėzuitų koplyčioje 3 v.p.p. šv. 
Mišios, kurias aukos kunigas 
Antanas Gražulis, SJ, už miru
sius ir gyvus centro narius bei 
rėmėjus. Meninę programą 
atliks solistė Genovaitė Bige-
nytė, akompanuojant Manigir-
dui Motekaičiui. Bus gardi 
vakarienė ir laimingų bilietėlių 
išrinkimas. Kviečiame užsi
sakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Informacija tel.: 708-
447-4501 Milda Šatienė, arba 
708-636-6837 Anelė Pocienė. 

TARPTAUTINĖ MOKYKLA VIL
NIUJE (American International 
School of Vilnius - AISV) ieško 
mokyklos direktoriaus atei-
nantiemsa 3-5 metams, pra
dedant darbą 2005 m., liepos 
mėnesį. Ieškoma pedagogo -
vadybininko, turinčio magistro 
laipsnį ir susikalbančio lietu
viškai. Kandidatai prašomi 
atsiliepti iki gruodžio 1 d. Visą 
informaciją suteiks John Ma-
gagna, Search Associates 
(search-associates.com.). 

Sėkmin< 
* 

v • 

Sių metų Lietuvių operos 
metinis vajaus pokylis 
(šeštadienį, lapkričio 20 

d.), kaip ir buvo tikėtasi, ren
gėjų neapvylė. Jaunimo centro 
didžioji salė buvo pilnutėlė 
svečių, būtų buvę ir daugiau, 
jei salė būtų talpinusi visus 
norinčius pokylyje dalyvauti. 
Svarbiausia, kad gausus svečių 
dalyvavimas, papildė po perei
tų metų „Trubadūro" pastaty
mo išsekusį valdybos iždą. 

Ne tik iždas po pereitų me
tų sezono buvo tuščias, bet dar 
užsiliko ir skola, kurią reikėjo 
padengti. Metinė Lietuvių fon
do parama šiems metams irgi 
buvo mažesnė negu tikėtasi, 
tad metinį biudžetą, kad ir kaip 
taupiai bandė pirm. Vaclovas 
Momkus ir jo rūpestingoji 
iždininkė Elena Ablingytė sub
alansuoti, nepavyko ir vienin
telė viltis liko dosnus LO bi
čiulių įsijungimas į šiemetinį 
vajų ir gausus svečių atsilanky
mas į pokylį. 

Rengėjai stengėsi, nepa
gailėdami darbo, dėjo visas 
pastangas į šį vajaus užbaigtu-
vių renginį, tikėdamiesi pri
traukti kuo daugiau svečių ir, 
kaip minėta, įdėtos pastangos 
nenuėjo veltui. Dabar trumpai 
apie patį pokylį. 

Vestibiulyje atvykstančių 
svečių laukė turtingas atgaivos 
bufetas, apie kurį vikriai suki
nėjosi ir svečius aptarnavo nuo
latiniai LO talkininkai 
Antanas Valavičius, Algirdas 
Čepėnas ir Antanas Paužuolis. 
Įėjus į salę, į akis krito dailiai 

Programos atlikėjai. Iš kairės: Vac 
maestro Alvydas Vasaitis. 

papuošti stalai, ant kiekvieno 
iš jų stovėjo skoninga rudens 
spalvų gyvų gėlių puokštė su 
žvake vidury, kuri degė vakaro 
metu. Stalus puošiant, valdy
bos sekretorė Virginija Savri-
mienė parodė daug sumanumo, 
o jai talkino darbščiosios Ope
ros choro narės: Elena Ablin
gytė, Daina Sabaliauskienė, 
Gražina Burneikienė, Irena 

DAUGIAUSIA APDOVANOJIMŲ PELNĖ ČIKAGIŠKIAI! 
Padėkos dienos savait

galis praėjo, o kartu su juo 
ir XI Teatro festivalis. Šiais 
metais festivalyje dalyvavo 
3 teatrų grupes iš Los 
Angeles, New Yorko ir 
Čikagos. Vertinimo komisi-

„jos, kuria sudarė aktorius ir 
režisierius iš Lietuvos 
Viktoras Valašinas, poetė 
Eglė Juodvalkė ir aktorė 
Julija Dantienė, spren
dimu, geriausiai buvo 
įvertintas Čikagos „Žalt
vykslės" teatro sambūris. 
Mat Čikagiečiai „nusinešt-' 
net keturis apdovanojimus: 
režisierė Ilona Čiapaitė -
už geriausią scenografija ir 
už geriausia režisierės 
darbą; pagrindinio vaid
mens atlikėja Dalia Cidrikaitė - už geriausia moters vaidmenį: pagrindinio vaidmens atlikėjas Tomas 
Umbrasas - už geriausia vyriško vaidmens debiutą. Sveikiname „Žaltvykslės" teatro sambūrio akto
rius ir režisiere Ilona (".iapaite. 

Plačiau apie įvykusi XI Teatro festivalj skaitykite šeštadienio, gruodžio 4 d. kultūriniame priede. 
Nuotraukoje Tomas ir Linas Umbrasai. 

http://search-associates.com


gai ir smagiai praėjęs Lietuvių operos pokylis 
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operos choras. 

Meilienė, Renata Dambraus
kaitė ir Ramunė Račkauskienė. 

Nesivėlindamas, nustatytu 
laiku, renginio vadovas Jurgis 
Vidžiūnas, po kelių bandymų 
apramino įsismaginusią pub
liką, pranešdamas, kad pra
sidės vakaro meninė dalis. 
Atitraukus uždangą, šventiš
kai pasipuošusį chorą, dirigen
tą maestro Alvydą Vasaitį, 
publika pasitiko šiltais ploji
mais, o dirigentui pakėlus laz
delę, stojo visiška tyla, iki vie
nu mostu, pakilus dirigento 
lazdelei, salės skliautais su
skambėjo „Carmina buraną" 
pirmoji daina „O Fortūna". Vė
liau tonai keitėsi, plaukė švelni 
lyriška melodija, po to vėl kilo į 
crescendo. Publika gėrėjosi 
baritono V. Momkaus solo įtar-
pais ir soprano Nidos Griga
lavičiūtės lyrišku dainavimu. 
Programa truko apie 40 min., 
ja publika žavėjosi iki pasku
tinio akordo, o jam nuaidėjus 
sekė ilgi ir taip pat audringi 
plojimai. Vakaro svečiai šiltai 
dėkojo meno vadovui maestro 
A. Vasaičiui už neeilinę koncer
to programą, puikiai ją atliku
siam chorui ir solistams. Prie 
visų scenoje prisijungė chor-
meisterė Jū ra t ė Grabliaus-
kienė ir programai akompa
navęs M. Motekaitis, visiems 
šiltai buvo paplota. Šį kartą 
ypatingai žavingai skambėjo 
Manigirdo pirštų valdomo pia
nino garsai. Malonu pastebėti, 
kad maestro ir solistai atsisakė 
šio vakaro honoraro, tuo prisi
dėdami prie vajaus sėkmės. 

lovas Momkus. Nida Grigalavičiūte ir 

Ačiū jiems. 
Paklausiau šalia sėdėju

sios, kaip patiko programa. 
.Nepaprastai , pabaigoje taip 
audringai nuaidėjo dainininkų 
balsai, kad drebėjo visos salės 
sienos", susumavo patenkinta 
kaimynė. 

Aprimus plojimams, šei
mininkas J. Vidžiūnas pakvie
tė kun. Jaunių Kelpšą sukal
bėti prieš vakarienę maldą. 
Kunigas maloniais žodžiais 
pasidžiaugė ką tik nuskambo 
jusia programa, meldė Aukš
čiausią ir toliau laiminti Lietu
vių operos darbus, suteikti jėgų 
ir stiprybės chorui ir jos 
vadovams, kad ir toliau savo 
puikiu dainavimu jie žavėtų 
mus, ir palaimino vakarienę. 

Vakarienę šiam vakarui 
patiekė Morkūnų Lithuanian 
Plaza Deli šeimininkės. Ge
rokai praalkę svečiai daug 
nesiragindami valgė ir gėrė, 
kas buvo padėta ant stalo. Dar 
bevakarieniaujant sceną už
valdė muzikantai, jie sudarė 
darnią kapelą, jų grojamos 
lietuviškos melodijos malonino 
valgančius. „Šitą dainą aš dar 
prisimenu iš Lietuvos", nostal
giškai prisiminė kaimynė. 
.Taip ji skambėjo ir mūsų gim
nazijoje prieš gerą pusšimtį 
metų", pritariau jos pastabai. 

Pokylio šokio sūkury. 

Bemat salės centrą užvaldė 
šokėjai, neliko ji nei valandėlei 
be šokančių. Jei vieni prisėsda
vo atsikvėpti prie kavos puo
duko, tai į jų vietą tuoj pat 
ūžteldavo nuo stalų pakilę kiti. 
Skambėjo Gintaro Juknio me
lodingos dainos, jis, tarp kitko, 
ir valdybos narys, o jo gražiu 
dainavimu ir dainų rinkiniu 
žavėjosi ne vienas. Jam pritarė 
ir kiti muzikantai, irgi puikus 
dainininkai. 

Valdybos nariams pradėjus 
su loterijos bilietų dėže po salę 
šurmuliuoti, Gintaras per gar
siakalbį paskelbė, kad iki šiol 
be perstojo groję muzikantai, 
trumpam padės muzikos ins
trumentus, o svečiai išgirs, kas 
bus tie šio vakaro laimingieji. 
Ir išgirdo. 

Pirmą šio vajaus laimingą 
100 dol. bilietą iš traukti J . 
Vidžiūnas pakvietė tą patį 
Gintarą, laimė atiteko Danutei 
Garbonkus iš Čikagos. Sekantį 
150 dol. bilietą ištraukė Aras 
Staniulis — laimė atiteko 
ilgamečiui Operos choro nariui 
Jonui Mockaičiui. Jonas, pasi
taręs su žmona pareiškė, kad J. 
J. Mockaičiai laimikį skiria 
Lietuvių operai, prašė čekio 
jiems nesiųsti. 

Trečią laimingą bilietą iš
traukti buvo pakviestas kun. J . 
Kelpšas. 250 dol. laimikis 

at i teko pokylyje dalyvavusiam 
Petrui Juodviršiui. J is taip pat 
savo laimėjimą paskyrė Lie
tuvių operai . Paskut in į lai
mingą bilietą ištraukė solistas 
Algirdas Grigas. 500 dol. lai
mėjimas teko dar vienam LO 
ilgamečiui dainininkui Edvar
dui J o k u b a u s k u i . Edvardas 
pusę laimėtos sumos paskyrė 
Lietuvių operai. 

Valdybos p i rmininkas V. 
Momkus pasveikino laimėto
jus , o ta ip pa t padėkojo Operos 
rėmėjams, kurie vajaus metu, o 
be to ir šį vakarą pa rėmė 
Lietuvių operą. Ilgametis LO 
rėmėjas Kurtas Vėlius valdy
bos pirmininkui įteikė 1.000 
dol. paramos čekį, pasidžiaugė 
šio v a k a r o programa ir pa
linkėjo sėkmės ateičiai. 500 
dol. p a r a m o s čekį ta ip pa t 
įteikė Lietuvos Vyčiai. Danutei 
Vidžiūnienei už jos rūpestingą 
loterijos ir vajaus reikalų 
tvarkymą, vald. sekretorė Vir
ginija įteikė gėlių puokštę. 

Po loterijos įtampos ir jos 
metu salėje kilusio šurmulio, 
re ik ia pas tebėt i , kad pi rmą 
kar tą LO istorijoje, du iš ke
tu r ių laimėtojų buvo pačios 
Operos nariai ir trys iš keturių 
laimėjusių, dalyvavo pokylyje. 

Prie instrumentų vėl grįžo 
muzikanta i . Salę užvaldė sma
giai nusiteikę šokėjai. Vienur 
k i tur prie pažįstamos grojamos 

melodijos savo balsais prisi
jungdavo ir šokėjai. Muzikos 
instrumentai dyki nebestovėjo, 
nuotaikingos jų melodijos 
skambėjo iki vėlumos 

Valdybai, ypač vakaro 
vadovui J. Vidžiūnui buvo ma
lonu matyti tiek daug gerai 
nusiteikusių svečių, kurie 
aukomis ir savo dalyvavimu 
finansiškai parėmė Lietuvių 
operą, ir tai bus gera pradžia 
šiais metais statomai operai — 
P. Mascagni „Cavalleria rusti-
cana". 

Juozas Končius 

SKELBIMAS 

•PIGIAUSIA — NE 
PATIKIMIAUSIA' Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
prastas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. f Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 

, gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 


