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Šiame 
numeryje: 
Sveikatos klausimai — 
ši kartą apie naujus 
gydymo metodus. 
Ką pataria žinovai apie 
mokesčių mokėjimą. 

2psl. 

Je i mokame prašyti , 
mokėkime ir padėkoti . 
Demokratija, savivalda, 
savivalė. Lietuvos 
kariuomenės 85-osios 
sukakties šventė 
Vilniuje. 

3psl. 

Ko laukiame Advento 
metu. Bažnyčios 
pamatas yra Kristus. 
Daržai ir darželiai: 
eglutės, kalėdinės ir 
kitokios. 

4 psl. 

Įdomus renginys 
lietuviškoje Čikagos 
parapijoje. Vėlinių 
maldos ženklai. Mirtis 
lapkričio 23 d. nuskynė 
kun. Vaclovą Gutauską, 
Agnę Katiliškytę. 

6 psl. 

Sportas 
* 13-ąją p e r g a l ę Lietuvos 

krepšinio lygos (LKL) čem
p i o n a t e i škovojo be pralai
mėjimų žengiantis Kauno „Žal
giris", šeštadienį svečiuose 
93:77 nugalėjęs Kauno „TOPO 
centro-Atleto" krepšininkus. 

* Tarptaut iniame j a u n i ų 
ir jaunimo laisvųjų i m t y n i ų 
turnyre Lenkijoje prizininkais 
tapo t rys Lietuvos a ts tovai . 
Jaunių (14-16 metų) varžybose 
antrąją vietą užėmė Konstan
t inas Krivcanovas (svorio kate
gorija iki 76 kg), nusileidęs Slo
vakijos imtynininkui. Jaunimo 
(17-19 metų) varžybose trečią
sias vietas užėmė broliai And
rius (iki 60 kg) ir Edgaras (iki 
66 kg) Voitechovskiai. Jaunimo 
komandų įskaitoje Klaipėdos 
„Laisvūno" klubas užėmė ant
rąją vietą. 

Naujausios 
žinios 

' JAV k a r i n ė p a r a m a 
Lie tuva i kitąmet viršys 7 mln. 
dolerių. 

* Į s ta tymas n e n u m a t o 
iš imčių apklausti prezidentą 
raštu. 

* Prez identas n e k e t i n a 
„gyvai" dalyvauti parlamen
tinės komisijos posėdyje. 

* Lenkijos p r e z i d e n t a s 
galėjo patarti R. Paksui neiti 
į Seimo komisijos posėdį. 

* P a r l a m e n t a r a s K. Ska-
m a r a k a s p a ž e i d ė į s t a tymą , 
kišdamasis j p rokura tūros 
veiklą. 

* Vilniaus bankas dėl sa
v o v e i k s m ų p r i e š g a n d ų 
skleidėjus apsispręs vėliau. 

* Siūloma š iemet grąžin
ti mirus ių i n d ė l i n i n k ų 
nuvertėjusias santaupas . 

* Karo nus ika l t imais įta
riamas l ietuvis gali prarasti 
JAV pilietybę. 

* Pramonininkų konfede
racijos vadovas B. Lubys 
„ne pačios ger iaus ios nuo
monės" apie numatomą prezi
dento patarėją JAV lietuvį Liną 
Kojelį. 

Minia visuomeniškai aktyvių žmonių reikalavo 
prezidento atsistatydinimo 

Vilnius, lapkričio 22-24 d. 
(BNS-Elta) — Vilniaus S. Dau
kanto aikštę prie Prezidentūros 
šeštadienį užplūdo žmonės, ra
ginę atsistatydinti į skandalą 
įklimpusį prezidentą Rolandą 
Paksą. 

Policijos vertinimu, aikštę 
visiškai užtvindė maždaug 
3,000-4,000 žmonių, iš jų — 
apie kelis šimtus prezidento rė
mėjų. Maždaug 100 R. Paksą 
remiančių žmonių atvyko iš 
Kauno. Juos subūrė ir nemoka
mai į sostinę atvežė radikalios 
Vytauto Šustausko Lietuvos 
laisves sąjunga. 

Atsižvelgiant į viešosios 
tvarkos pažeidimų grėsmę, Pre
zidentūros prieigose buvo su
telktos didelės policijos pajėgos. 
Mitinguotojus akylai stebėjo 
keli šimtai pareigūnų, {einan
tys į aikštę buvo filmuojami ir 
tikrinami, Nukelta į 5 ps l . 

JAV prezidentas panaikino 
karinės pagalbos apribojimus 
Vilnius , lapkričio 23 d. goti neperduot i Tarptaut iniam 

Mitinguotojai Daukanto aikštėje reikalavo, kad prezidentas atsistatydintų. Tomo Bauro lELTAl nuotr 

Krašto apsaugos 
viceministras 
sutiko tapti 

prezidento patarėju 

Prezidentas pripažįsta padaręs 
klaidų, bet atsistatydinti neketina 

Vilnius , lapkričio 24 d. 
(BNS) — Krašto apsaugos vice
ministras Jonas Gečas sutiko 
tapti prezidento Rolando Pakso 
patarėju nacionalinio saugumo 
klausimais. 

J. Gečas yra antras parei
gūnas, sutikęs dirbti naujojoje 
prezidento komandoje. 

Patarėjo užsienio politikos 
klausimais Alvydo Medalinsko 
vietą sutiko užimti kadenciją 
Latvijoje baigiantis ambasado
rius Petras Vaitiekūnas. 

Iki šiol neužimtos yra pa
tarėjų vidaus politikos ir eko
nomikos klausimais vietos, ku
rias paliko R. Pakso bendražy
gė Dalia Kutraitė-Giedraitienė 
ir .Jonas Ragauskas. 

Vilnius , lapkričio 22 d. 
(BNS) — Po daugiau kaip tr is 
valandas šeštadienį Prezidentū
roje trukusio ir iš anksto ne
skelbto susitikimo su preziden
tu Rolandu Paksu Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
pareiškė, jog prezidentas pripa
žino padaręs klaidų, tačiau at
sistatydinti neketina. 

A. Paulausko teigimu, susi
tikime kalbėta apie Preziden
tūrą krečiantį skandalą ir j is 
gavęs atsakymus į kai kuriuos 
klausimus, „kuriuos ir parla
mentinė tyrimo komisija nori iš
siaiškinti". 

Prezidentas, pasak A. Pau
lausko, neneigia, jog ,,yra pada
ręs klaidų, kitaip suprato prezi

dento institucijos veiklą, kom
petenciją". „Tai reiškia, kad 
žmogus pripažįsta savo klaidas 
ir nori j a s taisyti", pažymėjo 
Seimo pirmininkas. 

A. P a u l a u s k a s teigė, jog 
prezidentas y r a nusiteikęs 
„kompromisui", bet nepaaiški
no kokiam. 

Prezidentas su Seimo pir
mininku tarėsi ir dėl savo ko
mandos formavimo, įvardijo kai 
kurias konkrečip.-; kandidatū
ras. 

BNS žiniomis, prezidentas 
Seimo pirmininkui teigė esąs 
pasirengęs į savo komandą pri
imti ir kelis A. Paulauskui ar 
socialliberalams art imus asme
nis. 

Prezidento rinkimų 
rezultatai suteikė 

vilčių 
nusikaltėliams 
Vi ln ius , lapkričio 24 d. 

(BNS) — Šiemet sausį prezi
dento rinkimus laimėjus Rolan
dui Paksui, Kauno nusikalsta
mo pasaulio atstovai ryžtingai 
prabilo apie policijos genera
linio komisaro Vytauto Griga
ravičiaus bei kitų teisėsaugos 
institucijų vadovų keitimą. 

Nukelta \ 5 psl. 

(Reuters-BNS) — JAV atšaukė 
dalį apribojimų dėl kar inės 
paramos teikimo Lietuvai ir dar 
penkioms Europos valstybėms, 
taip atsilygindamos JAV sąjun
gininkėms Europoje, kurios 
kartu su amerikiečiais stojo į 
karą su terorizmu ir parėmė įsi
veržimą į Iraką. 

JAV prezidentas George W. 
Bush patikslino atitinkamą įs
tatymą dėl karines paramos, iš
braukdamas iš jo šešias būsi
mąsias NATO nares. 

Karinę paramą Lietuvai, 
Bulgarijai, Estijai, Latvijai, 
Slovakijai ir Slovėnijai oficialu
sis Vašingtonas sustabdė šių 
metų liepos mėnesį, po to, kai 
šios valstybės nesutiko įsiparei-

baudžiamajam teismui JAV pi
liečių. 

Baltųjų rūmų išplatintame 
pranešime G. W. Bush teigia, 
kad, „ginant valstybinius Jung
tinių Valstijų interesus, būtina 
atsisakyti pagalbos apribojimų 
„specifiniams projektams", tai 
yra, r emian t NATO plėtrą bei 
JAV kar ines operacijas Irake ir 
Afganistane. 

Š iemet birželį, dar prieš 
JAV sus t abdan t karinę pagal
bą, Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerijos ir JAV atstovai pa
sirašė sus i ta r imus dėl skyrimo 
Lietuvai pagal Užsienio gink
luotųjų pajėgų finansavimo pro
gramą 12 m l n . JAV dolerių 
vertės paramą. 

Lietuvos saugumo vadovas: slapta 
informacija galėjo nutekėti ir iš 

prezidento 
Vilnius, lapkričio 24 d. kysiąs, ar gali atmesti galimy-

(BNS) — Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vadovas 
Mečys Laurinkus neatmeta ga
limybės, jog prezidentas Rolan
das Paksas galėjo paviešinti 
jam vienam suteiktą slaptą in
formaciją. 

„Tai galima pasakyti tik ty
rimo pabaigoje. Dabar aš neno
rėčiau to taip kategoriškai teig
ti", pirmadienį Seime sakė VSD 
vadovas, pak laus tas , ar yra 
duomenų apie tokios informaci
jos nutekėjimą. 

M. Laurinkus teigė neatsa-

bę, jog s lap ta informacija galėjo 
nutekėt i iš paties prezidento. 
„Nea tsakymas į klausimą kar
tais ta ip pa t yra atsakymas", 
pažymėjo j is . 

J i s ta ip p a t nepaneigė, jog 
šiuo me tu a t l iekamas tyrimas 
dėl prezidentui teiktos slaptos 
informacijos nutekėjimo. 

VSD n u s t a t ė , jog apie 
Prez identūra i pateiktą slaptą 
informaciją žinojo prezidento 
patarėjo nacionalinio saugumo 
klausimais Remigijaus Ačo pa
žįstama Rena ta Smailytė. 

„Žuvėdra" — vėl geriausia pasaulyje! 

Lietuvių kariai Irake buvo patekę 
\ pasalą 

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(BNS) — Lietuvos kariai I rake 
patyrė tikro mūšio skonį — lie
tuvių grandis prieš porą savai
čių pateko į irakiečių pasalą ir, 
laukdama pastiprinimo, kovėsi 
su užpuolikais net apie dvi va
landas, rašo dienraštis „Res
publika". 

Nė vienas Lietuvos karys 
nežuvo, o jiems vadovavęs leite
n a n t a s Marius Steponavičius 
uz tai sulaukė praėjusią savaitę 
Irake viešėjusio prezidento as

meninės padėkos. 
Tai, kad grupė Lietuvos ka

rių Irake buvo patekusi į mirti
ną pavojų, paaiškėjo tik sekma
dienį Prezidentūroje, kur buvo 
švenčiama Kariuomenės diena, 
kai apie tai užsiminė pats prezi
dentas Rolandas Paksas 

Kariuomenės vadovybei ir 
šventes proga medaliais ir ordi
nais apdovanotų kariškių bū
riui sakydamas kalbą, R. Pak
sas paminėjo, jog Lietuvos ka
riai Irake Nuke l ta į 5 psl. 

Klaipėdos .,Žuvėdros" šokėjai antrus motus iš eilės tapo pasaulio Lotynų 
Amerikos sportiniu šokiu ansambliu čempionato nugalėtojais. Skaistės ir 
Ronaldo Idzeievici-j vadovaujamas ansamblis šeštadienį džiūgavo pa
saulio pirmenybėse Esene (Vokietija), apgindamas pernai Vilniuje iškovo
ta vardą. ..Žuvėdra" pasaulio čempione tapo trečią kartą. Klaipėdiečiai pa
saulio pirmenybių auksn yra iškovoję ir 1999 metais. „Žuvėdra" prieš tris 
savaites ("ekijoie tr'-rui karia lapo ir Europos čempionais. 

JAV prašymu 
suimtas 

vizas padirbinėjęs 
klaipėdietis 

V i l n i u s , lapkričio 24 d. 
(BNS) — Klaipėdos teisėsaugi
ninkai JAV pareigūnų prašymu 
penktadienį sulaikė uostamies
čio gyventoją Darių Reiką, rašo 
dienraštis „Respublika". 

Amerikiečia i , į ta r iantys 
klaipėdietį sukčiavimu ir pa
re igūnų papirkinėj imu, gau
nan t JAV vizą, prašo lietuvį iš
duoti j iems. 

Nors D. Reika yra Lietuvos 
pilietis ir, ka ip įtariama, nusi
kal t imas padary tas Lietuvoje, 
amerikiečiai nori jo ekstradici-
jos ir j au tvarko dokumentus 
dėl klaipėdiečio išdavimo. 

Je i l ie tuvis bus išduotas 
Amerikai Nukel ta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(ftemtantis AFP, R^oters. AP, fnte^3x. ITAR-TASS. BNS 

Jįnju agent&rų pranešimais.) 

JAV 
Vašingtonas. JAV Atstovų 

rūmai, sekdami Senato pavyz
džiu, pritarė įstatymo projek
tui, kuriame numatomos bau
dos ir kitos bausmės, įskaitant 
laisvės atėmimą, už nesankcio
nuotą elektroninių laiškų su 
įvairiausia reklama — vadina
mojo „spam" — siuntimą. Įsta
tyme piliečiams numatoma ga
limybė užregistruoti savo elekt
roninio pašto adresą nurodant, 
jog juo „spam" siųsti negalima. 
Tiems, kurie pažeis šiuos apri
bojimus, numatyta bausmė — 
200 dolerių už kiekvieną iš
siųstą nepageidaujamą laišką. 
Bendra baudos suma gali siekti 
6 mln. dolerių. 

JAPONIJA 
Tokyo. Japonija planuoja 

kartu su JAV gaminti raketas 
priešraketinės gynybos siste
moms, bet prieš tai teks per

žiūrėti Japonijoje pagamintos 
ginkluotės eksporto draudimą, 
pirmadienį pranešė laikraštis 
„Asahi Shimbun". Straipsnyje 
sakoma, kad Japonijos Gyny
bos ministerija norėtų jau per 
artimiausius keletą metų paga
minti kai kuriuos esminius ki
tos kartos raketų, kurias Tokyo 
ku r i a kartu su Vašingtonu, 
komponentus. 

IRAKAS 
i _j 

B a g d a d a s . JAV paskir ta 
Irako valdančioji taryba pirma
dienį uždraudė Dubajuje įsikū
rusios palydovinės televizijos 
„ai Arabiya" transliacijas iš 
Irako, apkaltinusi ją smurto 
kurstymu. Toks sprendimas 
buvo priimtas po to, kai televi
zija paskelbė Saddam Hussein 
padarytą garso įrašą, kuriame 
jis ragino kovotojus rengti iš
puolius prieš tarybos narius. 
Pasak tarybos pirmininko Ja 

lai as Talabani. tarybos nariai 
ruošiasi per Irako teismą pa
teikti ieškinį a rabų kalba 
transliuojančiai televizijai. Tai 
bus pirma prieš žiniasklaidą 
pradėta byla Irake po Saddam 
Hussein režimo žlugimo. 

į GRUZIJA j 
Tbilisis . Naujoji Gruzijos 

vadovybė ketina kreiptis į JAV 
ir paprašyti techninės pagalbos 
naujiems prezidento ir parla
mento r i nk imams surengti, 
pranešė dabar t inės Gruzijos 
prezidentės Nino Burdžanadzė 
ekonominės programos auto
rius Vladimir Papava. Buvęs 
Gruzijos vadovas Eduard Še
vardnadzė sekmadienio vakarą 
a ts is ta tydino spaudžiamas 
daug ia tūks tan t in ių mitingų, 
kuriuos surengė opozicija, pro
tes tuodama prieš į tariamus 
lapkričio 2 dieną įvykusių par
lamento r inkimų rezultatų 
klastojimus. 

pareiškė, kad, siekdamas pa
stūmėti įstrigus; taikos p?< 
są, Izraelio premjeras Ariel 
Sharon privalo pateikti rimtų 
pasiūlymų. Taip palestiniečių 
vadovas atsakė į sekmadienį 
Izraelio ministrų kabineto susi
tikime A. Sharon pasakytus žo
džius, jog jis „neatmeta viena
šalių veiksmų (taikos procesui 
atnaujinti) galimybės". A. Sha
ron taip ir nenurodė datų, kada 
bus imtasi tokių veiksmų. Tuo 
tarpu žiniasklaidą pranešė, kad 
Izraelis svarsto galimybe nu
griauti kai kurias žydų nau
sėdijas palestiniečių teritorijo
se kitoje Vakarų Krante stato
mos saugumo sienos pusėje ar
ba vietose, kurias sunku apsau
goti. 

RUSIJA 

ARTIMIEJI RYTAI 
Ramala , Vakarų Kran

tas. Palestinos savivaldos prem
jeras Ahmedas Qorei pirmadienį 

Maskva. Rusijos užsienio 
reikalų ministras Igor Ivanov 
mano, kad padėties pokario 
Irake sureguliavimo formulės, 
kurias siūlo šios valstybės lai
kinoji valdžia, neveikia. Jo nuo
mone, situacija Irake „greitai 
blogėja, o politine sumaištimi 
siekia pasinaudoti tiek vidaus, 

tiek užsienio įvairios pakraipos 
ekstremistai". Ministras mano, 
jog svarbiausias minėtų formu
lių trukumas yra tai, kad . jos 
rengiamos, neatsižvelgiant j 
plačių Irako liaudies sluoksnių, 
tarptautinės bendrijos nuomo
nes ir be reikiamos Jungtinių 
Tautų paramos". „Remiantis 
būtent šiais principais, pavyko 
atverti padėties sureguliavimo 
Afganistane perspektyvą", pa
žymėjo I. Ivanov. 

Maskva. Žuvusiųjų per 
gaisrą Maskvos Tautų draugys
tės universiteto bendrabutyje 
skaičius išaugo iki 32 žmonių. 
Milicijos duomenimis, medici
nos pagalba buvo suteikta 139 
nukentėjusiesiems. Gaisras se
name 5 aukštų bendrabutyje 
kilo pirmadienio naktį ir buvo 
užgesintas maždaug po trijų 
valandų. Bendrabutyje gyvena 
521 asmuo, daugiausia iš Kini
jos, Vietnamo, Etiopijos, Taičio. 
Afganistano, Tadžikistano, An
golos ir kitų valstybių. 

Omar paragino afganus vieny
tis prieš jų žemėse dislokuotas 
užsieniečių pajėgas, kurioms 
vadovauja JAV. Savo pareiški
me mula O m a r sako, kad va
kariečiai neištesėjo prieš dvejus 
metus duotų demokratijos ir at
statymo pažadų. M. Omar tei
gia, jog į JAV vadovaujamų pa
jėgų rankas patekę Afganistano 
žmones d a b a r yra pasmerkti 
žudynėms, suirutei ir nedory
bėms. 

INDIJA 

PAKISTANAS 
Islamabadas. Pagrindinis 

tahbų vadas mula Mohammad 

Del i . Indija pirmadienį pa
sveikino Pakis tano sprendimą 
vienašališkai paskelbti ugnies 
nu t raukimą prie abiejų valsty
bių ginčijamo Kashmyro ta rp 
Indijos ir Pakis tano dalijančios 
Kontrolės linijos ir pareiškė, 
kad jo a t s a k a s į ka imynės 
veiksmus bus „teigiamas". Ta
čiau Indija perspėjo, kad, sie
k i an t i lga la ikės taikos t a rp 
dviejų branduolinį ginklą turin
čių kaimyninių valstybių, būti
na sus tabdyt i islamo ekstre
mistų skverbimąsi per sieną į 
Indijos valdomą Kashmyro da-
lį 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 25 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KEIČIASI GYDYMO METODIKOS 
JUSTINAS PIKUNAS, PhD 

Pabaiga. Pradžia Nr.224 

Ne daug kas valgo vaisius 
ir daržoves 5-9 kartus per 
dieną, kaip 2002 m. rekomen
duoja kelios JAV valdžios 
institucijos. Sveiko organizmo 
galia pergaminti ir nu
kenksminti mažai tinkamus 
bei užterštus mitybos produk
tus yra stebėtinai didelė, bet 
ne viską gali išvalyti/dezin-
fikuoti, kai gauna oro, van
dens ir dirvožemio taršos nu
siaubtus augalų vaisius, juo 
labiau gaudamas sintetizuo-
tus ir tuo pačiu toksinių me
džiagų turinčius vaistus, nors 
ligoniui jie būtų ir gydytojo 
prirašyti. 

Nūdien yra kalbama apie 
naują vaistų klasę. Vyksta 
plataus masto moksliniai tyri
mai sukurti glikominius vais
tus sintetiniu būdu, išgaunant 
ir panaudojant vaisių-dar-
žovių turimus cukrinių bei 
kitų gydomųjų medžiagų che
minius kodus. Visgi sinteti-
zuoti oligosacharidai ir jų jun
giniai išliks tik kiek mažiau 
toksiški negu dabartiniai me
dikamentai. Aplamai vaistų 

naudojimas keisis, nes naujai 
sudaryti diagnostiniai instru
mentai suteikia vaizdinę 
informaciją apie patogeninius 
molekulių pasikeitimus ir 
tokiu būdu suteikia galimybę 
ankstyvam gydymui. Vaistus 
nukreipus į subląstelinį gydy
mą, nereikės laukti iki plaučių 
ar krūties ląstelės taps 
vėžinės; gydymas prasidės 
žymiai anksčiau. 

Kad surastume naujas ir 
skirtingas priemones sveika
tai atgauti arba jai stiprinti, 
verta pasižvalgyti po inter-
netą, pradedant 

w w w . n c c a m . n i h . g o v 
Norint patikrinti savo psichi
nės sveikatos stovį, žvelkite į 
galimybes, atsiveriančias 

www.psych-central.com 
taip pat į amerikiečių savigal-
bos šaltinį — 
www.mentalhelp.net/selfhelp/ 

Kadangi CNS (smegenys) 
atlieka kognityvias ir kitas 
asmenybines bei organiz-
mines funkcijas, yra būtina 
sustiprinti jų veikimą. Šiam 
tikslui vertingai pasitarnauja 
Jay Schneider bei kitų žinovų 

sprendimu acetyl-L—carni-
tine. Tai amino rūgštis, kuri 
padidina neuronų aktyvumą. 
Jo siūloma dienos dozė 1-3 g. 
Tarp kitų priemonių, smegenų 
veikimą aktyvina B grupės 
vi taminai , būtent t iaminas, 
niacinas, peridoksidas. Tiami
nas padeda organizmui ang-
liarūgščius metabolizuoti, o 
tai yra pirminis energijos šal
tinis smegenims. Atrodo, kad 
niacinas gelbsti trumpalaikei 
atminčiai ir suvokimui; peri
doksidas dalyvauja formuo
jant smegenų transmiterius. 

Augalų šaknys, lapai, 
žiedai 

Prisimintina, kad yra daug 
žolelių, krūmų ir medelių, 
kurie turi antioksidus, biofla-
vinus, oligosacharidus ir kitus 
vertingus sveikatai atgauti bei 
palaikyti elementus ir jų 
junginius. Plačiai išgarsėjęs 
yra alijošius, taip pat ra
munėlės ir alfalfa. Alijošius 
(aloe vera) auga sausame kli
mate ir turi apie 200 rūšių. 
Jame atrandame oligosacha
ridus manozę ir galaktozę, 
taip pat arabinozę ir kitus 
biologiškai veikiančius ele
mentus. Jo lapai ir šakelės tu
ri gausius polisacharidus 
(cukrų grandines), kurie tiek 
išoriai gydo, tiek iš vidaus 
veikia, kaip stiprios gydymo 
priemonės ir saugo gydomąjį 
nuo užkrėtimų. Manozės 

gausa stiprinančiai veikia 
imunitetą. Gausūs tyrimai 
rodo, kad alijošius yra efek
tyvus prieš bakterijas, viru
sus, grybelius, mikrobus, pelė
sius; jis mažina uždegimo 
apimtį. Alijošius yra naudin
gas gydant artritą, taip pat 
alergijas ir kitas ligas, saugo 
kepenis. Jo. skystis padeda 
gydyti kone visas ligas ir su
žeidimus, tačiau jis yra itin 
jautrus orui (deguoniui), todėl 
sunku jį užkonservuoti ir tuo 
būdu išlaikyti jo gydomąją 
galią. 

Iš ramunėlių pagaminta 
arbata veikia atpalaiduojan
čiai. Ji ramina nervus, teigia
mai veikia mitybinį traktą, 
padeda nusiraminti ir miegoti. 
Deja, ji nepatartina šierilige 
sergantiems. Alfalfa yra gausi 
mineralais, vitaminais ir chlo
rofilu, kurie yra puikiai išba
lansuoti ir lengvai įsisavina
mi. Ji turi visus žinomus vita
minus ir gali būti vartojama, 
kaip skystis arba daigų forma. 
Alfalfos gydomoji skalė yra 
labai plati: nuo artrito ir ast
mos iki anemijos ir vėžio ligų, 
nuo kepenų ir kraujo spaudi
mo iki mitybinio trakto sutri
kimų. Alfalfa turi visus mine
ralus, būtinus kaulų formav
imui. (Balch, p. 154) Alijošius 
ir alfalfa yra sunkiai pamai
nomos natūralaus gydymo ir 
sveikatos palaikymo priemo
nės. 

Avietės ir braškės pasižy-

APIE DIDŽIUOSIUS LIETUVOS VAISTINIŲ TINKLUS 
Stengdamiesi užimti di

desnę rinkos dalį 4 didieji Lie
tuvos vaistinių tinklai mažina 
vaistų kainas, spaudžia smul
kiuosius savininkus, ragina 
išnuomoti arba parduoti savo 
verslą. Praneša Gintaras 
Sarafinas. (, ,Laisvosios Euro
pos" radijas). 

Kasmet kiekvienas Lietu
vos gyventojas vaistams vidu
tiniškai išleidžia po 300 litų. 
Statistikos departamento duo
menimis, vienas namų ūkis 
vaistams skiria vidutiniškai 
po 4,5 proc. savo išlaidų. Visos 
vaistų rinkos apyvarta siekia 
beveik 1 mlrd. 200 mln. litų. 
Po to, kai „VP" grupė nu
sprendė užsiimti vaistų verslu 
ir sukūrė „Eurovaistinių" tin
klą, šioje rinkoje prasidėjo 
dideli virsmai, kainų karas, 
pasipylė kaltinimų lavina. 
_VP" grupė pradėjo gana ak
tyvų vaistinių vienijimo pro
cesą, įkūrė tinklą „Jungtinė 
farmacija". Tai supaprastino 
tinklui priklausančių vaistinių 
derybas su gamintojais, did

menininkais ir valstybės insti
tucijomis. Tinklas, įsigydamas 
vaistus, gauna didelių nuo
laidų, gali racionaliau pa
skirstyti reklaminių pinigų 
srautus. Vos įsiveržusios į 
rinką „Eurovaistinės" ėmė 
mažinti vaistų kainas, o kai 
kurios ėmė pardavinėti net už 
savikainą. 

Tai sukėlė vaistų rinkos 
senbuvių • nepasitenkinimo 
audrą. Ilgokai pasipiktinę, jie 
visgi nusprendė, jog agre
syviems „Eurovaistinių" žaidė
jams reikia parengti tinkamą 
atkirtį. Taip Lietuvoje prasi
dėjo skubus vaistinių vieniji
mosi procesas. Nemaža dalis 
ankstesnių savininkų savo 
vaistines turėjo parduoti arba 
išnuomoti savo verslą vais
tinių tinklams. Išsigandusios 
dėl savo ateities, daugiau nei 
200 anksčiau buvusių neprik
lausomų vaistinių, dauguma 
jų didmenininkės „Limedikos" 
klientai, susivienijo į Baltijos 
vaistinių grupę. Taip jos el
giasi, siekdamos išlikti nepri

klausomos nuo didžiųjų šalies 
vaistų prekybos tinklų. Šis tin
klas vaistinėms leidžia likti 
savarankiškomis, be to, joms 
nereikia mokėti jokio mokes
čio, tačiau susivienijusios iš 
gamintojų ar didmenininkų 
pirkdamos didelius kiekius 
vaistų, jos gali gauti ženklių 
nuolaidų. Taigi ir kitų tinklų 
vaistinės ėmė piginti vaistus, 
taip prasidėjo kainų karas ir 
nežabota konkurencinė kova. 

Anot Sveikatos apsaugos 
ministro, visi karai baigiasi 
taika, o iš dabartinių vaistinių 
karų labiausiai laimi vaistų 
pirkėjai. 

J. Olekas: 
— Karai visada baigiasi 

taika, kaip rodo istorija, o 
pirkėjams baigsis tuo, kad bus 
ir daug gerų, kokybiškų vaistų 
ir po truputį mažės kainos 
arba tas kainų augimas nebus 
toks, kad jis sukliudytų ga
limybę gauti gerus vaistus. 

6 Rokiškio rajono vaistinių 
savininkas ir provincijos vais
tinių asociacijos valdybos 

mi elagiko (ellagic) rūgšties 
gausa, kuri efektingai naikina 
vėžines ląsteles bet kurioje 
organizmo dalyje. įsisavinus 
šią rūgštį, ji patenka į kraujo 
tėkmę, kuri išnešioja ją po visą 
kūną; jei atrandamos origi
nalios arba metastazuotos 
vėžio ląstelės, jos yra naiki
namos. Morkos yra žinomos 
dėl jų gaminamo beta karoti
no, kuris veikia prieš širdies 
ligas, insultą, vėžį ir kitus 
sutrikimus. Valgant žalias 
morkas, taip pat gaunami šim
tai karatinoidų, kurie didina 
beta karotino efektyvumą. 
Tad kodėl nevalgyti jų žalių 
bent po vieną (jei didelė — 
pusės pakanka) per dieną? 

Česnakas padeda mažinti 
nerimą ir įtampą, palengvina 
kvėpavimą. Jis pasireiškia 
prieš auglių susiformavimą ir 
talkina širdies veikimui, 
mažindamas cholesterolį ir 
kraujospūdį. Ginsengas pade
da apsaugoti kūną nuo įtam
pos pasėkų. Smegenų funkci
joms ir kraujo apytakai pade
da „ginkgo biloba". Apyniai 
palengvina įtampą ir ner
viškumą, taip pat mažina troš
kimą gerti alkoholį. (Balch, p. 
608) Įtampai malšinti ir 
sveikatai gerinti žalios 
daržovės, vaisiai ir uogos yra 
sunkiai pakeičiamos priemo
nės. Minėti augalai reikšmin
gai padeda išlaikyti gerą 
sveikatą iki gilios senatvės. 

pirmininkas Saulius Jasiu-
levičius mano, jog po šios ko
vos, praėjus maždaug 2 
metams turėtų apskritai nebe
likti nepriklausomų vaistinių: 

— Nepriklausomų vais
tinių, ko gero, neliks esant da
bartiniam scenarijui, nes vis 
tiek bus vienokiu ar kitokiu 
būdu kooperuojamasi ar į 
Baltijos vaistinių grupę, į 
„Šeimos" vaistinių, ar „Ka
melijos" tinklą, kažkiek jung
sis tam, kad galbūt gautų 
išskirtinį tiekėjų dėmesį, iš
skirtines sąlygas, kažkokias 
nuolaidas... 

Šiandien iš 1,300 Lietuvoje 
veikiančių vaistinių pusė jų 
priklauso stambiesiems tin
klams, o kitos susibūrę į paly
ginti smulkius junginius, 
tebėra ir keliasdešimt neprik
lausomų. Senieji vaistinių sa
vininkai prognozuoja ir infor
muoja vartotojus, jog „Euro
vaistinių" tinklas ilgai tikrai 
nebus labdaros organizacija. 
Jie tiesiog siekia savo rankose 
sutelkti kuo daugiau vaistinių, 

o tuomet prasidės ir vaistų 
kainų augimas. Šiandien „Eu
rovaistinių" tinklui priklauso 
80 vaistinių. 70 vaistinių 
aprėpiančio „Kamelijos" tinklo 
prekybos vadovas Vidmantas 
Paplauskas teigia, jog tai 
nepagrįsti gąsdinimai, mat, 
ateityje bus ne viena monopo
lija, o 4 maždaug lygiaverčiai 
vaistinių tinklai. Jie ir toliau 
tarpusavyje aršiai konkuruos. 
ir dėl to vaistų kainos didėti 
neturėtų, jei jų nedidins ga
mintojai. V. Paplauskas mūsų 
radijui teigė: 

— Medikamentų kainos 
tikrai mažės, nes kiekvienas 
tinklas kažkokiu būdu sieks 
prisitraukti klientų į savo 
pusę, tai kiekvienas tinklas, 
norėdamas tai padaryti, be 
abejo, mažins kainas. Be 
abejo, ir tinklas gali laikyti 
mažesnes kainas, tuo labiau, 
kad jisai gauna žymiai 
didesnes nuolaidas... 

Anot Paplausko, Lietuvai 
negresia ir kita nelaimė, kurią 
pranašauja smulkieji vaistinių 
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savininkai, esą provincijos 
miesteliuose apskritai neliks 
vaistinių. Anot jo, šiandien 
„Kamelijos" tinklas turi keletą 
vaistinių rajonuose, kurios 
neduoda jokio pelno ir dirba 
ant nulio, tačiau nei dabar, nei 
ateityje nesirengia jų uždary
ti. 

Beje, vaistinės skundžiasi 
ne tik dėl milžiniškos kon-
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kurencijos ir itin numuštų 
kainų. Daugumai vaistinių 
grėsė bankrotas dėl stambių 
ligonių kasų įsiskolinimų už 
kompensuojamus vaistus. 
Bendras įsiskolinimas siekia 
net 180 mln. litų. Jeigu ne 
vaistų didmenininkų nuolai
dos ir sutikimas vaistus duoti 
skolon, tai dešimtys vaistinių 
būtų turėjusios užsidaryti. 

ŽINOVAI PATARIA 
PASKUTINIAI PATARIMAI PLANUOJANT MOKESČIUS 

ŠIAIS METAIS 

PARENGĖ JŪRATĖ GULBINAS, MBA, GPA 

Likus šiek tiek daugiau 
negu mėnesiui iki metų pabai
gos, reiktų prisiminti artė
jančius mokesčius. 

Šių metų pavasarį JAV 
Kongresas patvirtino daug 
pasikeitimų mokesčių įstaty
me, tačiau tai nepalengvino ei
linio mokesčių mokėtojo ap
skaičiavimų. Prognozuojama, 
kad kitais metais didesnis 

procentas gyventojų turės 
mokėti vadinamuosius alter
natyviai mažesnius mokesčius 
(alternative minimum tax -
toliau - AMT). Klaidingas ne 
tik pavadinimas, kuris žada 
mažesnius mokesčius, nes, pil
dant mokesčius pagal AMT, 
procentai yra šiek tiek mažes
ni, tačiau pašalinama daugelis 
mokesčių lengvatų. AMT 

kadaise buvo sugalvotas, no
rint priversti turtinguosius su
mokėti nors šiek tiek mokes
čių. Tačiau šis mokesčių ap
skaičiavimo būdas nebuvo per
žiūrėtas ir pakoreguotas pagal 
infliaciją. Dabartiniais laikais 
vis daugiau vidutinės klasės 
žmonių patenka į AMT pin
kles. Manoma, kad vyriausybė 
susigrąžins didžiąją dalį taria
mai prarastų pajamų, sumaži
nus mokesčius iš AMT mokėtojų. 

Gyventojai, iš kurių darb
daviai išskaičiuoja mokesčius, 
kurie neturėjo žymesnių pa
sikeitimų (vedybos, skyrybos, 
vaiko gimimas, kilnojamo ar 
nekilnojamo turto pardavi

mas), neturėtų rūpintis mo
kesčiais dabar, nebent jei jie 
turi problemų su IRS. Visiems 
kitiems, turėjusiems ar dar 
planuojantiems turėti pasikei
timų, patart ina pasikonsul
tuoti su mokesčių specialis
tais, dar nepasibaigus šiems 
metams. 

Pirmas žingsnis būtų pre
liminariai apskaičiuoti, kokios 
bus metinės pajamos ir kiek 
teks sumokėti mokesčių. 

Keletas būdų sumažinti 
mokesčius. 

Labdara. Pinigai ir daik
tai, paaukoti labdaringoms 
organizacijoms, sumažins jūsų 
pajamas. Jei turite daug akci

jų, kurių vertė išaugo, patarti
na jų neparduoti, o dalį pa
aukoti. Tokiu būdu sumažin
site savo pajamas tiek, kiek 
vertos buvo jūsų akcijos. Jokiu 
būdu neparduokite akcijų, jei 
ketinate paaukoti kokiai nors 
organizacijai didesnę sumą 
pinigų. Jūs sumokėsite mokes
čius už padidėjusią akcijų 
vertę. 

Atidėkite maksimalią su
mą į pensijos planą. Jei jūsų 
sutuoktinė nedirba, ji vis tiek 
gali turėti IRA pensijos planą 
(jūsų abiejų pajamos negali 
viršyti 150,000 dol., jei turite 
darbdavio pensijos planą). 

Atidėkite pajamas iki 

kitų metų. Jei darbdavys jums 
žada metų gale premiją, pap
rašykite, kad čekį išrašytų ki
tų metų sausio mėnesį. Jei tu
rite savo verslą, sąskaitas už 
gruodžio mėnesį išsiųskite ki
tų metų pradžioje. 

Atsiminkite, kad negalite 
neįskaičiuoti į pajamas neiš
keisto į pinigus čekio. Papras
čiausiai, laikydami čekį stal
čiuje iki sausio 2 dienos, jūs 
turėjote teisę į pinigus ir šie 
pinigai apmokestinami, nepri
klausomai nuo to, ar čekis 
buvo iškeistas į pinigus, ar ne. 

Sumokėkite kiek daugiau 
išlaidų iki gruodžio 31 dienos. 
Sumokėdami valstijų mokes

čius (statė tax) šiais metais, 
padidinsite savo valstybių mo
kesčių (federal tax) lengvatas. 
Tačiau jei jūsų pajamos yra 
gan aukštos, reiktų pasitarti 
su mokesčių specialistu, kaip 
išvengti ar sumažinti AMT. 

Jei pajamos šiais metais 
padidėjo, reiktų peržiūrėti, 
kiek sumokėjote mokesčių 
šiais metais. Jei mokesčių su
mokėta per mažai, balandžio 
15 gali tekti mokėti pabaudą. 

Peržiūrėkite savo investi
cijas ir planuokite pelną bei 
nuostolius. 

jurate@pacbell.net 
tel. 323-644-2790 arba 

323-666-0248 

KAD ŠVENTĖS TIKRAI BŪTŲ UNKSMOS 

Prieš šventes žmonės per
ka dovanas, dažniau keliauja į 
svečius, dažniau skuba ir 
užmiršta pagrindines atsargu
mo taisykles. Kad švenčių 
nuotaikos nesugadintų nelai
mingas atsitikimas. ADT apsau
gos agentūra pateikia gerų 
patarimų, į kuriuos verta 
atkreipti dėmesį. 

Atsargumas parduotuvėse 

— Pastatykite automobilį 

gerai apšviestoje vietoje, užra
kinkite duris ir nepalikite ry
šulių automobilio viduje — 
užrakinkite juos bagažinėje. 

—Būkite apdairūs par
duotuvėse, apsidairykite, kas 
aplinkui yra, ypač kai susigrū
da daug žmonių. Nekalbėkite 
bevieliu telefonu, nes tas kar
tais išblaško. 

— Nesineškite su savim 
daug pinigų, tik kredito ar 
debito kortelę. 

—Moterys: laikykite ran

kinuką arti savęs, jokiu būdu 
nepadėkite parduotuvės veži
mėlyje; vyrai: piniginę lai
kykite priekinėje ir užsegamo
je švarko ar striukės, ne 
užpakalinėje kelnių kišenėje. 

—Neapsikraukite ryšu
liais. Didžiuosiuose apsipirki
mo centruose yra spintelės, 
kurias galima išsinuomoti už 
nedidelę kainą, arba nuneš
kite ryšulius į automobilį, 
sudėkite į bagažinę ir pava
žiuokite į kitą vietą, prieš grįž
tant į parduotuvę. 

— Kai grįžtate į mašiną, 

turėkite raktus rankoje, nedel
siant įsėskite ir tuoj pat užsi
rakinkite duris. 

— Jei įmanoma, važiuo
kite dovanų pirkti su draugu 
ar drauge. 

Pirkimas internete 

— Pirkite tik iš žinomų, 
patikimų bendrovių. 

—Patikrinkite jų adresą 
ir telefoną, kad galėtumėte 
kreiptis, jeigu atsirastų prob
lemų. 

— Neskubėkite suteikti 
per daug smulkios informaci
jos apie save. Perkant per kom
piuterį, nereikalingas „Sočiai 
Security" numeris ar vairuoto
jo teisių numeris. 

— Būkite tikri, kad su
pratote visus papildomus mo
kesčius, kuriuos už daiktą rei
kės mokėti, pvz., persiuntimo 
išlaidas, valstybės ar valstijos 
mokesčius ir 1.1. 

—Pasirūpinkite, kad at
siųstas daiktas būtų prista
tomas, kai esate namie arba 
sužinokite, kur patys galite 

savo siuntinuką pasiimti jums 
patogiu laiku. 

Kad namai būtų saugūs 

— Nelaikykite gražiai 
suvyniotų dovanų kalno netoli 
išlaukinių durų. 

— Duris ir langus visuo
met laikykite užrakintus. 

—Nuvalykite sniegą nuo 
laiptų, šaligatvio ir į kiemą 
įvažiavimo keliuko. 

— Jeigu pirkote televi
zorių, kompiuterį ar kitą kurį 

elektroninį daiktą, supjaus
tykite dėžes, suriškite jas taip, 
kad daikto pavadinimo nebūtų 
matyti, tuomet išmeskite, kad 
šiukšlininkai paimtų. 

— Palikite kambariuose 
šviesas, įjunkite radiją ar tele
viziją, kai išvažiuojate iš namų. 

— Kai grįžtate namo, tu
rėkite raktus rankoje, kad 
nereikėtų per ilgai prie durų 
krapštytis, ypač jei glėbyje 
turite daug pirkinių. Apsidai
rykite aplinkui, ar visur ramu, 
ar neslankioja nepažįstami 
asmenys. 

http://www.nccam.nih.gov
http://www.psych-central.com
http://www.mentalhelp.net/selfhelp/
mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:jurate@pacbell.net


DEMOKRATIJA, SAVIVALDA, 
SAVIVALĖ 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 
Didžiuojamės, kad Lietu

vių kalba turi itin turtingą 
žodyną, tačiau patys tą turtą 
kaip kokie šykštuoliai slepia
me, „taupome", žodžius su
rašę į korteles, žodynus lai
kome lentynose, perdėm skoli
namės pakaitalus iš kitų 
kalbų. Jei tam tikrą dėmesį 
rodome maistui, kad jis būtų 
sveikas, nebūtų užterštas che
mikalais, pakeistas genetiš
kai, mūsų kasdienio bendravi
mo maistą - kalbą - dažnai 
vartojame skolintą, be pries
konių, užteršiame ją lietuvio 
kūnui ir sielai nepriimtinais 
priedais. Jei ekologija, moks
las tiriantis organizmų santy
kius su gyvenamąja aplinka, 
gyvosios ir negyvosios gamtos 
sąveiką taikomas gamtai, kas
dienei duonai, kasdieninės 
kalbos ekologijai dėmesio nėra 
ar jo permaža. Kasdienėje 
kalboje nevartojami savi 
žodžiai nuvertėja, pasimiršta, 
gyvoji kalba virsta dirbtiniu 
pakaitalu, puskalbe, žargonu. 

Kaip vis daugėja „gyvena
mosios aplinkos" ir mažėja 
gamtos, kaip civilizacija, glo
balizacija, demokratija, biuro
kratija ir kitokios „arijos" ir 
„atijos" kėsinasi į kalbą, keičia 
jos prigimtinį turinį, skonį. 
Kalbininkai neranda vertiniams 
atitikmenų, nespėja kurti 
naujiems daiktams ir reiški
niams žodžių naujadarų, o vi
suomenė neatsakingai priima 
svetimybes, pridėdama joms 
tik lietuviškas galūnes. Ne
aprėpsi visų sričių, neišvar
dinsi į mūsų kalbą įsiveržusių 
svetimybių, juolab, kad netu
rint tam atitinkamo išsimoks
linimo, nagrinėti kalbinius da
lykus ir teikti siūlymus būtų 
neatsakinga. 

Teatleidžia skaitytojas, kad 
rašinio įžanga ilga ir tarsi ne
atitinka jo pavadinimo. Ta
čiau, vartodami svetimybes, 
joms dažnai suteikiame ma
gišką galią, o kad už jų slypi 
labai paprasti dalykai nebe
matome. Tokių pavyzdžių pa
kanka, tačiau čia aptarsime 
vieną - žodį „demokratija", jo 
esmę. Šį žodį miklūs politikai 
labai dažnai vietoj įprasto var
tojimo jį naudoja savo tiks
lams nuslėpti, savivalei patei
sinti. 

Lietuvoje ir Vakarų pa
saulyje žinomas politologas, 
publicistas, vienas žymių Lie
tuvos laisvinimo veikėjų Va
karuose Vilius Bražėnas at
kreipė dėmesį į žodžio „demo
kratija", kuriam gražų vertinį 
„savivalda" turime, besaikį 
vartojimą. Manytume, kad iš 
tikrųjų be jokio reikalo tam 
tarpiniam žodžiui, tarsi bur
tažodžiui, teikiama kažkokia 
ypatinga reikšmė ir galia, jis 

lipdomas prie partijų pavadi
nimų, tarsi demokratinėje res
publikoje galėtų veikti ir ne
demokratinės partijos, juo pri
dengiama nedora gyvensena 
ar net tarnystė kitai valstybei. 
Politikai viešai porina apie 
demokratijos vertybes, tik kai 
reikia jas įvardyti, netenka 
amo. Taip, tikriausiai, nenu
tiktų, jei vartotume žodį „savi
valda", nes matytume, kad 
demokratija tėra valdymo 
būdas, mechanizmas, kuris, 
išskyrus visuomenės įtrauki
mą į valstybės valdymą, kito
kių savybių neturi. Įsižiūrėjus 
į tą mechanizmą iš arčiau ma
tysime, kad jame jokių verty
bių nėra, o ydų pakanka. Deja, 
geresnis valdymo mechaniz
mas dar neišrastas. 

Graikų kalbos žodis de
mokratija reiškia liaudies val
džią. Kadangi visi visų valdyti 
negali, per rinkimų mecha
nizmą išrenkami (pasamdomi) 
liaudies atstovai tvarkyti vals
tybės reikalus - valdyti. Tie 
atstovai išrenkami piliečių 
daugumos valia. Svarbiais 
valstybei klausimais rengiami 
referendumai, kuriuose pilie
čiai pasisako už arba prieš 
siūlomą sprendimą. Sprendi
mą vėl lemia daugumos valia. 
Taigi valios kokybė yra ne 
savivaldoje, ne mechanizme, o 
liaudyje (piliečiuose). Valia, 
kaip žinia, gali būti gera ir 
bloga. Valios gali visai nebūti. 
Kaip į valios kokybę atsilieps 
savivaldos mechanizmas? Nie
kaip, nes savivaldos akiratyje 
valios kokybės nėra, jai svar
bu, kad tik būtų išreikšta bet 
kokia, tačiau daugumos valia. 

Demokratijos garbintojai, 
tvirtindami, kad žmonių valia 
yra Dievo valia, veda į klai-
datikystę, sudievina žmogų.'1 

Daugumos dievažmogių valia 
išrinkti atstovai priiminėja 
įstatymus, kurie gali prasi
lenkti su tiesa ir teisingumu 
(mūsų patirtis tai patvirtina), 
smukdyti dorovę ir, greta to, 
leisti dievažmogiui daryti 
viską, ko nedraudžia įstaty
mas. Demokratijos mecha
nizme stabdžių nei draudimui, 
nei leidimui nėra; stabdžiai -
liaudyje. Ir čia gali (taip yra 
buvę) įvykti netikėtas virs
mas: demokratija virsta savi
vale, o kraštutinė tokio virsmo 
pasekmė - visų visiems tironi
ja. Jei vienvaldys (monarchas) 
visuotinę tironiją vykdyti ne
sistengs, tai visų ar dalies vi
suomenės (vienos partijos) ti
ronija visiems įmanoma. To
kią tironiją, vadintą demokra
tiniu centralizmu, dešimt
mečius vykdė darbo liaudies 
„gynėja" komunistų partija. 
Ar neturime panašumų dabar
tiniame Lietuvos valdyme? 
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Danutė Bindokienė 

Iškilmingame karių parade žygiavo ir moterys. A lg i rdo S a b a l i a u s k o (ELTA) nuotr. 

KARIAMS PREZIDENTAS LINKĖJO TIKĖJIMO, MEILES, 
VILTIES IR RAMYBĖS 

Iškilminga karių rikiuote 
bei paradu sostinės Katedros 
aikštėje sekmadienį, lapkričio 
23 d., paminėtos 85-osios Lie
tuvos kariuomenės įkūrimo 
metinės. 

Katedros aikštėje išsirikia
vusius karius pasveikino 
prezidentas Rolandas Paksas, 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius, kariuomenės 
vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis. 

„Lenkiu galvą prieš tuos 
žmones, kurių dėka kariuo
menė buvo įkurta ir prieš tuos, 
kurie padarė ją tokią, kokia ji 
yra dabar", - sakė R. Paksas 
kreipdamasis į karius. J i s 
palinkėjo kariams ramybės, 
vilties, meilės ir tikėjimo. 

Sveikindamas karius su 
švente krašto apsaugos ministras 
L. Linkevičius prisiminė ir tuos, 
kurie šiuo metu karinę tarny
bą atlieka toli nuo Lietuvos. 

Kokiomis aplinkybėmis 
prieš 85-erius metus kūrėsi 
šalies kariuomenė, kaip didvy
riškai kovojo partizanai, prie
šindamiesi sovietiniams oku
pantams susirinkusiems pri
minė kariuomenės vadas gen. 
mjr. J. Kronkaitis. 

Žuvusieji už tėvynės ne
priklausomybę pagerbti tylos 
minute. 

Vėliau nuo Gedimino kal
no papėdės iš senovinių pat
rankų Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus istorijos klubo nari
ai iššovė tris salves: už Lietu
vą, už kariuomenę ir už Vilnių. 

Šventė sostinėje baigėsi 
iškilmingu karių paradu. Pa
našūs renginiai vyko ir kituo
se didžiuosiuose miestuose. 

Lygiai prieš 85-erius metus 
išleistas pirmasis įsakymas 
Lietuvos ginkluotosioms pajė
goms. Jau 1918 metais naujos 

kariuomenės laukė pirmasis 
išbandymas - iki 1920 metų 
trukusios Lietuvos laisvės ko
vos su rusų bolševikais, ber
montininkais ir lenkais. 

Pirmosios nepriklausomy
bės metais Lietuvos kariuo
menėje buvo 9 pėstininkų, 4 
artilerijos ir 2 kavalerijos pul
kai, aviacija ir karo technikos 
dalys — pagalbinė kariuome
nė, kurią sudarė inžinerijos, 
geležinkelininkų, ryšininkų ir 
transporto padaliniai. 

Paskelbus Nepriklauso
mybę pirmasis išbandymas 
savanorių karių laukė lemtin
gomis 1991-ųjų sausio dienomis. 

Prezidento vadovaujamas 
ginkluotąsias pajėgas dabar 
sudaro sausumos kariuomenė, 
oro ir jūrų pajėgos. Lietuvos 
kariai dalyvauja tarptautinėse 
pratybose ir taikdariškose 
misijose. (Elta) 

Savivaldos mechanizmą 
lengvai pažeidžia savivalė. Su 
išklibintu ar išgverusiu me
chanizmu darbo kokybiškai 
nepadarysi; valstybės valdy
mui jis gali lemti ligūstą raidą 
bei kitokias nepageidautinas 
pasekmes. Antai per savivalę 
mechanizmas mūsų tautinėje 
valstybėje (ji 1918 m. sukurta 
ir 1990 m. atkurta tautiniu 
pagrindu) nevertina tautišku
mo, nedraudžia veikti valsty
bėje kitataučių politinėms 
partijoms (Lenkų rinkimų 
akcija. Rusų sąjunga), įteisin
tos net jų frakcijos su 
atitinkamomis privilegijomis 
Seime. Kuriai valstybei ir ko
kiai tautai jos atstovauja, kam 
palankios, rodo jų elgesys. 
Nevertinama ištikimybė vals
tybei (lojalumo cenzas); šių 
dienų keturių seimūnų, jau 
keturiais komunarais vadina
mų, linkčiojimai baltarusiškai 
„tvarkai" tik patvirtina, kad 
stokojančiųjų ištikimybės savo 
valstybei Seime netrūksta. 
Nevertinamas renkamųjų išsi
lavinimas, moralumas. Tau

tos išrinktasis studentas ne
akivaizdininkas V. Šustaus
kas nuo alkoholio- apkvaišęs 
viešai kvailioja, bufnoja, o 
išgveręs savivaldos (savivalės) 
mechanizmas tokį elgesį pa
kenčia. Ar ne dėl moralumo, 
sąžinės, politinės kultūros ir 
išprusimo stokos išrinkti tau
tos atstovai sauvaliauja sau 
skirdami nepelnytai didelius 
atlyginimus, premijas, pensi
jas, privilegijas, pataikaudami 
kenksmingo verslo atstovams, 
leidžia azartinius lošimus, 
alkoholio reklamą, kėsinasi 
legalizuoti naminės degtinės 
gamybą, prostituciją bei kitokius 
krikščioniškai šaliai nepriimt
inus dalykus. Vien išrinktųjų 
kalbų pasiklausius, kai seimū-
nas viešai blevyzgoja, minis
tras atleidimą iš darbo vadina 
išspyrimu, o premjeras susi
dorojimą - išdūrimu (ne
švankaus rusiško žodžio verta-
las), nuo tokios savivaldos, vir
tusios savivale, darosi koktu, 
nusigręžti norisi. 

Savivaldos mechanizmas 
neapsaugotas nuo atsitiktinių 

sutrikimų, gedimų. Svarbu, 
kad jis netrūnytų, neišsigimtų 
į savivalę, netaptų vien me
chanizmo pavidalu be naudin
go turinio. Mechanizmo „tech
ninei priežiūrai", tobulinimui 
galimybės neribojamos; kokią 
savivaldą turėsime, priklau
sys nuo rinkėjų ir renkamųjų 
valios, nuo jos kokybės. O 
kokybė įgyjama vykdant ne 
dievažmogių, o Dievo valią. 
Kokybė - ne savivaldos me
chanizme, o mumyse. 

Demokratija nuo savo pir
mykščio pavidalo pakankamai 
nutolo, todėl ir vadinti ją anuo 
vardu nebederėtų. Antai ro
mėniškoji demokratija pilie
čiais nepripažino „negarbingų 
žmonių". Prie tokių buvo pri
skirti cirko artistai, skolinin
kai ir prostitutės. Atgavusi ne
priklausomybę Lietuva, demo
kratiją suvokusi kaip savivalę, 
užsienyje gyvenančius lietu
vius priskyrė prie „negarbingų 
piliečių" (nesuteikė pilietybės) 
ir tuo pat metu pilietybę su
teikė šalies okupantės atsto
vams. Nukel ta į 5 psl. 

Nesidrovėkime prašyti, 
bet mokėkime padėkoti 

Už poros dienų ši, mus 
priglaudusi, svetinga 
šalis švęs vieną pras

mingiausių metinių švenčių — 
Padėkos dieną. Tai iš esmės 
nei religinė, nei valstybinė 
šventė, tačiau turinti senas 
tradicijas, kildinamas iš pat 
pirmųjų europiečių imigrantų, 
pasiekusių Amerikos krantus. 

Kaip daugelis ankstesnių
jų bei vėlesniųjų lietuvių imi
grantų, taip if anie, daugiau
sia anglai, nerado aukso obuo
lių, augančių ant „naujojo 
pasaulio" medžių. Nerado jie 
nei paruoštų butų, nei pagal 
savo specialybę bei išsilavi
nimą darbų. Kelis mėnesius 
praleidę laivuose (tai ne šių 
dienų prabangūs keleiviniai 
laivai, siūlantys keleiviams 
įvairiausius patogumus bei 
pramogas), jie čia rado ne tik 
pačias nepalankiausias sąly
gas, bet ir nedraugiškus vieti
nius gyventojus, kurie netru
ko nusivilti „baltaodžiais" ir 
jų tikslais, atvedusiais į šią 
Atlanto pusę. 

Galbūt pati pagrindine 
daugelio nesėkmių priežastis 
buvo tai, kad šie imigrantai, 
vos pastatę koją „naujojoje že
mėje", mėgino susikurti visai 
tokį pat gyvenimą, kurį paliko 
savo tėvynėje. Nepaisant, kad 
daugelis jų ryžosi vykti į Ame
riką, tikėdamiesi čia rasti lais
vę, ypač religinę, nes gimtinė
je buvo persekioti už savo įsi
tikinimus, į naująją šalį kaip 
tik atsivežė tolerantiškumo 
stoką vietinių gyventojų at
žvilgiu. Neilgai trukus, pra
džioje europiečiams draugiški, 
indėnai tapo jų priešais. 

Tik kiet& darbu ir ryžtu il
gainiui patys didžiausi sunku
mai buvo nugalėti, europie
čiams imigrantams (populiari
ai čia vadinamiems piligri
mais) pavyko įleisti šaknis: 
aplinkiniuose miškuose knibž
dėjo laukinių žvėrių ir paukš
čių, upėse ir ežeruose — žuvų. 
o derlingoje žemėje pasėtos (iš 
Europos atsivežtos) sėklos 
davė neblogą pirmąjį derlių. 
Imlesnieji visgi pasimokė iš 
vietinių gyventojų, kad kai 
kuriems kultūriniams auga
lams, kaip kukurūzams, mo
liūgams ir pan., čia tinkames
nės sąlygos, kaip euro-
pietiškoms atmainoms. 

Badą nuo durų nuvijus, 
kaip istorija (žinoma, šiek tiek 
suromantinta) pasakoja, buvo 
švęsta pirmoji Padėkos diena. 
Šie piligrimai — imigrantai iš 
Europos — buvo giliai religin
gi. Dešimt Dievo įsakymų, Šv. 
Raštas, griežtas nuodėmės 
pasmerkimas, nusidėjusiems 

skiriamos viešos bausmės ir 
bendra visos bendrijos malda 
buvo pagrindas, ant kurio jie 
kūrė naują gyvenimą Ameri
koje (ant tų pačių pamatų bu
vo sukurtos ir Jungtinės Vals
tijos, ir ypač jų Konstitucija). 
Ateistams ar agnostikams toje 
bendruomenėje vietos nebuvo. 
Nebuvo jos ir pagonims, tad 
vietiniai gyventojai buvo ver
čiami krikštytis, atsisakyti 
savo „gėdingų" papročių ir 
„netikrų" dievų. 

Kai kas šiais laikais mėgi
na tvirtinti, kad tai nebuvusi 
Padėkos Dievui šventė, o eili
nė derliaus nuėmimo puota — 
piligrimai, užbaigę rudens 
darbus laukuose ir pasirūpinę 
maistu žiemai, suruošė pokylį, 
kuriame dalyvavo ir indėnai. 
Taip daugeliui atrodo pato
giau: pakanka išsikepti kala
kutą, stalą apkrauti įvairiais 
kitais patiekalais, sukviesti 
visą šeimą ir papietauti. Šią 
Padėkos dienos versiją mėgsta 
ir prekybininkai, nes kuo grei
čiau „atlikus visas Padėkos 
šventės ceremonijas', bus gali
ma pasinerti į Kalėdoms pasi
ruošimo azartą. Visgi netenka 
abejoti, kad piligrimai nepa
miršo dėkoti Dievui, nes tikė
jimu ir malda buvo paremta 
visa jų kasdienybė. 

Iš esmės visi mes esame 
piligrimai. Keliaujame Žemės 
keliais, ieškome geresnio gy
venimo, kartais jį randame ir 
„iškeliame derliaus puotą", 
bet pamirštame padėkoti vy
riausiam tos puotos Šeiminin
kui, be kurio palaimos nieko 
nebūtume pasiekę. Prašyti 
mokame visi. Kai tik įsinarp-
liojame į gyvenimo sunkumus, 
tuoj šaukiame ..Viešpatie, 
padėk, gelbėk, duok!" Mokame 
ir murmėti, jeigu ne taip 
sekasi, kaip norėtume. Tik 
kažkodėl labai nenoriai dėko
jame už gautas malones... 

O dėkoti turime už ką. Net 
patys vargingiausi, patys la
biausiai gyvenimo nu
skriausti, save laikantys ne
laimingais. Tik apsidairykime 
aplinkui, ypač į tuos. kurie yra 
su mumis: mūsų šeimos na
riai, mūsų artimieji. 

Pirmieji europiečiai imi
grantai, atsidūrę šiame že
myne, su nepasitikėjimu ir net 
panieka žvelgė į čia rastus vie
tinius gyventojus, tačiau ilgai
niui suprato, kad be jų pagal
bos negalės išgyventi. Mums 
visiems reikia ir žmonių, ir 
Dievo pagalbos, tad mokėkime 
ir patys ištiesti pagalbos ran
ką, o už vis labiausiai — 
mokėkime padėkoti! 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 

Nr. 12 
JUOZAS KONČIUS 

Toliau laikraštis pastebi, 
kad, negalėdami sugrįžti į 
namus, jaunuoliai užblokavę 
Savanorių prospektą ir protes
tavę — tai pailiustruoja ir 
nuotrauka. Dauguma gatvėje 
likusiųjų, buvę iš Kauno ir 
Klaipėdos. Visa tai įvykę dėl 
rengėjų nerūpestingumo, kad 
nepasirūpino užtektinai auto
busų ir maždaug 300 daini
ninkų atsidūrę vidurnaktį 
gatvėje. Sensacijų dienraštis 
lyg šlapia mazgote tekšteli 
šventės rengėjams per veidą, 
iškeldamas ir sureikšminda
mas šį mažą incidentą, prieš 
kurį turi nublankti visos 
savaitės didingieji renginiai 
bei rengėjų darbai ir triūsas. 
Kaip turėjo į tai reaguoti 
rengėjai, skaitydami tokį 
dienraščio gražbyliavimą — 
graužti nagus ir dėl savo 

kaltės muštis į krūtinę. Girdi, 
jeigu toliau taip reikalai 
klostytis, kitos tokios šventės 
gali ir nebebūti. Argi šitokį 
vedamąjį po šventės, kurios 
didingi renginiai tęsėsi visą 
savaitę, dienraštis tik tiek 
tesugalvojo, ar turėjo noro 
parašyti. Šventei praėjus, jie 
nesurado nieko parašyti, kuo 
būtų buvę galima pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti. 

Bet palikime ketvirtajai 
valdžiai atstovaujantį dien
raštį, juk tai jėga ir nieko čia 
nepadarysi. Geriau grįžkime 
prie koncerto programos. 

Pirmoji programos dalis 
buvo pradėta dainomis tau
tiniais motyvais. Dainavo miš
rus, vyrų ir moterų chorai. 
Vėliau, chorui atliekant tokias 
dainas, kaip A. Raudonikio 
„Vien tik tango", V. Kernagio 

„Mūsų dienos kaip šventė" est
radoje pasirodė, lietui nesusto
jant ir publiką žavėjo estra
diniai Klaipėdos „Žuvėdros" 
ansamblio šokėjai. 

Įspūdingai skambėjo inst
rumentinė programos dalis 
„Gauskit trimitai". Kai užgrojo 
dūdos, atrodė, kad jų trenks
mas prasklaidys ir lietaus 
debesis. O jis nesiliovė, bet 
dūdoriai jo nepabūgo. 

Vaikų entuziazmas liejosi 
visą laiką per kraštus, o ypač 
atl iekant jiems skirtą pro
gramos dalį — „Vilčių Nemunai". 

Paskutinė programos dalis 
„Šviesa amžinoji dainos", ver
tė susikaupti ir pamąstyti, o 
ne vienam klausytojui gal ir 
ašara skruostu nuriedėjo, 
įspūdis buvo nepamirštamas: 
dainavo masinis choras, įsi
jungė dūdų orkestras bei kiti 
instrumentai . Jaudinančiai 
nuskambėjo V. Augustino „Tė
vyne mūsų", G. Abariaus 
„Šviesa amžinoji dainos". G. 
Svilainio „Gimtinei" ir J. 

Naujalio, Maironio žodžiai, 
„Lietuva brangi". J šią dainą 
— giesmę įsijungė šventės 
dirigentai ir sustojusi minia. 
Jautr iai ir didingai nuskam
bėjo šie paskutiniai Dainų 
dienos akordai. Po koncerto 
dar ilgai padangėse blykčiojo 
ir mirgėjo ugnies salvės. 

Trumpai paminėjau didžiuo
sius Pasaulio dainų šventės 
renginius, bet jų būta kur kas 
daugiau. Kiekvieną dieną vy
ko jų ne vienas, o po keletą, tik 
spėk apeiti. Kiek suspėjome, 
tiek dalyvavome. Paminėtini 
kiti šventės metu vykę rengi
niai: Lietuvių tautinio kostiu
mo pristatymas, Vidmanto 
Bartulio kūrinio „Mūsų Lie
tuva" premjera Katedros aikš
tėje, Liaudies meno parodos 
atidarymas, Kanklių ansamb
lių popietė — „Skambėkite 
kankliai", pučiamųjų orkestrų 
žygiuotė „Vario audra". Be to 
vyko karaliaus Mindaugo 
paminklo atidengimas ir 
Karaliaus Mindaugo tilto per 

Nerį atidarymas. Liaudies 
meno parodos atidarymas, o kur 
dar „Pilėnų" operos pastatymas 
Trakuose, ir daug daugiau. 

Vieną tokių renginių, kurį 
aplankėme, buvo Mokytojų 
namų kiemelyje vykęs Mėgėjų 
teatro pristatymas. Turėdami 
laisvą valandėlę, trumpam 

•užsukome pasidairyti, kaip 
gyvuoja vaidybos menas už 
sostinės ribų. Repetavo Skuo
do Pr. Žadeikio gimnazijos 
mokiniai 12-os klasės mokines 
Ingos Lukšaitės parašytą imp
rovizacinę dramą „Noriu nu
mirti laimingas". Vaidyboje 
daug nuoširdaus jausmo, 
netrūksta jaunatviško humoro 
ir dramatinės įtampos. Kiek iš 
repeticijos supratau, viskas 
baigėsi laimingai, niekas tra
giškai nemirė. Vaidintojų aiš
ki tarsena, nei vienas neže
maičiavo, kalbėjo aiškiai, ne
mikčiojo. Grupės vadovė buvo 
mokyklos direktorė, lietuvių 
kalbos mokytoja Audronė 
Pitrienenė. Rengėjai kvietė 

Giedrė ir-Juozas Končiai Lietuvoje, prie ..Berneliu užeigos" 

atvykti rytojaus dieną į prem
jerą, tačiau tą dieną tuo pačiu 
laiku jau mūsų lauke „Velnio 
nuotaka". 

Taip nepaprastai greitai 

prabėgo mūsų savaite sostinė
je, atėjo laikas atsisveikinti su 
Vilnium ir Pedagoginio uni
versiteto bendrabučiu. 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

BAŽNYČIOS PAMATAS 
ARKTVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Evangelijoje yra pasakoji
mas apie Jėzų, atėjusį į Je
ruzalės šventyklą ir pasipikti
nusį pamatytu vaizdu. Ten 
viską užgožė prekybos jau
čiais, avimis ir balandžiais 
šurmulys, pasiekęs net šven
tyklos vidų. Tuomet, rašoma 
Evangelijoje, „susukęs iš vir
vučių rimbą, jis (Jėzus) išvijo 
visus juos iš šventyklos, išvarė 
avis ir jaučius, išbarstė keitėjų 
pinigus, išvartė jų stalus. 
Karvelių pardavėjams jis pa
sakė: 'Pasiimkite savo paukš
čius ir iš mano Tėvo namų 
nedarykite prekybos namų!'" 

Toks Jėzaus elgesys nuste
bino ir papiktino ten buvusius 
žydus. Jie klausė: „Kokį ženk
lą mums galėtum duoti, jog 
turi teisę taip daryti?" Jėzus 
nurodė ženklą, amžiais liudi

jantį, jog jis yra Dievo namų 
Viešpats. Tas ženklas — tai jo 
mirtis ir prisikėlimas. Jėzus 
kalbėjo: „Sugriaukite šitą 
šventovę, o aš per tris dienas 
ją atstatysiu!" 

Greitai pikti žmonės, pri
kalę Jėzų prie kryžiaus, pikt
džiugiškai nurims, manydami, 
jog sunaikino ne tik Palestinos 
Mokytoją, bet ir jo palikimą — 
Evangeliją ir Bažnyčią. Tre
čiąją dieną prisikeldamas iš 
mirties, Jėzus iškalbingai pri
mins visam pasauliui, jog jis 
yra gyvybės ir mirties Vieš
pats, tariantis paskutinį žodį, 
kuriam visa turi nusilenkti. 

Pasakojimas apie Jeruza
lės šventyklą suteikia progą 
pamąstyti ne vien apie pas
tatytą iš akmenų ar plytų, bet 
ir apie tą Bažnyčią, kurios, 

Jėzaus žodžiais tariant, ir pra
garo vartai nenugalės. 

Jėzus Kristus įkūrė Baž
nyčią, susidedančią iš gyvųjų 
plytų — Švč. Trejybės vardu 
pakrikštytų žmonių, savo gy
venimą statančių ant Kristaus 
Evangelijos ir bandančių sekti 
savo dieviškuoju Mokytoju. 

Ši Bažnyčia pastatyta ne 
kažkokioje sterilioje aplinkoje, 
kurioje nebūtų blogio bacilų, 
nuolat bandančių prasi
skverbti į jos vidų. Ji yra pa
saulyje, kad būtų miestas ant 
kalno, uždegtas ir šviečiantis 
žiburys, žemės druska, sau
ganti pasaulį nuo moralinio 
sugedimo. 

Į Bažnyčią yra pakviesti 
žmonės iš visų kelių ir kryžke
lių — teisieji ir nusidėjėliai, 
nes Dievas myli visus ir visus 
nori išgelbėti. Net artimiau
sieji Jėzaus mokiniai nebuvo 
tobuli; net iš jų tarpo atsirado 
savo Mokytoją išdavęs Judas. 

Nesuvokiantys Bažnyčios 
esmės, nuolatos svaido į ją 
piktus kritikos akmenis. Jų 
manymu, ko verta Bažnyčia, 
jei jos nariai — kunigai ir ti
kintieji — klysta kaip ir kiti 
žmonės. Pasak jų. kodėl turė

tume klausyti Bažnyčios, jeigu 
joje taip pat yra blogio. Kodėl, 
eidami pas Dievą, turime nau
dotis tarpininkais, galbūt nuo-
dėmingesniais už mus pačius. 
Šiuose priekaištuose yra toji 
tiesos dalis, jog Bažnyčią su
daro ne' angelai, ir ne ange
lams ji skirta, bet silpniems, 
klystantiems, tačiau į išga
nymą einantiems šios žemės 
keleiviams. 

Bažnyčioje šalia uolių ku
nigų visuomet bus ir tokių, ku
rie suteiks daug skausmo, da
rys negarbę ir trikdys žmonių 
tikėjimą. Bažnyčioje visada 
yra reali grėsmė, kaip anuo
met Jeruzalėje, kur atėjusius 
žmones pasitikdavo ne Dievo 
garbei skambančios giesmės, 
bet gyvulių bliovimas ir par
davėjų bei pinigų keitėjų bal
sai. 

Bažnyčia gyva ir amžina 
ne dėl to. kad joje yra ištikimų 
vyskupų, kunigų arba kad ji 
turi minias šventųjų. Ji šventa 
ir amžina dėl Jėzaus Kristaus, 
mirusio ir prisikėlusio, paža
dėjusio atsiųsti Šventąją Dva
sią, kuri veiks per amžius, ves
dama Dievo tautą išganymo 
keliu. 

Žmonės gali būti tik geri 
ar mažiau geri įrankiai amžių 
Viešpaties rankose. Todėl ne
reikia baimintis išgirdus apie 
tariamą Bažnyčios krizę ar 
išvydus tikrai nepavyzdingą 
vieno ar kito kunigo gyvenimo 
faktą. Visuomet Bažnyčioje 
atsiras silpnų, bailių ir net 
išduodančių Kristaus misiją, 
tačiau joje nuolat skambės 
Kristaus pažadas: „Aš esu su 
jumis iki pasaulio pabaigos". 

Suvokdami Bažnyčios 
amžinumą ir džiaugdamiesi 
Dievo Dvasios nuolatiniu vei
kimu, nepasiduokime nesvei
kam neveiklumui, tarsi Die
vas turėtų viską už mus nu
veikti, o mes galėtume likti 
pasyvūs stebėtojai. Išganymo 
istorijoje esame svarbūs visi 
— dvasininkai ir pasauliečiai, 
ir visi esame kviečiami skai
tyti laiko ženklus ir į juos 
atsiliepti. Nūdienos laiko žen
klai kviečia mus į didesnę tar
pusavio vienybę ir didesnį 
angažavimąsi būti aktyviais 
Bažnyčios nariais, turinčiais 
drąsos su savo Mokytoju ken
tėti, net būti kryžiuojami, bet 
visuomet spinduliuojantys 
prisikėlimo viltimi. Advento malda. Vytauto Maželio nuotr. 

KO LAUKIAME? 

Kol dar ko nors laukiame, 
ko nors tikimės, tol mumyse 
gyvena viltis. Kuomet jau nie
ko nebelaukiame, mūsų gyve
nimas apsisiaučia tamsia ir 
sunkia nevilties skraiste. 

Šiuolaikinis žmogus ta
čiau labai nemėgsta laukti. 
Jam laukimas — tai kančia, 
tuščias laiko leidimas. Priverstas 
laukti vos kelias minutes, nū
dienis skubantis keleivis tuo
jau sunerimsta, tuojau trypia 
kojomis arba nekantriai spau
džia automobilio signalą. Jis 

SES. ONA MIKAILAITE 
širsta, pyksta, gal -net nu
sikeikia... 

Kasmetinis Advento šven
timas ta i nauja bažnytinių 
metų pradžia — Kristaus lau
kimo išgyvenimas iš naujo. Jo 
Karalystės ilgėjimasis, dvasi
nio alkio mumyse žadinimas. 
„Alkstančius jis gėrybėmis 
apdovanoja, turtuolius tuščio
mis paleidžia" (Lk 1, 52), 
giedojo dangiško kūdikio be
laukdama Marija. 

Evangelistas Jonas Kris
taus nužengimą į tamsią mū

sų žemę vaizduoja it šviesos 
blykstelėjimą ūkanose pa
skendusiai žmonijai, kurioje 
rusena mažytis didžiojo Gėrio 
ilgesys. 

Šįmet Lietuvoje kapucinas 
tėvas Stanislovas sulaukė ir 
Bernardinių bažnyčioje Vil
niuje iškilmingai šventė savo 
gyvenimo 85 metus. Ta proga 
išleido mažą knygelę pavadin
tą „Atsidūsėjimai". Kažkas 
taikliai pasakė, jog čia mažai 
parašyta, bet daug pasakyta. 
Ogi dažniausiai mūsų spaudo
je bei leidiniuose daug prirašo
ma, bet mažai pasakoma. 

Ir štai toje mažutėje kny-
gelytėje tėvas Stanislovas taip 

apibūdina žmogaus ilgesį: 
Viešpatie, Tu esi Šviesa! 
Taip Tave yra pavadinę 
saulėtas dienas mylintys 
žemės vaikai. 
Viešpatie, jie norėjo, 
kad Tas, kurio jie ieško 
kiekvienu savo atsidūsėjimu, 
būtų toks pats švelnus 
ir šviesus kaip šviesa. 
Viešpatie, jie suprato, 
kad tik Tu gali jiems duoti 
tokią laimę — šviesą. 
Jie turbūt nujautė, 
kad šviesa yra Tavo šypsnys. 
Šie žodžiai puikiai išreiš

kia Advento nuotaiką: šviesos 
laukimas tamsoje. Pirmomis 
dviem Advento savaitėmis 

r Musu daržai ir darželiai 
Paruošia Zalianykštis 

• SUSIPAŽINKIME SU „KAIMYNAIS" 

Ž
monės mėgsta spygliuo
čiais medžiais puošti savo 

kiemus, sodybas. Daugelyje 
vietų matome įvairias eglių 
rūšis, kadugius, tujas, gal re
čiau pušis, nes pušims užterš
tas miesto oras nelabai tinka, 
be to, miestuose ir klimatas 
šiltesnis, kaip miškuose, 
laukuose, net priemiesčiuose. 

Spygliuočiai žaliuoja visus 
metus, skaniai kvepia (eglių 
ir pušų kvapu prisotintą orą 
kvėpuoti labai sveika), o švie
žiam sniegui baltai papuošus 
jų šakeles, suteikia atgaivą ir 
akims, ir sielai. 

Nepaisant pastaraisiais 
metais išpopuliarintų dirb
tinių kalėdinių eglaičių, daug 
kas vis tiek pasirenka savo 
namus papuošti per Kalėdas 
tikra eglute ar pušaite. Tuoj 
po Padėkos dienos tuščiuose 
miesto sklypuose, pas darži
ninkus ir daug kitur „pridygs
ta" eglučių, pušelių. Jos turi 
ir atitinkamus pavadinimus, 
kurie eiliniam vartotojui ne
daug pasako, bet kainos daž
nai priklauso nuo eglutės 
vardo. 

Tad susipažinkime su vie
na kita eglaičių rūšimi (tuos 
pavadinimus, be abejo, paste
bėsite, nuvažiavę išsirinkti 
kalėdines eglutes>. 

Balzaminis kėnis 
Lot. Abies balsamea. Angį. 

„Balsam f ir". 

Savaime auga Šiaurės 
Amerikoje — nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno. Lietuvoje 
auginamas tik parkuose. Me
dis atsparus šalčiui ir oro tar-
šoms, pakenčia net paunks-
mę, nors tuo atveju netenka 
savo kūgiškos (piramidės) 
išvaizdos. šakos retokai 
išsidėsto. 

Balzaminis kėnis yra kū
gio pavidalo. Šakos horizon
talios, kiek kylančiomis vir
šūnėmis. Spygliai truputį 
įkirpta viršūnėle, tamsiai 
žalia viršutine ir balsva apa
tine puse, ant šakelių per-
siskyrę į dvi puses. Kamienas 
turi daug sakų pūslelių, yra 
lygus ir šviesus. Medis labai 
kvepia ir ilgai neišdžiūsta, 
spygliai nepradeda birti. 

Paprastoji eglė 
Lot. Piceae abies. Angį. 

,,Norway spruce" 

Europietiškos kilmės, greit 

auganti. Medis kugiškas, bet 
siauras. Kai kurios šakos 
..skarotos" (nulinkusios), ša
kos apkibusios kankorėžiais, 
kurie yra cilindriški, rausvai 
ar gelsvai rudi. Kalėdų metu 
pardavimui auginamas eg
lutes daržininkai 'ar miški
ninkui'' karpo, tad jos išauga 
daug tankesnės ir kūgiš-
kesnės formos. Paprastai 
paprastosios egles pigesnės už 
puošnesniąsias, ..sidabrines". 

Baltoji eglė 
Lot. Pkae glauca. 

Angį ,,White spruce". 

Tai taip pat Šiaurės Ame
rikos spygliuotis. Ypač papli
tęs Kanadoje ir JAV pietuose. 
Nereiklus: auga ir sausose, 
kalvotose, ir šlapiose vietose. 
Spygliai šviesūs, balsvi, net 
pilki. Labai kvepia. Šakos 
tankios, stangrios, negreit iš
džiūsta, nors šiltame kam
baryje išsitiesia. Pardavimui 
auginamos eglutės karpomos,, 
tačiau jos ir savaime yra tan
kios, melsvai žalios piramidės 
formos, beveik primenančios 
pušaites. 

Panašus į „Norvvay spru
ce" yra „Cobrado spruce' (lot. 
pkae pungens; liet. dygioji 
eglė). 

..Colorado spruce" taip pat 
yra šiaurės Amerikos spyg
liuotis, turint is sidabrinės 
arba melsvos spalvos spyg
lius. Šakos horizontalios, 
tankios, spygliai keturbrau-
niai, kieti, pasišiaušę, dygūs. 
Eglė mėgsta šviesą, pakenčia 
ir nelabai derlingus dirvo
žemius, sėkmingai auginama 
ir miestuose, nes pakenčia 
užteršta orą. Yra atspari šal
čiui. 

Kalėdoms tai beveik ideali 
eglutė: ilgai išsilaikanti, kva
pi, puošni, tik reikia įstatyti į 
stovą su vandeniu ir nepa
miršti kartas nuo karto van
denį papildyti. 

DRUSKA KENKIA 
AUGALAMS 

Prasidėjus šalčiui ir krin
tant sniegui, miestuose 

gatves barstomos druska. Šį 
būdą panaudoja ir namų sa
vininkai, norėdami nutirpdyti 
sniegą nuo šaligatvio ar laip
tų. Ar druska nepakenkia me
deliams, krūmams, dau
giamečiams augalams? 

Truputis tikrai nepa
kenks, bet vartojant dažnai ir 
daug druskos, želdiniai nu
kentės. Kad taip neatsitiktų, 
galima imtis apsaugos 
priemonių: 

— užuot druskos, verta 
įsigyti ,,calcium chloride", 
kuri tirpdys ledą ir sniegą, bet 
mažiau kenks augalams; 

— sumaišyti druską su 
smėliu, tuomet jos tiek daug 
nereikės, o-šaligatviai ir take
liai vis tiek nebus slidūs; 

— kasant druskuotą 
sniegą nuo šaligatvio, nemesti 
jo ant krūmų ar daugiamečių 
gėlių, nes tirpdamas, sniegas 
paliks ant jų druskos klodą: 

— netol i gatvės augan
čius medelius ar krūmus 
(ypač spygliuočius) apsaugoti 
maišinės medžiagos (burlap) 
užtvara: įkalus kelis kuo
lelius, apsupti augalą šia 
medžiaga. 

Bažnyčia skelbia: „Štai, ateina 
Valdovas!", o paskutines dvi 
savaites Ji džiūgauja ir ragina 
mus džiaugtis. „Džiaukitės, 
nes Viešpats yra arti!" 

Laukti — reiškia ruoštis. 
Ruoštis, ypač žvelgiant į Mari
ją — Išganytojo Motiną, kuri 
Jam ateinančiam parengė to
bulą buveinę — save. 

Bet juk visa tai įvyko prieš 
2000 metų! Kaipgi mes dabar 
galime laukti to, kas jau se
niai įvyko? Argi krikščionis, 
kuriame jau gyvena Kristus, 
gali patirti tikrą Jo atėjimo 
ilgesį? Taip, jis gali laukti 
naujo Jo atėjimo malonėje, 

gali laukti ir melsti naujo Jo 
atėjimo į karuose ir neapykan
toje besimurdantį pasaulį. 

Visišką Kristaus šviesos ir 
ramybės išsiskleidimą mūsų 
žemėje stabdo ir riboja niekas 
kitas, kaip tik pats žmogus, 
atsisakydamas ją priimti. 
Kristus kaip Dievas visada 
„Yra", ir Kristus kaip žmogus 
kasdien vaikščioja mūsų tar
pe, tik žmogus užspaudžia sau 
akis ir užsikemša ausis, kad 
nematytų ir negirdėtų. 

Todėl ir tėvas Stanislovas 
atsidūsta: 

O Dieve! Aš vis klaidžioju. 
Bet Tavo akys toliau žvelgia 

negu trumparegiai žmonės. 
Gerai, kad Tu mums 
pasakei, 
kuriuo keliu eiti. 
„Tu turi amžinojo 
gyvenimo žodžius". 
Ir taip mes vėl laukiame, 

kažkelintuose gyvenimo me
tuose laukiame pakėlę, o ne 
nuleidę rankas, nes dar gali
me, kad ir drebančiais pirštais 
uždegti gerumo žiburėlį arba 
pridengti kito žiburėlį, kad 
žvarbūs vėjai jo neužpūstų 
nelaiku. Ir Viešpaties šypsnys 
gali mus vėl susirasti — 
tuomet, kai visai nesitikime. 

Dovana—Tautinis Šokis 
XII Lietuvių Taut inių Šokių Šventės 

"Qift Certificate" Užsakymas 
• ' 

Suma: f ] S25 [ ] $50 
Užsakytojo 

Vardas/Pavardė: 
Adresas: 

[ ] S75 [ ] $100 [ ] $ 

7 ei.: ( _). -Mail: 

Čekius išrašyti: XII Lithuanian Foik Dance Festival 
čekius siusti: XII Lithuanian Folk Dance FestiraI, 27! I West 71" Street, Chicago. Illinois 60629 

PASTABA: Dovana—Tautinis Šokis "gitt certificate" gali būti naudojamas tik XII Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventes renginių bilietų (iš ankštiniam^ bei oficialių šventes suvenyrų įsigyjimui. Jeigu pirkimo/-ių suma yra 
didesnė negu "gitt certificate" suma, pirkėjas turės skirtumą padengti, jeigu pirkmio/-ių suma yra mažesne negu 
"gi 11 certificate" suma, skritumas nebus grąžinamas, bet bus priskaitomas kaip auka XII Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventei. Dovana—Tautinis Šokis "gitt certificate" nebus iškeičiamas t gryną pinigą ir verte galioja tik iki 2004 
m. liepos mėn. i d. oficialiems Šventės suvenyrams, o iki 2004 m. liepos mėn. 2 d.. Šventės renginių bilietų 
tsigvjimui; negalioja ir neturi jokios vertės bilietų įsigyjimui Allstate Arena ir Ticketron. 

PUOKŠTĖS ŠVENTĖMS 

Pabaiga. 
Pradžia Nr.224 

Gerai, jei ne visi pumpurai 
plačiai atsivėrę, gėlės il

giau laikysis. Bet reikia atsar
gumo: jeigu pumpurai taip 
kietai susisukę, kad net žiedo 
spalva nenusakoma, jie, be 
abejo, nepražydės. Pirkime gė
les, kurių pumpurai jau 
pradėję prasiskleisti. 

Parsinešus namo. pirmiau
sia svarbu nuskabyti visus la
pus, kurie, gėles pamerkus, 
atsidurs po vandeniu (lapai 
greitai suminkštėja, pradeda 
pūti ir užteršia vandenį). Po to 
kiekvieną stiebą reikia nu
pjauti įstrižai (nereikia daug. 
tik, kad stiebas atsišviežintų 
ir galėtų vėl traukti vandenį, 
maitinti žiedą). Stiebelį nu
pjauti aštriu peiliu, bet jokiu 
būdu nekirpti žirklėmis: jos su
traiško stiebelį ir gėlė negau
na pakankamai vandens. Jei
gu stiebai mediniai, kieti (pvz., 
alyvų, jazminu ir pan.). gali
ma juos padaužyti plaktuku. 
Kai kas pataria gėlių stiebus 

nupjauti po vandeniu (pvz.. 
paguldžius j vandens prileistą 
virtuvės kriauklę), tuomet, 
pamerkus į vazą, stiebo viduje 
neatsiras oro burbuliukų, 
kurie užstoja ke*lią vandeniui. 

Prieš pamerkiant gėles, 
vazą būtina išplauti, į vandenį 
įlašinant kelis lašus chloro 
(bleach). Švarioje vazoje gėlės 
ilgiau išsilaikys, nes vandeny-' 
je taip greitai neatsiras bak
terijų. Beje, vazoje vandenį 
reikia keisti kasdien, vis po 
truputį nupjaunant gėlių stie
bų apačią. Keičiant vandenį, 
gėlių stiebus verta taip pat 
nuplauti, kad ant jų nebūtų 
atsiradę puvenų, kurios užter
šia vandenį. Nors krištolinės 
ar stiklinės vazos yra labai 
puošnios, bet gėlės ilgiau išsi
laiko nepermatomoje vazoje — 
porceliano, spalvoto stiklo, 
molinėje ir pan. 

Pamerktų gėlių nelaikyti 
arti lango, labai saulėtoje vie
toje, nestatyti prie radiatorių 
ar karšto oro angų. Už mūsų 
pastangas gėlės dosniai atsily
gins, ilgai žydės, džiugins akis 
ir širdį. 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 
apšildomas butas su vienu miega
muoju prie 66 Str. ir Ked/.ie A ve 

Kaina S420 per mėnesį. 
Tel.708-425-7160. 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644. Janą. 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
m m Amram NAME. SVEBCYIDK 

IR (SVYRĖS I)RU 1HUVS 
Aeenuis r-Yunk Zapolis m Off. Mcr. 

Aukse S. Kane kalba lietuviškai 
F R A N K ZAPOLIS 

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

TAŠOME 
SKALBIMO MASINAS. 

SALDYTI V I S . ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DCCKYS 

TEL. 773-585-6624. 



Minia visuomeniškai aktyvių žmonių reikalavo 
prezidento atsistatydinimo 

Atkelta iš 1 psl. 
ar nesineša ginklų, aštrių daik
tų, lazdų, akmenų, plytų ir kitų 
pavojingų daiktų. Aikštės pa
kraštyje buvo keli raitosios poli
cijos pareigūnai. Dešimtys sky
dais, šalmais, guminėmis lazdo
mis, neperšaunamomis lieme
nėmis dėvinčių specialiosios pa
skirties policijos pareigūnų 
aikštėje skyrė R. Pakso atsista
tydinimo reikalaujančius mitin-
guotuojus ir prezidento šalinin
kus. Nemažai pareigūnų buvo 
pasklidę minioje. 

Mitingą organizavo visuo
meninis judėjimas „Už Prezi
dentūrą, dirbančią Lietuvai", 
kurio branduolį sudaro „bend
raujantis, politiškai aktyvus 
jaunimas". Šiam renginiui buvo 
gautas savivaldybės leidimas. 
Mitinge kalbėję aktyvistai, tarp 
jų filosofas Vytautas Ališaus
kas, politologas Vytautas Radž-
vilas, teigė, kad R. Paksas yra 
neveiksmingas prezidentas ir 
reikalavo jo atsistatydinimo. 

Tuo tarpu maždaug keli 
šimtai V. Šustausko pasekėjų 
laikė prezidentą remiančius 
plakatus. LLS iš pradžių kvietė 
savo šalininkus atvykti į ne
sankcionuotą mitingą R. Paksui 
paremti, tačiau vėliau pareiškė 
įsiliesianti į sankcionuotą prezi
dento priešininkų mitingą. 

Mitingui įpusėjus, į Pre
zidentūrą atvyko prezidentas 
Rolandas Paksas. Rūmų lan
guose įsižiebė šviesos. Mitin
guotojams jau pradėjus skirs
tytis, apie 4 valandą po pietų, į 

uždarą rūmų kiemą įvažiavo 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko bei jo apsaugos automo
biliai. Apie dviejų pirmųjų vals
tybės asmenų susitikimą iš 
anksto neskelbta. Dar A. Pau
lauskui esant rūmuose, o aikš
tėje prie Prezidentūros likus vos 
200-300 mitinguotojų iš tūks
tantinės minios, iš rūmų išėjo 
prezidentas. Aplenkdamas savo 
priešininkus, jis nuėjo į savo rė
mėjų — LLS aktyvistų būrį. R. 
Paksas sveikinosi su savo šali
ninkais, spaudė jiems rankas, o 
nueidamas savo priešininkams 
parodė pergalės ženklą — du į 
viršų iškeltus pirštus. 

BNS žiniomis, manoma, 
kad R. Pakso rėmėjai žinojo, 
kad pas juos išeis prezidentas, 
todėl nesiskirstė. Prezidentą 
atsistatydinti raginę mitinguo
tojai buvo išsivaikščioję, nes lei
dimas piketui buvo duotas nuo 
2-os iki 4-tos valandos. 

Pabuvęs minioje maždaug 5 
minutes, R. Paksas grįžo į Pre
zidentūrą, kur tęsėsi jo susitiki
mas su A. Paulausku. 

Mitinguotojai prezidentui 
įteikė peticiją 

Manydami, kad prezidentas 
neišgirdo šeštadienį vykusio 
mitingo dalyvių raginimų, mi
tinguotojų atstovai pirmadienį 
nunešė į Prezidentūrą peticiją, 
raginančią prezidentą atsistaty
dinti. 

Mitinguotojai, kaip teigia
ma jų pranešime spaudai, pa
darė išvadą, kad prezidentas 

yra „viena ausimi kurčias". 
Peticijoje reiškiama viltis, 

kad prezidentas „nepasislėps už 
savo patarėjų ir atstovų žodžių, 
o atsakys į rūpimus klausimus 
atvirai ir nuoširdžiai". 

„Pone prezidente, mes pri
mename jums, kad jūs turite 
teisę pasitraukti iš savo pareigų 
ir taip apginti savo ir mūsų gar
bę ir orumą, bei išvaduoti mus 
ir save nuo baimės ir gėdos. 
Esant tokiai šiandieninei situa
cijai, mes prašome Jūsų pasi-i 
naudoti šia teise", rašoma peti
cijoje. 

Mitinguotojų reikalavimai 
R. Paksui — CNN televizijos 

žiniose 
Pasaulyje įtakinga CNN 

televizija šeštadienį pranešė 
apie mitingą Vilniuje, kurio da
lyviai reikalavo prezidento atsi
statydinimo. 

„Keli tūkstančiai lietuvių, 
susibūrę prie prezidento rūmų 
Vilniuje, reikalavo Rolando 
Pakso atsistatydinimo. Jie pik
tinosi dėl šią Baltijos valstybę 
krečiančio skandalo, pratruku
sio likus penkiems mėnesiams 
iki valstybės įstojimo į Europos 
Sąjungą. Politinė krizė Lie
tuvoje prasidėjo praėjusio mė
nesio pabaigoje, pasirodžius 
kaltinimams dėl pono Pakso 
ryšių su rusų mafija. Parla
mentas kitą savaitę turės apsi
spręsti dėl prezidento apkaltos", 
tarp svarbiausių dienos nau
jienų skelbiama per CNN televi
ziją. 

Prezidento rinkinių rezultatai suteikė vilčių 
nusikaltėliams 

Atkelta iš 1 psl. 
Tai Seimo laikinajai tyrimo 

komisijai dėl galimų grėsmių 
nacionaliniam saugumui pirma
dienį teigė Lietuvos policijos 
generalinis komisaras Vytautas 
Grigaravičius. Jis parlamenti
nei tyrimo komisijai pateikė 
slaptą pažymą, kurioje įrašyti 
Kauno nusikalstamo pasaulio 
atstovų pokalbiai. 

„Konkretūs, tvirti pasaky
mai" apie policijos vadovo keiti
mą buvo įrašyti po antrojo pre
zidento rinkimų rato sausio mė
nesį slapta darytuose įrašuose. 

„Esame užfiksavę pokalbį, 
kuriame minima konkretaus 
pareigūno, kuris pakeis genera
linį policijos komisarą, pavar
dė", sakė V. Grigaravičius, pa
tvirtinęs, jog kalbama apie da
bartinį Valstybės sienos apsau

gos tarnybos (VSAT) vadovą 
Algimantą Songailą. 

Šių metų pavasarį tuometi
nis vidaus reikalų ministras 
Juozas Bernatonis apkaltino V. 
Grigaravičių neteisėtu slaptos 
informacijos rinkimu apie aukš
tus pareigūnus ir bandė jį nuša
linti. Tuo metu spaudoje A. Son
gaila buvo įvardytas kaip gali
mas kandidatas į policijos va
dovus. 

Tačiau parlamentinė tyrimo 
komisija V. Grigaravičių išteisi
no, o iš posto teko pasitraukti 
pačiam J. Bernatoniui. 

V. Grigaravičius patvirtino, 
jog pokalbiuose su Kauno nu
sikalstamo pasaulio atstovais 
dalyvauja ne tik buvusio prezi
dento patarėjo nacionaliniais 
klausimais Remigijaus Ačo pa
žįstama Renata Smailytė, bet ir 

vienas prezidento rėmėjų. 
V. Grigaravičius konkrečiai 

neįvardijo šio asmens, bet pa
tvirtino, jog pažymoje yra mini
ma bendrovės „Kauno grūdai" 
vadovo Tautvydo Barščio pa
vardė. 

T. Barstys parėmė R. Pakso 
rinkimų kampaniją 20,000 litų. 
Dar 18,000 litų jis skyrė Libe
ralų demokratų partijos rinki
mų kampanijai. 

Pagal šios partijos sąrašą jis 
buvo išrinktas į Kauno miesto 
savivaldybės tarybą. 

Komisijos narių duomeni
mis, viename iš pokalbių kalba
ma ir apie prezidento rašytinius 
įsipareigojimus rėmėjams. 

„Kažkas panašaus yra", 
sakė apie tai paklaustas polici
jos vadovas. 

Lietuvių kariai Irake buvo patekę \ pasalą 
Atkelta iš 1 psl. 
buvo patekę į pasalą. Tačiau 
kautynėse atsidūrusiems ka
riams vadovavęs leitenantas M. 
Steponavičius, pasak preziden
to, labai sėkmingai „išvedė savo 
žmones iš situacijos". 

Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Algirdo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono antrasis 
būrys į Iraką atvyko tik šį 
rudenį — pakeitė Danijos bata
lione tarnybą baigusius kolegas. 
Lietuviai tarnauja netoli Basros 
esančiame Kurnos mieste. Maž
daug prieš dvi savaites lietuvių 
būrio budėjimo metu buvo gau
tas pranešimas, kad gyvenvietė
je, esančioje už keliasdešimties 

kilometrų nuo Kūmos, vyksta 
smarkus susišaudymas, yra 
daug civilių aukų. Nežinia dėl 
kokių skriaudų susirėmė du vie
tos klanai. Lietuvos karių gran
dis —10 vyrų, vadovaujama tik 
prieš metus Karo akademiją 
baigusio leitenanto M. Stepo
navičiaus, išvyko gelbėti su
žeistųjų irakiečių. 

Bet atvažiavę taikdariai pa
teko į pasalą: į juos pasipylė šū
viai iš visų pusių. Tačiau lei
tenantas, pasak brigados gene
rolo Valdo Tutkaus, puikiai or
ganizavo gynybą. 

M. Steponavičius tiksliai 
įvertino teritoriją, karius nu
vedė į priedangą ir davė tinka

mus įsakymus. 
Vėliau ir lietuvių, ir danų 

aukštieji karininkai sakė, kad 
buvo pasirinkta teisinga takti
ka: lietuviai neatsakė masine 
ugnimi, nors tokioje situacijoje 
tai būtų buvę suprantama. 

Jei lietuviai būtų atsakę 
masine ugnimi, neabejotina, 
kad būtų žuvę daug civilių. 

Pasak V. Tutkaus, leitenan
tas įsakė šaudyti periodiškai. 

Kariai nepyškino į viską, 
kas juda, o rinkosi taikinius ir 
šaudė tik į ginkluotus priešiškai 
nusiteikusius vyrus. 

Susišaudymas su pertrau
komis truko maždaug 2 valan
das. 

JAV prašymu suimtas vizas padirbinėjęs klaipėdietis 
Atkelta iš 1 psl. 
ir ten nuteistas, jam gresia 
gerokai griežtesnė bausmė nei 
pagal Lietuvos baudžiamąjį 
kodeksą. 

D. Reiką ginantis advokatas 
Osvaldas Martinkus šią ekst-
radicijos sutartį vadina absur
diška ir prieštaraujančia Lietu
vos Konstitucijai. 

Vienoje bendrovėje sandė
lininku dirbantis D. Reika buvo 
sulaikytas penktadienį savo 
darbovietėje. Po areštinėje 
praleistos nakties šeštadienį 
teismas skyrė jam griežčiausią 
kardomąją priemonę — suėmi
mą 60 parų. 

Teismas neatsižvelgė į tai, 
kad D. Reika turi nuolatinę 
gyvenamąją vietą, darbą, šeimą 
ir augina nepilnametį sūnų. 

„Jei lietuvis nusikalto savo 
šalyje, jis čia turi būti ir teisia
mas pagal savo šalies įstaty
mus. O dabar išeina taip, kad 
mūsų valstybė negina savo pi
liečio ir paklusniai vykdo kitos 
valstybės pareigūnų prašymą", 
sakė advokatas. 

Jo teigimu, absurdiškiau
sia, kad D. Reika gali būti tei
siamas valstybėje, kurioje nė 
karto nėra buvęs. 

„Tai tiesiog absurdas. Jei 
kas nors Lietuvoje iškeiks JAV 

prezidentą, amerikiečiai gali jį 
pareikalauti išduoti jiems ir pa
tys nubausti pagal savo įstaty
mus. Mane labai nustebino, kad 
gali būti išduodamas asmuo 
nepriklausomai nuo jo turimos 
pilietybės ir kur, kaip įtariama, 
jis padarė nusikaltimą", pikti
nosi O. Martinkus. 

Jo teigimu, D. Reikai inkri
minuojamas nusikaltimas pagal 
Lietuvos įstatymus nėra labai 
sunkus, už jį Lietuvos teismas 
laisvės atėmimo greičiausiai 
neskirtų. 

Tuo tarpu Amerikoje šis nu
sikaltimas laikomas ypač sun
kiu. 

14911 i27lhSfceef'Lemxt 16W39-į63C) E7-1B6 
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Sutrumpinimai: atm. — atminimo įnašas; pavardė po 
dvitaškio — aukotojas; įm. — įmokėjo; asm. — asmuo: 
suma po pavardės skliausteliuose — viso įnešta į LF. 

2003 m. rugsėjo mėn. 

1 x $10 Irena ir Jonas Valaitis ($377). 
24 x $100 Vytenis Kirvelaitis ($1,300); Nijolė ir 

Rimas Banys ($920); Asta ir Ramūnas 
Astrauskas ($200); Marion H. Boyle 
(Venclauskaitė) ($100); Jonas Matonis 
($100); Dalia ir Rimvydas Jakas ($300j: 
Pijus Stončius ($500); Aldona ir Juozas 

. Baranauskas ($900): Frank Galzin 
($200); Rūta ir Povilas Kilius 
($2,663.71); Aldona Kubilius atm.: Jo
nas Kubilius ($1,050); Joana (mirusi) ir 
Jonas Valaitis ($10,670); Jonas Lisaus
kas ($100); Valentina ir Zigmas Brazis 
($425); Vida ir Šarūnas Rimas ($1,200); 
Darius Ošlapas ($100); Aušra ir Algir
das Saulis ($3,400); Aušrelė ir Rimas 
Izokaitis ($200); Danutė ir Raimundas 
Korzonas ($800); Vidas Nemickas 
($400); Nora ir Lester Buczek ($535); 
Alice ir Andrius Rasutis ($180); Elena 
ir Stasys Baras ($900); Regina ir Ri
mantas Griškelis ($100). 

8 x $200 Rita ir Arvydas karas ($1,800); Genė ir 
Raimundas Rimkus ($1,200); Gertrūda 
ir Jonas Zabukas ($600); Janice ir Har-
vey Čepulionis ($525); Margarita ir 
Vaclovas Momkus ($4,660); Jadvyga 
Lukošiūnienė atm.: Dalia Šlenienė 
($700); Danguolė ir Eugenijus Bartkus 
($800). 

2 x $ 3 0 0 Paul Urba ($300); Loreta ir Vytenis 
Grybauskas ($4,550). 

1 x $600 Onutė ir Faustas Antanaitis ($1,530). 
$37,894.74 (palikimas) Petras ir Ona Jonikas (mi

rę) ($38,544.74). 

2003 m. spalio mėn. 

2 x $20 Diana Mincytė ($120); Birutė ir Algi
mantas Bublys ($535). 

5 x $ 2 5 Jūra ir Aleksandras Kučiūnai ($700) 
Eduardas Pikelis atm.: Victoria Pikelis 
($325); Ona ir Leonas Bileris atm.: Kęs
tutis Bileris ($560); Stasys Vaškys 
atm.: Sofija Vaškys ($975); Aurelija 
Balašaitienė-Žitkus ($625). 

3 x $50 Povilas Osmolskis atm.: Ona Osmols-
kis ($1,450); Pranutė ir Rimas Domans-
kis ($775); Elena ir Romas (miręs) 
Venckus ($200). 

3 x $70 Valerija Palčiauskas, atm.: ($410). 
13 x $100 Roma Masiulytė atm.: Ada ir Domas 

Misiulis ($900); Brighton Parko Lietu
vių Namų Savininkų draugija ($2,100); 
Tomas Tamulis ($200); Lina ir Saulius 
Anužis ($800); Irena ir Arūnas Drauge
lis ($2,430); Violeta Kelertienė ($230); 
Irena ir Algis Regis ($600); Pijus Paže-
rūnas ($300); Birutė Magdalena Stan
kūnas ($400); Algimantas Remeika 
($200); Dalia ir Kęstutis Ječius 
($2,300); Ada ir Pranas (miręs) Sutkus 
($4,885); Vytautas Radžius ($300); Dai
na ir Donatas Siliūnas ($1,230). 

1 x $150 Vitalis Švažas ($450). 
7 x $200 Aleksas Lauraitis ($800); Chalmeta Al-

bero ir Lucina Kaufman ($1,000); Ro
mas Leparskas ($1,100); Svaja Wor-
thington-Vansauskaitė įm.: Mykolas 
Vansauskas ($200); Regina ir Algirdas 
Ostis ($3,500); Bernardo Brazdžionio 
fondas ($6,090). 

1 x $590 Vytautas Petronis atm.: ($590). 
1 x $1,000 Renius Dičius ($1,000). 
$631,523.87 (palikimas) Juozo Ručio fondas 

($1,343,523.87). 
Viso: $679,453.61 

Lietuvių Fondas gautomis palūkanomis parėmė lietu
višką švietimą, kultūrą, jaunimą $10,439,713. Palikimais 
jau yra gauta $9,609,783. 

Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietu
vių Fondui: 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Fed. 
ID #36-6118312. 

DRAUGAS, 2003 m. lapkričio 25 d., antradienis 

A f A 
AGNĖ KATILIŠKYTĖ 

BERNER 
Mirė 2003 m. lapkričio 23 d. 
Nuliūdę liko: sūnūs Erikas ir Marius, mama Zina 

Katiliškienė, brolis Saulius Katiliškis; vyro tėvai Fern 
ir Louis Berner, svainė Charlotte su vyru Phil Weiss, 
svainis Dan su žmona Sue Berner ir Alyssa Berner; te
tos Genovaitė Mickevičienė, Monika Rimkienė, Birutė 
Nagienė, pusseserės ir pusbroliai — Auksė Antanai
tienė ir dukros Guoda, Daina, Indrė, Gailė, Jūra su 
šeimomis, Dalia ir Liudas Šležiai, Gintaras Nagys. Lie
tuvoje — Romanas Kupšas, Danguolė Baukienė, Rūta 
Šukienė, Regina Rimkevičienė, Genutė Liukianskienė, 
Dalia Ginčienė, Vytautas Vaitkus su šeimomis; Rasa ir 
Remigijus Poskočimai, Regina Grigorio ir kiti artimi 
draugai ir pažįstami. 

Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 25 d. nuo 4 
v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd), Lemont, HL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 26 d. Iš laido
jimo namų 9:30 vai. ryto velionė bus atlydėta į Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima ir artimieji 

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

Mūsų mylima žmona ir mamytė 

A. t A 
TEKLĖ ŠONTIENĖ 

RUŠĖNAITĖ 
Mirė 2003 m. lapkričio 21 d., sulaukusi 83 m. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškyje. Gyveno Akron, Ohio. 
Baigusi mokslus, daug metų išdirbo gailestingąja 

sesele Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje. 
Nuliūdę liko: vyras dr. Juozas Šonta, duktė Birutė 

su vyru Eugenijumi, sūnus Kęstutis su žmona Aldona, 
anūkai Liana ir Romas; seserys Liucija ir Vanda Lietu
voje ir kiti artimieji Amerikoje bei Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, lapkričio 28 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 9 vai. v. Brady-Gill laidojimo namų 
koplyčioje, 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 29 d. 9 vai. r. 
Brady-Gill laidojimo namų koplyčioje, iš kur a.a. Teklė 
bus palydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
kur 9:30 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
a.a. Teklė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

Velionės atminimui, vietoj gėlių prašome aukoti 
„Vaikų Viltis" fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

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

A t A 
TEKLEI ŠONTIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui dr. 
-JUOZUI ŠONTAI, dukrai BIRUTEI, sūnui 
KĘSTUČIUI ir šeimoms, visiems giminėms, ar
timiesiems ir kartu liūdime. 

Algis ir Angelė Raulinaičiai 

DEMOKRATIJA, SAVIVALDA, SAVIVALĖ 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

TMt LITHUANIAN WORLD WIDE OAILV 

Atkelta iš 3 psl. 
Demokratija pripažįsta 

valstybę ir pilietybę, tautos ir 
tautybės demokratijos aki
ratyje nėra. Tautinėje valsty
bėje, kokia yra Lietuva, sutei
kiant pilietybę, pilietybės pa
grindu turėjo tapti tautybė, 
tačiau dėl savivaldos virsmo 
savivale, dėka tų „piliečių", 
kurie dešimtmečius engė. nai
kino tautą, taip neįvyko. 

Savo Konstitucijoje pir
muoju straipsniu įrašėme: 
„Lietuvos valstybė yra demo
krat inė nepriklausoma res
publika", antruoju straipsniu 
- „Lietuvos valstybę kuria 
Tauta. Suverinitctas priklau
so Tautai". Demokratija įvai

riose šalyse skirtinga, nes 
skirtingi jos piliečiai; daugia
tautėje valstybėje (Šveicarija, 
JAV) tautinis veiksnys nėra 
svarbus, tautinėje valstybėje 
šis veiksnys lemia tautos būtį, 
jos išlikimą. Demokratijos są
voka kaip įvairialype kauke 
neturėtume dangstyti saviva
lės, o pačią demokratiją daž
niau vadinti savivalda, kuri 
Lietuvoje pirmenybę teikti tu
rėtų tautiniams reikalams. 
Pavadinę graikišką mechaniz
mą lietuvišku vardu, gal geriau 
suvoksime jo esmę, labiau ver
tinsime antrąjį Konstitucijos 
straipsnį, patys tobulėsime, 
išmoksime savivaldos mecha
nizmą' tobulinti bei valdyti. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Aa. kun. Vaclovas Gu
tauskas, SJ, mirė 2003 m. lap
kričio 22 d. Čikagoje. Pašar
votas šį vakarą, antradienį, 
lapkričio 25 d., 3 v.p.p. tėvų 
jėzuitų koplyčioje 2345 W. 
56th Street, Chicago. Maldos 
ir atsisveikinimas 7 v. v., lai
dojimas Šv. Kazimiero kapi
nėse lapkričio 26 d., po 10 v.r. 
Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje. 

A.a. Agnė Katiliškytė -
Berner mirė lapkričio 23 d. 
University of Illinois ligoninė
je. Informacija apie laidotuves 
pateikiama 5 psl. 

Ketvirtadienį (Padėkos 
dieną) ir penktadienį (lapkri
čio mėn. 27 ir 28 d.) „Draugo" 
redakcija nedirbs. Šeštadienio 
laikraštis bus išleidžiamas 
trečiadienį. Linkime Padėkos 
dieną pasidalinti gėriu su arti
maisiais ir prisiminti, kad 
dėkingumas neturėtų būti tik 
viena diena metuose! 

Šeštadienio laidoje buvo 
paskelbta informacija apie 
JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininko paskyri
mą, remiantis ,,Southwest 
Herold News" savaitraščio 
pranešimu (spalio 20 d., 2003). 
Ši informacija yra klaidinga ir 
redakcija atsiprašo skaitytojų 
už netikslumą. 

Mariaus Katiliškio knygos 
„Seno kareivio sugrįžimas" 
sutiktuvės-vakaronė, planuo
ta lapkričio 28 d. neįvyks. 
Rengėjai užjaučia artimuosius 
dėl Agnės Katiliškytės-Berner 
mirties. 

Lapkričio 30 d- (sekma
dienį), po 8, 9 ir 10:30 v.r. šv. 
Mišių, Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo parapijoje, 
Marąuette Parke, visi kviečia
mi į parapijos salę pasivaišin
ti gardžiais mieliniais blynais 
su obuolių uogiene. Laukiame 
jūsų gausaus dalyvavimo ir 
tuo pačiu paramos parapijai. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
3 v.p.p. bus atnašaujamos išk
ilmingos šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius JC narius ir vado
vus. Mišiose giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Moni
kai. 4 v.p.p. bus trumpa aka
demija ir meninė programa, 
kurioje dalyvaus solistė Nijolė 
Penikaitė, pianistas bei kom
pozitorius Darius Lapinskas. 
Po to bus vakarienė ir laimin
gųjų bilietėlių traukimas. Pra
šome užsisakyti stalus bei 
atskiras vietas skambinant 
Mildai Šatienei tel. 708-409-
0216 arba Anelei Pocienei tel. 
708-636-6837. Savo dalyvavi
mu paremsime šį lietuvišką 
veiklos centrą. 

Maria aukštesniosios 
mokyklos moksleivės Vaiva Bab-
kauskaitė ir Greta Kalvins-
kaitė pasižymėjo gerais moks
lo rezultatais pirmąjį 2003-
2004 mokslo metų ketvirtį. 
Sveikiname ir linkime joms 
sėkmės! 

Papuoškile Kalėdų eglutę 
savo rankų darbo šiaudi
nukais! Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia į užsiė
mimus visus norinčius išmok
ti pasidaryti šiaudinukų Ka
lėdų eglutei. Užsiėmimus ves 
didelę patirtį turinčios meist
rės Albina Savickas ir Irena 
Karaliūnas. Užsiėmimo daly
viai turi atsinešti žirkles, liniuotę 
ir pieštuką, o šiaudelius, 
siūlus, instrukcijas galėsite 
įsigyti muziejaus parduotuvė
je. Mokami užsiėmimai vyks 
gruodžio 6 d., šeštadienį, 
10-11:30 v. r. ir 12-1:30 p.p. 
(Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, 6500 S. Pulaski Rd., 
Čikaga.) Užsiregistruoti ir 
gauti informaciją galima tel. 
773-582-6500. Rėmėjai: Illi
nois Art Council, City Arts, ECPC. 

Nemokamas savo eilėraš
čio paskelbimas internete -
gali jums atnešti sėkmę! 
Aplankykite internetinį pus
lapį www.poetry.com ir su
žinosite smulkiau apie šį kon
kursą. Pagrindinis prizas -
10,000 dol. Konkursas vyks iki 
1004 m. sausio 15 dienos. 

Pasaulio lietuvių cent
ro Kalėdinė mugė 2003 m. 
gruodžio 6-7 d. Lemonte 9 v.r.-
3v.p.p. Stalus prekiavimui už
sisakyti kreipiantis į Aldoną 
Palekienę tel. 708-448-7436. 
Maloniai kviečia PLC Ren
ginių komitetas. 

Kanados lietuvių šiuo
laikinio meno paroda „Cros
sing borders" M. K. Čiurlionio 
meno galerijoje Jaunimo cent
re, Čikagoje, veiks iki gruodžio 
7 d. Kviečiame apsilankyti. 

Artėjančių švenčių proga 
visi rūpinamės dovanomis. 
Gera dovana - žurnalas „Kul
tūros barai", kurį skaitydami 
jausite Lietuvos ir pasaulio 
kultūros pulsą. Žurnalo meti
nė prenumerata 2004 metams 
56 dol. oro paštu. Užsisakyti 
„Kultūros barus" galima per 
Mariją Paškevičienę, adresu: 
306 55th Place, Downers 
Grove, II 60516. 

Norintiems mokytis ang
lų kalbos (Englich as a second 
language) yra puiki galimybė 
- nemokamai. Pamokos vyks
ta Daley Library (3400 S. 
Halsted) pirmadieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5:15 - 8:00 vakarais. Dėl 
smulkesnės informacijos 
skambinkite tel.: Stan Smith 
773-376-7521, arba Gražinai 
Burneikis 773-585-9500. 

Union Pier lietuvių drau
gija kviečia į Kūčių vakarą, 
kuris įvyks gruodžio 6 d., 2 
v.p.p. (Michigano laiku) Com-
munity Baptist Church salėje. 

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos choras ruošia 
tradicinį kalėdinių giesmių 
koncertą gruodžio 14 d., sek
madienį, 1:30 v. p.p. Tuojau po 
pamaldų - 12 vai. - bus choro 
rengiami pietūs. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

i 5 * 

KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

l&CTUVU PRIIMAME Htl 

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

TEL: 1-800-772-7624 
- 699 Livtey Blvd. Eik Grove Vlllage, IL 60007 
~EL ' -?rX)-2C2-3~79^ 

| BALTIA EXPRESS | 

JAV LB Švietimo tarybai 
pageidaujant, išeivijos jauni
mo lietuviškos patriotinės 
poezijos konkurso terminas 
pratęsiamas iki 2004 m. sau
sio 10 d. Slapyvardžiu pasira
šytus eilėraščius siųsti vertin
imo komisijos pirmininkei dr. 
Jolitai Kavaliūnaitei , 3332 
Boyne Rd., Barberton, Ohio 
44203. 

Sekmadienį gruodžio 7 d, 
3 v.p.p. vyks lenkų - ame
rikiečių kalėdinis renginys 
„Polish-American Christmas 
Galą". Koncertuos populiarus 
lenkų amsamblis „Lira". Ad
resas: Oak Park & River Fo-
rest High School Auditorium 
(201 North Scoville Avenue, 
Oak Park). 

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

Union Pier, MI, vyksta 
Jūrų skautų „Palangos laivo" 
metinis kalėdinis „poinsettia" 
gėlių išpardavimas. Kiekvie
na „poinsettia" gėlė kainuoja 
8 dol. (pelnas skiriamas 
„Palangos laivo" jūrų skau
tams). Gėlės turi 5 žiedus, yra 
trijų spalvų: raudonos raus
vos ir baltos. Užsakymai pri
imami kasdien „Milda's Cor-
ner Market" 9901 Townline 
Rd., Union Pier, MI (tel. 269-
9880) arba skambinant sesei 
Mildai tel. 269-469-0231. 
Užsakymai priimami iki gruo
džio 1 d. Bus galima pasiimti 
gėles per „Union Pier lietuvių 
draugijos" Kūčias gruodžio 6 
d. arba „Milda's Corner 
Market" po gruodžio 8 d. 

margutis2@sbcglobal.net 
- šiuo elektroninio pašto ad
resu galite rašyti „Margučio 
2" radijo laidų darbuotojams 
arba skambinti tel. 773-476-2242. 

IŠ ARTI IR TOLI 

„Kas ten šviečia virš ga
laktikų visų" - Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių rinki
nys, spaudai paruoštas poeto 
Petro Palilionio, LRS Kauno 
sk. pirmininko. Pomirtiniame 
rinkinyje tilps apie 100 poeto 
eilėraščių, parašytų 1995 -
2002 m. Knygą kitais metais 
išleis Lietuvos Rašytojų są
jungos leidykla, paremiant 
Kauno savivaldybei. Su šiuo 
rinkiniu Los Angeles lietuvius 
supažindins kaunietis poetas 
P. Palilionis gruodžio 7 d., 
trisdešimt aštuntojoje litera
tūros popietėje LA Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Lite
ratūros popietėje dalyvaus vietos 
rašytojai - Alė Rūta, Karolis Mil-
kovaitis ir Pranas Visvydas. 

SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

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

http://www.poetry.com
mailto:margutis2@sbcglobal.net


ĮDOMUS RENGINYS MARQUETTE PARK PARAPIJOJE 

Marąuette Park Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo 

parapijoje dažnai vyksta įdomūs 
renginiai, sutraukiantys labai 
daug žiūrovų ir klausytojų. 

Vienas tokių renginių 
vyko š.m. rugsėjo 28 d., kuria
me niekam nežinoma poetė ir 
dailininkė (savamokslė) Mal
vina Rocienė supažindino su
sirinkusiuosius, kurių buvo 
pilnutėlė salė, su savo pa
veikslais ir poezija. Malvinos 
Rocienės eiles skaitė kun. 
Rimvydas Adomavičius ir šių 
eilučių autorė. 

Pasisekimas buvo netikė
tas pačiai autorei ir rengė
jams. Bet geriau tegu kalba 
patys dalyviai. Tai žodžiai iš 
atsiliepimų knygos: 

„...Ėjau nusiteikusi skep
tiškai. Deja, atsiprašau, likau 
sužavėta ir priblokšta. Linkiu 
tolesnės sėkmės ir Dievo glo
bos visuose darbuose. Ačiū už 
šilumą, gerumą, tyrumą. Da
linkite tai ir toliau" — Nijolė 
Palukienė, Aldona Balčiūnienė. 

„Nuoširdžiai sveikinu ir 
linkiu daug kūrybinės ugnies" 
— Apolinaras Bagdonas. 

„Ačiū, Malvina, už jūsų 
sielos atspindį paveiksluose ir 
poezijoje. Retai tenka sutikti 
tokią šviesią sielą" — Angelė. 

„Miela Malvina, aš dėkoju 
Dievui ir likimui, leidusiam 
pažinti Jus! Jūs tokia trapi ir 
tokia stipri! Tai stebuklas! — 
Regina. 

„Labai ačiū už jūsų širdies 
atvirumą, už jūsų labai gra
žią, širdingą kūrybą. Neslėp-

Vėlinių diena švenčiama 
vėlyvą rudenį žvarbų ir lie

tingą, tuomet apmiršta gam
ta, nuvysta gėlės. Lietuvoje 
buvo senas paprotys sulaukus 
Vėlinių vakaro eiti lankyti sa
vo artimųjų kapų, nunešti de
gančią žvakelę. Nešamos, de
damos ant kapų ir rudeninės 
gėlės: chrizantemos, astros, 
gvazdikėliai. Puošti kapus 
gėlėmis — sena, graži lietuvių 
tautos tradicija, reiškianti pa
garbą. Žiedai — gyvenimo 
džiaugsmo, pergalės prieš 
mirtį, vilties ir tikėjimo 
amžinybe simbolis. 

Lapkričio 1 dieną, 12 va
landą. Jaunimo centro didžio
joje salėje įvyko Vėlinių apei
gos. Čikagos lituanistinės mo-

I kyklos mokinių susirinko ne-
I įprastai daug, visi rikiavosi į 
Į eilę, tiesė delnus, tuo tarpu 
I mokytojos rūpestingai dalino 
j kiekvienam degančias žvake-
į les. Šių žvakelių uždegimas 

turi seną, gilią simbolinę 
| prasmę lietuvių tautoje — pa-
Į gerbti mirusius artimuosius, 

mintimis pabūti su jais, pa
simelsti už juos. Ugnis reiškia 
gyvųjų ir mirusiųjų ryšį. No
rime kuo ilgiau jį išlaikyti, 
saugome, kad neužgestų tos 
mažos ugnelės, kad susilietų 
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Nuotraukoje: (viduryje) Malvina Rociene, kun. Rimvydas Adomavičius ir Liucija Einikiene. 

kitę jos, dalinkitės su mumis 
.— žemiškaisiais — savo Dievo 
dovanomis"... — Danutė — 
Cicilija iš Kauno. 

Dar daug būtų galima 
pateikti atsiliepimų ir linkė
jimų, tačiau leiskime pasisa
kyti pačiai autorei. „...Lietu
voje turiu daug eilėraščių ir 
paveikslų savo mėlyname la
gaminėlyje po lova. Ten saugu 
jiems. Amerikoje jau antri 
metai. Kaip ir daugelį lietu
vių, šiais laikais atvijo bedar
bystė. Dirbame abu su vyru. 
Esam laimingi, kad vaikai gali 
studijuoti. 

Be poezijos rašau pasakas 
vaikams, piešiu paveikslus 
tušu. Visus atsiliepimus apie 
mano kūrybą dovanoju Dievui, 
nes viskas iš jo. 

Esu iš daugiavaikės šei
mos (7 broliai ir sesuo). Visą 
jaunystę prasirgau, prakentė-
jau ir dėkoju Dievui, kad per 
kūno skausmus išsivalė mano 
siela, nuskaidrėjo ir atsivėrė 

kūrybai..." 
Malvina net neatsimena, 

kada pradėjo rašyti, o piešti: 
„...Susapnavau Dievą Tėvą. Jį 
mačiau taip aiškiai ir pa
budusi pagalvojau, kad turiu 
nupiešti, kad neužmirščiau. 
Piešiant man nereikėjo jokių 
pastangų, lyg kas būtų vedžio
jęs mano ranką. Nuo to ir 
pradėjau. O kaip išeina — 
patys matote", (iš pasisakymo 
rengimo metu) 

Minimo renginio metu bu
vo eksponuojama daug di
desnės ir mažesnės apimties 
darbų, kuriuos žiūrinėjant ro
dėsi, kad į tave sklido ypatin
gos energijos srautas, kurį 
žiūrovai savo atsiliepimuose 
pavadino „Dieviškąja šviesa". 

Skaitytojams, be abejo 
įdomu, kaip šie jaudinantys 
darbai pateko į Marąuette 
Park parapijos salę, o ne į 
Čikagos lietuviškąsias paveikslų 
galerijas. Nežinomo autoriaus 
nelabai norima įsileisti į profe

sionalų zoną. Malvinos 
Rocienės paveikslus sutiko 
eksponuoti šios parapijos kun. 
R. Adomavičius. 

Ačiū Dievui, ir rengėjai, ir 
dalyviai liko patenkinti ir 
laimingi, atvėrę kelią nuosta
biems M. Rocienės eilėraš
čiams ir piešiniams. 

Netolimoje ateityje auto
rės vyro Stasio ir šeimos drau
go Stasio Taraškevičiaus pas
tangų dėka numatomos Mal
vinos Rocienės darbų parodos 
Balzeko muziejuje ir Lemonte. 

M. Rocienės sėkmingu 
pasirodymu džiaugėsi trys jos 
vaikai Lietuvoje, o duktė Lo
reta, pati rašanti eiles, tikisi, 
kad JAV ar Lietuvoje atsiras 
žmonių, kurie padės nuostabia 
Dieviška šviesa paženklin
tiems darbams išvysti dienos 
šviesą knygos pavidalu, kur 
Malvinos Rocienės eilėraščiai 
bus iliustruoti jos pačios 
piešiniais. 

Liucija Einikiene 

VĖLINIU MALDOS ŽIEDAI 
mintys su gyvenančiais am
žinybėje. 

Šventos Mišios prasidėjo 
giesmėmis „Dievo avinėli", 
„Meldimo malda". Giesmes 
giedojo Dalios Gedvilienės su
burtas mergaičių choras, ku
rio giedojimo buvo malonu 
klausytis, nuoširdžiai skam
bėjo tyri vaikų balsai, pras
mingi giesmės „Tu esi šviesa" 
žodžiai: „Dieve, aš Tavim ti
kiu, savo širdį Tau skiriu. Tu 
esi šviesa, meilė ir tiesa, dėko
ju, kad Tave turiu": 

Mokyklos kapelionas An
tanas Gražulis, SJ, pamoksle 
kvietė visus prisiminti savo 
mirusius artimuosius, pa
gerbti kapus tų, kuriuos ma
žai kas lanko. Dvasininkas 
prašė melstis ne tik už se
nelius, tėvelius, brolius, sese
ris, bet ir už visus žuvusius 
dėl tėvynės laisvės. Ypač su
maniai ir išradingai kunigas 
bendravo su auditorija, klau
sinėjo vaikų, ko jie norėtų 
prašyti iš Dievulio, pasakojo, 
kokius vaikus norėtų matyti 
gerasis Dievas. 

Visuotinėje maldoje vyres
nių klasių mokiniai prašė 
suteikti amžinąją ramybę vi
siems mirusiems šeimos nariams, 
giminėms, draugams bei ger-

velimų sv. Mišių metu kun. A. Grazul 

adariams, o ypač mokytojams, 
mirusiems šiais metais. 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos vaikai turi gražią tra
diciją — padėti prie altoriaus 
maldos žiedus ir aukas. Tai 
įvairių spalvų žiedai, padaryti 
iš popienaus.tačiau įdomiausi 
yra žiedo lapeliai, kuriuose 
surašytos vaikų mintys, pra
šymai, maldos už broliuką, 
tėtį, mamą ir už visus miru-

Čikagos lituanistinės mokyklos 8 klases moksleiviai (iš kairės, pirmoje eilėje): Audra Miliūnaitė, Viktorija 
I/opatkinaitė, Austėja Kaveckaitė, Gintarė Viršinskaitė, Tadas Einikis;' antroje eilėje iš kairės: Arūnė 
Ribikauskaitė, Tomas Kulasauskas, mokytoja Rasa Ciceniene. Mindaugas Frišmantas. Juozo Mažono nuotr. 

su Čikagos lit. mokyklos mokiniais. 

sius gimines. 3B skyriaus 
mokinys rašė: „Meldžiuosi už 
prosenelius, proprosenelius, 
už žuvusius kare, už draugus, 
tokius, draugės šunelį ir patį 
save". Seselė Laima Kaba-
šaitytė. dvasinio auklėjimo 
mokytoja, pasidžiaugė, kad 
tokius darbelius noriai daro 
visų skyrių ir klasių mokiniai, 
pradedant nuo pirmo sky
riaus ir baigiant dešimtokais: 
„Raginu vaikus, kad paklaus
tų tėvelių, kas jų šeimoje yra 
mirs. kuriuos reikia atsiminti 
ir už juos pasimelsti. Viena 
mergaitė pasakė, kad yra mi
ręs jos broliukas. Šv. Mišios 
yra pati didžiausia aukų mal
da, kai visi mes kartu meldžia
mės" — pasakojo mokytoja. 

Mokytojai, mokiniai, tėve
liai — mūsų mokyklos žiedai. 
Gėlės auga, dygsta ir sprogs
ta, šypsosi, nuvysta rudenį ir 
vėl atgimsta pavasarį- Pasire
miant žiedų simboline išraiš
ka, panašiai sakoma ir apie 
vaikus, žmogaus gyvenimą, 
panašūs jausmai prabyla ir 
Vėlinių vakarą, stovint prie 
artimųjų kapo, stebint šalnos 
pakąstus žiedus, virpančius, 
krentančius... Ar ateinančios 
kartos išlaikys gražias mūsų 
protėvių Vėlinių apeigas, pri
klausys nuo mūsų išminties, 
mokėjimo brandinti maldos 
žiedą kiekvieno širdelėje. 

Indrė Bartašiūnienė 


