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A, Brazauskas liudijo 

Premjeras Algirdas Brazauskas po apklausos prokuratūroje. 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) — 
Premjeras Algirdas Brazauskas pir
madienį per daugiau kaip valandą 
trukusią apklausą liudijo Vilniaus 

apygardos p r o k u r a t ū r o s prokuro
rams, kur ie t i r ia jo sutuoktinei prik
lausančio viešbučio ,,Crowne Plaza" 
(buvusi „Draugystė") privatizavimo 

aplinkybes. 
A. Brazauskas apklausos de

talių žurnalistams nekomentavo. 
„Mano reikalas — atsakinėti į 

klausimus ir aš nieko neatskleisiu", 
— sakė premjeras. 

J i s taip pat teigė atsakęs į visus 
prokuroro užduotus klausimus, ta
čiau apklausa nebuvo maloni proce
dūra. 

„Aš nemaniau, kad teks man po 
50 metų darbo Lietuvai ir 15 metų 
nepriklausomoj valstybėj eiti aiškin
tis prokuratūrai. Niekuomet nema
niau", — teigė A. Brazauskas. 

Vilniaus apygardos prokuratū
ros vyriausiasis prokuroras Ramutis 
Jancevičius sakė, kad premjeras ne
buvo paskutinis liudytojas „Drau
gystės" privatizavimo byloje. Šią sa
vaitę dar ketinama apklausti buvusį 
to meto premjerą Gediminą Vagno
rių. 

Ikiteisminiame tyrime prokuro
rai jau apklausė apie dvi dešimtis 

Prezidentas ir t o l i a u l ieka nepavejamas 
Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) — 

Po Lietuvą su vaišėmis ir sąmojais 
keliaujantis Darbo partijos vadovas 
Viktoras Uspaskichas kraunasi po
puliarumo bagažą — vertinimų len
telėje jis aplenkė socialinės apsaugos 
ir darbo ministrę Viliją Blmkevičiū-
tę, tačiau iki prezidento Valdo Adam
kaus jam dar toli. Rinkos analizės ir 
tyrimų grupės RAIT lapkričio 10-14 
dienomis atlikta gyventojų apklausa 
rodo. kad labiausiai Lietuvos žmones 
pasitiki prezidentu V. Adamkumi. 

Nors jo vertinimas, palyginti su 
spaliu, smuktelėjo nuo 29.8 proc. iki 

26.8 p r o c , V. Adamkus lieka populia
riausias žmogus šalyje. Valstybės va
dovui labiausiai simpatizuoja mote
rys, j aunesn i (iki 30 metų), aukštąjį 
išsilavinimą tur intys , didesnes paja
mas gaunan tys ir didmiesčiuose gy
venantys apklaustieji . 

Pas ikei tė antrosios vietos savi
ninkai. Spalį antrąją vietą pasitikė
jimo lentelėje užėmė socialinės ap
saugos ir darbo ministrė sociallibe
rale V. Rimkevičiūte. Tuomet j a pasi
tikėjo 9.3 proc. apklausos dalyvių, 
dabar tokių liko 7.6 procento. Beje, 
tarp minis t rės rėmėjų — dvigubai 

daugiau moterų nei vyrų. 
V Blinkevičiūtę aplenkė Darbo 

partijos pirmininkas V. Uspaskichas, 
nors pasitikėjimas juo beveik nepa
kito. Šiam politikui simpatizuoja 9.6 
proc. apklaustųjų. 

V Uspaskichas su bendražygiais 
aktyviai keliauja po Lietuvą, rengia 
susitikimus su gyventojais. Į juos 
atėję rinkėjai vaišinami sumušti
niais ir kava, o didžiausios partijos 
pirmininkas papasakoja anekdotus. 
Tarp Darbo partijos vadovo rėmėjų 
daugiau jaunimo ir pensininkų, tu
rinčių pradinį išsilavinimą. 

V. Landsbergis priekaištavo A. Kubiliui 
Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) — 

Buvusiam konservatorių vadovui 
europarlamentarui Vytautui Lands
bergiui ne visada patinka, kaip par
tijai vadovauja Andrius Kubilius. 
Dabartinis Tėvynės sąjungos pirmi
ninkas praėjusį savaitgalį vykusia
me partijos suvažiavime išgirdo sub
tilių V. Landsbergio priekaištų. 

Suvažiavime kalbėta apie tai, 
kaip konservatoriai galėtų prisidėti 
prie kovos su populizmu, kaip Lietu
voje turėtų būti įtvirtinti moralios 
politikos principai. Taip pat aptar tas 
opozicinių jėgų vedliu vadinamos 
Tėvynės sąjungos pasirengimas bū
simiems savivaldybių tarybų rinki
mams. 

Šeštadienį Vilniuje vykusiame 
Tėvynės sąjungos suvažiavime šios 
partijos Politikos komitetui vado
vaujantis V. Landsbergis išreiškė 
nepasitenkinimą kai kuriais dabar-

Vytautas Landsbergis 
Eltos nuotr 

t inės konserva tor ių vadovybes 
veiksmais. Be kita ko, j is priekaiš
tavo del pernelyg lengvabūdiško po
žiūrio į opias problemas. „Turime 
būti pas i r engę a t r emt i puol imus 

prieš asmenis. Gali nepakakti atsi-
mušinėti vien humoru", — sakė jis, 
ragindamas rimčiau žvelgti į žmo
gaus teisių pažeidimus ir korupcijos 
apraiškas, nes jos , j a u griauna vals
tybės pamatus". 

A. Kubiliui nuo V. Landsbergio 
kliuvo dėl kai kurių sužlugdytų par
tinių iniciatyvų. 

„Turėjome gražių iniciatyvų, ta
čiau dažniausiai garsiai paskelbia
me apie jų iškėlimą, bet paskui jas 
grei tai pamirš tame, leisdami ki
tiems jas perimti. Regis, A. Kubi
liaus iniciatyva buvo organizuota 
konservatorių akcija 'Sakyk, žmo
gau!' Tačiau ji buvo itin greitai už
miršta. Turime atnaujinti bendravi
mą su žmonėmis, turime išgirsti jų 
problemas. Dalyvavimas televizijos 
politinėse diskusijose dar nereiškia, 
kad dalyvaujame politiniame gyve
nime, Nukelta į 6 psl. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WVVW.DRAUGAS.OHG 

liudytojų, tarp jų — buvusį tuometi
nį premjerą Adolfą Sleževičių, buvu
sį ekonomikos ministrą, dabar par
lamentarą Julių Veselką, tuometinį 
ilgametį privatizavimo komisijos 
pirmininką Eduardą Vilką bei kai 
kuriuos tuometinės Vyriausybės na
rius, „Vilniaus prekybos" atstovus. 

Taip pat apklausta premjero 
žmona Kristina Brazauskienė, ku
ria i priklauso viešbutis „Crovrae 
Plaza" Vilniuje, Nukelta į 6 psl. 

Sveikatos klausimais. 
Gaila, kad ne visiems 
rūpi. 
Įsivaizduokime tokią 
situaciją. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Lietuvių telkiniuose. 
Apmąstymai iš Ellicott 
miestelio. 
Lietuvos kar iuomenės 
sukakties minėjimas. 
Prie nuostabios muzikos 
versmės. 
EP delegacija lankėsi 
Lietuvos banke. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.918 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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GYVENKIME SVEIKAI 
Tęsinys iš gruodžio 6 d. 

NllOLE NAUSIEDIENE 

Vidinė kūno higiena 

Valgydami, kaip papuola ir bet 
kokį maistą, storojoje žarnoje sukau
piame nesuvirškintų produktų lie
kanų, kurios klostėse išsilaiko išti
sus dešimtmečius. Šitaip žmogus 
„nešiojasi" nuo 8 iki 50 svarų „san
krovų". Galima įsivaizduoti, kas da
rosi su šitais produktais, kurie dau
gelį metų „saugojami" 37° C tempe
ratūroje! 

Atliekų sankaupos žarnyne, tai 
visų ligų svarbiausia priežastis, ypač 
jei tai kaupiasi chroniškai. Niekas 
vidurių užkietėjimo ir sąstovių ne
laiko mirtinomis ligomis, pvz., to
kiomis, kaip vėžys, paralyžius, džio
va, širdies ar inkstų negalios, tiktai 
reikėtų žinoti, kad visos šios ligos 
surištos su žarnyno sąstovių. Storo
sios žarnos sistema, įsiurbiant dujas, 
karcerogenus, šlakus, puvimo pro
duktus , nuodija mūsų kraują. Iš 
tokio kraujo neįmanoma pagaminti 
naujų sveikų ląstelių, nepagydysi 

senųjų. Šitaip suserga visas organiz
mas — nuo žarnyno iki smegenų. 
Nuolatos papildomos sankrovos sto
rąją žarną paverčia nejudriu atliekų 
maišu, kuris išstumia iš vietos vi
daus organus, spaudžia diafragmą 
— pagrindinį raumenį, nuo kurio 
priklauso teisingas kvėpavimas ir 
širdies darbas. Taip spaudžiama, 
diafragma jau nepadeda kvėpavimo 
procesui. Labai nusilpsta plaučių 
veikla, pasislenka kepenys, inkstai, 
ne tokia judri pasidaro plonoji žar
na, nemalonūs sutrikimai prasideda 
šlapimo sisemoje. Ypač nukenčia 
apatinė tiesiosios žarnos dalis ir 
išeinamoji anga. Perspaustos venos 
išsipučia kraujo pritvinkusiais maz
gais. Kitaip sakant, nuolat purvina 
storoji žarna — daugelio mūsų ligų 
šaltinis. 

Išvada aiški: kad atsikratytume 
negalių arba jų išvengtume, pirmi
ausia turime pašalinti iš organizmo 
visa, kas tarytum sąvartyne, susi
kaupė tais metais, kai neprotingai 
gyvenome. 

Geriausias valymo būdas yra 

klizma. Nenorint jos, galima bandyti 
rytais, vos prabudus lovoje, išsitiesti 
an t nugaros ir judinti žarnas, t.y„ 
įtraukiant ir išpučiant pilvą apie 
100 kartų. Po to atsikėlus, išgerti 
vieną kvortą (ar litrą) kūno tempe
ratūros (šilto) vandens, tuo išplau
sime žarnas ir pajusime, kaip viskas 
išsivalo. Jeigu žarnynas stipriai už
sikimšęs, tai rezultatus pajusime tik 
po kurio laiko. Be to, kiekvieną nau
ją funkciją organizmas turi įsisavin
ti ir prie jos priprasti. 

Daržovių ir vaisių sultys valo vi
są organizmą. Jos valo kepenis, 
inkstus, žarnas, kraują. Todėl bū
t ina turėti sultims spausti mašiną ir 
jas gaminti. Parduotivėse parduo
damos sultys yra iš koncentratų, net 
ir tikrosios sultys pastovėjusios pra
randa galią. Dar pirktinėse sultyse 
pridėta sintetinių chemikalų, kurie, 
patekę į mūsų organizmą, padarys 
priešingą poveikį. Su sultimis mūsų 
organizmas gaus visus vitaminus, 
kalcį ir ko tik reikia. Vartokime bu
rokus, morkas, salierus, brokolių ko
tus, cukiniją, pomidorus, spanguo
les, citrinas, apelsinus, greifruktus 
ir ką tik sugalvojame. Sumaišome 
viską kar tu ir išgeriame kasdien po 
puodelį. Sulčių galima pasidaryti iš 
karto daugiau ir jos šaldytuve gali 
išbūti apie porą savaičių. 

Kepenų valymui labai gerai vei
kia juodojo ridiko sultys. Jas sumai-

BESIPYKSTANT ŽAIZDOS GYJA LECIAU 
Į tampa, kurią šeimyninė pora 

patiria per 30 minučių trukmės bar
nį, gali susilpninti jų organizmo su
gebėjimą užgydyti žaizdas taip, kad 
gijimas truks bent dieną ilgiau, 
pranešė naujo tyrimo autoriai. Jei 
šeimoje barniai yra kasdienybė, žaiz
dos gali gyti dar lėčiau. Tai gali būti 
svarbu, kai žmonėms diagnozuo
jamos lėtinės žaizdos, pavyzdžiui, 
odos išopejimas. 

„Žinojome, kad lėtinė įtampa 
silpnina imunitetą, bet išsiaiškinti, 
kad vos pusvalandžio trukmės gin
čas pasižymi tokiu stipriu poveikiu 
žaizdų gijimui, buvo tikrai netikėta", 
— sakė Cardiff universiteto (Didžioji 
Britanija) Žaizdų gijimo tyrimų cen
tro mokslininke Patricia Price. 

Ohio valstijos universiteto Me
dicinos kolegijos mokslininkai 42 
sveikų žmonių poroms, kurių am
žius buvo nuo 22 iki 77 metų, nežy
miai sužalojo odą. Kiekvienam part
neriui smūginės biopsijos įrankiu 
buvo sužalotas dilbis. Šis įrankis nu-
gremžia 8 odos paviršiaus plotelius, 
kurių skersmuo yra 9 milimetrai, ir 
palieka nedideles atviras žaizdeles. 
Pr ieš susiformuojant šašui, kitu 
įrankiu virš kiekvienos žaizdos buvo 
sukur tas apsauginis burbuliukas, iš 
kurio mokslininkai galėjo t raukt i 

skysčius, įprastai išsiskiriančius, 
esant tokiom žaizdoms. 

Pirmojo eksperimento metu kiek
vieno partnerio paeiliui buvo prašo
ma pakalbėti apie kokią nors savo 
savybę, kurią jie norėtų pakeisti, o 
antrasis partneris tuo metu turėjo 
prisidėti pritariančiais komentarais, 
š i diskusija buvo sukirta taip, kad 
jos metu nekiltų pykčio. 

Antrame eksperimente, ku r i s 
vyko po poros mėnesių, kiekvieno 
partnerio buvo paprašyta sukelt i 
ginčinę situaciją, susijusią su jų san
tykiais — pavyzdžiui, kalbėti apie 
pinigus ar apie uošvius. Įtampai ma
tuoti buvo naudojami kraujo pa
tikrinimai ir klausimynai. 

Daugumos porų žaizdos išgijo, pra
ėjus 5 dienoms po pirmojo eksperi
mento. Bet po antrojo eksperimento, 
kurio metu 30 min. buvo ginčijama
si, gijimas truko viena diena ilgiau. 

Tyrimui vadovavusi Janice Kie-
colt-Glaser kar tu su savo vyru ir ko
lega taip pat išsiaiškino, kad poros, 
kuriose buvo daugiau tarpusavio 
priešiškumo, ir po pirmojo pokalbio 
žaizdas gydėsi vidutiniškai 6 dienas, 
o po antrojo — 7 dienas. 

Skysčių analizė taip pat pateikė 
skirtumų. Priešiškų porų kraujyje 
buvo žymiai skirtingi imuni te tu i 

svarbaus cheminio junginio inter-
leukino-6 (IL-6) kiekviai. Šis citoki-
nas padeda subalansuoti imuninį 
atsaką. Didesnis IL-6 kiekis skatina 
gijimo procesą, bet perteklius, atro
do, jį slopina. 

Paaiškėjo, kad priešiškai nusi
teikusios poros buvo labai jautrios 
IL-6 atsakui, paprastai jų IL-6 lygis 
kraujyje būna pernelyg žemas, bet 
tuoj po ginčo būdavo pagaminamas 
labai didelis šio junginio kiekis. 

P. Price komentavo rezultatus: 
„Tyrime dalyvavo sveiki žmonės — 
didžioji jų dalis buvo jauni. Taigi, įsi
vaizduokite, koks yra barnių povei
kis pagyvenusiems žmonėms, kurių 
imunitetas ir taip yra slopinamas. 
Kai kurios žaizdos, pavyzdžiui, kojų 
išopėjimai dėl diabetinės kojų ligos, 
gali gyti mėnesius, todėl tokiems 
žmonėms įtampos įtaka gali būti 
milžiniška". Ji mano, kad į žaizdų 
gydymo procesą reikėtų įtraukti ir 
psichologinį komponentą. 

J. Kiecolt-Glaser pažymi, kad 
šeimyniniai ginčai, vykstantys pri
vačioje aplinkoje, paparastai būna 
labiau įtempti nei tie, kurie vyko la
boratorijoje, todėl galima tikėtis, kad 
ir jų įtaka žaizdų gijimui būtų kur 
kas r imtesnė, nei stebėta moks
lininkų. BNS 

šome kartu su medum ir kasdien 
iškeriame ne daugiau, kaip 30 mlg. 
Nereikia išsigąsti, kad, pirmą kartą 
išgėrus šių sulčių, pajusite si lpnumą 
— tai po 10-15 min. praeis . Kitą 
dieną jau to nejausite. Tas negeru
mas atsiranda todėl, kad sultys pra
deda savo darbą, varo iš kūno visas 
apnašas. 

Sultis geriame vieną savai tę . 
Taip vėl jas pavartojame kas du, tris 
mėnesius. Juodojo ridiko sultys ta ip 
pat labai gerai pravalo visą bronchų 
sistemą — praeis kosulys ir plaučiai 
geriau dirbs, pranyks dusulys. 

Mūsų organizmas geriausiai pa
sisavina šviežias daržoves ir vaisius. 
Virtos ar troškintos daržovės pra
randa daug vitaminų. Tokias pa
ruoštas valgome daržoves, ka ip prie
dą prie mėsos patiekalų ir galvoja
me, kad tokiu būdu padedame 
skrandžiui virškinti. Tikrai per die
ną mes niekad nesugebėtume suval
gyti tiek vaisių ir daržovių, kiek jų 
pasiimame per sultis. Be to, kitų 
daržovių net ir nevalgytume žalių, 
nes būtų neskanu. 

Taip pat gerai valo inkstus ir 
kepenis česnakas. Jo reikia suval
gyti po skiautelę rytais ir vakarais 
vieną savaitę. Valgant reikia labai 
gerai sukramtyti, kad burnoje atsi
rastų sultys, tada nuryti . Pirmą kar
tą lygiai taip pat gali a ts i ras t i blogu
mas, silpnumas, bet tai normalus 
reiškinys. Iš jo galime spręsti , kad 
česnakas savo darbą pradėjo ir jau 
kitą dieną jokio blogumo nejausite. 

Bus daugiau 

Meilė yra ne širdyje, o smegenyse 
Prerijų pelėnus tyrę moksli

ninkai pareiškė, kad amžinos meilės 
paslaptis slypi specifinėje smegenų 
srityje, kurią veikia smegenų che
minis junginys — dopaminas. Šie 
graužikai paprastai visą gyvenimą 
gyvena monogamiškoje šeimynoje ir 
poruojasi tik su vienu partneriu, bet 
mokslininkai nus ta tė , kad, mani
puliuodami tam tikrais dopamino 
priimtuvais specifinėse smegenų sri
tyse, jie gali nutraukt i šeimyniškus 
pelėnų santykius ir netgi paskatinti 
pelenus būti neištikimais. 

Floridos valstijos universiteto 
mokslininkas Brandon Aragona su 
kolegomis tyrė „meiles romanus", 
kurie vyksta tarp prerijų pelenų. 

Kartą susiporavę, pelėnų patinėliai 
ne tik teikia pirmenybę savo pirmo
sios išrinktosios kompanijai, bet ir 
būna agresyvūs kitoms, „neužim
toms" patelėms. Tuo tarpu patelių 
prisirišimas būna ne ką mažesnis — 
jos savo priešiškumą rodo visiems 
besidomintiems patinams. 

Mokslininkai nustatė, kad po 
pirmojo poravimosi akto į požievinį 
smegenų branduolį ..nucleus aceum-
bens" išskiriamas didelis kiekis neu-
rotrasnsmiterio dopimino. Yra žino
ma, kad ši smegenų sritis svarbi 
elgesio motyvacijai ir priklausomy
bių vystymuisi. 

„Dopamino atpalaidavimas su
sijęs su smegenų jungčių perorgani

zavimu, keičiančiu tą smegenų sritį 
ir skatinančiu patvarų porų sufor
mavimą", — paaiškino B. Aragona. 

Mokslininkas tyrė dviejų do
pamino priimtuvu (D- l ir D-2) įtaką 
porų formavimuisi į minėtą smegenų 
branduolį pelenams sušvirkšdamas 
cheminių junginių, kurie priimtuvus 
aktyvuodavo arba blokuodavo. Nu
statyta, kad pirmojo poravimosi me
tu aktyvuojami D-2 priimtuvai. Po 
ilgalaikio bendro gyvenimo su patele 
buvo juntamas ir žymus D- l priim
tuvų aktyvumo padidėjimas, o dėl to 
patinėliai priešiškai elgėsi kitų pa
telių atžvilgiu. Tuo metu blokavus 
D - l priimtuvus agresija nuslopina
ma. Nukelta į 11 psl. 
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DANUTĖ B1NDOK1ENĖ 

• • Gaila, kad ne visiems rupi 

Cook County apskrities, kurioje gyvena ypač daug lietuvių, iždininkė Maria 
Pappas lapkričio pabaigoje lankėsi Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir 
pristatė savo ištaigos lietuvių kalba išleistus lankstinukus, suprantamai pa
aiškinančius nuosavybės mokesčių sistemą. Šie lankstinukai bus išleisti Įvai
riomis kitomis kalbomis, bet visų pirma — lietuviškai. Nuotraukoje iš kairės: 
muziejaus steigėjas ir prezidentas Stanley Balzekas, jr, apskrities ižd. Maria 
Pappas, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius ir 
Maria Pappas įstaigos darbuotoja Mariiyn (Kavalauskas) Fitzpatrick. 

ĮSIVAIZDUOKIME TOKIĄ 
SITUACIJĄ... 

VYTAUTAS VISOCKAS 

Premjeras Algirdas Brazauskas 
televizijoje pusvalandį leido muilo 
burbulus. Patenkintų nėra — nei 
tarp savų, nei tarp svetimų. Na, vie
na gatvėje užkalbinta rusė liko labai 
patenkinta, dar J. Bernatonis, dar J. 
Olekas, G. Kirkilas, o kitiems — jo
kių atsakymų jie negirdėję, visiškas 
fiasko, geriau būtų patylėjęs. Tokio 
išsigandusio, sutrikusio, pasimetu
sio, apgailėtino premjero jie nėra 
matę! Viskas blogai. 

Ne viskas blogai, jeigu matome, 
kad blogai. Matome, kad reikalas 
daug sudėtingesnis, nei „Šešupės" 
arba „Draugystės" privatizavimai, 
kuriuose aktyviai dalyvavo du mei
lužiai, du sutuoktiniai. Tokių priva
tizavimų buvo daug, beveik visi jie 
buvo tokie. Tai kur išeitis? Ką de
maskuosime rytoj? Kam tai naudin
ga? Klausimai j kuriuos daug atsa
kymų, Daugiau negu reikia, kad 
būtų galima apsispręsti, kad būtų 
galima ką nors veikti. 

O V. Uspaskichas veikia, jo 
reitingai kyla. Jis šaiposi iš didžiau
sius reitingus turinčio prezidento, 
kaip marionetę už virvučių tampo 
premjerą. Šilutėj, Marijampolėj jis 
sako viena, o televizijos studijoj — 
kita. Salėse jis atsakinėja į tuos pa
čius iš anksto numatytus klausimus 
ir susirinkusiuosius vaišina dešra ir 
gėrimais. Kas man uždraus, aš ne 
politikas, aš tik verslininkas! Ir nėra 
kam jo sutramdyti. Keturių politinėj 
taryboj šis „tik verslininkas" groja 
pirmuoju smuiku. Jo įkurtą partiją 
vadiname atėjūno parti ja, pavo
jingesne už tą, kuri prieškaryje buvo 
Rusijos įkurta Rusijos išlaikoma ir 
veikė nelegaliai. Ši veikia legaliai. 

Kuo visa tai baigsis? Seimas yra 
toks, kad jis negali, nepajėgia, ne
nori eiti prieš save. įs ta tymai , nau
dingi valstybei, visuomenei — ne
naudingi tokiam Seimui. Žvilgsniai 
krypsta į prezidentą. Daugiau nėra 
kuo pasikliauti, iš ko pareikalauti 
moralios, valstybei naudingos poli
tikos. 

Žvilgsniai krypsta ir į visuome
nines organizacijas, judėjimus. 
Savotiškai krypsta. Rūsčiu žvilgsniu 
į jas pažvelgė valdžia. Beje, pastara-
s;s žodis !aha: nepat inka Siamą 

socialdemokratų frakcijos nariui 
Algirdui Paleckiui. Jį nuo šito žodžio 
purto, jam jis toks arogantiškas ir 
pasipūtėliškas: kažkas kažką nori 
valdyti. Negerai, reikėtų šito žodžio 
atsisakyti, mano parlamentaras. 

Tačiau kol kas jį dar galima var
toti, jis įteisintas Konstitucijoje. O 
valdyti nori ne kažkas kažką: val
džia užsigeidė valdyti visuomenines 
organizacijas, judėj imus. Galima 
pasakyti ir konkrečiau: kai kurios 
valdančiosios partijos nori būtent 
tokio valdymo. O jeigu dar konkre
čiau — pats premjeras Algirdas Bra
zauskas ir pats „Darbo" partijos 
pirmininkas Viktoras Uspaskichas! 
Ne tik valdyti! Pasak „Respublikos", 
socialdemokratų partijos vadas 
premjeras A. Brazauskas kreipėsi į 
Valstybės saugumo departamentą, 
reikalaudamas ištirt i , ar įvairios 
Lietuvoje veikiančios pilietinės orga
nizacijos nekelia grėsmės mūsų vals
tybei. Tos pačios partijos Seimo 
narys Bronius Bradauskas ir be sau
gumo yra ištyręs: „Žinau ne vieną 
organizaciją, kurios kaip siurbėlės 
aplimpa valstybės biudžetą, ieško
damos paramos. Dauguma organi
zacijų veikia parazitiškai". 

Stebina tai, jog mūsų valdžios 
susirūpinimas visuomeninių organi
zacijų veikla sutampa su Rusijos 
prezidento V. Putino ypatingu dėme
siu toje šalyje veikiančioms visuo
meninėms organizacijoms: neseniai 
jis pasakė, kad iš užsienio finansuo
jamos organizacijos kelia grėsmę 
Rusijos nacionaliniam saugumui . 
Lietuvos politinių partijų vadų kal
bos ir tekstai identiški Rusijos prezi
dento, Rusijos specialiųjų tarnybų 
vadovo tekstams. Seimo narys Al
girdas Paleckis pripažįsta — „suta
pimas nesimpatiškas". 

Pilietinio judėjimo „Kitas pasi
rinkimas" vienas iš vadovų profeso
rius Arvydas Janulait is: „Puolimas 
prieš visuomenines organizacijas 
masyvus, įsijungė politinės jėgos. 
Tie ponai atsisėdo šalia A. Luka
šenkos, V. Putino ir kai kurių Vidu
rinės Azijos prezidentų. Ir tai ne tik 
jų, tai visos Lietuvos problema". 

Kai „Kitas pasirinkimas", ypač 
prof. Vytautas Daujotis, buvo puola
mas rit•! neva išsakytu nepagrįstų 
teiginių Tarptautines Baltijos aka-

S
.m. gruodžio pradžioje Vil
niuje buvo iškilmingai pami
nėta Didžiojo Vilniaus Sei

mo 100 m. sukaktis. Nors daug 
kalbų iškilmėse pasakyta, tačiau 
kyla įtarimas, kad tokiais atvejais 
prelegentai ir sveikintojai sako, 
kas , jų nuomone, „yra tinkama", 
nelabai įsigilindami į savo žodžius, 
kurie gražiai nuskamba ir išnyks
t a be atgarsio. Juk taip buvo ir 
kituose sukakčių minėjimuose — 
net Lietuvos valstybingumo, t.y. 
Mindaugo krikšto ir vainikavimo 
pirmuoju Lietuvos valdovu prieš 
750 metų. Atidengti paminklai, iš
leisti medaliai ir leidiniai, suruoš
tos šventės, pasakytos kalbos yra 
t ik išviršiniai ženklai, nepalikę 
gilesnio pėdsako valstybės ir tau
tos pasąmonėje, nes, praėjus iš
kilmėms, viskas grįžta į senas 
vėžes be jokių akivaizdesnių pa
sikeitimų. 

Didžiojo Vilniaus Seimo minė
jime prez. Valdas Adamkus kal
bėjo, kad „Lietuvos laisvė nebus 
patikima be moralės pagrindų ir 
tik garbinga politika gali auginti 
šalies laisvę bei stiprinti demok
ratiją". Žinome, kad už tų žodžių 
slypi nemeluotas prezidento rūpes
tis vis labiau kunkuliuojančiu 
Lietuvos krašto vidaus politikos 
kati lu, kai sklando kaltinimų 
maitvanagiai ir savo aštriais na
gais stengiasi suplėšyti valstybės 
vienybės, veiksmingo Vyriausybes, 
Seimo darbo audinį. Tačiau ar 
prezidento perspėjimai bei linkėji-

, mai ką nors pakeis? Seniai jis tai 
j kartoja, bet žodžiai atsimuša į 

savanaudiškumo ir susipriešinimo 
užtvaras, pabyra, kaip sausi žir
niai, iš kurių niekuomet nesuža-
iiuos daigelis. 

Visgi verta atkreipti į tose Sei
mo sukakties minėjimo iškilmėse 
pasakytus Lietuvos mokslų aka
demijos nario, poeto Justino Mar
cinkevičiaus žodžius apie pavojų 
lietuvių kalbai, kuri vis tvirčiau 
stumiama iš viešosios valstybės 
gyvenimo erdvės. Tas mintis lietu
vių tauta, ypač įsijungusi į Euro
pos Sąjungos bei kitų tarptautinių 
organizacijų erdvę, turėtų ne tik 
įsidėmėti, bet ir vykdyti. J. Mar
cinkevičius klausytojams priminė 
ištrauką iš Didžiojo Vilniaus Sei

mo nutarimų: „Visuose Lietuvos 
valsčiuose tu r i būt i va r to jama 
prigimta žmonių kalba. <...> Visas 
mokyklas paversti* grynai t au 
tiškomis, kur mokslas būtų išgul-
domas prigimta kalba". Marcinke
vičius toliau išreiškia ir savo su
sirūpinimą, kad Didžiojo Seimo 
nuta r imas iki mūsų dienų ne
įvykdytas ir būtent šiuo metu dar 
labiau aktualus. „Šiandien tur ime 
ir valstybę, ir Valstybinės kalbos 
įstatymą, tik, deja, mažai kam rū
pi, kaip to įstatymo laikomasi. Ar 
mūsų dabartinis Seimas negalėtų 
pagaliau sukurt i komisijos, kur i 
ka r tu su visuomene, i š t i r tų ir 
apsvarstytų valstybinės kalbos 
būklę, ypač jos išstūmimą iš viešo
sios erdvės. Užtektų pasidairyti po 
mūsų miestų reklamą, pavadini
mus, iškabas, skelbimus..." 

Mūsų skaitytojai dažnai (ir 
primygtinai) pr imena, kad ir 
„Draugas" neišvengia lietuvių kal
bos „naujadarų", kurie, ka ip iš 
gausybes rago, kasdien užplūsta 
oficialiuose žinių pranešimuose, 
gaunamuose iš Lietuvos straips
niuose ir kitoje medžiagoje. Kodėl 
tos kalbos netaisome? Kodėl pa
liekame tas, širdį rėžiančias, sve
timybes? Nepaisant, ką kas mano, 
kalba yra atidžiai peržiūrima ir, 
kiek įmanoma, taisoma. Tačiau ne 
taip lengva, kai patys naujausi 
lietuvių kalbos žodynai tuos hibri
dinius žodžius jau paskelbę var
totinais, kai autoriai už jų pa
keitimą kelia triukšmą, o redakci
ja, daug kar tų apkalt inta „seno
viškos kalbos vartojimu", stengiasi \ 
eiti labai siauru lieptu ta rp dviejų 
putojančių ir pavojingų versmių. 
Sunku pūsti prieš tuos „modernios 
lietuvių kalbos" vėjus, kai jie vis 
tiesiog uraganu atūžia iš tėvynės, 
kuri, pagal mūsų giliausius įsitiki
nimus, turi saugoti ir puoselėti 
valstybinę, t.y. lietuvių, kalbą. Tu
rime sutikti su poeto Marcinkevi
čiaus siūlymu, kad būtų pagaliau 
sukurta valstybinės kalbos komisi
ja, ne popierinė, kaip dabar, o tik
ra, gyva, besirūpinant i l ietuvių 
kalbos išlikimu ir švarumu. Kai 
tas bus atl ikta tėvynėje, mums, 
užsienyje gyvenantiems, pranyks 
daug rūpesčių dėl gimtosios kalbos 
ateities ir savo tautos išlikimo. 

j 

demijos atžvilgiu, Lietuvos Vyriau
sybė buvo didelė Baltijos rusų insti
tuto globėja (apie tai esu rašęs). V. 
Daujotis yra teigęs, jog Baltijos rusų 
institutą, kurio dalis buvo Tarp
tautinė Baltijos akademija, finan
siškai remia Rusija, ir jos vadovui 
Jevgenijui Kostinui tokia tiesa labai 
nepatiko. Viename interviu V. Dau-
jočiui jis yra net pataręs „atsitiktinai 
tamsioje vietoje nepasipainioti mūsų 
studentams". Šioje Rusijai lojalių 
piliečių kalvėje studijavo (jeigu taip 
galima pasakyti) 800 Lietuvos pilie
čių, iš jų beveik 300 buvo statytiniai 
pareigūnai. 

Taigi, tie ponai, atsisėdę šalia V. 
Putino ir A. Lukašenkos, nesikreipė 
į mūsų specialiąsias tarnybas ir 
neklausė, ar tokios „aukštosios mo
kyklos" nekelia grėsmės mūsų na
cionaliniam saugumui. 

Šioje prasidėjusioje raganų me

džioklėje aktyviai dalyvauja ir atėjū
nas iš Archangelsko. Jis sako: „Aš 
esu įsitikinęs, kad kištis į valstybės 
vidaus reikalus turi teisę visuo
meninės organizacijos, steigiamos ir 
finansuojamos Lietuvoje, iš Lietuvos 
pinigų. Jeigu finansuojamos iš už
sienio, tai kelia įtarimų". 

Minėtos „aukštosios mokyklos" 
įtarimų jam nekėlė, nes j am Rusijos 
pinigai — ne pinigai iš užsienio. Čia 
norėčiau pateikti platesnę citatą iš 
Tomo Dapkaus radijo laidos „Ant 
svarstyklių": „Skaitau viename dien
raštyje V. Uspaskicho pareiškimą, 
kad mūsų valstybėje pilietinės orga
nizacijos jokiu būdu negali kritikuoti 
valdžios. Aš noriu V. Uspaskichui 
pasakyti, kad Lietuva dar vis dėlto 
yra ne jūsų, o mūsų. Mūsų valstybe, 
kurioje neturėtų būti Maskvos die
giamos tvarkos. 

Nukelta į 5 psl 
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Apmąstymai iš Ellicott miestelio 
ĮUOZAS GAILA 

Daug kam skaitytojų laiškai 
laikraštyje y ra viena įdomiausių 
dalių. Amerikiečių laikraščiuose, 
žurnaluose randame tuos skaitytojų 
atsiliepimus kiekviename numeryje. 
Paprastai jie būna neilgi (gal redak
cijos apkarpyti) ir dažniausiai iš
reiškiantys pritarimą -ar nepasi
tenkinimą kokiu nors straipsniu ar 
redakcijos skiltimi. Aišku, iš jų visa
da yra sunku spręsti apie daugumos 
skaitytojų nuomonę, nes juk redak
toriai jų skaičių ir turinį parenka, 
savo nuožiūra. Bet va, a ts i radus 
internetui, skaitytojams atsivėrė 
galimybės rašyti kiek nori, ką nori ir 
kaip nori. Na, ir rašo jie. Pavyzdžiui, 
Lietuvoje neretai į kokį nors straip
snį su savo komentarais atsiliepia 
per kelis šimtus skaitytojų. Beskai
tan t tuos komentarus negali atsiste
bėti, kad Lietuvoje yra tiek piktų 
žmonių. Apie kokią nors rašymo 
kultūrą, toleranciją ki taip galvo-
jant iems arba blaivų svarstymą ten 
nėra jokios kalbos. O juk tai žmo
nės, moką naudotis kompiuteriais, 
turį juos namuos ar naudojasi esa
mais darbovietėse, taigi, neturėtų 
būti žemiausias luomas arba vadina
mi „runkeliai". Tiesa, nemaža jų 
rašo netaisyklinga lietuvių kalba, 
tad, atrodo, kad ne lietuviai tik lietu
viškai pramokę. Bet taip pat, ne 
vienas įkiša ir anglišką frazę, tai ir 
toje kalboje prakutę. Nepaisant koks 
būtų straipsnis ir koks jo autorius, 
tuoj internete pasipila kritikuojan
tys straipsnį ir išjuokiantys autorių 
laiškai. Aišku, atsiranda ir užgi
nančiųjų, na, ir tada nuo straipsnio 
kritikos pereinama prie laiškų rašy
tojų savitarpio karo. Labai stebina 
tuose laiškuose reiškiamas pyktis 
Amerikai, t a r tum ne Rusija, bet 
Amerika būtų Lietuvos pr iešas . 
Retai, bet kartais ir Amerikos lietu
viai a ts idur ia tų laiškų rašytojų 
taikiny. Štai rugpjūčio 24 d. sa
vaitrašty ,,Laikas" išspausdintas 
pokalbis su JAV karinės aviacijos 
majoru Algirdu Kanauka. Rašoma: 

.,... Kaune gimęs 74 metų A. 
Kanauka baigiantis karui su šeima 
pasitraukė iš Lietuvos, 1955—1976 
m. tarnavo JAV karo aviacijoje, 
strateginių bombonešių daliniuose ir 
karinės technologijos mokslinių ty
rimų centruose. Dalyvavo Vietna
mo kare, Nuo 1977 m. — inžinierius 
vadybininkas JAV aviacijos ir kos
minių sistemų mokslinių vystymų 
centruose ir pramonėje. Nuo 1992 m. 
bendradarbiauja su Lietuvos karo 
akademija, mūsų šalies Ginkluotųjų 
pajėgų štabu ir Puslaidininkių 
fizikos institutu..." 

,,... Dar 1990-aisiais, stebė
damas per televiziją vaizdus iš 
Lietuvos, kaip susirinkusi minia 
prie Karo muziejaus dainuoja 'Kur 
giria žaliuoja', mąsčiau apie apsi
lankymą tėvynėje", —pasakoja paš
nekovas apie motyvus savo gyve
nimą vėl susieti su Lietuva. Šian
dien pusmetį jis gyvena Lietuvoje, 
ki tus mėnesius — Los Angeles. 
Visiškai persikelti į Lietuvą nesiryž
ta: čia daug peštynių, smulkme
niškumo politikoje, per daug korup
cijos... — Dažnai sakoma, kad 
amerikiečiai pralaimėjo Vietname. 
Tačiau faktiškai nepralaimejome ne 
vieno mūšio. Pasitraukėme, nes taip 
nutarė Amerikos žmones. Vis dėlto, 
tai, ko norėjome — pasiekėme: 
komunizmo plitimas buvo sustabdy
tas". 

Į k lausimą „Tarnavote per patį 
šaltojo karo įkarštį", A. Kanauka 
atsako: ,,... Todėl teko ore budėti su 
tikrais branduoliniais ginklais, pa
sirengus nukre ip t i kursą į taikinius. 
Dažniausiai skraidydavome į šiaurę 
nuo Amerikos žemyno, netoli Gren
landijos..." 

Pak laus t a s , ka ip jaučiasi žmo
gus, sus idūręs su mirtimi, A. Ka
nauka a tsako: 

,,... Profes ionalūs ka r i a i šiai 
akis ta ta i y r a pasiruošę. Pagal iau 
kai ap l inka formuoja savo psi
chologiją, įprant i ir sugebi negalvoti 
apie mirtį. Be to, pavojaus akimirką 
esi pernelyg užsiėmęs savo užduoti
mi t inkamai reaguoti. Baimę įveikti 
padeda ir maldos. Yra toks posakis: 
ateistų apkasuose nėra. Kai aplink 
sprogsta sviediniai, šaudoma, o tu 
padarei viską, ką galėjai, ir tik 
lauki — malda neleidžia pasiduoti 
panikai. Aš irgi tu r iu maldelę, kurią 
kadaise i šmokau iš savo auklės: 
'Angele sa rge , saugok mane rytą 
vakarą, dieną naktį , neapleisk ma
nęs, nuvesk m a n e į amžiną laimę. 
Amen'. Keletą ka r tų pakartoj i ir 
atgauni savitvardą. Skeptikai sakys, 
kad ši taip gal ima kartoti bet ką. 
Pabandyki te , ir pajusite skirtumą..." 

To užteko, kad pasipiltų dau
giau kaip š imtinė laiškų internete. 

„... Rusų lakūnas , bombardavęs 
Afganistaną, kovęsis Vietname ir 1.1, 
gali papasakot i lygiai tą patį. Tik 
lėktuvai vadintųs i kitaip. Vokiečių 
l akūnas , bombardavęs Angliją ar 
Graikiją — irgi. Visi jie vienodi. 
Skiriasi t ik uniformos. Savo laik
mečio aukos. . . 

...Karo robotas... amerikoniūkš-
tis, j is kovojo prieš komunizmą, kai 
mes visi jį s ta tėme. Tipiškas impe
rialistinis išgama... 

. . .šiaip tai visi tokie loozeriai iz 
amer ikos suvažiavę ir vaizduoja 
kazhin ka , tipo jie uz mus protigesni. 
O kai apie karą Irake dar pradeda 
sapalioti nesąmones, tai vemt ver-
chia. Kur shitie patriotai buvo, kai 
mes cia su tarybų valdžia vargom?... 

. . .Kruvinas mužikas, gynęs jan
kių mili taristų interesus. Kartu su 
vokiečių žudikais skerdęs Lietuvos 
gyventojus, todėl artėjant rusams 
ir nešė savo kruviną kudašių j janki-
ją... t a s ponait is , išnešęs kudašių iš 
Lietuvos, kuo aktyviausiai dalyvavo 
vietnamiečių tautos žudyme. Reikėjo 
dar t ik pasigirti , kad tokiems kaip 
jis ir j a m pavyko napalmu supleš
kinti tūks tanč ius kv km Vietnamo 
žemes ka r tu su vaikais, seneliais, 
visa gyvūnija. Ir ne j am vienam — 
toje Amerikos armijoje, tose sker
dynėse dalyvavo ir daugiau pana
šaus plauko lietuvių. Vienas iš jų 
buvo paski r tas net Lietuvos vyriau
siuoju kar iuomenes vadu (net neat
s isakęs Amerikos pilietybės). Tai 
J o n a s Kronkai t i s , daba r mokąs 
lietuvius kaip gyventi. Ech, jankiai 
jankia i , kur tu eini, Lietuva0 

.... Kiekvienas tur i teisę pa
s i r ink t i , bet K a n a u k a viešai ne
turėtų girtis. Delfy mielai parkai
tyčiau, kaip jis savo rankomis ir 
protu sukūrė verslą, o ne žudė viet
namiečius. Visiems siūlyčiau šian
dien pažiūrėti Kopolos „Apokalipse" 
(per T V l ) . Ten parodo, kas yra 
karas . Šimtai milijonu tokių žmonių 
lėmė XX amžiaus karus , buvo pri
vedę prie branduolinio karo slenks
čio. Bet kodėl aš kalbu būtuoju laiku, 
juk tokie žmonės ir dabar gyvena 
t a rp mūsų. Rezulatas — pavienis, 
valstybinis ir politinis terorizmas. 

...Tai žudikai, kurie įsibrovė į 
svetimas valstybes ir žudė gyvento
jus , net mažyčius vaikiukus. Kaž
kada teko vartyti kažkokią užsie
nietišką knygą (nepamenu nei kokia 
kalba ji, nei kaip vadinosi), tai ten 
buvo pridėta tokių kraupių ameri
kietiškų 'žygdarbių' Vietname nuo
traukų, kad net raudojau. Ir dabar 
prisiminus šiurpas krečia. Ir dar 
toks išgama kruvinomis rankomis 
dr įs ta postringauti, kokį reikalingą 
darbą darė, o dabar, tik pamanykite, 
j a u sunku pasidarė kariauti , nes 
negalima šaudyti kur pakliuvo. Ir 
mūsų valdžia tokia, kad keliaklup
sčiauja prieš visokius amerikonus 
žudikus... 

...Nusibodo visi durneliai 'pat
r iotai ' prisitaikėliai. Šiandien jie 
lenda į užpakalį amerikonam, vakar 
rusams, rytoj musulmonams. Man 
įdomu ar tas kvailelis linkintis sėk
mės profui žudikui linkės sėkmės 
lakūnui kuris ant jo galvos mes 
bombas. O rugsėjo 11 tai karas, kurį 
užvirė patys amerikonai ir į kurį 
mes labai sėkmingai dirbti presti
žinius darbus ir luošinti mūsų jau
nimą. Žudikas jis, o ne karo vete
ranas . Vadinkime daiktus tikraisiais 
vardais. Tie, kurie ateina į svetimą 
teritoriją jos užgrobti tikrai ne
nusipelno jokios pagarbos... 

... Nepanašu, kad šį žmogų jau
dintų moraliniai karo aspektai. 
Tiesiog dirbo savo darbą ir per daug 

nemąstė apie pasekmes. Gaila, atro
do, kad ir dabar nelabai mąsto, 
žvelgdamas atgalios..." 

Skaitau tuos laiškus ir mane 
apima apmaudas, nenuvaldomas 
pyktis. Perpykęs atpilu ir aš laiškelį 
ir net neperskaitęs spusteliu kom
piuterio klavišą „send". Už kelių 
minučių jau internete skaitau: 

J g iš JAV 
Ar ne krokodilo ašaras lieji rašy

damas 'moralinius aspektus'? Ar ju
tai 'moralinius aspektus' dėl komu
nizmo sukeltų žudynių jau nekal
bant apie ekonominį atsilikimą iš 
kurio kapstosi Lietuva su kitais 
posovietiniais kraštais? Jei ne Ame
rikos bombonešiai, tai ir šiandieną 
stovėtum parduotuvėje eilėje prie 
karvės kanopų ir tešmenų. Laižy-
tumeisi viršininkėliui, kad leistų už 
pačio uždirbtus rublius įsigyti kokį 
baldą, būstą be eilės ar mašiną, kuri 
buvo pajuokos objektas Vakaruose. 
Ar ne po Amerikos bombonešių sky
du klestėjo Vakarų Europa, Azijos 
siaubas Japonija tapo taikiu kraštu. 
Pietų Korėja išvengė Šiaurės Ko
rėjos likimo? Jei turi kokį 'moralinį' 
aspektą tai aplankyt Prancūzijoje 
JAV karių kapus, tarp kurių yra 
nemaža ir Amerikos lietuvių, žu
vusių bemalšinant europiečių sukel
tu s du karus". 

Skaitau ir gailiuosi, kad para
šęs. Ak, kodėl aš nesuvaldau savo 
pykčio... 

BROŠIŪRA, 
SKIRTA IŠGYVENANTIEMS 
POABORTINl SINDROMĄ 

Artėjant lapkričio 23-iajai, die
nai, kai prieš penkiasdešimt metų, t. 
y. 1955 m., Sovietų Sąjungoje, o 
kar tu ir Lietuvoje, buvo įteisinti 
abortai, Lietuvos šeimos centrai kas
met kviečia į renginius, kuriais nori 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
abortų problemą ir siekia plėtoti pa
galbos moterims bei vyrams, išgy
venantiems poabortinį sindromą, 
tinklą. 

Šia proga lapkričio 4 d. Kauno 
arkivyskupijos šeimos centre pris
ta tyta Lietuvos šeimos centro in-
ciatyva išleista poabortinį sindromą 
išgyvenantiems žmonėms skirta 
brošiūrėlė „Kai skausmas nepra
eina..." Joje trumpai apibrėžiama, 
kas yra poabortinis sindromas, iš
vardijami poabortinio sindromo 
požymiai ir aborto padariniai ne
gimusio vaiko tėvams, broliams ir 
seserims, nurodomi šeši žingsniai, 
padedantys įveikti šį sindromą. 
Leidinuką pristačiusios Lietuvos 
šeimos centro direktorė Violeta Va-
lantiejutė ir reikalų vedėja Dalia 
Lukėnienė papasakojo, kaip gimė 
sumanymas išleisti tokią brošiūrą. 
Kauno arkivyskupijos šeimos cetro 
krizinio nėštumo programos koordi-
na-tore Aušra Bačėnienė apžvelgė 
galimus nėščiųjų krizių etapus, 
apsisprendimo daryti abortą prie
žastis ir galimybę padėti prieš ir po 
aborto. Mons. Gintaras Grušas į šią 
problemą pažvelgė iš Bažnyčios pozi
cijos, - kaip ir kiekviena nuodėmė, 

abortas atskiria žmogų nuo Dievo, o 
tai veda jį į savigraužą ir neviltį. 
Vienas iš pagrindinių žingsnių pagi
jimo link yra susitaikyti su Dievu ir 
atlikti išpažintį. 

Pristatymo metu pabrėžta bro
šiūroje cituojamo Dievo Tarno po
piežiaus Jono Pauliaus II mintis: 
„Norėčiau [...] tarti keletą žodžių 
specialiai moterims, kurios patyrė 
abortą. [...] Galbūt žaizda jūsų širdy
je dar nėra užgijusi. Tai, kas atsi
tiko, tikrai buvo ir tebėra labai 
bloga. Bet nenustokite drąsos ir ne
praraskite vilties. Geriau pasi
stenkite suprasti, kas atsitiko, ir 
garbingai tai išgyventi. Jei dar 
nenusižeminote ir su pasitikėjimu 
neatsivėrėte atgailai, padarykite tai. 
Maloningasis Tėvas pasirengęs 
suteikti jums savo atleidimą ir ra
mybę Susitaikymo sakramentu" 
(Evangelium vitae, 99). 

Brošiūrėlė, Vokietijos katalikų 
paramos akcijos Renovabis lėšomis 
išleista 30 tūkst. tiražu, bus platina
ma visuose šeimos centruose. Lei
dinėlyje nurodyti vyskupijų šeimos 
centrų, kur galima susilaukti pagal
bos arba gauti informacijos, adresai. 
Popietės metu Leidybos ir infor
macijos centro „Už gyvybę" direktorė 
Birutė Obelenienė taip pat pristatė 
šio centro ir Gyvenimo ir tikėjimo 
instituto išleistą knygą „Nėštumo 
nutraukimo etika". 
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Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 
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ĮSIVAIZDUOKIME 
Atkelta iš 3 p si. 
Gerbdamas rusų tautą, aš neno

riu linkėti jai nieko blogo, bet siū
lyčiau įsivaizduoti tokią situaciją. 
Štai jūs baigiat tarnybą, grįžtate po 
30 metų į Rusiją, gauna t visus 
apdovanojimus ir tuo metu Rusijoj, 
Maskvoje, pasirodo iš Šanchajaus 
gabus versl ininkas, kuris tūpais 
(rusiškai tupoj reiškia bukas , — 
bukais) vadina visus rusų žurnalis
tus, perka Rusijos žiniasklaidą, o 
jūsų vaikams pasako: jūs , rusai , 
netur i t teisės dalyvauti valstybės 
gyvenime, kištis į valdžios reikalus, 

EUROPOS PARLAMENTO DELEGACIJA 
LANKĖSI LIETUVOS BANKE 

TOKIĄ SITUACIJĄ... 
kri t ikuoti valdžią, nes jus remia 
Paryžiuje veikiantis Solženicino ar 
Sacharovo fondas. Aš tik jums siūlau 
įsivaizduoti panaš ią situaciją ir 
pagalvoti, kaip jaučiasi save ger
biantys Lietuvos piliečiai, kai jūs lei
džiat sau ka lbė t i maskvėniška 
retorika, būdamas Vakarų Europos 
valstybės par lamento narys". 

Taip kalbėjo Pilietinės visuo
menės inst i tuto direktorius Darius 
Kuolys. Nesinorėjo, kad šie žodžiai 
išnyktų be pėdsako, todėl juos čia ir 
užrašiau. 

M a r g u m y n u i 

Gruodžio 9 dieną Lietuvos ban
ke lankėsi Europos Par lamento 
Ekonomikos ir pinigų politikos ko
miteto šešių narių delegacija. 

„Daugiau kaip valandą vykusio 
pokalbio su europar lamentara i s 
pagrindinė tema buvo pasirengimas 
euro įvedimui Lietuvoje. Svečiai 
pateikė daug klausimų apie tai ir 
išgirdo išsamius a t sakymus . Jie 
domėjosi, kaip organizuojama visuo
menės informavimo apie eurą kam
panija, kokie darbai dar turi būti 
padaryti , kad euras būtų įvestas 
sklandžiai. Kalbėjome ir apie bankų 
priežiūrą bei su tuo susijusius da
lykus", - apie susitikimą spaudos 
konferencijoje sakė Lietuvos banko 
valdybos pi rmininkas Reinoldijus 
Šarkinas. 

Europos Parlamento Ekonomi
kos ir pinigų politikos komiteto 
pirmininkė Pervanš Bėres, vadovau
janti europarlamentarų delegacijai, 
teigė Vilniuje įsitikinusi jog Lietuva 

rengdamasi euro įvedimui yra geres
nėje padėtyje nei jai atrodė prieš šį 
vizitą. Europos Parlamento atstovė 
akcentavimo visuomenės informavi
mo apie euro įvedimo svarbą, kad 
žmonės suprastų, jog perėjimas prie 
Europos Sąjungos bendrosios valiu
tos yra jų gerovės labui. 

Trečiadienį Vilniuje pradėjusi ir 
šiandien vizitą baigianti Europos 
Par lamento delegacija susipažįsta 
su Lietuvos ekonomine ir finansine 
padėtimi bei pasirengimo euro įve
dimui procesu. Europar lamentarų 
kelionės į Lietuvą programoje - su
si t ikimai su Seimo, Vyriausybes, 
Finansų ministerijos, profesinių są
jungų, akademinės visuomenės, ver
slininkų atstovais. 

Šio mėnesio pradžioje Europos 
Par lamentas svarstė Europos Komi
sijos siūlymus dėl naujų valstybių 
teisinių prisijungimo prie euro zonos 
sąlygų. 

Ryš ių su v i s u o m e n e skyrius 

Nedraus „vel 
Austrijoje tebegyvuoja sena ka

lėdinė tradicija — „velniai" stengiasi 
užtvoti užsižiopsojusiam praeiviui 
per užpakalį. Šiemet policija nutarė 
nesikišti į velnių eibes. Austrijos 
kaimuose mėgstama apsirengti 
Kalėdų seniu, kuris dalija saldainius 
geresniems, arba velniu, mušančiu 
bloguosius. 

Prieš Kalėdas siautėjančių vel
nių apkultiesiems nepadės niekas — 
net policija nepriims jų skundų, 
patvirtino patys policininkai. „Per-

nių" išdaigų 
sirengėliai yra mūsų tradicija, o 
patirti plaukštelėjimą per užpakalį 
nuo velnio — vienas smagumas, — 
aiškino Vienos policijos atstovas 
Gerhard Schoenberg. — Policija rea
guoja t ik tuomet, kai mušama stip
riai, a rba asmuo sužeidžiamas", 

Šiųmetinis policijos pareiškimas 
skelbiamas remiantis ankstesnių 
metų patyrimu, kai pasipildavo de
šimtys skundų iš žmonių, kuriems 
velniai pataikydavo užtvoti per 
užpakalį. BNS 

Nesimels už princo žmoną 
Didžiosios Britanijos anglikonų 

bažnyčiose nebus meldžiamasi už 
sosto paveldėtojo princo Charles 
žmoną, hercogienę Camilla. 

Tokį sprendimą, kaip praneša 
vietos spauda, priėmė karalienė 
Elizabeth II, kuri yra Anglikonų 
Bažnyčios galva. 

Paprastai karališkosios šeimos 
nariai išvardijami bažnyčiose per 

sekmadienio pamaldas. Dabar lei
džiama paminėti tik pačią karalie
nę, jos vyrą — Edinburgh hercogą, 
tai pat Wells princą Charles. 

Nuo 1981 iki 1996 metų buvo 
minima ir pirmoji Charles žmona — 
princesė Diana. Po skyrybų bažny
čiose apie ją nebeužsimenama. 

„ In t e r f ax" — BNS 

Pateko į vyrų kalėjimą 
Iš Peru kilusi moteris Argen

tinoje visą mėnesį išbuvo vyrų ka
lėjime, nes pareigūnai nė neįtarė, 
kad ji moteris. Kai galiausiai tiesa 
išaiškėjo ir kalinė buvo perkelta į 
moterų kalėjimą, ji prašyte prašėsi, 
kad būtų grąžinta atgal. Buenos 
Aires leidžiamas laikraštis ..Pagina 
12" rašo, kad Carla Aguilera buvo 
suimta už apiplėšimą, tačiau polici
jai pasisakė esanti Manuel Martin 
Aguilera. 

Argentinos sostinės policija vė
liau aiškino, kad sulaikytąjį asmenį 

tikrino keli policininkai, bet nepa
stebėjo, kad tai moteris. Tik anoni
mo skambutis pranešė pareigūnams 
tikrąją Aguilera lytį. Medikams 
patikrinus ir įsitikinus, kad anoni
mas nemelavo, Carla buvo perkelta į 
moterų kalėjimą. ,,Ji atrodė kaip 
vyras ir elgėsi vyriškai, neįmanoma 
ne pagalvoti, jog tai gali būti mo
teris, — pasakojo policijos atstovė. — 
Po perkėlimo C. Aguilera užsispy
rusi tvirtino esanti vyras ir meldė 
grąžinti ją atgal į vyrų kalėjimą". 

V.K. 

Nelabai su tuo sutiktų Donelaitis, kuris jo 
„Rudenio gerybėse" taip byloja: 
Ak! Daržų grožybės, jūs su savo žolelėms. 
Jūs , kvietkelės jaunos, jūs gi pavasario šlovė, 
Vėl, ką sodai mums, margai žydėdami, rodė. 
Donelaičio „Metų" poemoje būrų buit inis 

gyvenimas mažiau pavaizduotas. Ten autorius 
daugiausia aprašo Prūsų Lietuvos gamtą, žmones, 
jų darbus ir papročius, vis neužmiršdamas smerk
ti kolonistų atėjūnų, vokiečių, šveicarų ir net 
prancūzų, kurie savo pavyzdžiu esą naikinę įgim
tas būrų sąžiningumo ir padorumo dorybes, 
kurios, pagal Donelaitį, galėjo būti išlaikytos, t ik 
laikantis tautinių, moralinių ir religinių tradicijų. 
Tuo tarpu šios knygos autor ius , profesorius 
Cappeller, ne moralizuoja, bet tik bando mums 
perduoti anų laikų būrų gyvenimo realybę. 

O kaip j ie rengdavos i? 

„Mūsų sentėvei tik tokius drabužius turėjo, ką 
jų moters pačos suverpė ar išaudė. Vyrai vasarą 
nešiojo audimo kelines ir mėlyną jekę (trumpą 
švarką). Ant kelionės arba ant švenčių per tą jekę 
apsivilkdavo ilgą baltą sermėgą, nu milo darytą. 
Prie krutinės ir prie delmonų (kišenių) buvo tokie 
knypkiai (sagos). Tai nebuvo tikri knypkiai, bet 
tik kabės. Aplink sermėgą susiverždavo tokiu 
trijų pirštų storumo skūriniu diržu, priešaky su 
mėsingine sakče uždaryta. . 

Apačoj buvo nu milo padarytos buksvos i kel
nės), o per viską turėjo ilgą skrandą, kurią ir per 
vasarą daug neišsivilko. Vargingi ėjo basi. o kiti 
turėjo vyžas iš karnų (liepos lunkų) nupintas. Če-
batus tiktai bagotesnei nešiojo. Vasarą ant galvos 
nešiojo vilnonę kepurę su plaču brylium, o žiemą 
užsidėdavo barinę nu avies kailio. Bagotieji nešio
jo lapinę, ta buvo nu lapės kailio ir prie kožnos 
ausies kabėjo sklypai (ausinės). Plonų šnupdokų 
(nosinių) tąsyk nebuvo. Į pusantį arba į ranką 
snarglį nusišnypšdavo ir ant žemės mesdavo. 

Moters nešiojo nu juodų ir raudonų vilnų 
austą marginę I sijoną I, su daug stulpų išdabintą 
ir ant kulšių I klubų) šnuru (virve' surištą. Viršui, 
kad šalta buvo. tai iki trijų marškinių buvo 
apsivilkusios. Ant marškinių buvo ilga vyste • lie-

KAIP SENIEJI 
LIETUVIAI GYVENO 

ALEKSAS VITKUS 
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menė), iki kaklui siekenti. Vasaroj, kaip į bažnyčę 
ėjo, tai ant marškinių aplink pečus turėjo labai 
puikę ploną skotertę (skarą), baltą kaip sniegas. 

Žiemoj kita turėjo skrandutę, k i ta ir milinę je
kę. Tam čese daug sunkaus buvo drobę plonint ir 
baltint. Žmonės nežinojo nei plėtyzero (laidynės) 
nei mangalo (moglių), o turėjo tik rundiną kočėlą. 
v 

Žemėj tai moteriškės apsirėdė žiupone, iš švies-
mėlynės gelumbės, su geltonais šnurais apstatytą 
ir kabėms susegamą. Bagotosios per žiuponę 
nešiojo skrandą, apykakle buvo nu lapės kailio. 

Mergos nešiojo plaukus į kasas supintus ir 
aplink kaktą susuktus. Marčos kad į vin-

čevas važevo, tai jų plaukai ant galvos visai liusi 
kabojo. Per kaktą juodą kaspiną apsirišo. Kad vai
niką turėjo, tai tas buvo nu rūtų nupints. Apsi-
ženyjusios moters vis nešiojo baltą skepetą, o kad 
ji nenusmuktų, dėdavo ir vilnoną su juodu audi
mu apsiūtą kyką įgaubtą). Vasarą vis basos ėjo, 
tik kad į bažnyčią, tai kurpes nešėsi ranko, ir pas 
bažnyčę apsiavė. Namo ejo vėl basos. Žiemą nešio^ 
jo skurines kurpes (batus)". 

Nors Donelaitis ir aimanuoja: 
Ak! Kur dingot jūs. barzdotos mūsų gadynės, 
Kaip lietuvninkės dar vokiškai nesirėdė 
Ir dar vokiškus žodžius ištart negalėjo, 
jis vis dėlto pripažįsta, kad svodbai (vestu

vėms) jos tikrai gražiai lietuviškai rengėsi: 
Todėl jos taipjau, kaip reik viešnėms, išsirėdė. 
Ale no vokiškai, kaip kelios j au prasimanė. 
Ne! Lietuviškai kožna tarp jų susiglamžė. 
Juk žinai, kaip mūs lietuvninkės dabinėjas, 
Kad viešei ar į česnis nukeliaut užsigeidžia. 
Kykas su nometu bei ploštė moterų rėdai. 
Bet vainikas su kasoms mergų dabinejims. 

Ką jie valgė , ką gėrė? 

„Puikių valgių jie neturėjo, ir vis tą patį valgė: 
lapienės (kopūstų), ar kruopų rukščių, ar gručkų, 
ar barščių. Ale tai viskas jau anksti buvo virta ir 
trisyk per dieną tas pats ant stalo padėta. Šven
tėms būdavo ir avižinio kisieliaus, baltų storai 
nuvirtų žirnių su trupučiu lašinių šiupinio, kiau
lės ar meitėlio skilandžio, košenybės (drebučiai), į 
kurią sudėdavo galvijų kepenas, plaučus, širdis, 
kremzles". Tuo laiku (apie 1730 m.) Rytprūsiuose 
(ypač prie Gumbinės) apsigyveno daug vokiečių iš 
Salzburg, kuriuos kaip liuteronus vietinis kata
likų vyskupas išstūmė iš jų tėvynės. Jų pali
kuonių išliko iki pat II pasaulinio karo. Manau, 
kad ir mano viena marti iš jų kilusi. Lietuvininkai 
juos vadino Zambrais, iš kurių jie pasimokė ir 
vokiškų valgių. Donelaitis betgi giria lietuvininkų 
skanumynus: 

Tėvai mūs kitri . kisielių virdami skanų 
Ir su pienu jį šeimynai duodami valgyt, 
Didelį savo namams visiems padarydavo 

džiaugsmą. 
O kad šiupinį karktais jiems išvirdavo tirštą 
Ir lašinių kokį šmotelį duodavo priedams, 
Ak! Kaip girdavo sotinti bernai gaspadorių. 
„Čysto vandens senieji nelabai liubyjo. 'Neži

nau, ar tas žodis kilęs iš vokiško „lieben". ar rusiš
ko .,liubit?" • Pavasary, kas turėjo beržų, tas pra
gręžę į medį. įkišo gaidį 'latakėlį), pastatė apačo 
vedrą ir lauke sulos. Ją gėrė saldžei ar įraugino. 
Dikčei gėrė branvyno (degtinės). sakydami, kad 
"mūsų šaly šalta arba sniegti arba vėjes dikčei 
puče, tai be branvyno negali apsieiti'. Suėjimuose 
kartu su moterimis, branvyną maišydavo su 
medum. (Donelaitis branvyną vadina brangvynu.) 

Bet tikras lietuviškas gėrims tai alus, kurį se
noliai sutaisydavo iš miežių. Juos dvi dienas 

markydavo. paskui pildavo į zaką (maišą;, kurį 
laike šiltai. Kad mežei sudygę buvo. tai jie tą žaką 
vartė ir ant kakalio džovino. Tą salyklą smulkei 
sumalė ir su verdanču vandeniu užšutino. Pakui 
jieji nuleido ta vandeni ir porą stundų I valandų 
su atynais virė. Tada jie mėlių davė. ir uždengė tą 
kubilą, kur alus turėjo rūkt. 

Bus daugiau. 
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Afganistane pasižymėjusiems 
kariams — apdovanojimai 

Prezidentas V. Adamkus Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi apdovanojo pul
kininką leitenantą G. Zenkevičių. Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus pirma
dienį apdovanojo pusmetinę misiją 
Afganistano Goro provincijoje atli
kusius Lietuvos karius. 

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio 
kryžiumi apdovanotas motorizuoto
sios pėstininkų brigados „Geležinis 
Vilkas" Provincijos atkūrimo grupės 
(PAG)Afganistane vadas pulkinin
kas Gintautas Zenkevičius. 

Vyčio Kryžiaus ordino medaliais 
apdovanoti Goro PAG Paramos kuo
pos Medicinos skyriaus karo medici
nos gydytojas chirurgas majoras Gy
tis Dominaitis, PAG Mobiliojo ryšio 
ir stebėjimo grupės vadas kapitonas 
Robertas Jurgelaitis, PAG 1-ojo mo
torizuotojo pėstininkų apsaugos bū
rio vadas vyresnysis lei tenantas 
Mindaugas Matukonis, Koordinaci
nės ryšio grupės Kabule ryšio kari
ninkas Tarptautinių paramos^saugu-
mui pajėgų (International Security 
Assistance Force, ISAF) štabe majo
ras Sigitas Mundrys, PAG štabo ka
r in inkas kapitonas Vaidotas Šil-
dauskas. 

„Labiausiai džiaugiuosi, kad vi
si kariai grįžo gyvi ir sveiki, kad 
kompetencija, drausmė bei profesio
nalumas užtikrino ir jūsų saugumą, 
ir sėkmingą jums patikėtų operacijų 

eigą. Manau, kad tai — ir atsakymas 
į kartais keliamą klausimą, ar verta 
Lietuvai siųsti savo karius į tokias 
misijas, ar verta rizikuoti j aunų 
žmonių gyvybėmis ir likimais. Noriu 
patvirtinti, kad Lietuvos kariuome
nėje, kaip ir visoje piliečių bendruo
menėje, žmogus, jo gyvybė — di
džiausia, neįkainojama vertybė", — 
kreipdamasis į iškilmių Prezidentū
roje dalyvius, sakė V. Adamkus. 

„Narystė NATO, priklausymas 
tarptaut inėms saugumo s t ruktū
roms suteikia ne tik didesnes saugu
mo garantijas, bet ir pareigas. Vieną 
iš jų jūs garbingai atlikote Afganis
tane. Dėkodamas už tai, kar tu noriu 
pabrėžti vertę paramos, kurią jūs 
teikėte vietos gyventojams. Lanky
damasis Goro provincijoje, mačiau 
jūsų saugomus žmones — jų žvilgs
nius, jų dėkingumą ir viltį taikiai 
kurti savo tautos ateitį", — sakė V. 
Adamkus. 

Prezidento teigimu, karių pas
tangų dėka, Lietuva suvokiama kaip 
verta pasitikėjimo profesionalių gin
kluotųjų pajėgų valstybė". 

„Kuo greičiau Afganistanas grįš 
į taikios kasdienybės vėžes, kuo sau
gesnis ir taikesnis bus visas Rytų re
gionas, tuo saugesnė bus ir Lietuva", 
— sakė Lietuvos prezidentas. 

* Italijoje pa s iba igus io se Eu
r o p o s p l a u k i m o p i r m e n y b ė s e 
t r u m p a m e (25 m ilgio) b a s e i n e 
antrąjį medalį — šįkart bronzos — 
iškovojo Vytautas Janušaitis . Ketvir
tadienį tapęs Senojo žemyno vice
čempionu vyrų 200 m rungtyje kom
pleksiniu būdu. sekmadienio vakarą 
Lietuvos plaukikas perpus trumpes
nėje distancijoje užėmė trečiąją vietą 
— 54.16 sekundės. V. Janušai t į 
rungties finale aplenkė tik čempionu 
tapęs slovėnas Peter Mankoč (52.65 
sek.) ir sidabro apdovanojimą pelnęs 
ukrainietis Oleg Lisogor (53.38 sek.): 

* 2005 metų L ie tuvos m o t e r ų 
didžioj i r a n k i n i o t a u r ė a t i t e k o 
V i l n i a u s „Eas t con AG-Vilniaus 
kolegi jos" komandai, kuri sekma
dienį antrąsias finalo rungtynes 
25:31 pralaimėjo Vilniaus „VPU 
Šviesos-Egles" komandai. Pirmąsias 
finalo rungtynes šeštadienį taures 
savininkes laimėjo didesniu — aš
tuonių įvarčių skir tumu — 33:25. 11 

įvarčių nugalėtojoms pelnė Julija 
Pragarauskaitė, 6 — Agne Žukaus
kaitė, 5 — Dovilė Sniokaitė, 3 — Vi
lija Krisiūnaitė. 

* Austr i joje v y k u s i a m e E u r o 
pos b ia t lono t a u r ė s va r žybų t r e 
č i a j ame e t a p e j a u n i ų v a i k i n ų 
12.5 km persekiojimo lenktynių 
rungtyje 36-as tarp 52 finišavusių 
dalyvių (startavo 56) buvo Deiman
tas Martinkėnas. Lietuvos biatloni-
. :kai finiše 7 minutes 11.4 sekun
des pralaimėjo rungties nugalėtoju 
tapusiam vokiečiui Daniel Bohm (39 
min. 50.2 sek.). 

* P e n k t ą n e s ė k m ę iš e i lės 
NBA regu l ia r io jo sezono r u n g t y 
nėse p a t y r ė Arvydo Mac i j ausko 
New Orleans „Hornets" komanda. 
Sekmadienį išvykoje „Hornets" 
krepšininkai, rungtyniavę be varžy
boms neregistruoto lietuvio, 100:110 
turėjo pripažinti Sacramento 
„Kings" komandos pranašumą. 18 
taškų pelne Chris Paul. 

Euro priešininkai žada naujus 
protestus 

Vilnius, gruodžio 12 d. (BNS) — 
Žlugus referendumo prieš eurą ren
gimo iniciatyvai, euroskeptikai žada 
naujus „lito išsaugojimo" protestus 
pavasarį. 

„Mes sugebėjome pabudinti tau
tą šiuo klausimu, tikrai pabudinome 
apie kelis šimtus tūkstančių žmonių, 
iš jų 150,000 pasirašė. Bet mums 
pritrūko jėgų, pinigų ir žmonių, kad 
surinktume 300,000. Mes padarėme 
gerą įžangą lemiamam puolimui pa
vasarį. Pavasarį mes darysime le
miamą puolimą — žygį už litą ir ti
kimės tą žygį laimėti", — sakė vie
nas iniciatyvinės grupės narių, Kovo 
11-sios akto signataras Kazimieras 
Uoka. 

Pirmadienį baigėsi parašų dėl 
referendumo rengimo rinkimo lai
kas. Rugsėjo viduryje pradėjusi rink
ti parašus referendumui dėl 2007 
metais planuojamo euro įvedimo, 
iniciatyvinė grupė per tris mėnesius 
surinko apie 150,000 parašų. 

Norint inicijuoti referendumą, 
buvo būtina surinkti 300,000 para
šų. 

Grupės nariai tvirtina, jog su
rinkti parašus trukdė įvairios prie
žastys — valdžios institucijų pasi
priešinimas, menkas kitų partijų pa
laikymas, finansinių rėmėjų trūku
mas. 

Pasak vieno iniciatyvinės grupės 
narių Gintaro Songailos, iš viso mi
nėta akcija atsiėjo apie 30,000 litų. 

Šias lėšas, pasak G.Songailos, dau
giausia suaukojo patys iniciatyvinės 
grupės nariai bei pavieniai smulkūs 
ir vidutiniai verslininkai. 

Referendumo iniciatoriai už rek
lamą Lietuvos radijui liko skolingi 
apie 14,000 litų. 

Dabar galiojančią referendumo 
siūlymo tvarką G. Songaila vadino 
„monstriška", esą daug kliūčių slypi 
pačiuose parašų r inkimo lapuose, 
kuriuos sudėtinga užpildyti. 

Tačiau ne t gal iojant tokiai 
„monst r i škai tvarka i" , p a s a k G. 
Songailos, realu sur inkus daugiau 
lėšų ir talkininkų pavasarį vėl regis
truoti iniciatyvinę grupę, performu
luoti klausimą ir bandyt i pasiekti, 
kad referendumas dėl euro įvedimo 
būtų surengtas. 

Nepavykus dabart inei referen
dumo iniciatyvai, gruodžio 12 dieną 
iniciatyvinės grupės nar ia i privalo 
Vyriausiajai r ink imų komisijai 
(VRK) grąžinti r inkimų lapus su su
rinktais parašais. 

Vėliausių apk lausų duomeni
mis, lietuvių entuziazmas dėl euro 
blėsta. Dabar jau kiek daugiau nei 
pusė Lietuvos gyventojų nepri tar ia 
euro įvedimui planuojamu laiku — 
nuo 2007 metų sausio 1 dienos. 

Daugelis nepritariančiųjų grei
tam euro įvedimui baiminasi kainų 
kilimo, kaip atsitiko kai kuriose eurą 
įsivedusiose ES valstybėse, kiti ne
nori euro dėl patriotinių motyvų. 

A. Brazauskas liudijo prokurorams 
Atkel ta iš 1 psl. 
ir jos buvęs sutuoktinis. 

Prokurorai dabar turi įvertinti 
„Draugystės" privatizacijos skaidru
mą. Šį tyrimą, prokuratūros prašy
mu, atlieka privatizavimo specialis
tai. Tada bus sprendžiama, ar kam 
nors bus pateikti kaltinimai, a r iki
teisminis tyrimas bus nutrauktas. 

Vilniaus apygardos prokuratūra 
ikiteisminį tyrimą dėl galimo pikt
naudžiavimo tarnybine padėtimi 
privatizuojant viešbučio „Draugys
tė" akcijas pradėjo lapkričio 18 die
ną, įvertinusi iš Valstybės turto fon
do (VTF) gautą medžiagą. 

Generalinio prokuroro pavaduo
tojas Gintaras Jasaitis Seime yra sa
kęs, kad prokuratūra jau patikrino 
dvi medžiagas — dėl viešojo maitini
mo įstaigos „Šešupe'', taip pat susi
jusios su K. Brazauskiene, privatiza
vimo tyrimo, kurį vykdė ir 1998 me
tais nutraukė Vilniaus apygardos 
prokuratūra. 

Pasak G. Jasaičio, atlikus patik
rinimą nustatyta, kad visi prokura
tūros ankstesni veiksmai buvo pa
grįsti, ir „Šešupės" byla grąžinta į 

archyvą. Be to, dėl „Šešupės" priva
tizavimo jau suėję senaties terminai . 

Taip pat pat ikr inta ir „Drau
gystės" privatizavimo tyrimo me
džiaga. „Draugystės" privatizavimo 
patikrinimą atlikusi Vilniaus apy
linkės prokuratūra savo laiku buvo 
nusprendusi atsisakyti pradėti iki
teisminį tyrimą neradus nusikalti
mo sudėties. Pat ikr inus šį ankstesnį 
prokuratūros sprendimą, nuspręsta , 
kad jis buvo pagrįstas ir pagrindo at
naujinti ikiteisminį tyrimą nėra. 

Tačiau, G. Jasaičio aiškinimu, 
tuomet anks tesn is p rokura tū ros 
sprendimas dėl „Draugystės" priva
tizavimo buvo p r i imtas ver t inan t 
viešbučio privatizavimo faktus iki 
2000 metų. 

Iš VTF šiuo metu gauta me
džiaga apima „Draugystės" privati
zavimo faktus ir po 2000 metų. 

Prezidentas Valdas Adamkus 
yra pareiškęs, kad t i r iant premjero 
A. Brazausko šeimos verslo reikalus, 
savo galias tur i panaudoti VTF, Vals
tybės kontrolė. Specialiųjų tyrimų 
tarnyba ir kitos teisinės ir kontro
liuojančios tarnybos. 

V, Landsbergis priekaištavo A. Kubiliui 

Atkel ta iš 1 psl . 
nes dažnam žmogui nuo tų diskusijų 
jau koktu darosi", — iš suvažiavimo 
tribūnos kalbėjo buvęs Tėvynės są
jungos vadovas. 

Jis priminė, kad pastaruoju me
tu pas žmones vis dažniau atva
žiuoja ir „viską išaiškina populistai 
su savo žvangučiais". „Rimtų partijų 
alternatyvos jiems beveik nematyti", 
— apgailestavo V. Landsbergis. 

Jo kalba buvo palydėta griaus
mingais į suvažiavimą susirinkusių 
daugiau kaip 400 delegatų plojimais. 

Buvo matyti, kad klausydamas 

V. Landsbergio, dabar t inis Tėvynės 
sąjungos p i rmin inkas neramia i 
muistosi savo kėdėje. Vėliau, pa
klaustas apie buvusio vadovo kalbą, 
A. Kubilius niekaip nekomentavo 
pareikštų priekaištų, tik pripažino, 
kad su populistais reikia kovoti viso
mis įmanomomis priemonėmis. 

Kita vertus, konservatorių vado
vas atkreipė dėmesį, kad populizmo 
protrūkis Lietuvoje gali būti paaiš
kintas bene didžiausia šalyje esančia 
problema — žmonių nusivylimu, ku
ri sukelia stagnacija, politikos ne-
skaidrumas ir skandalai . 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agento rų pranešimais) 

Britanijoje nuteisti „šeimos garbę 
gynę žudikai 

/ / 

L o n d o n a s , gruodžio 12 d. 
(,,Reuters7BNS) — Londono Aukš
tasis teismas pirmadienį skyrė 20-
ies metų laisvės atėmimo bausmę tė
vui, kuris nurodė savo dviem sū
nums nužudyti vieną universiteto 
studentą, nuo kurio buvo pastojusi jo 
duktė. 

Nuteistojo Chomir Ali penkiolik
metis ir devyniolikmetis sūnūs už 
Oxford universiteto studento Arash 
Ghorbani-Zarin nužudymą, teismo 
sprendimu, turės kalėti at i t inkamai 
14 ir 16 metų. 

Devyniolikmečio A. Ghorbani-
Zarin kūnas buvo rastas 2004 metų 
lapkričio mėnesį Oxford paliktame 
automobilyje, ant priekinės sėdynės, 
su 46 durtinėmis žaizdomis. 

Trys nuteistieji ir jų auka buvo 
musulmonai, tačiau priklausė skir
tingoms Oxford musulmonų ben
druomenės grupėms. Ch. Ali ir jo sū
nūs yra kilę iš Bangladešo, o A. 
Ghorbani-Zarinas buvo iraniečių kil
mės britas. 

Londono Aukštojo teismo teisė
jas Gross 44-mečiui Ch.Ali ir sū
nums skyrė laisvės atėmimo baus
mes už, jo žodžiais, „šaltakraujišką, 
suplanuotą žmogžudystę". 

„Neva gindami savo šeimos gar
bę jūs visam laikui ją sutepėte krau
jo dėme", — sakė jis. 

Teismo metu teisėjas sužinojo, 
kad A. Ghorbani-Zarin buvo nužudy
tas už tą „gėdą ir nešlovę", kurią jo 
santykiai su Manna Begum užtrau
kė nuteistųjų šeimai. 

2003 metais bendramokslių su
pažindinti jaunuoliai, pažįstamų tei
gimu, buvo atsidavę vienas kitam, o 
2004 metų rugpjūtį Manna pastojo. 

Tačiau Bangladeše gimęs pada
vėjas Ali norėjo pats išrinkti sutuok
tinį savo dukrai, be to, sesers pasi
rinkimas nepatiko ir broliui Mujibar. 

Po A. Ghorbani-Zarini nužudy
mo Manna buvo atliktas abortas. 

Tokios žmogžudystės yra būdin
gos 1.6 mln. gyventojų turinčiai Bri
tanijos musulmonų bendruomenei. 

Lemiamus Irako rinkimus pradėjo 
specialus balsavimas 

B a g h d a d , gruodžio 12 d. 
(AFP/BNS) — Irake pirmadienį pra
sidėjo specialus balsavimas, kuria
me pirmą visos kadencijos parla
mentą renka ligoninių pacientai, ka
liniai bei saugumo pajėgų nariai. 
Rinkimai turėtų galutinai įtvirtinti 
visavertį karo ir neslopstančio smur
to nuniokoto Irako suverenitetą po 
beveik trejus metus trunkančios JAV 
vadovaujamos okupacijos. 

Likus trims dienos iki ketvirta
dienio, kai balsuos visa šalis, savo 
balsą atiduoda šiuo metu ligoninėse 
gydomi, kalėjimuose laikomi ar sau
gumo pajėgose tarnaujantys irakie

čiai . 
Siekiant užkirsti kelią išpuo

liams ir kiek įmanoma sumažinti 
kraujo praliejimą per pagrindinį bal
savimą, šalyje imtasi tokių pačių 
„drakoniškų" saugumo priemonių, 
kaip ir per dvejus anksčiau šiais me
tais vykusius rinkimus. 

Nuo trečiadienio iki penktadie
nio ar šeštadienio bus uždarytos vi
sos sienos ir oro uostai, pratęstos ko
mendanto valandos, taip pat už
drausta nešiotis ginklą net tiems, 
kurie turi tam leidimą. 

Be to, penkioms dienoms pa
skelbta visuotinė šventė. 

Austra l i jo je — išpuoliai prieš 
musulmonus 

Sydney , gruodžio 12 d. 
!,,Reuters"''BNS) — Australijos mi
nistras pirmininkas John Hovvard 
ragino pademonstruoti etninę ir reli
ginę toleranciją po didelio masto 
riaušių rasiniu pagrindu, kurios sek
madienį kilo kai kuriose Sydney da
lyse ir kurias , kaip nurodo policija, 
skatino baltieji suprematistai. 

Įvykių centras buvo paplūdimys, 
kur penki tūkstančiai žmonių susi
rinko į protesto akciją dėl to, kad 
praėjusią savaitę du gelbėtojus už
puolė, kaip spėjama, gyventojai mu
sulmonai iš gretimo priemiesčio. 

Demonstracija tapo nevaldoma, 
kai kurie jos dalyviai, tvirtinę, kad 
gina savo paplūdimį, puolė jaunuo
lius, kurie jiems atrodė kilę iš Arti
mųjų Rytų. Keliasdešimt priemies
čio gyventojų savo ruožtu ėmė pulti 
protestuotojus. 

Smurtas išplito ir į kitą pap
lūdimį, kur dešimtys beisbolo lazdo
mis ginkluotų vyrų suniokojo apie 
100 automobilių. 

cija susirėmė su šimtais jaunuolių. 
Areštuota 16 žmonių. Keliasdešimt 
žmonių buvo sužeisti, tarp jų — šeši 
policininkai ir du greitosios pagalbos 
medikai. Padaryta materialinės ža
los, pirmadienį pranešė vietos polici
ja. Du žmonės sužeisti peiliais. 

J. Howard sušaukė spaudos kon
ferenciją, kurioje pareiškė, kad 
smurtas rasiniu ar religiniu pagrin
du yra neleistinas. 

„Užpulti žmones dėl jų rasinės, 
etninės priklausomybės ar išvaizdos 
yra visiškai nepriimtina, — pareiškfe 
vyriausybės vadovas. — Tai turi at
mesti visi australai, nepriklausomai 
nuo išsilavinimo ar politinių įsitiki
nimų". 

Arabų ir musulmonų vadovai sa
kė, kad smurtas nebuvo netikėtas 

„Australijos arabai daug metų 
turėjo kęsti šmeižimą, rasizmą, už
gauliojimą ir baimę dėl rasiniu po-
zaaa . ^pa lank ios reakcijos, be: rir. 
-a a raaa-au ra barni f i.=au?? iki nrrno 
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EUROPA 

BERLYNAS 
Suderinti grafiką dėl JAV va

dovaujamos koalicijos pajėgų išvedi
mo iš šalies Irakas tikriausiai galės 

. iki kitų metų pabaigos, Vokietijos te
levizijos pokalbių laidoje pareiškė 
Irako prezidentas Jalai Talabani. 
Televizijos ARD laidų vedėjai Sabine 
Christiansen J. Talabani sakė, jog 
grafiką galima bus sudaryti, nes nuo 
2006 metų pabaigos Irako saugumo 
pajėgos pamažu perims atsakomybę 
už saugumą iš koalicijos pajėgų. 

ROMA 
Geresnių darbo sąlygų ir saugu

mo užtikrinimo reikalaujantiems 
Italijos geležinkelių darbuotojams 
pirmadienį paskelbus aštuonių va
landų streiką, šalyje sutriko trauki
nių eismas. Kaip pranešė profsąjun
gos, 9 vai. ryto vietos laiku daugely-

'; je šalies rajonų prasidėjęs streikas 
baigėsi 4 vai. po pietų. Valstybinis 
geležinkelio linijų operatorius „Tre-
nitalia" sakė mėginęs užtikrinti kai 
kurių vidutinio ir ilgo nuotolio marš
rutais riedančių traukinių eismą, ta
čiau perspėjo keleivius apie galimus 
nepatogumus dėl traukinių vėlavi
mo. Tai jau ne pirmas geležinke
lininkų streikas šalyje šiemet. 

AMSTERDAMAS 
Buvęs Jugoslavijos prezidentas 

Slobodan Miloševič kreipėsi į Hagos 
karinį tribunolą, prašydamas leisti 
jam pasigydyti medicinos klinikoje 
Maskvoje, kai teismas paskelbs per
trauką. S. Miloševič, kal t inamą 
genocidu, nusikaltimais žmonišku
mui ir kariniais nusikaitimais per 
ginkluotą konfliktą Balkanuose de
šimtajame dešimtmetyje, vargina 
širdies liga ir aukštas ar ter inis 
kraujospūdis, todėl jis dažnai negali 
pasirodyti teisme. Jo bylos procesas 
vyksta jau ketvirtus metus. Teismas 
pareiškė nuomonę, jog teisiamojo 
prašymas reikštų, kad jis turi būti 
laikinai paleistas į laisvę, todėl pra
šymas turi būti pateiktas raštu, su 
medicinos dokumentais, patvirt i-

A TLANTi 

nančiais ligą, kurią jis gydys Rusi
joje, ir a t i t inkamomis garantijomis. 

KIJEVAS 
Ukra ina pasiryžusi seniai pri

brendusioms ekonominėms ir socia
l inėms reformoms, bet politinė si
tuacija neleidžia jų greitai vykdyti, 
in terviu laikraščiui „Ekonomičeski-
je izvestija" pare iškė šalies minis
t r a s p i rmininkas Jur i j Jechanurov. 
„Mes negalime ryžtis s t ruktūros re
formoms, mes norime daryti taip, 
kad viskas vyktų neskausmingai , 
mes — prieš chirurgiją, mes — už te
rapinį poveikį. Vadinasi, lėtai eisime 
į priekį. Šalis renkasi lėtos raidos 
kelią", - sakė Ukra inos vyriausybės 
vadovas. J . Jechanurov mano, kad 
įsigaliosianti nuo 2006 metų sausio 
1 dienos konstitucijos pataisa, kuri 
numato padidinti parlamento ir vy
r iausybės vaidmenį , ta ip pa t ne
ska t ins valdžios priimti radikalių 
sprendimų ekonominėje ir socialinė
j e srityse. 

ANKARA 
Europos Sąjunga (ES) tu rė tų 

pradėt i realias derybas su Turkija 
del jos priėmimo į bendriją ateinan
čių metų vasarį a r kovą, pirmadienį 
p ranešė ES plėtros klausimų direk
torato vadovas Pierre Mireli. Turkija 
ir ES susi tarė surengti derybas dėl 
narys tės spalį ir pradėjo stebėjimą, 
kaip vyksta bendrijos ir šalies kan
didatės į s ta tymų derinimas. Per šį 
procesą E S žinovai vertina, ka ip ša
lies, siekiančios narystės ES, įstaty
mai at i t inka bendrijos reikalavimus. 
Manoma, kad derybos dėl Turkijos 
stojimo į ES t r u k s ne mažiau kaip 
10 metų. 

K A N A D A 

MONTREAL 
Daugiau kaip 150 valstybių, da

lyvavusių Montreal vykusiame Kyo-
to protokolo šalių posėdyje, savait
galį pasiekė susi tar imą surengti de
rybas dėl privalomo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų mažinimo 
po 2012 metų. Montreal posėdis bu
vo pirmasis po Kyoto protokolo įsi
galiojimo 2005 metų vasario mėnesį. 
Tačiau deryboms nenumatytas nei 
konkretus grafikas, nei iškelti konk
re tūs tikslai. Derybose dalyvaus ir 
JAV, anksčiau besipriešinusios to
kioms deryboms. 

7 -800-775-SEND 
www.citldnticexpresscorp.com 

Kroviniu gabenimas 
/įsas pasaulio šalis. 
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Žalianykštis 

KATALOGAI 
Gerb. Žalianykšti, su malonumu skaitau „Daržų ir darželių" skyrių — 

niekad jo nenutraukite! Tačiau beskaitydama pastebėjau, kad dažnai pami
nite augalų ir sėklų katalogus. Aš retai ska i tau angliškus laikraščius, tai 
sunku pastebėti, kai reklamuojami augalų katalogai. Sakėte, kad daug jų 
siunčiama nemokamai, ar negalėtumėte parašyt i kelis adresus, kad galė
čiau užsisakyti vieną kitą katalogą. Ypač dabar , kai už langų balta ir šalta, 
būtų smagu pasvajoti, paplanuoti būsimo pavasario darželius. 

Jeigu negalėsite mano pageidavimo išpildyti, nepyksiu ir Jūsų skiltis vis 
tiek skaitysiu. 

R e g i n a S. 

A t s a k y m a s . Mėginsiu prašymą 
— bent iš dalies — patenkinti. Ne 
visus senus (o jie iš tikrųjų j au 
„seni", nes šių metų pavasario — šie 
daržininkai kasmet išleidžia naujus, 
nors jų adresai ir informacija kata
loguose paprastai nedaug keičiasi) 
katalogus pasilieku. Įsivaizduokite, 
jau gavau kai kuriuos naujus (pvz., 
„Jackson & Perkins"), nors dar me
tai nepasibaigė. 

V jenas geresniųjų yra „ P a r k s 
S e e d s " katalogas — jame yra ir 
daugiamečių augalų, t inkamų sodi
nimui, ir sėklų — gėlių, daržovių, 
taip pat daug medelių, k rūmų, 
vaismedžių, darbui darže įrankių ir 
įvairių kitų prekių (trąšų, nuodų nuo 
kenkėjų ir pan.). Katalogas gražiai 
iliustruotas. Adresas: 

Parks Seeds, Geo. W. Park Seed 
Co., Ine, 1 Parkton Ave, Greenwood 
SC 29647-0001. Tel. 1-800-845-
3369; internetinis adresas: 

w w w . p a r k s e e d . c o m 

„Wayside G a r d e n s " pasižymi 
daugiamečių gėlių gausa ir vis naujų 
rūšių pris tatymu. Kataloge daug 
„lapinių" ir žydinčių gėlių, įvairios 
lelijos, karkliukai, kardeliai, vilkdal
giai; siūlomi svogūnėliai, šaknia-
gumbiai; augalai, paruošti sodinti į 
žemę. Kainos vidutinės. Paaiškina
ma, kurioje klimato zonoje kurie 
augalai geriausiai klesti. 

Adresas: Wayside Gardens, The 
Complete Garden Catalog, 1 Garden 
Lane, Hodges, SC 29695-0001, tel. 
1-800-845-1124, internetas: 

w w w . w a y s i d e g a r d e n s . c o m 

Panaš ios paskir t ies katalogas 
yra „ B i u e s t o n e P e r e n n i a l s " . taip 
pat labai patraukliai išleistas, gau
siai i l iustruotas. Adresas: Biuestone 
Perennials , 7211 Middle Ridge Rd, 
Madison, OH 44057, tel. 1-800-852-
5243, internetas: 
w w w . b u e s t o n e p e r e n n i a l s . c o m 

„ S p r i n g Hi l l " kataloge galima 
rast i ir gėlių, ir įvairių uogų, žy
dinčių k rūmų (alyvų, rožių, jazminų, 
azalijų ir pan.), raganių (Clematis), 
ne t atogrąžų augalų, kuriuos žiemą 
reikia įnešti į vidų. Ypač daug pavė
siuose augančių augalų, kurie gra
žiai padengia žemę. kur neauga 
gėlės ir net žolė. Kataloge nėra sėk
lų. Adresas: Spring Hill, 110 West 
Elm Street , Tipp City, OH 45371-
1699, tel. 513-354-1509, internetas: 

w w w . s p r i n g h i l l n u r s e r y . c o m 

„ H i g h C o u n t r y G a r d e n s " ka
talogas skirtas vakarinių ir pietinių 
valstijų daržininkams. J ame beveik 
nieko nėra , kas t iktų vėsesnio klima
to zonoms, tačiau augalai pristatyti 
labai patraukliai , katalogas gražiai 
iš le is tas , i l iustruotas, ver ta pasi
žiūrėti . Adresas: 

High Country Gardens , 2902 
Rufina Str., Santa Fe, NM 87507-
2929. 

Jeigu norite įsiveisti uogų, ge
r iausias tam katalogas yra „Nourse 
Para ra" . Ko tik jame nėra: braškių, 
agrastų, mėlynių, aviečių, serben
tų... Vien bevartant (tiesa, šis kata
logas palyginti plonas), seilės varva. 
Adresas: 

Nourse Farms , 41 River Rd.. 
South Deerfield, MA 01373. Tel. 
413-665-2658. e-paš tas : 

i n fo@nourse fa rms .com 
Beje, kiekvienas šių daržininkų 

turi savo puslapius internete, todėl 
galima su jų augalais susipažinti per 
kompiuterį ir norimus užsisakyti. 

O jeigu domina prieskoniniai 
augalai , puikiausias informacijos 
šalinis yra „Nichols G a r d e n Nur 
s e ry" katalogas. Tiesa, jame dau
giau aprašymų, negu iliustracijų, bet 
galima rasti sėklų, kur kituose kata
loguose nėra. Keli puslapiai paskirti 
įvairioms arbatoms, vyno gaminimo 
įrangai, knygoms, patarimams, alie
jams, pagamintiems iš prieskoninių 
a r kvepiančių augalų, vaistinių 
augalų aprašymui ir pan. Yra ir 
daržovių bei gėlių sėklų. Adresas: 
Nichols Garden Nursery, 1190 Old 
Salem Road NE, Albany, Oregon 
97321-4590. Internete: 
w w w . n i c h o l s g a r d e n n u r s e r y . c o m 
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Vaisinių medžių ir krūmų siūlo 
„Gurney ' s Seed & N u r s e r y Co". 
Tai didelio formato katalogas, ku
riame randame daug daržovių ir 
gėlių sėklų, tačiau tai vienas iš 
nedaugelio, kur galima gauti įvai
riausių vaisinių medelių — persikų. 

abrikosų, kriaušių, vyšnių, slyvų (ir 
ta i ne po vieną rūšį, o didelis rūšių 
įvairumas), uogų k rūmų (net figų), 
r iešutų (migdolų, graikinių, lazdynų 
ir kt.). Taip pat galima užsisakyti 
dekoratyvinių lapuočių bei spyg
liuočių medžių — žydinčių ir nežy
dinčių. Adresas: Gurneys Seed & 
Nursery Co., P.O. Box 4178, Green-
dale, IN 47025-4178. 

„ B r e c k ' s " katalogas pasižymi 
pavasarinių gėlių svogūnėlių gau
sumu. Šie daržininkai svogūnėliais 
prekiauja nuo 1818 m., didžiąją dalį 
jų importuodami tiesiai iš Olan
dijos. Tiesiog sunku įsivaizduoti, 
kiek skirtingų tulpių, narcizų, kro-
kusų, snieguolių, vilkdalgių, jacintų 
(Hyacinths), lelijų atmainų galima 
rast i šiame kataloge. Pavarčius jo 
puslapius, net ir labiausiai „nusi
s ta tęs prieš gėlių sodinimą" bus 
visiškai nugalėtas. „Breck's" užtikri
na, kad per juos užsakytieji svo
gūnėliai bus geros kokybės ir tikrai 
patenkins net reikliausius klientus. 
Katalogą galima užsisakyti telefonu 
513-354-1511, faksu 513-354-1505 
arba per internetą 

w w w . b r e c k s . c o m . 

Ir tai tik dalelytė spalvingų, įdo
mių katalogų, kuriuos galima gauti 
iš daržininkų nemokamai arba už 
nedidelę kainą. J ie labai padeda, 
planuojant daržel ius arba tiesiog 
praskaidrinant tamsias žiemos die
nas, kai dar pavasaris .,už kalnų". 
Katalogai paprastai pradeda į na
mus plaukti tuojau po Naujų metų. 
Daugumas jų siūlo nemažas nuo
laidas, jeigu augalai ar sėklos už
sakomos anksti (iki tam tikro, jų 
nustatyto laiko), tačiau augalai at
siunčiami tik tuomet, kai laikas so
dinti. 

Bet čia reikėtų ir perspėjimo... 
Niekam nėra paslaptis, kad Ame
rikoje verslininkai (ir net įvairios 
labdaros organizacijos bei kitos įstai
gos) klientų adresus ,,parduoda" ki
toms firmoms, todėl, kartą ką nors 
užsisakius iš vieno katalogo, papras
tai pasipila katalogai, kaip iš gausy
bės rago. Žinoma, nebūtina į juos 
kreipti dėmesio. Po metų kitų, jeigu 
nieko iš katalogų neperkame, jų 
srovelė automatiškai išsenka. 

Tikiuosi, kad šiomis skiltimis 
atsakėme ne tik į Reginos Š., bet ir į 
kai kurių ki tų skaitytojų pagei
davimus parašyti augalų katalogų 
adresus. 

• • 

SKELBIMAI 
• — • • • -

PASLAUGOS PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

L I T T O V V I N G 
24/7 Čikagoje ir priemiesčiuose. 

Turime platformini „truck'% 
nuvežam iki dirbtuvių, 

paimame nuo greitkelio. 
T e l . 7 7 3 - 4 9 1 - 9 0 4 6 

IŠNUOMOJA 
Woodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg.—S670-S710; 

2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel, 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

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

Būtinai turė t i mašiną. 
Pageidaut ina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERT1ME, 
$8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

http://www.parkseed.com
http://www.waysidegardens.com
http://www.buestoneperennials.com
http://springhillnursery.com
mailto:info@noursefarms.com
http://www.nicholsgardennursery.com
http://www.brecks.com
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
— — , — ... ... — 

ST. PETERSBURG, FL 

KLUBO RUDENS POKYLIS 
Kas nepažįsta St. Petersburg 

Lietuvių klubo renginių, vakarie
nių, puotų ir puošnių pokylių? Kas 
nėra grožėjęsis į spūdinga St. Pe
tersburg gamta, didžiul ia is balto 
smėlio pajūriais ir n ė r a pajautęs 
švelnaus, rudens saulės šildomo oro 
bei praleidęs vakarą, s tebėdamas 
besileidžiančią raudoną saulę? Ne
bent tas , kuris n iekuo nesidomi, 
niekur neranda džiaugsmo, niekad 
nėra peržengęs savo buto slenksčio. 
Net ir įvairūs k u l t ū r i n i n k a i bei 
veikėjai Lietuvoje dažna i prašosi 
būti pakviesti a tvažiuot i čia pas 
mus, į tą populiariai vadinamą Šv. 
Petro globojamą „rojaus kampelį". 

Ir lapkričio 26 d., šeštadienį, 
Lietuvių klubo valdyba pakvietė 
visus ruoštis į pirmąjį naujo sezono 
renginį — sut ik tuves iš š iaurės 
Amerikos ir Kanados grįžtančių 
„sniego paukštelių" (snow birds). 
Sakė bus įdomi ir nauja programa — 
ir buvo. Sakė duos ant ies vakarienę 
— ir davė. Sakė dainuosime ir šok
sime iki vidurnakčio — orkestras 
grojo, dalyviai ne visi iškentė iki to 
laiko. 

Dar saulei nenusi leidus, būriai 
gražios publikos rinkosi į klubo, Da
lios Adomaitienės ir jos pagal
bininkų skoningai išpuoštą, salę. 
Susirinko daugiau nei du šimtai 
svečių. Frakuotų vyrų nebuvo, bet 
moterų dauguma su puošniomis ilgo
mis, veik grindis s iekiančiomis, 
suknelėmis. 

Programos pradžioje klubo pir
mininkė Angelė K a r n i e n ė , pasi
džiaugė gausiu dalyvių skaičiumi, 
supažindino su salėje dalyvaujan
čiais Lietuvos Respublikos garbės 
konsulu Algimantu Karnavičiumi ir 
jo žmona Nancy, Lietuvių fondo Ta
rybos pirm. Vytautu Kaman tų ir 

žmona Gražina bei kitais, rečiau 
pasirodančiais asmenimis, pakvietė 
Mečį Šilkaitį perskaityti apdūmo
j imus apie klubą ir jo narius bei or
ganizacijas. Mečys vaizdžiai ir hu
moru perpintais pavyzdžiais, eiliuo
tai nupasakojo klubo narių proble
mas. 

Buvo mišraus choro pasirody
mas , vadovaujant muzikui Aloyzui 
Ju rguč iu i ir akompanuojant Mi-
chelle Rego. Choras atliko dvi dai
nas , harmonizuotas chorvedžio. Vy
rams apleidus sceną, likusios mo
terys atliko „Mane siuntė močiutė". 
Po to dainavo Rimas Karanavičius 
seranadą iš Mozart operos „Don 
Giovanni" ir vieną populiarią ame
rikiečių dainą. Programa užbaigta 
mišriu choru, atliekant vergų dainą 
iš G. Verdi operos „Nabucco". Visas 
programos dalis su a t i t inkamais 
paaiškinimais pristatė pirm. Angelė 
Karnienė. Reikia pastebėti, kad nau
jai perorganizuotas choras, vadovau
j a n t muzikui Jurgučiui , pasirodė 
pakankamai gerai ir duoda vilčių, 
kad ateityje gali tapti pajėgiu, pui
kiai dainas atliekančiu vienteu. 

Programai pasibaigus, svečiai 
buvo vaišinami skania, pačių valdy
bos narių paruošta vakariene. Net 
sunku įsivaizduoti, kiek ruošos 
darbo įdėta ir viskas suorganizuota, 
viskas pat iekta laiku. Sekretorės 
Rimos Kilbauskienės pakviesta jau
nimo komanda greitai su šypsena 
patarnavo kiekvienam stalui. Buvo 
dainuojama, šokama, tačiau anks
čiau pradėtas pokylis, anksčiau ir 
pradėjo tuštėti . Tik keletas stipres
niųjų sulaukė vidurnakčio. Didesnė 
dalis „pensininkų jaunimėlio" pa
vargo. 

Mečys Ši lkait is 

St. Petersburg Lietuviu k 
dainavo... 
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JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

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

GAILĖ SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES LIGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Etmhurst ligoninėms. 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sb. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Chicago, IL 
Te l . 708-422-8260 . 

St. Petersburg Lietuvių klubo moterų vienetas atlieka programą Rudens pokylio 
| metu. Prie pianino — choro vadovas muz. Aloyzas Jurgutis. 

LOS ANGELES, CA 

Lietuvos Dukterys šelpia 
Lietuvos varguolius 

S. m. lapkričio 13 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje Lietuvos 
Dukterys suruošė lietuvišką Pa
dėkos dieną. 

Padėkos dienos proga buvo 
pasidžiaugta jų darbais, pagalba 
Lietuvos vargingoms šeimoms ir jų 
vaikams. 

Per šį laikotarpį Dukterys pa
dėjo: Lietuvos šeimoms ir šalpos 
organizacijoms pinigais. Pasiųsta 
4,210 dol. Genovaitė Žaliūnienė 
paruošė iš išsiuntė 53 švarių ir gerų 
rūbų siuntinius (3,000 svaru). Nu
pirktos pirštinės, šiltos kelnytės, 
kepurytės, vitaminai, ,,Vaiko vartai 
į mokslą" 1,000 dol. Naujosios Ak
menės ligonių šelpimui ir lankymui 
409 dol. Pinigais pasiųsta sesei Da
nutei Saboniūtei 500 dol. Kun. Sa-
jetai, kuris globoja našlaičius, 500 

dol. Obelių našlaičiams 750 dol. 
Taigi per vienerius metus pa

siųsta Lietuvos varguoliams vien tik 
grynais pinigais 7,449 dol., neskai
tant 53 siuntinių. 

Šios lietuviškos padėkos dienos 
šventėje, meninę programą atliko 
„Retro" trupė. 

Šis vienetas y ra pasižymėjęs 
Amerikoje ir Kanadoje savo puikiu 
šokių ir dainų repertuaru, kuris yra 
įdomus ir turiniu, ir forma. Šio an
samblio vadovė yra S. Barysienė, 
kuriai buvo į teikta graži gėlių 
puokštė. 

Renginio metu jo dalyviai Lie
tuvos varguoliams suaukojo keletą 
tūkstančių dolerių. 

Valio Los Angeles Lietuvos 
Dukterims! 

Vytautas Šeštokas 

http://Siem.jsk.tem-
http://www.illinoispain.com
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L S **mKF )VOS KARIUOMENĖS SUKAKTIES MINĖJIMAS 
1918 m. lapkričio 23-čioji yra 

Lietuvos kariuomenės įkūrimo die
na. Tai yra Lietuvos valstybinė šven
tė. Išeivijos lietuviai kasmet iškil
mingai švenčia kariuomenės dieną. 
Šiais metais kariuomenės šventė Či
kagoje buvo švenčiama lapkričio 20 
dieną. Ją ruošė LKV sąjungos „Ra
movė" Čikagos skyrius, „LKD Bi
rutės" draugija ir šauliai.* 

Kariuomenės šventės minėjimas 
prasidėjo su Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų pakėlimu Jaunimo centro 
sodelyje prie Laisvės kovų paminklo. 
Į iškilmingas pamaldas koplyčioje 
žygiavo LKV sąjungos ,,Ramovė" 
nariai, šauliai — Vytauto Didžiojo 
rinktinės ir gen. Teodoro Daukanto 
jūrų šaulių kuopa, „LKD Birutės" 
draugijos atstovės su vėliavomis. Šv. 
Mišias atnašavo ir šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Antanas 
Gražulis, SJ. 

Po pamaldų vyko žuvusių už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 
karių, partizanų pagerbimas, ku
riam vadovavo LKV sąjungos „Ra
movė" pirm. Juozas Mikulis. Auku
rą uždegti buvo pakviestas Gen. 
Teodoro Daukanto kuopos vadas 
Sigitas Astrauskas ir jam asistavo 
šaulė Ela Juodienė ir Anelė Rama
nauskienė. Patriotinės minties kal
bą prie paminklo pasakė Mažosios 
Lietuvos rezistencijos sąjūdžio pirm. 
Algis Regis. 

Žuvusių už Lietuvos laisvę at
minimui buvo padėtas trispalvis 
vainikas prie Laisvės kovų pamink
lo. Vainiką padėjo LŠS išeivijoje 
vadas Mykolas Abarius, asistuojant 
..LDK Birutės" draugijos atstovėms 
— Juzei Ivašauskienei ir Jūratei 
Variakojienei. Ceremonijos prie pa
minko buvo užbaigtos sugiedant 
giesmę „Marija, Marija" ir Lietuvos 
himną. 

Kariuomenės šventės akade
minė dalis vyko Saulių namuose. 
Akademiją sklandžiai pravedė LKV 
sąjungos „Ramovė" Čikagos "sky
riaus pirm. Juozas Mikulis. Svei
kinimo žodį šios šventės proga tarė 
LDK Birutės draugijos pirm. Zu
zana Juškevičienė. Pasveikinusi da
lyvius, pasakė, kad jei ne lietuvio 
kario ryžtas, drąsa nugalėti savo 
priešus karo lauke su ginklu rankoje 
1919 m., tai vargu ar šiandieną Lie
tuvos vardas būtų įrašytas Europos 

Po iškilmingo žuvusiųjų pagerbimo prie Laisvės kovų paminklo 2005 m. lapkričio 
20 d. jaunimo centro sodelyje. Pirmoje eilėje iš kairės: Juzė Ivašauskienė, Jūratė 
Variakojienė, „LDK Birutės" draugijos pirmininkė Zuzana Juškevičienė, Gražina 
Musteikienė ir Ona Gradinskienė. Antroje eilėje: dr. ats. pik. Stasys Knezys, 
Aušrelė Sakaiaitė, Olegas Romančikas, LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, pik. Juozas Širvinskas ir Algis Regis. 

Ingos Karaliūnaitės nuotr. 

žemėlapyje. Tad kariui kovoju
siam, žuvusiam už Lietuvos laisvę 
priklauso amžina tautos pagarba. 
Įnešamos vėliavos. Sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai, akompana
vo muz. Algimantas Barniškis, in-
vokaciją sukalbėjo kun. Jaunius 
Kelpšas. 

Šventėje dalyvavo garbės sve
čiai. LR generalinis konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius sveiki
no visus su kariuomenės švente. 
Pareiškė pagarbą išeivijos darbuoto
jams, lietuvybės gaivintojams, pasi
šventusiai veikusiems. Dėkojo už 
išlaikytą tradiciją minėti ir švęsti šią 
tautinę šventę išeivijoje beveik 50 
metų. Toliau sveikino AL Tautinės 
sąjungos pirm. Petras Buchas. 
ALTo pirm. adv. Saulius Kuprys 
sveikino minėjimo dalyvius, kalbėjo 
apie komunizmo aukoms statomą 
paminklą Vašingtone, kvietė prisi
dėti. Taip pat svekino LŠS išeivijos 
vadas Mykolas Abarius, Mažosios 
Lietuvos rezistencijos sąjūdžio pirm. 
Algis Regis kvietė nepamiršti Ma
žosios Lietuvos, nes tai yra mūsų 
gentainių — prūsų, kryžiuočių ordi
no išžudytų, žemė, reikia siekti ją 
susigrąžinti Lietuvai. LB Vidurio Va
karų apygardos pirm. Aušrelė Sa
kalaitė, kurios tėvelis buvo Lietuvos 

kariuomenės karininkas, bendruo
menės vardu sveikino kariuomenės 
šventės dalyvius. 

Kariuomenės šventės minėjime 
dalyvavo aukšto rango vyriausybės 
atstovai iš Lietuvos. Jie atvyko su 
sveikinimais ir apdovanojimais nu-
sipelnusiems šauliams. Tai dr. ats. 
pik. Stasys Knezys, LR vyriausybės 
kanceliarijos Nacionalinio Saugumo 
skyriaus vedėjas, pik. Juozas Širvin
skas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas 
ir Olegas Romančikas, LR vyriausy
bės kaclerio pavaduotojas. 

Programos vedėjas Juozas Mi
kulis tai pat pristatė šventėje da
lyvaujančius: „LDK Birutės" draugi
jos vicepirm., buvusio Krašto apsau
gos ministro gen. Kazio Musteikio 
našlę Gražiną Musteikienę, kiekvie
nais metais dalyvaujantį savanorio 
kūrėjo karaliaus Mindaugo 4-to pėst. 
pulko vado, buvusio Krašto apsau
gos ministro sūnų Joną Variakojį. 

Po sveikinimų buvo apdovanoji
mai žymenimis, kuriuos pravedė 
svečias iš Lietuvos, dr. ats. pik. 
Stasys Knezys. Mykolas Abarius, 
LŠS išeivijos vadas, apdovanotas 
Lietuvos atsargos karininkų sąjun
gos medaliu — Lietuvos kariuo
menės dienos proga. Jonas Gradins-
kas, dimisijos leitenantas, apdova

notas ministro pirmininko A. Bra
zausko padėka už aktyvią ilgametę 
visuomenę veiklą, puoselėjant ir 
propaguojant lietuvių kultūrą, kal
bą, tautos istoriją, tradicijas ir ryšių 
su Lietuva stiprinimą, vertinga 
dovana bei Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjungos medaliu. Algis 
Regis, Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės teismo pirmininkas ir Ma
žosios Lietuvos rezistencijos sąjūdžio 
pirmininkas apdovanotas ministro 
pirmininko A. Brazausko padėka už 
aktyvią ilgametę visuomeninę veik
lą, puoselėjant ir propaguojant lie
tuvių kultūrą, kalbą, tautos istoriją, 
ir tradicijas JAV ir ryšių su Lietuva 
stiprinimą. 

Kariuomenės šventės proga A. 
Brazausko panašaus turinio padė
kos raštais buvo apdovanoti ir kiti 
nusipelnę šauliai, gyvenantys Čika
goje: Sigitas Astrauskas, Aldona 
Balčiūnienė, Zita Bagdžiuvienė, Po
vilas Juodvalkis ir Stasys Pau
lauskas, JAV kariuomenės atsargos 
pulkininkas. S. Paulauskui dar buvo 
įteiktas Lietuvos Atsargos kari
ninkų sąjungos medalis. 

Pagrindinę minėjimo kalbą pa
sakė svečias iš Lietuvos, dr. ats. 
pik. Stasys Knezys, pabrėždamas 
dalyvavimą sausio 13 d. Seimo rū
mų gynyboje. Kalbėjo apie Lietuvos 
karius ir jų tinkamą pasiruošimą, 
kuris įgalina juos stoti drauge su 
amerikiečiais ir kitais sąjungi
ninkais ginti laisvę ir demokratiją 
Afganistane ir Irake. Prelegentas 
kalbėjo apie Lietuvoje leidžiamą 
daugiatomį leidinį — „Lietuvos ka
riuomenės karininkai 1918 — 1953 
m." Jau yra išleisti 4 tomai. Sakė, 
kad pats dalyvauja knygos pa
ruošime ir prašė turinčius daugiau 
žinių apie to laiko karininkus, 
pranešti leidėjams. 

Akademinė dalies minėjimo 
pabaigoje dalyviai sugiedojo „Lietu
va brangi" ir buvo išneštos vėliavos. 

Meninę dalį atliko muz. Algi
mantas Barnišks, nuotaikingai dai
navęs lietuviškas kariškas dainas. 

Minėjimo dalyviai buvo pavai
šinti skaniais šiltais pietumis, ku
riuos paruošė Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės valdybos pareigūnės ir 
rinktinės narės, vadovaujant Zitai 
Bagdžiuvienei. 

J ū r a t ė Variakoj ienė 

Prie nuostabios muzikos versmės 
LAIMA KRIV1CK1ENE 

„Kiekviena valanda lyg dirva. 
Mintimis, žodžiais ir darbais leisk 
kiekvienos valandos dirvą išpurenti, 
pasėti meilę, užauginti vaisių. Pa
laimink mano laiką". Žodžiai, lyg 
malda, išgirsti Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio lietuvių katalikų misijos 
koplyčioje lapkričio 27 d. vidurdienio 
koncerte, lydi iki šiolei. 

Klasikinė, o tuo labiau kompozi
toriaus Johann Sebastian Bach 
(1685—1750) muzika retai skamba 
lietuviškose salėse. Gal ir todėl LB 
Lemonto apylinkės valdybos plačiai 
paskleista žinia apie „Sakralinės 
muzikos valandą" sukvietė geros 
muzikos pasiilgusius klausytojus. 
Žmonės rinkosi ramiai, neskubėda
mi, susidomėję vartė gražiai sukurtą 
programos lankstinuką. Prie var
gonų sėdėjo jauna, giliai susimąs
čiusi moteris. Tai Solveiga Palionie
nė, vargonininke, iš gausios komp. 

J.S. Bacho kūrybos pasirinkusi „Li
turginius metų laikus", sudėjo vien
tisą, lyg spalvingą mozaiką prog
ramą ir pasitelkusi gerai lietuviams 
žinomas, gražiabalses solistes Ge
novaitę Bigenytę, Nidą Grigala
vičiūtę, Nijolę Penikaitę, smuiki
ninkę Dainorą Petkevičiūtę bei min
ties brandintoją, žodžio skleidėją Ne
rijų Šmerauską, laukė klausytojų 
dėmesio. 

Palaimintojo J. Matulaičio lie
tuvių katalikų misijos kun. A. Palio
kas, SJ. Jau Mišių metu parapijie
čiams priminęs apie būsimą koncer
tą, sveikino gausiai susirinkusius 
džiaugdamasis, kad svajone Adven
tą pradėti sakralinės muzikos valan
da taip gražiai išsipildo. 

Adventas. Susikaupimo, ramy
bes metas. Sakraline J.S. Bacho mu
zika kviečia klausytojus mintimis, 
atvira širdimi ir džiugiu jausmu dar 
kartą stabtelėti, prisiminti, metų 
kaitos virsmą ir jas žyminčias gra

žiąsias išskirtines mūsų tautai sven- bažnyčios liturginio Kalendoriaus. 
tes, aprėmintas Romos kataliku Nukeltai 11 psl. 
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A f A 
ELENA PETROKAITĖ RUKUIŽA 

Mirė 2005 m. gruodžio 9 d., sulaukusi 88 metų amžiaus. 
Nuliūdę liko: vyras Česlovas, brolis Robertas su žmona Da

nute; vaikaičiai Remigijus ir Eulalija su šeimomis bei pusseserė 
Dolores J. Mihalik. 

A.a. Elena buvo ilgametė Lietuvių Scenos darbuotojų sąjun
gos Čikagoje narė. 

Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 13 d. nuo 3 v. p.p. iki 
9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 14 d. 9:30 vai. r. Pet
kus Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Elena bus palydėta į 
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kur 10 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Vietoj gėlių visus prašome aukoti „Lietuvos vaikų viltis" or
ganizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

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

Meilė yra ne širdyje, o smegenyse 
Atkelta iš 2 psl. 
Mokslininkai taip pat nustatė, 

kad dar nesiporavusiam patinui su-
švirkštus D-2 aktyvuojančio jungi
nio, jis tuo pat sudarydavo ilgalai
kius ryšius su artimiausia patele, 
net jei ji ir nebuvo lytiškai aktyvi ir 
nebuvo poruojamasi. Si injekcija taip 
pat skatino ir agresiją kitų patelių 
atžvilgiu. Tuo tarpu D- l aktyvavi-
mas santykių nepatyrusiems pati
nams apskritai neleido sudaryti ko
kių nors ryšių su patele. 

Be to, kai ilgai poroje gyvenu
siam patinui būdavo sušvirkščiama 
D-l blokatoriaus, jis staiga nustoda
vo rodyti agresiją kitoms patelėms ir 
pradėdavo joms simpatizuoti. 

Taigi, aiškėja, kad atsakymas į 
vieną svarbiausių klausimų gyve
nime — kaip įsipareigoti meilėje — 
yra tinkamai aktyvuoj amuose do-
pamino priėmėjuose. „Mūsų tyrimas 
įrodo, kad meilė yra ne širdyje, o 
smegenyse", — patvirtino B. Ara-
gona. 

Prie nuostabios muzikos versmės 
Atkeltais 10 psi. 

Ir vėl budėjimu, auka ir laukimu 
prasideda nesibaigianti kelionė. 
Dvasinga Bach muzika visada su
kuria vidinį ryšį tarp atlikėjų ir 
klausytojų. ,,Jesus, meinemr See-
len Wonne". Sakralinė kantata Nr. 
147 Galingai skamba vargonai, 
smuikas, sodrūs, išraiškingi solisčių 
balsai priverčia įsiklausyti, išgirsti. 
S. Palionienė, jausdama Pal. J. Ma
tulaičio koplyčios erdvę, apimtį, 
akustiką, Bach muziką spalvino 
daugybe spalvų, nuo ramaus klavišų 
palietimo vargonai atsiskleidė visa 
savo didybe, polifonijos grynumu, 
garsų elegancija, švelnumu ir leng
vumu, rezonansų efektais. Ir žodžiai 
įtaigiai Nerijaus Smerausko tariami 
balsu — „Žinau versmę, ji teka ir 
srūva. Bet tai ilgesio naktis. Nieko 
negali būti už ją gražesnio, net dan
gus ir žemė ateina iš jos atsigerti. 
Bet tai laukimo naktis..." — pri
verčia patikėti vilties išsipildymu. 
Adventas. Vieningai, iškilmingai, 
lėtai muzika papildo žodį, statiškos, 
tiK balsu kurdamos labiau vidinę 
nei matomą įtampą, solistės išdai
nuoja giesmių grožį. Šią sakralinės 
muzikos valandą kiekviena solistė 
turi savąjį giesmės posmą. „Nun 
komm, der Heiden Heiland" — 
susiliejančių balsų darna pilna il
gesingo grožio. 

Rimties ir aukos kelio atkarpa 
veda į didžiąją gyvenimo šventę — 
Kristaus gimimo išpažinimą, šv. 
Kalėdų apsireiškimo stebuklą. „Žo
dis ėdžiuose, kryžiuje, nužengęs iš 
dangaus". Ir vėl tyliai, ramybę neš
dami gaudžia vargonai. Ir vėl sak
ralinės giesmės melodija, toks galin
gas srautas kelia, guodžia, šildo. Ir 
vėl žodis, lyg dramatinė jungtis, 

įsiterpianti į žmogaus minčių lauką, 
kuria žemišką ar dangišką realybę. 
„Ateisk man, Viešpatie, ir būki ne
teisėj as..." — Gavėnios kelionėje ta
ria Nerijus ir lyg sielos malda, me
ditacija, palydėdama gilius švelnius 
Paschos tridieniui sukurtus žodžius, 
muzika gaubia mus, skamba ,,0 
mensch, bewein dein Sunde gross" 
BWV622. Ir vėl galingi, gal pirmą 
kartą taip atvirai ir turtingai kop
lyčioje gaudžia vargonai užpildyda
mi erdvę. Tai „Christ lag in Todes-
banden" BWV625. „Linksminkis nu
švitusi žeme ir amžių Valdovo spin
desio nušviesta praregėk! Pasaulyje 
tamsa jau išsisklaidė!" — girdime ti
kėdami Prisikėlimo galia. Ją garsina 
Bach nemirtingos muzikos skaidru
mu. „Auf, Auf." Mein Herz, mit freu-
den", — trijų solisčių baisai, kaip 
gerai suderintas muzikos instru
mentas primena švelnų Velykinių 
varpų gausmą. Pamažu temsta. Už 
lango plaukia debesys skrajūnai, 
Nukryžiuotojo figūra ryškėja bažny
čios erdvėje, o vargonų muzika ap
gaubia ir kelia, ir veda. J. S. Bach 
„Fantazia et Fuga C-moll" BWV 537 
— vargonuoja Solveiga Palionienė. 

Jau seniai nebuvau mačiusi kon
certo metu tiek mielų, atvirų, šviesių 
veidų. Dėkodamos už puikiai suda
rytą ir atliktą programą, LB Lemont 
apylinkės valdybos narės atlikėjus 
apdovanojo puokštėmis gėlių. Džiu
gu, kad sakralinės muzikos koncer
tas ruoštas su meile, kantrybe ir 
tyliu pasiaukojimu neabejotinai 
klausytojams suteikė dvasinio peno, 
pateisino atlikėjų ir rengėjų viltis. 
Dar ilgai nesiskirstė klausytojai lyg 
tikėdamiesi išgirsti pažadą, kad gera 
pradžia privalo turėti tęsinį. 

'• *w#.*-£'&lCK&cri'~ 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AfA 
ADOMAS P. JASAS 

O kaip numirti— 
jei nedegiausiu juodojo skirpsto, 
šermukšnio uogų neberinksiu su rudenio šalna 
ir neberegėsiu, kaip žemuogės kelmynuose sirpsta 
po vasaros vidudienio saulės šypsena? 

Adomas P. J a s a s 

Su liūdesiu ir ilgesiu prisimenam mūsų mylimą 
tėvelį a.a. Adomą P. Jašą, kur is iškeliavo į amžiną 
gyvenimą 2000 m. gruodžio 15 d.. 

Viešpatie gailestingas, suteik Jam amžiną ramy
bę. 

Minint mūsų tėvelio brangų atminimą ir mirties 
sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos š.m. gruodžio mėn. 
15 d., 9 vai. ryto, tėvų Marijonų koplytėlėje, 6336 S. 

v 

Kilbourn Ave, Čikagoje (šalia ,,Draugo"). 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti ar a.a. Adomą Jašą prisiminti savo 
maldose. 

Liūdinčios dukterys: Lilija ir Birutė 

Mylimam vyrui 

A t A 
prof. RIMVYDUI ŠILBAJORIUI 

staigiai mirus, jo žmonai kolegei MILDAI, dukrai 
VIKTORIJAI, sūnui ALEKSUI, broliui ALGIUI bei 
giminėms ir artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime, netekę artimo „Dešimtuko" draugo. 

Buvę Pabaltijo universiteto kolegės los 

• 

At A 
ANTANINAI LEPARSKIENEI 

mirus, dukrą IRENĄ, sūnus ROMĄ ir VIKTORĄ, jų 
šeimas ir gimines, giliai užjaučiame ir liūdime. 

Sv. Antano parapijos choras 
ir jo vadovas Detroite 

RAGINA SIEKTI TAIKOS 
Popiežius Benediktas XVI pa

ragino krikščionis, žydus ir musul
monus siekti taikos bei puoselėti 
pakantumą. Tai gyvybiškai svarbu 
pasaulyje, kuriame sustabarėjusios 
laikysenos neretai duoda dingstį ne
susipratimams kančioms ar net 
mirtinam smurtui. Tai popiežius 
pabrėžė žinioje, skirtoje lapkričio 
7-9 d. Stambule vykusiai tarpreli-
ginei konferencijai „Taika ir toleran
cija - dialogas ir tarpusavio suprati
mas Pietryčių Europoje, Kaukaze ir 
Centrinėje Azijoje", kurioje eku
meninio patriarcho Bartolomajo 
kvietimu dalyvavo svarbus krikščio
nybės, judaizmo bei islamo atstovai. 

„Norint surasti žalingų konflik
tų bei įtampų sprendimus, būtinas 
dialogas", - teigiama kardinolo 
Walter Kasper perskaitytoje popie
žiaus žinioje. Kiekvienas geros 
valios žmogus, Juolab kiekvienas 
tikintysis" privalo prisidėti prie 
taikingos visuomenės statydinimo ir 
priešintis agresyvių ir beprasmių 
konfrontacijų tarp skirtingų kultū
rinių bei etninių grupių pagundai". 
Harmoningą bei taikingą pasaulį ga
lima pasiekti tiktai pagarbą žmo
gaus asmens gyvybei bei orumui 
padarius bet kurios ekonominės, 
socialinės ir kultūrinės plėtros cen
tru. BŽ 

„ D R A U G A S I n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S : i š e i v i j o s i r L i e t u v o s j u n g t i s ! 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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• Dėmes io! Keič ias i L i e t u v o s 
Respublikos ambasados ad resas 
Vašingtone. Ryšium su vykdoma 
Lietuvos Respublikos ambasados 
JAV pastato rekonstrukci ja nuo 
2005 m. gruodžio 12 d. pasieitė LR 
ambasados adresas. Naujas LR am
basados adresas: 4590 MacArthur 
Blvd, Washington, DC, 20007-4226. 
Tel. numeris ir e-paštas nesikeičia. 
LR ambasados tel.: 202-234-5860, e-
pašto adresas: info@ltembassyus.org 

• „Drauge" p r e k i a u j a m a k a l ė 
daičiais. Norintiems įsigyti prane
šame, kad „Draugo" krautuvėlė dir
ba nuo 8:30 vai. r. iki 4:30 vai. p.p. Tuo 
pačiu galėsite nusipirkti ir kalėdinių 
atvirukų, kurių pasir inkimas t ikrai 
didelis. Kviečiame apsilankyti . 

• Artėja Kalėdos ir N a u j i e j i 
metai. Geras sumanymas savo drau
gus, gimines, pažįstamus pasveikin
ti per „Draugą". Savo laiškus su 
sveikinimo tekstu ir 20 dol. čekį 
siųskite „Draugo" administracijai . 
Mielai išspausdinsime J ū s ų sveiki
nimus mūsų dienraštyje. 

• Vyresniųjų l i e t u v i u c e n t r e 
„Seklyčioje" gruodžio 14 d. 2 vai., 
p.p. trečiadienio popietės programo
je puošime tradicinę Kalėdų eglutę. 
Atėję kiekvienas rasi te an t stalo 
padėtą šiaudinuką, kurį pakabinsi te 
ant eglutės šakelės. Šventiškoje 
nuotaikoje su giesmėmis ir dainomis 
praleisime trečiadienio popietę. 
Kartu su mumis bus Faus t a s Stro-
lia. Atvykite! Dalyvaukite! 

• Gruodž io 16 d., p e n k t a d i e n į , 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus kviečia pamaty t i ir pas i 
klausyti vyrų, moterų, vaikų, mišrių 
chorų, pučiamųjų instrumentų or
kestrų, užsienio lietuvių chorų įs
pūdingos programos nuostabioje 
Vilniaus Vingio parko aplinkoje. 
Filmo t rukmė 2 vai. Įėjimas ne
mokamas. Muziejaus adresas: 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. 
Muziejus dirba nuo 10 vai. r. iki 4 
vai. p.p. Tel. Pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

• Pedagog in i s l i tuani s t ikos i n s 
titutas tęsia gražią tradiciją — švęs
ti Kūčias draugų būry. Šiais metais 
Kūčias ruošiame šeštadienį, gruo
džio 17 d., 12 vai. p.p. Į šventę ateit i 
maloniai kviečiame s tudentus , jų 
šeimų narius, instituto bičiulius ir 
rėmėjus. 

• Pasi i lgote g r a ž a u s š v e n t i n i o 
vakaro visai Jūsų šeimai? Kvie
čiame gruodžio 17 d. 6 vai. v. atvyk
ti į PLC Lemonte, kur įvyks pirma
sis vaikų teatralizuotos šokių gru
pes (vadovė Rūta Mačiulienė, balet-
meisterė Sandra Krumhort) Kalė
dinis koncertas. Koncerte dalyvaus 
Kalėdų senelis, o visų dalyvaujančių 
laukia siurprizas. Įėjimas — 10 dol., 
vaikams iki 2-jų metų — nemoka
mai. 

• Čikagos l i t u a n i s t i n ė j e m o k y k 
loje vyks net keturios kalėdinės eg
lutės. Gruodžio 17 d., šeštadienį, 9 
vai. r. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje su Kalėdų seneliu vaidins 1 - 3 sky
riaus mokiniai, o tuo pat metu kavi
nėje savo vaidinimą Kalėdų seneliui 
rodys patys mažiausi mūsų moki
nukai. 11 vai. didžiojoje salėje vyks 
4-6 skyrių kalėdinis vaidinimas, o 7-
10 klasių mokiniai savo inscenizuo

tas pasakas rodys mažojoje salėje. 
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. 

• U n i o n P ier L ie tuv ių 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 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasi teiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• Gruodžio 18 d., s ekmadien į , 
Cicero Šv. Antano parapijos salėje 
įvyks pr ieškalėdinis pabendravi
mas, kurį rengia Cicero LB valdyba. 
Rengėjai kviečia po 9 vai. r. Mišių 
užsukti į parapijos salę pasiklausyti 
parapijos gražiabalsių choristų, va
dovaujamų Vilmos Meilutytės. Adven
to tema kalbės Aldona Zailskaitė. 

• S e k m a d i e n į , gruodž io 18 d., 
5 vai. v. visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus, 6500 S. Pulaski Rd. Či
kagoje, pokylyje. Iškilmingos vaka
rienės metu Mary Krauchunas bus 
įteiktas „Metų žmogaus" apdovano
j imas . Pagerbsime labai malonią, 
nuoširdžią, inteligentišką, daug 
Lietuvai ir lietuvių kultūrai nusipel
niusią veikėją. 

• A t š v ę s k i m e Atpirkėjo g imimą 
kaip viena šeima. Moksleiviai atei
t ininkai kviečia visus į Kūčių šven
tę, kuri įvyks sekmadienį, gruodžio 
18 d., 1 vai. p.p. Jaunimo centre. Re
gistruotis pas Onutę Daugirdienę 
tel. 630-325- 3277. 

• G r u o d ž i o 18 d., s e k m a d i e n į , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Sv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores lietuvių klu
bas kviečia į Kalėdinį pabendravimą. 

• P a s a u l i o L i e t u v i u c e n t r o 
(Lemonte) renginių komitetas visus 
maloniai kviečia į kalėdinį paben
dravimą su kūčių valgiais PL centro 
didžiojoje salėje gruodžio 18 d. 12:30 
vai. p.p. Norintys užsisakyti stalus, 
prašome skambinti Aldonai tel. 708-
448-7436. 

• L i e t u v o s d u k t e r y s p r a n e š a , 
kad švenčių laikotarpyje (gruodžio 
19 d. — sausio 3 d.) Nameliuose ne
bus budima. 

• M a r ą u e t t e P a r k l ietuvių n a m u 
savininkų draugija kviečia visus 
narius ir svečius į Kūčias, kurios 
rengiamos trečiadienį, gruodžio 21 
d. 3 vai. p.p. „Seklyčioje", 2711 W. 
71th Street, Čikagoje. Vietas užsi
sakyti galite iki gruodžio 15 d. pa
skambinę tel. 773-737-2795 (va
karais) arba 708-952-0853. 

• Gruodžio 24 d., Kūčių vakarą, 
5 vai. v. Jėzuitų koplyčioje prakar-
tėlės pašventinimas. Bernelių — pie
menėlių šv. Mišios. Po pamaldų ka
lėdaičių laužymas ir sveikinimai. 
(Vakaro Mišios užsiskaito už sekma
dienį). Pamaldoms vadovaus jėzuitų 
provinciolas tėvas Aldonas Gudaitis, 
SJ. Gruodžio 25 d. (Kalėdos) šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. 

• Svč. Merge lė s Marijos Gimi
mo parapijos šv. Mišių tvarkarašt is 
šventinėms dienoms. Gruodžio 24 d., 
Šv. Kūčių dieną, 7:30 vai. r. (lietuvių 
kalba); 8:30 vai. r. -anglų kalba); 5 
vai. p.p. - vaiku Mišios anglu kal-

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais „Draugo" skaitytojai gaus 
kalendorių 2006 metams. Kalendorius mirga gėlėmis. Matysime ir 
gėlių darželius, ir čiobrelius, ir verbas. 

Kad šis kalendorius pasiektų mūsų skaitytojus, reikia nemažai 
padirbėti. Tam ruošiama kasmetinė kalendoriaus siuntimo talka. 
Šiemet talkoje dalyvavo net šešiolika talkininkų. Tai Salomėja Dau-
lienė, Ona Cradinskienė, Petras Jadviršis, Aurelija Kriaučiūnienė 
Vitalis Lekeckas, Aldona Lekeckienė, Adelė Lietuvninkienė, Liucija 
Maldonienė, Antanas Paužuolis, Aleksas Smilga, Aldona Totore 
tienė, Pranas Totoraitis, Viktorija Valavičienė, Antanas Valavičius, 
Jurgis Vidžiūnas, jonas Vyšniauskas. Dėkojame visiems talkininką ms 
už jų nuoširdų darbą. 

2006 KALENDORIUS 2006 
Jeigu Jūs ne „Draugo" skaitytojas, bet norite įsigyti kalendorių, 

prašome atvykti į „Draugo" krautuvėlę, kuri dirba nuo 8:30 va!, r. iki 
4:30 vai. p.p. Tuo pačiu galėsite įsigyti knygų, kalėdinių atvirukų, 
kalėdaičių ir kitokių smulkmenų artėjančioms šventėms. 

Vacys i r J a n i n a Mi tka i iš West Bloomfield, MI, kar tu su prenu
meratos atnaujinimo mokesčiu, atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Labai 
dėkojame. 
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J u o z a s Ardys, F a i r v i e w , PA, atnaujindamas „Draugo" prenume
ratą, atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū! 

Ramojus Mozoliauskas, gyv. Lemont, IL, padovanojo „Draugui" 
50 dol. auką. Esame dėkingi! 

; 
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Jonas Raščiukas, Chicago, IL, atnaujino prenumeratą dar vie-
;| niems metams ir pridėjo 50 dol. auką. Širdingas ačiū! 

j 

Vincas Kezinaitis, gyv. Hamilton, Ont, Canada, atnaujindamas 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 165 dol. auką. Labai vertiname šio savo 
skaitytojo dosnumą ir esame nuoširdžiai dėkingi už auką. 

W0000000000000000000ft60000000000000flį000000t 

Teresė ir Albertas Žebertavičiai iš Treasure Is land, FL, 
apdovanojo „Draugą" 50 dol. auka. Labai dėkui. 
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E m a Žiobrys , Hickory Hills. IL, pratęsė prenumeratą ir kartu 
! atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Širdingai ačiū! 
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R i c h a r d Kicmen tav ič ius iš Gulf Breeze , FL, kartu su prenume
ratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdi padėka! 
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l_ 
A u g u s t a s P re tke l i s , Chicago , IL, parėmė „Draugo" leidybą 50 dol 

\ auka ir atnaujino prenumeratą 2006-iesiems metams. Didžiai dėkojame. 
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H- y 
ha vai. vidurnakti Berneliu 

Mišios (lietuvių kalba). Gruodžio 25 
d., Šv. Kalėdų dieną, 9 vai. r. (anglų 
kalba); 10:30 vai. r. (lietuvių kalba), 
12:15 vai. p.p. (anglų kalba). 

• J a n i n a Brazauskienė iš Balti-
more Lietuvių fondui atsiuntė 100 
dol. auką pagerbdama dr. Elaną Ar-
manienę, aktyvią asmenybę ne tik 
lietuvių išeivijos tarpe, bet ir ame
rikiečių visuomenėje. Dr. Elana Ar-
manienė įvairių draugijų ir organi
zacijų pirmininke, visa siela atsi
davusi Bendrajam lietuvių šalpos 
fondui ir JAV Lietuviu Bendruo

menės kūrimui bei jos stiprinimui. 
Lietuvių fondas dr. Elanai Arma-
nienei linki sveikatos, stiprybės ir 
Dievo palaimos. LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• Nor in tys savo Kalėdų stalą 
paįvairinti maisto produktais iš 
Lietuvos, kuriuos į JAV įveža „Food 
Depot Internat ional" , prašome 
skambinti tel. 847-719-2800. Jums 
pasakys, kuriose parduotuvėse ga
lite įsigyti lietuviškų maisto pre
kių. 

mailto:info@ltembassyus.org

