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Socialdemokratai spręs, ar likti koalicijoje 

Socialdemokratų frakcijos nariai Seime. Eltos nuotr. 

Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — dovai a p t a r s tolesnio dalyvavimo 
Valdančioji Socialdemokratų partija valdančiojoje koalicijoje perspekty-
(LSDP) dar šią savaitę rengia prezi- vas. 
diumo posėdį, kuriame partijos va- Tai LSDP vadovas, premjeras 

Algirdas Brazauskas pareiškė an
tradienį interviu Lietuvos radijui. 

„Partijos atmosfera bus išaiš
kinta vakare. Mes organizuojame 
prezidiumo posėdį. Ir mes rimtai ap
tarsime visus variantus. Koalicijos, 
buvimo koalicijoje, nebuvimo koali
cijoje ir t.t.", — sakė A. Brazauskas. 

Paklaustas, kaip vertina tokius 
numatomus koalicijos partnerių so
cialdemokratų svarstymus apie išli
kimą koalicijoje, Darbo partijos va
dovas Viktoras Uspaskichas sakė, 
jog tai esąs pačių socialdemokratų 
reikalas. 

Pasak V Uspaskicho, jei social
demokratai ir sugalvotų trauktis iš 
valdančiosios koalicijos, turėtų nu
rodyti aiškią priežastį, kodėl taip el
giasi. 

V. Uspaskichas priminė, jog val
dančiųjų parti jų politinė taryba 
prieš mėnesį buvo pareiškusi pasiti
kėjimą premjeru Algirdu Brazausku 
ir tuomet išgirdo premjero patikini
mą, kad jis dirbs toliau. Darbo parti
jos vadovo teigimu, nuo to laiko pa
dėtis nėra pasikeitusi. 

Lietuva nepalaiko pasiūlymo dėl ES biudžeto 
Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — 

Lietuvos Vyriausybė nepritaria Di
džiosios Britanijos pasiūlymui su
mažinti 2007-2013 metų Europos 
Sąjungos (ES) biudžetą, o kartu ir 
paramą naujoms ES narėms. 

Premjeras Algirdas Brazauskas 
antradienį teigė labai abejojantis, 
kad gruodžio mėnesį gali būti priim
tas 2007-2013 metų ES biudžetas. 

„Kaip supratau, Jungtinė Kara
lystė ir ministras pirmininkas Tony 
Blair turi kitą variantą, kuris mūsų 
netenkina, nes mažėja apie 10 proc. 
sanglaudos ir struktūriniai fondai, 
palyginti su ankstesniu projektu. 

Mes laikysimės savo pozicijos — 4 
proc. BVP skirti paramai", — sakė A. 
Brazauskas . 

Jei būtų patvir t in tas britų siū
lymas, Lietuva per 7 metus netektų 
apie 600 mln. eurų ES paramos. 

Užsienio reikalų ministras Anta
nas Valionis sakė, jog Lietuva ketina 
pri tar t i dešimties naujų ES narių 
premjerų laiškui: „ Jame ir valsty
bėms senbuvėms priminsime apie 
solidarumo esmę Europos Sąjungoje. 
Sol idarumo pr incipas sako, kad 
reikia padėti silpniausiems". 

Pasak užsienio spaudos, kurios 
pateikta informacija, pasak A. Valio

nio, yra labai tikėtina, britai siūlo 
sumažinti kiekvienos ES narės įmo
ką į ES biudžetą nuo 1.6 iki 1.03 
proc. bendro ES vidaus produkto. 
Skirtumas siektų 25 mlrd. eurų. 

A. Brazauskas Lietuvos poziciją 
dėl ES biudžeto pirmadienį Barselo
noje derino su Lenkijos premjeru Ka-
zimierz Marcinkievvicz. 

Baltijos šalių premjerai su T. 
Blair susitiks gruodžio 1 dieną Tali
ne, o gruodžio 2 dieną su Didžiosios 
Britanijos premjeru susitiks Vyšeg-
rad šalių — Čekijos, Vengrijos, Slo
vakijos ir Lenkijos — Vyriausybių 
vadovai. 

inistras: AIDS — nebe mi r t ina liga 
Vilnius, lapkričio 29 d. (ELTA) 

— Antivirusiniam ŽIV ir AIDS gydy
mui valstybė kasmet skiria po 2 
mln. litų, tačiau, augant sergančiųjų 
skaičiui, iki 2008-ųjų ši suma gali 
padvigubėti ir siekti 4.5 mln. litų 
per metus, prognozuoja sveikatos 
apsaugos ministras Žilvinas Padai
ga-

Pasaulinei AIDS dienai skirtoje 
spaudos konferencijoje ministras pa
brėžė, jog nuo 2004 metų infekuo
tiems ŽIV ir sergantiems AIDS Lie
tuvoje užtikrinamas 100 procentų 
kompensuojamasis gydymas antivi-
rusmiais vaistais. 

Šiuo metu vaistai kompensuoja
mi 54 pacientams. Kiekvienam iš jų 
per metus valstybė išleidžia po dau
giau nei 26,000 litų. „Tačiau svarbu 

Žilvinas Padaiga 
Tomo B a u r o (ELTA) nuotr. 

ne tai , o kad užt ikr inus prieinamą 
AIDS gydymą ši liga tampa nebe 
mir t ina, o lėtine, iš dalies valdoma", 
— sakė Ž. Padaiga. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICACO, ILLINOIS 60629 

Antradienį per interviu Lietu
vos radijui paklaustas, ar regi gali
mą įpėdinį partijoje, jeigu jam tektų 
atsistatydinti , premjeras A. Bra
zauskas tai patvirtino, tačiau jo ne
įvardijo. 

Komentuodamas žiniasklaidos 
pranešimus, kad koalicijos partne
rės Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas kelionių po Lietuva 
metu pranašauja greitą premjero at
sistatydinimą Nukelta \ 6 psl. 

Specialius įsipareigojimus ŽIV 
infekcijos ir AIDS srityje 189 valsty
bių vadovai ir vyriausybės priėmė 
2001 metų Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos sesijoje. 

„Valstybės pripažino, kad AIDS 
— pasaulinė krizė ir ją būtina ban
dyti spręsti sutelkus valstybių, įvai
rių visuomeninių organizacijų pas
tangas", — sakė ministras. 

2003 metais atlikta reprezenta
tyvi Lietuvos gyventojų apklausa 
parodė, kad 83 procentai žmonių ži
no, kaip užsikrečiama ŽIV. 

„Palyginti su kitomis šalimis, 
šis rodiklis labai aukštas, o ŽIV pli
t imas — ne toks spartus kaip aplin
kinėse valstybėse", — sakė Ž. Pa
daiga, pabrėžęs, kad šioje srityje 
daug nuveikė Nukelta \ 6 psl. 

TEL: 773-585-9500 • FAX 773-585-8284 DRAUGAS.ORG 

Šiame 
numeryje: 

Skautybės kelias. 
Ne kiekybė, o kokybė. 
Vienintelė terpė, kurioje 
išauga pilietis. 
Kas yra Jėzus Nazarietis. 
Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
Mūsų virtuvė. 
Madų paroda Pasaulio 
lietuviu centre. 
JAV LB Socialiniu 
reikalu tarybos 
„Labdaros" vakaras. 
Noras sunaikinti meno 
kūrinius. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.917 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SKA LTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v . s . I r ena Regienė 

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

LIETUVOS SKAUTIŠKOS 
ORGANIZACIJOS (4) 

Pokalbis su vyr. sk. Lina Stasiūnaite, LNESA nacionaline skaudų viršininke 

SVEIKINAM SESE 
HALINĄ PLAUŠINAITIENĘ 

LNESA buvo įsteigta Klaipėdoje 
pačioje skautų atsikūrimo Lietuvos 
pradžioje, t.y. 1989 m., atsiskyrus 
nuo LSS Brolijos. Organizacija išsi
skiria Europinės dimensijos ir prak
tinės krikščionybės akcentavimu. 
Veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
apskrityje, Mažeikių ir Akmenės 
rajonuose, jungia apie 300 narių. 

Valdymo struktūra ypa t inga 
tuo, jog kiekvienas vadovas turi sau 
viršesnį vadovą ir visi yra pa
valdūs! Aukščiausias valdymo orga
nas — Generalinė asamblėja, ku
rioje renkamas Biuras. Biurą suda
ro 11 žmonių: prezidentas, naciona
linis sekretorius, iždininkas, gene
raliniai ir nacionaliniai vilkiukų, 
skautų, vyr. skaučių ir roverių 
komisarai (atskiri brolių ir sesių). 

Skautiški vienetai turi kitokius 
nei įprasta Lietuvoje pavadinimus: 
šešetukai, patruliai, ekipos tai įvai
raus amžiaus grupių skiltys, o gau
jas, būrius, židinius ir klanus galima 
prilyginti draugovėms. Prezidentas 
yra roveris Faustas Meškuotis . 
LNESA priklauso Tarp tau t ine i 
Europos skaučių ir skautų federaci
jai. Brolių ir sesių veikla atskira. 

Kaklaskarių spalvą pasirenka kiek
vienas vienetas. Vyr. skautės nešio
ja raudonas, roveriai — rudas kaklas-
kares. Vilkiukai turi geltonus, skau
tai — žalius, o vyr. skautės ir rove
riai — raudonus kaspinus. Kiekvie
nas patrulis (skautų skiltis) dar turi 
2 spalvų kaspinų kombinaciją, ati
tinkančią patrulio gyvūną. Euroskau-
tų veikla daugiausia verda šešetu
kuose, patruliuose ir ekipose. Tradi
ciniai bendri organizacijos renginiai 
— Pranciškaus žygis, Vasaros ke
lias, bendros stovyklos. Atskiros 
gaujų, būrių, židinių ir klanų stovyk
los užbaigia visų metų darbą, o kad 
stovykla „neprasiskiestų", skautai iš 
kitų vienetų joje negali dalyvauti. 

Kartu su Lietuvos skautų orga
nizacijomis LNESA dalyvauja Bet
liejaus taikos ugnies akcijoje, skautų 
įkūrėjo Robert Baden-Powell gimta
dienyje ir visur, kur yra kviečiami. 
Leidžiami leidinukai „Kur tave 
nuves šis kelias", „Europos skau
tas". Norint tapti euroskautu galite 
kreiptis į Liną ei. paštu linast@vpu.lt. 

Semper paratii 
Kalbėjosi s.v. senj. 
J o n a s M i k a l i ū n a s 

A SS. akivaizdinio suvažiavimo metinėje šventėje, vykusioje Burr Ridge, I L, 
spalio 15 d , nauji nariai davė pasižadėjimą. !š kairės: vyr, sk. t.n Krista Plačaitė, 
vyr. sk t .n . Julija Valiee, sk. vytis senjoras Arūnas Karalius, gintare t .n . Žiba 
Saulytė vyr. sk. t .n . Audra Kapačinskaitė, vyr. sk. t .n . Aušra Brooks. 

s. f i l . Gintaro Plačo nuotrauka. 

Gėlės ir gimtadienio tortas fil. v.s. Halinai 
Plaušinaitienei: visų „Verpsčių" vardu sveikina 
Vida Rimienė. Aldonos Rauchienės nuotr. 

Kai šio rudens sezonui prasi
dėjus, „Verpstės" vėl susirinko pas 
trečius metus vadovauti sutikusią 
sesę Vidą Rimienę, tuoj pat pradėjo 
verpti naują veiklos giją. Buvo pa
siūlyta ir nutar ta ateityje kiekvienai 
verpstei iš eilės pravesti sueigą. 
Tačiau pirmoji sueiga buvo skirtin
ga. Artinosi mūsų sesės Haiinos 
Plaušinai t ienės gimtadienis, kurį 
visos panoro ruošti drauge. Taigi, 
padarėm jai staigmeną, o pačios sau 
— didelį malonumą. Su priešpiečių 
vaišėmis, gėlių puokštėmis ir dova
nėlėmis, susitikom Marąuette Parko 
apylinkės pačioje širdyje. 

Nijolė Martinaitytė-Nelson pa
rinko tam tikrus poetus ir jų kūrybą 
nusakė sesės Haiinos ligšiolinį gy
venimą. Pirmiausia paskaitė Hen
riko Radausko „Gėlės ir vėjas" — 
kuomet sesė Halina gimė ir vėjas jai 
atpūtė daug visokių talentų. Vėliau 
Kazio Binkio eilėraštyje „Gėlės iš 
šieno", nusakė kaip ji būdama gim
nazistė rinkdavo pievų žiedelius. 
„Hamleto" Polonijaus patarimai, 
sūnui Laertui išvykstant į užsienį, 
tapo sesės Haiinos patarimais skau
tėms prie laužo... Meistriškai atlik
tas monologas linksmai nuteikė 
visas verpstes, sukėlė daug juoko ir 
atskleidė kai kurias sesės Haiinos 
gyvenimo (ne visoms žinomas) 
„paslaptis"... 

LSS „NERIJOS" TUNTO VEIKLA 
„Nerijos" tunto veikla plaukia 

išskleistomis burėmis. Džiaugiamės 
mūsų vadovių gabumais ir stebimės 
sesių entuziastišku dalyvavimu. 
Gruodžio mėnesį vyks įvairios suei
gos ir iškylos. Prašome įsidėmėti: 

Gruodžio 3 d. — 3 v. p . p . 
„Nerijos" tunto kūčių sueiga. 

Visos dalyvauja išeiginėmis unifor
momis. Sueiga bus PLC Lietuvių 
fondo sporto salėje. 

Gruodžio 3 d. ir 4 d. 9 v.r . -
3 v.p.p. 

PLC tradicinė kalėdinė mugė 
didžiojoje salėje. „Nerijos" t un t a s 
parduos įvairius eksponatus ir 
užkandžius. Kviečiame apsilankyti 
ir paremti skautes! Norint prisidėti 
prie pardavimo, skambinkite sesei 
Taiydai 708-839-4438. 

Gruodžio 10 d. 
„Ūdrytės" (darželis — 4 klasė) 1 

v. p.p. - 2:15 v. p.p. giedos kalėdines 

giesmes seneliams, gyvenant iems 
PLC. Sesės dėvi išeigines uniformas. 

Jūrų jaunės ir Jūrų skautės (5 
klasė — 10 klasės) 1-2:45 v. p.p. 
giedos kalėdines giesmes Holy 
Family Villa senelių prieglaudoje. 
Sesės dėvi išeigines uniformas. 

Gruodžio 17 d. nėra sueigų: 
mokyklos Kalėdų eglutė. 

Gruodžio 24 d. nėra sueigų. 
Gruodžio 31 d. nėra sueigų. 
Saus io 7 d. (2006 m.). Sueiga. 
Tur in t klausimų, kreipkitės į 

Laivo vadės; 
Ūdrytės (K-2) — Rasa Kelpšienė 

815-834-9672. 
Ūdrytės (3-4) — Rima Joku-

bauskienė 815-838-8136. 
J ū r ų jaunės — Aldona Weir 

630-964-9120. 
Jūrų skautės — Onutė Savic

kienė 815-467-7376. 

„Nerijos" tunto v a d o v ė s 

PADĖKIME 
VARGINGOMS ŠEIMOMS 

LIETUVOJE 

Kalėdų proga „Nerijos" tuntas 
renka aukas, kad vargingos šeimos 
Lietuvoje galėtų gauti po telyčią. 
Surinktos aukos bus persiųstos per 
„Heifer International" (www.heifer. 
org). Vilniuje įsikūrė šios labdaros 
šaka. Šeimos, Lietuvoje gavusios 
telyčią, jai užaugus pasidalina pieną 
ir palikuoniais su kaimynais. 

Kviečiame vaikus ir tėvelius 
prisidėti aukomis. Rinksime aukas 
iki gruodžio 10 d. Sesės galės įdėti 
aukas į pienpuodį, kuris bus ran
damas sporto salėje sueigos metu. 

Vaikai gali sauja smulkių pinigų 
įmesti, kad pajustų, prisidedantys 
prie labdaros. 

Dėkojame iš anksto! 
Dievui, Tėvynei ir Artimui! 

„Nerijos" tuntas 

Visuomet buvome be ga
lo dėkingos mūsų sesei Ha
linai ir džiaugėmės jos kūry
bos indėliu „Živilės" draugovė
je, vėliau „Kernavės" tunte . 
Tačiau, kad dar kartą prisi-
mintumėm, kiek ji daug į 
mūsų skautiškąją tradicijų 
kraičio skrynią yra sudėjusi, 
iš anksto surašė ir šia proga 
išvardino La ima Luneckienė. 
O tas ilgas sąrašas prasidėjo 
nuo stalų dengimo parodos, 
Kūčių ir Kaziuko mugių įve
dimo, patyr imo laipsnių kny
gelių išleidimo, sąskrydžių, 
dainynėlių, uniformų su 
skrybėlaitėmis, tunto šūkio, 
stovyklinių papročių ( taip, 
kaip „šluotos" ir kt.) bei dau
gybės įdomybių ir išradimų! 

„Verpstės" jaučiasi labai 
laimingos, tu rėdamos sesę 
Haliną Plaušinait ienę savo 

tarpe ir nuoširdžiai ją sveikina su 
linkėjimais: „Vivat, crescat, floreat!" 
Šiltu laiškučiu, su savais sveikini
mais ir linkėjimais ta ip pat jungiasi , 
tolimojoje Australi joje daba r 
gyvenanti, verpstė Nijolė Janku tė -
Užubalienė. 

Budėkime! 
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Darbininkai Katedros aikštėje Vilniuje, pasiruošę užkelti restauruotą kryžių 
ant katedros bokšto. Kryžius buvo užkeltas ir pritvirtintas ši rudenį ir dabar iš 
tolo šviečia tiek sostinės gyventojams, tiek jos lankytojams. Eltos nuotrau-

VIENINTELĖ TERPĖ, 
KURIOJE IŠAUGA PILIETIS 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Rugsėjo 4 d. įvykusios konferen
cijos „Vilnius-2005" rezoliucijoje 
„Dėl pilietinės visuomenės stiprini
mo" buvo išreikštas susirūpinimas 
„dėl televizijos programose propa
guojamo smurto, prievartos, por
nografijos, žiaurumų, nepagarbos 
žmogaus gyvybei" ir pritarta „so
vietų represijas patyrusių piliečių 
organizacijų iniciatyva parengtai 
švietėjiškos pilietinės tematikos te
levizijos laidų ciklo programai". 
Tame pačiame dokumente kreipia
masi į LRT Tarybą ir generalinį 
direktorių su prašymu pradėti 
transliuoti minėtąjį laidų ciklą. 
Tokiu būdu konferencijos dalyviai 
atsiliepė į Respublikos prezidento 
metiniame pranešime paminėtą pir
mąjį didelį iššūkį lietuviams, būtent, 
— „pilietines brandos stoką". 

Lietuvos politinių kalinių ir 
t remtinių sąjungos pirmininkas, 
Seimo narys, P. Jakučionis, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių bendri
jos pirmininkas, Seimo narys A. 
Stasiškis, tos pačios organizacijos 
vaidybos pirmininkas V. Miliauskas, 
ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos pirmininkas dim. kpt. Jonas 
Čeponis rugpjūčio 8 d. laišku krei
pėsi į Lietuvos RTV tarybos pirmi
ninką R. Pakalnį ir RTV generalinį 
direktorių K. Petrauskį dėl švie
tėjiškos pilietinės laidos apie nau
jausių laikų Lietuvos istoriją trans
liavimo. Laiške rašoma: 

„Šalies, valstybės, tautos, visuo
menės praeitis ir jos santykis su 
dabart imi yra tas neišsenkamas 
aruodas, iš kurio radijas ir televizija 
gali ir privalo nuolatos semti ir 
patrauklia forma skleisti objektyvias 
žinias. Ši informacija yra vienintelė 
maitinamoji terpė, kurioje išauga 
pilietis ir subręsta jo pilietinė savi
voka. Moralinės vertybės visuome
nėje įsitvirtina atsirėmusios į isto
rinės atminties pamatą. 

Tikimės, kad LRT vadovybė, su
vokdama aptariamų problemų reikš
mę, ieškos pozityvaus jų sprendimo. 
( . . . ) 

Tačiau tiesa turi būti objektyvi 
ir plaukianti iš lietuvių tautos teisės 
į apsisprendimą ir valstybingumą, 
nieko neslepianti, negrąžinanti, ne
peršanti išankstinės nuomonės. Rei

kalinga tiesa, kuri brandintų pilie
tinę savivoką, o ši, savo ruožtu, pa
dėtų piliečiui pačiam padaryti išva
das ir apibendrinimus. (...) Labai 
svarbu, kad laidų vedėjas, autorius 
ir laidų rengimo grupė gebėtų dirbti 
profesionaliai ir kūrybiškai". 

Numatyta panaršyti tris istori
jos periodus. Pirmasis mažesnės 
apimties, nuo trečiojo Lenkijos- Lie
tuvos valstybės (pirmosios Respub
likos; padalijimo 1795 m. iki 1918 m. 
Kitas periodas apimtų antrosios 
Respublikos (1918—1940 m.) atkū
rimą ir jos raidą. Trečiasis — turėtų 
pristatyti okupacijų ir pasipriešini
mo joms laikotarpį iki trečiosios 
Respublikos pradžios (1940—1990 
m.). 

Drauge su kreipimusi buvo pa
teiktas TV laidos tematikos projek
tas, o taip pat laidų rengimo princi
pai. Laidos turėtų būti orientuotos į 
jaunimą ir vidurinės kartos žmones 
ir rengiamos jaunimui pr i imt ina 
kalbėsena, atsižvelgiant ir į jų elge
sio stereotipus. Ypač aktualu išryš
kinti rezistencijos epizodų, reiškinių 
santykį su tarptautine, nacionaline 
ir partizanų teise, visuomenės mo
rale, papročiais, lyginant nagrinė
jamą temą su kitų Europos kraštų 
pasipriešinimo agresijai patir t imi. 
Parodyti laisvės kovotojų, ryšininkų, 
rėmėjų moralines ir pilietines ver
tybes ir jų aktualumą nūdienos 
geopolitinės situacijos sąlygomis. 
Nušviesti Bažnyčios vaidmenį, stip
rinant visuomenės dorovės pamatus 
ir puoselėjant tautinę savimonę. 

Lietuva patyrė dviejų totali
tarinių režimų represijas, todėl 
visais atvejais tikslinga palyginti re
žimus, nusikalstamos veiklos meto
dus, jų padarytus nusikaltimus. Is
torinė tiesa neturėtų būti perkrauta 
nei faktų gausa, nei emocijomis. 
Kiekviena laida skiriama įvardinti 
problemai ir turėtų būti užbaigiama 
ryškiu ir reikšmingu akcentu. Jokiu 
požiūriu nekeltini ginčai dėl tautos 
teisės į apsisprendimą, dėl Lietuvos 
valstybingumo, dėl pasipriešinimo 
agresijai teisumo, dėl pagarbos žu
vusiems bendrapiliečiams. Tai ak
siomos, dėl kurių neturėtų būti dis
kutuojama. Stribas ir laisvės kovoto
jas, okupantas ir pavergtos šalies 
pilietis negali būti lygiaverčiai dialo
go ar polilogo dalyviai. 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Ne kiekybė, o kokybė 

Per pastaruosius penkiolika 
metų nuo Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo Ame

rikos lietuvius aplankė daug įvai
rių valdžios pareigūnų, šiaip poli
tikų, dvasininkų, mokslininkų, 
menininkų. Ir kviestų, lauktų, ir 
nekviestų... (Iš šio nuolatinio lan
kytojų srauto būtina išskirti eili
nius taut iečius , kurie a tvyksta 
aplankyti artimųjų, užsidirbti pi
nigų arba pasidairyti po nema
tytąją Ameriką.) 

Svarbieji, ar tokiais save lai
kantys, svečiai dažnai pakviečiami 
dalyvauti Amerikos lietuvių ruo
šiamuose renginiuose, šventėse, 
lietuviškose mokyklose, kul tūri
nėse institucijose, redakcijose, 
arba tiesiog surengiami su jais 
susitikimai platesnei visuomenei. 
Ir čia kartais — jokiu būdu ne
sakome, kad visuomet — atsiran
da problema, kai svarbus svečias 
atrodo neturi jokio supratimo apie 
užsienio lietuvių (kaip mėgstama 
sakyti — išeivių, nors tas žodis 
tiesiog per širdį nurėžia) gyveni
mą, veiklą, siekius, rūpesčius ir 
reikmes. ,,Iš kepurės" t raukdamas 
žodžius ir nuvalkiotas sąvokas, 
toks asmuo stengiasi atspėti, kas 
auditorijai patiks, kaip sušildyti 
mandagiai besiklausančius, kad jie 
suglaustų delnus plojimui, pri
tartų šypsena. 

Dažnas atvykėlis neturi jokio 
supratimo, kas yra Lietuvių Bend
ruomenė, kokia jos sandara, veik
la, kas tie žmonės, kurie suka 
lietuviškosios veiklos ratą. Ir tuo
met norisi paklausti: nejaugi, ger
biamasis ('ar gerbiamoji), prieš pas 
mus atvykdamas, nei kiek nesusi-
pažinai su tais „keistais paukš
čiais — užsienio lietuviais"? Jeigu 
ne jų labui, tai bent savo paties, 
kad neatrodytum, lyg netikėtai iš 
Marso į „nežinomą žemę" nuleis
tas... 

Gražu, kai kuri organizacija 
pasigiria, pakvietusi koncertuoti iš 
Lietuvos etnografinį ansamblį, 
tautinių šokių grupę, dailiojo žo
džio meistrą, dainininką ar so
listę. Lietuva t ikrai nestokoja 
meninių vienetų ir paskirų talen
tingų žmonių, kurie šiandien jau 
tapę kone pasaulio piliečiais: visur 
kviečiami, išskėstomis rankomis 

sut inkami, pagerbiami ir apdo
vanojami. Bet visgi reikėtų pa
galvoti: ar negalėtume bent ret
karčiais apsieit i su savaisiais? 
Šiaip sau, dėl pakeitimo... Nese
niai Čikagoje koncertavo „Sodau-
to" etnografinis ansamblis iš Bos
tono. Jo koncer tas , pavad in ta s 
„Angliakasių Lietuva", gali tikrai 
lygintis (ir pralenkti) ne vieną, jau 
mums čia matytą, etnografinį an
samblį iš Lietuvos. Spalio mėnesį 
Čikagoje iš Los Angeles lankėsi 
pramoginių šokių grupė „Retro". 
Dar ir šiandien žmonės su malonu
mu prisimena jos programą. To 
paties Los Angeles miesto tautinių 
šokių grupė „Spindulys" sužavėjo 
net Japoniją, Čikagos „Grandis" 
šventė brandžią gyvavimo sukaktį, 
kituose telkiniuose veikia įvairūs 
dainos bei tautinių šokių vienetai; 
galime vertai didžiuotis kanklių 
ansambliu „Gabija", Cleveland 
„Exultate" choru, Čikagos „Dai
nava", o ką bekalbėti apie mažes
nius vienetus? Jeigu į juos būtų 
kreipiama daugiau dėmesio, jie 
sustiprėtų ir augtų savo pajėgumu, 
talentais. Tad kodėl mes savųjų 
nevertiname? 

Būtina skatinti savo menines 
pajėgas, nors jos galbūt sunkiau 
„atrandamos", priviliojamos. Kaž-
kuomet JAV LB Krašto valdyba 
buvo pasišovusi sudaryti vietinių 
menininkų ir saviveiklininkų sąra
šą, o paskui juo pasidalinti su vi
somis apygardomis, apylinkėmis. 
Tai būtų t ikros naujų ta lentų 
kasyklos! 

Ar tais, nelabai garsiais (ir tuo 
pačiu daug mažiau kainuojančiais, 
kaip „žvaigždės" iš Lietuvos) vie
netais susidomėtų mūsų „išpaiky-
ta" publika, kurią darosi vis sun
kiau privilioti į koncertą bei ren
ginį? Čia painus klausimas. . . 

Visų pirma reikėtų ruošėjams 
t ruput į pagalvoti , k a s svarbu: 
kiekybė ar kokybė? Taip pat galbūt 
kiek prisiderinti ir prie kitų orga
nizacijų bei vienetų, tą patį savait
galį ar net tą pačią dieną ruo
šiančių savo renginius. Kai publi
ka priversta rinktis iš daugelio, 
kar ta i s „pers isot ina" ir n iekur 
neina, o tada salėse barkšo tuščios 
kėdės, rengėjai dejuoja, kad „turės 
nuostolių". 

Laidos neturėtų žiūrovams pirš
ti įspūdį, kad gvildenamos temos yra 
visiškai išbaigtos. Kiekviena laida — 
tai tik atskiras istorijos bruožas, epi
zodas, įvykis — kūrėjų patirt ies, 
nuomonės, vizijos produktas, pateik
tas „cum grano šalis" (su kruopa 
druskos, su trupučiu humoro, lot.) 
Valstybinės valdžios institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų kritika 
neturėtų virsti nei savipeika, nei dar 
blogiau — savinieka. 

Atsakymo raštu į keturių orga
nizacijų kreipimąsi negauta iki šio
lei. Iš anksto susi tarus, reikalas 
buvo aptar tas pas RTV gen. direk
torių K. Petrauskį spalio 15 d. Ap
tarime dalyvavo P. Jakučionis, A. 
Stasiškis, gen. J. Kronkaitis, D. Kuo-
lis, D. Simanaitis ir E. Simanaitis. 
Deja, direktorius laidų ciklo trans
liavimui nepritarė, motyvuodamas 
tuo, kad laidos vertinimas bus žemas 
ir nepasieks „realybės šou" lygmens. 

Sumanymo iniciatoriai pasijuto lyg 
po šalto dušo čiaupu būtų patekę. 
Atrodė, kad kilni pilietinė iniciatyva 
bus sužlugdyta. 

Lapkričio 15 d. Seimo rūmuose 
įvyko ant ras pas i tar imas istorinės 
švietėjiškos laidos rengimo klausi
mu. Jame dalyvavo iš vienos pusės 
Lietuvos RTV tarybos pirmininkas 
prof. R. Pakalnis , tarybos nariai V. 
Milaknis ir D. Vilytė, iš kitos — 
Seimo nariai: P. Jakučionis, A. Sta
siškis, gen. J. Kronkait is , D. Sima
nait is , E. S imana i t i s . Pas ike i tus 
nuomonėmis, RTV tarybos nariai 
palankiai vertino aptar iamą projek
tą, ir pažadėjo reikalą iš esmės 
svarstyti LRTV tarybos posėdyje, 
kuris įvyks gruodžio 6 d. 

Jei rasis teigiamas šio klausimo 
sprendimas, tada beliks tik vykdyto
jų grupes formavimo, kiti techniniai 
reikalai. 



DRAUGAS, 2005 m. lapkričio 30 d", tn , ^ 0 ^ 
. — 1 1 i r . _ r „ . ^ . . . 

KAS YRA JĖZUS NAZARIETIS 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Neilgai trukus po Jėzaus krikšto 
Jordano upėje Jonas Krikštytojas 
Erodo Antipo įsakymu buvo suimtas 
ir laikomas Machaeri tvirtovės rūsy
je, netoli tos vietos, kur jis pajor-
danėje buvojo ir minioms kalbėjo 
apie atgailą ir išsigelbėjimą atei
nančioje karalystėje. -Suimti Joną 
prikalbėjo Herodiada, su kuria Ero
das nelegaliai gyveno. Erodas buvo 
smalsus ir norėjo iš Jono patirti, apie 
kokią karalystę jis kalba apskritai, 
kokį mokslą jis skelbia. Todėl su Jo
nu jis turėjo daug pokalbių. Pas Joną 
ateidavo ir išeidavo jo mokiniai. Bet 
Jonui laisvės Erodas nežadėjo, nes 
bijojo, kad jis ir vėl pradės minioms 
šaukti apie nedorą valdovo gyveni
mą. Ypač niršo ant jo Herodiada. Ji 
matė, kaip Erodas su belaisviu Jonu 
per daug bendrauja. 

Vieno iškilmingo pokylio metu, 
kai Herodiados duktė Salome sve
čiams šoko ir visi buvo labai suža
vėti, Erodas mergaitei po priesaika 
pažadėjo duoti, ko tik ji prašysianti. 
O ši, motinos atsiklaususi, paprašė 
atnešti dubenyje Jono Krikštytojo 
galvą. Nors karalius, išgirdęs tokį 
prašymą, labai nuliūdo, bet dėl prie
saikos savo pažadą išpildė. 

Būdamas kalėjime, Jonas iš sa
vo mokinių išgirdo apie Jėzų Naza
rietį, kurį minios sekė ir klausėsi Jo 
naujo mokslo apie dangaus karalys
tę. Jie skundėsi, kad ir Jono moki
niai seka paskui Jėzų. Mat, Jonas 
turėjo jau nemažą būrelį mokinių, 
kurie greičiausiai buvo eseniečių 
sektos atsiskyrėliai ir, Jonui patekus 
į kalėjimą, nuėjo paskui Kristų. 
Jonas dėl to nesisielojo ir nepavydėjo 
savo giminaičiui. Dar laisvėje bū
damas, jis savo mokiniams sakė, kad 
Jėzui skirta augti, o jam mažėti. 

Kristus pradėjo garsėti savo dar
bais ir žodžiais tada, kai Jonas buvo 
jau kalėjime. Besiklausant savo 
mokinių pasakojimų, Jonui kilo lyg 
ir abejonė, ar tas, apie kurį mokiniai 
pasakoja, yra tas pats, kurį jis vadi

no Dievo Avinėliu, kuris naikina 
pasaulio nuodėmes? J am nedavė 
ramybės mintis, kad gal čia yra kitas 
pranašas, dideliais darbais skelbiąs 
Mesijo atėjimą. Jam pagaliau kilo 
abejonė ir apie patį Jėzų Nazarietį, 
kad jis iš tikrųjų yra Mesijas. Dva
sios pagavime jis matė ant Jėzaus 
Nazariečio plevenančią Dvasią. Bet 
tai buvo tik trumpas regėjimas, o iš 
patyrimo nieko apie Jo darbus neži
nojo. Todėl nusiuntė savo mokinius 
Kristaus paklausti, ar Jis yra tas 
Mesijas, kuris turi ateiti, ar dar 
reikia laukti kito. 

Kristus, kalbėdamas apie dan
gaus karalystę, Dievą vadino savo 
Tėvu. Dėl tokios kalbos fariziejai ir 
rašto žinovai piktinosi. Kam gi ga
lėjo ateiti į galvą, kad Jėzus, žmogus 
iš Nazareto, gali būti Dievas? Jonas 
pavadino Kristų Dievo sūnumi, bet 
ir pranašai karalius vadindavo Die
vo sūnumis. Visi laukė Mesijo, ne 
kaip paties Dievo, bet kaip galingo 
karaliaus, kuris išlaisvins išrinktąją 
Dievo tautą iš vergijos ir Dievo galia 
sukurs žemėje amžiną taiką. 

Jėzus Nazarietis savo elgesiu, 
kalbomis ir darbais kėlė rūpestį ne 
tik fariziejams ir rašto žinovams, bet 
visiems žmonėms, neišskiriant Jono 
ir apaštalų. Jėzus atrodė kaip ir visi 
kiti žmonės. Jis valgė ir gėrė drauge 
su nusidėjėliais ir muitininkais. Jis 
buvo vadinamas nusidėjėlių draugu 
ir jų gynėju, kas nesiderino su Jo 
žodžiais ir nepaprastais darbais. 
Visus tuos dalykus Jonui mokiniai, 
lankydami jį kalėjime, stebėdamiesi 
pasakojo. Tos žinios stebino ir nera
mino taip pat ir Joną, kuris norėjo 
išgirsti, ką patsai Jėzus apie save 
gali pasakyti. Bet kai mokiniai atėjo 
pas Jėzų su klausimu, kas Jis yra, 
tai Jėzus jų akivaizdoje padarė 
keletą stebuklų ir davė atsakymą: 
„Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką 
čia girdite ir matote: aklieji praregi, 
raišieji vaikščioja, raupsuotieji apva
lomi, kurtieji girdi, mirusieji prike
liami, vargdieniams skelbiama gero
ji naujiena. Ir palaimintas, kas ne
pasipiktins manimi" (Mt. 11, 4-6). Iš 

BAIGIAMASIS VYSKUPŲ SINODO 
PAREIŠKIMAS 

Vyskupų sinodas paskelbė bai
giamąją žinią „Eucharistija — gy
venimo duona pasaulio taikos labui". 
250 sinodo narių iš 118 šalių joje 
pabrėžia Eucharistiją esant bažny
tinio gyvenimo centru. 

Baigiamojoje žinioje Sinodo na
riai pabrėžtinai remia ekumenines 
pastangas, tačiau nepritaria, kad ne-
katalikai būtų prileidžiami prie 
Eucharistijos. Žinioje minimos „švie
sios pusės". Kai kuriuose pasaulio 
regionuose esama džiugių proveržių. 
Tačiau kitur nyksta nuodėmės suvo
kimas bei išgyvenama Atgailos sak
ramento krizė. Vyskupai taip pat at

kreipia dėmesį į kunigų stygių bei 
pašaukimų sumažėjimą. Sinode 
aptar inėtas kunigystės šventimų 
„patikrintiems vedusiems vyrams" 
klausimas neminimas. 

Baigdami sinodo nariai tarė 
padrąsinimo žodį kunigams, vienuo
liams ir pasauliečiams. Įsipareigoti 
krikščionybei ypač raginami jaunuo
liai. Krikščioniškosios šeimos turėtų 
įgyvendinti savo pašaukimą, būti 
namų Bažnyčia. Ypatingą sveiki
nimą Sinodo nariai skyrė Kinijos 
vyskupams, kuriems buvo neleista 
vykti į Romą. 
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ĮKURTA ROKŲ PARAPIJA 
Atsižvelgiant į Rokų (Kaunas) 

bendruomenės prašymą, vadovau
jantis kan. 515 nuostatais, įkurta 
Rokų Šv. Antano Paduviečio parapi
ja. Jai priklauso Rokai, Linksmės 
kalnas, Pavytės, Raželių, Rokelių, 
Patamulšehų ir Vainatrakio kaimo 
dalis iš Aukštosios Panemunes para

pijos, Ražiškių kaimas iš Garliavos 
parapijos, Vainatrakio kaimo dalis 
(būsimų Kauno miesto kapinių 
vieta) iš Išlaužo parapijos. 

Rokų Šv. Antano Paduviečio 
parapijos klebonas yra kun. teol. 
mgr. Virginijus Gražulevičius. 

BŽ 

Pietro Perugino. „Kristaus krikštas". 

šitokių darbų Jonas turėjo suvokti 
atsakymą, kas yra Jėzus Nazarietis. 

Nežinia, ar Jonas padarė sau iš
vadą, kad Jėzus yra Dievas. Šv. 
Rašto teologijos mintimi, niekas ne
gali matyti Dievo ir gyventi. Dievas 
visą laiką gyvena neprieinamoje 
šviesoje. Iš Šv. Rašto užuominų apie 
Mesiją senajame Testamente niekas 
negalėjo padaryti išvados apie įsikū
nijimo paslaptį, kad antrasis Die
vybės Asmuo bus drauge Dievas ir 
Žmogus. Kristaus Dieviškumo sam
prata apaštaluose ir žmonėse, kurie 

klausėsi Jo pamokslų, augo pamažu. 
Kai vieną kartą ežere pakilo vėtra, ir 
mokiniai šaukė miegančiam Jėzui, 
kad jie visi yra pavojuje pražūti, 
Viešpats sudraudė vėtrą ir bangas 
taip, kad viskas tuoj nurimo. Tada 
apaštalai nustebę tarp savęs šnibž
dėjosi, kad Jėzus negirdėtų: „Kas jis 
toks, kad įsakinėja vėjams ir vande
niui, ir tie Jo klauso?" (Lk. 8, 25). Ir 
mums visiems Kristus yra didžioji 
paslaptis, nes Jis yra ir Dievas, ir 
Žmogus. 

ATNAUJINTA INFORMACIJA APIE 
EURO ĮVEDIMO AKTUALIJAS 

Lietuvos banko interneto sve
tainėje www.lb.lt pasirodė naujas 
skyrius „Euro įvedimas Lietuvoje", 
kuriame pateikiama išsamios ir 
susistemintos aktualios informacijos 
apie Lietuvos rengimąsi nuo 2007 
metų pradžios pereiti prie Europos 
Sąjungos bendrosios valiutos euro. 

Naujajame svetainės skyriuje 
rasite informacijos apie euro įvedimo 
sąlygas ir įtaką mūsų valstybės 
ekonomikai bei gyventojams. Kas 
mėnesį atnaujinami duomenys, kaip 
Lietuva vykdo konvergencijos (suar
tėjimo su euro zona) kriterijus. Pri
statyta Euro įvedimo Lietuvos Res
publikoje koordinavimo komisija ir 
jos darbo grupė, skelbiamas Nacio
nalinis euro įvedimo planas, Lietu
vos Respublikos euro įvedimo Lietu
vos Respublikoje įstatymo projektas, 
straipsniai, pasisakymai ir doku
mentai euro tema (Euro biblioteka). 
Trumpai apžvelgiama euro istorija ir 
dabartis, supažindinama su eurų 
banknotais ir monetomis, euro zona, 
pateikti atsakymai į dažniausiai 
visuomenės užduodamus klausimus, 

be to, svetainės lankytojams siūloma 
nuorodų, kur rasti internete daugiau 
informacijos apie eurą lietuvių ir 
anglų kalbomis. 

Maloniai kviečiame naudoti šią 
informaciją žiniasklaidą, valstybės 
institucijas, mokslo įstaigas, versli
ninkus, gyventojus, visus kitus besi
dominčius euro įvedimu Lietuvoje. 
Pageidaujantiems pateikti nuorodas 
į šį interneto svetainės skyrių siun
čiame keleto formatų vaizdines 
nuorodas, kurias galite įdėti savo 
interneto svetainėse. 

Laukiame pasiūlymų, pagei
davimų, kokias dar aktualias euro 
įvedimo temas verta apžvelgti, į ko
kius rūpimus gyventojų klausimus 
pateikti atsakymus. Į gautus pasiū
lymus bus atsižvelgta atnaujinant 
pateiktą informaciją, taip pat ku
riant euro įvedimui skirtą nacionali
nę interneto svetainę www.euro.lt 

Būsime dėkingi visiems, kas 
padės gausinti euro įvedimui aktua
lią informaciją ir prisidės ją sklei
džiant. 

Ryšių su visuomene skyrius 

Ret^kit^ ir pį^tirt&itc ka išUą spaudą 
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VYSK. K. PALTAROKO GIMIMO 130-uiu 
METINIU MINE] ! h A A r 

V i r\ .1 
Panevėžyje spalio 17-23 d. vyko 

vyskupo Kazimiero Paltaroko gimi
mo 130-osioms metinėms skirti ren
giniai. 

Spalio 17 d. — sporto diena. Visa 
Vysk. K. Paltaroko mokykla bėgo 
130 km estafetę. Pirmąjį ratą bėgo 
vyskupas Jonas Kauneckas. Spalio 
18 d. Panevėžio krašto ateitininkai 
Panevėžio katedros salėje rinkosi į 
ateitininkų sąskrydį, kuriame daly
vavo visos Panevėžio ateitininkų 
kuopos ir ateitininkai iš Alytaus bei 
Telšių. Sąskrydžio metu prieš pietus 
jaunimas žaidė susipažinimo žaidi
mus, dalyvavo viktorinoje. Panevė
žio ganytojas tarė žodį apie savo 
pirmtaką. Po pietų Muzikiniame 
teatre vyko įvairaus amžiaus grupių 
giesmių ir liturginių šokių šventė, 
kurioje dalyvavo grupės iš Pa
nevėžio, Alytaus ir Šiaulių. Spalio 
19-oji buvo skirta vienuoliktokų ir 
dvyliktokų rekolekcijoms. Viena jau
nimo grupė susikaupimo dieną pra
leido Baltriškėse, kita — Linkuvoje. 
Spalio 21 d. Vysk. K. Paltaroko 
mokyklos moksleiviams katedroje 
Mišias aukojo katedros administra
torius kun. Tomas Skrudupis. 

Pagrindinę minėjimo dieną — 
spalio 20-ąją — Panevėžio katedroje 
šv. Mišias aukojo Panevėžio vysk. 
Jonas Kauneckas, vysk. Juozas 
Preikšas ir Telšių vysk. Jonas 
Boruta, SJ, bei arti šešiasdešimties 
Panevėžio vyskupijos kunigų. Ši 
diena vyskupo Jono Kaunecko 
sprendimu buvo ir maldų už kunigų 
šventėjimą diena. Pamokslą pasakė 
Panevėžio vyskupas Jonas Kaunec
kas. Mišiose giedojo N. Jautakienės 
vadovaujamas mergaičių choras. Per 
pamokslą vyskupas J. Kauneckas 
pakiliai nusakė vyskupo K. Palta
roko nuveiktus darbus, cituodamas 

Vyskupas Kazimieras Paltarokas 

jo pastoracinius laiškus. Ganytojas 
sakė, kad ši katedra yra vyskupo K. 
Paltaroko kūryba, kurią jis kūrė 
drauge su skulptoriumi J. Zikaru. 
Jie ištisas valandas diskutuodavo ir 
ginčydavosi, kaip padaryti katedrą 
gražesnę. Visa tai, kas yra katedroje, 
— tai vysk. Paltaroko minčių rea
lizacija. Jo svajonė — Panevėžio 
kunigų seminarija. Dabar šiame pas
tate įsikūrė K. Paltaroko vidurinė 
mokykla. Taigi čia buriasi jaunimas, 
kurį jis labai mylėjo. Pasak ganytojo, 
vysk. K. Paltarokas sukūrė tikėjimo 
mokyklą, kurioje mes visi mokėmės. 
Vien jo katekizmų pogrindžio sąly
gomis išleista per du su puse mln. 
tiražo. Galima sakyti, kad iš „Ti

kybos pradžiamokslio" mokėsi kele
tas milijonų vaikų, kelios kartos, 
visas sovietinio laikotarpio jauni
mas. Vysk. J. Kauneckas taip pat 
prisiminė savo susitikimus su vys
kupu Kazimieru Paltaroku. 

Po šv. Mišių vysk. Jonas Kau
neckas padėkojo Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos pirmininkui 
vysk. Jonui Borutai, SJ, už tai, kad 
šios Akademijos pastangomis yra 
išleista studija apie vysk. K. Pal
taroką. Vysk. Jonas Boruta sakė, 
kad šių metų gegužės mėn. Telšių 
vyskupijoje buvo iškilmingai pami
nėta didžiojo žemaičių vyskupo 
Motiejaus Valančiaus tokia pati mir
ties sukaktis. „Vienas žemaičių 
Didysis mirė tuomet, kai gimė kitas 
— aukštaičių Didysis", — sakė 
Telšių vyskupas. Po to vyskupai 
drauge su kunigais procesija nuėjo į 
katedros kriptą pasimelsti prie vysk. 
K. Paltaroko kapo. 

J. Miltinio teatre ta proga su
rengtame minėjime giedojo Kauno 
sakralinės muzikos mokyklos Nijolės 
Jautakienės vadovaujamas mer
gaičių choras. Ištraukas iš vysk. K. 
Paltaroko pastoracinių laiškų skaitė 
Miltinio dramos teatro aktorius Albi
nas Keleris. Liturginius šokius šoko 
ir sceninės kompozicijos vaizdelius 
atliko Vysk. K. Paltaroko mokyklos 
moksleiviai — mokyklos liturginė 
studija. 

Vysk. K Paltaroko gimimo 130-
osioms metinėms paminėti skirta 
savaitė užbaigta sekmadienį jauni
mo Mišiomis, kurias aukojo kun. M. 
Kučinskas. Vyskupas Jonas Kau
neckas sumos Mišiomis ir pamokslu 
bei Eucharistine procesija užbaigė 
Eucharistijos metus. 

Bažnyčios žinios, 
2005 m. Nr. 20 

REPLANTUOTOS 
NUPJAUTOS 
ŽMOGAUS 

KOJOS 
Kauno medicinos universiteto 

klinikose (KMUK) pirmą kartą 
replantuotos abi nupjautos traumą 
patyrusio darbininko kojos. 

Kaip pranešė KMUK, vidutinio 
amžiaus darbininkui abi kojos buvo 
nupjautos per nelaimingą atsitikimą 
vienoje Prienų lentpjūvėje. Vyras 
atvežtas į KMUK su visiškai nup
jauta dešiniąja koja, o kairioji 
laikėsi tik ant odos lopo. Abiejose 
kojose buvo visiškai perkirstos 
arterijos, kojos nupjautos arti kelio 
sąnario. 

Kaip teigė KMUK Ortopedijos 
ir traumatologijos klinikos Mišrios 
traumos skyriaus vadovas Algi
mantas Pamerneckas, greitai ir 
efektyviai suteikta pirmoji pagalba 
labai padėjo, operuojant vyriškį. 

Operacijai buvo surinktos dvi 
chirurgų grupės. Kartu dirbo keturi 
angiochirurgai, plastikos chirurgas, 
keturi ortopedai traumatologai, 
keturi anesteziologai, iš viso — apie 
dvidešimt žmonių. 

Galūnių kraujotaką medikams 
pavyko atgaivinti, praėjus maždaug 
penkioms valandoms nuo traumos 
pradžios, jau priartėjus kritinei 
ribai, kai galūnė negrįžtamai ap
miršta. Visa operacija truko apie 
aštuonias valandas. Tokia kojų 
replantacija KMUK praktikoje atlik
ta pirmą kartą, nors iki šiol čia daž
nai buvo teikiama pagalba pacien
tams su nupjautais pirštais, atvirais 
lūžiais ar perkirstomis arterijomis. 

Traumuoto darbininko būklė 
pastovi, bet medikai nesiryžta prog
nozuoti traumos Dasekmiu. 

Neperseniausiai „Chicago Tribūne" reporteris 
gal truputį i r perdėtai anekdotiškai pasakojo 

apie iš Lenkijos į Prancūziją kviečiamus santech
nikus. Sako, lenkai nesuinteresuoti vykti į Pran
cūziją kanalizacijų tvarkyti. Kada panašiai ims 
rašyti Lietuvos spauda? Kalbėdama apie mo
kesčių sistemą, Virginie minėjo, kad 40 proc. vals
tybės biudžeto, sudaro įplaukos iš mokesčių. 

Važiuojant tolyn į šiaurę, rečiau bematome 
vynuogynų, bet daugiau saulėgrąžų laukų, kul
tūrinių pievų, ganyklų, kuriose ganosi daug baltų 
karvių, o retkarčiais pasitaiko dar vienas kitas ir 
baltas arklys. Tolumoje iškyla medžiais apaugu
sios aukštumos, virš jų prasimuša uolų keteros. 
Pernakvoję istoriniame rajono mieste Auch (Oš), 
tęsdami kelionę, stabtelėjome pasigėrėti aukštai, 
virš uolų, nuo viduramžių išlikusia šventove Ro-
camadour kaimelyje. Jis nedidelis gyventojų 
skaičiumi, bet garsus piligrimine Notre Dame ka
tedra, pastatyta ant aukštos uolos XII amžiuje. 

Iš apačioje slėnyje esančio miestelio katedrą 
galima pasiekti laiptais, kurių esama 243. 
Ankstyvesniais laikais piligrimai į katedrą pa
garbinti stebuklingąjį Dievo Motinos paveikslą iš 
apačios eidavo keliais. Kiek atsiranda tokių 
pasišventusių maldininkų šiais laikais, sunku pa
sakyti. Iš mūsų grupės jų neatsirado, bet daugelis 
laiptų vis tik nepabūgo ir į viršų jais užkopė. 
Apačioje yra ir modernus keltuvas, kuris už 5 
eurus per keletą minučių pakėlęs, tave išlaipina 
prie pat katedros. Juo pasinaudojau ir aš, bet 
Giedrė nutarė išbandyti laiptus. Tiek apačioje, 
tiek viršuje buvo srautas „susikimšusių" turistų. 
Apytamsėje katedroje nepaprastai įspūdingai 
atrodė langų vitražai. Grindys, kaip ir kitose vi
duramžių maldos namuose, buvo išklotos plačio
mis, nelygiomis ir jau nuzulintomis akmenų 
plokštėmis, einant, ypač patamsyje reikėjo saugo
tis, kad užkliuvęs už nelygaus kampo, nesuk-

Į ŽYDROJO KRANTO 
IR LEVANDŲ KRAŠTĄ 

tUOZAS KONČIUS 
Nr. 11 

lumptum. Gerokai žemiau katedros, irgi ant 
uolos, stovi įspūdingi vyskupijos rūmai. 

pžiūrėję šventovę, važiuojame tolyn Dorgogne sukurti panašias paveiksluose esamas spalvas 

urvuose esančius piešinius ėmė sklisti po plačią 
apylinkę ir tuo pačiu juos užplūdo vietos bei to
limesnių vietų lankytojai. Kurį laiką lankytojams 
buvo galima laisvai po urvus vaikštinėti, netikė
tus radinius apžiūrinėti. Tačiau laikui bėgant, 
buvo pastebėta, kad nuo per didelio žmonių 
susikimšimo ir susidariusios drėgmės buvo aptik
tos ant piešinių spalvoms kenkiančios bacilos bei 
virusai. 1960 m. šių požeminių urvų lankymas su
stabdytas. Archiologai bei kitų sričių moksli
ninkai urvus toliau tyrinėjo ir studijavo, ypač pa
veikslams vartotus dažų junginius ir bandė 

A f 
aipės slėniu. Čia aplankėme, pasukę ne per Kai jiems tai pavyko, buvo parinkti kiti panašūs 

toliausiai iš kelio, uolose esančius, praėjusio am- urvai ir juose per 20 metų buvo nutapyti lygiai 
tokie pat brėžiniai bei piešiniai, su panašia į ori
ginalus spalvų technika. Bus daugiau. 

žiaus viduryje atrastus, priešistorinių laikų ur
vus, kurie keleto jaunuolių atsitiktinai buvo 
aptikti 1948 metais. Ur
vuose ant sienų ir lubų 
buvo rasti gyvulių bei 
žvėrių primityvūs spal
voti paveikslai. Šie ori
ginaliomis spalvomis 
nutepti paveikslai iš ak
mens amžiaus laikų iš
laikė savo primityvias 
spalvas, kuriomis nuda
žyti gyvuliai ir žvėrys, 
atpažįstami išliko iki 
šių dienų. 

Kai keletas jau
nuolių šioje nedidelėje 
vietovėje aptiko urvus, 
kurį laiką apie juos teži
nojo tik vietos mokyto
ja? ir klebonas Kur; :a,-
ka radi n; buv-i sutarta 
laikyti pas laptyje , bet 
ne i lgam. G a r s a s apie Priešistoriniai piešiniai Lasaux II urvuose (viduoį fotografuoti draudžiama'! 
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- w » Kaune — p i rmas is p r i v a č i o m i s 
lėšomis pastatytas v i a d u k a s 

Ministras: AIDS — nebe mirtina liga 

Greta didžiausio Kaune transporto mazgo — dar vienas viadukas. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Kaunas, lapkričio 29 d. (ELTA) 
— Antradienį Kaune iškilmingai ati
darytas virš magistralės Vilnius— 
Kaunas—Klaipėda nutiestas viadu
kas. J is sujungė Šilainių mikrorajo
ną ne tik su baigiamu statyti preky
bos ir pramogų centru „Mega", bet ir 
Vytėnais. Iki šiol į Vytėnus gyvento
jai turėdavo važiuoti pro didžiausią 
Kaune ir bene didžiausią šalyje 
transporto mazgą, esantį šalia IX 
forto. 

Kaip sakė Kauno miesto savival

dybės Transporto skyriaus vedėjas 
Paulius Keras, sutrumpėjusiu keliu į 
Vytėnus, o kartu ir centrą „Mega", 
važiuos ir visuomeninis t ransportas 
— autobusai bei mikroautobusai. 
Naujuoju viaduku taip pat bus gali
ma išvažiuoti iš Šilainių į magistralę 
Vilnius—Kaunas—Klaipėda. 

P. Kero nuomone, naujasis via
dukas šiek tiek supaprastins susisie
kimą. Tačiau atsidarius naujajam 
centrui, transporto srautai neabejo
tinai padidės. 

Socialdemokratai spręs, ar likti koalicijoje 

Atke l t a iš 1 psl. 
ir šaiposi iš šalies valdžios, A. Bra
zauskas pareiškė, kad kiekvienas 
politikas „turi turėti sąžinę". 

„Jei Viktoras Uspaskichas šitaip 
kalba, tai reiškia, j is toks partneris, 
su kuriuo sunku bendrauti. Mes gi 
esame koalicijoje, jų yra penki mi
nistrai Vyriausybėje ir šitaip kalbė
ti... Aš tiesiog netikiu, kad V Uspas
kichas gali šitaip kalbėti", — sakė A. 
Brazauskas. 

V. Uspaskichas, komentuoda
mas pastarąjį A. Brazausko teiginį, 
sakė esąs sąžiningas. 

Paklaustas, kaip vertina V. Us-
paskicho ketinimus inicijuoti pirma
laikius Seimo rinkimus, A. Brazaus
kas atsakė: „Prašau, jeigu tik suge
bės padaryti, aš — už". 

* Lenkijoje v y k u s i a m e E u r o 
pos Sotokan k a r a t ė j a u n i ų , j au 
n imo , s u a u g u s i ų j ų č e m p i o n a t e 
sėkmingai pasirodė mūsų šalies ko
votojai. Lietuvos jaunimo kumite 
rinktinė (Balys Baltakis, Tomas Ži
linskas, Aurimas Astramskas ir Li
nas Zalnieriūnas) įveikusi Velso, 
Šveicarijos bei Portugalijos koman
das finale susitiko su Belgijos spor
tininkais ir, nusileidę varžovams po 
permainingos kovos, tenkinosi si
dabro medaliais. Sėkmingai Europos 
Šotokan karatė jaunių čempionate 
kumite rungtyje pasirodė Leonas 
Speičys. Jis įveikė tr is varžovus ir iš
kovojo bronzos medalį. 

• Tradic in is Bal t i jos šal ių al
p i n i s t ų s u s i t i k i m a s „Balticum-
2005" įvyko Est i jos sost inėje , k u r 
teisėjų kolegija paskelbė 2005 metų 
geriausius trijų regiono valstybių žy
gius ir įkopimus. Kalnų žygeivių kla
sėje čempionais tapo Vilniaus uni
versiteto žygeivių klubo nariai Do
natas Zigmantas. Kristina Gudelyte, 

Atkelta i š 1 psl. 
jau prieš 16 metų teisingą strategiją 
pasirinkę Lietuvos AIDS centro spe
cialistai. 

Nacionalinių AIDS centrų duo
menimis, metų pradžioje Rusijoje 
buvo registruota per 31,551 ŽIV in
fekcijos atvejų, Baltarusijoje 6,263 
atvejai, Kaliningrado srityje 4,481 
atvejis, Estijoje — 4,442, Latvijoje — 
3,044, Lietuvoje — 980 ŽIV infekci
jos atvejų. 

„Išlikti žemo ŽIV paplitimo ša
limi ateityje bus vis sunkiau, — at
kreipė dėmesį Lietuvos AIDS centro 
direktorius Saulius Caplinskas. — 
Taip yra todėl, kad visuomenė, ypač 
Lietuvos ir kaimyninių šalių jauni
mas, vis labiau panašėja, ŽIV pliti
mą sąlygojantis elgesys tampa vis ri-
zikingesnis". 

Iš 1,087 pacientų, kuriems diag
nozuotas ZIV jauniausiam infekcijos 
nustatymo metu buvo 15 metų, vy
riausiam vyrui ir moteriai, kurie ŽIV 
užsikrėtė lytiniu keliu, — po 68 me
tus. 

Daugiausia ŽIV infekcijos atvejų 
— 335 — nustatyta Klaipėdos aps
krityje, mažiausia — 4 — Utenos 
apskrityje. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", praėjusią savaitę Marijampo
lėje V. Uspaskichas premjerą vadino 
vargšu, kuris padarė klaidų, bet ga
lėjo lengviau išsisukti iš skandalo. 

„Algirdui ir Kristinai reikėtų 
padovanoti Ž. Žvagulio dainos su 
žodžiais 'tu makaronų man nebeka-
bink' įrašą", — šmaikštavo jis. 

Vilniuje kalbėdamas apie prem
jero reikalus V. Uspaskichas buvo at
sargesnis. „Vienintelė A. Brazausko 
kaltė — jis paėmė žmoną su privati
zuotu viešbučiu", — šaipėsi V. Us
paskichas. 

Pasak dienraščio, keliaudamas 
po Lietuvą V. Uspaskichas tvirtina, 
kad premjerui atsistatydinus Darbo 
partija teiks savo premjero kandida
tūrą ir formuos Vyriausybę. 

Algimantas Kuras ir Šarūnas Obe-
rauskas, įveikę Centriniame Tian-
Sanyje eilę sudėtingų perėjų ir le
dynų (5 sudėtingumo kategorija). 

* Septintą nesėkmę penkio
liktose NBA reguliariojo sezono 
r u n g t y n ė s e patyrė Denver „Nug-
ge t s " komanda su Linu Kleiza. 
„Nuggets" namuose 92:101 turėjo 
pripažinti New Jersey „Nets" ko
mandos pranašumą. Lietuvis į sve
čių krepšį įmetė šešis taškus, po 
krepšiais atkovojo vieną kamuolį, 
blokavo varžovo metimą bei surinko 
keturias pražangas. 

* Indiana „Pacers" koman
dos įžaidėjas Šarūnas Jas ikevi-
čiųs užėmė penktą vietą NBA ge
riausių savaitės naujokų penketu
ke. Lietuvis per trejas rungtynes, 
kuriose „Pacers" krepšininkai iško
vojo dvi pergales, vidutiniškai pelne 
po 12.3 taško ir atliko po 3 rezulta
tyvius perdavimus. Po šios savaitės 
lietuvis pakilo į 8 vietą bendroje ge
riausių naujokų dešimtuko įskaitoje. 

Pasak S. Čaplinsko, per mėnesį 
šalyje ŽIV diagnozė nus ta toma vidu
tiniškai 10 žmonių. 

Spaudos konferencijoje dalyva
vęs infekuotųjų ŽIV savipagalbos 
grupės vadovas Ramūnas sakė, kad 
prieš 7-10 metų didžiausia tokių pa
cientų problema buvo ribotos gydy
mo galimybės. 

„Dabar modernus gydymas pri
einamas visiems, tad didelių proble
mų nebeturime, nebent visuomenės 
požiūris į mus, nere ta i dėl aplinki
nių reakcijos vengiančius pasisakyti, 
kad esame infekuoti", — sakė Ramū
nas. 

Vyro vadovaujamoje grupėje — 
apie 30 žmonių iš visos Lietuvos. Kai 
kurie grupės nariai šiuo metu gyve
na užsienyje. 

„Iš gydytojo sužinojęs, kad užsi-
krėtei ŽIV, patiri didžiulį stresą, o 
pagalbos grupėse gali savo jausmais 
ir išgyvenimais pasidalyti su tais, 
kurie tai patys patyrę ir gali geriau
siai suprasti", — sakė Ramūnas. 

Pasak jo, gyvenantys su ŽIV ir 
AIDS po truputį buriasi ir Lietuvos 
regionuose, nes kas mėnesį važinėti į 
susitikimus Vilniuje ne visiems pa
togu. 

Verslininkai nepanoro pusryčiauti 
su Vilniaus meru 

Vilnius, lapkričio 29 d. (BNS) — 
Dalis nekilnojamojo turto plėtros 
įmonių piktinasi, kad jie negali nor
maliai užsiimti veikla sostinėje, nes 
susiduria su kliūtimis Vilniaus savi
valdybėje, kuri proteguoja vieną 
įmonę — „Rubicon group". 

Kai kurių stambių nekilnojamo
jo turto įmonių ir Vilniaus mero san
tykiai komplikuojasi — praėjusią sa
vaitę pakvietęs šios srities įmonių 
atstovus verslo pusryčių, meras Ar
tūras Zuokas sulaukė tik Lietuvos 
nekilnojamojo turto plėtros asociaci
jos (LNTPA) vadovų. 

Nevykti į susitikimą, o deleguoti 
tik asociacijos vadovus nuspręsta iš
vakarėse įvykusiame asociacijos val
dybos narių susitikime — dienraščio 
žiniomis, už uždarų durų netrūko 
griežtų pasisakymų. 

Tačiau LNTPA prezidentas ir 
bendrovės „Eika" direktorius Rober
tas Dargis teigė, kad kaip ir kiek
vienoje organizacijoje, taip ir LNTPA 
yra įvairių nuomonių, o asociacijos 

nariai, kurie buvo pakviesti į susiti
kimą su meru, LNTPA atstovų pasi
tarime išsakė tiek nuosaikių, tiek ra
dikalių nuomonių. 

„Siūliau ignoruoti verslo pusry
čius, nes iš tiesų mes buvome kvie
čiami pusryčių ne pas miesto merą, o 
pas konkurentą. Jei būtų kvietę tie
siai pas "Rubicon', greičiausiai būtu
me su malonumu pusryčiavę", — sa
kė bendrovės „Vilniaus Akropolis" 
valdybos p i rmin inkas Mindaugas 
Marcinkevičius. 

„Mieste da rbas vyksta pagal 
veidus. Dirbama su viena įmone — 
'Rubicon', o su kitomis visiškai ne
bendradarbiaujama. Neįmanoma 
nieko suderinti, gauti leidimų, dirb
tinai daromos kliūtys visose srityse", 
— sakė bendrovės „MG Valda" va
dovas Rolandas Vingilis. 

A. Zuokas teigė, kad susitikime 
su LNTPA atstovais kalbėjo apie 
mieste vykstančius projektus, tačiau 
apie tai, kad proteguojama kuri įmo
nė — nekalbėta. 

Muštynėse — rasistiniai epitetai 
Vilnius, lapkričio 28 d. f BNS) — 

JAV ambasados Vilniuje turimais 
duomenimis, Vilniaus striptizo klu
bo apsaugininkai, per konfliktą sa
vaitgalį panaudoję jėgą prieš du 
amerikiečių kariškius, svaidėsi ra
sistiniais epitetais. 

„JAV tvirtai smerkia rasinę 
diskriminaciją ir ragina išsamiai iš
tirti šį bylos aspektą", ;— pranešė 
JAV ambasados Vilniuje atstovas 
viešiesiems ryšiams Anthony Pahi-
gian. 

Ambasada drauge su Lietuvos 
kariuomenes ir teisėsaugos pareigū
nais aiškinasi įvykio aplinkybes. 

Vilniaus miesto policija atlieka 
ikiteisminį tyrimą del savaitgalį vie
name Vilniaus naktiniame klube 
įvykusio incidento, kurio metu du 
amerikiečiai kariškiai iš Zoknių ba
zėje dislokuoto junginio, kaip įtaria
ma, sumušė Ispanijos pilietį. 

Byla iškelta dėl viešosios tvar

kos pažeidimo. Tyrimą atlieka Vil
niaus miesto 1-asis policijos komisa
riatas, jo eigą koordinuoja Vilniaus 
miesto apylinkės prokuratūra . Tyri
mo detalių pareigūnai kol kas neko
mentuoja. 

Muštynės Konstitucijos prospek
te įsikūrusiame klube „Dolls" kilo 
šeštadienį paryčiais. Sostinės polici
jos duomenimis, erotinę programą 
stebėję du juodaodžiai amerikiečiai 
susikivirčijo su prie gretimo staliuko 
sėdėjusiu 21 metų ispanu. 

Vyrai susigrūmė, paskui esą vie
nas iš amerikiečių išsi traukė peilį ir 
juo bandė smogti ispanui. 

Mušeikas su t ramdė klubo ap
saugininkai, abiem amerikiečiams 
uždėję antrankius. Paaiškėjo, kad 
abu sulaikytieji, 34 ir 37 metų ser
žantai , ta rnauja Zokniuose prie 
Šiaulių dislokuotame JAV naikintu
vų junginyje, kuris kontroliuoja Bal
tijos šalių oro erdvę. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Kanados 
parlamentas 
atstatydino 
vyriausybę 

EUROPA 

Paul Martin 

Ottawa, lapkričio 29 d. 
(„Reuters'YBNSj — Liberaliai Ka
nados mažumos vyriausybei, esan
čiai valdžioje beveik pusantrų metų, 
pirmadienį par lamente buvo pa
skelbtas nepasitikėjimas dėl skan
dalo, susijusio su rėmimo projektų 
finansavimu. 

Už tai, kad būtų atstatydinta 
Paul Martin vyriausybė, kurią opo
zicija vadina korumpuota, balsavo 
171 parlamentaras, ,,prieš" — 133. 

Ministras pirmininkas P. Mar
tin netrukus po balsavimo paskelbė, 
kad nedelsdamas susitiks su Kana
dos generalgubernatore Michaelle 
Jean ir paprašys jos paleisti parla
mentą bei paskirti naujų rinkimų 
datą. 

Gerai informuotas šaltinis Ka
nados politikos sluoksniuose pra
nešė, kad P. Martin gali pasiūlyti su
rengti pirmalaikius rinkimus sausio 
23 dieną. Tai reikštų, kad rinkimų 
kampanija vyktų žiemą pirmą kartą 
per daugiau kaip 25 metus. 

Viešosios nuomones apklausos 
rodo, kad po rinkimų į valdžią vėl 
gali ateiti liberalų mažuma. 

BERLYNAS 
Naujoji Vokietijos kanclerė An

gelą Merkei pareiškė, kad jos vyriau
sybė mano, kad pranešimai apie Ira
ke pagrobtą vokietę ir jos vairuotoją, 
yra pamatuoti , ir paragino pagrobė
jus nedelsiant paleisti įkaitus į lais
vę. Tik praėjusią savaitę pradėjusi 
eiti savo pareigas, kanclerė A. Mer
kei pareiškė užuojautą įkaitų arti
miesiems. „Federal inė vyriausybė 
daro viską, ką gali, kad laiduotų šių 
asmenų, pakliuvusių į bėdą, saugu
mą ir išsaugotų jų gyvybes", — sakė 
ji. A. Merkei sakė palaikanti ryšį su 
šalies Federalinės žvalgybos agen
tūros vadovu. Irako sukilėliai grasi
na nužudyti pagrobtą Vokietijos pi
lietę ir jos vairuotoją, jeigu Berlynas 
nesiliaus bendradarbiavęs su JAV 
remiama Irako vyriausybe. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos ministras 

pirmininkas Tony Blair ketina didin
ti oficialų pensinį amžių, nors tai ir 
gali sukelti priešpriešą su šalies pro
fesinėmis sąjungomis. Pensinį am
žių planuojama padidinti nuo 65 iki 
67 metų. Agentūros „Bloomberg" 
duomenimis, ati t inkamą pasiūlymą 
vyriausybės paskirtas Pensijų komi
sijos vadovas Adair Turner gali pa
teikti jau šią savaitę. Pensinio am
žiaus padidinimas būtų didžiausia 
Didžiosios Britanijos pensijų siste
mos reforma nuo 1946 metų. Pasak 
priemonės šalininkų, imtis šio žings
nio skat ina demografine padėtis, di
desnis vyresnio amžiaus žmonių 
skaičius ir didėjanti gyvenimo truk
mė. JAV vadovybė po 1960 metų gi
musiems žmonėms padidino pensinį 
amžių iki 67 metų. 

STOKHOLMAS 
Švedijos Aukščiausiasis Teismas 

antradienį išteisino penkiasdešimti-
ninkų dvasininką Aake Green, kuris 
už homoseksualizmo palyginimą su 
vėžiu buvo apkalt intas neapykantos 
gėjams kurstymu. Per pamokslą, sa
kytą 2003 metų liepą, A. Green užsi

puolė gėjus ir griausmingu balsu pa
reiškė, kad jų „lytinis nukrypimas 
yra tarsi esąs visuomenę ėdantis vė
žys". Už šią pastabą žemesnio rango 
teismas Švedijoje pripažino jį esant 
kaltą dėl šiurkštaus homoseksualų 
įžeidimo ir skyrė bausmę — vieną 
mėnesį kalėjimo. Šį sprendimą šie
met vasarį atmetė Pietų Švedijos 
apeliacinis teismas, kurio nuomone, 
63 metų pastoriaus pastabos neska
tino neapykantos gėjams ir kad jo 
nepritarimas homoseksualizmui nė
ra griežtesnis už išsakomą Biblijoje. 
Aukščiausiasis Teismas patvirt ino 
apeliacinio teismo sprendimą. 

KANADA 
OTTAWA 
Per ketverius metus CŽV lėktu

vai slaptai buvo nutūpę Kanados oro 
uostuose 55 kartus, praneša Kana
dos laikraštis „Press". Manoma, kad 
šiuose lėktuvuose buvo belaisvių, 
įtariamų prisidėjus prie terorizmo. 
Laikraščio duomenimis, iš viso de
šimtyje Kanados oro uostų nu tūpė 
13 lėktuvų, 8 iš jų, skrisdami t ranzi
tu, buvo nutūpę JAV karinėje bazėje 
Guantanamo, Kuboje. Kiti skrido į 
Ispaniją, Portugaliją, Vokietiją ir Di
džiąją Britaniją, bet galutinio šių 
skrydžių punkto išsiaiškinti nepa
vyko. „Press" rėmėsi žiniomis, gau
tomis iš aviacijos dispečerių. Tačiau 
kalbėdama parlamente Kanados vie
šojo saugumo ministrė Anne Maclel-
lan pareiškė, jog, kiek jai žinoma, 
„nėra jokios tikros informacijos, kur i 
leistų manyti, kad šiais lėktuvais 
buvo gabenami į Kanadą žmonės, 
Įtariami sąsajomis su terorizmu". 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos ir Ukrainos derybos del 

rusiškų gamtinių dujų kainos Uk
rainai bei jų tranzito per Ukrainą 
įkainių nuo 2006 metų žlugo. Rusijos 
dujų eksportą kontroliuojančio susi
vienijimo „Gazprom" valdybos pir
mininko pavaduotojas Aleksandr 

Riazanov p ranešė , jog antradienį 
Maskvoje turėjęs įvykti svarbus šių 
derybų e tapas a tšauktas , nes nesu
laukta Ukrainos bendrovės „Nafto-
gaz Ukra in i " atstovų. Išvakarėse 
„Naftogaz Ukrain i" pranešė neketi
nant i nuo 2006-ųjų padidinti rusiš
kų dujų t ranzi to įkainių, nepaisant 
„Gazprom" noro už šias paslaugas 
Ukra ina i mokėt i „europietiškai", 
kar tu padidinant dujų kainas pačiai 
Ukra ina i iki ekonomiškai stiprių 
Europos šalių lygio. „Gazprom" tokį 
„Naftogaz Ukrain i" taktinį žingsnį 
pavadino šan tažu ir pareiškė jam 
nepasiduosiąs. 

P. AMERIKA 
CARACAS 
Venesuelos prezidentas Hugo 

Chavez pasirašė sutartį , pagal kurią 
už 1.56 mlrd. dolerių iš Ispanijos bus 
nupirkta karo laivų ir transporto 
lėktuvų. Ispanija parduos šiai Naftą 
eksportuojančių šalių organizacijos 
iOPEC) na re i ketur is patrulinius 
laivus, ke tur ias korvetes, dešimt ka
rinių t ranspor to lėktuvų „S-295" ir 
du lėktuvus pakrantei patruliuoti. 
JAV, kurios kri t iškai įvertino šį san
dorį, tvirt ina, kad Venesuelos milita
rizavimas gali pakenkti stabilumui 
Lotynų Amerikoje. Kiek anksčiau 
šiais me ta i s Venesuela susi tarė 
pirkti iš Rusijos 100,000 Kalašnikov 
automatų ir karinių sraigtasparnių. 
Anot JAV, prezidento H. Chavez po
litika kelia grėsmę visam regionui. 

B U E N O S AIRES 
Argentinai pertvarkant vyriau

sybę, at leis tas ekonomikos minist
ras Roberto Lavagna, kurį pakeis 
valstybės valdomo banko „Nacion" 
vadovė Felisa Miceii. Ministrų kabi
neto vadovas Alberto Fernandez 
apie ekonomikos ministro atleidimą 
paskelbė, rinkose jau kelias dienas 
sklindant kalboms apie prezidento 
Nestor Kirchner vyriausybės pert
varką. R. Lavagna buvo pagrindinis 
vyriausybės atstovas Argentinos de
rybose su Tarptaut iniu valiutos fon
du (TVF), kur is ragina šalį įgyven
dinti tolesnes ekonomines reformas 
ir pasiekti susitarimą su likusiais 
kreditoriais, kurie atsisakė skolos 
iškeitimo į vertybinius popierius pa
siūlymo. Kai kurių šaltinių duome
nimis, R. Lavagna buvo atleistas dėl 
nesutar imų su kitais ministrais. 

Vatikanas paskelbė dokumentą dėl gėjų 

V a t i k a n a s , lapkričio 29 d. 
(„ReutersVBNS) — Vatikanas paga
liau paskelbė prieštaringai įvertintą 
dokumentą, kuriame nurodoma, kad 
homoseksualistai negali tapti katali
kų kunigais, ir kurio tekstas jau ku
ris laikas buvo žinomas. 

Šį trumpą dokumentą, kuriuo 
nusakoma griežta pozicija dėl gėjų 
dvasininkijoje, jau gyrė konservaty
vieji ir smerkė liberalieji, taip prade
dami karštus debatus toli gražu ne 
vien Katalikų Bažnyčioje. 

Klausimu, kuris suskaldė pa
saulio tikinčiųjų bendruomenę, nu
rodoma, kad praktikuojantiems ho
moseksualistams, vyrams su giliai 
įsišaknijusiu polinkiu į homoseksua
lizmą ir gėjų kultūrą remiantiems 
asmenims neturi būti leista tapti ku
nigais. 

Tačiau dokumente nurodoma. 
kad Katalikų Bažnyčia leis polinki į 
homoseksualumą turėjusiems vy
rams, kurie „aiškiai įveikė" jį ir ta; 
Įrodė mažiausiai trem pastarųjų me

tų gyvenimu, siekti kunigystės. 
Konservatyvieji katalikai šį do

kumentą vadino svarbiu žingsniu re
formuojant kunigiją, ypač — JAV 
kur, jų teigimu, kai kurios seminari
jos virto gėjų subkultūros židiniais. 

Daugelis Bažnyčioje ir už jos ri
bų sako, kad pagal šį dokumentą ga-
li būti pašalinti patikimi ir geri vy
rai, tur intys pašaukimą kunigystei 
ir galintys laikytis celibato. 

,,Dirbau su vyskupais ir kuni
gais visame pasaulyje ir neabejoju 
į<ad Dievas tikra; pasaukia homo
seksualistų kunigys 'e: . m ya; 
tarp labiausiai atsidavusių ir ai
džiausia įspūdį darančia kunigu. Ko
kius esu sutikęs". - sake tėvas Ti-
mothy Radchffe. buvęs dominikonu 
ordino magistras 

..Ir srakam marą.-*u kad Dievas ir 
tonau sauks ; ku:ugvs tę tiek homo
seksualistus, tiek he*eroseksaaas-
tas . nes Baznvnai re;k;a ir tu. ir tu". 

D r a i i ! \ i a v a ; i ne 
T a b i e t " rase T. R a d c i i t t e 

ATLANTIC 

Krovn j gabenimas 
i ^ lasvj : '/įsas Dasauno sahs 

1-800-775-SEND 
www.dt!a~ t icexpresscorp.com 

Krovntu gabemmas 
ekt^*^ visas oasau c ša!;s 

Air Freight 
AutorroD liu pirkimas be 
Siu~t:mas s visas pašau: n ša ss 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amer kote 

Trucking 
Smulku siuntiniu Siuntimas oei 
pastatymas i namus uetuvo*e Larvroje 
Estijoje. Baltarusijoje oet Ukrainoje 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 703-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363 

http://www.dt!a~
http://icexpresscorp.com


DRAUGAS, 2005 m. lapkričio 30 d., trečiadienis 

MŪSŲ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

MĖGSTAMIEJI PATIEKALAI 
Praėjo vienos šventės, kitos dar tolokai, tad siūlau pamėginti vieną kitą 

mano mėgstamą patiekalą, o ta rp jų — skaitytojos Jadvygos iš Nashua, NH, 
atsiųstą česnakų sriubą. Pr idėtame laiškelyje ši skaitytoja rašo: „Artėjant 
gripo ir slogų susirgimams, siunčiu gerą receptą nuo to apsisaugoti. Tą 
sriubą valgyti sveika jau ir susirgus. Ją pagamint i labai lengva. Kartais aš 
ją išsiverdu net pusryčiams. Receptas vienai porcijai. Norint daugiau, labai 
lengva produktus padauginti". 

Labai dėkoju Jadvygai ir kviečiu k i tus skaitytojus pasidalinti mėgsta
mais (jau išmėgintais) receptais. Tą kvietimą jau esu anksčiau padariusi, 
bet, deja, rezultatai labai prasti . Nejaugi ta ip saugojame savo „brangius 
receptus", kad su kitais vengiame pasidalint i? 

Juli ja 

Č e s n a k ų s r i u b a 
3 didelės česnakų skiltelės 
1/2 šaukšto alyvuogių aliejaus 

(extra virgin olive oil) 
1 skardinukė vištienos sultinio 

be riebalų (fat free chicken broth) 
1 kiaušinis 
1 šaukštas obuolių acto (svei

kiausia naudoti ,,raw-unfiltered 
apple cider vinegar") 

1/4 šaukštelio ,,cayenne" pipirų 
Sukapoti česnaką ir palaikyti 15 

min. Tu'o būdu jis t ampa sveikesnis 
ir a t sparesnis vir imui ( taip rašo 
„Prevention" sveikatos žurnalas) . 
Mažame puode paka i t in t i aliejų, 
sudėti česnaką "ir labai t r u m p a i 
pakepinti — apie 1 min. Įpilti sultinį 
ir pakaitinti iki užvirimo. 

1 mažas dvi gilias lėkšteles at
skirti kiaušinio baltymą nuo trynio. 
Nesuplaktą baltymą staigiai supilti į 
pamažu verdantį sultinį, šaukš tu 
greitai maišant. Virti, kol bal tymas 
suvirs (labai trumpai). Trynį sumai
šyti su actu ir taip pat supilti į ver
dantį sultinį. Įberti pipirus ir pavirti 
apie 2 min. Norint galima pridėti 
kiek druskos, bet skanu ir be jos. 

Sriuba tinka valgyti su sausai
niais, ant jų užsidėjus truputį sūrio. 

K imš tos v i š č i u k o k r ū t i n ė l ė s 
4 viščiuko krūtinėlių pusės — su 

kaulais ir oda 
4 uncijos ožkos pieno sūrio (goat 

cheese), jei įmanoma gauti — su čes
naku ir prieskoniais 

2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
1/2 šaukštelis džiovintų čiobre

lių (thyme) 
1/2 šaukštelio džiovinto rau

donei io (oregano) 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipių 
įkaitinti orkaitę iki 400" F. J 

keptuvą sudėti viščiuko krūtinėles. 
Pirštais pakėlus odelę (jos visai 
nenuimant), ant kiekvienos pusės 
krūtinėlės — po oda — šalia vienas 
kito pakišti du gabaliukus sūrio. 
Kad kepant nea ts idary tų , dviem 
mediniais pagaliukais (dantų krapš
tukais) „prisegti" odelę prie mėsos 
— svarbu, kad viščiuko oda visiškai 
uždengtų sūrį. 

Dubenėlyje sumaišyti aliejų ir 
visus prieskonius. Šiuo mišiniu 
įtrinti paruoštas viščiuko krūtinėles. 
Kepti kol mėsa nebebus rausva, apie 
35-40 min. Prieš patiekiant, palai
kyti bent 5 minutes. 

Kimšti k i a u l i e n o s 
k a r b o n a d a i 

1 šaukštas sviesto 
1/2 puod. sukapoto raudonojo 

svogūno 
1/2 smulkiai sukapotų džiovintų 

abrikosų 
1/2 smulkiai sukapotų džiovintų 

slyvų 
1 ir 1/4 šaukštelio druskos 
1/4 puod. vyno ir 1.3 puod. papil

domai vyno 
1/4 puod. duonos džiūvėsėlių 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
1 šaukštas miltų 
po 1/4 šaukštelio kiekvieno: 

maltų pipirų, raudonėlio, baziliko, 
čiobrelių 

4 storoki (bent vieno colio storio) 
kiaulienos karbonadai 

Įkaitinti orkaitę iki 400° F. 
Lėkštą keptuvą išpurkšti aliejumi 
Ccooking spray) 

Keptuvėje iš t i rpint i sviestą, 
sudėt i svogūnus, abrikosus, slyvas ir 
1/4 šaukštelio druskos. Pakepinti 
maišan t , kol svogūnai suminkštės — 
apie 3—4 min. Įmaišyti 1/4 puod. 
vyno ir pavirinti, kol vynas visiškai 
išgaruos — apie 3 min. 

Mišinį supilti į dubenėlį, įmai
šyti duonos džiūvėsėlius. 

Kiekvieną karbonadą įpjauti be
veik iki kaulo. Į atsiradusią „kiše
nėlę" įkimšti po 1/4 įdaro. 

Sumaišyt i aliejų, džiovintus 
prieskonius ir likusią druską, tuo 
mišiniu įtrinti karbonadus (iš abiejų 
pusių). Toje pačioje keptuvėje, kur 
kepė svogūnai, pakepint i kar
bonadus , kol gražiai paruduos (apie 
2 -3 min. kiekvieną pusę). Karbo
n a d u s sudėti į paruoštą keptuvą, 
pasi l iekant keptuvėje atsiradusius 
r iebalus ir skystį. 

Karbonadus kepti orkaitėje apie 
1-20 min., kol mėsa bus visiškai 
iškepusi. 

Kol mėsa kepa, dubenėlyje 
sumaišyt i miltus su 1 šaukštu van
dens , įkaitinti keptuvėje likusius 
r iebalus, supilti vandenį su miltais 
ir pavirti , nuolat maišant, kol už
virs. Įmaišyti likusį vyną ir pavirti, 
kol padažas sutirštės, apie 2-3 min. 

Padažą patiekti su karbonadais. 

Š v e n t i š k a s v a i n i k a s 
Pyragui 
1/2 puod. (viena lazdelė) sviesto 
1 puod. cukraus 
2 kiaušiniai 
1 šaukštelis migdolų prieskonio 

(almond extract) 
3/4 šaukštelio kepimo sodos 
1 šaukštelis kepimo miltelių 
1/4 šaukštelio druskos 
1 puod. sumažinto riebumo 

rūgščios grietinės (visai be riebalų — 
„fat free", netinka) 

1 skardinukė ,,whole cranberry 
sauce" 

Viršui 
1 šaukštas tirpyto sviesto 
1 puod. malto cukraus 
1-2 šaukštai šilto vandens 
1/2 šaukštelio migdolų prie

skonių 
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Sviestą išsukti su cukrumi, kol bus 
purus ir šviesus. Po vieną, vis mai
šant, sudėti kiaušinius ir migdolų 
prieskonius. 

Miltus sumaišyti su kepimo so
da, milteliais ir druska. Sausus pro
duktus, paeiliui su rūgščia grietine, 
sudėti į išplaktus kiaušinius, sviestą 
ir cukrų. 

Pusę tešlos sukrėsti į labai gerai 
riebalais išteptą ir miltais pabars
tytą, 10 colių skersmens keptuvą. 
Ant tešlos viršaus lygiu sluoksneliu 
uždėti spanguolių košę ir ją padeng
ti likusios tešlos sluoksniu. 

Kepti 50—60 min., kol viršus gra
žiai paruduos. Išėmus iš orkaitės, 10 
min. dar palaikyti keptuve, po to 
išversti ant grotelių ir visiškai atvė
sinti. 

Sumaišyti užpilui skirtą maltą 
cukrų, sviestą, vandenį, prieskonius 
(mišinys bus skystokas) ir šaukštu 
užpilti ant atvėsusio pyrago viršaus. 
Galima papuošti šviežiomis span
guolėmis ir žaliais saldainiukais 
arba šviežiais mėtų lapeliais. 

Apelsininįų r a t i l ų p y r a g a s 
1 dėžutė geltonų, pyragui pa

ruoštų miltų (yellow cake mix) 
1 dėžutė (4 uncijų dydžio) apel

sinų skonio želatinos 
1/2 šaukštelio apelsinų prie

skonių (orange extract) 
malto cukraus papuošimui 

c v ; -** 

Įkaitinti orkaitę iki 350° F. Rie
balais ištepti ir pabarstyti miltais 12 
puod. talpos apvalų keptuvą (bundt 
cake pan). 

Tešlą paruošti, kaip nurodyta 
ant dėžutės. Atskirti 1 ir 1/2 puod. 
tešlos ir padėti į šalį. Likusią tešlą 
sukrėsti į keptuvą. 

Į atskirtą 1 ir 1/2 puod. tešlos 
įmaišyti želatinos miltelius (sau
sus!) ir apelsinų prieskonius. Paka
binus šaukštu, šią „apelsininę" tešlą 
vienodais tarpais uždrėbti ant tešlos 
keptuve. Paprastu peiliu „įpjauti" 
keliose tešlos vietose „s" raidės for
mą. 

Kepti 42—47 min., kol, švelniai 
paspaudus centrą pirštu, pyragas 
bematant atšoks atgal, nepalikda
mas duobutės. Pyragą išversti ant 
lėkštės ir visiškai atvėsinti, po to 
apibarstyti maltu cukrumi. 

SKELBIMAI 
NEKILNOJAMASIS TURTAS STASYS CONSTRUCTION 

GREIT PARDUODA 
S = ^ l First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

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

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

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

PASLAUGOS 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 

1 mieg.— $670-5710: 
2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PARDUODA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Parduodu automobilį 
Buick Lesabre, 2002 m. 
Labai gerame stovyje. 
Tel. 773-471-3293 

SIŪLO DARBĄ 

ĮVAIRŪS 

* Moteris su mergaite išsinuomotų vieną 
kambarj arba studiją Downers Grove, VVood-
ridge. Darien VVestmont. Lemont. Napervile 
ar aplinkiniuose rajonuose. Tel. 630-201-
5133 

* Moteris su mergaite ieško žmogaus, norin
čio kartu nuomotis 2 mieg. butą Downers 
Grove. VVoodndge Danen. VVestmont. Le
mont Naperville ar aplinkiniuose rajonuose. 
Tel. 630-201-5133 

* Perku darbą senų žmonių ar vaikų prie
žiūroje. Gerai sumokėsiu Turiu dokumentus, 
kalbu angliškai, vairuoju automobilj. Tel. 708-
656-6599 

* Moteris ieško darbo lietuvių šeimoje pri
žiūrėti vaikus ar pagyvenusius žmones su 
gyvenimu. Tel. 773-895-2160 

* Moteris gali prižiūrėti vaikus ir pagyvenu
sius žmones arba pakeisti naktimis Siūlyti 
įvairius variantus Tel 815-609-3465 arba 
815-531-2031 

CLEANING PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
S8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

Darbui reikalingi dažytojai , 
staliai su d a r b o pa t i r t imi . 

Būtinai turėt i mašiną. 
Pageidaut ina . 

kad kalbėtų rusiškai . 
T e l . 8 4 7 - 9 8 0 - 7 8 8 7 . 

S P A - M a s s a g e t h e r a p i s t s -
na i l t e c h n i c i a n s . 

Send resume: 
708-233-5944 

ĮVAIRUS 
* Dažytojas ieško darbo, gali profesionaliai 
ir nebrangiai išdažyti jūsų butą ar namą. 
atlieka vidaus remonto darbus. Tel. 708-606-
5192. 

Skelbime skyriau* 
t* . 1-77*-5»* 9500 
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O VIS DĖLTO JI YRA! 
Perskai tęs m a n o s t ra ipsn į 

„Kerzinio bato kultūra", laisvės kovų 
dalyvis Juozas P a r n a r a u s k a s surea
gavo savo replika „Yra ar nėra ker
zinio bato k u l t ū r a ? " („Lietuvos 
aidas", Nr. 235). 

Šioje replikoje J . P a r n a r a u s k a s 
reiškia neigiamą nuomonę dėl to, 
kad Lietuvos gyventojų rezistencijos 
ir genocido centro paruoštą parodą 
„Karas po karo", j au ne kar tą pateik
tą parodose užsienio šalių visuo
menės dėmesiui, buvo a t s i saky ta 
nuvežti į Geteborgo knygų mugę ir 
supažindinti su j a Švedijos visuo
menę. Ta pačia proga J. Pa rna raus 
kas konstatuoja, jog mano kovingu
mas išskydo, man pasikalbėjus su 
komisijos nariais, nusprendusia is į 
Geteborgą parodos nevežti. J . Par
narauskas neslepia, jog j a m kilo 
mintis, kad komisija galimai bus 
mane užhipnotizavusi, ir aš pakėliau 
rankas. 

Drįstu užtikrinti J . Pa rna raus -
ką ir visus skaitytojus, jog nei mane 
kas nors užhipnotizavo, nei aš iškė
liau rankas. Jaučiu pareigą prisi
pažinti, jog tai buvo bene vienintelis 
kar tas , kai buvau n e p a t e n k i n t a s 
savo straipsniu. Kalbant is su Kul
tūros ministerijos a tsakingais dar
buotojais ir komisijos nar ia is , manęs 
neapleido mint is , jog kažkas čia 
negerai. Ir savo straipsnyje atvirai 
prisipažinau, jog su demaskavimu 
man nepavyko. Valdininkų patikini
mai, jog plakatiniai parodos stendai 
nelabai dera prie komercinės knygų 
mugės, jog pasipriešinimo tema bus 
pakankamai nušviesta net trijuose 
seminaruose, nepal iko gal imybės 
jokiai apeliacijai. Gaila, bet r imtų 
argumentų pr ieš ingos nuomonės 
naudai išgirsti taip pat neteko, jeigu 
neskaitytume visai pagrįsto žmonių 
pasipiktinimo valdininkų ir komisi
jos sprendimu. Pastarųjų argumen
tas buvo nea t remiamas , — Gete
borge vyks knygų mugė, o ne pla
katų paroda! 

Kultūros ministerijoje lankiausi 
dar prieš Geteborgo knygų mugės 
pradžią. Mačiau su dalykiniu vizitu 
atvykusį Švedijos ambasados kul
tūros atašė, turėjau planų užduoti 
keletą klausimų ir pačiam ministrui , 
tačiau supra tau , jog la ikas t am 
netinkamas, juolab, kad ir ministro 
dienotvarkė buvo labai į tempta. 

Žurnalistui ka r ta i s tenka spręs
ti keblų k laus imą — ka ip j am 
atspėti, kada sakoma tiesa, o kada 
meluojama? J u k melo detektorius 
anaiptol ne žurnalistų darbo instru
mentas. Šiuo atveju beliko kliautis, 
jog laikas parodys, kas teisus ir kas 
neteisus. Galima tik pasidžiaugti , 
jog šį kartą laikas net ruko pareikšti 
savo pataisą. 

Praėjo vos kelios dienos man ati

davus s t ra ipsn į spaudai , kai iš
aiškėjo nemalonus dalykas, — Kul
tūros ministerijos koridoriuje greta 
kitų ministrų portretų buvo paka
bintas ir vieno iš pirmųjų sovietinių 
ku l tū ros min i s t rų A. Gudaičio-
Guzevičiaus portretas. Per Lietuvos 
radijo laidą „Tarp rytų ir vakarų" 
šiuo klausimu vykusioje diskusijoje 
te is ingumo min i s t ras Bužinskas 
k lausyto jams prisipažino, jog, jo 
nuomone, t a r p LTSR ir Lietuvos 
Respublikos egzistuoja tęs t inumas. 
Kul tūros minis t ro patarėja Zita 
Čepaitė toje laidoje taip pat negalėjo 
suprasti , kas negerai dėl to, kad tas 
portretas buvo iškabintas. 

Sovietinėje enciklopedijoje skai
tome, jog A. Gudaitis—Guzevičius 
1929 metais dirbo Maskvoje LKP 
atstovybėje prie Komunistų Inter
nacionalo, 1940—1941 metais buvo 
okupuotos Lietuvos vidaus reikalų 
ministras, 1944—1945 metais buvo 
vals tybės saugumo komisaras , 
1945—1947 metais vadovavo Kul
tūros ir švietimo įstaigų komitetui, o 
1953—1955 metais buvo kultūros 
ministras . Ten pat rašoma, jog jo li
t e r a tū ros kūr in ių pagrindiniai 
veikėjai — valingi, vientisos pasau
lėžiūros, herojiško charakterio žmo
nės. Įspūdinga biografija! 

N e t e n k a stebėtis, kad buvęs 
LTSR saugumo viršininkas, tapęs 
ministru ir rašytoju, vaizdavo hero
j i škas asmenybes . Ankstyvosios, 
pačios baisiausios, bolševikų oku
pacijos laikotarpiu NKVD ir KGB 
požemiuose tokių asmenybių tikrai 
netrūko. Minis t ras-virš ininkas su 
savo kolegomis sovietinę kul tūrą 
lietuvių tarpe diegė pačiais pažan
giausiais metodais — kumštis į dan
tis ir ada ta į panages buvo patys 
herojiškiausi (ir bene humaniškiau
si!) metodai, prigiję valingų ir hero
jiško charakter io tardytojų tarpe. 
Buvo ir ki tų metodų, ne tokių 
humaniškų, bet ne mažiau veiks
mingų, — moterų prievartavimai, 
t rėmimai, žudymai. Tie ir kiti meto
dai buvo tokie veiksmingi ir įtaigūs, 
kad ir šiandien tūkstančiai lietuvių 
— mūsų tautiečių —jaučia nostalgi
ją neseniems laikams, atsidūsta, kad 
„prie ruso buvo geriau", ir noriai bal
suoja už vakarykščius veikėjus. Ne 
vienas jaunuol i s , per t a rdymus 
pražilo, ne viena mergina išprotėjo, 
— kas galėjo lengvabūdiškai atmesti 
tokią sugestyvią kultūrą? 

Ar reikia stebėtis, kad buvusio 
ministro—komisaro paveldo puoselė
tojams kyla pagarbus pavydas ir no
ras sekti jo pavyzdžiu? Tas pavyzdys 
kai kam toks sektinas, kad jo portre
t a s ministeri joje mums ir visam 
pasauliui vis dar turi priminti hero
jiškus sovietinės kerzinės kultūros 
žingsnius į lietuvio sąmonę. Deja, 
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Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Eigin: 347-289-8822 
McHenrv: 8^5-363-9595 
EkGrove:347-7i8-12l2 
www.illino!Spalr.conr 

Akių ligų speciafetai 

ARASŽLIOBA. M.D. 
AKIU UGOS - CH1RURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

r 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

tenka pripažinti, kad ji vis dar yra, 
vis dar veiksminga — kerzinio bato 
kultūra! J i vis dar diegiama į vaikų 
protus mokyklose, ji į mūsų sąmonę 
skverbiasi per nužmogintą spaudą, 
per nudvasintą televiziją. 

Aš ir dabar negalėčiau tvirtinti, 
jog visi valdininkai ir komisijos na
riai yra piktavaliai lietuvių tautos 
priešai. Tenka pripažinti, jog svar
biais klausimais yra priimami poli
tiniai sprendimai, dėl kurių atsa
komybė tenka ne valdininkams ar 
komisijos nariams, o betarpiškai 
vyriausybės nariams, kuriems pasi
priešinti j ų pavaldiniai neturi gali
mybių. Šia prasme negali nekelti 
nuostabos teisingumo ministro pozi
cija Lietuvos valstybingumo klau
simu. Tačiau ką galima padaryti, 
jeigu realios demokratijos požymių 
netekę rinkimai lieka vienintele 
mūsų galimybe? Retkarčiais kylan
čios diskusijos tautai svarbiais klau
simais paprastai būna bevaisės ir 
esminės įtakos mūsų gyvenimui 
padaryti negali. 

Man labai gerai suprantama ta 

VIDAS J. NEMICKA8. M.D 

~"22 5 - 5 : 2 6 ~..s 
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Kab. t e f 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

"•_»' m . ^ W ¥ 'A < - ^ E : S 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DD5 ?.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

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

630-941-2609 

širdgėla, kuri kyla J. Parnarauskui 
ir jo bendražygiams, ir šiandien 
susidūrus su sovietinės tikrovės 
liekanomis mūsų gyvenime. Dėl to 
skauda širdį ir man . Žurnalisto 
pareiga yra informuoti savo skaity
tojus, o skaitytojų — kritiškai ver
tinti (priimti ar atmesti) pateiktą 
informaciją. Žurnalistas, intuityviai 
pajutęs, jog pašnekovas slepia tiesą, 
neturi teisės intuicijos pagrindu 
pareikšti: „Tamsta meluoji!" Viskas, 
kas jam tokiu atveju leistina ir lieka, 
yra pasistengti tą tiesą surasti 
kitokiais būdais. Šiuo atveju aš taip 
ir dariau — valdininkų argumentus 
radęs esant abejotinais, kitų paaiš
kinimų kreipiausi į komisijos narius. 
Paaiškinimams sutapus, man neliko 
nieko kito, kaip tik gautą informaci
ją perduoti skaitytojams. Deja, J. 
Parnarauskas savo nepasitenki
nimą komisijos sprendimu nukreipė 
ne tuo adresu, — mano dalyvavimo 
nė palaikymo šiuo klausimu nebuvo 
ir nėra, o mano kovingumo man 
visiškai pakanka. 

Jonas Kazimieras Burdulis 

APIE DAINŲ AUTORYSTĘ 
Š.m. lapkričio 3 d. „Draugo" 

laidoje P. Visvydas savo straipsnyje 
„Nenuvysta darnūs sentimentai" 
aprašo neseniai jo girdėtą Los 
Angeles vyrų kvarteto pasirodymą. 
Atliekamų dainų tarpe jis stabteli 
ties daina „Aras", kurią kiekvieną 
kartą girdint jį apima graudulys. Čia 
pat jis stebisi, kad lig šiol nėra nus
tatyta, kas dainos teksto autorius. 
„Tėviškes žiburių" 1984 m. vasario 
23-čios laidoje Viktoras Šimaitis 
apie šią savo dainą rašė: „(...) Aro 
daina gimė Lietuvoje 1937 m. (...) 
Originale daina prasideda žodžiais 
'Kalnai ten dainavo'. Nežinia kas ir 
kur pridėjo žodžius apie arą". Dainos 
melodiją sukūrė tuomet Telšių 
kunigų seminarijos klierikas, nese
niai Australijoj miręs prel. Petras 
Butkus. 

Žodžiai apie arą gimė vėliau. Kai 
kur nurodoma, kad tai partizanų 
daina. Tai ypač ryšku iš tolimesnio 
teksto: „tik vieno maldauju, o 

Viešpatie geras, leisk numirt man 
tėvynės laukuos", t.y. maldaujama 
būti neiš t remtam į Sibirą. 
Partizanai dažnai pritaikydavo savo 
žodžius jau esamoms dainoms, ir jų 
autoriai kažin ar kada bus surasti. O 
kai kur autoriais nurodomi K. 
Grigaitytė ir V. Gorinąs yra dažnai 
kartojama klaida. 

Tame pat koncerte girdėtas 
„Rožių tango" yra populiarios dainos 
„Tango delle rose" vertimas iš italų 
kalbos. Jos autoriai yra Schreier ir 
Bottero (Niekur neteko rasti jų 
vardų ar tik inicialus — V.S.). A. 
Mrozinskas dažnai pasirašydavo 
savo pavardę prie dainų, kurioms jis 
akompanuodavo „Aguona" — tai 
„Roter Mohn" iš vokiečių kino filmo 
„Schvvarzfahrt ins Glueck" (1938), 
muz. Michael Ja ry , kuriai liet. 
žodžius pritaikė Algirdas Bielskus. 

Vytautas Strolia 
Fa i r Lawn, NJ 

http://www.illino!Spalr.conr
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„RUDENS SIMFONIJA — TRADICINĖ MADOS 
ŠVENTĖ MOTERIMS 

Moterys mėgsta puoštis. Visais 
metų laikais. Kaip, beje, mėgsta su
sėsti prie kavos puodelio, paben
drauti ir pasidalinti kūrybinėmis 
mintimis, kurių dėka jau daugelį 
metų Pasaulio lietuvių centras vė
juotą lapkritį atveria duris tradicinei 
madų parodai „Rudens simfonija". 
Sužinoti ir pamatyti, kuo atnaujinti 
savo garderobą šį rudenį ir ant 
slenksčio stovinčiai žiemai, lapkričio 
13-ąją, sekmadienį, susirinko per 
tris šimtus svečių. Renginio pristaty
mas vyko dviem kalbom — lietuvių 
ir anglų. Anot žavingos parodos 
komentatorės Silvijos Radvilienės, 
susirinko lietuviai ir tie, kurie nori 
jais būti. 

Madų parodos koordinatorė Otilija 
Kasparaitienė. 

Apie madą 

Šiemetinės parodos tema — 
Snaigių sūkuryje — atsiskleidė jau 
po pirmų akordų — baltais apdarais 
apsisiautusios modeliuotojos (o jų 
buvo net devyniolika!) sukosi ant 
pakylos tarsi snaigės, demonstruo-

damos sniego baltumo pelerinas, 
puspalčius, kepuraites, baltu triušio 
kailiuku puoštas liemenes ir bolero. 
Baltos spalvos kelnės, bateliai, trijų 
dalių kostiumėliai atrodė žaismingai 
ir kar tu labai elegantiškai. Baltąją 
dalį keitė dienos mada, pritaikyta 
patogumui ir, pasak komentatorės, 
jaunoms ir toms, kurios nori būti 
jaunos. Džinsiniai kostiumai, tvidas, 
niekada neišeinanti iš mados oda ir 
šiemet ypač madingi trijų ketvirčių 
ilgio švarkeliai. Vakarinės aprangos 
dalis žėrėjo aukso spalva. Tradicinę 
juodą suknelę puošė blizgantys 
diržai, rankinės, koketiškos kepu
rai tės , šaliai ir pirštinaitės. Abe
jojančioms kuo pasipuošti, balta ir 
juoda — visuomet išeitis. 

Tai tik keletas mados štrichų, 
pasiūlytų parduotuvės „Stein Mart" 
koordinatorių šiam rudens ir žiemos 
sezonui. Beje, kasmet madų parodos 
organizatoriai pristato vis kitos par
duotuvės moteriškų drabužių kolek
ciją. 

Apie renginį 

Skaniai pagaminti ir skoningai 
patiekti Aldonos Šoliūnienės šven
tiniai pietūs, pabendravimas, skam
bant A. Andriekaus aranžuotai mu
zikai, pasigrožėjimas drabužių de
monstravimu jau keletą metų sieja 
madų parodos viešnias. Vyriškos 
giminės atstovai, kaip ir kasmet, tik 
asistavo dailiajai pusei — beje, labai 
džentelmeniškai lydėjo jas ant paky
los, aptarnavo prie baro, paslaugiai 
siūlė vyno taurę jau sėdinčioms prie 
staliukų. Nerijos tunto jūrų skautės 
mielai patiekė maistą ant stalų. 
Tikra atgaiva moterims! 

Reikia paminėti, kad šią šventę 
ruošė taip pat moterys, PLC ren
ginių komiteto narės . Nepails
tančios, kupinos idėjų ir vis įnešan-
čios naujų minčių į nepakartojamą 
reginį. O tai iš ties nelengva, kai ši 
tradicija lipa ant podiumo, tarsi 
kaskar t atsinaujinanti mada, jau net 
aštuonioliktą kartą. Tarp svečių 
miela buvo matyti ir ilgametę PLC 
renginių komiteto pirmininkę Bronę 
Nainienę, ant pakylos pagerbimui 
atlydėtą vieno iš PLC gyvavimo pra
dininkų Romo Krono. Nepakaktų 
viso puslapio išvardinti tų, kurie 

:"T!""r~x?S5v??? dėka šventė buvo graži ir spalvinga. 
Kar tu a t n e š d a m a paramą ir Pa
saulio l ietuvių centrui , po kurio 
stogu dažnai susiburia visų kartų 
lietuviai, vis dažniau atsivesdami 
savo vaikus ir anūkus. Tokiu būdu 
išsaugodami tai, ką mes visi turime 
savyje — lietuvišką kilmę. 

Dijana Giedgaudaitė 

. ganėte Re-g^ 'U K o k t e t o p-irr-:-
ninkę Bronę Nainiene ca.vdi Romas 
Kronas. 
savo triūsu ar patarimais prisidėjo 
prie šios šventės organizavimo. Ta
čiau negaliu nepaminėti geru žodžiu 
moterų, kurių darbą, ruošiant šį 
renginį, teko stebėti ir šių eilučių 
autorei. Tiek širdies ir atsidavimo 
įdėta į neatlyginamą, savanorišką 
veiklą! Tai Vita Girdvainienė, Otilija 
Kasparaitienė, Vida Kosmonienė, 
Marytė Vasiliauskienė, Milda Jakš 
tienė, Violeta Mikaitienė ir Regina 
Griškelienė, Elzytė Lietuvninkienė 
ir Žibutė Pranckevičienė, Dalia Šle-
nienė ir Rugilė Šlapkauskienė. 

Šiemetinė madų paroda sulaukė inga janušaitė demonstruoja vakarinę 
kaip niekad didelio būrio rėmėjų. J ų suknelę parodoje „Rudens simfonija". 

KOLEKCIONUOTI GALI 
KIEKVIENAS 

V a d u parodo* o r q a n i / a c i m s komitetas Antra iš kaires Vida Kosmonienė, Otilija 
Kasparait ienė SiK' ja Radvi l ienė. Violeta M ika i t i enė Vita Girdvainienė, Marytė 
Vasiliauskienė, Rugilė Šlapkauskienė. 

Tikrai, kolekcionuoti gali kiek
vienas. Reikėtų dar pridurti, kad 
kolekcionuoti gali visi. Tai yra jauni , 
paaugę, užaugę ir pasenę. Kolek
cionavimui nėra ribų. Bene daugiau
siai yra pašto ženklų, monetų ir 
banknotų kolekcionierių. Tačiau yra 
daug kitokio pobūdžio kolekcionier
ių. Pavyzdžiui, mūsų gyvenamajame 
krašte ir kitur, įskaitant ir Lietuvą, 
yra vyno, alaus ir kitų gėrimų (bu
teliuose) kolekcionierių. 

Lietuvoje yra vienas vyresnio 
amžiaus kolekcionierius, kuris yra 
pasišventęs kaklaraiščių r inkimui. 
Jo pavyzdingai tvarkomoje kolekci
joje yra devynios galybės įvairiau
sios išvaizdos kaklaraiščių. Teko 
girdėti, kad vienas kitatautis j am 
pasiūlė solidžią pinigų sumą. Tačiau 
jis atsisakė parduoti sukauptą kak
laraiščių kolekciją. 

JAV Rytiniame pakraštyje gyve
na lietuvių kilmes amerikietis. Jisai 
didžiuojasi neeiline karstų kolekcija. 
Jis, beje, anksčiau vertėsi mirusiųjų 
laidojimu. Taip sakant, buvo laidotu
vių direktorius. 

Verta paminėti kolekcionierių 
organizacijas ir jų tvarkomus bei lei
džiamus leidinius. JAV, Kanadoje ir 
kitose valstybėse leidžiami žurnalai 
ir laikraščiai. Mūsų filatelistai lei
džia paš to ženklais i l iustruotus 
biuletenius. O Lietuvoje leidžiamas 
dailios išvaizdos, plačios apimties 
kolekcionieriams skirtas žurnalas. 

Lietuvoje ir mūsų išeivijoje yra 
visokių kolekcionierių. Vieni jų 
reiškiasi patyliukais, o kiti atvirai 
užsiiminėja kolekcijomis. Netrukus 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen
tre, at idaroma paroda „Mano kolek-
cija". Cia savo kolekcijas rodys ne
mažai kolekcionierių. Matysime 
pašto ženklų, vokų, gintaro, minia
tiūrinių traukinukų, alaus bokalų, 
žydinčių orchidėjų, nykštukų, trolių, 
pliušinių meškiukų ir daug kitokių 
kolekcijų. 

Parodos atidarymas bus penkta
dienį, gruodžio 2 d., 7:30 vai. vak. 
Čikagos ir priemiesčių lietuviai ma
loniai kviečiami apsilankyti. 

P e t r a s P e t r u t i s 
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LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI AUKOJO: 

$1,000 Adelė Balsienė, Los Angeles, CA (viso $7,000). 
$200 Laima Plateris, Bethesda, MD (viso $300); Vytenis Šilas, 

Chicago, IL (viso $850). 
$100 VValter Klosis, Glendale, NY (viso $510); Jovita Strikas, 

Indian Head Park, IL (viso $800); Eugenijus Vilkas, Va-
lencia, CA (viso $525). 

$50 Apolonia Andrašiūnas, Orland Park, IL (viso $703); 
Gražina ir Mamertas Erčiai, Little Neck, NY (viso $500); 
John ir Anelė Gumbelevičiai, Vancouver WA (viso $150); 
Bronius Nainys, Lemont, IL; G. J . Pauliukonis, St. Pe-
tersburg, FL (viso $250); Dalilė Polikaitis, Westlake Vlg., 
CA (viso $200); Jonas Viktažentis, MA (viso $60). 

$20 Aldona Kavaliūnienė, Waukegan, IL (viso $90); Algis Vy-
das, Holden, ME (viso $80). 

Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Partizanų Globos 
fondui aukojo: 

a.a. ROMO BARTUŠKOS atm. per L.P.G. fondo atstovą E. Sla
vinską aukojo: 
$20 Vilius Juška, S. Pasadena, FL (viso $120). 
$10 Loreta Kynienė, S. Pasadena, FL (viso $90). 

a.a. ANTANĖS KLIORIENĖS atm. per L.P.G. fondo atstovą E. 
Slavinską aukojo: 
$20 Eugenijus ir Irena Slavinskai, St. Petersburg, FL (viso 

$400). 
$10 Juozas Babravičius, St. Pete Beach, FL; Vladas Gedmin-

tas , St. Pete Beach, FL (viso $30); Loreta Kynienė, S. Pa
sadena, FL (viso $100). 

a.a. VALERIJOS MEMĖNEENĖS-PATALAUSKIENĖS, Lietu
vos partizano majoro a.a. JUOZO MEMENO žmonos atminimui 
sūnus Viktoras Memenąs L.P.G. fondui atsiuntė $955 kuriuos au
kojo: 
$200 Gintautas ir Ramunė Vitkai, Rancho Palos Verdes, CA 

(viso $320). 
S100 Giedrius ir Donata Memenai; Viktoras ir Vita Memenai, 

Bloomfield Hills, i f l ('viso $250); Antanas ir Dalia 
Račkai, Farmington Hills, Ifl (viso $125). 

$50 Kęstutis ir Izolda Černiai, West Bloomfield Hills, MI 
(viso $550); Juozas ir Danutė Doveiniai; Jonas ir Birutė 
Sverai, Bloomfield Hills. MI (viso $105); Gražina Vitienė. 

$40 Vytenis ir Vida Damušiai. 
$30 Antanas Osteika, Warren, MI (viso $330); Eugenijus ir 

Milda Skorupskai. 
$25 Algis ir Liuda Rugieniai, Bloomfield, MI; Narimantas ir 

Janina Udriai, Bloomfield Hills, MI (viso $125); Remigi
jus ir Raminta Vilkai, Livonia, MI. 

$20 Raimondas ir Eglė Garbeniai; Jurgis ir Marika Geru
laičiai; Juozas ir Irena Orentai. 

$10 Mykolas ir Onutė Abariai; Vanda Šepetienė. 
Nuoširdžiausią padėką reiškiame visiems aukojusiems L.P.G. 
fondui. 
Mirusių giminėms bei artimiesiems, mūsų širdingiausia užuo
jauta. 
Lietuvos Partizanų Globos fondas, 2711 W. 71st St., Chica
go, IL 60629. 

PRISIPAŽINO VAIRAVĘS 
BETEISIŲ 

Jaunuolio prisipažinimas teis
me, kad jis sėdo už automobilio 
vairo, nors jam atimtas vairuotojo 
pažymėjimas, dažniausiai nesu
laukia didelio žiniasklaidos dėmesio. 
Tačiau tik ne tada, kai tą padaro 
žmogus, kurio vardas ir pavardė — 
George Bush. 

Kaip pranešė Australijos nau
jienų agentūra AAP, 21 metų pa
davėjas iš tiesų yra tolimas savo 
bendrapavardžio, JAV prezidento 
George W. Bush giminaitis. Be to, jis 
taip yra gimęs Texas valstijoje. 

„Dabar pradėsime šį tą svar

baus, ar ne?", — piktdžiugiškai 
juokavo teisėjas ClifT Talyro, kai 
George Richard VVright Bush stojo 
prieš teismą. 

Įtakingiausio pasaulio žmogaus 
trečios kartos pusbroliui buvo 
paskirta bauda ir dvejiems metams 
atimta teisė vairuoti automobilį. 
Nekokią patirtį vairuojant trans
porto priemones turi ir pats Baltųjų 
rūmų šeimininkas. Beveik prieš 30 
metų, tuomet trisdešimtmečiui, G. 
W. Bush buvo paskirta bauda už tai, 
kad vairavo neblaivus. 

dpa-KLTA 

A t A 
VIRGINIJA (BILITAVIČIUS) 

BILUS-CHODECKAITĖ 
Mirė 2005 m. lapkričio 11d. , sulaukusi 62 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 56 m. 
Buvo žmona Antano Karalio (Bilitavičius) Bilus. 
Nuliūdę liko: duktė Lidija Bilus-Wall su vyru Tom; duktė 

Ramanta Peeks su vyru Chris ir mylimiausias sūnus Antanas 
Arūnas Bilus su žmona Christine; močiutės liūdi anūkai — Ver
onika Peeks, Nicholas Bilus, Ashley Wall, Henrikas Bilus, Nat
alija Wall, Sophia Wall, Oliver Bilus, Amelia (Mia) Wall; sesuo 
Dalia Rač-kauskienė su vyru Raimondu ir krikšto sūnus bei kiti 
giminės Pittsburg, Lietuvoje, Australijoje. 

A.a. Virginija buvo močiutė a.a. Aleksandra Peeks. 
Priklausė Ateitininkams, Korp. Giedra, Vyčių chorui ir ki

toms organizacijoms. 
Velionė bus pašarvota šeštadienį, gruodžio 3 d. 10 vai. r. 

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Čikagoje., 
kurioje 10:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

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

A t A 
GEDIMINUI JATULIUI 

miras, reiškiame gilią užuojautą žmonai VILTELEI, 
ilgametei Los Angeles Dramos sambūrio aktorei, 
sūnui DARIUI, anūkams ir kitiems giminėms. 

Los Angeles Dramos sambūris 

NORAS SUNAIKINTI 
MENO KURINIUS 

Jeigu manote, kad meno galeri
jos yra ramybės oazė apmąstymams, 
klystate. Grožėjimasis garsiais meno 
kūriniais gali paskatinti smarkų, 
kartais nenugalimą norą jį sunaikin
ti, nustatė Italijos mokslininkai. 

Ši būsena, kuri pagal garsiąją 
Michelangelo statulą buvo pavadin
ta „Dovydo sindromu", gali sukelti 
nenumaldomą troškimą sugadinti 
apžiūrimą meno kūrinį, teigė šį 
sutrikimą nustačiusi psichoanali
tike. „Tai būna visas rinkinys stiprių 
emocijų, varijuojančių nuo žavesio 
iki susierzinimo, agresijos ir panikos 
priepuolių", — teigė Graziella Mag-
herini, vadovaujanti šį sindromą 
tiriančių gydytojų, psichiatrų ir 
meno istorikų grupei. 

Jos nariai kelis mėnesius Flo
rencijos akademijos galerijoje ste
bėjo, kaip lankytojai reaguoja į 
aukštą, marmurinę nuogo Dovydo 
skulptūrą, vieną iš labiausiai 
mėgstamų Italijos meno turtų. Norą 
destrukcijai gali pajusti 20 proc. 
žmonių, bet dauguma lankytojų, 
kuriems jis pasireiškė, sugebėjo 
susivaldyti, pažymėjo G. Magherini. 
Tačiau kai kurie žmonės praranda 
savikontrolę. 1991 metais vienasi 
vandalas plaktuku sudaužė Dovydo 
pėdą, kol buvo sulaikytas. 

„Garsūs meno kūriniai gilumoje 
sukelia norą naikinti. Jis pasireiškia 
ir daugeliui menininkų. Pats Mi
chelangelo sunaikino kai kuriuos 

savo darbus ar jų dalis". Tačiau norą 
naikinti sukelia ne tik nesąmo
ningas ryšys tarp kūrimo ir griovi
mo. Dovydo sindromas taip pat kyla 
iš giliausių žmogaus baimių ir 
troškimų, įskaitant ir seksualinius. 

G. Magherini kalbėjosi su galeri
jos lankytojais, kuriuos patraukė ir 
sutrikdė fizinė Dovydo išvaizda, 
meno kritikų laikoma tobulo vyro 
etalonu. „Ne tik moterys, bet ir vyrai 
pajunta stiprią jėgą, erotinio ir sek
sualinio pobūdžio impulsą. 35-40 
metų amžiaus vyrai, kuriuos pa
traukia vyriškas grožis, irgi būna 
suintriguoti", — teigė ji. 

Dovydo sindromas yra susijęs su 
kiek geriau žinomu Stendahl sindro
mu, kurį G. Magherini nustatė dau
giau kaip prieš 20 metų. Pastaruoju 
atveju žiūrovus ištinka stipri fizinė 
reakcija į meno kūrinį, dėl kurios 
kartais galima atsidurti ligoninėje. 
Abu sindromai dažniau pasireiškia 
amerikiečiams, nurodė G. Maghe
rini, tačiau suteikti daugiau detalių 
atsisakė, nes tyrimas bus užbaigtas 
tik kitais metais. Nors menas ir su
kelia potencialiai pavojingas emoci
jas, G. Magherini neragina uždaryti 
galerijas visuomenės sveikatos la
bui. „Jeigu žmogus sugeba susival
dyti, jis tobulėja. Visi mūsų esteti
niai potyriai gali tapti tobulėjimo 
būdu, netgi tada, kai ištinka baimė 
ar susierzinimas", — teigė psicho
analitike. BNS 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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• Šių metų l a p k r i č i o 13 d. m i r ė 
i lgametė advoka tė Bostone dr . 
Maria Sveikauskienė. J i daug pasi
darbavo te lkdama lėšas Pu tnamo 
seselėm, univers i te tam Lietuvoje ir 
kitom labdaringom organizacijom. 
Talkino Tautos fondui. Liko dvyniai 
sūnūs Leopoldas ir Gediminas 
Šveikauskai su šeimomis. 

• Č i u r l i o n i o ga ler i jos J a u n i m o 
centre adminis t rac i ja nuoširdžiai 
dėkoja Baltaragienei Genei už 20 
dol. auką. 

• Gruodžio 2 d., p e n k t a d i e n į , 
7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre parodos ,,Mano kolekci
ja" atidarymas. Parodoje bus rodo
ma keletas kolekcijų: gintaro, Pašto 
ženklų, vokų, p l a k a t ų , pl iušinių 
meškučių, trolių, nykštukų, pelėdų, 
miniatiūrinių t r auk inukų , žydinčių 
orchidėjų. Kviečiame visus atvykti į 
parodą ir pasigrožėti kolekcionierių 
surinktomis kolekcijomis. 

•„Žal tvyks lės ' ' k o l e k t y v a s s tato 
Augustino Griciaus „Palangą", 10 
paveikslų, 2 dalių komediją. Prem
jera įvyks gruodžio 3 d., šeštadienį, 4 
vai. p.p. Jaunimo centre. Režisuoja 
šių metų LB Kul tūros premijos lau
reatė Ilona Čiapaitė . Bilietai par
duodami „Seklyčioje". 

• G r u o d ž i o 4 d., s e k m a d i e n į , n u o 
1 vai. p.p. iki 3 vai . p.p. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus kviečia vi
sus norinčius i šmokt i pas idaryt i 
šiaudinukus Kalėdų eglutei. Užsi
ėmimus ves didelę patirtį turinčios 
meistrės Albina Savickas ir Irena 
Karaliūnas. Atsineškite žirkles, li
niuotę ir pieštuką, o mes pasirūpin
sime šiaudeliais, siūlais ir instrukci
jomis. Įėjimo mokest is - muziejaus 
nariams - 9.50 dol., visiems kitiems 
- 11.50 dol., va ikams - 6 dol. Tel. 
pasiteiravimui ir registracijai: 773-
582-6500. 

• Ba lzeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s m u 
ziejus „Metų žmogumi" išrinko Ma
ry Krauchunas už jos aktyvią veiklą 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės 
ir lietuviškų tradicijų bei kultūros 
puoselėjimą. Sekmadienį, gruodžio 
18 d., 5 vai. v. visus nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus, 6500 S. Pu-
laski Rd. Čikagoje, pokylyje. Iškil
mingos vaka r i enės metu Mary 
Krauchunas bus į te iktas „Metų 
žmogaus" apdovanojimas. Pagerbsi
me labai malonią, nuoširdžią, inte
ligentišką, daug Lietuvai ir lietuvių 
kultūrai nusipelniusią veikėją. 

• M a l o n i a i k v i e č i a m e da lyvaut i 
Lietuvių operos Naujųjų metų poky
lyje šeštadienį, gruodžio 31 d., 
Jaunimo centro pokylių salėje, 5620 
S. Claremont Ave., Čikagoje. 7:30 
vai. v. kokteiliai, 8:30 vai. v. vaka
riene, 9:30 vai. v. šokiai (gros A. Bar-
niškio padidintas orkestras). 12 vai. 
sutiksime Naujuosius. 12:45 ryto -
šaltas ir karš tas užkandis, o vėliau -
šokiai, šokiai, šokiai. Auka - 70 dol. 
Tel. pasiteiravimui ir vietų užsisa
kymui: 773-925-6193 (Vaclovas 
Momkus) arba 773-767-5609 (Jurgis 
Vidžiūnas). 

• Č i k a g o s l i e t u v i ų T a u r a g ė s 
klubo metinis sus i r inkimas įvyks 
gruodžio 1 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p. Šaulių namuose: 2417 W. 43 
gatvė. Kviečiame visus narius gau
siai dalyvauti. 

• V i s u s k v i e č i a m e da lyvaut i 
Kalėdinėje mugėje, kuri įvyks gruo
džio 3-4 dienomis, šeštadienį ir sek
madienį, nuo 9 vai. r. iki 3 vai. p.p. 
PLC didžiojoje salėje. Norintys už
sisakyti stalus prekių pardavimui, 
prašome kreiptis į Aldoną Palekienę 
tel. 708-448-7436. 

• J a u n i m o centro tradicinė va
karienė įvyks š. m. gruodžio 4 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 3 vai. 
p.p. Šv. Mišias už mirusius centro 
narius ir rėmėjus atnašaus kun. An
tanas Gražulis, SJ. Mišių metu gie
dos Margari ta ir Vaclovas Momkai. 
Meninę programą atliks dr. Vilija 
Kerelytė ir Algimantas Barniškis. 
Bus gardi vakarienė, laimingų bilie
tų t raukimas. Maloniai kviečiame 
užsisakyti svečių stalą ar pavienes 
vietas. Tel. pasiteiravimui: 708-447-
4501 (Milda Šatienė) arba 708-636-
6837 (Anelė Pocienė). 

• L i e t u v i ų rašytojų draugi jos 
kalėdinis pobūvis įvyks gruodžio 10 
d., šeštadienį, 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečiami kalė
dinėj nuotaikoj praleisti šią popietę. 
Malonėkite registruotis tel. 708-974-
4742 (Daiva Karužaitė) arba 773-
580-4503 (Daiva Petersonaitė). 

• JAV LB Soc ia l in ių re ika lų 
taryba ir vyresniųjų lietuvių centras 
Čikagoje kviečia visus į kasmetinį 
labdaros vakarą š. m. gruožio 10 d. 
6:30 vai. v. „Seklyčioje" (2711 W. 71 
st. Street, Chicago, IL). Jūsų laukia 
skani vakarienė bei tradicinė prel. 
Juozo Prunskio premijos įteikimo 
ceremonija. Meninę programą atliks 
Stasė Jagminienė su talkininkais. 
Auka — 30 dol. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. 

• G e n o v a i t ė Bigenytė , Lijana 
Kopūstaitė-Pauletti, žinomos solis
tės, Ričardas Šokas, muzikas ir var
gonininkas, Rima Polikaitytė, flei-
tistė, Dainora Petkevičiūtė, smui
kininkė, — visi šie talentai dalyvaus 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos choro Kalėdiniame koncerte. 
Koncertas įvyks gruodžio 11 d. 1:30 
vai. p.p. Po pamaldų 12 vai. bus pie
tūs, po pietų — koncertas. Bilietai 
pietums ir į koncertą parduodami 
nuo lapkričio 27 d. prie įėjimo į baž
nyčią. Taip pat juos galima užsisa
kyti paskambinus Irenai Jakštienei 
tel. 815-588-0494. 

• L i e t u v i ų m e n o ansambl io 
„Dainava" 60-mečio sukakties proga 
ruošiamas leidinys/programa. No
rintys pasveikinti ir paremti LMA 
„Dainava", sveikinimus siųskite ad
resu: 13140 Moorfield Ct., Lemont, 
IL 60439 iki gruodžio 16 d. Auksinis 
sveikinimas — 250 dol.; visas pus
lapis — 100 dol.; pusė puslapio — 50 
dol. 

• U n i o n Pier Lietuvių draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laiku). Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkes lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• Čikagos l ietuvių Šakių klubo 
metinis susirinkimas įvyks gruodžio 
8 d., ketvirtadienį, 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43 gatvė. Visų 
narių dalyvavimas būtinas. 
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JAV LB Lemonto apylinke: /akJyba vadovaujama pirm. ^enos Vilimienės, 
lapkričio 6 d. sekmacBen ~_C didžiojon salėn sukvietė apylinkės gyvento
jus susitikti su JAV LB XVII Tarybos nariais, išrinktais į LB Tarybą šioje 
apylinkėje. Prelegentai pasidalino mint imis apie LB trečiąją sesiją, vykusią 
netoli Detroit esančiame Lodi mieste, M l . Pranešimus padarė: A. Sakalaitė, 
B. Vindašienė, J. Polikaitis, K. Laukaitis, A. Kazlauskas ir Br. Abrutis. 
Tai pirmas įvykis šioje apylinkėje, kai išrinkti į LB Tarybą nariai informuoja 
savo rinkėjus apie įvairius nutarimus ir pasakoja apie nuveiktus darbus. 

Nuotraukoje: susitikimo metu iš kairės: JAV LB Lemonto valdybos pirmi
ninkė Irena Vil imienė, Tarybos nariai: Aušrelė Sakalaitė, Juozas Polikaitis, 
Danguolė l lginytė, Birutė Vindašienė, I. Treinienė, Bronius Abrutis, Kazys 
Laukaitis ir Algis Kazlauskas. 

Skelbimai 
A d v o k a t a s 
J o n a s Gibait is 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

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

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

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

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

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

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago. IL 60629 

Tel . 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 
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Lapkr i č io 27 d. JAV LB L e m o n t o a p y l i n k ė s suruoštas sakralinės 
muzikos koncertas Palaimintojo J. Matulaičio misijos bažnyčioje pavyko 
puikiai. Atvykę į koncertą žiūrovai, su dideliu susikaupimu išklausė pro
gramoje atliktus meninius kūrinius . Misijos kapelionas Algirdas 
Paliokas, SJ, koncerto pradžioje pabrėžė, kad tai pirmas toks koncertas 
prieš pradedant Adventą. Po koncerto LB Lemonto valdybos pirmininkė 
Irena Vilimienė padėkojo meninkams. Jai pritarė susirinkusi publika, 
apdovanojusi artistus plojimais, gėlėmis ir pagerbusi juos atsistojimu. 
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• Šių metų gruodžio 4 d. Šv. An
tano parapijoje rengiamas 87 metų 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo mi
nėjimas. Programoje: 10:30 vai. r. šv. 
Mišios Šv. Antano bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus vyriausias Šaulių 
sąjungos išeivijoje kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas. 12:15 vai. parapi
jos salėje — akademija. Minėjimą 
rengia Detroit ramovėnai, talkinant 
Švyturio jūrų kuopos šauliams, 
Dariaus ir Girėno klubui bei biru-
tietėms. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. Gausiai dalyvaukime 
šiame svarbiame minėjime. 

• Mažosios L ie tuvos fondas 
kviečia visus tautiečius įsijungti į 
mūsų narių gretas ir savo auka 
remti mūsų pastangas išleisti ke
turių tomų „Mažosios Lietuvos en
ciklopediją". Tai yra originali ir uni
versali enciklopedija, vengianti tary
binių enciklopedijų rašinių, sovietų 
bruktų terminų ir pavadinimų. 
Prašome siųsti aukas adresu: 
Mažosios Lietuvos fondas, 908 Rob 
Roy PI., Downers Grove, IL 60516. 

Tel. pasiteiravimui: 630-969-1316. 

• Šv. Kaz imiero kongregacijos 
seserys maloniai kviečia dalyvauti 
šv. Mišiose ir pasimelsti, kad kon
gregacijos įsteigėja Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. Mišios 
bus šį šeštadienį, gruodžio 3 d., 9:30 
vai. r. seselių motiniškajame name, 
2601 W. Marquette Rd., Chicago. 
Mišias aukos kun. Nicolas Des-
mond, Šv. Aloyzo parapijos klebonas. 
Kviečiame visus dalyvauti.. Įėjimas 
pro priekines duris. 

• S e k m a d i e n i o , lapkričio 27 d., 
„Chicago Tribūne" laikraštyje iš
spausdinta žinutė apie lietuvį Ray 
Adamonį, kuris dalyvaus populiario
je kulinarijos laidoje „Emeril Live". 
75 metų Adamonis iš Oak Lawn yra 
mėgėjas gaminti valgį, ir jo receptas 
„Ray močiutės bandelės su laši
nukais" laimėjo televizijos progra
moje „Cook Wiht Your Kids". Ada
monio žmona Gloria sakė, kad ban
delės kepamos pagal lietuvišką Ray 
motinos receptą. 


