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Lietuvos kariuomenės 
šventė New Yorke. 
Cleveland lietuviai ir 
labdara. Naujienos iš 
lietuviškos veiklos. 
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Prezidente, atidėk 
kelionę į JAV. 
Pasikalbėjimas su 
prez. R. Paksu. 

3 psl. 

Technikos staigmenos 
iš Japonijos. Kosminės 
technologijos padės 
gydyti vėžį. Brangus 
„Titaniko" valgiaraštis 
ir kitos įdomybės. 

4 psl. 

Prisimenama â "a 
Sofija Salienė. 

5 psl. 

Amerikiečiai gėrisi 
lietuviškais angelais. 
Nemokama krūties 
vėžio akcija. Cicero 
lietuvių telkinys 
tebegyvuoja. 

6 psl. 

Sportas 

* E u r o p o s vy rų k r epš i 
n i o k l u b ų U L E B t a u r ė s v a r 
žybų F grupės ketvirtojo rato 
rungtynėse Vilniaus „Lietuvos 
rytas' ' iškovojo ketvirtąją per
galę iš eilės, antradienį na
muose po sunkios ir dramatiš
kos kovos nugalėjęs prancūzų 
,,Cholet Basket" komandą 
74:72. Vilniečiai sėkmingai pra
dėjo rungtynes ir vis didino per
svarą, kol nutolo 52:40, tačiau 
tuomet jie pateko i gilią „duo
bę", nepelnę taškų beveik de
šimt minučių, ir pralaimėjo at
karpą net 0:17. Laimei, rungty
nių pabaigoje sėkmingai sužai-
dęs Aaron Lucas įkvėpė vilnie
čius paskutiniam puolimui. 

Naujausios 
zmios 

* P r e z i d e n t ą p a s i e k i a 
p r i e š t a r i n g i s ignala i dė l vi
z i to į JAV, tačiau kol kas jo ne
atsisakoma. 

* P r e z i d e n t a s n e s i t r a u k s 
n ė p e r p u s ę ž ingsnio . 

* S e i m o v a d o v a s p a r e i š 
k ė l a ik ina j a i Gruzi jos p rez i 
d e n t e i Lietuvos paramą. 

* Vilniuje le id imo mi t in 
guo t i p i k e t u o t i p r a š o prezi
dento R Pakso šalininkai. 

* K o n s t i t u c i n i s t e i s m a s 
n a g r i n ė s , ar prezidentas teisė
tai suteikė pilietybę dosniau
siam savo rėmėjui. 

Prezidentui apkalta bus rengiama pagal 
Konstitucijoje numatytu - pagrindus 

V i l n i u s , gruodžio 3 d. 
(BNS) — Prezidentui Rolandui 
Paksui gali būti siūloma skelbti 
apkaltą pagal visus t r i s Konsti
tucijoje numatytus punktus — 
šiurkštų Konstitucijos pažeidi
mą, priesaikos sulaužymą bei 
įtarimą padarius nusikaltimą. 

Tokias pirmines i švadas 
padarė trečiadienį posėdžiavusi 
ketur ių valdančiosios daugu
mos ir opozicijos frakcijų suda
ryta grupė siūlymams dėl prezi
dento apkaltos parengti. 

„Iš tų faktų, kurie pateikti 
Seimo laikinosios komisijos iš
vadose, šiandien galima many
ti, kad prezidentui gali būti t a i 
komi visi trys pagrindai", s akė 
darbo grupės narys liberalcent-
ristas Raimondas Šukys. 

Darbo grupė remiasi an t ra 
dienį Seimo patvirtintomis par
lamentinės tyrimo komisijos iš
vadomis, kurių galutinis spren
dimas — prezidentas R. Paksas 
„buvo ir yra pažeidžiamas", ir 
ta i sudaro grėsmes Lietuvos 

saugumui. 
Siūlyme rengti apkaltą turi 

būti nurodytas konkretus as
muo, jam formuluojamas kalti
nimas, argumentai, svarbiausi 
faktai, įrodymai ar jų šaltiniai. 

BNS žiniomis, prezidentui 
gali būti pateikti kaltinimai dėl 
slaptos informacijos paviešini
mo, privataus verslo įtakojimo, 
Lietuvos pilietybės išimties 
tvarka suteikimo savo rėmėjui 
Jurijui Borisovui aplinkybių bei 
veiksmų, dėl kurių prezidentas 
tapo pažeidžiamas. 

Darbo grupė, į kurią įeina 
opozicinių Tėvynės sąjungos -
konservatorių bei Liberalų ir 
centro, taip pa t valdančiųjų 
Socialdemokratinės koalicijos ir 
Naujosios sąjungos frakcijų ats
tovai, siūlymo apkaltai tekstą 
ketina baigti rengti kitą sa
vaitę. Tuomet ketinama surink
ti apkaltą remiančių parlamen
tarų parašus. Tam reikia ne 
mažiau kaip 36 parašų. 

N u k e l t a i 5 ps l . 

Antradienio vakarą Radviliškyje susitikime su miesto visuomene prezidentas Rolandas Paksas pareiškė, kad at
sistatydinti neketina, nes yra Lietuvos žmonių išrinktas. 

Nuotr.: Prezidento R. Pakso Radviliškyje laukė degančiomis žvakutėmis papuoštas, karsto formos žemėn 
smingantis lėktuvas. Tomo Bauro I ELTA) nuotr 

Prezidentui 
patariama atvirai 
pripažinti klaidas 

V i l n i u s , gruodžio 3 d. 
'BNS) — Seimo narė Kazimiera 
Prunskienė trečiadienį daugiau 
nei valandą Prezidentūroje t ru
kusiame iš anksto neskelbtame 
susitikime su prezidentu pa
tarė R. Paksui „peržengti že
maitišką užsispyrimą" ir pripa
žinti padarytas klaidas bei at
siriboti nuo prieštaringai vert i
namų asmenų. 

K. Paksą prezidento rinki
muose parėmusios Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos vadovė teigė paragi
nusi valstybės vadovą pripažin
ti, jog buvo padaryta klaidų for
muojant patarėjų komandą ir 
atsiriboti nuo asmenų, kur ių 
veiklą dabar t i r ia teisėsaugos 
institucijos. 

Nepaisant politikų ragini
mų prezidentas iki šiol nea ts i 
ribojo nuo savo dosniausio rin
kimų kampanijos rėmėjo Ju 
rijaus Borisovo, kur iam pateik
ti į tarimai dėl gras inimų vals
tybės vadovui. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

R. Pakso bendražygis: prezidentas kišosi 
į privačių bendrovių reikalus 

V i l n i u s , gruodžio 3 d. 
(BNS) — Artimas prezidento 
Rolando Pakso bendražygis Li-
beraldemokratų frakcijos Seime 
narys Dailis Barakauskas pa
tvirtino, jog valstybės vadovas 
kišosi į privačių bendrovių rei
kalus. 

Tai gali tapti vienu iš kalt i
nimų prezidentui siūlomoje 
rengti apkaltoje. 

D. Barakauskas tiesiogiai 
antradienį rodytoje Lietuvos 
televizijos laidoje „Spaudos 
klubas" pripažino, jog preziden
t a s prašė jo t a rp in inkau t i 
sprendžiant bendrovių „Šiaulių 
plentas" ir „Restako" ginčą. 

Pastarosios bendrovės va

dovas Algirdas Drakšas norėjo 
įsigyti „Šiaulių plento" akcijų. 

Anksčiau šiai bendrovei va
dovavo pats R. Paksas. 

Komisija nus ta tė , jog A. 
Drakšas šių metų spalio 10 die
ną kalbėjosi su R. Paksu apie 
bendrovės „Šiaulių plentas" ak
cijų perleidimą ir prašė valsty
bės vadovo pagalbos. 

Prezidentas kalbėjo apie 
„neordinarių priemonių" būti
numą ir pažadėjo šiam reikalui 
pasitelkti savo patarėjus Remi
gijų Ačą bei Visvaldą Račkaus
ką. 

Vėliau vykusiame pokalbyje 
prezidentas A. Drakšui pranešė, 
jog reikalinga įtaka dėl „Šiaulių 

plento" akcijų įsigijimo yra pa
daryta. 

Komisija taip pat nus ta tė , 
jog spalio 20-23 d. Šiaulių 
Vyriausiojo policijos komisaria
to Ekonominių nusikaltimų ty
rimo skyriaus pareigūnai su
rengė „Šiaulių plento" buhalte
rinės apskaitos patikrinimą. 

To paties mėi»esio 27 dieną 
pagal anoniminį skundą bend
rovės patikrinimą pradėjo ir Fi
nansinių nusikal t imų tyr imo 
tarnyba (FNTT). 

„Visa tai gali būti vertina
ma kaip privačių tikslų sieki
mas, pasi telkiant teisėsaugos 
institucijas", teigiama komisijos 
išvadose. 

Prezidento rėmėjui siūloma taikyti 
griežtesnę kardomąją priemonę 

Vi ln iu s , gruodžio 3 d. 
'BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos-konservatorių frakci
jos Seime narys Jurg i s Razma 
siūlo taikyti dosniausiam prezi
dento rėmėjui Jurijui Borisovui 
griežtesne kardomąją priemonę 
nei pasižadėjimas neišvykti , 
nes jis gali trukdyti tirti bylą 
dėl grasinimų valstybės vado
vui. 

Tokį savo susirūpinimą par

lamentaras reiškia laiške gene
raliniam prokurorui Antanui 
Klimavičiui. 

Remdamasis žiniasklaidos 
pranešimais, J. Razma pažymi, 
jog lapkričio 26 dieną J. Boriso
vo vasarnamyje surengtos kra
tos metu pareigūnai rado sude
gintų dokumentų l iekanas. 
„Yra pagrindo manyti, kad šie 
dokumentai galėjo būti reikš
mingi Nuke l t a į 5 ps l . 

Atšaukiamas 
Prezidentūroje sutikęs 

dirbti diplomatas 
Vyriausybė trečiadienį nu

tarė atšaukti iš Latvijos amba
sadorių Petrą Vaitiekūną, su
tikusį tapti skandalo krečiamo 
prezidento Rolando Pakso pata
rėju užsienio politikos klausi
mais. 

Kol kas nežinoma, k a d a 
diplomatas pradės darbą — 
dekretą dėl jo atšaukimo tur i 
pasirašyti prezidentas. 'BNS) 

Jei bus įrodyta prezidento kaltė, 
jo partija ragins jį atsistatydinti 

Viln ius , gruodžio 3 d. 
(BNS) — Rolando Pakso įkurtos 
Liberalų demokratų partijos 
(LDP) atstovai ragins preziden
tą atsistatydinti, jeigu bus įro
dyta, jog savo veiksmais j is 
pažeidė Konstituciją, sulaužė 
priesaiką arba yra į tariamas 
padaręs nusikaltimą. 

Tai trečiadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
teigė LDP pirmininkas Valen
tinas Mazuronis. 

„Šiandien kol kas nei teisi
nių, nei kitokių prielaidų atsta
tydinimui, aš nematau. Aš esu 
prieš, kad sprendimai būtų pri
imami vadovaujantis politinė
mis simpatijomis arba antipati
jomis", sakė V. Mazuronis. 

Liberaldemokratų nuomo
ne, antradienį Seimo patvirtin
tos parlamentinės tyrimo ko
misijos išvados nesudaro prie
laidų jam atsistatydinti. 

Komisijos išvadas liberal-
demokratai įvertino kaip „ten
dencingas", o pastarųjų dienų 
įvykius Lietuvoje — kaip „pur
viną bandymą priversti atsista
tydinti teisėtai tautos išrinktą 
prezidentą". 

Šių veiksmų užsakovu libe-
raldemokratai įvardijo Seimo 
pirmininką Artūrą Paulauską. 

Tačiau l iberaldemokratai 
tarp savęs nesutaria, ar prezi
dentas R Paksas turi prisiimti 
atsakomybę už savo patarėjų 
veiksmus. 

J. Borisovo 
planuojamas leisti 

laikraštis bus 
paverstas tualetiniu 

popieriumi 
V i l n i u s , gruodžio 3 d. 

(BNS) — Rolando Pakso atsi
statydinimo siekiančios organi
zacijos paragino perdirbti į tua
letinį popierių reklaminį laik
raščio priedą, atspindintį prezi
dento rėmėjų požiūrį į juos kre
čiantį skandalą. 

Priedas „Tvarka bus?", ku
rį finansuoja P rez iden tū ros 
skandale a ts idūręs vers l inin
kas Juri jus Borisovas, prade
damas platinti ketvirtadienį. 

„Susipratę lietuviai, pilie
čiai" raginami surinkti „Boriso
vo laikraštieną" ir p r i s t a ty t i 
kasdien N u k e l t a i 5 p s l . 

Rusijos verslininkas grasina baudžiamąja byla 
Lietuvos saugumo vadovui 

Maskva-Vilnius , gruodžio 
2 d. (BNS) — Su tarptautiniais 
nusikaltėliais siejamos Rusijos 
bendrovės „Asociacija XXI vek" 
prezidentas Anzor Aksentjev-
Kikališvili pareiškė, kad prašys 
Lietuvos generalinį prokurorą ir 
Aukščiausiojo teismo pirminin
ką patraukti baudžiamojon at
sakomybėn Lietuvos Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 

vadovą Mėtį Laurinkų. 
A Aksentjev-Kikališvili 

antradienį Maskvos radijo sto
ties „Echo Moskvy" laidoje kal
tino M. Laurinkų „šmeižtu, 
žmogaus teisių pažeidimu, gink
luotu tur to prievartavimu ir 
šantažu". 

„VSD vadovas nepagrįstai 
tvirtina, jog kažkokia mitinė ru
sų mafija, mano, kaip pagrindi

nio tarptautinio masto 'mafijo-
zio', asmenyje neva finansavo 
Rolando Pakso prezidento rinki
mų kampaniją", sakė A. Aksent
jev-Kikališvili. 

„M. Laurinkus Seimui pa
teikė mano telefoninių pokalbių 
su kažkokiu Juri jumi Borisovu, 
kuris oficialiai yra R. Pakso rin
kimų kampanijos rėmėjas, po
kalbių įrašus. N u k e l t a i 5 p s l . 

Pasaulio naujienos 
{Remianos AFP, Reusere. AJ>, Merts*. ITAR-TASS. BNS 

iiraų agentūrų pranešimais} 

EUROPA 
R o m a . Europos Komisija 

yra kurčios ir aklos biurokrati
jos karikatūra ir turėtų dau
giau dirbti t a rp in inkaudama 
ta rp Europos valstybių, inter
viu, kuris spausdinamas trečia
dienį, sakė Italijos Europos rei
kalų ministras Rocco Buttig-
lione. Jo komentarai pasigirdo 
po pastarosiomis savai tėmis 
nerimstančių Komisijos ir Eu
ropos Sąjungos (ES) valstybių 
ginčų dėl regiono biudžeto for
mavimo principų ir užsienio 
bendrovių perėmimo nuostatų. 
Praėjusią savaitę Komisija 
griežtai pasipriešino ES vyriau
sybių mėginimui sušvelnint i 
užsienio bendrovių perėmimo 
nuostatas. Kiek anksčiau komi
sarai užsipuolė Europos finan
sų ministrus už ta i , kad jie, ne-
nubausdami Prancūzijos ir Vo
kietijos dėl pernelyg didelio 

biudžeto deficito, iš esmės nu
rašė Stabilumo ir plėtros paktą. 

Londonas . Didžiosios Bri
tanijos kovos su terorizmu poli
cija trečiadienį pranešė patei
kusi kaltinimus vyriškiui, kuris 
įtariamas bendradarbiavęs su 
nuteistu vadinamuoju „batų 
sprogdintoju" Richard Reid ir 
planavęs išpuolius Britanijoje 
bei kitose pasaulio valstybėse. 
Praėjusią savaitę suimtas 24 
metų Sajid Badat taip pat yra 
apkaltintas neteisėtu sprogme
nų laikymu. Britas R. Reid šių 
metų sausio mėnesį buvo nu
teistas kalėti iki gyvos galvos 
po to, kai teisme prisipažino 
2001 metų pabaigoje bandęs 
susprogdinti Paryžius-Miami 
skridusį lėktuvą jo bateliuose 
paslėptais sprogmenimis. 

Roma. Nors saugumo pa
dėtis Irake pastaraisiais mėne
siais smarkiai pablogėjo, tačiau 
koalicijos pajėgos negali sau 

leisti atsitraukti , nes tai sukel
tų mirtinai pavojingą „valdžios 
vakuumą", trečiadienį pareiškė 
Italijos gynybos ministras An-
tonio Martino. J is sakė, kad 
„šiuo metu neįmanoma išvesti 
karių iš Irako". 

JAV "1 
V a š i n g t o n a s . JAV nu

sprendė surinkti sukarintas pa
jėgas Irake medžioti ardomąja 
veikla užsi imantiems asme
nims, kur ias sudarytų buvę 
penkių didžiausių Irako politi
nių partijų savanoriškų pajėgų 
nariai, trečiadienį rašo „The 
Washington Post". Kovos su te
rorizmu batalioną sudary tų 
780-850 narių, kurie dirbtų 
drauge su JAV specialiųjų pa
jėgų kar ia is , būtų pava ldūs 
Centrinei karinei vadovybei ir 
iš pradžių veiktų Bagdado ra
jone. Visi bataliono kariai butų 
patikrinti, ar nėra susiję su nu
versto d ikta tor iaus Saddam 
Hussein partija „Baa th" 
Sprendimą sudaryti tokį bata
lioną Irako partijų vadovai ver
tina kaip JAV vadovaujamos 

koalicijos pripažinimą, kad da
bartinė saugumo struktūra, pa
remta irakiečių policininkais ir 
civilinėmis gynybos pajėgomis, 
visiškai neveiksminga. 

Vaš ing tonas . Baltieji rū
mai trečiadienį sumenkino pa
lestiniečių ir Izraelio opozicijos 
paruoštą alternatyvųjį Artimų
jų Rytų taikos planą, pareikš-
dami, jog geriausias būdas 
smurtui nutraukt i yra JAV 
remiamas taikos ..kelio gairių" 
planas. „Asmeninės pastangos 
gali padėti siekiant taikos. Ta
čiau vis dėlto pažangos reikia 
siekti per Izraelio vyriausybės 
ir palestiniečių ministrų kabi
neto bendradarbiavimą", sakė 
JAV prezidento atstovas spau
dai Scott McClellan. Žymiausių 
palestiniečių ir Izraelio opozici
jos politikų bei mokslininku 
paruoštas ir pirmadienį pa
skelbtas alternatyvus vadina
masis ..Ženevos iniciatyvų" tai
kos planas siūlo visų pagrindi
nių Artimųjų Rytų konflikto 
problemų sprendimo budus, ta
čiau numato, kad abi pusės tu
rėtų padaryti didelių nuolaidų. 

„Ženevos iniciatyvų" plane taip 
pat numatytas Palestinos vals
tybės įkūrimas ir naujai apibrė
žiamas Jeruzalės statusas. 

RUSIJA 

bei dar vadinamas „Durov kam
peliu", vienas iš narvuose lai
komų lokių ištrūko ir užpuolė 
darbininkus. Du žmonės žuvo, 
vienas buvo sužeistas. 

Maskva . Rusijos preziden
tas Vladimir Putin paragino 
įvesti tarptautinę kontrolę, kad 
niekas negalėtų nesankcionuo
tai panaudoti masinio naikini
mo ginklų — nei teroristai, nei 
atskiros valstybės. „Pasaulio 
bendrija kol kas neturi išties 
veiksmingo algoritmo masinio 
naikinimo ginklų neplatinimo 
problemai spręsti", pare iškė 
prezidentas. Jis taip pat at
kreipė dėmesį, kad neplatinimo 
srityje galiojančiuose tarptau
tiniuose susitarimuose nėra 
saugumo garantijų mechaniz
mo — nei atskiroms valsty
bėms, neri pasauliui apskritai. 
Be to, pasak jo, Rusija privalo 
atsižvelgti į tai, kad technolo
ginių galimybių kurti masinio 
naikinimo ginklus turi daugelis 
valstybių. 

Maskvoje , Žvėrių teat re , 
kuris garsiojo dresiruotojo gar-

AZERBAIDŽANAS 
B a k u . Azerbaidžano gyny

bos ministras Safar Abijev po 
valstybės prezidento I lham Ali-
jev derybų su JAV gynybos sek
retoriumi Donald Rumsfeld tei
gė, kad Azerbaidžano vadovybė 
gali svarstyti galimybę leisti 
valstybės teritorijoje dislokuoti 
JAV karines bazes. D. Rums
feld savo ruožtu pranešė , kad 
JAV pasaulinio karinio aktyvu
mo naujosios koncepcijos esmė 
yra ta. jog ..užuot dislokavę sta
t iškas dideles k a r i u o m e n ė s 
grupuotes , mes p lanuo jame 
kur t i mobilias k a r i u o m e n ė s 
grupes, kurios padės m u m s ge
riau spręsti XXI amžiuje iškilu
sius uždavinius". P a s a k D. 
Rumsfeld, ši koncepcija kol kas 
neturi galutinio rezul ta to „Da
bar mes tik konsultuojamės", 
pridūrė JAV gynybos sekreto
rius. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG


DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 4 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
ŠVENTĖME ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
VARGONININKO 85-ĄJĮ GIMTADIENĮ 

»» ... UZ TAVE, BRANGI SALELE, 
MUMS ŽYGIUOT SMAGU" 

Taip žygiuodami dainavo 
linksmi, žvalus, jauni, lygiose 
gretose išsirikiavę, prieš 85 
metus, lapkričio 23 d., suorga
nizuotos Lietuvos kariuo
menes kariai. 

Ta garbinga Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo sukaktis, 
ankstyvesniais metais New 
Yorke būdavo prisimenama 
iškiliai. Mišiose su savo vėlia
vomis, moterys, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, daly
vaudavo organizacijos. Vėliau, 
salėse vykdavo akademinė ir 
meninė dalis. 

Dabar viso to nebėra, nes 
ir sąlygos pasikeitusios. Ne
beturime „savo namų"' — 
Kultūros židinio, o ir pati au
ditorija yra labai sumažėjusi. 

Vis dėlto ta sukaktis, kad 
ir kukliai buvo prisiminta, 
sekmadienį, lapkričio 23 d., po 
10 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyn, NY, 
lietuviškai aukotų Mišių 
(aukojo kun. Vytautas Voler-
tas), žemutinėje parapijos sa
lėje. 

Salėje, priešais ant sienos 
kabančią Lietuvos vėliavą ir 
Vytį, stovi žvakidė. Joje įs
tatytos trys žvakės. Jų paskir
tis: geltona -— prisimenant sa
vanorius (žvakę uždegė dr. 
Giedrė Kumpikaite), žalia — 
partizanus 'uždegė Vytautas 
Čereška) ir raudona — šaulius 
(uždegė Zigmas Dičpinigaitis). 

Vida Jankauskienė, ati
dariusi minėjimą, tardama 
pamaldžius žodžius, kreipėsi į 
Galybių Valdovą, maldau
dama, kad jis suteiktų amžiną 
šviesą ir ramybę, jau į amžiny
bę iškeliavusiems Lietuvos 
laisvės gynėjams, o taip pat, 
kad savo maloningo žvilgsnio 
nenukreiptų ir globotų ne
priklausomos Lietuvos karius. 

Juos pagerbiant, tyliai su
sikaupus, palinksta galvos. 
Giedamas Tautos himnas. 

Paskutiniams himno garsams 
nuskambėjus, šeštadieninės 
Maironio mokyklos 7 metų 
mokinys Matas Sližys, gražia 
ir aiškia lietuvių kalbos tar
tim, deklamuoja eilėraštį 
„Lietuva, tėvyne mano" (Ksa
vero Vanagėlio). Susižavėję 
klausytojai jam plojimų nepa
gailėjo, o dr. G. Kumpikaite 
Matą pakvietė tą eilėraštį pa
deklamuoti per jos vadovau
jamą „Lietuvių radijo" laidą. 

Trumpai pakalbėjus, LB 
NY apygardos pirmininkė dr. 
G. Kumpikaite pastebėjo, jog 
dabar šaunūs Lietuvos kariai 
yra žinomi ir už Lietuvos ribų. 
Jie savo įsipareigojimus gar
bingai atlieka taikos palaiky
mo daliniuose: Afganistane, 
Irake, Kosove. 

Išsamesnę Lietuvos ka
riuomenės įsikūrimo eigą ir 
jos kovas apžvelgė Algirdas 
Jankauskas. 

Po to su dideliu įdomumu 
buvo žiūrėta Gerimanto Peni-
ko pagaminta vaizdajuostė iš 
lapkričio 23 d. sukakties 
minėjimo Kaune. Pro žiūrovų 
akis pražygiavo drausmingos, 
įvairių kariuomenės dalinių 
gretos, pažvelgta į Karo mu
ziejaus vidų ir jo sodelį^ susto
ta prie žuvusiems paminklo ir 
išgirsta kalbant Vytautą 
Landsbergį. 

Minėjimą užsklendžiant, 
M. Sližys užgesino žvakes, o 
minėjimui vadovavusi V. Jan
kauskienė visus pakvietė pasi
vaišinti, pabendrauti. 

Minėjimą surengė spe
cialus, prie Apreiškimo para
pijos lietuvių kultūriniams 
reikalams rūpintis komitetas. 
Komiteto pirmininkas" Vladas 
Sidas. Anksčiau tais reikalais 
rūpindavosi parapijos taryba, 
bet ji parapijos administrato
riaus kun. Joseph Fonti buvo 
atleista. 

P. Palys 

BALSAS — „GERĄ 
DARYTI" — ČIA GIRDIMAS 

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos pagrindinis tikslas — 
teikti paramą Lietuvos dva
siniam atsinaujinimui. Nors 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM, atsistatydino iš sielova
dos lietuvių katalikams užsie
nyje, jis pasiliko LKRS va
dovu. Jo pareigoms deleguo
tas, prel. Edmundas Putrimas 
toliau rūpinsis užsienio lietu
vių sielovada. (Visi vyskupai, 
sulaukę 75 m. amžiaus, priva
lo pateikti popiežiui prašymą, 
kad atleistų nuo pavestų pa
reigų, ir Roma vysk. P. A. Bal
takio prašymą priėmė). 

LKRS centras perkeltas į 
64-25 Perry Ave.. Maspeth, 
NY 11378. Centrui talkina 
atskiruose miestuose veikian
tieji komitetai. Clevelandas su 
pasididžiavimu gali žvelgi į 
atliktus lietuvių artimo meilės 
darbus, pradėtus prieš 36 me
tus. Turbūt jau šio komiteto 
pirmtakunams (kun. K. Že
maitis. A. Garka. I. Sušins-
kienė. L. Keženius, H. Stasas 
ir Z. Obelenis | nebuvo svetima 
garsaus italo oratoriaus ir 
valstybininko Markaus Cicero 
(195-43 m. prieš Kristų) min
tis: .Niekada žmonės taip 
nepriartėja dievams, kaip da
rydami gera artimui". 

Komiteto sąstatas , nors 
nežymiai keitėsi, ir šiandien 
dar iš originalaus komiteto 
darbą tęsia: Zenonas Obelenis 
(pirmininkas nuo 1980 metų), 
Irena Sušinskienė, Henrikas 
Stasas Naujai įsijungė Re
gina Šilgalicnė H995 m.) ir 
Aušra Babickiene (1997— 
1999 m.). Jau anksčiau mirė 
A Garka. L. Keženius. O. Ži

linskienė, o š.m. lapkritio 9 d., iš 
Clevelando persikėlęs gyventi 
Lietuvon, Antanas Styra. 

Religinės šalpos globėjai 
— kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, ir kun. Joseph Bacevice 
(Juozas Bacevičius) — lietu
vių parapijų klebonai. Meti
niai vajai paprastai vykdomi 
Gavėnios metu. 

Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai per sovietų okupacijos 
dešimtmečius padaryta sun
kiai užgydomų žaizdų. Pagal
bon atėjo LKR Šalpa su įvai
riausiais vajais, renginiais, 
rinkliavomis. Clevelande buvo 
mėginta aukas rinkti, einant 
iš namų į namus. Vėliau šio 
budo atsisakyta. Aukų tel
kimui į pagalbą atėjo ir ateina 
siuntinėjami laiškai, lietu
viškosios radijo programos, 
lietuvių bažnyčios, spauda ir 
t.t. Surinktos aukos persiun
čiamos LRRŠ centrui. Ne visų 
metų vajų rezultatai buvo 
vienodi. Čia daug priežasčių. 
Viena svarbiausiųjų — dosnių 
širdžių pasitraukimas iš au
kotojų šeimos. Bet dejuoti ne
verta. Ateina nauja karta. Gal 
kada bus sulaukta paramos ir 
iš dabar atvykusių bei atvyk
stančių — „trečiosios bangos". 
Bot rezultatai geriausiai patys 
kalba apie Clevelando lietuvių 
goraširdingumą, meilę dalin
tis, ką turime ir su kitais, 
aukoti kilniam reikalui. Cle
velande ir apylinkėje nuo 1985 
m. iki 2003 m. buvo suaukota 
191.000 dol. 

Šių metų pavasarį buvo 
pravesta rinkliava Šiluvos 
Dvasinio centro statybai. Su
rinkta 5,150 dol. ir pasiųsta 

Muzikas Stasys Sližys 

Sekmadienį, lapkričio 16 
d., Šv. Antano parapijos pa
talpose buvo pažymėta ir 
švęsta muz. Stasio Sližio 85 
metų gimtadienio sukakt is . 
Šv. Mišios buvo aukojamos S. 
Sližio intencija. Mišias aukojo 
parapijos choro iniciatorius ir 
globėjas klebonas kun. Alfon
sas Babonas. Mišių metu 
skaitinius skaitė Antanas 
Osteika. Aukas prie altoriaus 
nešė S. Sližio anūkė Kristina 
ir jos vyras Jeffrey Shalik. 

Po šv. Mišių pilna salė 
dalyvių susirinko pagerbti ir 
kartu švęsti muz. Stasio Sližio 
gimtadienio šventę. Salę 
puošė Mykolo Abariaus, spe
cialiai šiai progai padarytas 
plakatas su užrašu: „Svei
kiname Stasį Sližį 85 gimta
dienio proga". Jautėme šven
tišką nuotaiką. Susirinko 
daugiau negu 100 dalyvių iš 
Detroito ir apylinkių pagerbti 
jubiliatą muz. Stasį Sližį. 

Programai vadovavo para
pijos draugas ir Lietuvos 
Šaulių sąįungos išeivijoje pir
mininkas • Mykolas Abarius. 
Rengėjų vardu choristės Stasė 
Bitlerienė ir Bronė Ciukienė 
prisegė solenizantui Sližiui 
bei žmonai Natalijai gėles. Ne 
per seniausiu laiku N. Sli-
žienė šventė ir savo gimtadie
nį. Abi choristės apjuosė Stasį 
Sližį tautine juosta su užrašu 
„85 metų proga". Visų šios 
ypatingos šventės dalyvių 
vardu renginių vadovė Regina 
Juškaitė-Švobienė įteikė muz. 
Sližiui dovaną. 

Invokaciją sukalbėjo kun. 
Alfonsas Babonas. Šaulių iš
eivijoje vadas Mykolas Aba
rius įteikė muz. Sližiui antro
jo laipsnio pasižymėjimo ženklą 
„Už nuopelnus Šaulių sąjun
gai", garbės šaulio ženklą ir 
pažymėjimą. 

Klebonas kun. Alfonsas 
Babonas sveikino energingą 
choro vadovą. Apibūdino 
pradžią, kai jam atėjo mintis 
steigti parapijos chorą. 

Parapijos choras, kvartetas ir 
moterų vokalinis vienetas iš
kilo tik per muz. Stasį Sližį. 
J is sukūrė daug giesmių bei 
dainų, pritaikytų chorui. Pa
dėkojo maestro žmonai Na
talijai Sližienei ir visiems cho
ristams už įdėtą darbą, meilę 
ir laiką, giedant per pasku
tiniuosius 23 metus Mišių 
metu bei dainuojant specia
liomis progomis ar pobūviuo
se. Pabrėžė, kad mūsų choras 
yra reikšmingas, o be mūsų 
vadovo nebūtų ir choro. Baig
damas kleb. kun. Alfonsas 
Babonas padėkojo chorui ir 
muz. . Stasiui Sližiui, pa
linkėjo dar daug sveikatos ir 
gražių dienų bei metų, pra
džiuginant mus visus. 

Parapijos tarybos pirmi
ninkas Algis Zaparackas api
būdino jubiliato gyvenimo 
bruožus anglų ir lietuvių kal
ba. 

M. Abarius perskaitė gau
tus sveikinimus: nuo brolio 
Prano su žmona ir dukra 
Vida, sesers Stanislavos, 
mirusio brolio Broniaus 
žmonos Elenos, dukrų Laimos 
ir Jovitos, Lietuvos Litera
tūros ir meno archyvo direk
torės Vidos Simentaitės, Šiau
rės Amerikos Lietuvių muzi
kos sąjungos pirmininko muz. 
Fausto Stropios ir valdybos, 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsulo Detroite Jurgio ir 
dailininkės Danguolės Jurgu-
čių, Šaulių sąjungos vado 
Lietuvoje pik. Itn. Juozo Šir-
vinsko, Lietuvos Respublikos 
Krašto apsaugos viceministro 
Jono Gečo, profesoriaus Lion
gino Abariaus, Lietuvos Šau
lių sąjungos išeivijoje Švytu
rio jūrų šaulių kuopos, Da
riaus ir Girėno klubo, Onutės 
ir Mykolo Abarių, Lietuvos 
Vyčių 102 kuopos ir Vyčių or
ganizacijos padalinio „Pagal
ba Lietuvai". 

Žodžiu sveikino Bronė 
Ciunkienė — choro vardu, ir 
Jonas Urbonas — Aukštaiti
jos krašto vardu. 

Jubil iatas Stasys Sližys 
padėkojo visiems už parodytą 
dėmesį' ir dalyvavimą jo šven
tėje. Dėkingas Dievui, kuris 
leido 23 metus Jį garbinti, 
kun. Alfonsui Babonui už cho
ro palaikymą ir vargonų gerą 
priežiūrą, renginių vadovei 
Reginai Juškaitei-Švobiėnei 
už-' šio renginio nesuskaitomų 
darbų pavyzdingą atlikimą, 
Šaulių vadui Mykolui Abariui 
— eilės darbų atlikėjui, para
pijos tarybos pirmininkui 
Algui Zaparackui už sveikini
mo gerus žodžius, Onai Ša-
deikienei ir sūnui Stasiui, 
Stefanijai Juškienei, Reginai 
Balčiūnienei, Violetai Vivia-
no, Česlovai Pliūrienei, Stasei 
Bitlerienei ir visiems sveiki
nusiems. -

Visų dalyvių buvo sudai
nuota „Valio, ilgiausių metų, 
valio" ir giedotas Tautos himnas. 

Garbės stalą sudarė: kun. 
Alfonsas Babonas, muz. Sta
sys ir Natalija Sližiai, dukra 
ir žentas — Regina ir Sher-
man Broge, anūkė Kristina ir 
jos vyras Jeffrey Shalik, para
pijos . tarybos pirmininkas 
Algis Zaparackas ir Mykolas 
Abarius. 

Antradienį, lapkričio 11 
d., „Lietuviškų melodijų" radi
jo programa sveikino muz. 
Sližį. Taip pat lapkričio 18 d. 
programos redaktorius Algis 
Zaparackas turėjo pasikalbė
jimą su jubilijatu muz. Sližiu. 
Sekmadienį, lapkričio 16 d„ 
„Lietuviško balso" radijo pro
gramos oro bangomis pasvei
kino muz. Stasį Sližį ir pa
skelbė, kad ši diena yra skirta 
muz. Sližiui. 

Šiai nepaprastai šventei 
muz. Stasys Sližys išdėstė 
choro istorinę apžvalgą nuo
traukomis. Matėme birutiečių 
chorą, mergaičių chorus, jau
nimo chorą, įvairių meninių 
dalių atlikimą minėjimų metu 
(1995 m. parapijos 75 metų 
sukakties šventė, choro išvy
kos ir moterų vokalinio viene
to bei choro sukaktis). Žiūrė
dami į šias fotografijas, prisi
minėm mūsų iškeliavusius 
amžinybėn. Prisiminėm ir pa-
sidžiaugėm įvairiom švenčių 
programom. Ši foto parodėlė 
parodė publikai choro nuke
liautus kelius — kur ir kaip 
choras prasidėjo, gyvavo iki 
šios dienos. 

Po programos vyko vaišės 
ir pabendravimas. Publika 
išprašė solenizantą pravesti 
dainavimą. Su entuziazmu ir 
nuoširdumu buvo padainuota: 
„Tėvynė Lietuva", muz. A. 
Bražinsko, „Aras", muz. P. 
Butkaus, „Žemė Lietuvos", 
muz. K. Vasiliausko ir JBran-" 
giausios spalvos", muz. K. Va-
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siliausko. 
Ilgiausių metų ir valio 

"mūsų brangiam bei" maloniam 
muz. Stasiui Sližiui! Linkime 

visokeriopos sėkmės, svei
katos, dar daug kūrybingų 
dienų ir telaiminga Jį Dievas! 

Regina Juškaitė-Švobienė 

Solenizantą Stasį Sližį ir jo žmoną Nataliją sveikina pagerbimo rengėjai 'kairėje) Mykolas Abarius ir (dešinėje) 
Regina Juškaitė-Švobienė. 

Kauno arkivyskupui Sigitui 
Tamkevičiui. Jo padėkos laiš
ke (2003.04.02) dėkojama ko
mitetui ir visiems aukoju
siems, ir pranešama, kad 
Dvasinis centras bus atidary
tas š.m. rugsėjo mėn. Lan
kantis š.m. liepos mėn. Lie
tuvoje, teko matyt i , kaip 
baigiamieji darbai jau ėjo prie 
galo. Clevelando komitetui 
buvo džiugu, kad savo dosnią 
širdį parodė iki šiol dar neži
nomi asmenys ir taip pat ge
raširdžiai, kurie nėra per me
tų metus pamiršę savo aukos. 
Visa tai stiprina viltis, kad ir 
ateityje Lietuvos dvasiniam 
augimui atsiras materialinės 
paramos. 

Šiluvos Dvasiniam centrui 
aukojo: Z. ir S. Obeliniai — 
2.000 dol., V. F. Klimaičiai — 
1,000 dol., L ir C. Šatkai — 
500 dol., po 200 dol. dr. E. ir 
R. Šilgaliai, J. Balbatas — 
150 dol.; po 100 dol.: V. L. 
Apaniai. dr. V. ir A. Mauru
čiai, H. ir I. Johansonai; H. ir 

NAUJU METU 
SUTIKIMAS ŠV. ANTANO PARAPIJOJE 

Šv. Antano parapija 
ruošia Naujųjų 2004 metų su
tikimą. Jau dvylikti metai iš 
eilės, kai Šv. Antano parapija 
ruošia Naujų metų suti
kimus. Kiekvienas sutikimas, 
galime sakyti, buvo smagus, 
nuotaikingas, sėkmingas ir 
parapijai ypač pelningas. 
Visuomet atšvęsta šeimyniš
ka nuotaika. Šių Naujųjų me
tų vyks įprasta tvarka. Visų 
dalyvių lauks užkandžiai, 
karšta vakarienė, gėrimai, 

S. Stasai, K. ir G. Steponavi
čiai; po 50 dol.: A. Andriukai
tis, V. O. Rociūnai, J. S. Vyšmo-
niai; kiti mažesnes sumas. 

Komitetas visiems nuošir
džiai dėkoja ir prašo nepa
miršti, kai vėl į visus bus krei
piamasi Gavėnios metu vyk
domam vajui. 

• 
Vacys Rociūnas 

maloni nuotaika, smagios dai
nos ir muzika, o dalyvių maši
nos parapijos aikštėje bus 
stropiai saugomos. Vakaras bus 
pradėtas 7 vai. vak. Mišiomis 
Šv. Antano bažnyčioje. 8 vai. 
vak. — pabendravimas šven
tiškai papuoštoje salėje, 9 vai. 
vak. karšta vakarienė. Bend
ras dainavimas yra numaty
tas. Po to šokiai ir džiaugs
mingas Naujųjų metų sutiki
mas. Smulkesnes informaci
jas teikia Regina Juškaitė-
Švobienė, darbovietės tel. 
313-396-0389, namų tel. 248-
547-2859. Jau užsiregistravo 
27 norintys dalyvauti. Prašo
me užsiregistruoti iki gruo
džio 28 d., nes vietų skaičius 
ribotas. Visi laukiami, kvie
čiami ir bus mielai priimti. 
2004 Naujųjų metų sutikimą 
ruošia Šv. Antano parapija. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

SEATTLE, WA, 

ĮAMŽINTA MIESTO 
OPEROJE 

Ilgametės Lietuvių Bend
ruomenės narės Helen Jensen 
atminimas buvo pagerbtas 
įrengiant pastovią Helen Jen
sen vardo vietą McCaw salėje. 
Bendruomenės narės Ina Ber-
tulytė-Bray ir Ellen Coons da
lyvavo ceremonijoje rugpjūčio 
13 d. Ina Bertulytė pasakoja: 
„Tai buvo švelni ceremonija. 
Svečiai sėdėjo įspūdingoje Mc-
Caw salėje. Seattle Operos 
direktorius Speight Jenkins ir 
operos prezidentė Betty Car-
ter paminėjo dvi moteris — 
Helen Jensen ir Helen Berg-
man už jų reikšmingus nuo
pelnus operai. S. Jenkins pa
žymėjo, kad abiejų moterų dar
bai bus įvertinti visam laikui 
pritvirtinant vardinę atmini
mo lentelę garbingoje orkest
ro dalyje. Mūsų Helen vardu 
pažymėta vieta Nr. 2 eilėje 
G, F skyriuje, pirmoje sekcijo

je. Mes tikrai galime didžiuotis 
Helen. Vertė 

Vilma ir Virgis Činčiai 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Sekmadienį, gruodžio 14 
d., įvyks Detroito Žiburio litu
anistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė. Prasidės tuoj po 10:30 
vai. ryto Mišių. Bus skanaus 
lietuviško maisto, pyragų sta
las ir laimėjimai. Vaidinimė
lyje „Kalėdų džiaugsmas" da
lyvaus visi mokyklos moki
niai. Po vaidinimo pasirodys 
Kalėdų senelis. Šiais metais 
senelis rinks aukas seselės 
Ignės vaikų krizių centrui 
„Šaltinėliui" Marijampolėje. 
Tai yra laikinos globos vaikų 
namai tiem, kurių šeimose 
kažkas atsitinka, kad tėvai 
negali vaikų tvarkingai pri
žiūrėti. Auką bus galima 
įteikti čekiu, rašytu „Sisters 
of Immaculate Conception" 
vardu. Lauksime visų! 

V.P. 

» 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


ROLANDAS PAKSAS: „DEMOKRATIJA NĖRA VIEN 
NEATSAKINGA LAISVĖ" 

Lietuvos Respublikos prezidento išskirtinis pasikalbėjimas dienraščiui „Draugas" 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 
Lietuvos Prezidentūrą ap

ėmusio politinio skandalo 
įkarštyje prezidentas Rolan
das Paksas sutiko priimti 
„Draugo" dienraščio apžvalgi
ninką ir atsakyti į klausimus. 

— Pone Prezidente, už 
Prezidentūros langu S. 
Daukanto aikštėje susirin
kusi minia ką tik reikalavo 
J ū s ų atsistatydinimo. Kaip 
jautėtės ir ką išgyvenote 
tomis valandomis? 

— Lietuvos Respublikos 
Konstitucija garantuoja žodžio 
ir sąžinės laisvę. Žmonės turi 
teisę pareikšti nuomonę ir pa
sakyti, ką jie galvoja. Jeigu tai 
vyksta civilizuotai, netrikdant 
viešosios tvarkos ir neįžeidinė-
jan t valstybės institucijų ar 
asmenų — neįžvelgiu čia nie
ko bloga. Priešingai — valsty
bės vadovui privalu girdėti ir 
vertinti įvairias nuomones, jei 
tik jos kyla iš gerų ketinimų ir 
geros valios. Taigi, ir siūlymus 
atsistatydinti vertinu pagar
biai — kaip vieną nuomonių, 
grindžiamų, deja, toli gražu ne 
visa ir tik vienpusiška infor
macija. Neabejoju, kad bent 
dalis žmonių, kurie šiandien 
siūlo prezidentui atsistatydin
ti, savo nuomonę pakeis. Tiesa 
anksčiau ar vėliau neišvengia
mai iškils. 

— Kokia tiesa? Ar nėra 
tiesa, kad, būdamas kandi
datu į Lietuvos Respubli
kos prezidentus, esate pri
ėmęs milijoną iš J. Bori
sovo? Ar nėra tiesa, kad Jū
sų patarėjas turėjo reikalu 
su abejotinos reputacijos 
asmenimis? Ar nėra tiesa, 
kad kai kurie kiti prezi
dento patarėjai, bendrau
dami su valstybės pareigū
nais, pranokdavo savo įga
liojimus? 

— Taip sakydamas, turė
jau galvoje tiesą, kuri neišven
giamai nuskaidrins visą šį 
drumstą, sąmoningomis ar 
nesąmoningomis miglomis 
dengiamą, politinį procesą. 
Šiuo metu jis jau atnešė Lie
tuvai daug politinių nuostolių 
tiek šalyje, tiek užsienyje. Ir, 
jeigu Lietuvos problemas gali
ma būtų išspręsti prezidento 
atsistatydinimu, — nepaisant 
to, kaltas jis ar nekaltas — 
vien dėl šios priežasties verta 
būtų žengti tokį žingsnį. 

Lietuvos problemos, deja, 
yra kur kas gilesnės ir žymiai 
sudėtingesnės. Prezidento at
sistatydinimas jokių problemų 
neišspręstų. Priešingai, jas tik 
dar labiau pagilintų, narystės 
NATO ir Europos Sąjungoje 
išvakarėse gramzdindamas 
Lietuvą į visuomeninę su

maištį. Įsivaizduokime vals
tybę, jau stovinčią ant Euro-
atlantinių struktūrų slenks
čio, bet likusią be savo konsti
tucinės vadovybės ir panirusią 
į vidinės politinės kovos ba
talijas, su neprognozuojama 
baigtimi? Ar šito dabar Lietu
vai reikia? Ar yra dar kokių 
kitų kliūčių Lietuvos narystei 
NATO ir ES? O jeigu nėra, tai 
kam visa ši sumaištis reikalin
ga ir kam ji naudinga? 

Kai kurie žmonės šiandien 
įsitikinę, kad, jeigu kas duoda 
milijoną, tai būtinai turi būti 
kažkokie įsipareigojimai, bet 
jeigu — pusę milijono ar 
300,000 — tada jau ne. 

— Yra daugybė klausi
mų, apie kuriuos šiandien 
vengiama kalbėti. Užtat 
akivaizdžiai matyti tas ne
kantrumas, su kuriuo kai 
kas siekia pašalinti iš pa
reigu Lietuvos Respubli
kos prezidentą. 

— Esu vienareikšmiškai 
paneigęs man mestus kaltin
imus ir pareiškęs, kad nesu 
saistomas kitų įsipareigojimų, 
kaip tik Konstitucijos ir prie
saikos Lietuvos žmonėms. 
Konstitucijos nesulaužiau ir 
žmonių, kuriems prisiekiau, 
neišdaviau. 

Prezidento patarėjų kor
pusas yra reformuojamas. Ir 
jis reformuojamas ne dėl tei
sinių, bet dėl politinių prie
žasčių. Prezidentūros daliai 
tekusios kritikos mastas ir 
politinio spaudimo jėga visiš
kai nelygūs politinio elgesio 
prasižengimams, kuriuos, iš 
tiesų ar tik tariamai, padarė 
kai kurie prezidento patarėjai. 

— Bet gal te isūs t ie 
prezidento kritikai, kurie 
sako, kad tam tikros dalies 
visuomenės politinis nepa
sitikėjimas jau yra pa
kankamas pagrindas prezi
dentui pagalvoti apie atsis
tatydinimą? Vėliausios vi
suomenės nuomonės ap
klausos parodė, kad prezi
dento populiarumas reikš
minga dalimi sumažėjo, 
šiandien juo pasitiki tik 56 
proc. apklaustųjų. 

— Pagalvoti visada nau
dinga. Ypač prieš darant kokį 
veiksmą. Ir ne tik prezidentui. 
Nes reikia suvokti ir pasek
mes, kurias vienas ar kitas 
neatsakingas žingsnis gali su
kelti. Nemanau, kad labai at
sakingai elgiasi tie, kurie didi
na nepasitikėjimą, grindžiamą 
tik nuomonėmis ir prielai
domis, bet ne konkrečiais fak
tais, kurie galėtų būti vertina
mi kaip „grėsmės nacionali
niam saugumui". Šiaip ar taip 

Lietuvos Respublikos Kons
titucija nustato, kad šalies 
prezidentas renkamas visuoti
niuose ir tiesioginiuose rinki
muose. Vadinasi, prezidentui 
suteikiamas tiesioginis tautos 
mandatas. Tokį pat tiesioginį 
tautos mandatą turi ir Lie
tuvos Seimas. Tai štai apie šią 
atsakomybę — apie atsako
mybę Lietuvos žmonėms, ku
rie suteikė mandatą ir pavedė 
tam tikras pareigas — visiems 
privalu pagalvoti. 

Jeigu prezidentų ar parla
mentų pastovumas priklau
sytų tik nuo populiarumo ver
tinimų, daugelyje valstybių 
nesiliautų politinės krizės ir 
vargu ar bebūtų įmanoma su
daryti darbingas vyriausybes. 
Juo labiau — Lietuvoje, kur 
pasitikėjimas politikais nėra 
aukštas. 

Jeigu jau prezidentas, ku
riuo pasitiki — nepaisant 
dirbtinai sukeltos sumaišties 
— daugiau kaip pusė visuo
menės, sugalvotų atsistaty
dinti, tai tuo būtų tik parody
tas mūsų politinis nebrandu
mas ir nepasirengimas sava
rankiškai valdyti valstybę. Ką 
jau kalbėti tuomet apie Seimą, 
pasitikėjimas kuriuo siekia 
vos kelis procentus? Ar jam 
taip pat reikėtų išsivaikščioti, 
vadovaujantis tokia logika? 

Tautos atstovais pasitiki 
tik vienas iš dvidešimt Lie
tuvos žmonių, tačiau, nepai
sant to, jie toliau dirba, priimi
nėja įstatymus, teikia poli
tinius vertinimus. Ir kartais 
labai reiklius vertinimus. Ne
norėčiau čia vesti jokių para
lelių, tačiau kalbėdamas apie 
kitus visuomet stengiuosi pri
siminti V. Šekspyro posakį: 
„Kad įvertintume kieno nors 
savybę, reikia kažkiek jos 
turėti pačiam". 

— Ar tiesa, kad vienin
tel iam viešai įvardintam 
kandidatui į prezidento pa
tarėjus Linui Kojeliui esate 
davęs pavedimą „išsiaiš
kinti skandalo priežastis ir 
užsakovus"? 

— Ne, tai netiesa. Bet tai 
simptomiška, turint galvoje tą 
dezinformacijos lauką, kuris 
dabar yra užklojęs Lietuvą. 
Argi blaivius žmogus galėtų 
duoti tokį absurdišką pave
dimą? Juo labiau žmogui, ku
ris gyvena kitame kontinente 
ir neturi aiškaus supratimo, 
kokie politiniai žaidimai pas 
mus vyksta. Tačiau Lietuvoje 
įprasta laidyti panašias „spau
dos antis", net nerizikuojant 
žiniasklaidos priemonės geru 
vardu. Galimas daiktas, kad 
pasielgiau šiek tiek neatsar

giai, viešai paskelbęs Lino 
Kojelio pavardę. Žmogų iškart 
užgriuvo negatyvios informa
cijos srautas. Siekta nuver
tinti ne tiek jo profesinę pa
tirtį bei intelektualinius ge
bėjimus (to paneigti negalėtų 
sąžiningi žmonės, kuriems 
teko su juo dirbti), kiek su
duoti dar vieną politinį smūgį 
prezidentui: štai kokius „ne
vykusius" patarėjus jis ir vėl 
renkasi.. 

Esu dėkingas Linui Ko
jeliui, kad jis, nedvejodamas 
ir nedelsdamas, atsiliepė į 
mano. kvietimą ir atvyko pa
sitarti. Esu jo prašęs tik vieno 
— pateikti pasiūlymų Prezi
dentūros administracijos re
formai. 

— Paminėjote, kad su 
Prezidentūra susijęs skan
dalas jau padarė Lietuvai 
pol it iniu nuosto l iu „tiek 
šalyje, t iek užsienyje". 
Kaip Jūs suprantate tuos 
nuostolius? 

— Nuostoliai užsienyje — 
akivaizdūs. Narystės NATO 
ir ES išvakarėse Vakarų 
spauda apie Lietuvą prakalbo 
kaip apie abejotino patikimu
mo šalį, kurios politinę rimtį 
ir pastovumą neva gali su
drumsti svetima įtaka. Tai 
kenkia ne tik mūsų valstybės, 
kaip patikimos Vakarų part
nerės, įvaizdžiui, bet gali tu
rėti ir neigiamų ekonominių 
pasekmių: mūsų ne itin bran
dų vidaus politinės veiksenos 
būdą stebi užsienio valstybių 
ambasadoriai, investuotojai, 
ekonomikos ekspertai ir daro 
atitinkamas išvadas. Kai kam 
gali pasirodyti, jog verčiau in
vestuoti ten, kur politinio pas
tovumo daugiau. 

Bet didžiausi nuostoliai — 
šalies viduje. Visuomenė vėl 
stumiama politinio susiprie
šinimo link, su visomis iš to 
išplaukiančiomis pasekmė
mis. Užtenka tik prisiminti 
1992-uosius, priešlaikinių 
Seimo rinkimų išvakares, kai 
buvo kurstoma viena visuo
menės dalis prieš kitą. Rei
kėjo daugelio metų, kol ta 
dirbtinai sukurstyta visuo
meninė priešprieša palaip
sniui daugiau ar mažiau išsi
lygino. Dabar vėl bandoma 
grįžti ten, kur jau buvome. Ne 
tas kelias veda mūsų valstybę 
ūkinės gerovės, pilietinės san
tarvės, brandesnės kultūrinės 
raiškos keliu. 

— Kuo grindžiamas Jū
sų tikėjimas, kad pastan
gos išsi laikyti valstybės 
vadovo poste a tneš Lie
tuvai daugiau naudos, bet 
ne atvirkščiai? 
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Danutė Bindokienė 

„Business as usual"? 
Tik ne šiuo atveju! 

LR prezidentas Rolandas Paksas 

— „Lietuva — tai jos žmo
nės. Lietuva gyvavo ir gyvuos 
— per visas negandas, oku
pacijas, sumaištis ir suirutes. 
Lietuvos valstybė — sutelkta 
žmonių valios išraiška. Ieš
kodami ir klysdami, mėginda
mi ir kartodami, patys ją ku
riame: kiekvienu savo poel
giu, žodžiu ir mintimi. Galime 
sutrumpinti išbandymų kelią, 
pasirinkę atsakomybę, tikėji
mą ir viltį. Galime kiekvieną 
gyvenimo akimirką būti pi
liečiais. Tuo tvirtai tikiu". Tai 
žodžiai iš mano rinkimų pro
gramos, kuria pasitikėjo 
reikšminga dauguma Lietu
vos žmonių ir kurią aš įsipa
reigojau vykdyti. Prisiekęs 
tarnauti Lietuvai ir jos žmo
nėms, aš neišsižadėjau ir 
neišsižadu nei vieno žodžio, 
kuris toje programoje yra 
įrašytas. 

Priešingai, mane stiprina 
ir įkvepia tai, kad tiek daug 
žmonių reiškia solidarumą 
toms vertybėms, kurios mo
tyvuoja mane ir žmogaus gy
venimą daro prasmingą. Žmo
nės, kurie galvoja vien apie 
save ir visur ieško tik naudos 
sau, negali būti laimingi. 

Todėl, naudodamasis pro
ga, norėčiau padėkoti visiems 
žmonėms, kurie nepalūžo, 
neišsigando ir nepasimetė ne
teisingų ir netikėtai preziden
tą užgriuvusių kaltinimų lavi
noje. Tikroji drąsa — daryti 
be liudininkų tai, ką darytu
mei visiems matant. Aš di
džiuojuosi visais, kurie savo 
solidarumą visuomenės iš
bandymų valandą pareiškė 
man žodžiu, mintimi, malda, 
akių žvilgsniu ar rankos pas
paudimu. 

Dėkoju ir tiems, kurių ne
apgalvoti, tačiau — norėčiau 
tikėti — ne iš blogos valios 
žengti žingsniai privedė Lie
tuvą prieš šios rimtos politi
nės krizės. Per kančias ir var
gą mums lemta įgyti išmin
ties, neįgyjamos iš knygų. 
Tikiuosi, kad tai bus rimta 
pamoka mums visiems, kad 
Lietuvai tekęs politinis išban
dymas nenueis veltui, o padės 
žmonėms geriau susivokti, 
kad demokratija nėra vien ne
atsakinga laisvė. 

Amerikiečiai posakį 
„business as usual" (laisvai iš
vertus — „dirbame, lyg niekur 
nieko") mėgsta, ypač ištikus 
nelaimei. Tai tarytum akivaiz
dus savigarbos ir pasiryžimo 
įrodymas: pakelti galvą, pasi
raitoti rankoves ir dirbti to
liau. Tačiau ar visuomet ir vi
sur šis posakis tinka? Ar tai 
kartais neparodo tik aklo už
sispyrimo nematyti akis badan
čios tiesos? 

Juk ne be reikalo šiandien, 
stebėdami įvykius Lietuvoje, 
jaučiame tokią erzinančią 
įtampą. Ir ne dėl to, kad val
stybės prezidentas tvirtina 
esąs nekaltas, bet todėl, kad 
sako — „business as usual" 
(žinoma, ne angliškai, o grei-

I čiau rusiškai). — Į JAV jis 
][ skrisiąs nustatytu laiku! (Tik 
j kažkodėl tie bailiai čikagiečiai 
i susitikimą su Lietuvos prezi

dentu atšaukė? Tegul dabar 
nesitiki ordinų ar medalių...) 
Na tai kas, kad net JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas 
Algimantas Gečys siuntė į 
Prezidentūrą laišką, kuriame 
tarp kitko rašo: „Pone Pre
zidente, JAV LB vardu krei
piuosi į Jus su prašymu ati
dėti vėlesniam laikui Jūsų š.m 
gruodžio 7-9 d. planuojamą 
viešnagę JAV", ir po to nuo
sekliai išskaičiuoja priežastis, 
dėl kurių Rolandas Paksas 
neturėtų šiuo metu išvykti iš 
Lietuvos. Beje, tą patį pagei
davimą prezidentui pareiškė 

j ir kai kurie Lietuvos šviesuo
liai, ir net JAV politologas (o 
kiek panašių patarimų pada
ryta privačiai — vargiai suži
nosime). 

Tik nemanykime, kad į 
tuos prašymus bus atsižvel
gta. Juk prezidentas skrido ir 

; į Briuselį, ir į Iraką, nors jau 
tuomet kaupėsi audros debe-

! sys ir grūmojo prapliupti 
; skaudžiais kaltinimais. Antra 
| vertus, kodėl prez. Paksas 
į turėtų kreipti dėmesį į šiuos 
I nereikšmingus murmesius, 
j kai jis gruodžio 2 d. katego

riškai atmetė Seimo tyrimo 
komisijos gruodžio 1 d. pa
skelbtą išvadą, kad jo pažei
džiamumas „kelia grėsmes 
valstybiniam saugumui". Jis 
mano, jog Prezidentūra pa
teko į skandalą tik dėl to, kad 
„kai kurios, mano inicijuotos, 
permainos sukėlė aršų pasi
priešinimą". Tai dar labiau 
pabrėžė, atsisakydamas ko
operuoti su komisija, atvykti į 
jos posėdį ir atsakyti į kai 
kuriuos klausimus. 

Demokratinėje santvarko
je nei vienas, ypač piliečių bal
sais išrinktas, valdžios pa

reigūnas nėra apsaugotas nuo 
„skandalo", kuriuo taip pikti
nasi Lietuvos prezidentas. 
Jeigu tik yra neaiškumų, dvel
kiančių korupcija, nedelsiama 
mesti kaltinimus ir stengtis 
reikalą išaiškinti visais, val
stybės Konstitucijos leidžia
mais, būdais. Amerikoje tokie 
politiniai skandalai ir skan
daliukai — ne naujiena. Nuo 
jų nėra saugus nei vienas poli
tikas, jeigu tik jo praeityje ar 
dabartyje šmėkšteli koks tam
sus šešėlis. Tai tokie čia „ei
liniai" įvykiai, kad ameri
kiečiai net turi posakį: „Tei
singas ir švarus politikas yra 
dar neišrinktas į valdžią". 

Kai kuriems pareigūnams 
pavyksta pro apkaltų ply
šelius išlįsti, ne dėl to, kad ne
buvo kalti, bet dėl nepakan
kamų duomenų kaltei įrodyti 
(pvz., buvęs Illinois valstijos 
gubernatorius George Ryan, 
arba buv. JAV prez. Bill Clin-
ton), kai kurie turi atsistaty
dinti, pvz., buvęs JAV prez. 
Richard Nixon. JAV atveju, 
tos painiavos paprastai apsiri
boja politikų korupcine veikla 
(dažniausiai priešrinkimine). 
Svetimos įtakos — užsienio 
valstybių interesai — čia retai 
išlenda, arba pasirodo labai 
nežymiai. Lietuvos Preziden
tūros atvejis jau visai kitas. 
Asmenys, įvėlę prezidentą į 
šią pavojingą situaciją, yra 
rusų kilmės (arba net Rusijos 
piliečiai). Dieve duok, kad tai 
būtų eiliniai kriminalistai, 
savo pinigais — „parama" R. 
Pakso rinkiminei kampanijai 
— mėginę nusipirkti asme
niškų (ar savoms organizaci
joms) privilegijų, lengvatų. O 
jeigu už visokių borisovų ir 
jiems panašių stovi Maskva, 
atradusi patogią progą manipu
liuoti Lietuvos vidaus bei užsie
nio politiką, kuri jai šiuo metu 
tikrai nepriimtina, kai Bal
tijos valstybės sieką įsijungti į 
svarbiąsias tarptautines va
karietiškas organizacijas... 

Mums liūdna, kai užsienio 
žiniasklaidoje pasirodo neigia
ma informacija apie politinius 
įvykius Lietuvoje. Pradedame 
būgštauti, kad tai gali pa
kenkti Lietuvos siekiams na
rystei NATO ir ES. Tačiau, be 
reikalo. Tai, jog nesistengia
ma šio skandalo paslėpti, jau 
įrodo, kad Lietuva yra visiškai 
demokratinė valstybė. Tik rei
kėtų ir jos prezidentui su
prasti, kad ilgas apkaltos ir 
tyrimų procesas jokios naudos 
neatneš. Iš šio dumblyno jis 
švarutėlis tikrai neišbris. Bū
tų geriau, jei pasielgtų gar
bingai. 

DAR KARTĄ SUGRĮŽUS 
JUOZAS KONČIUS 
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Tujų krūmai, vaikystėje 
Jono sodinti, neprižiūrimi 
išaugo per aukšti, nyksta ap
leisti. 

Žingsniuodami prie palik
tos mašinos, sutikom buvusį 
seną Jono kaimyną, dar mažą 
jį pažinojau. Nuoširdžiai pa
sišnekučiavom, prisiminėm 
senus laikus ir žmones, kurie 
čia gyveno. Jis žemės neaplei
do — ūkininkauja. Skundėsi 
žmogelis, kad spaudžia vargai 
ir senatvė, nors neatrodo, kad 
jam metų būtų tiek daug. 
Vaikai toli miestuose, į kaimą 
tik retkarčiais beužsuka, žemė 
— kas jiems, jos nemyli, o apie 
grįžimą į Šliužas nei negalvo
ja. Bičiuliškai atsisveikinome, 
o eidami ganykloje radome jo 
besiganančius porą žemai
tukų. Jonas senu įpročiu juos 
meiliai pakalbino ir paglostė. 
Pakasiau vieno sprandą ir aš. 

Liko šis nustebęs stovėti prie 
tvoros. 

„Iki pasimatymo, Sartuk"! 
nueidamas pamojavau. 

Žemaitukas pažvelgė į 
mus savo didelėmis geromis 
akimis, lyg senas pažįstamas, 
ir liūdnai palingavo galva. 

Kitą dieną važiuojame 
toliau, į Klaipėdą pas Angelę 
ir jos šeimą. Į Kaltinėnus už
suksime dar kartą, grįždami į 
Vilnių. Angelė, jau dešimtme
tį našlė, jos vyras dingo jūroje 
— daug metų tarnavo ant 
laivo. Angelė nujaučia jo mir
ties užkulisius, bet apie tai 
kalbėti nenori. Laive, kuriame 
jis tarnavo, didesnę dalį suda
rė „didieji broliai". Visokių 
nutikimų pasitaikydavo, ypač 
Atgimimo laikais. Nors ir vie
na likusi, augina sūnų Vladą, 
jam dabar 17 metų ir l i t i 
Onutei. Ji tėvelio visai nepri

simena. Vaikai abu gabūs, 
gerai mokosi. Onutė linkusi į 
meną, mokosi pianino ir ke
ramikos, kalbos jai irgi gerai 
sekasi. Vladas labiau domisi 
griežtaisiais mokslais. 

Pereitą vasarą jo dėdė, 
kuris jau keletą metų darbuo
jasi Amerikoje, sudarė Vladui 
sąlygas atvykti į Čikagą. Dai
navoje dalyvavo jis Moksleivių 
ateitininkų stovykloje, kuri 
paliko gerą įspūdį. Pasibaigus 
stovyklai dėdė parodė dalį ir 
Amerikos. Šią vasarą radome 
Vladą dirbantį Klaipėdoje 
restorane. Darbu jis patenkin
tas, vieta gera — prie prie
plaukos. Užsuka čia daug tu
ristų, ypač iš Vokietijos. Su
kasi vaikinas, kaip įmanyda
mas, ir mum per pietus patar
navo. Paslaugus, visad šypso
si, sakosi, kad ir arbatpinigių 
dosniai susilaukia. Darbą čia 
gavo, nes neblogai angliškai 
susikalba, ypač po to, kai pere
itais metais pabuvojo Ame
rikoje. Supranta kiek ir vo
kiškai. Tik darbo valandos il

gos. Išvažiuoja iš namų auto
busu 7 vai. ryto, o grįžta apie 
vidurnaktį, kai kada ir vėliau. 
Uždarius restoraną, reikia su
sitvarkyti, patalpas išvalyti. 
Taip ir užsitęsia. 

Angelė aprodo mums Klai
pėdą, jos įdomesnes vietas. 
Nors mes čia ir nebe pirmą 
kartą, bet vis randame ką nors 
nauja pamatyti. Užsukame į 
Jūrų muziejų, stebime basei
nuose už stiklo Baltįjos jūros 
gyvūniją. Atėję prie delfina
riumo, randame j au belau
kiančią nemažą eilutę žiūro
vų, daugiausia šeimos su 
krykštaujančiais vaikais — 
nujaučia mažyliai, kiek čia 
bus džiaugsmo ir linksmybių. 
Vaikų šiandieną susirinko ge
rokai daugiau negu normaliai 
— šeštadienis, tėvai turi dau
giau laisvo laiko ir gali ištesėti 
vaikams duotą pažadą, paro
dyti delfinus bei jų išdaigas. 
Kone visos vietos užpildytos. 
Gražu — programa nebloges
nė, negu matyta pas mus prieš 
daugelį metų Brookfield zo

ologijos sode. kai savo dukteris 
auginome ir buvome jas ten 
nusivežę. Tikriausiai ir pas 
mus delfinai bus jau išmokę 
naujų akrobatikos triukų iki 
šio laiko. 

Rytojaus dieną plaukiame 
keltu į Neringą. Keleivių šian
dieną daug, sekmadienis. Sau

lutė nuo ankstyvo ryto beria 
malonius spindulius, o sinop
tikai iš anksto pranašavo, kad 
orai šią savaitę eis šiltyn — 
dienos metu temperatūra gali 
pakilti arti trisdešimties laips
nių Celsijaus. Taip iš tikrųjų 
per kelias dienas, mums poil
siaujant Nidoje, ir buvo. Tad 

štai, plaukiame keltu ir nega
lime atsigrožėti prieš mūsų 
akis atsiveriančiais vaizdais. 
Nusileidę mašina nuo kelto, 
važiuojame plentu išilgai Ne
ringos, žavimės jos gamta. 
Prieš keletą metų taip žavė
jomės Palanga. 

Bus daugiau) 

Prie Jū rų muziejaus Klaipėdoje 
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Skraidančių dinozaurų ir dabartinių paukščių 
smegenys panašios 

Mokslininkai jsiskverbe i 
prieš 100 milijonų metų skrajo
jusių dinozaurų smegenis, kad 
suprastų, kaip jie anuomet už
kariavo dangų. 

Didžiausi visų laikų skrai
dūnai pterozaurai galėjo sau 
laisvai skrajoti virš žeme ropo
jančių, šokuojančių, šliaužio
jančių dinozaurų ir lengvai su
sirasti sau tinkamo grobio. 
Jiems tai sekėsi, nes turėjo itin 
išsivysčiusias specializuotas 

smegenis. 
Moderniausia skenavimo 

technika kompiuteryje generuo
dami vaizdus, mokslininkai ty
rė retas dviejų pterozaurų rūšių 
kaukoles bei sukūrė jų smegenų 
modelį. Gauti duomenys leidžia 
kitaip spėti, kaip galėjo vystytis 
skrydžio procesas. 

Nors paukščiai ir pterozau
rai vystėsi nuo visiškai skirtin
gų pagrindų, ir šie, ir anie skra
jūnai, gali būti visai mažiukai, 

ar didžiuliai, su sparnų ilgiu, 
siekiančiu 12 metrų, bet jų 
smegenų struktūra pasirodė 
esanti labai panaši. 

„Mums pavyko rekonstruo
ti, kaip galėjo atrodyti jų sme
genys, vidinės ausies kanalai", 
sakė tyrime dalyvavęs Ohio 
universiteto mokslų daktaras 
Lawrence Witmer. Jis taip pat 
pabrėžė, kad tam tikra sme
genų dalis, lotyniškai vadina
ma flocculus, valdanti judesius, 
pterozaurų buvo gerokai dides
nė negu paukščių. J šią smege
nų dalį suplaukia informacija 
apie kūno, galvos, kaklo padėtį, 
akis judinančius raumenis. 

Mokslininkai spėja, kad toji 
smegenų dalis, matyt, apdoro
davo duomenis, gaunamus iš 
sparnų, aptrauktų oda su rau
menų skaidulomis. Sparnai ga
lėjo būti labai jautrus organas, 
kuris Jautė" oro greitį, padėtį 
erdvėje. Iš sparnų ateinanti in
formacija leisdavo pterozaurui 
skrydžio metu ne tik keisti kū
no padėtį, bet ir akimis ieškoti 
grobio ar sekti jį. 

Japonija pateikė pasauliui naujų technikos 
staiqmenu 

„Maglev" traukinys 
pasiekė naują greičio 

rekordą 
Japonijoje važinėjantis 

ypatingai greitas „Maglev" 
(magnetinės levitacijos būdu 
virš žemės kilstelėtas) trauki
nys sumušė savo paties greičio 
rekordą - pasiekė 581 kilomet
rų per valandą greitį nevairuo
jant mašinistui. 

100" metrų ilgio „Maglev" 
traukinys buvo bandomas nuo 
1997 metų, tačiau komercinio 
naudojimo stadijos dar nepasie
kė. 

„Mes jau pasiekėme tą sta
diją, kuomet traukinį galima 
naudoti. Tačiau dar yra ir kito
kių kliūčių - traukinio kaina, 
patvarumas ir aerodinaminis 
pasipriešinimas. Todėl sunku 
pasakyti, kada traukinys bus 
perduotas komerciniam naudo
jimui", sakė pareigūnai. 

„Maglev" traukinys 
Yamanashi trasoje jau sukorė 
330,533 kilometrus, juo jau 
važiavo 61,216 žmonės. 

Tony Blair 

Britanijos premjeras... 
neišprotėjo 

Tony Blair ne beprotis, nu
statė garsus psichiatras Allen 
Beveridge. kuris pirmadienį sa
vo išvadas paskelbė atsakyda
mas į ironiškas spaudos užuo
minas, kad Didžiosios Britani
jos ministrą? pirmininkas dėl 
Irako politikos prarado sveiką 
protą. Psichiatras naujausiame 
*i*Jounaal of the Royal Society of 
Medkine" numeryje apie T. 
Blair rašo' ..Jis turi advokato 
sugebėjimų ginti nuostatą, ku
ria nebūtinai tiki pats". Laik
raščio „The Times" skiltininkas 
Matthew Parris teigė, kad T. 
Blair D. Britanijos dalyvavimui 
Irako kare pateisinti naudojo 
nelogiškus argumentus. M. 
Parris rašė apie „beprotišką 
sugebėjimą įtikinti save. kad iš 
tikrųjų apgaudinėja visai kitas 
vyrukas" Spauda taip pat cita
vo psichiatrą Paul Brok, sakiu
sį, kad T. Blair gali būti „psi-

ĮA V gynybos sekretoriui — 
prizas ui painiausią metų 

frazę 
JAV gynybos sekretorius 

Donald Rumsfeld nuvertęs Ira
ko diktatorių Saddarn Hussein 
2003-iuosius metus galės 
„vainikuoti" „Labiausiai glu
minančio mf'tų leptelėjimo" 
(„Foot th" .ipdovano-

jimu, kurį pirmadienį jam pa
skyrė anglų kalbos puoselėtojų 
britų organizacija „Plain Eng-
lish Campaign". Ypatingo dė
mesio sulaukė painios D. 
Rumsfeld frazės, kurias jis iš
tarė per vieną spaudos konfe
renciją: „Man įdomūs praneši
mai, kuriuose sakoma, jog nie
ko neįvyko, nes, kaip žinome, 
yra žinomų nežinomųjų; yra 
dalykų, kuriuos, kaip žinome, 
žinome". „Taip pat žinome, kad 
yra žinomų nežinomųjų: tai 
yra, žinome, kad yra dalykų, 
kurių nežinome. Tačiau yra ir 
nežinomų nežinomųjų, — neži
nome, kad apie juos nežinome", 
pridūrė jis. komentuodamas 
masinio naikinimo ginklų pa
iešką Irake. 

Ar įmanoma per dvi dienas 
„mirti" 17 kartų? 

64 metų Bosnijos serbas 
per dvi dienas patyrė 17 klini
kinių mirčių ir 17 kartų buvo 
grąžintas atgal į gyvenimą. Me
dikų teigimu, toks būklės ne
pastovumas atsirado dėl patir
to infarkto. „Aš buvau pasiųs
tas pas Dievą, tačiau jie mane 
grąžindavo atgal kiekvieną 
kartą, kai tik stodavau prie Šv. 
Petro vartus", po paskutinio su
sidūrimo su mirtimi sake Liu-
bomir Cebic. Jis sakė, kad ko
vojant dėl gyvybės viskas, ką jis 
galėjo prisiminti „iš šio pasau
lio", buvo daktaro žodžiai: „Liu
bomirai, kvėpuok! Liubomirai, 
kvėpuok!". 

L. Cebic gyvybę medikai 
septyniolika kartų grąžino 
elektrinio slėgimo pagalba. 

Arkliams - „arklinės" 
sauskelnės? 

Arkliai Melbourno (Austra
lija) gatvėse greitai turės dėvėti 
sauskelnės, kad neterštų ap
linkos. Be to, miesto taryba bal
suos už naujus įstatymus, ku
rių vienas taip pat uždraus 
temperatūrai pakilus virš 34 C 
(98 F) arklių kinkomiems veži
mams važinėtis centriniame ra
jone. Vežėjai taip pat turės su
mokėti 100 Australijos dolerių 
leidimo mokestį, tikrinti savo 
arklio sveikatą bei laikytis 
griežtų darbo valandų. Sergan
tys ar sužeisti arkliai turės „pa
ilsėti", kol veterinaras vėl leis 
grįžti į darbą 

Teismas grąžino į teatrą 
„per sunkią" baleriną 
Maskvos teismas trečiadie

nį nurodė Rusijos Didžiajam 
teatrui vėl priimti į darbą ba
leriną, kuri buvo atleista dėl 
esą pernelyg didelio svorio. 
Teismas nusprendė, kad Anas-
tasija Voločkova buvo atleista 
neteisėtai ir nurodė teatrui 
sumokėti jai 5,400 eurų (16,200 
litų) kompensaciją. Įžymiojo 
teatro ir A. Voločkovos ginčas 
įsiplieskė rugsėjo mėnesį, kai 
teatro vadovybė ją atleido pa
reiškusi, jog ši šviesiaplaukė, 
manekenės išvaizdos balerina 
yra per sunki, ir šokio partne
riai jos nepakelia. 

Anastasija Voločkova 

Kunigas uždraudė Kalėdų 
senelio atvaizdą 

Belgijoje vienas kunigas 
paprašė savo parapijiečių per
spausdinti į kalėdinių giesmių 
koncertą kviečiančius plakatus, 
kad juose nebūtų baltabarzdžio 
Kalėdų senelio atvaizdo. „Nie
kada nepriimsiu Kalėdų senelio 
į savo bažnyčią. Jis yra pagony
bės simbolis", teigė 68 metų ku
nigas Daniel Beernaert. „Per 
Kalėdas švenčiame Kristaus, o 
ne Kalėdų senelio gimimą", pri
dūrė tėvas Daniel. „Tai yra ko
mercinis simbolis, neturintis 
nieko bendra su Kalėdų esme. 
Jeigu šie raudonais paltais ap
sirengę seneliai žmonėms pa
tinka, tegu jie su jais linksmi
nasi, tačiau ne mano bažnyčio
je", sakė kunigas. 

„Titaniko" valgiaraštis 
parduotas už 29,000 svarų 

Pietų valgiaraštis iš nu
skendusio „Titaniko" antradie
nį vykusiose varžytinėse par
duotas už 28,800 svarų 
(141,000 litų). Manoma, kad 
1912 metais atviruko dydžio 
valgiaraštį antrasis kapitono 
padėjėjas prieš tragiškai pasi
baigusią kelionę paliko savo 
žmonai. Jis rodo, kad legendi
nio „Titaniko" keleiviai gar
džiavosi lašiša, kepta vištiena, 
ėriuko mėsa, skrudintais dirvi
niais sėjikais ir persikais. Po 
kelių dienų neskęstančiu laivu 
laikytas „Titanikas" Atlanto 
vandenyne susidūrė su ledkal
niu ir nugrimzdo į dugną. Šį 
valgiaraštį kartu su kitomis lai
vo relikvijomis įsigijo privatus 
muziejus Belfaste, kur „Titani
kas" buvo pastatytas. 

Policija pasitelkė alkoholį 
„ varnos-nusikaltėlės " 

sulaikymui 
Vokietijos policininkai su

čiupo praeivius puolusią pa
daužą varną, tik nugirdę ją 
alkoholiu. Prieš tai varna už
puolė moterį ir mažą mergaitę. 
Policijos pareigūnams sugauti 
paukštį pavyko tik tada, kai šis 
susigundė kačių maistu, pa
mirkytu stipriame alkoholinia
me gėrime. 

„Varna buvo visiškai gir
ta", sakė policijos atstovas. 
Anot jo, kad prasiblaivytų, 
paukštis buvo nugabentas į vie
tos gyvūnų prieglaudos centrą. 

Pasakyk, kokia tavo 
automobilio spalva, ir aš 

pasakysiu — kas tu 
Anot Didžiojoje Britanijoje 

atliktos studijos, automobilio 
spalva suteikia šiokių tokių ži
nių apie jo savininką. Viengun
giai, pavyzdžiui, dažniau nei vi
dutiniškai renkasi juodą auto
mobilį. Tuo tarpu santuokos ry
šiais susaistyti asmenys pir
menybę teigia sidabrinei spal
vai. 

Jei dar yra netekėjusios, 
moterys mėgsta ryškius raudo
nus automobilius, tačiau san
tuokoje mieliau važinėja žalios 
spalvos transporto priemonė
mis. 

Vaikus auginantys tėvai 
irgi mėgsta žalią, taip pat rudą 
automobilio spalvą. 

Atitinkami rezultatai pa
teikti vienai britų draudimo fir
mai apibendrinus 700,000 vai
ruotojų duomenis 

„Maglev" t raukinys 

„Išnykstantis" rašalas 
spausdintuvams leis 

taupyti popierių 
Japonijos firma „Toshiba" 

pristatė savo naują išradimą, 
kuris leis sutaupyti daug po
pieriaus. Tai — specialus 
spausdintuvų rašalas, kurį ga
lima pašalinti nuo popieriaus 
paviršiaus. Šis melsvos spalvos 
rašalas bus pardavinėjamas su 
specialiu aparatu, kuris jį pa
šalins nuo popieriaus pavir
šiaus aukšta temperatūra. 
Įrenginio nauda — 500 lapų 
per 3 valandas, kaina — 2,000 
dolerių. Naujovės, pavadintos 
„e-blue", bandymai parodė, ko
kia ji ekonomiška: įstaigoje, 
kur dirba 50 žmonių, popie
riaus sąnaudos sumažėjo 60 
procentų. 

Sukurtas mažiausias »-
pasaulyje sraigtasparnis 

Japonijos firmos „Seiko 
Epson" specialistai sukonstra
vo mažiausią pasaulyje robotą 
sraigtasparnį. Mažyčio skraidy
mo aparato svoris — tik 8.9 
gramo, o jo aukštis neviršija 7 
centimetrų. Sraigtasparnis turi 
dvi eiles menčių, kurios darbo 

metu sukasi į priešingas puses, 
jų mojis —13 centimetrų. 
Speciali sistema leidžia robotui 
balansuoti ore. Pasak aparato 
kūrėjų, svarbiausia jo paskirtis 
— padėti žmonėms kovoti su 
stichinių nelaimių padariniais. 
Pavyzdžiui, jis gali ieškoti nu
kentėjusiųjų griuvėsiuose. 
Sraigtasparnio matmenys ir ja
me sumontuota miniatiūrinė 
fotokamera leidžia jam patekti 
į žmogui neprieinamas vietas. 

Sraigtasparnis- , .mažylis" 
ji* 

Mokslininkai pristatė 
pirmąją pasaulyje 

dvikoję valkstančią 
kėdę 

Japonijos mokslininkai pri
statė pirmąjį pasaulyje dvikojį 
vaikštantį robotą, galintį nešti 
žmogų. 

Anot mokslininkų, robotas 

WL-16" 

gali tapti itin naudingu padė
jėju prie vežimėlio prikausty
tiems žmonėms, be to, naujovė 
gali pasitarnauti gabenant sun
kius daiktus nelygiais pavir
šiais. 

Roboto prototipas kodiniu 
pavadinimu „WL-16" buvo ku
riamas dvejus metus. 

Robotas, kuriam energiją 
tiekia akumuliatorius, yra pa
našus į paprastą aliuminio kė
dę, kurią galima neretai pama
tyti gatvės kavinėse. Ji pritvir
tinta prie dviejų reguliuojamo 
aukščio strypų, ant kurių galų 
pritvirtintos plokščios „pėdos". 
Robotas gali judėti pirmyn, 
atgal ir į šonus ir tuo pačiu 
nešti ne sunkesnį nei 60 kilo
gramų suaugusį žmogų. 

Robotas pats reguliuoja 
savo padėtį ir eina tolygiai net 
ir tuo atveju, jei jo gabenamas 
žmogus sėdynėje juda. 

Šiuo metu robotas gali 
žengti žemyn ar aukštyn tik 
kelis milimetrus, tačiau moks
lininkų grupė ketina dirbti tol, 
kol robotas galės lipti ir nusi
leisti įprastais laiptais. Šiuo 
metu jis valdomas per radiją, 
tačiau tyrėjų grupė ketina 
įrengti jame vartotojui patogią 
valdymo rankeną. 

Kosminės technologijos padės gydyti vėžį 
Revoliucinės technologijos, 

kurias mokslininkai žada pa
naudoti ieškant mažyčių pla
netų, besisukančių aplink toli
mas žvaigždes, taip pat turėtų 
būti pritaikytos ir ieškant vėži
nių ląstelių ankstyvoje vėžio 
stadijoje. 

Didžiulis žvaigždžių išspin
duliuojamos šviesos kiekis labai 
trukdo jos orbitoje aptikti pl
anetas. Naudojant technologiją, 
kuri kombinuoja signalus iš 
dviejų ar daugiau teleskopų, 
Europos kosmoso agentūros 
(ESA) mokslininkai tikisi su
kurti dirbtinį žvaigždžių užte
mimą, „neutralizuojantį" ryš
kios žvaigždės šviesos poveikį, 
netrukdant blyškesnės nuo pla
netos atsispindinčios šviesos 
pastebėjimui. 

ESA mokslininkai šią tech

nologiją taip ištobulino, kad ji 
gali būti naudojama net ir toli
mų planetų atmosferų tyrimui. 

ESA kosminė programa 
„Darwin", kurios užduotis - iš
tirti iki 1,000 kaimyninių 
žvaigždžių, bus viena pirmųjų 
misijų, naudosiančių naują 
technologiją. 

Tačiau mokslininkai Olan
dijoje džiūgauja dėl kitos šios 
technologijos panaudojimo sri
ties. Olandijos Vastybinė tyri
mų organizacija ją pritaikė me
dicininiams tyrimams. 

Mokslininkai galės fotogra
fuoti odą ir audinius kur kas di
desne raiška nei įmanoma da
bartiniais metodais. Technolo
gija jau taikoma tiriant kraujo 
ląstelių pakitimus, tačiau ją 
taip pat galima būtų panaudoti 
ir ankstyvai vėžinių auglių 

diagnostikai. 
Tai nėra pirmas kartas, 

kuomet technologijos, iš pradžių 
sukurtos astronomų, vėliau pa
naudojamos kovoje prieš vėži
nes ligas. 

Europos mokslininkų su
kurta kompiuterio programa, 
kurios pradinis tikslas buvo ap
tikti rentgeno spindulius toli 
kosmose, buvo šiek tiek pakeis
ta ir panaudota ankstyvam odos 
melanomų aptikimui. 

Žemėje programinė įranga 
buvo pertvarkyta. Tiriamą odos 
gabaliuką nufotografavus ir de
šimteriopai padidinus kompiu
terio programa išrenka net ma
žiausias spalvos variacijas -
taip medikai gali kur kas aiš
kiau pastebėti bet kokių ląstelių 
augimo sutrikimus, susijusius 
su piktybiniais augliais. 

Nagai gali atskleisti jūsų sveikatos būklę 
Besigrožėdami nagais, įdė

miau pažvelkite į juos. Įdėmes
nis žvilgsnis tiksliai atskleis jū
sų sveikatos būklę. Priklauso
mai nuo jų formos, tekstūros ir 
spalvos, jie gali suteikti naudin
gų užuominų, atskleidžiančių 
sutrikimus, maisto neatitiki
mus ir mitybos sutrikimus. 

Rankų nagai vidutiniškai 
paauga 1 mm per savaitę - dvi
gubai lėčiau nei kojų nagai. Kol 
nagas pilnai nuauga, praeina 
apie 6 mėnesiai. 

Nagai yra tarsi fizinės 
sveikatos ir bendros savijautos 
žemėlapis. 

Štai keli patarimai, padė
siantys jums tapti gydytoja ir 
išmokti „skaityti" nagus. 

Nagu spalva: „Sveikos na
gų pagalvėlės yra rožinės spal
vos dėl geros kraujo apytakos po 
jais", teigia dietologas Patrick 
Holford. „Vos pasikeitus spal
vai, iškart galima spręsti apie 
kažkokius neatitikimus, mais
tingų medžiagų trūkumą ar ga
liausiai žaizdą". 

Balti nagai: Rodo geležies 
trūkumą ir netikusią apykaitą, 
kadangi kraujas nepasiekia 
pirštų galiukų. „Kraują sustip
rinti gali papildomas magnio 
kiekis", rekomenduoja gydyto
jas Comel Van Dalen. 

Tamsiai raudoni nagai: 
Gali reikšti padidėjusį riebali
nių rūgščių ir cholesterolio kiekį 
dėl pernelyg didelio pieno pro

duktų, cukraus ir druskos var
tojimo. Dėl to gali išsivystyti ke
penų nepakankamumas ir už-
akti arterijos. C. van Dalen pa
taria pakeisti mitybą, naudo
jant daugiau ryžių grūdų ir duo
nos. Taipogi išvalyti organizmą 
gausybe šviežių daržovių ir iš
geriant mažiausiai penkias van
dens stiklines per dieną. 

Raudonai rožiniai nagai: 
Rodo nuvargusią virškinimo sis
temą dėl per didelio cukraus, 
vaistų, vaisių ir sulčių vartoji
mo. „Venkite tropinių vaisių -
juose daug cukraus - ir gausiai 
valgykite sezonines daržoves, 
grūdines ir ankštines kultūras", 
pataria Cornel van Dalen. 

(Bus daugiau) 



Prezidentui apkalta bus rengiama pagal 
Konstitucijoje numatytus pagrindus 

Atke l t a iš 1 p s l . 
Surinkus parašus, Seimas 

tur i sudaryti specialią par la
mentinę komisiją, kurios dalį — 
nuo trečdalio iki pusės — nar ių 
tur i sudaryt i profesionalūs 
teisininkai. 

Šiai komisijai nusprendus, 

jog yra pagrindas apkal tai , o 
par lamentui pri tarus tokiai iš
vadai , Seime pradedamas ap
kaltos procesas, kur iam pirmi
n inkauja Aukščiausiojo a r b a 
Konstitucinio teismų pirminin
k a s . 

Išklausęs apkaltos autorių, 

liudininkų, asmens, kuriam tai
koma apkalta, Seimas balsuoja, 
ar pritarti kal t inimams. 

Jeigu nors vienam kaltini
mui pritaria ne mažiau kaip 85 
par lamentara i , ka l t inamasis 
asmuo turi atsistatydinti . 

Prezidentui patar iama atvirai pripažinti klaidas 
Atke l t a iš 1 p s l . 

K. Prunskienė taip pat te igė 
prezidentą paraginusi nemen
kinti Seimo patvirtintų par la
mentinės komisijos išvadų, bet 
susit ikus su parlamentinių 
frakcijų atstovais „atvirai, pa
prastai, neformaliai" apie j a s 
pasikalbėti. 

J i bandė prezidentą įtikinti , giamasi skelbti apkaltą prezi 
jog neteisinga manyti, kad visi 
žurnalistai yra nusiteikę prie
š i ška i , bet būti a tv i resn iam. 
„Je i nėra galimybės ats i remti į 
žiniasklaidą, į ką dar galima at
siremti?", sakė po susitikimo K. 
Prunskienė. 

Nepaisant to, jog Seime ren-

dentui, K. Prunskienė teigė 90 
proc. t ikinti , jog pirmalaikių 
prezidento rinkimų nebus. 

Tokie rinkimai turėtų būti 
skelbiami, jeigu prezidentas at
sistatydintų arba būtų nušalin
tas apkaltos tvarka. 

Af A SOFIJA SALIENĖ D R A U G A S , 2 0 0 3 m . g r u o d ž i o 4 d., k e t v i r t a d i e n i s 

J. Borisovo planuojamas leisti laikraštis bus 
paverstas tualetiniu popieriumi 

Atke l t a i š 1 p s l . 
prie Prezidentūros Vilniuje ir 
prie Senosios prezidentūros 
Kaune. Tose vietose jau dvi sa
vaites deginamos žvakelės, ra
ginant R. Paksą atsistatydinti. 

„Laikraštienos" surinkimas 
baigsis penktadienį, kai laikraš
čiai bus išvežami į bendrovę 
„Grigiškės", kur bus perdirbti į 
tualetinį popierių. 

Renginį rengia Tėvynės są
junga ir jaunimo judėjimas „Už 
prezidentūrą, dirbančią Lietu
vai". 

Minėtą spausdinį išleis laik

r a š t i s „Ūkininko pa tarė jas" , 
pr ie kurio redakcijos Kaune pi
ketuotojai pirmadienį rag ino 
nespausdinti „dezinformuojan
čio, propagandinio" leidinio. 

Žiniasklaidos žiniomis, rek
laminiame priede „ T v a r k a 
bus?" dosniausias R. Pakso pre
zidentinės rinkimų kampanijos 
finansuotojas, s ra ig tasparn ių 
remonto bendrovės „Avia 
Baltika" vadovas J. Borisovas, 
padedamas Maskvos firmos 
„Almax" konsultantų, išdėstys 
„savas tiesas" apie Preziden
tūros skandalą. 

Priedą ket inama išleisti 1.2 
mln. vienetų t iražu lietuvių, ru
sų ir anglų kalbomis. 

Žiniasklaidos žiniomis, lei
dinio parengimas spaudai ir 
spausdinimas kainuos apie pu
sę milijono litų. 

Jeigu spausdinyje bus pa
skelbti tikrovės neatit inkantys 
ir kitų asmenų orumą žeminan
tys duomenys, juos pasklei
dusiems asmenims grės ne tik 
civilinė, bet ir baudžiamoji 
atsakomybė, įspėjo teisininkai. 

Rusijos versl ininkas grasina baudžiamąja byla 
Lietuvos saugumo vadovui 

Atke l t a iš 1 p s l . 
Aš nė vieno iš VSD vadovo iš
vardytų personažų apskritai ne
pažįstu ir pirmą kartą apie juos 
išgirdau iš spaudos pranešimų", 
teigė A. Aksentjev-Kikališvili. 

Lietuvos Prezidentūros 
skandalą tyrusios Seimo laiki
nosios komisijos išvadose teigia
ma, jog A. Aksentjev-Kikališvili, 
specialiųjų tarnybų žiniomis, 
užsiima neteisėta veikla. 

Dėl savo įtakos Rusijos bei 
tarptautinėms nusikalstamoms 
struktūroms jis yra įtrauktas į 
asmenų, kuriems yra uždrausta 
įvažiuoti į Lietuvą, JAV bei kai 
kurias kitas valstybes, sąrašus. 

Nekilnojamąjį turtą, draugę 
ir mažametę dukrą Lietuvoje 

tu r in t i s A. Aksentjev-Kikali
švili, Seimo komisijos duomeni
mis , per tarpininkę Lietuvos 
pilietę Renatą Smailytę mėgino 
daryti įtaką prezidento R. Pak
so patarėjui nacionalinio saugu
mo klausimais Remigijui Ačui ir 
kitiems aukštiems Lietuvos pa
reigūnams, kad galėtų įsitvir
t in t i Lietuvoje, gaut i leidimą 
nuolat gyventi Lietuvoje ir įtei
sinti savo veiklą. 

Lapkričio viduryje, nu
skambėjus pirmiesiems A. Ak
sentjev-Kikališvili grasinimams 
paduoti M. Laurinkų į teismą, 
VSD vadovas pare iškė , kad 
sprendimas uždraust i A. Ak
sentjev-Kikališvili atvykti į Lie
tuvą buvo pagrįstas. 

VSD slapta įrašytuose po
kalbiuose ir parlamentinei ko
misijai pateiktuose pokalbiuose 
telefonu girdima, kaip, kalbėda
mas su R. Smailytę, A. Aksent
jev-Kikališvili daro keistas 
užuominas apie M. Laurinkaus 
sutikimą Ispanijoje. Pokalbis 
palieka grasinimų susidoroti įs
pūdį. 

Po šių duomenų paviešini
mo M. Laurinkui buvo pasiūlyta 
skirti apsaugą, tačiau saugumo 
vadovas jos atsisakė. 

VSD teigimu, A. Aksentjev-
Kikališvili turi tikslų Lietuvoje 
vykstančiuose privatizavimo 
procesuose bei palaiko ryšius su 
Lietuvos nusikalstamomis gru
puotėmis. 

Prezidento rėmėjui siūloma taikyti griežtesnę kardomąją 
priemonę 

Atke l t a iš 1 ps l . 
atliekant tyrimą dėl galimų gra
sinimų prezidentui R. Paksui . 
Šis faktas gali būti vertinamas 
kaip trukdymas atlikti minėtą 
tyrimą", teigia parlamentaras. 

Be to, konservatorius pri
mena, jog viename slapta įra
šytų J. Borisovo pokalbių šis 
grasina „priešiškai žvalgybai" 
perduoti prezidentą kompromi
tuojančią informaciją. 

Kol J. Borisovas yra laisvėje 
ir turi galimybes perduoti tokią 
informaciją, parlamentaro nuo
mone, jis gali veikti prezidento 
parodymus. 

Nuo kitu metų turėtų didėti motinystės pašalpos 
Vi ln iu s , gruodžio 3 d. 

(BNS) — Vyriausybė trečiadienį 
nutarė siūlyti nuo kitų metų 
kovo 1-osios padidinti motinys
tės pašalpas. 

Motinystės (tėvystės) pašal
pą, kuri mokama pasibaigus 
dekretinėms atostogoms, siūlo

ma padidinti nuo 60 iki 65 proc. 
kompensuojamo darbo užmo
kesčio, o motinystės pašalpos 
maksimalią išmoką — nuo 3.5 
iki 5 einamųjų metų draudžia
mųjų pajamų sumos. 

Šiuo metu draudžiamosios 
pajamos yra 901 litas. 

Rusijos piliečiai Lietuvoje vis rečiau išlaipinami 
iš tranzitiniu t raukinių 

Vi ln iu s , gruodžio 3 d. 
(BNS) — Rusijos piliečiai Lie
tuvoje vis rečiau išlaipinami iš 
tranzit inių traukinių, rodo 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos fVSAT) duomenys. 

Nuo liepos 1-osios, įsigalio
jus naujai Rusijos piliečių tran
zito per Lietuvą tvarkai, liepą iš 
traukinių buvo išlaipinti 105 
asmenys, rugpjūtį —27, rugsėjį 
— 39, spalį — 23. Dar 12 asme
nų Lietuvos pasieniečiai i š trau
kinių išsodino lapkritį. 

Dauguma vykstančiųjų be 
tranzitui reikalingų dokumentų 
buvo išlaipinti Kenos geležinke
lio kontrolės punkte pasienyje 
su Baltarusija, kai norėjo įva
žiuoti į Lietuvą ir vykti į Kara
liaučiaus sritį. 

Žymiai mažiau buvo išlai

pinta iš Karaliaučiaus srities 
per Kybartų geležinkelio kont
rolės punktą tranzitu per Lie
tuvą vykusių asmenų. 

Iš viso liepos-lapkričio mė
nesiais tranzitiniais t raukiniais 
iš ir į Karaliaučiaus sritį per 
Lietuvą iš viso vyko beveik 
265.000 asmenų. 

Net 96 proc. visų keliavu
siųjų tranzitu buvo Rusijos pi
liečiai. 

Dėl įvairių priežasčių ke
lionės tęsti pasieniečiai neleido 
206 užsieniečiams. Tai sudaro 
beveik 0.8 proc. visų vykusiųjų 
skaičiaus. 

Pagrindinė priežast is , dėl 
kurios užsienio valstybių pilie
čiams nebuvo leista vykti t ran
zitu, yra vizos arba jai prilygin
to supaprastinto kelionės tran

zitu dokumento neturėjimas — 
dėl to iš t raukinių išlaipintas 
151 užsienietis. 

Pagal nuo liepos 1-osios įsi
galiojusią vykimo per Lietuvą į 
Karaliaučiaus sritį ir iš jos 
tvarką tranzitiniais traukiniais 
vykstantys Rusijos piliečiai, be 
Lietuvos pripažįstamų kelionės 
dokumentu, privalo turėti supa
prastintus kelionės dokumen
tus, kurie prilygsta vizoms. 

Lietuva, ruošdamasi narys
tei Europos Sąjungoje (ES) bei 
prisijungimui prie Šengeno su
tarties, šiemet jau nuo vasario 
1-osios sugriežtino pasų režimo 
reikalavimus Rusijos pilie
čiams, kurie iki tol per Lietuvą 
galėjo vykti pateikę karinį bi
lietą, vairuotojo pažymėjimą ar 
kitą dokumentą su nuotrauka. 

Sofija Salienė 

Spalio 9 d. St. Pe te rsburg 
Beach, Floridoje, neilgai sir-
gus, mirė Sofija Vaškelytė— 
Salienė. 

Sofija Vaškelytė (Salienė) 
gimė 1918 m. Mozhaiske, bai
gė Alytaus gimnaziją ir Vil
niaus universitetą biologijos 
laipsniu. 1944 m. ištekėjo už 
kalbininko prof. Antano Salio. 
Po karo apsigyveno Philadelp-
hijoje, dirbo Philadelphia Ge
neral ligoninėje, vėliau perėjo 
dirbti, ka ip histologijos labo
ratorijos vedėja, Pennsy l -
vania universiteto Veter ina
rijos mokykloje. Septyniasde
šimtųjų metų gale Sofija Sa
lienė pers ikraustė į Floridą, 
įsijungė į St. Petersburgo Lie
tuvių klubą ir kitas lietuviš
kas organizacijas, keletą me
tų vadovaudama ir Lietuvos 
Dukterų draugijos skyriui St. 
Pe te r sburge . Nuo 1986 iki 
2002 m. Sofija Salienė vado

vavo Lietuvių klubo biblio
tekai , kurią profesionaliai 
sutvarkė ir sukatalogavo. Sa
vo nuoširdžiais p a t a r i m a i s 
pagelbėdavo visiems knygų 
skai tytojams, aps i lank iu
siems Lietuvių klubo bibliote
koje. Klubo vardu Sofija Sa
lienė persiuntė į Lietuvos bib
liotekas ir skaityklas per 30 
komplektų JAV Lietuvių en
ciklopedijų ir šimtus ki tų ver
tingų knygų lietuvių bei anglų 
kalba. 

Tarp 1979 ir 1992 m. So
fija Salienė, kartu su Lietuvių 
katalikų mokslo akademi ja 
Romoje, išleido keturis tomus 
kalbininko Antano Salio raštų 
(red. dr. P. Jonikas). Taip pat 
ilgus me tus buvo Vi ln iaus 
Lietuvių kalbos ins t i tu to ir 
Vilniaus universiteto Litua
nistikos katedros aktyvi 
mecenatė. 

Gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą buvo aukotos 
spalio 13 d. Holy Name or J e -
sus bažnyčioje, St. Petersbur
ge. Velionė palaidota Phila-
delphįjoje, prie anksčiau mi
rusio vyro Antano Salio. 

Liūdi duktė Rima, vai
kaitė Laima, brolienė Pr ima 
Vaškelienė ir duktė Danutė , 
seserys Ona Budraitienė. Al
dona Reipienė, brolis Stasys 
Vaškelis, su šeimomis Lietu
voje. Šeima dėkoja kun. Ber
nardui Talaišiui. kun. Matui 
Čyvui ir visiems, aukojusiems 
Lietuvių Dukterų draugijai . 
Lietuvių kalbos inst i tutui , ir 
už šv. Mišias. R. S. 
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III PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

Šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po vieną. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIŲ TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE [SIGIJO TEISE IŠ LIETU

VOS NACIONALINĖS TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

Žiūrėkite Amerikos Lietuvių Televizijos laidas 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 7 v.v. iki 8 v.v. 

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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Manoma, kad motinystės 
pašalpas kitąmet gaus 18,800 
moterų — 1.6 proc. mažiau, nei 
laukiama šiais metais, o 
motinystės (tėvystės) pašalpas 
—15.800 žmonių (1.3 proc. 
mažiau). 

Žemdirbiai už 2004 metus gaus beveik 
600 mln. litu tiesioginių išmokų 

Vi ln iu s , gruodžio 3 d. 
(BNS) — Lietuvos žemdirbiai ir 
žemės ūkio įmonės už 2004-uo-
sius per dvejus metus galės pa
sidalyti 584 mln. litų tiesioginių 
išmokų. 

2004-aisiais žemdirbiai ir 
žemės ūkio įmonės kaip avansą 
galės gauti tik 50 proc. šios su
mos, likę pinigai juos turėtų 
pasiekti 2005 metais. • 

Lietuvai tapus Europos Są
jungos (ES) nare. 25 proc. tie
sioginių išmokų Lietuvos žemės 
ūkiui siūloma mokėti pagal že
mės ūkio naudmenų plotą, o li
kusius 30 proc. — pagal pasėlių 
kultūras ir gyvulius 

Siūlomą supaprastintą iš
mokų schemą svarstys vyriau
sybė. Pagal ją vienkartinė išmo
ka už žemės ūkio naudmenų 
plotą būtų mokama visiems 
žemdirbiams ir žemės ūkio įmo
nėms. 

Žemės ūkio ministerijos 
Kaimo plėtros depar tamento 
vyresnioji specialistė Jo lanta 
Kavaliauskaitė sakė. kad pagal 
šia b a r k 
vinti daugiau lėšų nei mokė 
dama vien už gyvulius ir 

kultūras. 
„Gamyba šalyje yra mažes

nė nei nustatytos kvotos, todėl, 
mokant tik už galvijus ir kultū
ras, gautume pinigų tiek. kiek 
pagamintume, o pagal šią sche
mą lėšų galime gauti daugiau", 
aiškino ji. 

Lietuvos agrarinės ekono
mikos instituto skaičiavimais, 
pasirinkus standartinę tiesiogi
nių išmokų schemą (mokant 
pagal pasėlių kultūras ir galvi
jus), liktų nepanaudota apie 
ketvirtadalis tiesioginei para
mai skirtų lėšų 

J. Kavaliauskaitės teigimu, 
lėšos tiesioginėms išmokoms už 
2004 metus bus skiriamos ir 
trijų šaltinių: tiesiogines išmo
kos iš ES (265 mln. l i tu \ Kaimo 
plėtros programos (127 mln. litu 
iš ES ir apie 32 mln litų iš 
Lietuvos) bei Lietuvos biudžete 
(160 mln. litų). 

\r>< pareigiu 
mas nepriėmė 2004 metų biu
džeto įstatymo, dar nėra visiš
kai aišku, ar Lietuva mokės 55 
proc ES 
kas. 

Kulinarijos knygos „Kviečiu prie stalo" autorei, 
visuomenininke! 

A t A 
STEFANIJAI STASIENEI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą jos vyrui HENRI
KUI, dukroms INGRIDAI BUBLIENEI, TERE
SEI PARELLO, MATILDAI DAVIS, UGNELEI 
ŠILĖNIENEI, jų šeimoms, vaikaičiams bei pro-
vaikaičiams. 

Nijolė Nausėdienė 

A f A 
STEFANIJAI STASIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame vyrui HENRI
KUI, dukroms INGRIDAI, TERESEI, MATIL
DAI, jų šeimoms, anūkams, proanūkams, gi
minėms ir artimiesiems. 

Netekus mielos ilgametės narės, kar tu liūdi 
visi 

Clevelando ateitininkai 

Skaudžios netekties valandoje, mylimai dukrai 

A t A 
AGNEI KATILIŠKYTEI 

BERNER 

per ankst i Amžinybėn išėjus, liūdime kartu su 
brangia poete LIŪNE SUTEMA-ZINA KATI
LIŠKIENE. 

Su nuoširdžiais paguodos žodžiais 

Lietuvių Rašytojų draugija 

A f A 
PRANUI TYZENHAUZUI 

mirus, klubo narį sūnų ANDRIŲ ir jo šeimą, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Beverly Shores Lietuvių klubo 
valdyba ir nariai 

SKELBIMAI 
PERKA 

Perku akordeoną ar 

klavesiną. 

Tei . 708-755-6444. 

DHVIESrOI DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto. tačiau skeibtis laflcraštyje 

brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą išspaus

dins nemokamai Tereikia paskam
binti tei. 77 i S859500 ar užsukti j 

DRAUGO administracija adresu 
4545 W. 63 St., Chicago R. 60629. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607; 
2 mieg. — S682. 

Te i . 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas namas su garažu. ? 
blokai nuo Midwav oro uosto. 
Išnuomojami 2 ir 3 mieg. butai. Visi 
butai \ra prie Miduay oro uosto. 
Išnuomojama ..studio" studentui. 
šalia llltnois universiteto. 
Oak I.aun išnuomojamas 2 mieg. butas. 
Brighton Park išnuomojamas 2 
kamb. butas. 
Kreiptis Kirst Rate Real Estate. 
773-767-2400. Aušra Padalino. 

PASLAUGOS 
Medžio darbai , elektra, 

santechnika, grindys, dažymas.. 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS _ # VENCIUS 2 1 l L i 

contractnr cONSTRUOlON 
312-388-8088 : 
773-581-5920 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

SALDYTI vi s. ŠILDYMO 
SISTFMAS. VIRYKI.AS. ORO 

VĖSINTUVUS 
H. I )K K \ S 

IKI.. 773-5X5-6624. 

*t ~ Šildymas 
**g& Saldymas 

6556S. KedaeChbago, L60629 
Prekyba, instalavimas. aptarnavimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

Ę 7 dienos 773 7 7 8 4 0 0 7 ^ 
773-531-18** 

S ? \TK FARM INSURANCE 
M ' 1 ( M VR K X \ \ \ 1 L . SVEKATOR 

IR ( ^ \ M * S ITRAUIMAS 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

VIIM- S K.ine kalba lietuviškai 
K K \ \ k / A P O L I S 

3208 l / 2 \ \ e s t 95th Street 
1 ei. 708-424-8654 773-581-8654 



y 

6 DRAUGAS, 2003 gruodžio 4 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Gruodžio 8 d. - Švč. Mer
geles Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventė. Sekmadienį, 
gruodžio 7 d., 10 vai. r., bus iš
kilmės Švč. M'. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo bažnyčio
je Brighton Parke. Šventimui 
vadovaus kun. Antanas Gra
žulis, SJ. Po Mišių šventiniai 
pietūs ir meninė programa 
parapijos salėje. Kviečiami 
visi esantieji ir buvusieji pa
rapijiečiai dalyvauti. Norin
tieji dar suspės dalyvauti ir 
Jaunimo centro metinėje va
karienėje. 

Jėzuitų koplyčioje (2345 
W. 56th St.), antrąjį advento 
sekmadienį, gruodžio 7 d. 10 
v.r. bus advento susikaupi
mas, kuriam vadovaus Lietu
vos ir Latvijos jėzuitų provinci
jolas t. Aldonas Gudaitis, SJ. 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė kviečia į lietuviškas 
tradicines Kūčias gruodžio 14 
d. 1 v.p.p. Šaulių namuose, 
(2417 W. 43rd Street, Chi-
cago). Bus lietuviškas Kūčių 
maistas, kalėdinės giesmės. 
Vietas galite užsisakyti pa
skambinę tel.: 773-434-3713, 
arba 773-582-1076. 

JAV LB Švietimo taryba 
skiria „Švietimo premiją" mo
kytojui, kuris ilgus metus 
dirbo švietimo darbą JAV litu
anistinėse mokyklose. Kvie
čiame lietuvių visuomenę siū
lyti kandidatus iš šiuo metu 
JAV gyvenančių lituanistinių 
mokyklų mokytojų, kurie pa

sižymėjo lietuviško švietimo 
srityje, vadovėlių bei knygų 
leidime ir ilgus metus dirbo 
arba tebedirba mokytojo-ve-
dėjo darbą lituanistinėse 
mokyklose. Pasiūlymus siųsti 
iki šių metų gruodžio 31 d. 
Vertinimo komisiją sudaro 
JAV LB Švietimo taryba, 
pirm. Dalilė Polikaitienė, 
1501 Valecroft Ave., VVestlake 
Village, CA 91361. Siūlymus 
siųsti Švietimo tarybos ad
resu. 2001 metų Švietimo pre
mija buvo įteikta mokytojui 
Jonui Kavaliūnui, 2002 - di
rektoriui Juliui Širkai. 

Julija Dantienė, gyv. 
Exton, PA Draugo fondo gar
bės narė ir šių metų Kultūros 
tarybos Teatro premijos lau
reatė, dalį premijos 200 dol. 
atsiuntė Draugo fondui, prie 
ankstyvesnių 1,050 dol. įna
šų. Už stambią paramą labai 
dėkojame. 

Čikagos Lietuvių fronto 
bičiulių sambūrio prieškalėdi
nis susirinkimas bus „Sekly
čioje", gruodžio 5 d., penkta
dienį. Bendri pietūs prasidės 
1 v.p.p. Susirinkimo progra
moje prof. J. Brazaičio ir V. 
Vaitiekūno 100 metų gimta
dienių prisiminimas, dabar
tinių įvykių apžvalga, veiklos 
klausimai ir kiti pranešimai. 
Kviečiami visi LF bičiuliai ir 
jų draugai. 

Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė vyks gruodžio 7 d., 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 

NEMOKAMA KRŪTIES VĖŽIO AKCIJA — 
KALĖDŲ DOVANA MOTERIMS 

Šių metų visus gegužio 
šeštadienius visoje Lietuvoje 
buvo atliktas Lithuanian Mer-
cy Lift apmokomas krūties vė
žio profilaktikos moterų pa
tikrinimas. Dalyvavo iš anks
to užsiregistravusios moterys, 
iš kurių tik 5 buvo anksčiau 
pasidarę mamografijas. Lai
mingai akcija praėjo, nes buvo 
diagnozuotas moterų I ir II 
stadijos vėžys. Jos nedelsiant 
buvo sėkmingai operuotos ir 
nebūtinai reikėjo chemote
rapijos. Buvo ir tokių, kurios 
galėjo apčiuopti auglius, bet 
dėl baimės nėjo pasitikrinti, o 
jau buvo IV stadijos. Kodėl 
Lietuvoje 1 iš 2 diagnozuotų 
miršta? Todėl, kad slapstosi ir 
bijo vėžio ligos, nes dar yra 
didelė gėda sirgti krūties vė
žiu ir pašalint krūtį, jei tai 
reikalinga. Krūties vėžys pa
gydomas. Taip pat ir Čikagoje. 

Birželio ir liepos mėn. 
dalyvaujant Agnės Zuokienės 
„Nedelsk" krūties vėžio profi
laktikos programoje, teko pa
sikalbėti su moterimis, kurios 
laukdavo prie atvažiavusio 
autobusiuko pasitikrinti ir 
konsultuotis su onkologais. 
kurie irgi dalyvavo akcijoje. 
Aplankyta 32 miesteliai. Ko
dėl ji, ne medikė, susirūpino 
vykdyti šią akciją? Jos 32 m 
amžiaus draugė susirgo vėžio 
liga ir operuota. 

Čia tik vienas pavyzdys: 

viename miestelyje gydytoja, 
kuri sąžiningai atliko organi
zacinį paruošimą, pati pasku
tinioji pasitikrino. Išjos veido 
išraiškos sužinojau apie rezul
tatus. Paguodžiau ir už kelių 
dienų nuvažiavau į jos mies
telį ir ją aplankiau. Baimė, 
baisi baimė, 45 m. gydytoja 
prižadėjo operuotis. 

Džiaugsmas nušvietė, kai 
sužinojau, kad Vilniaus uni
versiteto Onkologijos institu
to Chirurginės klinikos va
dovas habil. dr. Valerijus Os-
tapenko, važiuojant atgal į 
Vilnių, nori su žmona sustoti 
Čikagoje po Krūties vėžio 
suvažiavimo San Antonio, Te-
xas. Jis sutiko paskaityti 
paskaitą apie krūties vėžį ir 
patikrinti moteris, kurioms 
reikalingas patikrinimas. 

Stanley Balzekas, Jr. su
tiko, kad, akcija būtų Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
gruodžio 10 d., 6 vai. vakaro. 
Prašau registruotis, būtinai 
reikia žinoti, kiek moterų da
lyvaus. Mūsų pasikalbėjimas 
konfidencialus. Tel. 708-952-
0781. 

Kviečiu moteris pasinau
doti šia kalėdine dovana, ski
riama Lihuanian Mercy Lift ir 
Balzeko muziejaus. 

Pranė Šlutienė 
Lithuanian Mercv Lift 

Lithuanian Mercy Lift prezidente Prane Si' 
Ostapenko, apsilankę ..Draugo" redakcijoje 

• hhil. dr Valerijus 

Jono Kuprio nuotr 

3 v.p.p. bus atnašaujamos iš
kilmingos šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius JC narius ir va
dovus. 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 laim
ingųjų bilietėlių traukimas. 
Prašome užsisakyti stalus bei 
atskiras vietas skambinant 
Mildai Šatienei tel. 708-409-
0216 arba Anelei Pocienei tel. 
708-636-6837. Savo dalyva
vimu paremsime šį lietuvišką 
veiklos centrą. 

Kun. Alfonso Lipniūno -
prez. Stulginskio kuopos su
sirinkimas įvyks šeštadienį, 
gruodžio 13 d. 4:30 v.p.p. 
Renkamės PLC, kur prasidės 
linksmos giesmės, vėliau per-
sikelsime į Ateitininkų na
mus, kur ruošimės Kūčių 
šventei. Kviečiame visus daly
vauti. Dėl informacijos kreip
tis į mūsų globėją Marių Po-
likaitį, tel.: 630-257-2022. 

Dariaus Polikaičio veda
mas vaikų „Vyturio" choras 
dalyvaus Pal. Jurgio Matulai
čio misijos kalėdiniame kon
certe gruodžio 14 d. 1:30 v.p.p. 
Lemonte. Bilietus galima už
sisakyti tel.: 815-836-1845 
pas choro pirm. R. Stropų, ar
ba nusipirkti bažnyčios prie
angyje nuo 10 v.r. sekmadie
niais. Svečių patogumui tuo
jau po pamaldų bus pietūs, 
šeimininkė Aldona Šoliūnie-
nė, o po pietų koncertas. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. 

Dr. Arnoldas Grušnys, 
gyv. Wichita, KS, Draugo 
fondo garbės narys, jubiliejinį 
rudens vajų parėmė 250 dol., 
pasiekdamas 2,000 dol. įnašų 
sumą. Už stambią paramą la
bai dėkingi. 

Papuoškite Kalėdų eglutę 
savo rankų darbo šiaudinu
kais! Balzeko lietuvių kultū
ros 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, li
niuotę ir pieštuką, o šiaude
lius, siūlus, instrukcijas ga
lėsite įsigyti muziejaus par
duotuvėje. Mokami užsiėmi
mai vyks gruodžio 6 d., šešta
dienį, 10-11:30 v. r. ir 12-1:30 
p.p. (Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus, 6500 S. Pulaski 
Rd., Čikaga.) Užsiregistruoti ir 
gauti informaciją galima tel. 
773-582-6500. Rėmėjai: Illi
nois Art Council, City Arts, 
ECPC. 

Atkreipkite dėmesį, kad 
nekainuotų nervų ir pinigų! 
Kasmet Čikagos mieste nuo 
š.m. gruodžio 1 iki 2004 m. 
balandžio 1 d. prie didžiųjų 
gatvių draudžiama statyti 
automobilius. Vienur apskri
tai, nepaisant, ar yra sniego, 
ar nėra; kitur tik tuomet, kai 
iškrinta 2 coliai sniego. Prie 
gatvių yra parašai, tad reikia 
elgtis pagal tai. kas parašyta. 
Nors gruodis dar tik prasi
dėjo, kai kurie Čikagos gyven
tojai jau turėjo „nemalonų 
nuotykį", kai, atsikėlę ryte. 
neberado savo automobilio — 
miesto vilkikai juos nutempė į 
apsaugos aikštę ir reikėjo ne
toli 300 dol., kad automobilį 
atgautų. 

Nespėsime ir apsidairyti, 
o Kalėdos jau čia pat! Pasvei
kinkite savo draugus, gimi
nes, pažįstamus per „Drau
gą". Gražus, Jūsų pačių su
kurtas, sveikinimo tekstas 
bus išspausdintas „Drauge", 
tik atsiųskite tekstą adminis
tracijai, kartu su 20 dol. če
kiu. Kviečiame visus pasi
naudoti šia paslauga. 

LIETUVIŲ ANGELAI AMERIKIEČIŲ TARPE 
Kur neisi, jau visur Ame

rikos parduotuvėse blyksi 
artėjančių švenčių blizgučiai. 
Daina Pakalniškienė, Best 
Art Shop Gallery savininkė, 
šv. Kalėdoms pasirinko iš
siskirti nuo Naperville mies
telio prekybininkų, ne tik 
išpuošdama galerijos langus 
subtiliom, Lietuvoje gamin
tomis stiklinėmis snaigėmis, 
bet ir pristatydama visuo
menei dvasinę parodą „Ange
lai". 

Parodos centre — žymaus 
Lietuvos dail. Leonardo Gu
tausko spalvingų angelų mi
niatiūros, prie kurių priside
da taip pat Lietuvoje gyve
nančių Arvydo Petrulio ir 
Jono Bugailiškio mediniai 

angelai. Lange keletą dienų 
praeivių akis traukė Kauno 
Albinos Žiupsnytės žiemiškas 
angelas, tempiantis apledė
jusią pasakų pilį rogėmis, kol, 
prieš 10 metų iš Lenkijos at
vykusi jauna mama, juo suža
vėta, nusprendė angelą pado
vanoti savo dvejų metų dukre
lei. 

Kaip tik dveji metai su
kako ir galerijai. Per šį laiko
tarpį ne tik Naperville ir gre
timų priemiesčių gyventojai 
čia užeina, bet vis dažniau ap
silanko apie ją sužinoję, ir iš 
toliau lietuviai bei kiti eu
ropiečiai. Vieną sykį atvykę, 

' nesigaili atstumo — atvažiuo
ja ir kitąkart, dažniausiai 
atsivesdami draugus, su 

kažkuo norėdami pasidalinti 
malonų radinį. Kas dar nesa
te galerijoje buvę, apsilan
kykite. Švenčių ruošos šurmu
ly ramybės suteiks lietuvių 
angelai... 

Best Art Shop Gallery yra: 
4 E. Jefferson, Naperville, IL, 
tel. 630-548-4003. Šiuo šven
čių metu valandos: pirm. 
antr., penkt. 11-5:30, treč. 
10:30-2:30, ketv. 11-7, šešt. 
10-5:30. sekm. 12-4. 
www.bestartshop.com 

Taura 
alerijos kam-

CICERO LIETUVIŲ VEIKLA 
DAR GYVA 

Cicero lietuvių telkinys, 
nors ir negausus savo narių 
skaičiumi, vis dar rodo neblo
gų veiklos žymių. Daugiausia 
mūsų tautiečiai renkasi lietu
viškoms pamaldoms sekma
dienių rytais į lietuvių pas
tatytą Šv. Antano bažnyčią, o 
po jų — į parapijos buvusios 
mokyklos pastatą kavutei. 
Retesniais atvejais ir į di
džiąją salę įvairiems minėji
mams. 

Kadangi Cicero lietuvių 
dvasios vadas kun. dr. Kęs
tutis Trimakas dar vis tebe-
dėsto Lietuvoje, jo vieton į sek
madienines pamaldas atvyks
t a svečiai iš kitų parapijų. 
Lapkričio pirmąjį sekmadienį 
čia pirmą kartą lietuviams 
Mišias aukojo Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos kunigas 
Rimvydas Adomavičius. 

Jis po pamaldų užsuko ir į 
„kavutę", pasidalino linksmais 
nuotykiais iš savo gyvenimo. 
Kun. R. Adomavičiaus pasa
koti atsitikimai smagiai nu
skambėjo susirinkusiems, 
kurie turėjo progą skaniai 
pasijuokti. „Jeigu jums bus 
liūdna, pasikvieskite vėl 
mane", — teigė šis, su žmo
nėmis bendrauti ir jiems pa
gelbėti mokantis, kunigas. 

Lapkričio 16 d. Mišiose vėl 
pasirodė svečias ir Švč. Mer

gelės Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo parapijos kun. Jaunius 
Kelpšas, kuris pasakė ir pras
mingą pamokslą. 

Kadangi jis tuoj po Mišių 
turėjo skubėti pamaldoms į 
Brighton Parką, sekmadie
niniame susibūrime negalėjo 
dalyvauti. Kavutės metu įvy
kusią programą pravedė dr. 
Petras Kisielius, kuris čia kvietė 
pagerbti savo 84-jį gimtadienį 
švenčiantį veiklų tautietį 
Aleksą Šatą. Šis atsidėkoda
mas padeklamavo poeto 
Vytauto Mačernio eilėraštį. 
Sukaktuvininkas buvo atvy
kęs su viešnia iš Vilniaus Al
dona Dereškevičiūte. 

Buvo pasidžiaugta gražia 
parapijos choro (o jo vadovė 
Jūratė Grabliauskienė) veik
la. Šis choras kaip tik išva
karėse dalyvavo Šv. Cecilijos 
(giesmininkų ir muzikos glo
bėjos) šventėje ir pasirodyme 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. 

Jaunimo centro valdybos 
pirm. Milda Šatienė visus pa
kvietė dalyvauti tradicinėje 
Jaunimo centro vakarienėje, 
kuri šiemet įvyks gruodžio 7 
d.: pradžioje bus šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius Jaunimo 
centro rėmėjus, o tada — šau
nus pokylis. 

Skulpt. Arvydo Petrui: alenjoje. 
Tauros nuotrauka. 

Dr. P. Kisielius kvietė 
atsiminti ateitininkų rengia
mą Kūčių datą (gruodžio 21 
d.), kuomet ši šventė bus ruo
šiama Jaunimo centro didž. 
salėje. 

LB Cicero apyl. valdybos 
narė Ona Venclovienė pri
minė apie lapkričio 23 d. 
ruošiamą Kariuomenės šven
tės minėjimą ir „kugelio pie
tus" „Margučio II" programos 
naudai. 

Šalia šių džiugių lietu
viškos veiklos momentų, no
risi paminėti ir vieną liūdną. 
Amžinybėn iškeliavo, jau il
gesnį laiką Cicero lietuvių tel
kinyje gyvenusi, J. Dočkuvie-
nė. kuri mirė spalio 25 d. Ši, 
nė 50 metų nesulaukusi mūsų 
tautietė buvo atvykusi pri
žiūrėti sergantį giminaitį 
Kostą Dočkų, žinoma vi

suomenės veikėją. 
Atsisveikinimas su velio

ne įvyko spalio 29 d. po 
pamaldų Šv. Antano 
bažnyčioje už velionės sielą. 
Parapijos buv. mokyklos pa
talpose susirinkę tautiečiai 
amžinybėn iškeliavusiai išsa
kė daug gražių žodžių. Kal
bėjo ir šv. Mišias aukojęs kun. 
Jaunius Kelpšas, Marija Re
inienė, dr. Petras Kisielius bei 
kiti. 

Karstas su J. Dočkuvienės 
palaikais buvo išsiųstas į Lie
tuvą spalio 29 d. Lapkričio 3 
d. mirusioji buvo palaidota 
Šeduvos kapinėse (Radvyliš-
kio rajonas) šalia savo anks
čiau mirusio vyro. 

Ciceroje dabar dar gyvena 
ata Janinos dukra Diana Pla-
vinskienė kartu su savo vyru 
Svajūnu ir naujagime dukrele 
Kamile. Kaip atsisveikinime 
buvo paminėta, į mirusios vie
tą atkeliavo naujas žmogus ir 
lietuvių skaičius nesumažėjo. 

Edvardas Šulaitis 

SKELBIMAI 

Cicero lietuvių telkinio gyventojai liūdi, netekę J . Dočkuvienės. Sėdi iš kairės: Kostas Dočkus, velionės dukra 
Diana Plavinskienė ir mažytė anūkėle Kamilė E. Šulaieio nuotr. 

J3RAUGO" RĖMĖJAI 

Paul Jankus, Chicago. IL. 
padovanojo ..Draugui" 100 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

„Kalendorių ne tik ma
lonu paimti į rankas ir pasi
gėrėti, bet jis ir labai vertin
gas meniniai, kultūriniai, is
toriniai. Hab. dr. Algirdo Giri
ninko tekstas ir puikios dvarų 
nuotraukos yra nuostabios. 
Jaunimui tai tikras pažintinis 
kalendorius, o tėvai gali net 
tas nuotraukas įrėmuoti", — 
taip rašo Stasė E. Semėnienė, 
gavusi 2004 m. ..Draugo" iš
leistą kalendorių. Savo pasi
tenkinimą ji sutvirtina dosnia 
100 dol. auką. Ačiū! 

Milda S. Roszkiewicz, gyv. 
Park Ridgc. IL, už ..Draugo" 
kalendorių atsiuntė 100 dol. 
auką. Labai ačiū! 

Irena L Rašys parodė ne
eilinį savo dosnumą ir meilę 
lietuviškai spaudai, atsiųsda
ma „Draugui" 200 dol. auką. 
Širdingai dėkojame. 

Bronė Buika, Naples, FL, 
ne tik pratęsė ..Draugo" pre
numeratą, bet pridėjo 100 dol. 
auką leidybos išlaidoms su
mažinti. Esame dėkingi! 

Donatas Jonuta, Oakland, 
CA, parėmė „Draugą" 100 dol. 
auka. Tai tokių savo skaityto
jų dosnumu šis. vienintelis už 
Lietuvos ribų leidžiamas lie
tuviškas dienraštis, pajėgia 
išsilaikyti. Ačiū! 

A V. Bačanskas, gyv. Fal-
lbrook, CA atsiuntė ..Draugui" 
100 dol. auką. Esame sujau
dinti dosnumo ir dėkojame. 

Alė Briedienė, gyv. Burr 
Ridge, IL, parėmė „Draugą" 
dosnia lOOdol. auka. Ačiū! 

August Dravininkas, Val-
paraiso, IN, atsiuntė „Drau
gui" 100 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame! 

• Namams p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual F e d e r a l Savings, 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

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

KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

LĖKTUVU PRIIMAME IKI 

GRUODŽIO 5 DIENOS 
Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 
Šiaurinėje dalyje — 699 LMey Blvd. Eik Grove Village, IL 60007 

TEL. 1-800-262-3797. 

BALTI A EXPRESS 

http://www.bestartshop.com

