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Šiame 
numeryje: 
Širdies apsauga. . 
Neįgalieji groja pagal 
spalvas. Ką žinovai 
pa tar ia apie vandens 
problemas namuose. 

2psl. 

Sučiuptas Irako 
diktatorius. Pastabos 
dėl Kaune buvusios 
prezidentūros. Keičiasi 
tik politikai, bet ne 
kariuomenė. 

3psl. 

Eucharist inė malda. 
Vargdienių seserų 
kongregacijai — 85. 
Betliejaus taikos ugnis. 
Mūsų daržai ir 
darželiai. 

4 psl. 

Lietuvių fondas 
tebeauga. „Savo radijo" 
konkursas . „Kaukė" 
paseks Kalėdų pasaką. 
CLM eglutė. Šventinis 
Lietuvių klubo 
Beverly Shores, IN, 
pobūvis. 

6 psl. 

Sportas 
* 24 metų L ie tuvos plau

k i k a s S a u l i u s B i n e v i č i u s 
tapo sekmadienį Airijoje pasi
baigusio Europos plaukimo 
čempionato trumpajame (25 m) 
baseine bronzos medalio laimė
toju. Vyrų 200 m plaukimo lais
vuoju stiliumi finale lietuvis 
įveikė atstumą per 1 min. 45,09 
sek. ir pateisino mūsiškių plau
kikų viltis parsivežti bent vieną 
apdovanojimą. 

* Lietuvos krepšinio ly
gos čempionate sekmadieni 
sužaistose rungtynėse Kauno 
..Žalgiris" iškovojo 17-ąją per
galę iš eilės, namuose sutriuš
kinęs Alytaus „Alitą" 105:67. 

* Š iuolaikinės penkia
kovės pasaul io t au rė s fina
lo varžybose Atėnuose Lietu
vos penkiakovininkas Edvinas 
Krungolcas užėmė III vietą, o jo 
komandos draugas Andrejus 
Zadneprovskis liko 14-as. 

* Airijoje vyks tanč io Eu
ropos p laukimo čempionato 
trumpajame (25 m) baseine vy
rų 50 m nugara rungties finale 
Lietuvos atstovas Darius Gri-
galionis įveikė atstumą per 
24.31 sek. užėmė 5-tąją vietą. 
Jam nepavyko pakartoti per
nykščio rezultato, kai buvo iš
kovotas bronzos medalis. 

Naujausios 
žinios 

* Prezidentui Rolandui 
Paksui atstovaujantys ad
vokata i pareiškė nušalini
mą Konst i tuc in io te i smo 
p i r m i n i n k u i Egidijui Ku
riui. 

* Premjeras neket ina 
spaust i Se imo socialdemok
ratų pasirašyti siūlymą skelbti 
apkalta prezidentui 

* Special iųjų tyrimų tar
nybos vadovas suabejojo, ar 
pavedimus jam davę prezidento 
patarėjai buvo teisūs. 

* „Langas į ateitį" išmo
k ė i n t e r n e t o pradmenų 
20,000 žmonių 

* Dėl kitų me tu b iudže to 
n e b a l s a v ę s s o c i a l l i b e r a l a s 
gali būti pašalintas iš frakcijos 

Prezidentas prabilo apie ats i s tatydinimą 

Prezidentas R o l a n d a s P a k š 
Antanas Va l ion i s . Tomo Bauro IELTA^ nuotr. 

Vi ln ius , gruodžio 13 d. 
(BNS) — Su Švenčionių gyven
tojais penktadienį susi t ikęs 
prez identas Rolandas Paksas 
kalbėjo apie galimą atsistatydi
nimą, bet ne art imiausiu metu. 

„Jeigu Dievas neapšvies 
proto Seimo nariams, o jie su
r inks 85 balsus, aš atsistatydin
siu", cituoja dienraštis „Lietu
vos rytas" prezidento žodžius. 

85 balsų reikia surinkti Sei
me prezidentui nuša l in t i ap
kaltos proceso tvarka. Tačiau 

tuomet prezidentui nebūtų pa
likta galimybė rinktis — jis bū
tų nušalintas nuo pareigų. Ap
kaltos procesą ketinama pradėti 
kitą savaitę, bet kada jis baigsis 
— neaišku. 

Nors R. Paksas ir prabilo 
apie galimą atsistatydinimą, sa
vo ruožtu, j is pakartojo pats 
neketinąs t r auk t i s iš posto. 
„Akys nelaksto ir rankos nedre
ba", sakė jis Švenčionių gyven
tojams, prieš tai pakartojęs, jog 
neketina trauktis iš posto. 

Prezidento konsu l t an t a s 
ryšiams su visuomene Aurelijus 
Katkevičius patvir t ino, jog 
prezidento nuostata nesi t raukt i 
iš posto nesikeičia. 

Tuo tarpu, agentūros „Reu
ters" šaltinių artimų Preziden
tūrai teigimu, „R. Paksas ieško 
išeities, tačiau iš t am t įk rų 
pusių patiria didžiulį spaudimą 
likti savo poste". 

„Jis svyruoja, tačiau, ne
aišku, ar apsispręs žengti žings
nį", cituoja savo šaltinį agen

tū ra . 
Prezidentą a t s i s t a tyd in t i 

j a u paragino ne t ik premjeras 
Algirdas Brazauskas ir Seimo 
pi rmininkas Ar tū ras Paulaus
kas , bet ir Katal ikų Bažnyčios 
vadovai. 

Dar kartą jį paragint i atsi
statydinti , dienraščio „Lietuvos 
žinios" teigimu, ke t ina pagrindi
nių politinių partijų vadovai bei 
buvęs p r ez iden t a s Valdas 
Adamkus . 

N u k e l t a i 5 psl . 

Prezidento ir diplomatijos 
vadovo požiūriai 

\ diplomatinę izoliaciją skirtingi 
Vilnius, gruodžio 15 d. 

(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis teigia 
prezidentui Rolandui Paksui 
išdėstęs visą turimą informaciją 
apie galimą Lietuvos diploma
tinę izoliaciją, tačiau preziden
tas per savo atstovę spaudai pa
reiškė nejaučiantis izoliacijos 
pavojaus. 

Po mažiau nei pusvalandį 
pirmadienį trukusio susitikimo 
su prezidentu A. Valionis pa
tvirtino, kad Lietuvos diploma
tija gauna signalų iš kai kurių 
užsienio valstybių ir tarptauti
nių organizacijų apie galimą 
diplomatinę Lietuvos izoliaciją. 

Ministras patvirtino, kad 
atšauktas balandžio 19 dieną 
turėjęs vykti Italijos prezidento 
Carlo Azeglio Ciampi vizitas į 
Lietuvą, ir tai, pasak jo. kelia 
nerimą. 

„Kol kas tur ime vieną 

faktą, kad a t šauk tas Italijos 
prezidento vizitas į Lietuvą", 
sakė A.Valionis. 

Ministras pažymėjo, kad jo 
ir prezidento nuostatos išsi
skyrė. 

„Prezidento reakcija — ne
reikia eskaluoti konflikto už
sienyje, mano reakcija — reikia 
tvarkyti pagrindinius klausi
mus, kuriuos žino ir Vakarų 
valstybės, ir tai yra didžiausia 
problema", teigė A. Valionis. 

Minis t ras pažymėjo, kad 
vyksta pasirengimas Rusijos 
prezidento vizitui į Lietuvą, ta
čiau dėl kitų metų kovą šioje 
valstybėje vyksiančių preziden
to rinkimų jis greičiausiai iki jų 
neįvyks. 

Ministro teigimu, šiuo metu 
esminis dalykas sprendžiant iš
kilusias problemas — kiek de
mokratiškai pagal Lietuvoje ga
liojančias Nukelta į 5 psl. 

P r e z i d e n t a s p r a š o 
p r o k u r o r ų d ė m e s i o 

A. P a u l a u s k u i i r 
A. Saka lo komis i ja i 

Vi ln ius , gruodžio 15 d. 
(Elta) —Prezidentas Rolandas 
Paksas pirmadienį kreipėsi į 
generalinį prokurorą Antaną 
Klimavičių, prašydamas atlikti 
dar du su skandalu susijusius 
tyr imus. 

Valstybės vadovas prašo iš
tirt i , ar nebuvo padaryta įsta
tymų pažeidimų šių metų spa
lio 30 dieną, kai Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas su
pažindino Seimo frakcijų na
rius su Valstybės saugumo de
par tamento 2003 metų spalio 
21 dienos pažyma „Dėl nega
tyvių tendencijų, keliančių 
grėsmę valstybės nacionali
niam saugumui". 

R. Paksas taip pat prašo iš
tirt i , ar nebuvo padaryta įsta
tymų pažeidimų Seimo laikino
sios tyrimo komisijos dėl gali
mų grėsmių valstybės naciona
liniam saugumui veikloje. 

Dzūkai protestuoja prieš hidroelektrinės 
ant Nemuno statybą 

Dainavos krašto bendruomenės atstovai prie Aplinkos ministerijos. 
Tomo Bauro 'ELTA* nuotr. 

V i l n i u s , gruodžio 15 d. 
(BNS) — Grupė dzūkų pirma
dienį prie Aplinkos ministerijos 
Vilniuje piketavo prieš ketini
m u s ant Nemuno ties Alytumi 
s ta tyt i hidroelektrinę. 

„Mes p ike tuo jame prieš 
h idroelekt r inės s t a tymą ir 
prieš tai, jog Dzūkiją norima 
paverst i pelke", s akė vienas iš 
aktyvistų varėniškis Arnoldas 
Butkus . 

Pasak aktyvistų, „vandens 
lygis upėse pakils ir tuomet 
t i ek pievos, t iek ka imai at
s idurs po vandeniu". 

N u k e l t a i 5 psl . 

Konservatoriai re ika lauja v i e š o 
Mažeikių naftos" pr ivat i zav imo t y r i m o 

Prez iden tūro je — 
patarėju sugr įž tuvės 

ir i š le i s tuvės 
Vilnius, gruodžio 15 d. 

(BNS) — J darbą Prezidentūro
je grįžo lapkričio viduryje skan
dalo įkarštyje atsistatydinęs 
prezidento Rolando Pakso pa
tarėjas ekonomikos klausimais 
Jonas Ragauskas. 

Po mėnesio pertraukos J. 
Ragauskas pirmadienį grįžo į 
ankstesnes savo pareigas ir 
toliau vadovaus Ekonomikos ir 
socialinės politikos grupei. 

Patarėjas teigė praėjusią 
savaitę sulaukęs prezidento pa
kvietimo sugrįžti į Prezidentū
rą. 

„Jokio asmeninio priekaiš
to iš prezidento nesulaukiau. 
Tada mes atsistatydinome 

Nukelta į 5 psl. 

Premjero ir Seimo vadovo 
susitikime — prezidento apkaltos 

klausimas 
Vi ln ius , gruodžio 15 d. 

'ELTA) — Pirmadienį susitikę 
valdančiosios Socialdemokratų 
ir Naujosios sąjungos vadovai 
premjeras Algirdas Brazauskas 
ir Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, aptardami valsty
bės politines naujienas, kalbė
josi ir apie siūlymą skelbti ap
kaltą prezidentui Rolandui 
Paksui. 

Antradienį A. Paulauskas, 
gavęs po apkaltos tekstu pasi
rašiusiųjų parlamentarų pavar
des, ketina informuoti apie tai 
Seimą. Pasak jo, jau antradienį 
Seimas galėtų svarstyti specia
liosios komisijos, nagrinėsian-
čios valstybės vadovui pateik

tus kalt inimus, sudėtį. 
Seimo vadovo nuomone, 

par lamentarai turės apsispręs
ti, kiek šioje komisijoje dirbs 
teisininkų — trečdalis ar dau
giau — ir kaip jie bus atr inkti . 

A. Pau lauskas nea tme ta 
galimybės, kad bus kreiptasi į 
Teismų tarybą, Generalinę pro
kura tū rą ir kitas teisėsaugos 
institucijas, prašant rekomen
duoti galimas teisininkų kandi
da tūras . 

Seimo pi rmininkas tikisi , 
kad specialioji komisija, kurioje 
dirbs parlamentarai ir teisinin
kai, bus suformuota jau ketvir
tadienį. 

Nukel ta į 5 psl. 

Vi ln ius , gruodžio 15 d. 
(BNS) — Opozicinės Tėvynės 
sąjungos (TS) - konservatorių 
vadovas Andrius Kubilius pir
madienį Seimo pirmininkui Ar
tūrui Paulauskui įteikė prašy
mą užtikrinti, jog Seimo laiki
nosios tyrimo komisijos AB 
„Mažeikių nafta" privatizavimo 
aplinkybėms ištirti darbas būtų 
visapusiškas ir viešas. 

Prašyme rašoma, jog „TS-
konservatorių frakcijai susirū
pinimą kelia Seimo laikinosios 
komisijos AB 'Mažeikių nafta' 
privatizavimo aplinkybėms iš

tirti neveiklumas". 
„Ištisus metus komisija ap

skritai nebuvo susirinkus, ir tik 
prezidento krizės akivaizdoje 
vėl iškilus 'Mažeikių naf tos ' 
klausimui, buvo atkreiptas dė
mesys ir į V. Greičiūno vado
vaujamos komisijos darbą", sa
koma prašyme. 

Socialdemokrato Valentino 
Greičiūno vadovaujamoje „Ma
žeikių naftos" pr ivat izavimo 
aplinkybes tiriančioje komisijo
je dirba ir pats A. Kubilius. 

Komisija savo darbą, pasak 
pirmininko, turėtų baigti prieš 

Kalėdas ir pateikt i Seimui savo 
išvadas. 

A. Kubiliaus prašyme rašo
ma, jog „prezidento krizė at
skleidė, jog Rusijos s t ruktūros 
atkakliai siekia įtakos Lietuvos 
ekonominiam ir poli t iniam 
gyvenimui. Jeigu prezidentą R. 
Paksą , kaip paaiškėjo t a ip 
stipriai įtakoja rusiški pinigai, 
ta i bū t ina a tv i r a i ir a iškiai 
a t s aky t i į k laus imą, kiek 
'LUKoiT, t.y. t ie pa tys rusiški 
pinigai jį įtakojo 1999 metais, 
vedan t derybas su amerikie
čiais" N u k e l t a į 5 psl . 

Prokuratūra aiškinasi, kaip ikiteisminio tyrimo 
medžiaga pateko užsienio žurnalistams 

Vilnius , gruodžio 15 d. 
(BNS) — Generalinė prokura
tūra pirmadienį pradėjo tarny
binį patikrinimą, kurio metu 
aiškinamasi, ar Vilniaus apy
gardos prokuratūra užsienio ži-
niasklaidai perdavė ikiteismi
nio tyrimo medžiagą žinomos 
prancūzų aktorės Marie Trin-

tignant nužudymo byloje. 
Vilniaus apygardos proku

ratūros vyriausiasis prokuroras 
Ramutis Jancevičius d ienraš 
čiui „Respublika" nepane igė 
Prancūzijos žurnalui „ P a r i s 
Match" perdavęs M. Trintignant 
nužudymu įtariamo roko daini
ninko Bertrand Cantat paro

dymų vaizdo įrašą. 
General inės p r o k u r a t ū r o s 

a t s tovas spauda i V idman tas 
Putel is sakė, kad tarnybinis pa
t ikr in imas a t l iekamas genera
linio prokuroro pavedimu. At
likti tarnybinį pat ikrinimą pa
prašė ir pats R. Jancevičius. 

N u k e l t a į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AfP, ReuJers. AP. fr*erfax, JTAR-TASS. SMS 

žtnių agerrtDry, praneSimas) 

IRAKAS 
Tikr i tas . Irako diktatorius 

Saddam Hussein — sugautas! 
JAV pajėgos jo Irake ieškojo 8 
mėnesius ir patikrino šimtus 
pranešimų, kol galiausiai sura
do jį nedidelėje duobėje vos už 
keliolikos kilometrų nuo rūmų 
jo gimtajame mieste. Šeštadie
nio operacijoje dalyvavo 600 ka
rių, bet tik keli matė, kaip barz
da apžėlęs ir išvargęs Saddam 
Hussein ropoja lauk iš duobės, 
iškastos po dviejų kambarių ne
degtų plytų lūšna, kurioje dvo
kė ir buvo primėtyta drabužių. 
JAV kariuomenės 4-osios pėsti
ninkų divizijos kariai apsupo 
maždaug 2 km skersmens teri
toriją Ad Davre. esančiame vos 
15 km nuo Tikrito rūmų pasta-
tyno. kur įsikūrė amerikiečių 
štabas Saddam pasidavė nesi
priešindamas, nors ir turėjo 
pistoletą, sakė divizijos vadas 
generolas majoras Ray 

Odierno. J is sakė. kad su nu
verstuoju diktatoriumi buvo du 
automatais ginkluoti vyrai, ku
rie bandė pabėgti, bet buvo su
laikyti. Atrodo, kad Saddam 
slapstydamasis kliovėsi tik ke
liais ar t imais giminaičiais bei 
sąjungininkais ir keliavo po 
maždaug 20-30 vietų. Kareiviai 
minėtoje lūšnoje rado 750,000 
dolerių, tačiau jokios ryšių 
technikos ten nebuvo. 

B a g d a d a s . Per savižudžių 
vairuojamų automobilių sprogi
mus prie Irako policijos nuova
dų Bagdade ir jo apylinkėse pir
madienį žuvo 9 žmonės. Naujas 
smurto proveržis sužlugdė bet 
kokias viltis, kad smurtas grei
tai nuslops, sugavus buvusį 
Irako vadovą Saddam Hussein. 

Į J A V i 
Vašingtonas . JAV prezi

dentas George W. Bush, atsar
giai paminėdamas reikšmingą 

Irako karo įvykį sekmadienį sa
kė, kad Saddam Hussein su
ėmimas yra .jo kelio pabaiga", 
bet dar ne smurto šioje Persijos 
įlankos valstybėje galas. Trum
pai komentuodamas per televi
ziją šį įvykį, G. W. Bush sakė, 
kad Saddam Hussein stos 
„prieš teisingumą, kurio nepri
pažino milijonams". G. W. Bush 
tautos vardu padėkojo JAV pa
jėgoms, „suradusioms dikta
torių plačioje valstybėje". G. W. 
Bush taip pat kreipėsi į irakie
čius, kurių didelė dalis būgšta
vo, kad Saddam gali sugrįžti į 
valdžią, jeigu išeitų Amerikos 
kariuomenė. 

V a š i n g t o n a s . Sugau tas 
Saddam Hussein per tardymą 
neigė, kad Irake yra masinio 
naikinimo ginklų, rašoma žur
nalo „Time" straipsnyje. JAV 
žvalgybos tarnybų pareigūnų, 
skaičiusių apklausos protokolą 
teigimu, į klausimą: „Jeigu ne
turėjote masinio naikinimo gin
klų, kodėl nejsileidote JAV tik
rintojų į savo objektus?", Sad
dam atsake: „Mes nenorėjome, 
kad jie įeitų į prezidento objek
tus ir kištųsi į mūsų privatų gy

venimą . 
Vaš ing tonas . JAV valsty

bės sekretoriui 66 metų Colin 
Powell pirmadienį atlikta pros
tatos operacija, pranešė Valsty
bės departamentas. Operacija 
buvo planinė, ir prezidentas 
George W. Bush apie operacija 
buvo informuotas jau prieš 2 
savaites. Valstybės sekreto
riaus pareigas laikinai pavesta 
eiti C. Povvell pavaduotojui Ri-
chard Armitage. 

pirmadienį pranešė, kad Sad
dam Hussein iš Irako buvo per
keltas į amerikiečių kar inę ba
zę Persijos įlankos valstybėje 
Qatar'e. Tuo tarpu Irako val
dančioji taryba paneigė šį pra
nešimą ir nurodė, kad 
Saddam Hussein tebėra 
Irake. JAV pajėgų Irake vadas 
generolas leitenantas Ričardo 
Sanchez interviu CNN ats i sakė 
komentuoti, kur šiuo metu y ra 
Saddam Hussein. 

ŠIAURĖS KORĖJA 

EUROPA i IRANAS 
Paryžius. Dabartinis Ira

ko valdančiosios tarybos prezi
dentas Abdolaziz al-Hakim pir
madienį sakė manąs, kad su
čiuptam diktatoriui Saddam 
Hussein teisme gali būti pa
skirta mirties bausmė. Irako 
vyriausybė, kuri, kaip tikimasi, 
bus suformuota iki kitu metų 
birželio pabaigos, tarės nu
spręsti, ar Irako teismuose ve] 
gaies būti skelbiami mirties 
nuosprendžiai Sadd;im Hus
sein režimo valdymo m< 
mirti buvo nuteisti tūkstančiai 
žmonių 

Londonas. Televizija CNN 

Teheranas. Irano vyriau
sybė pirmadienį paskelbė, kad 
rengia ieškinį del Saddam Hus
sein nusikaltimų prieš Iraną, ir 
paragino suimtąjį Irako dikta
torių teisti tarptautiniame teis
me. „Irako žmones turi pirme
nybę iškelti bylą Saddam Hus
sein... tačiau tai nereiškia, kad 
kitos valstybės neturi teisės 
patelk'i ieškinį t a rp tau t inėms 
institucijoms", sake vyriausy
bes atstovas spaudai Abdollah 
Ramazanzadi iv Pasak jo spau
du Irano Užsienio ministerija 
jau surinko visus būtinus doku 
mentus 

Seulas . Š iaurės Korėja gali 
padidinti savo branduolinį ar
senalą, jeigu JAV „vilkins lai
ką", a tmesdamos Pchenjano 
s iū lymus suregul iuot i kr izę, 
teigė KLDR Komunistų part i
jos laikraštis. JAV siūlo kelių 
žingsnių požiūrį i krizės dėl 
KLDR branduolinės programos 
sprendimą. Š i a u r ė s Korėja 
mano, kad tik vienalaikis pake
tas susitarimų suteikt i Šiaurės 
Korėjai ekonominę pagalbą 
mainais už branduolinį nusi
ginklavimą gali išspręsti prob
lemą JAV, Pietų Korėja, Japo
nija, Kinija ir Rusija siekia pra
dėti antrąjį derybū su Pchen-
j anu ratą po mažai rezultatų 
davusio sus i t ik imo rugpjūčio 
mėnesį. 

PAKISTANAS 
I s l a m a b a d a s . Pak is tano 

prezidentas Pervez Musharraf 
sekmadieni vos išvengė pasi
kėsinimo nužudyt i , kai, tiltą 
p ravaž iavus jo automobil ių 
vilkstinei, už kelių sekundžių 
sprogo bomba 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

LIETUVIŠKA ŠIRDIS PRAŠO 
DR. JONAS ADOMAVIČIUS 

nuo jos nugraibyti perviršį 
(norma 145 mg proc) pilnojo 
cholesterolio, atsirandančio 
valgant raudoną mėsą, trynį, 
kokoso riešuto bei palmių 
aliejus ir iki pajuodavimo viri
nant daržovių aliejų; ji mel
džia nemurkdyti jos įvairiuose 
taukuose bei lašiniukuose, 
kad ir rūkytuose; ji maldauja 
jos nemarinti bloguoju (LDD 
cholesteroliu (gausesniu už 
100 mg proc); ji pageidauja, 
kad mes jos nesirgdintume per 
gausiu kraujyje chemikalu, 
vadinamu C-reactive protein 
<CRP), kurio vieno ar su 
bloguoju cholesteroliu (LDD 
gausa nurodo širdžiai pavojų; 
ji geidžia, kad mes jos 
nevargintume mažiausiai sep
tyneriopai: kad nenutuktume 
(neturėtume didesnį negu 24 
kūno svorio rodiklį): kad 
netinginiautume (darbo pra
keikimu nevadintume, o lietu
višką darbštumą išganymu 
laikytume); kad negirtautume 
i r su alkoholiu burnele nė 
nemėgintume padėti širdžiai: 
kad su kofeinu atsisveikin
tume (kavutę su pyragaičiu 
širdies botagu laikytume): kad 
nerūkytume ir prirūkytu oru 
nekvėpuotume; kad normalų 
(130/80) kraujospūdį turė
tume; kad cukraligę sukon
troliuotume; kad nesuriebin-
tume savo kraujo ir kad 
sveikų tėvų ainiais būtume. 

Pirmas žingsnis sveikaton 
yra normalus gyvenimas, kas 
reiškia, kad mes, dorai užsi
laikydami, nekenkiame sau. 

' krt€H« ir aplinkai. Ta i " 
iŠTrmitingo (čia proto negana) 
mūsiškio elgsena. Būdamas 
toks, pajėgsi širdį apginti 
pajėgiausiu ginklu: saikiu 
lieso pieno — kiaušinio balty
mo — žuvies — gausiu vai
siais, daržovėmis (ypač ankš
tinių, kurių puodelis atstoja 
mėsos davinį) kąsniu, paskan
intu kasdien dviem valgomais 
šaukštais aliejaus su aštuo
niais puodeliais vandens (ar 
pakaitomis su žaliąja arbata, 
jei neturite padidinto krau
jospūdžio). 

Daug pakviestu, mažai 
atėjusiųjų 

Visi žinome, kad neprisi
laikome nei Dievo — gamtos, 
nei medicinos nurodymų savo 
širdies apsaugoje. Mes kaip 
tas žmogelis Ariogaloje: „Kam 
aš taisysiu kiaurą stogą, kad 
nelyja?" O kitą dieną: ..Kaip aš 
jį taisysiu, kad lietus kaip iš 
kibiro pila". 

Žinoma, gydytojai ir vaistų 
gamintojai pataria pirmiausia 
sunormuoti savo gyvenimą ir 
mitybą bent per pusę metų. Ir 
tik tada, jei kraujas bus per 
riebus, imti geriausius tam 
reikalui vaistus. Jų grupė va
dinasi Statins, jų vaistai 
Zocor, Mevacor, Pravachol ir 
Lipidor. Jie vartotini visą lai
ką, brangūs, kenkia kūnui, 
ypač kepenims, imami kartais 
dvejopi. 

Kraujo liesinimas be vais
tų per pusę metų yra šitoks: 

1. vengiama cholesterolio, 
esamo maiste, kaip raudona 
mėsa, trynys; gausinamos 
stambmenos maiste, kaip lie
tuviška duona, su lupena bul
vė, vaisiai, daržovės, pupos, 
pupelės <baltos>, žirniai; 

2. apsieinama be cukraus 
ir pikliavotų miltų, medų var
tojant; 

3. lietuviškas darbštumas 
gausina gerąjį ir mažina visą 
cholesterolį; 

4. užuot cholesterolį maži
nančių vaistų pradžioje nau
dok česnaką — jo kasdien 
vieną-dvi skilteles, o reikale, 
ir visą galvutę. Daugeriopai 
yra naudingos linų sėklos — 
sėmenys. Jos esą lignanai sau
go nuo vėžio, laisvų radikalų 
žalos ir arterijų priskretimo. 

Su kavai malti malūnėliu 
(16 dolerių) sumalk sėmenų. 
(flax seed) du ar pustrečio val
gomo šaukšto ir užpilk ant 
javainių bei salotų ar gerk jas 
SU sultimis, ar vandeniu be 
riebalų pienu. Sumaltas reikia 

' tuojau sunaudoti, "nes ore jos 
netenka daug gydomųjų me
džiagų. Galima ir nemaltus 
sunaudoti. 

Dar to negana 

Širdies apsaugai darytina 
viskas. Lygiai svarbus yra 
gausus vitamino E ėmimas 
Tdvi kapsules po 400 vienetų 
kasdien), vitaminas C (litras 
apelsinų sulčių kasdien). Šir
dies nuodo chomocysteino 
sunormavimui imtina vitami
nas B pavidalu mielių, gautų 
svarais iš kepyklų. Jų po porą 
valgomų šaukštų kasdien su 
maistu. 

Širdis prašo d a u g daug iau 

1. Neteršti pasaulyje se
niausios ir gražiausios lietu
vių kalbos su „situacija"', „pro
duktu", „stresu"..., kada turi
me puikiausius pakaitalus. 

2. Visi dvasininkai prašo
mi nusiteikti kitam gerumu 

„Spa lv i o r k e s t r a s " a t l i e k a p r o g r a m a V i l n i u j e . . . N e r i n g o s " r e s t o r a n e . 

atsidavimui, vien apie save 
tupinėti paliovus. Dar jie 
prašomi religinių knygų pasa
kėles nelaikyti Dievo žodžiu. 
Medicina todėl daro nuosta
bius dalykus, kad atsinaujina 
— dešimties metų geriausias 
mediciniškas knygas deda į 
muziejų, taip atsinaujinti pri
valo ir Šventovė su jos tarnais, 
kitaip ji pati eis muziejun. 

3. Paliovimą murkdyti 
amžinas, gyvenimiškas, die
viškas tiesas „Nežudyk, 
nevok, gerbk tėvą. motiną..." 
izraelitų padavimuose: kad 
proto nesveikatos nelaikytų 
netyrusios dvasios apsėdimu; 
savo darbo nepavestų kitam, 
įskaitant Dievo Apvaizdą. 
Kristų, Šv. Mariją: kad ne
prašytų suteikti ramybe ne
ramiems, sveikatą ją žalo-
jantiems; taiką netaikin
giems, pirm jiems nesunor-
malėjus... Užtai yra neatidė
liotinas reikalas seminari
joms rengti sveiko nusiteiki
mo dvasininkus, kurie pajėgia 
paruošti žmogų, gyvenimiš-
kos-dieviškos tiesos pasisavi
nimui ir kurie pasakėles 
nelaiko tiesa — Dievo Žodžiu. 
Juk Saulės nereikia prašyti 
apšviesos — būtina išlįsti iš 
neigiamybių slėptuvės ir 
Saulė neprašoma švies. 

4. Dabartinė medicina 
daugeriopą meditaciją — su
sikaupimą vaistu nelaiko. Tas 
pats gali būti ir su malda, kai 
meditacijai teikiama religinė 
nuotaika. Atsisėdimas ramu
moje, dvasiškas susikaupimas 
giliai, lėtai alsuojant keliolika 
minučių ir yra malda vien 
taip medituojančiam, besi
meldžiančiam atsipalaida
vimą teikianti. 

Jokiu būdu nelaikytina 
malda pinigu. Už žuvusius, 
mirusius malda yra naudinga 
jų palikuonims, namiškiams 
taip sunkiame laike. 

Vengtina yra gramofonine 
malda — tokia ji nėra vaistas. 
Čia dvasininkas galėtų sutvar
kyti pasižmonėjimą prie kars
to koplyčiose, nes daugelis, 
nepakęsdami ūžimo prie kars
to, nori būti sudeginti. 

Mat, tas netarnauja svei
katai ir artina prie tiesos tvir
tinimo, jog tikrai Šventykla 
nesugriaunama, kad jos nevi-
suomeniški dvasininkai iki 
šiol nepajėgia suardyti. Lietu
viška širdis prašo visų mūsų 
nebūti leišiais — tokiais ardy
tojais ir pradėti rūpintis vaikų 
širdies apsauga nuo mažens, o 
mes nuo šios. dienos kiekvie
nas ir kiekviena elkimės, kaip 
čia nurodyta. 

I švada 

Sveikos širdies užlaikymui 
svarbiausia yra jos apsauga 
nuo mažens. Kaip mašina be 
gerai veikiančio variklio, taip 
ir kūnas be sveikos širdies yra 
niekis. Prieglaudose gyvi la
vonai atsirado, nesaugant sa
vo širdies nuo jaunystės. Juos 
į niekus pavertė tie „lietuviški 
skanumvnai" — tos dešros su 

S a u l i a u s V e n c k a u s ( E l t a ) nuotr. 

kiauliena, taukais ir tryniais. 
Čia dar savo trigrašį prideda 
kavutė su pyragaičiu, burnelė 
su bokalu ir supamoji kėdė su 
TV ekranu. Sunku vyresniems 
tvarkytis — visokie sveikatos 
nurodymai jiems nepadeda. 
Už tai savu pavyzdžiu reikia 
pratinti prieauglį prie sveiko 
kąsnio, lietuviško darbštumo, 
mokslui pomėgio, gyvenimui 
be svaigalo ir rūkymo, o 
džiaugtis vien tik iš kitam 
gėrio suteikimo. 

O mes. visi krikščionys, 
pradėkime Dievą garbinti sa
vais, artimui skirtais, darbais 
ir tučtuojau liaukimės vien 
liežuviu Jį liaupsinę, idant 
taptume nevertais, kad latviai 
mus pravardžiuotų leišiais. 
Suimkime save nagan tapti 
sau vertais lietuviais ir tokiais 
mūsiškėmis — tiesinkime sa
vo kreivą gyvenimo vagą visa
me kame. įskaitant" ne-kenki-
ma sau. valgant, geriant, su 
artimu bendraujant ir širdies 
apsauga besirūpinant. Tokias 
pastangas išspauskime iš sa
vęs — jų nepaveskime niekam 
kitam; o tokie pavedėjai nedel
siant susitvarkvkite. 
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SPALVŲ ORKESTRO" MUZIKA 

S e i m o n a r ė , k o n s e r v a t o r e I r e n a Degutienė sve ik ina . .Spa lvų" orkestro 
v a d o v ą R o m u a l d ą B r ū z g ą S a u l i a u s V e n c k a u s (E l ta ) nuotr . 

Gruodžio 9 d. Vilniaus 
„Neringos" restorane pristaty
tas unikalaus „Spalvų orke
stro" albumas, kurį įrašė 30 
jaunuolių su proto negalia 
vienijantis Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centro kolektyvas 
„Spalvų orkestras". 

Dešimtus metus gyvuo
jančio, „Spalvų orkestro" na
riai groja iš skirtingomis 
spalvomis pažymėtų gaidų 
arba iš klausos. Pasak kolek
tyvo vadovo Romualdo Brūz
gos, sutrikusio intelekto vai
kams spalvų pasaulis yra ar
timesnis, žaismingesnis, la
biau suprantamas. Daugeliui 
likimo nuskriaustų jaunųjų 

muzikantų „Spalvų orkestras" 
yra bene vienintelė galimybė 
atskleisti savo gabumus ir ta
lentą, suvokti savo vertę ir 
pasijusti lygiaverčiais visuo
menės nariais. 

Dalyvaudamas Neįgaliųjų 
metams skirtose programose, 
orkestras siekia parodyti, jog 
sutrikusio intelekto vaikai 
gali būti kūrybingi ir veiklūs. 
„Spalvų orkestras" šįmet 
surengė muzikines gastroles 
po 10 Lietuvos miestų ir 
miestelių, o jas vainikuoja pir
muoju Lietuvoje žmonių su 
negalia kolektyvo įrašytu ir 
išleistu albumu. 

(Elta) 

ŽINOVAI PATARIA 

VANDUO JŪSŲ NAMUOSE 

Net ir nedidelis vandens 
kiekis, įsisunkęs per na

mo pamatus arba plyšelius 
sienose, gali padaryti keletą 
tūkstančių dolerių žalos. Ne
būtinai tas vanduo ateina iš 
lauko — dalis gali būti ir iš 
vandentiekio ar kanalizacijos 
vamzdžių, kai juose atsiranda 
vos pastebimi plyšeliai. įtrūki
mai ir vanduo lašelis po lašelio 
capsi tarp sienų bei sijų. susi
r i nkęs ilgai ne i šdž iūs ta , 
ta ip ats iranda pelėsiai a r 
puvimas . 

Vanduo rūsyje 

Jeigu medžiaga, iš kurios 
pastatytas namo pamatas 
lengvai praleidžia vandenį, ar
ba pamate atsiranda vos pa
stebimi įtrūkimai, po labai 

smarkaus lietaus galima pa
stebėti, kad vidinė rūsio siena 
padrėkusi, o kartais tiesiog iš 
jos sunkiasi vanduo. Jeigu į 

• tai savininkas nekreipia dė
mesio (sakykime, ne kiek
vieną kartą lyjant vanduo pa
sirodo), ilgainiui tai gali pa
daryti daug bėdos. Būtina ir 
tuos mažus įtrūkimus pamate 
nedelsiant užtaisyti. Be to, 
reikia pasirūpinti, kad lietaus 

' vanduo tekėtų tolyn nuo na-
• mo. tuomet rečiau susirinks 

prie pamato ir veršis į vidų. 
' Tai padaryti visai nesunku — 
' reikia aplink pamatą padaryti 

iš žemes ar smulkių akme
nukų pakilimą, taip pat pasi
rūpinti, kad nuo stogo van
dens nutekėjimo vamzdžiai 
butų prailginti ir nelietų van
denio prie pat pamato. 

Ar nelaša vanduo per stogą 

Net jeigu stogas palyginti 
naujas ar gerame stovyje, 
verta kartas nuo karto fžino-
ma, lyjant* užlipti ant aukšto 
ir patikrinti, ar vanduo nevar
va pėr stogą, ypač vietose, kur 
stogas turi iškyšulį, kaminą ar 
kitus nelygumus. Nuolat drėg
nos aukšto lubos ir ant grindų 
patiesta izoliacija yra ideali 
pelėsių perykla, todėl reikia 
pasirūpinti, kad stoga« nevarvėtų. 

Pelėsiai 

Pastaruoju rrietu daug gir
dime, kad kai kuriuose pasta
tuose del atsiradusių pelėsių 
turėjo išsikraustyti žmonės, 
buvo uždarytos net mokyklos 
ir reikėjo daug pastangų pelė
sius išvalyti. 

fVlesiu negali atsirasti be 
vandens, nuolatines drėgmės, 
tad reikia stebėti, ar kur nors 
name nelaša vanduo, nėra 
sudrėkusios sienos nuo kana

lizacijos, vandentiekio, oro 
vėsintuvų, vandenį pralei-
džiančio stogo ar sutrūkinėju
sio pamato. Kai pelėsiai 
įsimeta į sienas, juos labai 
sunku išnaikinti. Kaip žinome, 
pelėsiai ne tik duoda namui 
nemalonų kvapą, bet yra labai 
kenksmingi sveikatai — daug 
žmonių yra jiems alergiški. 
Pelėsiai gali sukelti pavojingas 
plaučių ligas. 

Jeigu pastebėjote nedidelį 
plotelį pelėsių ant rūsio sienos, 
juos galima nuplauti stipriu 
eboro (bleach) arba amoniako 
(amonia) skiediniu. Galbūt 
procesą reikės pakartoti kelis 
kartus, kol pelėsiai išnyks. 

Švinas vandenyje 

Iki 1980 m. variniai van
dentiekių vamzdžiai buvo su-
lituojami švino mišiniu. Švi
nas ilgainiui patenka į vande
nį, ypač kai vanduo natūraliai 
turi daug rūgščių. Suaugu
siems švinas vandenyje yra 

kenksmingas, bet ne tiek daug 
žalos sveikatai padaro kaip 
vaikams ir jaunuoliams. Jeigu 
gyvenate senesniame name, 
svarbu patikrinti vandenį, ar 
jame nėra švino. Tai padaryti 
nesunku, tik reikia susisiekti 
su savo miesto vandens tieki
mo departamentu ir sužinoti, 
kur yra laboratorijos, galinčios 
patikrinti vandenį. Jeigu būtų 
rasta per daug švino geriama
me vandenyje, tuomet reikės 
keisti vandentiekio vamzdžius. 

Beje. jeigu ilgiau stovėjusį 
vamzdžiuose vandenį bent 
kelias minutes nuleisite. jame 
bus mažiau švino. Taip pat 
nereikia vartoti gėrimui ar 
maisto gaminimui karšto van
dens iš čiaupo, nes, vandenį 
kaitinant, daugiau iš vamz
džių j jį išsiskiria švino. 

Prastas vandens spaudimas 

Jeigu iš čiaupo vanduo te
ka maža srovele, o, paleidus 
dušą, neįmanoma nei muilo 

nuo nugaros nuplauti, vadi
nasi namuose yra žemas van
dens spaudimas. 

Jo priežastis gali būti visai 
paprasta — užsikimšęs čiaupo 
sietelis arba nuo vandens nuo
sėdų (mineralų) užkimštos du
šo galvutės skylutės. Tad pradėki
me nuo paprasčiausių priežasčių. 

Atsukite čiaupo apačioje 
esantį žiedelį. Jo viduje rasite 
mažutį sietelį, kuris gali būti 
pilnas rūdžių (iš senų vamz
džių), nuosėdų, net smėlio, 
ypač jeigu buvo taisomas van
dentiekis ir kurį laiką vandens 
tiekimas buvo sutrikęs. Tą 
sietelį reikia išvalyti, žiedelį 
vėl užsukti ant čiaupo ir prob
lema išnyks. (Tuo pačiu gali
ma dušo galvutę pamirkyti 
skiedinyje pasigamintame iš 
lygios dalies balto acto ir labai 
karšto vandens.) 

Kartais vandens tekėjimas 
sutrinka dėl senų vanden
tiekio vamzdžių, kurie per ilgą 
laiką užsikemša rūdimis arba 
nuosėdomis. Tuo atveju reikia 

vamzdžius pakeisti. 

Vandens kokybė 

Kartais žmonės sako. kad 
jų name vanduo ,,yra kietas". 
Tai paprastai vanduo, kuris 
turi daug ištirpusių mineralų, 
ypač kalcio ir magnio. Nors 
toks vanduo sveikatai neken
kia, bet sudaro daug nepa
togumų. Pvz., užkemša dušo 
galvutę, vandentiekio vamz
džius, sunku skalbinius šva
riai išskalbti, plaunamos stik
linės ir lėkštės yra padengtos 
tarsi balzganų miltelių sluoks
neliu, o muilas ..kietame" van
denyje palieka nuosėdų ant 
odos ir plaukų. 

Dažniausiai tas „kietas" 
vanduo yra namuose, kurie 
turi savo šulinius. Problema 
pataisoma, vartojant specia
lius ..vandens minkštinimo" 
(vvater softening) chemikalus 
arba aparatūrą, kuri, chemi
kalų pagalba, j namus atite
kanti vandenį minkština. 
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PILIEČIŲ ATSTOVYBE AR DAR VIENAS MUZIEJUS? 
Pastabos buvusios prezidentūros Kaune paskirties perspektyvų klausiniu 

VIDMANTAS VALIUSAITIS 

Vidmantas Valiušaitis. 

Ar reikia prezidentui dvie
jų rezidencijų? Ar jo, kaip vals
tybės vadovo, darbo efektyvu
mas bus mažesnis, jeigu Vy
riausybė neskirs reikiamų lė
šų prezidentūros kieme esan
čioms „caro laikų sargybos 
būstinei, arklidei ir šieninei" 
suremontuoti? Kas geriau: 
istorinio atminimo išsaugoji
mas valstybės tvarkomame ir 
„liaudžiai" atvirame muzieju
je, ar dar vienas valdininkų ir 
„elito" pasipuikavimui ati
tvertas rezervatas? 

Tokie ir panašūs dienos po
litinėmis spekuliacijomis pa
remti svarstinėjimai karts 
nuo karto išnyra spaudos pus
lapiuose, tačiau esminės dis
kusijos apie buvusios prezi
dentūros pastato Kaune pri
klausomybę ir tolimesnį pa
naudojimą - nėra. Tarsi tai 
būtų ne Kauno miesto pi
liečių, bet tik valdininkų su
sirašinėjimo ar žinybų turti
nių dalybų reikalas. 

Neseniai sužinojome, kad 
prezidento kanceliariją pasie
kė kultūros ministrės pasira
šytas raštas, kuriuo ji „sutiko, 
jog Kaune esantį buvusios 
prezidentūros pastatą iš Vy
tauto didžiojo karo muziejaus 
perimtų prezidentūra". Tuo 
pat metu iš kai kurių kitų 
Vilniaus -tarnybų ir politinių 
tribūnų girdėti balsų, sto
jančių už „paprastą" žmogų ir 
jo „teises" džiaugtis muzieji-

Lapkričio 23-ąją iškilmin
gai paminėtos Lietuvos kariuo
menės 85-osios įkūrimo met
inės. Dar prieškariu Lietuvos 
kariuomenėje tarnavę, dabar 
jau žilagalviai vyrai tvirtino, 
kad kariuomenė niekada nesi
keičia, — keičiasi tik politikai. 

Rytas Laisvės alėjoje nie
kuo nesiskyrė iš kitų — tik kai 
kur skubėjo uniformuoti kariš
kiai ar apie politiką postringa
vo pensininkai. Tik pravėrus 
Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčios duris buvo galima 
suprasti, kur skubėjo unifor
muoti mūsų piliečiai. Šioje 
bažnyčioje aukotos Mišios, 
skirtos kariškiams. Jas aukojo 

niais eksponatais. 
Bet ko norėtų patys kau

niečiai? Koks būtų Kauno vi
suomenės interesas? Kada 
Kaunui ir Kauno visuomenei 
būtų geriau - ne vienadienio 
politikavimo, bet ilgalaikių vi
suomeninių interesų bei pilie
tiškumo ugdymo prasme: jei 
turėtume savo mieste repre
zentatyvią ir aktyviai veikian
čią valstybinę instituciją ar 
dar vieną istorijos muziejų? 

Nesibaigiančios aimanos ir 
vaitojimai apie Kauno provin-
cialėjimą, kultūrinį merdėjimą 
ir ekonominį atsilikimą iš tik
rųjų yra juokingi. Be gailesčio 
plaka liežuviais save ir kitus 
daugiausia tie, kurie patys 
praktiškai nieko nedaro, kad 
padėtis keistųsi. Kurie daro ir 
yra šį bei tą padarę, nelieja 
krokodilo ašarų, bet moka 
džiaugtis ir didžiuotis savo 
miestu, nes jis to vertas. Pasi
žiūrėkime į Savanorių pros
pektą, centrą, senamiestį. Ar 
iš tikrųjų čia jau tokia stag
nacija ir niekas nevyksta? 

Klausimas iš tiesų yra ki
tas: kiek miesto plėtros, jo ūki
nio augimo rezultatus lemia 
visuomenės narių profesinis 
aktyvumas ir kompetencija 
kiekvieno savoje srityje, o taip 
pat organizuotos pilietinės 
raiškos formos, o kiek politi
nės valdžios valia bei jos pas
tangų atspindys žiniasklaidoje? 

Tai yra du visiškai skirtin
gi dalykai, kurių nederėtų 
painioti ir liautis kauniečiams 
tapatinti save su vietinės val
džios atvaizdu laikraščiuose. 
Ne gūžtis ir slėpti akis, kad 
vienas Kauno meras buvo šioks, 
antras toks, trečias anoks, bet 
semtis stiprybės ir pasitikėji
mo iš tų kauniečių, kur ie 
padarė gerų ir naudingų dar
bų visam miestui, nepaisant 
valdžių, kokios jos bebuvo ar 
yra. Nereikia pervertinti 
valdžios reikšmės ir įtakos, o 
verčiau tiesiai jos klausti: ger

biamasis mere, prieš metus vy
kusiuose rinkimuose, drauge 
su savo politiniais partneriais, 
siūlėte kauniečiams ilgalaikes 
„partnerystės sutart is" ir ža
dėjote tartis su jais svarbiais 
bendruomenei klausimais; ar 
tie pažadai dabar jau nebega
lioja? Gerbiamasis vicemere, 
savo rinkiminiuose straips
niuose plačiai kalbėjote apie 
ketinimus „kurti Kauną drau
ge" su miesto visuomene, bet 
jau po metų per TV pristatinė-
ja te grandiozinius projektus, 
kurie kauniečiams nežinomi ir 
daugelį jų baugina. 

Čia pirmiausia turiu gal
voje buvusių „Kauno audinių" 
ir aplinkinėse teritorijose pro
jektuojamą prekybos bei pra
mogų kompleksą, slepiant nuo 
visuomenės reikšmingą infor
maciją apie šio projekto po
būdį bei visokeriopą poveikį 
aplinkai, urbanistiniam konteks
tui. Šios valdžios aroganciją ir 
nesiskaitymą su miesto ben
druomenės interesais liudija 
tai, kad meras net nesiteikė 
atsakyti į keliasdešimties Kauno 
m. I vaikų darželio, paten
kančio į grandiozinio statinio 
poveikio lauką, auklėtinių 
tėvų š.m. birželio 20 d. kreipi
mąsi, kuriuo šie, pasikliauda
mi jo „politine išmintimi, pilie
tiniu padorumu ir atsakomy
bės jausmu", tikėjosi bent jau 
dėmesio ir atsakymo iš miesto 
vadovo į keliamus klausimus. 

Niekas nekelia klausimo, 
ar toks prekybos ir pramogų 
centras Kaunui yra reikalin
gas. Atsakymas vienareikšmiš
kas - žinoma, taip! Bet vieta, 
kuri pasirinkta jo statybai, 
negali nekelti nusivylimo pro
taujančiam žmogui, kuris, net 
ir nebūdamas specialistas, gali 
nesunkiai prognozuoti negaty
vias socialines, urbanistines, 
ekologines ir kitas pasekmes, 
jei tik toks projektas šioje 
vietoje būtų realizuojamas. 

Melą ir korupciją gali 

įveikti tik pilietinė visuomenė, 
teisingai šiomis dienomis TV 
laidoje „300 sekundžių" paste
bėjo kolega Eduardas Eigirdas. 

„Vienintelis tikras ir nepa
perkamas piliečių teisių gynė
jas demokratinėje visuomenė
je yra jis pats - žmogus ar 
žmonių grupė, drįstanti pa
sakyti tiesą ir reikalaujanti, 
kad jų deklaruojama tiesa 
nebūtų nutylėta. Žiniasklaida 
bei politikai yra tik tarpi
ninkai, kurie kartais gali pa
dėti, o kartais (už didžiulius 
pinigus) netgi trukdyti apginti 
teisėtus piliečių interesus. Bū
t ina tai prisiminti, nes pa
tikėjus politikų pažadais ar 
žiniasklaidos dorumu, galima 
ir vėl skaudžiai nusivilti." 
Šį straipsnį ne veltui pradėjau 
klausimais apie buvusios pre
zidentūros pastato Kaune pa
skirtį bei jo panaudojimo per
spektyvas. Tai nėra atsietas 
reikalas nuo Kauno visuome
nės pilietiškumo dimensijos, 
jos gebėjimų pasinaudoti kons
titucinėmis teisėmis ir daryti 
poveikį visų lygių valdžios 
priimamiems sprendimams. Ir 
tai niekaip nėra susiję nei su 
prezidento R. Pakso, nei su 
prezidento V. Adamkaus ar 
prezidento A. Brazausko as
menybėmis. Prezidento insti
tucijos, kaip struktūros, - ne
svarbu, koks asmuo tuo ar ki
tu istoriniu momentu jai va
dovautų, - aktyvi raiška Kau
ne yra išskirtinai reikalinga 
ne tiek istorinių reminiscenci
jų (jos irgi svarbu!), kiek šian
dieninio gyvenimo reikmių bei 
piliečių platesnio įsijungimo į 
valstybės valdymą požiūriu. 

Del tos pačios priežasties 
tvargas - arti, Dievas ir Vil
nius - toli), prieš kelis metus 
buvo iniciatyvų decentrali
zuoti ir Vyriausybės aparatą — 
kai kurias ministerijas ar 
departamentus - perkeliant į 
Kauną (galbūt žemės ūkio, 
t ransporto ir susisiekimo), 

KARIUOMENĖ NESIKEIČIA — KEIČIASI TIK POLITIKAI 
Kauno įgulos kapelionas kapi
tonas Tomas Karklys, o jam pa
tarnavo Juozo Vitkaus bataliono 
kariūnai. Reikia pažymėti, 
kad Kauno įguloje dislokuoti 
aštuoni kariniai daliniai, o juose 
tarnauja apie 2,000 kariškių. 

Apie vidurdienį eismas 
pagrindinėje miesto gatvėje buvo 
visiškai uždarytas, nes po pa
gerbimo ceremonijos prie pa
minklo Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę bei nežinomojo kareivio 
kapo priešais Vytauto Didžiojo 
karo muziejų pražygiavo maž
daug du šimtai Kau-no įgulos 
kariūnų. Visa tai stebėjo 2,500 
kauniečių ir miesto svečių. 

Jubiliejaus iškilmėmis la

biausiai buvo patenkinti vaikai. 
Jiems tai — nemažai įspūdžių 
palikęs ir daug teigiamų emo
cijų sukėlęs renginys! Tuo tar
pu vyresnės kartos atstovams 
tai buvo puiki proga prisiminti 
istorines kovas. Liejosi nostal
giški prisiminimai ir atodūsiai: 
„...anuomet Lietuvos kariuo
menė buvo pati geriausia...". 

Prie paminklo Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę tradiciškai 
pakelta ir Vyčio kryžiaus ordi
no vėliava. Pasak Lietuvos ka
riuomenės Karinių oro pajėgų 
vado padėjėjo kapitono Gin
tauto Deksnio, ši vėliava nuo 
1991-ųjų kasmet iškilmingai 
pakeliama lapkričio 23-iąją ir 

Vasario 16-ąją. Ją pakelti su
teikiama garbė tik Vyčio kry
žiaus ordino kavalieriui. Anot 
G. Deksnio, šiuos aukščiausio
jo laipsnio karinius ordinus 
Kaune turi tik 11 žmonių. 

Šįkart vėliavą kėlė gar
baus amžiaus sulaukęs sava-
noris-kūrėjas, dimisijos pulki
ninkas Bronislovas Vizbaras. 

Kariuomenės dienos minė
jimo renginius vainikavo Ro
tušėje įvykęs Kauno įgulos ka
rininkų pagerbimas. Meras Ar
vydas Garbaravičius padėkos 
raštus įteikė 26 kariūnams. 

Tuo tarpu Vilniuje Lietu
vos kariuomenės jubiliejaus 
proga už nuopelnus Lietuvai 

Klaipėdą (susijusius su jūra ir 
žuvininkyste). Kol kas to pa
daryti nepavyksta, galbūt pa
vyks ateityje. Tuo tarpu prezi
dentūra - jau ateina pati, 
kauniečiams tampa „ranka pa
siekiama", kad ir jie, ne tik vil
niečiai bei reti provincijos 
svečiai, galėtų tarti savo žodį 
prezidentui visais valstybės 
gyvenimo klausimas, įskaitant 
ir tikrus ar tariamus Kauno 
plėtros rūpesčius. Vadinasi, 
demokratijos formų, galimy
bių patiems piliečiams įtakoti 
valstybės valdymo kokybę, 
atsiranda vis daugiau. 

Bereikia tik pačių piliečių 
aiškaus apsisprendimo, supra
tingumo ir aktyvumo. Iš tiesų, 
kauniečiai juk neapgins Kintų 
miestelio gyventojų nuo naftos 
verslovių apetito pasiglemžti 
Kuršių marių pakrantes su
niokojimui, kad padidintų sa
vo privačius pelnus. Tuo tarpu 
pamario žvejai neatvažiuos 
piketuoti į Kauną, kad apgin
tų mūsų miesto smulkiuosius 
verslininkus, vaikų darželių 
auklėtinius, gimdymo namų 
pacientes, miesto žaliuosius 
plotus ir istoriškai susiklos
čiusį urbanistinį kraštovaizdį 
nuo žmonių, kurių supratimas 
apie tarnystę visuomenei ne
pranoksta asmeninio intereso. 

Todėl ir buvusios preziden
tūros pastato Kaune paskir
ties perspektyvų atveju yra 
labai gerai ir gražu tai, kad 
kultūros ministrė „sutiko" pas
tatą atitinkami peradresuoti, 
numatant efektyvesnę ir vi
suomenės interesui naudin
gesnę jo panaudojimo formą. 
Bet būtų buvę dar geriau ir 
gražiau, jei tai ji būtų dariusi, 
įvertinant pačios Kauno visuo
menės siūlymą ir pageidavi
mą. 

Belieka viltis, kad toji 
visuomenė vis dėlto mokės 
branginti šią progą ir galimy
bę bei tinkamai ją išnaudos 
savo ir ateities kartų labui. 

Valstybes ordinais ir medaliais 
bei Prezidento padėkomis buvo 
apdovanoti ginkluoto pasiprie
šinimo (rezistencijos) dalyviai 
ir profesinės karo tarnybos kariai. 

„Žaviuosi žmonėmis, ku
riems patriotizmas, meilė gim
tajam kraštui yra neįkainoja
ma vertybė", — sakė preziden
tas Rolandas Paksas. 

Šalies vadovas reiškė pa
garbą žmonėms, kovojusiems 
ir paaukojusiems gyvybę už 
mūsų šalies laisvę, taip pat po
litikams, svariai prisidėjusiems, 
kad svetimos valstybės kariuo
menė būtų išvesta iš Lietuvos. 

Milda Zinevičiūtė 
Kaunas 
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Danutė Bindokienė 

Mes jį jau turime! 

Tokiais žodžiais spaudos 
konferenciją praėjusio 
sekmadienio (gruodžio 

14 d.) ryte Bagdade pradėjo 
JAV administratorius Irakui 
Paul Bremer. Pareiškimas su
tiktas entuziastingu plojimu. 
Niekam nereikėjo sakyti, kas 
tas , jis": buvo aišku, kad ame
rikiečiams pagaliau pavyko 
surasti ir areštuoti buvusį Ira
ko diktatorių Saddam Hus-
sein. . 

Tik buvo sunku patikėti / 
kad žmogus, tuoj po sugavimo 
parodytas ekrane, yra tas pats 
išdidus, kietas diktatorius, 
žiauriausiomis priemonėmis 
pasiuntęs į amžinybę apie 
pora milijonų savo valstybės 
gyventojų, kurie drįso priešta
rauti (arba tik įtarti „priešvals
tybine veikla") Hussein reži
mui. Ilga, žiloka barzda ap
žėlęs, klaikiomis akimis, su
sivėlusiais, seniai kirptais 
plaukais, nuolankiai pasiduo
dantis Amerikos kariuomenės 
gydytojo patikrinimui, jis bu
vo nedaug panašus į aną Sad
dam Hussein, kurį garbino 
džiūgaujančios minios, kuris, 
apsuptas savo nuolat linkčio-
jančių patarėjų, šaipėsi iš 
Jungtinių Tautų pasiųstų ins
pektorių pastangų rasti Irake 
masinio naikinimo ginklų. 

Kone nuo Irako karo pra
džios vienas svarbiųjų JAV 
karinių pajėgų tikslų buvo 
kiek galima greičiau surasti 
Saddam Hussein ir jo ištiki
miausius kabineto narius 
(įskaitant abu jo sūnus, kurie 
visuomet būdavo arti tėvo ir 
uoliausiai talkino, atliekant jo 
baisius darbus). Kad kiekvie
nas karys, sutikęs kurį ieško
mąjį, nedelsiant atpažintų, 
buvo išspausdinta ir išdalinta 
speciali „kortų kaladė" su 
Hussein, jo sūnų, ministrų, 
karo vadų ir kitų įtakingų 
buvusio režimo pareigūnų 
atvaizdais. Šiuo metu liko tik 
trylika dar nesurastų. 

Kas ieško, tai ir randa — 
sako patarlė, juo labiau, kad 
Hussein visgi Irake turėjo 
daug priešų, ypač kurdų tau
tybės žmonių, prieš kuriuos 
buvo nukreipti patys žiau
riausi persekiojimai, net pa
naudojant biologinius ir che
minius ginklus, nuo kurių žu
vo keli tūkstančiai civilių gy
ventojų, įskaitant moteris ir 
vaikus. Antra vertus, nepa
kenkė ir 25 milijonai dolerių, 
kuriuos JAV valdžia paskyrė 
už informaciją apie Saddam 
Hussein slėptuvę. Kaip ir jo 
sūnų atveju, patys irakiečiai 
pranešė JAV žvalgybai, kur jie 
slapstėsi. Apsupimo metu abu 
sūnūs žuvo. 

Bet Saddam, kaip ir visi 
didieji pasaulio diktatoriai, 
pasirodė esąs didžiausias bai
lys. Amerikiečiai kariai jį iš
traukė iš rūsyje iškastos ne
didelės duobės, kurioje „didy
sis Irako diktatorius" lindėjo, 
kaip žiurkė oloje. Nors ant 
kelių buvo pasidėjęs užtaisytą 
šaunamąjį ginklą, jo nepakėlė 
nei prieš areštuoti atėjusį 
amerikietį karį, nei prieš save. 
Tad nebuvo iššautas nei vien
as šūvis ir visame Irake pavo
jingiausias asmuo iš apgriu
vusio rūsio už pakarpos iš
trauktas be jokių pastangų. 

Jo slėptuvė buvusi netoli 
gimtojo Tikrit miesto, prie pat 
Tigris upės, ant kurios kranto, 
tik kitoje pusėje, stovėjo pra
bangūs diktatoriaus rūmai. 
(Rūmus jis turėjo ne vienus, ir 
vienus už kitus prabanges
nius, puošnesnius.) Kartu su 
Hussein surasta pora automa
tinių šautuvų ir 750,000 dole
rių banknotų, o užuot nu
blizgintų limuzinų su ginkluo
ta palyda, diktatorius pasta
ruoju metu važinėjo senu taksi. 

Suprantama, pirmoji min
tis yra pasitenkinimas, kurį 
išreiškė JAV karinė vadovybė 
Irake, prezidentas George W. 
Bush savo trumpoje kalboje iš 
Baltųjų rūmų ir Didžiosios 
Britanijos ministras pirm. 
Tony Blair. O kas toliau? 

Kažkodėl diktatoriai, užuot 
slėpę savo baisius darbus, juos 
labai kruopščiai dokumentuo
ja, ne tik raštu, bet ir video
juostomis. Kaip po Antrojo 
pasaulinio karo Hitlerio reži
mas, taip ir Saddam Hussein 
diktatūra paliko labai daug 
išsamios dokumentines me
džiagos apie areštus, kankini
mus, mirties bausmės vykdy
mą. Juk ir po sovietų imperi
jos žlugimo Lietuvoje rasta 
daug įrodomosios medžiagos 
apie komunistinės „teismų sis
temos", KGB bei kitus nu
sikalstamus darbus(bent kiek 
jos Maskvos statytiniai ne
spėjo sunaikinti). Kad Irako 
diktatorius vertas pačios di
džiausios bausmės, jokios abe
jonės nėra. Dabar tik svars
toma, kur turėtų vykti teismo 
procesas. Irakiečiai norėtų tai 
patys atlikti, bet tarptautinės 
teisėsaugos institucijos jau 
susirūpino, kad per daug kan
čių jo gyventojai yra patyrę iš 
Hussein režimo ir teismo pro
cesas nevyks pagal tarp
tautinės teisės nuostatas. 

Hussein areštas galutinai 
parodė irakiečiams, kad nebe
reikia bijoti jo grįžimo į val
džią, kad dabar jau gali ne
kliudomi kurti naują demo
kratinę valstybę. 

SIGNATARAI: TARNYSTE 
LIETUVOS LABUI 

Pokalbis su Lietuvos nepriklausomybės akto signatare, 
ilgamete Lietuvos Seimo nare Romualda Hofertiene 
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O tas. kuris iš tėvo siekė 
išpešti sau naudos, per laido
tuves tvarko savo materiali
nius reikalus. Tai atsitiko ir 
su mūsų valdžios žmonėmis 
Atgimimo metu. Dalis Seimo 
narių dirbo dieną naktį, ne
gailėdami sveikatos, nepaisy
dami pavojų, netekdami ne tik 
ramaus gyvenimo, bet ir tu
rėtų išteklių. Jie neprarado 
sąžinės. Bet dauguma, deja, 
rūpinosi savo asmeniniais rei
kalais ir savo gerove, jungda
miesi į interesų grupes. Ne 
paskutinį vaidmenį čia suvai
dino žiniasklaida, tenkindama 
sensacijų ištroškusių žmonių 
smalsumą, iš žurnalistikos 
darydama biznj ir nesuvok

dama, kad elgiasi kaip mažas 
vaikas su degtukais, — pasek
mės išaiškės tik vėliau, bet jau 
bus per vėlu. 

— Ypač skaudžiai žinia-
sklaida palietė Jūsų likimą. Iš 
dalies ir dėl jos kaltės Jūs 
netekote visko: buto, darbo, 
visuomeninės veiklos galimy
bės. Kodėl, Justą nuomone, 
taip atsitiko? 

— Taip, žinau didumą tų 
problemų, nes esu Signatarų 
klubo valdybos narė. Signa
tarų gyvenimo vaizdas pana
šus į visos Lietuvos gyvenimo 
vaizdą. Keletas procentų jų 
gyvena pasiturinčiai, apie 20-
30 procentų gyvena neblogai. 
o kiti — skursta- Jeigu kas 

nors mano, kad signatarai yra 
valstybei našta, tai patikinu, 
kad taip ilgai nebus: dalis sig
natarų jau mirė (gyvųjų dar 
liko 118), dalis nepagydomai 
serga nuo ypač įtempto, pavo
jingo ir atsakingo darbo (kar
tais po 15 ar 20 valandų per 
parą) 1990—1991 m. Aukš
čiausioje taryboje, kai ant kor
tos stovėjo visos Lietuvos liki
mas. 

Nedarbas graužia sig
natarų, kaip ir daugelio Lie
tuvos gyventojų, sveikatą. Ne
ištvėręs pažeminimų dėl ne
darbo, dėl būsenos, kad tavo 
patirtis niekam nereikalinga, 
dėl negalėjimo padėti net savo 
vaikams, iš gyvenimo pasi
traukė trisdešimtmetis sig
na ta ras Gintaras Ramonas. 
Dalis diplomuotų signatarų 
pragyvenimui minimumą turi 
užsidirbti fiziniu darbu. 

Teisingumo dėlei reikia 
pasakyti, kad parodomojo dė
mesio lyg ir nestokojamo. 
Visų kadencijų prezidentai. 

Seimo pirmininkai kviečia į 
renginius, į iškilmingus posė
džius, o prezidentas R. Paksas 
Kovo 11-ąją išskirtinai pa
gerbė signatarus, pakviesda
mas juos į Prezidentūrą. Ta
čiau ir G. Ramonas iš gyveni
mo pasitraukė turbūt ne todėl, 
kad neturėjo darbo. Jį, kaip ir 
kitus signatarus ar šiaip veik
lesnius ir kompetentingesnius 
žmones, kankino nereikalin
gumo valstybei jausmas, su
pratimas, kad jo patirties nie
kam nereikia. Signatarai su 
malonumu dirbtų ir veltui, 
jeigu tik kam nors prireiktų jų 
paslaugų. Todėl ir sakau: 
kada ir kuri valdžia pagaliau 
..inventorizuos" ūkininko, vers
lininko, politiko, mokslo ir kul
tūros darbuotojo protą, išmintį 
ir patirtį, kad juos panaudotų 
Lietuvos talkai. Tik tokį 
darbą padariusi valdžia gal
būt ištrauktų Lietuvą iš visuo
tinio skurdo, nes saujelė tur
tingųjų tik dar labiau pabrėžia 
skurdo lygį šalyje. Kol svetimi 

tankai važinėjo po mūsų žemę, 
tol gal ir nebuvo galima to da
ryti. Bet šiandien? Kodėl šian
dien to nedaroma? Atsakymą 
matau tik vieną: visas mūsų 
valdžias kamuoja negalia. 
Raseiniškiai jau pademonstra
vo, ką ji reiškia, ir pradėjo jos 
gydymą savarankiškai. 

Taigi Lietuvos signatarų 
ne tik teisė, bet ir pareiga 
dirbti valstybės struktūrose 
valstybei naudingą darbą. Ar 
mes būsime reikalingi9 Tai 
mums jau pažadėjo ir Seimo 
pirmininkas, ir prezidentas, ir 
premjeras. Jais tikime ir lau
kiame. Manau, kad jie netu
rėtų delsti su kvietimu mus į 
talką, nes, anot Bernadetos 
Lukošiūtės, daugeliui jau sau
lelė vakarop... Ir kvietimas 
gali pavėluoti. 

Socialinių garantijų reikia 
ne tik signatarams, bet ir vie
ną ar dvi kadencijas baigu
siems Seimo nariams. Per sa
vo buvimo Seime laiką jie daž
nai praranda darbą, pro

fesinę kvalifikaciją, žeidžiami 
apkalbomis, pasmerkiami ži
niasklaidos koneveikimui, o 
pasibaigus kadencijai jų ven
gia darbdaviai, bijodami eks-
politikų informuotumo ar 
įžvalgumo. Neduok Dieve, kad 
į valdžią pakliūtų tie, kuriems 
atlyginimo ar socialinių garan
tijų nereikia. Tokie finansi
niai politikai kurtų įstatymus 
sau ir savo grupuotėms ir 
galutinai paskandintų Lietuvą 
korupcijos liūne, pribaigdami 
ir taip jau nualintą sąžiningą 
Lietuvos žmogų. 

— Taigi per dešimt metu, 
kuriuos praleidote Seime, 
neprasigyvenote materialiai, 
neapsirūpinote ramia senatve-
Ką veiksite, kai sulauksite vals
tybės paramos — pensijos? 
Kokie Jūsų ateities norai, sva
jonės, planai ir siekiai? 

— Svajoju, kad kuo ma
žiau žmonių Lietuvoje patirtų 
neteisybę ir kad valdžia jų ne
skriaustų per savo biurokra
tus ar kitomis formomis. 

Svajoju, kad kuo mažiau būtų 
skurstančių, nes užsitęsęs 
skurdas nualina ne tik kūną... 
Svajoju turėti normalią lovą, 
kad galėčiau pailsėti, taip pat 
kokį nors fotelį ar sofą, negen
dantį normalaus ekrano tele
vizorių. Svajoju per dvejus 
metus išmokėti bankui didžiu
lę paskolą už 36 kvadratinių 
metrų butą Vilniuje. Žinoma, 
labiau norėčiau įsigyti perso
nalinį kompiuterį negu per
sonalinį „Lietuvos ryto" žur
nalistą, kuris neapleido manęs 
kone dešimtį metų. Mat neži
nau, ar „Lietuvos ryto" misija 
mano atžvilgiu jau baigta. 

Materialūs dalykai, pra
rasti per politiką ir politinius 
užsakovus, yra pamažu atsta
tomi. Tą ..atstatomąn" darbą 
dabar ir dirbu. Bet moraliniu 
atžvilgiu man ir mano dukrai 
jau yra padaryta neatitaisomų 
dalykų. Tai ne šio mūsų po
kalbio tema, be to, nenoriu 
aitrinti senų žaizdų. 

Bus daugiau 
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LITURGINE EUCHARISTIJOS 
ŠVENTIMO KATEKEZĖ 

V . E u c h a r i s t i n ė m a l d a 
Euchar is t inė malda y r a 

Miš ių šaltinis ir viršūnė, ka ip 
ir Eucharist inė a u k a yra viso 
krikščioniško gyvenimo šal t i 
n i s ir viršūnė. Katalikai n u o 
m a ž e n s mokomi, kad per E u 
char i s t inę maldą mūsų duo
nos ir vyno dovanos t a m p a 
K r i s t a u s Kūnu ir Krauju. Tai 
m e s vadiname p a š v e n t i m u 
(konsekracija), o šį elementų 
pas ike i t imą — e s m ė k a i t a 
( t rans-subs tanciac i ja ) . P e r 
P a s k u t i n ę Vakarienę į r a n k a s 
p a ė m u s duoną J ė z a u s žodžiai 
„Tai y ra mano kūnas" , ir t a u r ę 
„Tai yra mano kraujas" įkūni
j a ta i , kas vyksta per Mišias, 
k u o mes, katalikai, t ikime. 

Mes ne visuomet t inkamai 
įver t iname visą Euchar is t inės 
maldos kontekstą ir jos re ikš
m ė s gelmę. Eucharistine mal 
d a m e s dėkojame ir garbiname 
Dievą. Mes p r i s imename ir 
Šventosios Dvasios galia suda
b a r t i n a m a s i šgan ingas J ė 
z a u s gyvenimas, mirtis ir pri
s ikėl imas . Kristaus auką mes 
auko jame Tėvui, į šią iškil
mingą auką jam at iduodami ir 
save . Šventosios Dvasios pra
šome mūsų auką perkeist i ir 
m u s suvienyti Kristuje su 
v i sa i s , minimais Euchar is t i 
nėje maldoje. 

P r i s i m e n a m e i r d ė k o j a m e 
P r i e al tor iaus a t e i n a m e 

garb in t i ir dėkoti Dievui už 

Lietuvoje veikiantios skautų 
organizacijos rengia akciją 
„Betliejaus taikos ugnis". 

Betliejaus ugnis — labai 
papras t a s , bet t ik ras ženklas , 
kviečiantis prisiminti Kalėdų 
š akn i s . Šiame n e r a m u m ų ku
p i n a m e pasaulyje Betliejaus 
ugnis mums pr imena užduotį 

sukūrimą ir mūsų išgelbėjimą 
per Jėzų Kr i s tų . Ypatingai 
pr is imename Kristaus gimimą 
žmogumi, jo žodžius ir moky
mą, jo kančią, mirtį ir prisi
kėlimą. Šiuo atminimo veiks
mu sakral iniai įvykiai ypatin
gu būdu s u d a b a r t i n a m i ir 
t ampa tikrove. Eucharistijoje 
mes sus i t inkame ir susitapati
name su vienat ine Kris taus 
auka. Kris tus mirė ir prisikėlė 
kar tą visiems laikams, todėl 
šis a t m i n i m a s nei papildo 
Kris taus auką, nei ją padidi
na. Švenč ian t Eucharis t i ją 
Kris tus savo mirties auką ir 
savo prisikėlimą sakramenta-
liai mums sudabar t ina nekru
v inu būdu . Tai a tminimo 
šventimas, kur iuo, kaip sako 
šventasis Paul ius , „kai tik val
gote šią duoną ir geriate iš šios 
t a u r ė s , j ū s skelbiate Vieš
paties mirtį, kol jis ateis!" (I. 
Korintiečiams, 11, 26) 

A u k o j a m e a u k ą 
Kr i s tus save sunaikino 

mūsų išgelbėjimui. „Jo meilės 
ir k lusnumo ligi gyvybės at i 
davimo dovana (žr. Jono 10, 
17-18) p i rmiaus ia yra dovana 
savo Tėvui" (popiežius Jonas 
Paul ius II, „Ecclesia de Eu-
charistia", n. 13). Kristus mus 
kviečia k a r t u su juo Tėvui 
aukoti save pačius, todėl ji yra 
ta ip pat ir mūsų auka. Kunigo 
veiksmais Kr i s tus yra ir auko
tojas, ir auka . Duonos ir vyno 

dovanos, kurias a tnešame prie 
a l t o r i a u s , simbolizuoja visą 
prie a l tor iaus atnešamą mūsų 
gyvenimą. Savo darbą, kančią 
ir pasisekimus, džiaugsmą ir 
s u n k u m u s sudedame į 
K r i s t a u s auką, kad m ū s ų 
gyvenimas būtų paaukotas ir 
perke is tas . Kai kunigas mel
džiasi „Tegul tavo Dvasia nu 
sileidžia ant šių dovanų ir j a s 
pašventina.. .", mes ne tik pra
šome šią duoną ir vyną per
ke is t i į Kr is taus Kūną ir 
Kraują, bet ir kad mūsų gy
venimas būtų perkeistas nau
ja prasme ir taptų vertingesnis. 

A m ž i n o j o gyveninio t i k r o v ė 
Bažnyčia gil iausiu b ū d u 

dalyvauja Kristaus aukoje ka i 
pr i ima Eucharistiją. „Mes pri
imame jį patį, tą, kur is už m u s 
save paaukojo, p r i imame jo 
kūną, kurį jis už mus a t idavė 
an t kryžiaus, jo kraują, kur į 
j i s išliejo už daugelį n u o 
dėmėms atleisti (Mato 26, 28? " 
(popiežius Jonas Paul ius II , 
„Ecclesia de Eucharistia", n . 
16). Mūsų valgymas ir gėri
m a s prie Viešpaties Stalo lei
džia ragaut i amžinojo gyveni
mo, nes šis maistas , kur iuo 
dal i jamės, iš tiesų yra t i k ra s 
Kr i s t aus kūnas. J ginčą, ka ip 
J ė z u s gali duoti valgyti savo 
kūną , j is tvirtai a tsakė: „Jei 
nevalgysite Žmogaus S ū n a u s 
k ū n o ir negersite jo kraujo, 
n e t u r ė s i t e savyje gyvybės! 
Kas valgo mano kūną ir ger ia 
m a n o kraują, tas tur i amžinąjį 
gyvenimą, ir aš jį pr ikels iu 
paskutiniąją dieną" (Jono 6, 
53-54) . Eucharistijos švent i
mas m u s kreipia į ateitį, leis
d a m a s skanaut i dangaus d a r 
čia, žemėje. Šventųjų minėji
m a s Eucharis t inėje maldoje 
m u m s primena, kad apl ink al
torių susiburia dangaus Baž

nyčia ir žemės Bažnyčia. Mums 
sute ik iama šiandienos pasau
lio ir garbingos atei t ies viltis, 
kai Knatus sugrįš savo garbėje. 

V i e n a s k ū n a s , v i e n a 
s i e l a K r i s t u j e 

Eucharistinėje maldoje mel
džiamės, kad mūsų bendrystė 
įvykdytų J ė z a u s t roškimą, 
kurio j is melde Tėvą: „Tegul 
visi bus viena, kaip tu, Tėve 
manyje ir aš tavyje, tegul ir j ie 
bus viena mumyse, kad pa
saulis įtikėtų, jog tu esi mane 
s iuntęs" (Jono 17, 21). Trečios 
Euchar is t inės maldos žodžiai 
a tkartoja Jėzaus maldą Tėvui: 
„Tegul s t ip r inami tavo Sū
naus Kūno ir Kraujo, gaivina
mi jo Šventosios Dvasios, mes 
būsime Kristuje vienas kūnas 
ir viena siela". Per Euchar is 
tiją sujungiantis vienybės ry
šys y ra toks nepri lygstantis ir 
esminis krikščioniškame gy
venime," kad teisinga sakyti , 
jog Eucharist i ja kur ia Bažny
čią (žr. „Katalikų Bažnyčios 
Katekizmas", n. 1396). 

A m e n 
Euchar i s t inė ma lda bai

giama visos bendruomenės Di
džiuoju Amen. Mūsų „Amen" 
tur i būti s t ipr iausias Mišių at
liepas, nes ta i yra mūsų „taip", 
mūsų paliudijimas „taip t ikrai 
t ikiu" tuo, ką visų vardu mal
doje i š t a rė kun igas . Šiuo 
„Amen" i š t a r imu mes al to
riaus auką padarome sava. 

Euchar i s t inė je maldoje 
dalyvaujame: sus i te lk imu i r 
laikysena; savo gyvenimą su
dedami į Kris taus auką; bal
siai melsdamies i „Šventas , 
šventas" . Tikėjimo paslapt į , 
Didįjį Amen. 

Iš anglų kalbos ver tė 
N e r i j u s Š m e r a u s k a s 

VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJAI - 85 
Lapkričio 9 d. Kaišiado

ryse paminėta Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo varg
dienių seserų kongregacijos 85 
metų sukaktis . J šventę kon
gregacijos seserys sukvie tė 
vienuolijos draugus, bendra
darbius, geradarius ir rėmėjus. 

Ta proga Kaišiadorių kate
droje buvo aukojamos šv. Mi
šios Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo vargdienių seserų 
intencija: meldžiant Dievo pa
laimos kongregacijai, ypač vi
siems seserų pažįs tamiems, 
ge rada r i ams ir rėmėjams. 

Mišias celebravo Kaiš iador ių 
vyskupas Juozapas M a t u l a i 
t is , pamokslą pasakė Kaiš ia
dorių vyskupijos kuri jos kanc
leris kun. A. G. T a m o š i ū n a s . 

Po šv. Mišių seserys ir j ų 
d rauga i , b e n d r a d a r b i a i be i 
geradar ia i sus ibū rė K a i š i a 
dorių vyskupijos S ie lovados 
centro didžiojoje salėje. Ses . 
Dalia Dapkūna i t ė , nau jok ių 
mokytoja, sus i r inkus ius t r u m 
pai supažindino su t ik ra i tu r 
t inga ir Dievo malonių g a u s i a 
šios kongregacijos istorija nuo 
pat to momento, ka i 1918 m. 

spalio 15 d. pal . arkivyskupo 
J u r g i o Ma tu l a i č io pa reng tą 
vienuoli jos Konst i tuc i ją pa
tvir t ino Seinų vyskupas Anta
nas Karosas. Ses. R. Naujalytė ir 
ses. V. P lečka i ty tė kalbėjo apie 
vienuolijos steigėją palaimin
tąjį a rk ivyskupą Jurg į Matu
laitį, pa te ikė svarbiaus ius jo 
gyvenimo fak tus ir a tskleidė 
kai kur iuos esminius asmeny
bės bruožus, kur ie ak tua lūs ir 
š iandien. Sus i t ik imas baigėsi 
ska i tymais iš palaimintojo ar-
kiv. Ju rg io Matulaičio užrašų 
- dienoraščio. BŽ, 2003 m. Nr. 22 

KONSTITUCINES SUTARTIES PROJEKTAS 
Europos vyskupai aptarė būsimųjų Europos są jungos t ik v iena rel igi ja . Krikščio-

Tarpvyriausybinės konferenci
jos, rengiančios Europos są
jungos konstitucinės sutar t ies , 
paremtos Europos Konvento 
pasiūlymais, darbą. 

Posėdyje buvo vieningai 
su tar ta pritarti šio projekto vi
sumai ir atkreiptas dėmesys, 
kad te igiama Tarpvyr iau
sybinės konferencijos darbų 
pabaiga yra ne tik siektina, 
bet ir visiškai įmanoma. 

Vyskupai aptarė religinių 
klausimų įrašymo į sutar t ies 
projektą būdus ir p r i t a r ė 
šiems klausimams sutar tyje 
numatyta i daliai, veikiausiai 
būsiančiai 51 skyriuje. 

Vyskupai iš dabartinių ir 

vals tybių nar ių d a r k a r t ą 
pakvietė Europos są jungos 
konstitucinės su ta r t i es rengė
jus paminėti krikščionybę šios 
sutart ies preambulėje. P a s a k 
jų, tokia nuoroda gal i bū t i 
labai svarbi visos E u r o p o s 
ateičiai. Pr ipaž įs tan t kr ikščio
niškųjų šaknų svarbą Euro 
pai, būtų pa tv i r t in ta is tor inė 
tiesa, nea tmetant i ki tų religi
nių ir filosofinių t rad ic i jų 
svarbos, kas taip pa t bū tų a iš
kiai paminėta Kons t i tuc inės 
su ta r t i e s p r i ambulė j e . T a i , 
kad krikščionybė ir jos sva rba 
bus paminė ta K o n s t i t u c i n ė s 
sutar t ies preambulė je , jok iu 
būdu nereikš, jog Europoje yra 

nybės paminė j imas ta ip pa t 
nepana ik ins Bažnyčios ir vals
tybės a t sky r imo principo bei 
nesumaž ins Europos sąjungos 
institucijų neu t r a lumo , besą
lygiškai pa la ikomo Kata l ikų 
Bažnyčios. 

A t m i n d a m i gausybę ka rų 
ir to ta l i ta r in ių režimų, Euro
pos vyskupa i džiaugėsi, kad 
š iandienos E u r o p a tapo žemy
nu, k u r i a m e skir t ingų įsitiki
nimų piliečiai — pripažįs tan
tys ga lu t inę a t sakomybę Die
vui ir bes ivadovaujantys žmo
gaus g y v e n i m o l a ik inumo 
principais — gyvena ka r tu ir 
b e n d r a d a r b i a u j a s i ekdami 
bendrojo gėrio. BŽ 

BAŽNYČIOS EUROPOJE 

BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES AKCIJA 
prisidėti prie taikos. 

Bet l ie jaus ugnies akcija 
prasidėjo 1980 metais Aust
rijoje, kai skau ta i iš Betliejaus 
ugnį paskleidė po visą šalį, o 
ki tais metais — po visą Eu
ropą. Lietuvoje skautai šią ug
nį perduoda 8 metus. Taip ji 
pas iekia še imas , bažnyčių 

bendruomenes , draugijas, mo
kyklas ir darželius, visuome
n ines institucijas, l igonines, 
senelių prieglaudas, nakvynės 
n a m u s . 

Šiais metais Betliejaus ug
nis bus perimta iš Lenkijos har-
cerų gruodžio 19 dieną. Gruo
džio 20 dieną ugnis p radės 

plisti visoje Lietuvoje. 
Lietuvos vyskupai pr i tar ia 

šiai akcijai ir kviečia parapijų 
klebonus ir visas katal ikiškas 
bendruomenes dalyvauti pri
imant Betliejaus taikos ugnį ir 
perduodant ją ki t iems. 
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Viešame plenariniame po
sėdyje apie šių metų birželio 
mėnesį popiežiaus Jono Pau
liaus II paskelbtą dokumentą 
„Ecclesia in Europa" („Bažny
čia Europoje") diskutavo Me-
cheleno — Briuselio arkivys
kupas, kardinolas Godfriedas 
Danneelsas ir Prancūzijos am
basadorius prie Šventojo Sosto 
Pierras Morelis. 

„Krikščionybės svarba ku
riant Europą yra nepaneigia
mas istorinis faktas", — sakė 
kardinolas Godfriedas Dan
neelsas. „Kiekvienas, bandan
tis paneigti šį vaidmenį, daro 
tai tik turėdamas ideologinių 
nuostatų. Ir net jei ne visos 
šiandieninės vertybės gali būti 

vadinamos t ikrai kr ikščioniš
komis, visos jos v ienaip a r ki
taip yra susijusios su krikščiony
be", — aiškino Belgijos ka rd i 
nolas ir Briuselio arkivyskupas. 

„Rytdienos E u r o p a nebe
bus viduramžių Europa, kai Baž
nyčia techniškai vienijo Euro
pą", — sakė jis. ^Jei krikščionybei 
pavyks vienyti Europą a te i ty
je, taip atsi t iks t ik todėl , kad 
krikščionybė tai darys vadovau
damasi bendromis vertybėmis". 

Pasak ambasadoriaus Pierro 
Morelio, Prancūzijos n u o s t a t a 
dėl krikščionybės paminėj imo 
Europos sąjungos konst i tuci
nės sutar t ies pr iambulėje y ra 
„ne neigiama, be t a t s a r g i " . 
„Reikalavimas paminė t i k r ikš 

čionybę suponuoja , kad tu r i 
būt i minimos ir kitos ištakos", 
— aiškino j i s . „Tai reiškia, kad 
t u r ė s i m e i šva rdy t i daugybę 
kitų iš takų, k a s i škar t sumen
kintų kr ikščionybės vaidmenį 
a rba suke l tų nesibaigiančias 
d i skus i j as s p r e n d ž i a n t , ką 
reiktų minė t i , o ko — ne". 
Prancūzijos ambasador ius mi
nėjo, jog jo šal is p r i ta rė dabar
t in io s u t a r t i e s projekto 51 
s t ra ipsniu i , k u r i a m e aptar ia
mas Bažnyčios ir religinių or
ganizacijų s t a t u s a s . J i s tai pa
vadino didžiul iu pas iek imu, 
nes tokio s t r a i p s n i o a t i t ik
mens iki šiol nebuvo nei 
Prancūzijos, nei Europos teisė
je-

Mūsų oaržai ir darželiai 
Paruošia Zalianykštis 

DAR APIE POINSETIJAS 

Apie populiariausią Kalėdų 
laikotarpio gėlę — poin-

se t t i a (liet. puošnioji ka rpa 
žolė) rašėme praėjusio an t r a 
dienio skyriuje. Kadangi atsi
r ado keli paklausimai , dalį 
informacijos pakar tos ime. 

Šį augalą vadinsime kiek 
„sul ie tuvintu" jo angl i šku 
pavadinimu — poinsetija, nes 
puošnioji karpažolė Lietuvoje 
y r a grynai šil tadaržių gėlė, 
d a r nelabai žinoma, o Ame
rikos parduotuvėse poinsetijų 
pi lna. Jos labai vilioja akį, yra 
palyginti nebrangios ir gra
žiai papuošia n a m u s per šven
tes . Galbūt vienintelė proble
ma — poinsetija žydi labai 
ilgai, kartais ne t iki Velykų, 
tad ilgainiui, ka ip ir t a s , per 
ilgai užsibuvęs, svečias, nusi
bosta. Nors poinsetijas gal ima 
vasarą išnešti į lauką i r au
ginti kaip bot kur) kitą vasa
rinį žalialapi augalą, be t rei
kia ypač t inkamų sąlygų ir 
nemažai pastangų, kad poin-
setijos vėl pražydėtų. Geriau
sia net nemėginti... 

Kaip jau esame minėję, 
poinsetijų yra įvairių spalvų 
— be įprastosios raudonos. 
d a r baltų, rausvų , margų , 

tamsiai raudonų, net gelsvų. 
Ta ip pa t yra pi lnavidurių. 
P a r s i n e š u s iš parduotuvės 
poinsetija, kurios vazonas įvy
niotas į blizgančią, spalvotą 
foliją, visų pirma reikia pra
durt i apačioje kelias skylutes, 
kad laistant vanduo išbėgtų. 
Poinsetijas nesunku ^prigir
dyti", jeigu per dažnai laisto
mos. Tuomet žalieji lapai rai
tosi, vysta ir nukrinta, o rau
donieji (tai ta ip pat lapai, su
pantys t ikruosius žiedus ir 
duodančius j iems tarsi foną, o 
žiedukai labai maži, gelsvi, 
susispietę pačiame viduryje) 
nuleipsta. Laistyti tik tuomet, 
kai žemės paviršius vazone 
atrodo sausokas . Poinsetijos 
mėgsta šviesą, bet ne per 
daug skaisčią — jeigu pa
dės ime a n t palangės, k u r 
apšviečia saulės spindul ia i . 

auga las nunyks. Reikia t a ip 
pa t saugoti nuo skersvė jų , 
ka r š to oro srovių, radiator ių, 
židinių. Tręšt i š i l t adaržy je 
užaugin tų ir žydinčių poin
setijų nereikia. 

Poinsetijos nėra nuodin
gos, bet jos priklauso labai 
plačiai Euphorbia pulcherr i -
ma augalų genčiai, ne t gimi-
niuojasi su Brazilijoje augan
čiais kaučiuko medžiais (rub-
ber trees). Jeigu esate alergiš
ki kaučiukui 0atex), tuomet ir 
poinseti jos gali bū t i 
kenksmingos, ypač nu l aužus 
šakelę ir an t odos už t i škus 
augalo sultims. 

AMALAS — NE AMARAS 

Dar vienas, anksčiau š i ame 
skyrelyje paminėtas , au

galas susilaukė daug k laus i 
mų iš skaitytojų. Tai parazi t i 
nis, žiemą ir vasarą žaliuojan
tis , amalas (angį. mistletoe). 
Kai kas net manė, kad pa
da rėme korektūros klaidą ir 
ka lbame ne apie augalą a m a 
lą, o apie augalų kenkė ją 
vabaliuką — amarą. 

Amalas yra t ikrai auga las . 
S u t i n k a m a s ir Lietuvoje, ir 
Japonijoje. Australijoje, Indi
joje, Anglijoje, JAV (Oklaho-
ma valstija čia laikoma „mis-
letoe" „tėvyne", ne t buvo 
svars toma amalą paskir t i šios 
valstijos ..oficialiu augalu"). 

Senovės liaudies medicino
j e a m a l a s buvo v a d i n a m a s 
vais tu nuo šimto ligų — dan
t ies skausmo, tymų, š u n s 
įkandimo, nuomario ir daugy
bes kitų. 

Kodėl toks keistas v a r d a s 
„mist le toe" ' ' Pas i rodo, jog 
š iaur inės Europos gyventojai 
tikėjo, kad šis augalas išdygs

ta iš paukščių išmatų, paliktų 
ant medžio šakų, tad , sudėjus 
vokišką „mis te l " ir anglo
saksų ,.tan", v a r d a s reiškia 
„ t ruput is mėšlo a n t šakelės". 

Pagoniškosios Anglijos 
dvas in inka i fDruids) turėjo 
ypat ingas tradicijas, pagal ku
rias amalas buvo renkamas ir 
vartojamas religinėse apeigo
se. Po žiemos pradžios šeštąją 
nakt į , kai pas i rodo j a u n a s 
mėnulis, šventuosiuose ąžuo
lynuose šie dvasininkai , ap
s i rengę ba l ta i s aps i aus t a i s , 
įlipdavo į ąžuolus ir auksiniu 
pjautuvu nukirsdavo jų vir
šūnėse augančius amalus . Kiti 
dvasininkai , s tovėdami apa
čioje, žemyn m e t a m u s augalus 
gaudydavo an t bal tų marškų 
— buvo labai sva rbu , kad 
amalas nepaliestų žemės (juk 
jis niekuomet an t žemės neau
ga). Tuomet augalai būdavo 
išdėstomi an t iš š iaudų pėdų 
pastatyto al tor iaus, du visiš
kai balti jaučiai buvo aukoja
mi dievams, o dvasininkai vie
nas kitą bučiuodavo ir apka
bindavo. Po apeigų amalas bū
davo supjaustomas ir jo gaba
liukai pardavinėjami, t ikint , 
kad jie a tneša derl ingumą (ir 
va is ingumą) , apsaugo nuo 
perkūno ir kitų negerovių, o 
ypač nuo raganų, kerų ir bai
sių sapnų. 

Pagal pagoniškosios Angli
jos dvasininkų papročius ir 
net senąsias skandinavų tra
dicijas, pas ibuč iav imas po 
amalo šakele, tur i atnešt i lai
mę, visokį pas i sek imą ir 
meilę. 

K 
KAD NESUŠALTŲ 

ai žiemos nak tys labai sal
os, kambar in ius augalus. 

auginamus ant palangės, rei
kia patraukt i toliau nuo stik
lo, kad prie lango neprisiliestų 
jų lapai a r šakos. Jeigu tai per 
daug darbo arba nėra vietos, 
kur augalus padėti nakčiai, 
apsaugoti galima daug pap
rasčiau: tarp lango stiklo ir 
augalo įspraudus laikraščio 
arba kitokio popieriaus lapą. 
Ryte galima popierių nuimti. 

LAIKAS UŽDENGTI 

Kai žemė nuo šalčio sukie
tėja, laikas uždengti daugia

metes gėles ir rožes nukr i 
tusių lapų sluoksniu (maž
daug 2^4 colių storio), žeme ar 
kita apsauga. Nereikia nu
kirpti nudžiūvusių daugia
mečių gėlių stiebų — už jų už
kliūva sniegas, kuris taip pat 
gerai apsaugo augalą nuo iš-
šalimo. Beje, jeigu puošiate 
tikrą Kalėdų eglutę, po šven
čių jos neišmeskite, bet nu
karpykite šakas ir jomis už
klokite daugiamečius augalus. 
Taip pa t galima eglutę įsmeig
ti į lysvę kieme, kad paukš
teliai turėtų užvėją nuo šalčių. 

TARP KITKO 

Kalėdų laikotarpis — seno
vės lietuvių saulės grįži

mo paminėjimas — susietas 
su įvairiais augala is . J a i s 
žmonės puošia savo namus , 
dovanoja vieni kitiems, kaip 
vilties, laimės simbolį. 

Eglutės puošimas kildina
mas iš Vokietijos. Tvirt inama, 
kad Martynas Liuteris Kalėdų 
metu jau buvo pastatęs eglutę 
savo namuose ir ją puošęs 
vaisiais, saldumynais. Angli
jos karalienės Viktorijos vy
ras, princas Albertas, kilęs iš 

Vokietijos, esą eglutės puoši
mo paprotį įvedęs ir Didžiojoje 
Britanijoje. 

Įdomu, kad, pagal vokiečių 
tautosaką, per K a l ė d a s a n t 
eglutės reikia pakab in t i r au
gintą agurką, nes ta i a t n e š a 
laimę. Dabar, ž inoma, užuot 
tikro agurko, kab inami st ik
liniai agurko formos o rnamen
tai. Šis paprotys ne i šnykęs ir 
vokiečių i m i g r a n t ų t a r p e 
Amerikoje. Sakoma, kad 2000-
aisiais metais v iena d i rb tuvė 
Spokane, WA, pa rdavus i ne t 
80,000 „ r a u g i n t ų a g u r k ų 
ornamentų". 

Žali vainikai Kalėdų m e t u , 
ypač papuošt i ž v a k ė m i s a r 
švieselėmis, s imbol izuoja 
pavasario viltį. 

Kalėdų spalvos yra žalia ir 
raudona. Žalia — ta i vi l t is , ne 
tik geresnio gyvenimo š iame 
pasaulyje, bet ir amžinybėje; 
r audona — d ž i a u g s m i n g a 
nuotaika ir a r t imo meilė — 
dosnumas. 

ATEIS PAVASARIS 

Vos tik prasidėjus žiemai , 
atrodo, kad pavasa r i s yra 

dar labai toli, bet iš t ikrųjų j i s 
ateis greičiau, negu m a n o m e . 
Nors gal ke i s toka , l a i k a s 
pagalvoti apie ta i , ką sės ime, 
sodinsime, kai a tš i l s o ras i r 
žemė. 

Tuoj po Kalėdų l a ik ra š 
čiuose ir žurnaluose p radeda 
mi reklamuoti auga lų ir sėklų 
katalogai . Didžioji j ų da l i s 
siunčiama į n a m u s nemoka
mai, už kai kur iuos reikia do
lerį ar du mokėti . Paga l pa
duotus a d r e s u s , p a r a š y k i t e 
tiems darž in inkams ir pars i 
siųskite kiek ga l ima d a u g i a u 
katalogų. Nebūt ina kažką iš 

jų pirkt i , bet, pagal aprašy tus 
auga lus ir ypač spalvotas jų 
i l iustracijas, gal ima susidary
ti planą, ką norė tume savo 
daržel iuose a r daržuose au
ginti, kas t i nka mūsų gyvena
mai k l ima to zonai, dirvože
miui (pr iesmėl iu i , smėlė ta i , 
molėtai d i rvai a r geram, rie
biam juodžemiui ) . Be to, var
tyti spa lv ingus katalogus, kai 
lauke s iaučia pūga arba tvo
ros pyška nuo šalčio, yra ge
r a s b ū d a s a t s i k r a t y t i „žie
miškos depresijos". 

IŠNUOMOJA 

Savo namuose priimu gyventi 
ar laikinai pagloboti vienijus, pagyvenusius 

Žmones, kunems reikalingas rūpestingas. 
malonus patarnavimas, jauki namų šiluma. 

Ligoniams suteikiama medicinine priežiūra. 
gera slauga laukiame jūsų skambučių 

" tei. 773-934-3692. 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

PASLAUGOS 

STATE F A R M INSURANCE 
AUTTJvI0rajrxN\MŲSvEKATOS 

R GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Asemas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

„Draugo" skelbimų 
skyrius 

Tel. 1-773-585-9500 



Prezidentas prabilo apie atsistatydinimą 
A t k e l t a iš 1 psl. 

„Lietuvos žinių" teigimu, R. 
Pakso politiniai priešininkai j a u 
pradėjo ieškoti ir galimo naujo 
kandidato į prezidentus. 

Šiuo metu neabejojama, jog 
pagrindiniu R. Pakso varžovu, 
jeigu atsistatydinęs ar nušalin
t a s prezidentas vėl kand i 
datuotų, būtų socialdemokratų 
vadovas A. Brazauskas. 

J is iki šiol tiesiai neatsakė, 
ar sutiktų kandidatuoti į prezi

dentus, jei vyktų pirmalaikiai 
rinkimai. 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas savo vadovaujamos 
Naujosios sąjungos tarybos na
riams yra pareiškęs, jog nenori 
kandidatuoti į prezidentus, ta
čiau partiečiai paragino jį dar 
nepriimti galutinio sprendimo. 

Neaišku, ar rinkimuose 
kandidatuotų ir R. Paksui rinki
mus 2003 metų sausį pralaimė
jęs buvęs prezidentas Valdas 

Adamkus. 
Dienraščio žiniomis, t a i p 

pat svarstoma Strasbūre įsikū
rusio Europos žmogaus teisių 
teismo teisėjo Prano Kūrio kan
didatūra. 

Tuo tarpu, bendrą pagrin
dinių politinių partijų kandida
tą į prezidentus pasiūlę iškelti 
konservatoriai mini buvusio 
Lietuvos vyriausiojo eurodery-
bininko Petro Auštrevičiaus pa
vardę. 

Prezidento ir diplomatijos vadovo požiūriai 
\ diplomatinę izoliaciją skirtingi 

Atkelta iš 1 psl. 
konstitucines ir teisines proce
dūras išsamiai ir aiškiai bus at
sakyta į visus klausimus. 

Tuo tarpu prezidento a ts to
vė spaudai Jūratė Overlingienė 

teigė, kad „atšauktų vizitų nė
ra. Prezidentas negavęs jokių 
oficialių raštų, dokumentų, kad 
(Italijos prezidento - BNS) vizi
tas yra atšauktas". 

Ji „provokuojančiais" pava

dino klausimus apie tai, kiek 
signalų prezidentui reikėtų gau
ti ir kiek vizitų į Lietuvą turėtų 
būti a tšaukta, kad jis pajaustų 
Lietuvos diplomatinę izoliaciją, 
ir į juos neatsakė. 

Dzūkai protestuoja prieš hidroelektrinės 
ant Nemuno statybą 

A t k e l t a iš 1 psl. 
A. Butkus pažymėjo, jog 

„šią akciją palaikys visa Dzūki
ja". Ateityje piketuotojai pasiry
žę sutelkti daugiau bendramin
čių. „Ši akcija — tai tik pat i 
pradžia", teigė A. Butkus. 

Anksčiau aplinkos minist
ras Arūnas Kundrotas teigė, 
kad hidroelektrinė Nemuno 
ruože ties Alytumi nebus stato
ma, jei bus nustatyta tokios jė
gainės neleistina įtaka Dzūkijos 
nacionaliniam parkui. 

Šiuo metu atliekama minė
tos hidroelektrinės poveikio ap
linkai vertinimo studija. 

Vertinimo grupę sudaro 
apie 40 įvairių specialistų. Šią 
studiją planuojama užbaigti 
kitų metų pradžioje. 

Premjero ir Seimo vadovo 
susit ikime — prezidento apkaltos klausimas 

A t k e l t a iš 1 psl. 
A. Brazauskas sakė, kad 

partinio sprendimo dėl Seimo 
narių pasirašymo po apkaltos 
tekstu nebus, tai yra kiekvieno 
Seimo nario apsisprendimas. 
Tačiau jis taip pat teigė manąs , 
kad į vyriausybę deleguoti mi
nistrai - Seimo nariai neturėtų 
pasirašyti po apkaltos tekstu. 

A. Paulauskas sakė supran

tąs tokius etinius moralinius 
motyvus, tačiau ministrai so
cialliberalai dėl to dar tarsis. 

Pirmadienio pavakarę siū
lymą skelbti apkaltą Lietuvos 
prezidentui savo parašais buvo 
parėmę 74 parlamentarai. 

Prezidentui atstatydinti per 
apkaltos procedūrą reikia 85 
Seimo narių balsų. 

Žurnal is tams suabejojus, 

kad gali nepavykti iki antra
dienio surinkti tiek parlamenta
rų, remiančių apkaltą, parašų, 
A. Paulauskas sakė manąs, kad 
„situacija visada gali pasikeis
ti". 

Teikime pradėti apkal tos 
procesą yra suformuluoti šeši 
kaltinimai Lietuvos prezidentui 
šiurkščiai pažeidus Konstituciją 
bei sulaužius duotą priesaika. 

Prezidentūroje — patarėjų sugrįžtuvės ir išleistuvės 
A t k e l t a i š 1 psl. 
atverdami galimybę prezidentui 
vykdyti Prezidentūros koman
dos reformą", teigė J . Ragaus
kas. 

Prezidentūros Teisės depar
tamento vadovė Ona Buišienė 
teigė praėjusią savaitę prezi
dentui įteikusi prašymą dėl as

meninių priežasčių atleisti ją iš 
patarėjos pareigų nuo kito pir
madienio, tačiau kol kas data 
dar derinama. Patarėja teigė 
negalinti pasakyti, ar kartu *u 
ja Prezidentūrą paliks ir kiti 
Prezidentūros Teisės departa
mento darbuotojai. 

Šiuo metu yra laisvos.prezi

dento patarėjų nacionalinio sau
gumo ir vidaus politikos klausi
mais vietos. Sausio pradžioje 
Prezidentūroje yra laukiamas 
darbą Latvijoje baigiantis am
basadorius Petras Vaitiekūnas, 
sutikęs tapti prezidento pata
rėju užsienio politikos klausi
mais 

Konservatoriai reikalauja viešo „Mažeikių naftos" 
privatizavimo tyrimo 

Atke l t a iš 1 psl. 
„Tuo tarpu komisija vienos 

svarbiausių aplinkybių — rusiš
ko faktoriaus — net nesiruošia 
tirti. Atrodo, kad komisija nė ra 
nusiteikusi svarstyti ir klausi
mo, kokia žala Lietuvai būtų 
padaryta, jei sutartis su ame
rikiečiais 1999 metais nebūtų 
pasirašyta", rašoma prašyme. 

„Mažeikių naftos" privati
zavimo byloje įtarimai pareikšti 
dviem buvusiems konservatorių 

vyriausybės ministrams, vie
nam viceministrui, dviem įmo
nių vadovams dėl piktnaudžia
vimo tarnyba, pareigybinių įga
liojimų viršijimo bei netinkamo 
pareigų atlikimo, gali būti ati
duota į teismą jau iki šių metų 
pabaigos. 

1999 metų pabaigoje tuome
tinė konservatorių vyriausybė 
pardavė trečdalį ..Mažeikių 
naftos" akcijų JAV bendrovei 
„Williams International". Pas

taroji t u rė t a s akcijas praėju
siais metais pelningai pardavė 
Rusijos bendrovei „Jukos". 

Ūkio ministerijos skaičiavi
mais. ..Williams" valdymo lai
kotarpiu nuo 1999-ųjų iki 2002 
metų rudens „Mažeikių nafta" 
patyrė 750 mln. litų nuostolių. 

Opozicinė Tėvynės sąjunga 
..Mažeikių naftos" privatizavi
mo bylos tyrimą įvertino kaip 
politinį procesą. 

Prokuratūra aiškinasi, kaip ikiteisminio tyrimo medžiaga 
pateko užsienio žurnalistams 

Atke l t a iš 1 psl. 
Pareigūnai aiškinsis, ar ne

buvo pažeisti Baudžiamojo pro
ceso kodekso reikalavimai, nu
matantys, kad ikiteisminio tyri
mo duomenys neskelbiami iki 
bylos nagrinėjimo teisme. Ši 
medžiaga gali būti paskelbta tik 
prokurorui leidus ir tik t iek. 
kiek pripažįstama leistina. 

Populiaraus Prancūzijos sa
vaitinio leidinio „Paris Match" 
lapkričio 26 dienos numeryje iš
spausdintas rašinys apie Vil
niaus Lukiškių tardymo izolia-
toriuje-kalėjime kalintį prancū
zų dainininką B. Cantat . įtaria
mą aktorės M. Trintignant nu
žudymu. Leidinyje spausdina
mos įspūdingos nuotraukos, da
rytos iš Lietuvos teisėsauginin
kų nufilmuotos vaizdo medžia
gos. J prancūzų leidinį pateko 
kadrai iš liepos 30 dieną Vil
niaus viešbutyje ..Domina Plaz-
za" atlikto B Cantat parodymų 
patikrinimo įvykio vietoje. 

Rašinio autorė „Respubli
kai" pripažino, kad vaizdajuostę 
gavo iš šaltinių Lietuvoje, ta
čiau nenorėjo jų atskleisti. 

Šaltiniai ..Respublikai" tvir
tino, kad vien už B. Cantat nuo

trauką Lukiškėse prancūzų žur
nalistai siūlė 5,000 eurų (dau
giau kaip 17,000 litų). Už iš
skirtinį B. Cantat interviu su 
nuotraukomis Prancūzijos leidi
niai buvo pasiryžę sumokėti 
apie 50,000 eurų. 

Be Lietuvos teisėsauginin
kų dalį šios bylos medžiagos tu
ri ir jų kolegos prancūzai. Ta
čiau šioje valstybėje, kaip teigia 
prancūzų žurnalistai, gauti ope
ratyvinę medžiagą iš teisėsaugi
ninku beveik neįmanoma. Pri
vataus gyvenimo apsaugą Pran
cūzijoje reglamentuoja kur kas 
griežtesni įstatymai nei Lietu
voje. 

„Respublikos" teigimu. 
prancūzų žurnalui „Paris 
Match" vaizdajuostę su B Can
tat parodymų patikrinimu ga
lėjo perduoti Vilniaus apygar
dos prokuratūros vyriausiasis 
prokuroras R. Jancevičius. 

Straipsnį ruošusiai prancū
zų žurnalistei pavyko iš R. Jan-
cevičiaus gauti 15 minučių truk
mes vaizdajuostę, kurioje nufil
muotas B. Cantat parodymų pa
tikrinimas. Joje matyti, kaip žy
mus dainininkas rankose laiko 
lėlę (imituojančią M 

Trintignant) ir atkuria lemtin
gąją naktį (vykusį konfliktą. 

Iš pradžių R. Jancevičius. 
..Respublikos" paklaustas , iš 
kur „Paris Match" žurnalistė 
galėjo gauti filmuotą bylos me
džiagą, teigė nieko nežinantis. 
Pasiteiravus, kaip vertina teigi
nius, kad šios nuotraukos buvo 
gautos iš Lietuvos teisėsaugi
ninkų, R. Jancevičius pridūrė: 
..Sakykim, taip. Šito paneigti aš 
negaliu". „Čia nėra paslapties. 
Kadangi tos nuotraukos tokios 
nekaltos, čia nieko baisaus. Mes 
matėme, kad tyrimui tai nesu
trukdys, informatyvios medžia
gos ten visai nėra. Taip, aš da
viau, kokia čia paslaptis. Pasi
stačiau namą iš honoraro, tik 
nerandu, kurioje vietoje. Šito 
fakto neneigiu, medžiagą tikrai 
pardaviau", vėliau dienraščiui 
kalbėjo Vilniaus apygardos 
prokuratūros vadovas. 

Paklausus, kodėl tada pro
kuroras nedavė šios medžiagos 
Lietuvos žurnalistams, R Jan
cevičius aiškino, kad niekas to 
neprašė. „Tiesa, vaizdajuostę 
daviau TV3 televizijai. Be to, 5 
sekundes filmuotos medžiagos 
— prancūzams", sakė jis. 

A t A 
inž. VIKTORUI NAUDŽIUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, dukroms INGRI
DAI ir RENATAI su šeimomis, seseriai MARI
JAI, giminėms bei artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Lietuvių. Fronto bičiulių 
Čikagos sambūris 
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Buvusiam Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
federacijos atstovui ALTe, taip pat buvusiam 
Amerikos Lietuvių Tarybos iždininkui, aktyviam 
visuomenės veikėjui 

A t A 
VIKTORUI K. NAUDŽIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
dr. ALDONAI KANAUKAITEI-NAUDŽIUVIE-
NEI, dukroms INGRIDAI SHERPITIS ir RENA
TAI STANKIENEI su šeimomis, seseriai MARI
JAI BAJORŪNIENEI su šeima, visiems mirusio
jo giminėms ir bendradarbiams. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

A t A 
LEONIDAI KAZĖNIENEI 

mirus, brolį LIUDĄ KIRKŲ, jo šeimą ir visus gi
mines, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dana ir Leonas Petroniai 
ir krikšto duktė Renata 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Generalinio prokuroro pa
vaduotojas Gintaras Jasa i t i s 
..Respublikai" sakė, kad išimti
nę teisę paviešinti ikiteisminio 
tyrimo medžiagą turi tik tyri
mui vadovaujantis prokuroras. 
Tačiau, pasak G. Ja.saičio, tai 
gali būti daroma tik tuo atveju, 
jei tai duotų naudos tyrimui. 

Lapkritį Lietuvos generali
nė prokuratūra iš Prancūzijos 
pareigūnų gavo smarkiai su

muštos ir dėl to mirusios akto
rės ekspertizės išvadas, kurios 
atveria kelią bylos nagrinėjimui 
teisme. Būtent šių dokumentų 
trūko byloje tam, kad būtų gali
ma ją perduoti teismui 

Pluoštą dokumentų vertėjai 
dabar verčia j lietuvių kalbą. 
Pabaigus vertimą, byla keliaus į 
teismą. Manoma, kad byla teis
mui bus perduota kitų metų 
saus j . 

A t A 
PETRAS JURKYNAS 

Mirė 2003 m. gruodžio 11 d. Largo, FL ligoninėje, 
su laukęs 85 metų . 

Gimė Lietuvoje, Krijobalių km., Vilkaviškio apskr. 
1942 meta i s baigė Kauno aukš tesnę technikos mo

kyklą. 1943 m. vedė Eleną Prosevičiūtę, su kur ia kar tu 
išgyveno 60 metų . 1949 meta is iš Vokietijos a tvyks ta į 
Ameriką ir po t r u m p o apsistojimo Georgia valstijoje. 
persikelia į Čikagą, k u r išgyveno iki pensijos. 1983 me
tais persikėlė į St . Pe te Beach, Floridą, k u r ir baigė 
savo gyvenimo kel ionę. 

Velionis p r ik l ausė J ū r ų šaul iams, Floridos Lietuvių 
klubui, Šv. Kazimiero misijai, BALFui. 

Nul iūdę liko: žmona Elena; s ū n ū s J o n a s ir Vytas su 
šeimomis; dukros D a n u t ė ir Rūta su šeimomis, 9 
anūka i ir 10 p r o a n ū k ų bei kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Po a t s i sve ik in imo ir maldų Beach Memorial šer
meninėje sekmadien io vakarą ir gedulingų šv. Mišių 
Šv. Vardo ka t a l ikų bažnyčioje, Gulfport, FL, pirmadie
nį, velionis b u s p e r v e ž t a s į Čikagą ir gruodžio 17 d. rytą 
laidojamas Šv. Kaz imiero lietuvių kapinėse . 

Nuoširdžiai kvieč iame gimines, d r a u g u s ir pažįs
t a m u s dalyvaut i š iose laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

Laidot. d i rekt . Donald M. Petkus , tel. 800-994-7600, 
www. petkusfunera lhomes . com 

A t A 
CEZARIS SURDOKAS 

Su liūdesiu p r a n e š a m e , kad Baltimorėje, St. Agnės 
ligoninėje, ligos i šva rg in ta s mūsų mylimas vyras , tėvas, 
senelis ir uošvis išs ivadavo iš šios žemės skausmų ir 
buvo p a š a u k t a s p a s Viešpatį Amžinajam gyvenimui. 

Gimė 1913 m. rugsėjo 6 d., Babrauninkuose , prie 
Dūšios ežero, S imno parapijoje, Alytaus apskri tyje. J i s 
nuėjo ilgą ir p r a s m i n g ą gyvenimo kelią, ku r i s pasibaigė 
53 me tus gyventoje Baltimorėje audr ingą 2003 metų 
gruodžio 5 d. Gruodžio 7 d. laidotuvių namuose buvo at
ka lbė tas už jo sielą Rožinis ir j au t r i u Jono Kardoko 
žodžiu a ts i sve ik in ta . Gruodžio 8 d., po gedulingų šv. 
Mišių Šv. Alfonso -bažnyčioje, velionis buvo palydėtas ir 
palaidotas Loudon P a r k kapinėse. . „ • , , . . 

Liūdesy pasi l iko žmona Stasė Surdokienė , sūnus Li
nas Surdokas su žmona Christele ir anūkė Maria , ses
erys Anelė ir B i r u t ė su broliu Algirdu bei daugelis gi
minių Lietuvoje, kur ios J i sa i visą laiką ilgėjosi. 

Tebūna J a m lengva, tolima nuo tėvynės žemė. 

N u l i ū d ę art imiej i 

A t A 
VIKTORUI NAUDŽIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ALDO
NAI, dukroms RENATAI ir INGRIDAI, sesutei 
MARIJAI BAJORŪNIENEI, visiems giminėms 
bei artimiesiems ir kartu liūdime. 

Žibutė ir Paul Knepper 
Jolanda ir Algis Zaparackai 
Stasė ir Antanas Zaparackai 

A t A 
VIKTORUI NAUDŽIUI 

mirus, žmoną Aldoną, dukteris INGRIDĄ ir RE
NATĄ su šeimomis, nuoširdžiai užjaučiame. 

Adolfas ir Algė Šležai 
Stasys ir Milda Tamulioniai 

Mūsų gerbiamam profesoriui 
A t A 

dr . ju r . MEČISLOVUI 
MACKEVIČIUI 

iš mūsų tarpo Amžinybėn iškeliavus, gilią 
užuojautą reiškiame jo dukterims AUDRONEI, 
INAI ir BIRUTEI bei giminėms ir artimiesiems. 
Kartu liūdime netekę paskutinio buvusio Pabal
tijo Universiteto profesoriaus. 

Buvę Pabaltijo Universiteto studentai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Jaunimo centre. Registruotis Į 
pas Oną Daugirdienę tel: 630- I 
325-3277, arba e-paštu: odau- | 
girdas@hotmaii.com. 

„Draugo" administracija 
siūlo įsigyti už auką kalė
daičių (plotkelių). Užsukite į 
„Draugą", adresu 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 
60629. Cia taip pat rasite nau
jametinių atviručių, naujų 
knygų ir įvairiausių suvenyrų 
savo artimiesiems. 

Į vaidinimą „Kalėdų pasa
ka" Nekalto Prasidėjimo para
pijoje kviečia teatro studija 
„Kaukė". Įėjimas nemokamas. 
Kalėdinį stebuklą patirsime 
visi, dideli ir maži, sekmadie
nį, gruodžio 21 d. parapijos sa
lėje po lietuviškų 10 v.r. Mi
šių. Tai viena iš mūsų lau
kiančių ir visus suartinančių 
dovanų. Juk Kalėdos - stebuk
lų metas. Parapijos adresas: 
2745 West 44 th Street, 
Chicago. 

Pasaulio lietuvių centras 
kviečia visus į Naujųjų Metų 
susitikimą, kuris įvyks šių 
metų gruodžio 31 d. PLC Di
džiojoje salėje. Linksma muzi
ka gros visą vakarą, kokteiliai 
8 v.v., vakarienė 9 v.v., veiks 
nemokamas baras. Informaci
ja ir bilietų užsisakymas tel: 
630-257-8787. 

Beverly Shores lietuvių 
klubas, gruodžio 7 d„ po šv. 
Mišių Šv. Onos bažnyčioje su
ruošė Kalėdų pobūvį. Klubas 
savo susirinkimus stengiasi 
praturtinti pasikviesdamas 
vienos ar kitos srities kalbėto
ją. Paskutiniame susirinkime 
dalyvavo dr. A Vanagūnas, dr. 
V. Bartkutė, gen. konsulas A. 
Daunoravičius. konsulas V. 
Kleiza. Kitas susitikimas 
įvyks po švenčių. 

Čikagos lituanistinėje mo
kykloje, Jaunimo centre, gruo
džio 20 d., 9 v.r. ruošiama Ka
lėdų Eglutės šventinė progra
ma. Programos ruošiamos šia 
tvarka: Kiškių darželis. Vaikų 
ratelis ir Darželis - 9-11 v.r., 
kavinėje; 1,2,3 skyrių vaikai -
9-11 v.r., didžiojoje salėje; 
4,5,6 skyrių mokiniams - 11-1 
v.p.p., kavinėje. Aukštesnio
sios mokyklos 7-10 klasės 
mokiniai švęs nuo 11-1 v.p.p. 
didžiojoje salėje. Kviečiami 
vaikų tėveliai ir draugai links
mai praleisti Kalėdų Eglutės 
šventę. 

Pasaulio lietuvių centre, 
Didžiojoje salėje, gruodžio 21 
d. 12:30 v.p.p. vyks Kū-
čių-Kalėdų pabendravimas. 
Stalus arba pavienes vietas 
užsisakyti galima pas Aldoną 
Palekienę tel: 708-448-7436. 
Maloniai kviečia PLC Rengi
nių komitetas. 

Ketvirtąjį advento sekma
dienį Jėzuitų koplyčioje, gruo
džio 21 d. 10 v.r. susitaikymo 
pamaldoms vadovaus jėzuitų 
magistras t. Algimantas Gu
daitis SJ. Kalėdų pirmąją 
dieną, gruodžio 25 d., pra-
kartėlės pašventinimas ir šv. 
Mišios 10 v.r. 

Gruodžio 28 d„ paskutini 
šių metų sekmadienį, 10 v.r. -
šv. Mišios vaikams, jaunimui 
ir jaunoms šeimoms. Po šv. 
Mišių - padėkos programa 
Kūdikėliui Jėzui. Vaikai ir su
augę skaitys, giedos, muzi
kuos. Po koncerto visi renksis 
jėzuitų svetainėje pabendra-

Ziono lietuvių liuteronų 
bažnyčia kviečia kartu švęsti 
Kalėdas. Ketvirtą advento 
sekmadienį, gruodžio 21 d. 10 
v.r. bendros pamaldos vok
iečių, anglų bei lietuvių kalbo
mis. Po pamaldų sekmadien
inės mokyklėlės vaikų „Kalė
dų eglutė" ir pietūs parapijos 
salėje. 

Kūčių vakarą, gruodžio 
24 d. 5:30 v.v. bendros pamal
dos. Pamokslai sakomi lietu
vių ir anglų kalbomis. 

Kalėdų rytą, gruodžio 25 
d„ 10 v.r. bus pamaldos anglų 
kalba, o 11 v.r. lietuvių kalba. 

Pirmą Kalėdų sekmadie
n į gruodžio 28 d. pamaldos 
vyks įprastu laiku: 9 v.r. vo
kiečių, 10 v.r. anglų, 11 v.r. 
lietuvių kalbomis. 

Naujųjų Metų išvakarėse. 
gruodžio 31 d. 5:30 v.v. -
pamaldos anglų kalba. 

Lietuvos Dukterų aukoto
jų sąraše buvo praleista Pra
nės Pakalnienės pavardė, kuri 
aukojo 50 dol. Labai atsi
prašome ir dėkojame už auką. 

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa kviečia visus 
Čikagos lietuvius į Kūčių 
šventę, kurią ruošia sekma
dienį, gruodžio 21 d., 1 v.p.p. 

Lietuvos Vyčių, kuopa 
112, rengia Kalėdų vaišes ir 
susirinkimą, antradienį, 
gruodžio 16 d. 7 v.v. parapijos 
salėje (6900 South VVashte-
naw Ave„ Chicago, IL 60629). 
Prašome dalyvauti! 

„Drauge" veikiančioje 
įdarbinimo agentūroje užsi
registravo daug žmonių, kurie 
gali, moka ir turi gerų reko
mendacijų prižiūrėti pagyve
nusius žmones bei ligonius. 
Yra žmonių, kurie turi medi-
cinį išsilavinimą. Visus, ku
riems reikia pagalbos, pra
šome kreiptis tel. 773-585-
9500 į Valentiną. 

margutis2@sbcglobal.net 
— šiuo elektroninio pašto ad- j 
resu galite rašyti „Margučio 
2" radijo laidų darbuotojams 
arba skambinti tel. 773-476-
2242. „Margučio 2", pačios 
seniausios lietuviškos radijo 
laidos JAV, galite klausytis 
per WCEV radijo stotį 1450 
AM banga kasdien, išskyrus 
šeštadienį ir sekmadienį, 8 
vai. v. „Margučio" studija 
įsikūrusi 2711 W. 71st. 
Street, Chicago, IL 60629. 

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

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

,SAVAS RADIJAS" SKELBIA KONKURSĄ! 
Jau tris mėnesius vei

kiantis „Savas Radijas" Či
kagoje tapo daugelio lietuvių 
gyvenimo dalimi. Ir ne tik 
todėl, kad kiekvieną darbo 
dieną galima klausytis au
torinių laidų, naujausių žinių 
ir lietuviškos muzikos. ..Savas 
Radijas" suteikia galimybę 
įdomiau ir turiningiau gyven
ti, organizuoja šventes, o 
dabar skelbia įdomią akciją -
mums visiems kartu išrinkti 
visų laikų geriausią lietuvišką 
dainą. 

Šios akcijos idėjos auto
riui, radijo laidų vedėjui Da
riui Baltūsiui jau senokai 
rūpėjo suorganizuoti panašų 
konkursą. Ypatingai čia. Ame
rikoje, kur lietuviai yra ma
žiau veikiami pačios naujausios 
lietuviškos muzikos, ir yra šiek 
tiek atitolę nuo muzikinio 
pramoginio Lietuvos gyvenimo. 

Daug kas klauso seniai 
pamėgtų ir dažnai net nebe
muzikuojančių atlikėjų dainų. 
Todėl geriausios visų laikų 
dainos rinkimai čia turėtų 

1450AM darbo dienomis nuo 7 v.v. 

Geriausios visų laikų lietuviškos 
DAINOS RINKIMAI 

Užpildytą anketą siųskite adresu: Savas Radijas, P.O. Box 404, 
Hinsdale, IL 60521. Taip pat galite balsuoti elektroniniu paštu, 

adresu: daina@savasradijas.net 

Atlikėjas, dainos pavadinimas 

Vardas, pavarde 
Adresas 
Telefonas i 

i Elektroninio pašto adresas 
i 
i Balsavimas vyks iki gruodžio 24 dienos. 

aimek lietuvišką CD iš ..Lietuvėles", klausyk ..Muzika su penktadieniu" 
1450AM penktadieniais nuo 7 v.v. 

tapt i tradiciniai, paremti 
emocijomis, prisiminimais bei 
nostalgija. 

Ne taip paprasta išrinkti 
vieną vienintelę dainą. Tačiau 
tokios rinkimo taisyklės -
kiekvienas žmogus gali bal
suoti tik už vieną dainą. 
Balsuoti galima iki Kalėdų, 
paštu - išsikirpus anketą iš 
„Draugo" dienraščio, ar tie
siog ant popieriaus lapelio 
parašius atlikėją, dainos pa
vadinimą ir savo vardą, pa
vardę bei adresą, siųsti: Savas 
Radijas. P.O. Box 404. 
Hinsdale, IL 60521; arba elek
troniniu paštu: daina@savas-
radijas.net 

Kiekvieną penktadienį, 
laidos ..Muzika su penktadie
niu" metu bus apdovanojamas 
vienas iš balsavusiųjų. Tad 
paskubėkite, kuo anksčiau 
balsuosite, tuo daugiau gali
mybių laimėti prizus. O be to, 
argi jums nesvarbu, kad šiu
ose rinkimuose būtų ir jūsų 
balsas? 

Jūsų išrinktos geriausios 
lietuviškos dainos bus viešai 
pristatytos specialiame „Savo 
Radijo" renginyje gruodžio 27 
d., ir. galbūt, bus išleistos 
atskiru kompaktiniu disku. 

„Savo Radijo" 
organizacinis komitetas 

mailto:girdas@hotmaii.com
mailto:margutis2@sbcglobal.net
mailto:daina@savasradijas.net
http://radijas.net


LIETUVIŲ FONDAS AUGA 

Didieji Lietuvių fondo šulai 40-ajame narių suvažiavime 2003 m. gegužės 3 d. Pasaulio lietuvių centre. Sėdi iš 
kairės: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Jonas Valaitis, dr Antanas Razma, dr. Gediminas Balukas; stovi Vytautas 
Kamantas , Povilas Kilius ir Stasys Baras. Nuotrauka Vytauto Jas inev ič iaus . 

Gruodžio 2 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Le-
monte, posėdžiavo Lie

tuvių fondo taryba, kurią 
sudaro 18 narių, išrinktų 3-jų 
metų kadencijai metiniuose 
LF narių suvažiavimuose. 
Posėdyje dalyvavo 17 tarybos 
narių, tarybos sekretorė Alė 
Razmienė ir LF administrato
rius Ramūnas Astrauskas. 

Pirmininkas dr. Antanas 
Razma pranešė, kad jis atsto
vavo Lietuvių fondui kai ku
riuose lietuvių renginiuose, 
dalyvavo posėdžiuose. Pasisa
kė apie kai kurioje spaudoje 
pasirodžiusius, visuomenė 
klaidinančius straipsnius, 
laiškus ir vedamuosius apie 
Lietuvių fondą ir JAV LB, 
paaiškino apie spaudai pa
siųstus LF pirmininkų pareiš
kimus. 

LF valdybos pirmininkas 
Povilas Kilius pranešė, kad 
ateinančių 2004 m. tradicinis 
LF rudens pokylis bus lapk
ričio 6 d., o šių metų pokylis 
praėjo labai gerai su daugeliu 
svečių, padidintais įnašais ir 
naujais nariais. Dabar LF turi 
7,235 narius, su kurių įnašais 
f 100 dol. auka suteikia auko
tojui LF nario teises) pagrin
dinis kapitalas peržengė 15 
mln. dol. sumą. LF paveldėtas 
namas Berlyne baigiamas 
parduoti už 650,000 eurų arba 
apie 770,000 dol. Visiškai 
gautas Juozo Ručio palikimas 
iš Kalifornijos (apie 1,343,000 
dol.) ir vykdomi veliono nu
rodymai. Baigiami tvarkyti 
Alfonso Šarausko (apie 
2.483.000 dol.) ir jo motinos 
palikimo reikalai. Pirminin
kas dalyvavo JAV LB Kultū
ros tarybos premijų šventėje, 
kurioje įteikė laureatams 
skirtas LF pinigines premijas. 
Valdyba su talkininkais iš
siuntė visiems LF nariams 
Kalėdų sveikinimus su LF 
2004 metų kalendoriumi ir 
laukia aukų. kurias galima 
nurašyti nuo mokesčių, jas 
atsiunčiant Lietuvių fondui, 
14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439 ir tuo padidinant 
savo įnašus. 

Valdybos pirmininkas 
džiaugėsi, kad beveik visa lie
tuvių spauda objektyviai in
formuoja skaitytojus apie LF 
veiklą, finansus, pati domisi 
apie LF planus. Kalėdų šven
čių proga LF valdyba kiek
vienais metais paremia lietu
vių spaudą. Šiais metais spaudai 
paremti LF taryba patvirtino 
50,000 dol. sumą. kurią su
darė gauti 10.000 dol. iš Mia-
mi Lietuvių klubo ir 40.000 
dol. iš LF pelno skirstymo 
komisijos. Valdyba visą sumą 
paskirstė 13 periodinės spau
dos leidinių. Paramą gavusieji 
bus paminėti atskiroje LF ži
nioje spaudai. 

Pirmininkas Kilius paaiš
kino tarybos nariams, kad 

Lietuvių literatūros ir tau
tosakos (Antakalnio g. 6, 2055 
Vilnius) mokslinė biblioteka 
labai pageidautų gauti 
,.Draugą". Tai būtų tikrai 
nuostabi dovana Kalėdų pro
ga. Kreipkitės į administraci
ją, jeigu galėtumėte šiai svar
biai įstaigai ..Draugą" užpre
numeruoti. 

Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja (ministras dr. Algirdas 
Monkevičius) nuoširdžiai do
misi Amerikos lietuvių veikla, 
ypač lit. mokyklomis. Toji 
veikla plačiai atsispindi 
„Drauge". Gal kas galėtų pa
aukoti vieną prenumeratą 
Švietimo ministerijai (Švieti
mo g. 2/7 2691 Vilnius)? Tai 
būtų prasminga dovana, apie 
užsienio lietuvių veiklą bylo
janti visus metus. Prašome 
kreiptis į ..Draugo" adminis
traciją. 

reikia stiprinti LF griežtą ir 
tikslų administravimą pagal 
visus Illinois valstijos ir fede
ralinės valdžios įstatymus bei 
IRS (Internal Revenue Servi
ce) reikalavimus. Nuo dabar 
LF knygas tikrinti, reikalin
gus dokumentus peržiūrėti ir 
metiniams suvažiavimams 
savo kontrolės raportus pa
teikti reikalinga patyrusi pro
fesionali „Certified Public 
Accountants" firma. Taryba 
tam pritarė ir nutarė samdyti 
JKnute and Associates" firmą 
iš Darien, Illinois. 

Pagal LF finansų komisi
jos pirmininko Sauliaus Cyvo 
raštu pateiktą detalų prane
šimą per š.m. 11 mėn. LF 
investicijų vertė pakilo apie 
14.6 proc. ir tikimasi tolimes
nio jų kilimo iki šių metų 
pabaigos. Šiuo metu pirmi
ninkas kalbasi su Pasaulio 
lietuvių centro Jaunimo salės 
projekto vadovais apie jų siū
lymą LF dėl galimo investavi
mo į tą projektą ir renka dau
giau informacijų, kurios bus 
pateiktos būsimam LF Ta
rybos posėdžiui. 

LF pelno skirstymo komi
sijos pirmininkas Kęstutis 
Ječius pranešė, kad 2003 m. 
spalio 25 d. įvykusiame po
sėdyje buvo papildomai pa
skirstyta 59.500 dol. 13 pro
jektų iš šių metų pelno. Ko
misija rekomendavo LF tary
bai keletą papildymų ir page
rinimų prašymų anketoms bei 
skirstymo gairėms. Po trumpų 
diskusijų taryba patvirtino 
paskirstymus, pataisė ir prita
rė siūlomiems papildymams. 

LF Įstatų komisija per
žiūrėjo LF Įstatus, kad jie ati
tiktų visiems Illinois valstijos 
ir federalinės valdžios įstaty
mams, suderino su iš LF narių 
per praėjusius kelis metus 
gautais įvairiais siūlymais ir 
papildymais, ir davė amerikie
čių specialistų advokatų fir
mai juos patikrinti. Komisijai 
pirmininkauja advokatas Vy
tenis Kirvelaitis. su juo ko
misijoje dirba dar du LF tary
bos nariai advokatai — Daina 
Kojelytė ir Algis Ostis. 

Lėšų telkimo ir palikimų 
komisija šiuo metu baigia 
tvarkyti kelis gautus paliki
mus, šalia jau minėtų Ručio ir 

Šarausko palikimų. Komisijos 
pirmininkas Algis Ostis pažy
mėjo, kad LF nariai lojaliai 
remia fondą gyvi būdami, ir 
dosniai jį prisimena savo pa
likimuose, kurių dėka ir toliau 
remiamas didžiulis lietuvių 
išeivijos lietuvybės išlaikymo 
darbas. 

Meno globos komisijos 
pirmininkas dr. Gediminas 
Balukas visada su dideliu en
tuziazmu ir atsidavimu rūpi
nasi dailininko Prano Domšai-
čio kūrybos populiarinimu, 
parodomis ir reprezentacija 
pasaulyje. LF nuo seniai turi 
didelę kolekciją dailininko 
darbų ir dalį jau persiuntė į 
Lietuvą. Dr. Balukas pranešė, 
kad kita dailininko Domšaičio 
reprezentacinių darbų paroda 
bus 2004 metų kovo mėn. 
Diuseldorf. Vokietijoje. 

Jau ketvirti metai dr. 
Jonas Valaitis koordinuoja 
Lietuvių fondo Dr. Antano 
Razmos vardo premijų reika
lus. Iki šiol buvo paskirtos 
trys premijos: lituanistiniam 
švietimui, kultūrai muzikos 
srityje, ir mokslinei medicinai. 
Ketvirtoji, 2004 metų, nedalo
ma 25,000 dol. Lietuvių fondo 
dr. Antano Razmos vardo 
Visuomeninė premija bus 
skirta pasiūlytam visuomeni
ninkui arba visuomeninei 
organizacijai išeivijoje ar 
Lietuvoje už visuomeninius 
darbus bei laimėjimus vienoje 
ar keliose srityse, nustaty
tomis premijai gauti sąly
gomis. Kandidatus pasiūlyti 
gali atskiri asmenys ar organi
zacijos iki 2004 m. birželio 30 
d., pateikdami, ką siūlo, kodėl 
siūlo ir už kokius darbus siū
lo. LF taryba savo kovo mėne
sio posėdyje premijos komisi
jos pirmininku buvo patvirti
nusi Vytautą Kamantą. Jis, 
pasitaręs su koordinatoriumi 
dr. J. Valaičiu ir LF pirmi
ninkais dr. A. Razma bei P. 
Kiliumi. sudarė ir dabar LF 
taryba patvirtino kitus penkis 
Visuomeninės komisijos na
rius: prof. dr. BenediKtą Juod
ką, Dalią Kuodytę ir prof. dr. 
Antaną Tylą iš Lietuvos, ir 
Angelę Kamiene bei prof. dr. 
Julių Šmulkštį iš JAV. 
Smulkesnės informacijos apie 
Visuomeninę premiją bus 

kitame LF pranešime. 
LF garbės komitetas, 

kuriam priklauso visi buvę LF 
tarybų pirmininkai, atlieka ir 
LF nominacijų komisijos 
pareigas. Komiteto pirminin
kas dr. Jonas Valaitis tarybai 
pateikė komiteto siūlomus 
kandidatus LF tarybos pirmi
ninko, LF valdybos pir
mininko ir LF tarybos sekre
toriaus pareigoms 2004 me
tams. Pusiau viešu balsavi
mu, kandidatams po vieną 
išėjus iš posėdžio kambario, 
LF tarybos pirmininku visais 
balsais buvo išrinktas dr. 
Antanas Razma, valdybos 
pirmininku Povilas Kilius ir 
tarybos sekretore Alė Razmie
nė, kuri dabar išėjo į „pensi
ją", baigusi 21 metų LF admi
nistratorės ir reikalų vedėjos 
pareigas. Jos darbus perėmęs, 
dabar tęsia LF administrato
rius Ramūnas Astrauskas. 
Jai buvo išreikšta didelė 
padėka už jos darbus per LF 
metinį pokylį ir dabar per LF 
tarybos posėdį. 

PLB XI seimo narys ir 
buvęs PLB valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
LF vadovams dr. A. Razmai ir 
P. Kiliui perdavė dabartinio 
PLB valdybos pirmininko 
Gabrieliaus Žemkalnio at
siųstą padėkos plakėte su įra
šu: „Lietuvių fondui už nuola
tinę Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės globą ir ypatingai 
už paramą lituanistinio švie
timo, kultūros ir jaunimo dar
bams, seimams, jaunimo kon
gresams". Tokią padėką 2003 
m. liepos 11d. Vilniuje vien
balsiai išreiškė PLB XI seimo 
nariai, atstovavę 35-rių 
kraštų Lietuvių Bendruome
nėms. 

Prieš baigiant apie tris va
landas trukusį posėdį, buvo 
nutarta LF metinį narių su
važiavimą šaukti Lemonte 
2004 m. gegužės 8 d. 

LF informacija 

j SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak 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 žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


