
* • * • * M T ygf- A D ; 

THE LIBRARY OF CONGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
SERIALS DIVISION 
HASHINGTOS DC 20540-4830 
!,,!,!!!,.,,II!>.I>.!!IMMI,.11.>!..,!!,II.,.1,1-1.1...!(>.! 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 12-17-03 

PERIODICALS 
December 18, 2003 
Vol. XCIV 

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 
KETVIRTADIENIS -THURSDAY, GRUODŽIO - DECEMBER 18, 2003 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUCAS.ORG 
Nr. 244 

Kaina 50 c. 

Siame 
numeryje: 
Floridos lietuviai 
nepamiršo Švėkšnos. 
Atsisveikinta su dr. 
Romualdu Zaluba. 

2 psl. 

Vieniems per daug, 
kiti visai neturi. Kaip 
Vatikanas susitaikė su 
Izraeliu. Šešios dienos 
šventojoje Žemėje. 

3psl. 

Ko reikia, kad Kalėdos 
būtų puikios. Žada 
skraidymo pažangą. 
Moteris nemiega jau 8 
metus. Seniausias 
pasaulio žmogus. 

4 psl. 

Amžinybėn palydėtas 
kun. V. Gutauskas, SJ. 

5 psl. 

Kaunietės dailininkės 
paroda. LFB sambūrio 
susirinkimas. Švenčių 
sveikinimai. Lietuviška 
eglutė Hammond, IN. 
Bernelių Mišios. 

6 psl. 

Sportas 
* C a t a n i a (Italija) įvyku

siose 3-iosiose pasau l io ka
r i šk ių spo r to ža idynėse me
dalius Lietuvai iškovojo bok
sininkai — vilnietis Jaroslavas 
Jakš to ir kaunietis Donatas 
Bondorovas. Žaidynėse dalyva
vo 84 valstybių atstovai. 

* M a s k v a kl iedi „Žalgi
r i u " i r Saboniu , nes ten lau
kiama didžiojo mūšio. Ketvir
tadienį per Eurolygos rungty
nes susikaus seni varžovai — 
vietos CSKA ir Kauno „Žalgi
ris". 

* P r i e š kel ionę \ Maskvą 
K a u n o „Žalgir io" vy r i aus i a 
sis t r e n e r i s Antanas Sireika 
prisiminė, kad rungtynėmis 
Rusijos žurnalistai domėjosi 
jau rugsėjo pradžioje, kai Šve
dijoje vyko Europos vyru krep
šinio čempionatas: „Pasirodo, 
jiems šios rungtynės net t ada 
buvo svarbesnės už Stokholme 
vykstančias varžybas". 

* Rus i jos ž i n i a s k l a i d a 
š iomis d i enomis n e s t o k o j a 
lietuviškų akcentų, tačiau pre
zidentinį skandalą jau užgožė 
sportas. Maskviečių kova su 
„Žalgiriu" turi gilias istorines 
šaknis. Šių komandų rungtynės 
būdavo pagrindinėmis SSRS 
čempionatų intrigomis. A. Sa
bonis prasitarė Rusijos žinia-
sklaidai apie Europai rengiama 
naują Griunvaldą. 

* T a r p t a u t i n ė s m ė g ė j u 
l e n g v o s i o s a t l e t i k o s fede
rac i jos paskelbtame naujame 
planetos sportininkų sąraše 
ant ras tarp pajėgiausių disko 
metikų tebėra olimpinis bei pa
saulio čempionas Virgilijus 
Alekna (1,350 tšk.). 

Naujausios 
žinios 

* P r ez iden tu i gali t e k t i 
d a r k a r t a l iudyti p r o k u r o 
r a m s . 

* Vi ln iaus oro u o s t a s a t 
l e i s t a s nuo 3 7 mln. litų delspi
nigių 

* V y r i a u s y b ė p a r ė m ė 
n u o s p r o g i m o n u k e n t ė j u 
s ius ukmergiškius. 

Prezidentas Vatikanui a p s k u n d ė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios v a d o v u s 

V i l n i u s , gruodžio 17 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas Šventojo Sosto nuncijui 
Lietuvoje, arkivyskupui Peter 
Stephen Zurbriggen perdavė 
Lietuvos Bažnyčios vadovus 
kaltinantį laišką. 

Antradienį įvykęs susitiki
mas nebuvo numatytas oficia
lioje prezidento darbotvarkėje. 

Prezidento atstovė spaudai 
Jūra tė Overlingienė teigė, kad 
nuncijus Prezidentūroje lankėsi 
R. Pakso kvietimu. „Tai buvo 
draugiškas kvietimas pasikal
bėti. Su nuncijumi prezidentas 
aptarė dabartine situaciją Lie
tuvoje", teigė J. Overlingienė. Ji 

teigė nieko nežinanti apie kokio 
nors laiško perdavimą, tačiau 
gerai informuoti šaltiniai BNS 
patvirtino, kad prezidentas 
nuncijui perdavė laiško, kurį 
penktadienį R. Paksas nusiuntė 
Bažnyčios hierarchams — kar
dinolui Audriui Juozui Bačkiui 
ir arkivyskupui Sigitui Tamke-
vičiui, kopiją. 

Šiame laiške prezidentas 
rašo: ..Mane labai nustebino jū
sų laiškas. Man nesuprantamas 
jūsų, Lietuvos Bažnyčios hierar-
chų. noras dalyvauti mano opo
nentų surežisuotame politinia
me spektaklyje ir prisidėti prie 
revanšo siekiančių politikų ke

liamos sumaišties valstybėje". 
Šis laiškas buvo prezidento 

atsakymas į kardinolo A. J . Bač-
kio ir arkivyskupo S. Tamkevi-
čiaus laišką, kuriame Bažnyčios 
vadovai prašė prezidento „įsi
klausyti į savo sąžinės balsą ir 
pasielgti taip, kaip reikalauja 
bendrasis gėris, o ne asfneniniai 
ar grupiniai interesai". 

BNS šaltiniu teiginiu, prezi
dentas prašė šį laišką perduot i 
popiežiui Jonui Pauliui II. 

Maždaug 80 proc Lietuvos 
gyventoji) laiko šarve kata l ika is , 
paties R. Pakso šeima a tv i ra i 
demonstruoja pam; 'durną. 

Praėjusią savaite preziden

t a s pareiškė, kad „Bažnyčia — 
ne vien tik Bažnyčios vadovai", 
o susitikime su Telšių visuome
ne pirmadienį paprašė aiškiai 
skirt i šias dvi sąvokas. 

R. Paksui delsiant įsiklau
syti į Bažnyčios, ta ip pat Seimo 
ir vyriausybės vadovų bei opozi
cijos rag in imus ats is ta tydint i , 
prieš jį p r adedamas parlamen
t inės apkal tos procesas, kuris 
gali užtrukti keletą mėnesių. 

R Paksas kartoja esąs ne
kal tas ir teigia neket inąs atsi
statydinti . Pastarosiomis savai
tėmis j is važinėja po Lietuvą į 
susi t ikimus su rinkėjais ir aiš
kina j iems esąs nekal tas . 

Kauno arkivyskupijos kunigai: 
prezidentas skaldo Bažnyčią 
K a u n a s , gruodžio 17 d. 

(BNS) — Mėginimas a t sk i r t i 
ganytojus nuo visos Bažnyčios 
yra tiesioginis Bažnyčios skal
dymas ir tampa nusikal t imu 
prieš Bažnyčios vienybę, teigia
ma trečiadienį. vykusiame /Kau-
no arkivyskupijos kunigų eili
niame susirinkime. 

Jame, be kita ko, diskutuo
ta apie Bažnyčios nuos ta tą 
Lietuvoje susiklosčiusios politi
nės bei visuomeninės kr izės 
akivaizdoje. 

Kunigų nuomone, preziden

to Rolando Pakso viešas pareiš
kimas, esą „keli hierarchai yra 
viena, o Bažnyčia — kita", gali 
būti vertinamas kaip „Bažny
čios prigimties visiškas nesu
vokimas arba sąmoninga pas
tanga skaldyti tikinčiųjų bend
ruomenę", pranešė Kauno arki
vyskupijos ats tovas spaudai 
Darius Chmieliauskas. 

Pranešime pažymima, kad 
vyskupo ta rnys tė Bažnyčioje 
suprantama vienareikšmiškai: 
„ten, kur vyskupas — ten ir 
Bažnvčia". 

Seimo NATO reikalų komisija 
paragino prezidentą atsistatydinti 

Pajūryje s iau tus i audra v ė l g r i o v ė P a l a n g o s k o p a s 
Vi ln ius , gruodžio 17 d. 

(BNS) — Kaip rašo dienraštis 
„Lietuvos žinios", pirmadienį 
pajūryje siautusios bangos iš-
gremžė šiaurinę paplūdimio da
lį, kurioje Kretingos miškinin
kai ką tik baigė tvirtinimo dar
bus. 

Anksčiau manyta, kad šakų 
klojimais sutvirtintos Palangos 
kopos atsispirs jūros mėgini
mams pasiglemžti krantą, bet 
dabar manoma, jog šios priemo
nės kranto nuo audrų neapsau
gos. Nepaisant to, laikomasi 
nuostatos, kad geriau kopas su
tvirtinti šakomis, negu nedary
ti nieko. 

Pirmoji nestipri žiemos vėt
ra parodė, jog šakų klojiniai nė
ra t inkama apsauga nuo jūros 
veržimosi į krantą, todėl baimi
namasi , kad bangos smėlio 
skardžius, esant stipresniam 
vėjui, skalaus ir ateityje. 

N u k e l t a į 5 ps l . Palangos paplūdimys po audros. Juozo Baltiejaus CEita) r.uotr. 

V i l n i u s , gruodžio 17 d. 
(BNS) — Seimo NATO reikalų 
komisija trečiadienį netiesiogiai 
parag ino prezidentą Rolandą 
Paksą atsistatydinti , kadangi 
j is negali vykdyti savo, kaip už
sienio politikos vadovo, pareigų. 

Komisija savo kreipimesi , 
kur iam pritarė septyni iš aš
tuonių posėdyje dalyvavusių jos 
narių, prašo prezidentą „savo 
veiksmais bei neveikimu ne
ska t in t i didėjančios Lietuvos 
tarptaut inės izoliacijos ir negi
linti visuomenės susiskaldymo". 

„Aš abejoju, ar prezidentas, 
kaip užsienio politikos koordi
natorius, turi galimybes vykdy
ti savo pareigas", sakė komisijos 
posėdyje jos pirmininkas social
l iberalas Vaclovas Stankevi
čius, pasiūlęs priimti tokį krei
pimąsi. 

„Prezidentas yra sudėtingo
je situacijoje tarptaut iniu po
žiūriu", pritarė jam Seimo pir
mininko pavaduotojas socialde
mokratas Vytenis Andriukaitis. 

V. Stankevičius pažymėjo, 
jog dėl prezidentą krečiančio 
skandalo kol kas nekyla grėsmė 
valstybės stojimui į NATO, bet 
pažymėjo, jog „Lietuva links
niuojama visose NATO valsty
bėse". 

Komisijos nariai pasiūlė pa
kviesti į posėdį krašto apsaugos 
ir užsienio reikalų ministrus Li
ną Linkevičių ir Antaną Valionį 
išklausyti informaciją apie Pre
zidentūros skandalo galimą 
įtaką valstybės stojimui į 
NATO. 

NATO komisija ta ip pat 
ketina svarstyti klausimą dėl 
slaptos informacijos „nutekėji
mo" iš Prezidentūros. 

Komisijos posėdyje daly
vavęs Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininkas 
Alvydas Sadeckas pareiškė, jog 
tai „kelia rimtą susirūpinimą". 

Tinkama slaptos informaci
jos apsauga yra vienas iš NATO 
reikalavimų stojančioms valsty
bėms. 

Prezidentas ragina „padėti 
tašką" „Mažeikių naftos" byloje 

Vi ln iu s , gruodžio 17 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas trečiadieni paragino ge
neralinį prokurorą Antaną Kli
mavičių paspartinti su „Mažei
kių naftos" turto grobstymu su
sijusios bylos perdavimą teis
mui. 

A. Klimavičius po susitiki
mo apgailestaudamas teigė, kad 
dėl didelės bylos apimties nebus 
spėta perduoti teismui iki metu 
pabaigos, kaip tikėjosi. 

Tokį pažada prokuroras tei
gė davęs prezidentui dar rug
pjūčio mėnesi, kai Prezidentū
roje lankėsi kartu su Mažeikių 

rajono apylinkės prokuratūros 
vyriausiuoju prokuroru 
Jurijumi Malininu. 

Šioje byloje keli buvę minis
trai ir viceministras įtariami 
dėl milijoninės žalos padarymo 
privatizuojant „Mažeikių naf
tą", tačiau A. Klimavičius atsi
sakė įvardinti įtariamuosius. 

Žinia-sklaidos teigimu, įtari
mai pareikšti buvusiam valdy
mo reformų ir savivaldybių rei
kalų ministrui Sigitui Kakčiui, 
susisiekimo ministrui Rimantui 
Didžiokui ir ūkio viceministrui 
Antanui Bartuliui 

Nukelta j 5 psl . 

P r e z i d e n t o p a t a r ė j a i 
ir s a u g u m o 

p a r e i g ū n a i p a ž e i d ė 
į s t a tymą 

V i l n i u s , gruodžio 17 d. 
(BNS) — Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komi te tas 
'NSGK) trečiadienį pažymėjo, 
jog tiek prezidento pa ta rė ja i 
prašydami pateikti informaciją 
apie asmenis, tiek ir Specialių
jų tyrimų tarnybos (STT) pa
reigūnai, teikdami šią informa
ciją, pažeidė Korupcijos preven
cijos įstatymą. 

Tuometinis prezidento Ro
lando Pakso patarėjas Remigi
jus Ačas ir prezidento pa ta rė jas 
saugumo klausimais E. Vait
kus N u k e l t a į 5 p s l . 

Rusija grasina įvesti nepalankų 
Lietuvai muitų režimą 

V i l n i u s , gruodžio 17 d. 
(Elta) — Rusijos grasinimai nuo 
stojimo į Europos Sąjungą tai
kyti naujai įstojusioms valsty
bėms patį nepalankiausią mui
tų režimą — ne daugiau kaip 
derybų t r iukas , ramina diplo
matai . 

Derybose su Europos Sąjun
ga išsakyta nuos ta ta dešimčiai 
naujų ES valstybių taikyti au
tonominį muitų režimą reikštų, 
kad įvežant p rekes į Rusiją, 
joms galiotų dvigubi muitų įkai
niai. 

„Nuo stojimo į Europos Są
junga Rusija tu rė s taikyti Lie

tuvai tokį režimą, koks galioja 
Europos Sąjungos šalims — įsi
galioja partnerystės ir bendra
vimo sutart is tarp Rusijos ir 
Europos Sąjungos, kuri nus ta to 
didžiausio palankumo režimą. 
J ie privalo tą daryti pagal su
tar t ies nuostatas", Rusijos gra
sinimą kategoriškai atmetė Už
sienio reikalų ministerijos Eko
nomikos departamento direkto
rius Raimundas Karoblis. 

Jeigu grasinimas vis dėlto 
būtų įgyvendintas — Lietuvos 
ekonomikai būtų suduotas 
skaudus smūgis. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Apkaltą prezidentui 
parėmusiems 
seimūnams — 

tualetinis popierius 
Vilnius, gruodžio 17 d. 

(BNS) — Siūlymą surengti ap
kaltą prezidentui parėmę par
lamentarai, tarp jų ir Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, trečiadienį ryte buvo apdo
vanoti tualetinio popieriaus ri
tinėliais su užrašu „Elito ypa
tingasis". 

Vadovybės apsaugos depar
tamento (VAD) pareigūnams 
peržiūrėjus Seimo rūmuose 
įrengtų vaizdo kamerų įrašus, 
buvo nustatyta, jog popierių į 
parlamentarų pašto dėžutes 
išdėliojo N u k e l t a į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiants AFP HBLUŪU, AP. fnterta*. JTAR-TASS. £*«$ 

žinių agerstOR* pranešimais) 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Negaluojantis 

popiežius Jonas Paulius II tre
čiadienį surengė paskut inę 
šiais metais bendrąją audienci 
ją, kurios metu atrodė palygin
ti žvalus, tačiau savarankiškai 
perskaitė tik pusę kreipimosi, 
skirto 10,000 piligrimų, susi
rinkusių iš viso pasaulio. 83 
metų popiežius, kurio sveikata 
artėjant įtemptam Kalėdų lai
kotarpiui vel atidžiai stebima, 
baigiantis audiencijai, pritruko 
jėgų išsakyti visus kalėdinius 
sveikinimus tikintiesiems. 

Ber lynas . Vokietija. Pran
cūzija ir JAV, po specialaus 
JAV pasiuntinio James Baker 
apsilankymo šiose dviejų karo 
Irake priešininkių sostinėse, 
antradienį paskelbė, jog yra 
pasirengusios nurašyti reikš
mingą Irako skolos dalį. „Skolų 
nurašymas yra vienas esminių 

dalykų, siekiant Irako žmo
nėms suteikti progą atstatyti 
laisvą ir klestinčią valstybę", 
te idama bendrame JAV pr 
dento George W. Bush. Pran
cūzijos prezidento Jacques Chi-
rac ir Vokietijos kanclerio Ger-
hard Schroeder pareiškime. Dėl 
120 mlrd. doleriu siekian 
Irako skolos sumažinimo dy
džio bus susitarta vėliau. 

Br iuse l i s . Iš NATO gene
ralinio sekretoriaus posto po 
ketverių darbo metų pasitrau
kiantis George Robertson tre
čiadienį pakartojo, joe NATO 
turėtų ruoštis, jei tik prireiktų, 
imtis svarbesnio vaidmens Ira
ke. Visada atvirai kalbantis 
škotas G. Robertson taip pat 
paragino sąjungą toliau stip
rinti savo vaidmenį už Europos 
ribų ir sektinu pavyzdžiu nu
rodė šiais metais NATO perim
tą taikdarišką misiją Afganis
tane. 

Ta l inas . Estijoje nuo 2004 
aus ie 1 d. už nusikal t i 

mus, susijusius su narko t ika i s , 
bus baudžiama kalėjimu iki 20 
metų arba iki gyvos galvos. 

P a r y ž i u s . Prancūzijos pre
zidentas Jacųma Chirac trečia
dienį paragino priimti įstaty
mą, draudžiantį va l s tyb in iu 
mokvklu moksleiviams nešioti 
musulmoniškus šydus, žydiš
kas šlikes ar didelius krikščio
nišku* kryžius. „Tiesa sakan t , 
manau, knd apdarai arba sim
boliai, atvirai demonstruojan
tys priklausymą kuriai nors re
ligijai, mokyklose tur i būti už
drausti", sakė J. Chirac. 

Varšuva . Lenkijos Užsie
nio reikalų ministerija mano . 
jog artimiausiu metu l enkams 
bus sušvelnintas JAV vizų ga
vimo režimas. Nors pačios vizos 
kol kas panaikintos nebus , ta 
čiau >Ta vilties, jog į JAV vyk
stančių lenkų t ikr in imas bus 
atliekamas Lenkijos oro uos
tuose Dabar gana dažnai pasi
taiko, jog lenkai, nuskr ido į 
JAV. yra grąžinami atgal ne
nurodžius jokių konkreč ių 

priežasčių Tai reiškia, jog 
sk rėkdantysis ne tik sumokėjo 
už vizą. kuri kainuoja 50 dole
rių, bet ir be reikalo išleido pi
nigus kelionei lėktuvu. 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas Geotfje W Bush antra
dieni pareiškė, kad buvęs Irako 

Sandam Hussein nu
sipelnė mir t ies bausmės už 
žiauru valstybes valdymą, bet 
priimti tokį sprendime, galį Tik 
patys irakiečiai. Sado'am Hus
sein praėjusį šeštadienį netoli 
I rako Tikri to miesto sulaikė 
JAV kariuomenė, kuri jo ieško
jo nuo pavasario. „Jis kankin
tojas ir žudikas, jo aplinkoje 
buvo žaginimo kambariai , jis 
bjaurus t ironas, kuris nusipel
nė bausmes, aukščiausios baus 
mos", sake G. W. Bush. 

V a š i n g t o n a s . Pagal nau
jąjį susitarimą, pasirašyta JAV 
ir Europos Komisijos (EK) ats
tovų, iš Europos Sąjungos (ES) 
valstybių Į JAV vykstančių lėk
tuvų ekipažai turės' iš anksto 
pateikt i JAV valdžiai savo 

keleivių sąrašus. JAV Saugumo 
ministerija patikslino, jog toks 
reikaiavimas taikomas visiems 
iš ES valstybių skrendantiems 
lėktuvams, taip pat JAV ir kitų 
oro bendrovių lėktuvams, at
vykstant iems iš šių Europos 
valstybių. Susitarimas įsigalios 
ateinančių metų sausį. Keleivių 
sąrašai bus saugomi šios minis-

įos archyvuose ne daugiau 
kaip 3.5 metų. Archyvuose duo
menys bus rūšiuojami pagal 34 
pozicijas, kurios, kaip tikimasi, 
leis nustatyti į JAV atvykstan
čių žmonių potencialiai kelia
mą pavojų ir galimą jų ryšį su 
teroristais. Tarp JAV specialią
sias tarnybas dominančių duo
menų yra žmogaus vardas ir 
pavardė, namų adresas, telefo
no ir kredito kortelės numeris , 
taip pat specialių dietų laiky
masis 

N e w York. Žinovai teigia, 
jog JAV dolerio kursas euro at
žvilgiu smuks toliau, nes JAV 
gali nepavykti pri traukti pa
kankamai užsienio investicijų 
einamosios sąskaitos deficitui 
finansuoti. Tarptautinio valiu

tos fondo (TVF) teigimu, doleris 
gali nusilpti dar labiau, nes 
JAV, pirmaujančios t a r p ekono
miškai stiprių valstybių ūkio 
augimo spartos atžvilgiu, susi
duria su sparčiai augančiu ei
namosios sąskaitos deficitu. 
Euro atžvilgiu JAV doleris šie
met nusilpo 15 procentų. 

Vašingtonas . JAV prezi
dentas George Bush pasirašė 
įstatymą, numatantį baudas ir 
įkalinimą už nesankcionuotą 
reklaminių elektroninių laiškų, 
dar vadinamų „spam". platini
mą per internetą. Įstatyme nu
matoma, jog JAV gyventojai 
gali įtraukti savo pavardę į są
rašą žmonių, nenorinčių gauti 
elektroninio „spam". įstatyme 
numatomos didžiulės baudos 
tiems, kurie siųs laiškus su 
reklaminiais pasiūlymais. 

IRAKAS 
Bagdadas . JAV remiama 

Irako valdančioji taryba trečia
dienį nurodė, kad suimtas dik
tatorius Saddam Hussein vis 
dar laikomas Irake ir bus čia 
viešai teisiamas 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

FLORIDOS LIETUVIAI 
NEPAMIRŠO ŠVĖKŠNOS 

Mūsų mokyklos pedagogai 
ir mokiniai žavisi žmonėmis, 
kurie užsiima labdaringa 
veikla. Man teko didelė garbė 
susipažinti su Stasele ir Po
vilu Jančauskais iš St. 
Petersburgo. Aš Staselei 
papasakojau apie savo mokyk
lą, mūsų auklėtinius. Ir ši ma
loni moteris pažadėjo mums 
padėti. Staselė papasakojo 
apie mūsų mokyklą Lietuvos 
Dukterų draugijos St. Peters
burgo Floridos skyriaus na
rėms. Šios draugijos St. 
Petersburgo skyriui vadovau
ja Elena Jasaitienė. Ji atsiun
tė mūsų mokyklai 800 dolerių 
čekį. Šiuos pinigus suaukojo ir 
uždirbo draugijos narės, kurių 
St. Petersburge yra apie 115, 
amžiaus vidurkis 78-82 me

tai. Už šią labdarą mūsų mo
kiniai ir pedagogai esame 
labai dėkingi. Didžiausia 
problema yra užimti vaikus 
laisvalaikiu, sudominti kuo 
nors. Daugiau negu pusė 
mokinių yra berniukai. Jiems 
pat inka klausytis muzikos, 
daryti įrašus. Todėl 5-10 
klasių mokiniams nupirkom 
po magnetofoną iš paaukotų 
pinigų. Už didžiąją dalį pinigų 
sumos įrengėm kompiuterinių 
žaidimų kambarį, muzikos 
terapijos kabinetui nupirkome 
videojuostų, kompiuterinių 
diskų, pirkome prizus, rūbus. 
Gavome keletą dėžių su pata
lyne, rūbais, rašymo priemo
nėm. 

Norėčiau plačiau parašyti 
apie mūsų mokyklą. Švėkšnos 

Švėkšnos mokyklos 9 kl. mokiniai su auklėtoja V. Nogniene prie s ignataro 
prel. K. Šaulio koplytstulpio. 

Romualdas Zaluba. 

VVashington, DC, mažas 
lietuvių telkinys vėl turėjo 
tarti sudiev vienam ilgame-
čiui šio telkinio gyventojui, 
kai 2003 m. birželio 27 d. am
žinybėn iškeliavo dr. Romual
das Zaluba. Atsisveikinom, 
dar kartą su juo rugpjūčio 28 
d., kai Washington Lietuvių 
misijoje, pradedant šį sezoną 
pirmosios šv. Mišios aukotos 
už dr. Romualdą Zaluba. Mi
šias aukojo kunigai Vaidotas 
Labašauskas ir Virgilijus Poš-

Švėkšnos sanatorinės internatinės mokyklos pirmokai „balionų ir burbulų" šventėje. 

sanatorinė internatinė mo
kykla yra įsikūrusi gražiame 
Žemaitijos kampelyje, Šilutės 
rajone. netoli Švėkšnos 
miestelio. Vilkėno dvaro ir 
parko teritorijoje. Čia iki 1945 
m. gyveno grafai Plateriai. Po 
karo, grafams pasitraukus į 
užsienį, Vilkėno -dvare buvo 
įkurti vaikų namai. Juose 
buvo apgyvendinti įvairių 
tautybių našlaičiai: ir lietu
viai, ir žydai, ir rusai. Vaikai 
gyveno Vilkėno dvare, o 
mokėsi Švėkšnos vidurinėje 
mokykloje. 1961 m. vaikų 
namai buvo perorganizuoti į 
mokyklą internatą. Čia pra
dėjo gyventi ir mokytis ne tik 
našlaičiai, bet ir vaikai, kurių 
šeimoms buvo sunkios mate
rialinės sąlygos, toli mokykla. 
1967 m. mokykla pakeitė savo 
statusą ir tapo sanatorine 
internatine mokykla vaikams 
su psichoneurologiniais susir
gimais. Pas mus atvyksta mo
kiniai iš visos Lietuvos, ser
gantys psichikos ir elgesio 
susirgimais. Tokia mokykla 
vienintelė visoje Lietuvoje. 
Todėl gyvena, mokosi ir yra 

gydpmi vaikai iš Vilniaus, 
Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio, Tauragės, Trakų, 
Utenos, Elektrėnų, Kretingos, 
Šilutės ir kitų Lietuvos vietų. 
Kiekvienais metais mokinių 
skaičius keičiasi. Šiuo metu 
mokosi 113 mokinių. Iš jų 55 
yra iš socialiai remtinų šeimų, 
kurių dauguma visiškai aso
cialios. Tose šeimose alkoho
lis, smurtas,— kasdienybė. 49 
auklėtiniai — našlaičiai, 
kurių niekas, negloboja. Ir tik 
9 vaikai yra.iš šeimų, kurias 
pas mus įprasta vadinti nor
maliomis. Vaikai turi elgesio 
sutrikimų, dauguma serga 
depresija, šizofrenija, linkę į 
savižudybę. Mokiniai gauna 
medikamentinį gydymą. Su 
jais dirba psichologas, soc. 
pedagogas, slaugytojos. Gydy
toja psichiatrė skiria muzikos, 
kvapų-terapijos seansus, kur 
vaikai klausosi muzikos, žiūri 
teigiamas emocijas keliančius 
filmus. Tam tikslui esame 
įrengę muzikos terapijos kam
barį. Mūsų auklėtiniai labai 
sudėtingos asmenybės, nepri
tapę prie savo bendraamžių 

savose mokyklose, patyrę 
smurtą ir prievartą šeimose. 
Labai svarbu yra užimti 
vaikus laisvalaikiu, sudominti 
juos veikla. Mokiniai pagal 
savo pomėgius gali lankyti 
krepšinio, meistrystės, dailės, 
darbščiųjų rankų, infor
matikos ir kt. būrelius. 

Mes esame dėkingi vi
siems, kurie supranta, kad su 
tokiais mokiniais dirbti ne
lengva ir kurie mus paremia. 
Gaila, jog vyrauja tokia nuo
monė, kad padėti reikia tik 
vaikų globos namų auklėti
niams, nors mūsų ugdytiniams 
taip pat reikia paramos. Todėl 
nuoširdžiai dėkoju visų mūsų 
mokinių ir pedagogų vardu 
mieloms Lietuvos Dukterų 
draugijos Floridos skyriaus 
St. Petersburgo narėms už 
materialinę pagalbą ir ti
kimės, kad mūsų draugystė 
nenutrūks. O gal atsiras žmo
nių, kuriems pasirodys, kad 
mūsų vaikai verti dėmesio ir 
norės jiems padėti. — būtume 
labai dėkingi. 

Bi ru tė Š imkuvienė 

ATSISVEIKINOM SU DR. ROMUALDU ZALUBA 
kus. Mišių metu aukas nešė 
dr. Romualdo Zalubos sūnus 
Paulius su žmona Joana. Mi
šiose dalyvavo dr. Romualdo 
našlė, jo gyvenimo draugė ir 
palydovė, Aleksandra Zalu-
bienė. 

Dr. Romualdas Zaluba ir 
jo žmona Aleksandra uoliai 
lankė bei rėmė šią lietuvių 
misiją ir, kol sveikata leido, 
jie buvo nuolatiniai Mišių 
dalyviai, misijos nariai. Dr. 
Zalubos šeima buvo viena pir
mųjų Washingtono lietuvių 
telkinio gyventojų. Šeima 
atsikėlė 1951 m. iš Rochester, 
NY, kur dr. Zaluba Rochester 
Nazareth kolegijoj dėstė 
matematiką nuo pat atvyki
mo į Ameriką 1949 metais. 
Atsikėlus į Washington rajo
ną, šeima uoliai įsijungė į tuo 
metu besikuriantį lietuvių 
telkinio gyvenimą. Dr. Zaluba 
ir žmona Aleksandra pri
klausė ateitininkų organizaci
jai , kurioje dr. Zaluba ėjo 
įvairias pareigas. Ateitininkų 
organizacija dr. Zaluba gerbė, 
mylėjo ir rėmė visą gyvenimą. 
Per atsisveikinimą sūnus 

Paulius teigė, kad „Tėvas ne
paprastai mylėjo Dievą, kuris 
per visą gyvenimą teikė jam 
daug malonių". Tai šios orga
nizacijos principai ir idėjos bu
vo įpintos į jo gyvenimą. Nes, 
kaip sūnus Paulius pasakojo, 
kai karo metu jie atsidūrė 
Vokietijoje, juos priglaudė 
viena nuostabi vokiečių šeima, 
kuri dalinosi su jais viskuo, ką 
turėjo. Čia jo tėvas tikrai jautė 
Dievo globą. Gyvendama 
Amerikoje, dr. Zalubos šeima 
niekad nepamiršo tos gera
darės šeimos Vokietijoje ir 
nuolatos ją rėmė. 

Lietuvių Enciklopedijoj 35-
tam tome galima rasti ir šio 
kilnaus lietuvio, mokslininko 
biografiją, jo pasiektus moks
linius darbus. Šypsena ir 
draugiškumas lydėjo jį visą 
gyvenimą, net ir, sveikatai 
pablogėjus, kai jis jau negalėjo 
dalyvauti VVashington lietuvių 
susibūrimuose, tačiau aplan
kius jį namuose, su šypsena 
sutikdavo svečią, o jo žmona 
Aleksandra su džiaugsmu 
svečią vaišindavo. Iš jų abiejų 
tryško svetingumas, šiluma ir 

draugiškumas. 
Dr. Romualdas Zaluba bu

vo mokslo žmogus. Atsikėlęs į 
VVashington, dėstė matema
tiką garsiajam Georgetovvn 
universitete. Tuo pačiu laiku 
dirbo The National Bureau of 
Standarts įstaigoje. Šalia visų 
darbų jis dar rado laiko studi
juoti tame pačiame univer
sitete. Įsigijo filosofijos dr. 
laipsnį iš astrofizikos. Jo mok
slo disertacija buvo „Tyrinė
jimas silpnų saulės spektro 
linijų tarp 5000+6000 A". Šis 
mokslo darbas buvo išspaus
dintas „Astrophysical Journal" 
1956 m. Daug mokslinių 
straipsnių yra paskelbęs tos 
srities moksliniuose žurnaluo
se: „Astrophysical Journal", 
„NBS Journal of Research", 
„Journal of Optical Society". 
Taip pat jo straipsnius spaus
dino „Gamtoje", „Aiduose", 
„Drauge", „Technikos žodyje". 
Dirbdamas The National 
Bureau of Standarts įstaigoje, 
ji tyrė elementų spektrus ir jų 
elektroninę struktūrą. Kartu 
su W. C. Martin ir L. Hagah 
1978 m. išleido knygą _Atomic 

Energy Levels — The Rare 
Earth Elements". Nuo 1979 m. 
drauge su W. C. Martin 
nagrinėjo trečiojo periodo ele
mentų spektrus. Ši serija 
darbų buvo išspausdinta 
„Journal of Physical and 
Chemical Reference Data". 
Dar daug nesuminėta dr. 
Zalubos mokslinių darbų, 
kuriems jis buvo atsidavęs 
visą savo gyvenimą. Nors taip 
aukštai pakilęs savo moksli
niuose pasiekimuose, jis liko 
labai kuklus, nekalbėjo apie 
savo pasiekimus, bet dažnai 
pagirdavo ir gėrėdavosi kitų 
darbais, pasiekimais. 

Romualdas Zaluba gimė 
1911 m. liepos 20 d. Sriubiš-
kių kaime, Pandėlio valsčiuje, 
Rokiškio apskrityje. 1927 m. 
baigė Skapiškio vidurinę mo
kyklą, 1931 m. Rokiškio gim
naziją, o 1936 m. VDU mate
matikos-gamtos fakulteto ma
tematikos skyrių. Priklausė 
Kęstučio korporacijai. Dirbo 
Lietuvos Banke, buvo Vilniaus 
universiteto astronomijos kated
ros asistentas kartu ir Vil
niaus amatų mokytojų institu-
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to inspektorius. Susipažino su 
Aleksandra Malinauskaite, 
kuri studijavo Belgijoj komer
ciją ir taip pat dirbo Lietuvos 
Banke. Jie vedė 1939 m. Gimė 
sūnus Paulius, ir jauna šeima 
karo metu pasitraukė į Vo
kietiją. Vėliau pateko į Kemp-
teno lietuvių stovyklą, kurioje 
1945—1949 m. dirbo Kempte-
no lietuvių gimnazijos direkto
rium ir matematikos mokyto
ju. Ten pat dėstė matematiką 
ir Aukštuosius technikos kur
sus. Vokietijoje įsijungė į šal
pos darbą ir buvo lietuvių 
„Caritas" centro pirmininkas, 
organizavo „Caritas" veiklą 
lietuvių stovyklose Vokietijoje. 
Gyvendami Washington, abu 
su žmona priklausė BALFo ir 
LB organizacijoms. 

Dr. Romualdas Zaluba per 
visą savo gyvenimą domėjosi 
lietuvių veikla, mylėjo Lietuvą 
ir ja rūpinosi. Padėjo savo 
Lietuvoje likusiai šeimai. Užau
gino sūnų Paulių, sulaukė 
anūkų, kurie baigė aukštuo
sius mokslus ir sukūrė šeimas. 
Visais jais rūpinosi, skatino 
eiti į mokslą ir džiaugėsi jų 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
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4560 W. 103rd. St-
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

pasiekimais. 
Dr. Romualdas Zaluba 

buvo palaidotas Ceder Hill ka
pinėse, Washington, D.C., kur 
amžinam poilsiui jau atgulė jo 
draugai ir pažįstami — kalbi
ninkas Leonardas Dambriū-
nas, dr. Domas Krivickas, 
Gražina Krivickienė-Gustaity-
tė, dr. Lėlė Liatukienė, poetas 
Henrikas Radauskas ir daug kitų. 

Dr. Romualdui baigus šią 
žemišką kelionę, šeima prašė, 
kad aukos būtų nukreiptos 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserims, Putnam CT. Ir kaip 
seselė M. Paulė savo padėkos 
laiškelyje rašė: „Jauni gali 
iškeliauti amžinybėn, o vyres
nieji turi iškeliauti. Tai gyve
nimo tikrovė. Bet mums, 
likusiems, atsiskyrimas labai 
skaudus. Ačiū Dievui už Jo 
Amžinojo gyvenimo pažadą! 
Kada nors vėl susitiksime, ir 
koks bus džiaugsmas, ar ne?" 
Tad, lai ši viltis, džiaugsmas ir 
gražūs dr. Romualdo Zalubos 
prisiminimai lydi visą Zalubų 
šeimą. 

Elvyra Vodopalienė 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 85 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Š. m. lapkričio 30 d. Šv. 

Antano parapijos patalpose, 
Detroit, MI, buvo švęstas 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 85 metų sukakties minėji
mas. Šv. Mišios buvo auko
jamos už žuvusius savanorius, 
karius, partizanus, šaulius. 
Mišias užprašė ramovėnai, 
šauliai, birutietės bei Dariaus 
ir Girėno klubas. Organiza
cijos dalyvavo su vėliavomis, 
kurias bažnyčioje lydėjo Švy
turio jūrų šaulių kuopos vadas 
ir Lietuvos Šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas Mykolas Aba
rius. Skaitinius skaitė Anta
nas Osteika, Mišių metu gra

žiai giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio. Klebonas ir Lietuvos 
šaulių sąjungos išeivijoje vy
riausias kapelionas kun. Al
fonsas Babonas pasakė šventei 
skirtą pamokslą. Aukas auko
jimui atnešė centro valdybos 
sekre torė Onutė Abar ienė 
ir spaudos informacijos va
dovė Regina Juškai tė-Švo-
bienė. 

Po šv. Mišių vyko minėji
mas parapijos salėje, kurioje 
dalyvavo gražus būrelis žmo
nių. Salę puošė Mykolo Aba
riaus specialiai padarytas pla
katas su užrašu: „Jus savo gy

vybę aukojot Lietuvai". Lie
tuvos Šaulių sąjungos išeivijo
je vadas ir Švyturio jūrų 
šaulių kuopos vadas Mykolas 
Abarius atidarė minėjimą, dė
kodamas visiems už gausų at
silankymą. Dalyvavo Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas 
Michigan Jurgis Jurgutis su 
žmona dailininke Danguole 
Jurgutiene. Kun. Alfonsas Ba
bonas sukalbėjo invokaciją. Po 
to buvo kovose dėl Lietuvos 
laisvės žuvusiųjų pagerbimas, 
vyko žymenų įteikimas. 
Antrojo laipsnio šaulių sąjun
gos pasižymėjimo ženklu ir 
žymeniu už nuopelnus Šaulių 

sąjungai buvo apdovanota 
Regina Juškaitė-Švobienė. 
Trečiojo laipsnio šaulių sąjun
gos pasižymėjimo ženklu ir 
žymeniu už nuopelnus šaulių 
sąjungai apdovanoti Juozas 
Jakunskas ir Algis Macio-
nis. 

LŠSI vadas Mykolas Aba
rius apibūdino praėjusį visuo
tinį šaulių suvažiavimą, kuris 
vyko Kaune š.m. lapkričio pra
džioje. Dalyvavo apie 300 dele
gatų. Šiuo laiku Lietuvoje yra 
daugiau negu 9,000 šaulių, o 
jaunų šaulių skaičius siekia 
per 6,000. Šaulių rinktinių yra 
1,000. Mūsų gretos mažėja, 

bet nauji šauliai įstoja į orga
nizaciją ir aktyviai reiškiasi. 
Džiaugiamės, kad galime ir 
bendrauti su jais. Buvo išrink
ta nauja vienuolikos asmenų 
centro valdyba, kuriai pirmi
ninkauja vadas pik. ltn. Juo
zas Širvinskas. Išrinkta 5 as
menų kontrolės komisija ir 7 
asmenų garbės teismas. Nauja 
valdyba pasiruošusi sąžiningai 
atlikti savo pareigas ateinan
tiems trejiems metams. 

Toliau vadas M. Abarius 
painformavo, kad Lietuvos 
kariuomenė bus perorganizuo
ta 2003 m. — 2008 m. ir 
kareivių skaičius sumažės iki 

5,000. Galime dž iaugt i s , 
kad Lietuvos kar ia i yra 
n a r s ū s ir yra pas i ruošę 
kraštą ginti . 

Naujai įsteigtas merginų 
ansamblis, vadovaujamas Jo
lantos Janutytės, atliko meni
nę programos dalį. Jaunos ir 
energingos ansamblio dalyvės: 
Kristina Alamai, Ina Hudson, 
Eglė Garbenis, Jolanta Janu-
tytė, Birutė Pavlovkienė ir 
Lina Ubartaitė, padainavo tris 
dainas — „Lietuva", „Pašauk 
mane" ir „Mes išliksim jauni". 
Joms pianinu akompanavo 
Adelė Simaitytė. Publika gra
žiai atsiliepė ilgais plojimais. 

Rengėjų vardu vadas My
kolas Abarius padėkojo kun. 
Alfonsui Babonui už aukotas 
šv. Mišias, pamokslą ir invo
kaciją, muz. Stasiui Sližiui už 
vargonavimą ir giedojimą Mi
šių metu, vėliavų tarnybai, 
Jolantai Janutytei ir merginų 
ansambliui už meninės dalies 
atlikimą, ir gausiems šios 
šventės dalyviams. Minėjimo 
užbaigimui buvo pakvies
tas muz. Stasys Sližys ir vi
si dalyviai giedojo Tautos 
himną. 

Po to vyko malonus daly
vių pabendravimas. 

Regina Juškaitė-Švobienė 
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mailto:skelbimai@draugas.org


KAIP VATIKANAS SUSITAIKĖ SU IZRAELIU 
ALEKSAS VITKUS 

Šių metų pabaigoje sueis 
10 metų, kai šventasis Sostas 
ir Izraelio vyriausybė pasirašė 
„Pagrindinę sutartį", pagal 
kurią Izraelio valstybėje buvo 
sunormuota legali Katalikų 
Bažnyčios pozicija ir apibūdin
tas abiejų pusių diplomatinis 
bendradarbiavimas. Sutartis 
buvo pasirašyta gruodžio 30 
dieną. Pasaulis ją pradžioje 
suprato, kaip vieną didžiųjų 
popiežiaus Jono Pauliaus II dip
lomatinių laimėjimų, nutie-
susių visai naują žydų-katali-
kų bendravimo istorijos kelią. 

Panašaus susitarimo dėl 
Bažnyčios teisių Lietuvoje 
kažkada ieškojo ir popiežiaus 
Pijaus XI diplomatai. Deja, ir 
jiems ne iš karto tai pavyko. 
Kai 1925 m. vasarį šventasis 
Sostas pasirašė su Lenkija kon
kordatą, pripažinusį lenkų 
okupuotą Vilnių Lenkijai, pre
zidento K. Griniaus valdžia iš 
Lietuvos ištrėmė Vatikano 
atstovą Antonino Zecchini, ir 
tik po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo, kai valdžią perėmė 
tautininkai, beveik po metų, 
1927 metų rugsėjo 27, Lie
tuvos valdžia pasirašė su Vati
kanu Bažnyčiai palankų kon
kordatą. Bet grįžkime prie 
Izraelio. 

Tuometinės Vatikano-Iz-
raelio derybos vyko ilgoką lai
ką. Vatikano valstybės derybų 
metu pagrindinis atstovas bu
vo apaštališkasis delegatas 
Jeruzalei ir Palestinai arki-
vysk. Montezemolo, kuris savo 
atsiminimuose prisipažįsta, 
kad būdavo prieinama prie 
nemažų nuomonių skirtumų, 
kurie ne vieną kartą grėsmin
gai privesdavo prie pokalbių 
nutraukimo. Reikėjo didelio 
diplomatinio takto ir pastan
gų, kad to išvengti. Kadangi 
arkivyskupas nuolat konsul-
tuodavosi su popiežiumi, to 
takto iš katalikų pusės nieka
da netrūko, nors pats Jonas 
Paulius II laimingą derybų 
baigmę priskiria tik istoriniam 
sutapimui ir pačiai Apvaizdai. 

Aišku, Bažnyčios atstovai, 
suprasdami, kad jie atstovau
ja jos legaliems reikalams 
Kristaus gimtoje žemėje, kur 
prieš 2000 metų buvo įvykęs 
toks istorinis žmonijos išgany
mas, turėjo nemažai vargo, kol 
žydai sutiko su jų bent pačiais 
svarbiausiais ir neginčytinais 
reikalavimais. Reikia prisi
minti, kad Bažnyčios reikalų 
gynimas Šventojoje Žemėje 
siekia į praeitį iki 638 metų, 
kai ją užkariavo naujojo Ma

hometo mokslo ir tikybos pa
sekėjai. Taip praėjo keli šim
tai metų, vykstant beveik nuo
latinėms deryboms. 

Antrojo tūkstantmečio pra
džioje, užuot taikingų derybų, 
prasidėjo vadinamieji Kry
žiaus karai, kai 1091 m. po
piežius Urbonas II nutarė Šven
tąją Žemę išvaduoti iš musul
monų. Jie sušaukė Vakarų 
Europos karius į didelę kariuo
menę žygiuoti prieš „neti
kėlius". Karai nebuvo labai 
sėkmingi, ir jie tęsėsi per 200 
metų, kol pagaliau visiškai su
stojo. Kaip žinome iš Lietuvos 
istorijos, viena tokių kariaunų 
grupių ar ordinų, Palestinoje 
netekusi „darbo", kviečiama 
lenkų Mazovijos princo Kon
rado, įsikūrė dabartinėje Prū
sijoje, kur turėjo skelbti pago
nims, prūsams ir lietuviams, 
Dievo žodį. 

Maždaug nuo XIV a., kai Pa
lestiną (Šventąją Žemę) perė
mė valdyti Otomanų imperija, 
Bažnyčios valdovai per ilgus 
metus pasirašydavo įvairias 
sutartis, ar su Otomanų sulto
nais, ar vėliau ir su Europos 
valdovais, pagal kurias krikš
čionims būdavo suteikiamos 
bent minimalios laisvės lanky
ti jiems šventąsias vietas. Tai 
tęsėsi iki XIX a. pabaigos, kai 
1898 m. prasidėjo aršus zio-
nizmo judėjimas, kada Austro-
Vengrijos žydas Theodore 
Herzl parašė knygą „Der Ju-
denstaat", kurioje jis siūlė žy
dams kurti Palestinoje savo 
nepriklausomą valstybę. 

Pirmasis pasaulinis karas 
ir jo metu anglų užsienio rei
kalų ministro Arthur Balfour 
paskelbta deklaracija, kad „Jo 
Didenybės vyriausybė" žiūrės 
teigiamai į tokį žydų valstybės 
atstatymą Palestinoje, Vatika
no sekretoriatui sukėlė naujų 
klausimų, kurie dar labiau pa
aštrėjo, kai britams laikinai 
paskirtas mandatas dėl Pales
tinos valdymo po II pasaulinio 
karo radikaliai pasikeitė. 1947 
m. naujai sukurtos Jungtinės 
Tautos nutarė Palestiną pa
dalinti į dvi valstybes, žydų ir 
arabų. Kaip tokiu atveju žydai 
žiūrės į krikščionių teises 
lankyti šventąsias vietas? 

Ruošiant tą JT rezoliuciją, 
buvo numatyta, kad abi naujo
sios valstybės bus politiškai 
nepriklausomos, nors ir turės 
ekonominių ryšių uniją. Tuo 
tarpu pats Jeruzalės miestas 
būtų valdomas tarptautinės 
administracijos. Vatikano at
stovai buvo pakviesti paruošti 
tos pačios Rezoliucijos 181 dalį 
dėl religinių teisių. Buvo ga

rantuotos musulmonų teisės 
Izraelyje, žydų teisės Pales
tinoje ir krikščionių religinės 
teisės abiejose valstybėse. 

Deja, nors atsirado naujai 
ir skubiai susikūrusi Izraelio 
valstybė, dėl įvairių priežasčių 
palestiniečiams tuomet savo 
valstybės nepasisekė sukurti. 
Naujosios žydų valstybės va
dovai, matyt prisimindami 
žiaurius žydų pergyvenimus 
Europoje, į katalikų bendruo
menę žiūrėjo labai nepalan
kiai. Laikina paliaubų linija 
dalino Jeruzalės miestą per 
pusę. Miesto istorinis sena
miestis, įskaitant ir Kristaus 
Kapo bažnyčią (Church of the 
Holy Sepulcher), Betliejus ir 
dauguma kitų šventųjų vietų, 
Apaštališko pasiuntinio sos
tas, Jeruzalės šventąsias vie
tas prižiūrėti turįs pranciško
nų ordinas, viskas liko Jorda
nijos valstybės valdžioje. 

Padėtis pasikeitė po 
trumpo Šešių dienų karo 1967 
m., kai Izraelis staiga užpuolė 
Egiptą, Siriją ir Jordaną, stip
riais smūgiais užėmė Sinajaus 
kraštą, Gazos juostą ir visą 
vakarinį Jordano upės krantą 
f dabar vadinamą Vakarų krantu 
— West Bank). Betliejus ir 
kiti senovės miestai bei visa 
Jeruzalė atiteko žydams, ku
riems 1947 m. JT Rezoliucija 
181, garantuojanti Jeruzalei 
tarptautinę valdą, buvo visiš
kai nepakeliui su jų nedalo
mos valstybės ambicijomis. 

Vatikanas vis dar stengė
si, kad religinės musulmonų, 
žydų bei krikščionių teisės 
būtų ir toliau garantuojamos 
tarptautiniais susitarimais. 
Žydai sutiko tas teises garan
tuoti, bet apibrėžti tik savosios 
valstybės įstatymais. Deja, jau 
1977 m. Izraelio parlamentas, 
Knesset. pravedė įstatymą, 
varžantį bet kokią krikščio
niškų bendruomenių misijų 
veiklą. Roma susirūpino, nors 
ir suprato, kad naujoji Izraelio 
valstybė buvo gana moderni 
demokratija, ir kad krikščio
nims lankyti šventąsias vietas 
vis dėlto buvo laisviau negu ka
daise Otomanų valdos laikais. 

JAV prez. Jimmy Carter 
iniciatyva, 1978 m. buvo priei
ta prie „Camp David" susitari
mo. Egiptas atgavo savo pra
rastą Sinajaus kraštą, bet 
padėtis dėl Jeruzalės liko nepa
sikeitusi. Tais pačiais metais 
naujuoju popiežiumi buvo 
išrinktas Jonas Paulius II. Jis 
gerai žinojo Bažnyčios istoriją 
ir jos seną, gana neigiamą 
pažiūrą į Izraelio valstybę. 
Juk dar prieš I pasaulinį karą 
popiežius Pijus X zionizmo 
kūrėjui Herzl buvo pasakęs, 
kad „Bažnyčia negali jo (vadi
nasi, zionizmo) remti". Nauja
sis popiežius, atrodo, turėjo 
kitokių idėjų. 

Roma neturėjo diplomati
nių ryšių su Izraeliu, bet tai 

nereiškė, kad ji „nepripažino" 
Izraelio valstybės. Juk nebuvo 
galima sakyti, kad šventasis 
Sostas „nepripažino" ir JAV, 
kol tikri diplomatiniai ryšiai 
nebuvo užmegzti 1984 m. Jo
nas Paulius II tikėjo, kad Iz
raelio valdžia būtų gal sukal-
bamesnė, jeigu būtų įmanoma 
atrasti būdą, kaip tokius dip
lomatinius ryšius užmegzti. 
Jis prisiminė, kad jau popie
žius Jonas XXIII, gerai žino
mas, kaip Vatikano II suvažia
vimo autorius, tuoj po savo 
išrinkimo 1958 m., buvo pra
dėjęs naują krikščionių-žydų 
susitaikymo politiką. Jis savo 
pirmąsias popiežiaus Velykų 
apeigas, Didįjį penktadienį, 
pradėjo malda: „Melskimės ir 
už žydus, į kuriuos mūsų 
Dievas pirmiausiai kreipėsi". 
Tradiciniai tas tekstas skam
bėjo taip: „Melskimės ir už 
klastingus žydus..." To teksto 
Jonas XXIII atsisakė. Norėjo 
taikingesnio sugyvenimo su 
žydais ir naujasis popiežius 
Jonas Paulius II. 

Pasiruošimai dėl diploma
tinių ryšių sudarymo prasidėjo 
1991 m. rugpjūtį, kai arki-
vysk. Montezemolo, kartu su 
pranciškonų kunigu Dovydu 
Jaeger, susitiko su Izraelio 
ambasadoriumi Italijai Yitz-
hak Shamir, pagarsėjusiu dėl 
savo aštraus pasakymo, kad 
„lenkai normaliai įgauna anti-
simetizmo dar su motinos pie
nu". Darbas vyko ištisus mė
nesius, per kuriuos kun. Jae
ger turėjo daug bėdos Izraelio 
diplomatams išaiškinti įmant
rų skirtumą tarp tokių sąvo
kų, kaip Katalikų Bažnyčia, 
Apaštališkasis Sostas, Vatika
nas, Vatikano miesto valstybė, 
įvairios Izraelyje veikiančios 
katalikų parapijinės bažnyčios 
ar organizacijos ir pan. 

Kun. Jaeger tam labai ti
ko. Jis gimė Tel Avive. Tėvas 
buvo žydas, o motina — bra
zile, kilusi iš žydiškos giminės. 
Ilgainiui sūnus, nors iš pa
grindų susipažinęs su žydų re
ligija, perėjo į katalikų tikė
jimą, baigė aukštuosius teolo
gijos mokslus Romoje ir tapo 
kanoninės teisės profesoriumi 
Jeruzalėje. Mokėjo hebrajų 
kalbą ir todėl neturėjo vargo 
bendrauti su Izraelio atsto
vais. Posėdžiai vykdavo pakai
tomis Romoje arba Jeruzalėje. 
Nors Izraelio ministras pirmi
ninkas Yitzhak Rabin dėl poli
tinio prestižo labai norėjo už
megzti diplomatinius ryšius 
su Vatikanu, Izraelio biuro
kratai ir politikai vis prieši
nosi, tvirtindami, kad tai būtų 
neįmanoma jau vien dėl 
teologinių skirtumų. 

Artėjo 1993 m. pabaiga. Iz
raelio atstovai, trokšdami kuo 
daugiau pasaulinės žiniasklai-
dos dėmesio, norėjo pasirašy
mo aktą pravesti Romoje. Va
tikano atstovams su tuo nesu

tinkant, Romoje tik buvo per
žiūrėta paskutiniai dokumen
to metmenys, o pats pasirašy
mas įvyko Jeruzalėje gruodžio 
30 dieną. 

Yra visokių nuomonių, ku
ri pusė su ta „Pagrindine su
tartimi" daugiau laimėjo. Tą 
klausimą paliksiu išsiaiškinti 
pačiam skaitytojui, jį tik su
pažindindamas su pagrindiniais 
sutarties straipsniais. Straips
nis 1 sako: „Abi pusės laikysis 
pagrindinių žmogaus religijos 
ir sąžinės teisių". Straipsnis 2: 
„Prižadamas bendradarbiavi
mas, kovojant prieš bet kokią 
antisemitizmo, rasizmo ar re
liginės netolerancijos formą". 
Antroji to paties straipsnio 
pastraipa dar įsakmiai prime
na, kad „Vatikanas pasmerks 
neapykantą, persekiojimus ir 
bet kokią kitą antisemitizmo 
manifestaciją prieš žydų tautą 
ar individualius žydus bet kur, 
bet kada ir bet kieno". Kiti 
straipsniai tik duoda Katalikų 
Bažnyčiai teisę vykdyti jos re
ligines, moralines, švietimo ir 
labdaros funkcijas. Straipsnis 
14 kalba apie diplomatinius 
santykius, kurie yra numatyti 
vykdyti ambasadoriniu lygiu. 
Bažnyčios nuosavybės ir pana
šūs reikalai buvo palikti atei
čiai. Pagal standartinę diplo
matinę formulę, pasirašymo 
data pažymėta 1993 metų gruo
džio mėnesio 30 d., o pagal 
žydų kalendorių — kaip 5754 
metų Tevet mėnesio 16 diena. 

Rytojaus dieną Apaštališ
kojo Sosto delegatai susitiko 
su vietiniais (Jeruzalės ir kitų 
vietovių) kunigais bei vado
vais, kurie dėl sutarties tuojau 
pareiškė savo griežtą nepasi
tenkinimą, sakydami: „Ką da
bar sakys vietiniai katalikai?" 
Kai delegatai jiems priminė, 
kad pats popiežius perskaitė 
visą sutarties tekstą ir su juo 
sutiko, pasigirdo atšiaurus bal
sas: „Mes gerbiame Šventąjį Tė
vą, bet Apaštališkasis Sostas 
turi respektuoti ir žmones". 

Kaip ten bebūtų, ši sutar
tis tarp Vatikano ir Izraelio 
negalėjo pakeisti ten vykstan
čios realybės. Arabai kata
likai, o jų buvo dauguma, žydų 
spaudžiami ekonomiškai, poli
tiškai ir religiniai, visaip nau
dojo progas palikti jiems taip 
nedraugišką kraštą. Pirmą 
kartą istorijoje atsirado gali
mybė, jog Šventoje Žemėje gali 
nelikti parapijų ir kad visos 
krikščionims šventosios vietos 
liks toliau tik kaip muziejai, o 
ne gyvos veikiančios katalikų 
bendruomenės-parapijos. 

Tai suprato ir Roma, kai 1996 
m. gegužį Vatikanas paskelbė 
diplomatinę notą, reikalau
jančią jai tarptautinio teisinio 
dokumento, kad „Šventojo 
miesto identitetas būtų apsau
gotas, nepaisant, kaip ateityje 
bus nuspręstas Jeruzalės su
verenumas". 

DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 18 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindoklenė 

Maitinkime ne tik kūną, 
bet ir sielą 

Pagal žiniasklaidoje ski
riamą dėmesį, atrodo, 
kad didžiausia Ameri

kos problema nėra teroristų bai
mė, karas Irake ar nusikalti
mai, bet vis didėjantis nu
tukusių gyventojų skaičius. 
Kone kasdien primenama apie 
viršsvorio pavojų ir sveiką mi
tybą, skelbiama, kas šio kraš
to storulių laukia, jeigu nepa
sistengs pažaboti savo apetito 
saldumynams, riebiems patie
kalams, nuolatiniam „kram
tymui". 

Ar tie priminimai turi kiek 
naudos? Taip, bet ne visai to
kios, kokios siekiama. Jau ne 
kartą storuliai padavė į teis
mą greito patarnavimo už
kandinę ar restoraną, nes pa
tiekalų porcijos „per didelės", 
tad dėl paplatėjusio juosmens 
ar kitos kūno vietos, be abejo, 
kalti valgių gamintojai. Vado
vaujantis patarimu —jei užsi
sakei kalno aukštumo maltinį 
su puse centnerio riebaluose 
keptų bulvių ir kone kibirą 
saldaus gėrimo, tai ir suval
gyk. Juk išmesti „Dievo do
vaną" yra tiesiog nuodėmė... 

Gydytojai kala mums į 
galvas, kad nutukėlių tyko 
daugiau chroniškų ir ūminių 
ligų, negu normalaus svorio 
žmonių. Vien tik širdies su
trikimai šiuo metu nuvaro į 
kapus daugiau, kaip AIDS. 
maliarija, karai. O ką bekal
bėti apie diabeto ir net vėžio 
riziką... Pasaulio sveikatos or
ganizacija teigia, kad nutuki
mas šiandien jau pasiekęs 
kone epidemijos proporcijas ir 
apima ne vien suaugusius, bet 
vaikus, net ktfal&ius. 

Kadangi nuo storumo 
skiepų dar niekas neišrado, 
siūlomi įvairūs kiti būdai, 
kaip apvaldyti apetitą ir nu
mesti viršsvorį. Kai kas drįsta 
išsitarti, kad tai ne eilinio pi
liečio, o krašto valdžios reika
las — jeigu valstybė nori turė
ti sveikus (ir, žinoma, laibus) 
gyventojus, turėtų pasirūpin
ti, kad nebūtų jiems tiek pa
gundų pastorėti, ir tai padary
ti nedelsiant, kol dar kojos 
paneša kūną, o širdis pajėgia 
varinėti kraują. Visi juk žino, 
kad atsikratyti svorio krūviu 
nelengva. Nedaug padeda die
tos ir įvairūs vaistai, skirti 
prislopinti apetitui — reikia ir 
valios, ir pastangų, o ne visi jų 
pakankamai turi. 

Manoma, kad reikėtų pa
sinaudoti tais pačiais meto
dais, vartojamais prieš rūky
mą. Jeigu televizijos reklamos 
nuolat nepirštų riebių, saldžių 
valgių ar gėrimų, ypač vai
kams skirtose programose, 
jeigu galbūt normalaus svorio 

žmonėms būtų pigiau įsigyti 
sveikatos apdraudą arba vals
tybė net sumažintų mokes
čius, daugiau gyventojų sulai
kytų ranką, keliančią į burną 
riebų ar saldų kąsnį, valgytų, 
kiek gana, ne kiek yra... 

Nereikia manyti, kad nu
tukimo problema vargina tik 
amerikiečius. Nemaža dalis ir 
Europos, ir kitų žemynų gy
ventojų jau kovoja su viršsvo
riu. Net Kinijoje, kur anksčiau 
tos problemos nebuvo, storulių 
procentas vis auga. 

Bet yra ir kita medalio pu
sė... Pasaulio sveikatos orga
nizacija teigia, kad pastarai
siais keleriais metais žmonių, 
neturinčių pakankamai mais
to, skaičius smarkiai pakilo. 
Tarp 1999 ir 2001 m. vienas iš 
septynių planetos gyventojų 
(arba 840 milijonų) kentė alkį 
ir tas alkstančių skaičius 
besivystančiose šalyse kas
met padidėja 4.5 mln. žmo
nių. 

Kai 2000 m. rugsėjo mėne
sį vyko kovai su alkiu, Jung
tinių Tautų suruoštas, tarp
tautinis vadinamasis Tūks
tantmečio suvažiavimas, tur
tingosios valstybės pasižadėjo 
iki 2015 metų mūsų planetoje 
alkanų skaičių sumažinti per 
pusę. Deja, neatrodo, kad pa
žadas bus įvykdytas. Dau
giausia alkstančių ir net ba
daujančių yra Afrikoje, kur 
siaučia AIDS liga, nuolatinės 
sausros, pilietiniai karai ir 
sunkumai turimus maisto iš
teklius pristatyti labiausiai jo 
reikalingiems. Apskaičiuoja
ma, kad Liberijoje,y£e»ge, 
Vakarų ir Vidurio Afrikos 
regionuose alkį kenčia apie 75 
proc. gyventojų. 

Nelengva suderinti storu
lių ir badaujančių problemos 
sprendimą. Galbūt pats veiks
mingiausias būdas — dažniau 
atkreipti turinčiųjų dėmesį į 
neturinčiųjų vargą. Net nebū
tina alkstančių ieškoti tolimuose 
kraštuose. Jų pakankamai yra 
ir mūsų aplinkoje. Kai Ka
lėdų proga renkamas maistas 
alkaniems šelpti, kai matome 
ilgas eiles laukiančių prie lab
daros „maisto sandėliukų", 
kai benamiai rausiasi atmatų 
dėžėse, ieškodami duonos kąs
nio, kaip galima be atodairos 
kimšti savo pilvą ir dūsauti, 
kad skečiasi šonai? Argi ne
būtų krikščioniškiau mažiau 
valgyti, o sutaupytus pinigus 
skirti alkaniesiems? Tuomet 
būtų ir kūnas laibesnis. ir 
siela sveikesnė, pamaitinta 
artimo meile. Ir ne vien prieš 
Kalėdas, kai apskritai dau
giau dėmesio skiriama lab
darai, bet visus metus. 

SESIOS DIENOS IZRAELYJE 
RITONE RUDAITIENE 

Šv. Kapo bažnyčioje. Jėzaus nukryžiavimo vieta. 

Jau seniai rengėmės ap
lankyti Šventąją žemę, suderi
nant kelionę su apsilankymu 
Egipte, bet įvairūs tenykščiai 
neramumai ir teroristiniai iš
puoliai privertė tą piligriminę 
kelionę atidėti vėlesniam lai
kui. Pradėjome apskritai abe
joti, ar mūsų gyvenime ir da
bartinės sveikatos stovyje, be
sulauksime tokio taikos ir ra
mybės laikotarpio, kuriuo 
anksčiau galėjome džiaugtis. 
Tačiau šią vasarą viena didelė 
ir gerai žinoma bei patikima 
kelionių mėgėjams įstaiga pa
siūlė labai patrauklią 15-kos 
dienų kelionę į Egiptą su šešių 
dienų pridėtine ekskursine 
kelione į Izraelį. Pasitikėdami 
Dievo Apvaizda, susigundėm 
ir, nieko nelaukdami, su vyru 
pasidarėm rezervacijas. 

Taigi, 2003 m. lapkričio 3 
d. Lufthansa skrydžiu, trum

pai stabtelėjus ir persėdus į 
kitą tos pačios oro linijos lėk
tuvą, pasiekėme Tel Avivą, o 
tuomet, drauge su kitais 14 
ekskursantų iš JAV, baigėme 
kelionę į Jeruzalę. Mūsų vado
vas Mark, gimęs ir augęs Ka
nadoje, jau beveik 30 metų gy
vena Izraelyje. Dar jaunuoliu 
būdamas, atvyko padirbėti 
kibutze ir nusprendė į Kanadą 
nebegrįžti. Ir pirmųjų vedybų 
(nesakė, ar išsiskyręs) turi du 
sūnus: 24 ir 21 metų, o su da
bartine žmona, kuri iš profesi
jos yra sociologė, augina 7 me
tų dukrytę. Puikiai kalba ang
liškai, išsilavinęs, įdomus ir 
simpatingas vyras. Žinojome, 
kad mūsų vadovui nesant krikš
čionių tikėjimo, turėsime pasi
tenkinti mums šventų vieto
vių tiktai turistiniu aplanky
mu. Tačiau Mark, modernaus 
konservatizmo tikėjimo žydas. 

> a ^ 
Jeruzalės panorama siena su Aukso vartais (dešinėje) ir žydų mirusieji, laukiantys paskutinio teismo dienos. 

buvo labai taktiškas ir objek
tyvus, ir visose mums reikš
mingose Kristaus gyvenimo, 
kančios bei mirties vietose 
smulkiai papasakodavo ir pa
garbiai perskaitydavo atitin-

damas pakankamai laiko pa- Dideliame viešbučio restorane 
mąstyti ir asmeniškai pasi
melsti. Reikia pripažinti, kad 
šiuo metu daug maldininkų ar 
turistų Izraelyje sutikti ne
teko. Novotel viešbutis, kuria-

kamas ištraukas iš Naujojo me buvome apsistoję visas še-
Testamento. visuomet palik- šias dienas, buvo apytuštis. 

— valgomajame, šalia mūsų 
16 asmenų grupes vakarie
niaudavo dar gal apie 50 kitų, 
daugiausia iš JAV atvykusių 
įvairių krikščionių tikėjimo 
žmonių, bet ne katalikų. 

Bus daugiau 
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Gyvenimas po gyvenimo. Ar pavyks jį išsiaiškinti? 
Dr. Pim van Lommel iš Arn-

hemo (Olandija) klinikos mano, 
kad žmonių, patekusių į klini
kinės mirties būseną, pojūčių 
gali nepavykti išaiškinti moks
liškai. 

J is ir jo kolegos ištyrė 62 pa
cientus, aprašiusius savo pergy
venimus, patirtus tada, kai nu
stojo plakti jų širdis. 

J ie nustatė, kad tokiais fak
toriais, kaip naudoti vaistai a r 
tai, kiek laiko pacientas išbuvo 
be sąmonės, neįmanoma visiš
kai paaiškinti šių reiškinių. 

P. van Lommel te igimu, 
,,mūsų tyrimai rodo, kad medi
cininiai faktoriai negali bū t i 
vieninteliu gyvenimo po gyveni
mo fenomeno paaiškinimu". 

Tarp klinikine mirtį paty
rusių pacientų aprašomų reiš
kinių yra, greta kitko, ryškios 
šviesos pojūtis, mirusių art imų
jų matymas, atminties blyks
niai bei jausmas, kad esi pali
kęs savąjį kūną. 

Iki šiol mokslininkai y r a 
siūlę daug galimų šio reiškinio 
paaiškinimų. 

Dalis jų mano, kad tų ne
įprastų pojūčių šal t inis yra 
smegenų ląstelės, žūvančios dėl 
deguonies stokos. 

Kiti nurodo psichologinius 
faktorius, pavyzdžiui, mirties 
baimę ar pokyčius sąmonėje, 
kuriuos patiria žmonės, kuomet 
kyla pavojus jų gyvybei. 

Bet visų ankstesniųjų tyri
mų bendras t rūkumas buvo tai, 
kad tiriamieji būdavo apklausi
nėjami apie jų pergyvenimus 
praėjus daug laiko po to, kai jie 
pagijo. 

TŪO tarpu P. van Lommel 
grupė ėmė interviu kelios die
nos po mirtino pavojaus mo
mento ir, papildomai, po dvejų 
ir aštuonerių metų. 

Per pirmąjį pokalbį 62 (18 
proc.) iš 344 klinikinę mirtį pa
tyrusių asmenų aprašė nepa
prastus įspūdžius. Visi, kurie 
„giliai" pergyveno šią būseną 
(41 asmuo), ir po 8 metų suge
bėjo tiksliai, beveik be pakitimų 
aprašyti tai, kas j iems nutiko. 

Tie pacientai dabar bijojo 
mirties daug mažiau už tuos, 

kurie klinikinės mirties būseno
je nepatyrė nieko neįprasto. 

Tačiau mokslininkams ne
pavyko suprasti, kodėl tik ne
didelė pacientų dalis galėjo „pa
sigirti" tokiais pergyvenimais. 

„Jeigu reikalas susiveda į 
fiziologinius faktorius, pavyz
džiui, deguonies stoką smege
nyse, taip turėtų būti daugeliui 
pacientų", tvirtina olandai. 

„Mums nepavyko taip pat 
įrodyti, kad šie įspūdžiai kaip 

nors yra susiję su kokiais nors 
psichologiniais, neurofiziologi
niais ar fiziologiniais fakto
riais". 

„Atrodo, kad bent dal i šių 
faktų galima paaiškinti vad ina
maisiais net ikra is a t s i m i n i 
mais", teigia dr. C. F rench iš 
Londono universiteto. „Pr iedo 
nė ra t ikrai žinoma, kokioje 
konkrečiai sąmonės būsenoje 
pacientas pergyvena šiuos reiš
kinius", priduria C. French. 

Mokslininkai žada skraidymo pažangą 

Ko reikia, kad Kalėdos butų puikios? 

Mokslininkai tvir t ina a t 
skleidę Kalėdų dvasins esmę. 
Jie nustatė, kad pakilią Kalėdų 
nuotaiką geriausiai sukur ia 
t rys pagrindiniai dalykai — 
žvakės, kalėdinės giesmės bei į 

karštą vyną dedamo cinamono 
kvapas. 

Pagal mokslinius reikalavi
mus atlikto tyrimo metu sava
noriams buvo pateikiamos se
zoninių vaizdų, garsų ir kvapų 
kombinacijos. 

... 3(į.moterų balais n»a , l iki 
10 turėjo įvertinti, kaip „kalė
diškai" jos jaučiasi. Žvakės, ka-
(ėdiVies giesmės ir cinamonas 

urinko d 'ilgiausia tašku — 

Po t- - • ikių, giesmių 
ir apeisii trinkęs 6.2 

Mažiausiai kaiėd 

ir pušų krapo kombinacija, įver-
tasfco. į 

Vėliau šiuos rezultatus pa
tvirtino pyrago gabalėlių valgy
mo tyrimas. 

Tyrėjai savanorius vyrus ir 
moteris susodino skirtinguose 
kambariuose ir paprašė jų mė
gautis ant lėkštės padėtais py
rago gabaliukais. 

Po 10 minučių kambariuo
se, kuriuose degė žvakės, skam
bėjo kalėdinės giesmės ir kve
pėjo cinamonu, savanoriai buvo 
sušveitė 20 pyrago gabaliukų. 

Tuo tarpu degant žvakėms, 
grojant klasikinei muzikai ir 
sklindant pušų kvapui, žmonės 

;ūval 13 sabaliukų. 
..Palypi K- tK-riausią ir blo-

komhinacįias nustatė
me, kad gi mkai daugiau pyrago 

buvo suvalgyta pirmuoju a tve
ju. Greičiausiai taip a ts i t iko dėl 
to, kad savanoriai t a m e kam
baryje jautėsi kalėdiškiau", sa
kė profesorius Michael Bram-
mer, vadovaujantis šį ty r imą 
atlikusiai firmai „Neurosense". 

Per atskirą tyrimą moksli
ninkai uždėjo savanor iams au
sines, pasodino juos p r i eša i s 
kompiuterių ekranus , o į jų no
sis įkišo vamzdelius su kvapais . 

Prof. Brammer teigė, kad 
šis tyrimas parodė, jog skir t in
gų pojūčių kombinacijos daro 
žymiai didesnį poveikį nei at
skiras jutimas. 

„Pats savaime nė v ienas ju
t imas nėra Tcalėdiškas'. Šven
tinė nuotaika apima t ik sukū
rus jų derinį", pažymėjo M. 
Brammer. 

Ant ra jame žmogaus skry
džio amžiuje privačios bendro
vės į kosmosą vežios tur is tus , 
dangus bus pilnas asmeninių 
skraidymo mašinų, o svarbių 
a smenų l ėk tuva i po pasaulį 
skraidys v i ršgars in iu greičiu, 
teigia aviacijos žinovai ir moks
lininkai. 

Kita oro keliautojų ka r t a 
keliaus į Mėnulį ir Marsą, Že
mėje skraidančiuose lėktuvuose 
su 2 deniais t i lps po 1,000 ke
leivių, o nedideli lėktuvai kils ir 
leisis beveik be arba visai be 
žmogaus įsikišimo. 

Dėl aviacijos ir kosminių 
technologijų raidos revoliucijos 
Žemės orbitoje greičiausiai at
siras daug ginklų, o galbūt ten 
vyks ir kara i , nes vyraujančios 
Žemės jėgos ta ip pat stengsis 
•užkariauti ir dangų. 

Kol kas aviacija dar nepa
siekė savo aukš tumų - kosmi
niai skrydžiai dar netapo kas
dienybe, apl ink pasaulį kasdien 
neskraidoma viršgarsiniu grei
čiu, o kiekvieno namo garaže 
nėra po skraidymo aparatą. 

Pasaul is gruodžio 17 dieną 

paminėjo istorinio brolių 
Wright skrydžio šimtmetį, o tuo 
metu aeronautikos žinovai 
mąsto apie ateitį ir ieško būdų 
sumažinti keleivių grūstis oro 
uostuose. 

„Aeronautika dar nesuau
gusi. Kasdieniame savo gyveni
me mes ja naudojamės labai re
tai", sakė vienas iš pagrindinių 
NASA mokslininkų, susijusių 
su skrydžių perspektyvomis 
Mark Moore. „Dar neišsipildė 
brolių Wright svajonė". 

Artėjančią kosminio turiz
mo erą pranašauja ir Peter Dia-
mandi, 1996 metais pasiūlęs 10 
mln. dolerių „X-Prize" apdova
nojimą, kuris bus skirtas priva
čiai bendrovei, sukūrusiai kos
minį aparatą, galintį į 100 kilo
metrų aukštį iškelti tris žmones 
ir saugiai juos pargabenti į Že
mę, o po poros savaičių skrydi 
pakartoti tuo pačiu kosminiu 
laivu. 

„Mes esame ties auksinio 
kosminių skrydžių amžiaus 
slenksčiu, kuomet papras tam 
žmogui bus įmanoma nuskristi į 
kosmosą", sakė P. Diamandi. 

Pirmieji kosmoso tu r i s ta i 
Dennis Tito ir Mark Shuttle-
worth Rusijos kosmoso agentū
rai sumokėjo po 20 mln. dolerių, 
tačiau šią kainą labai greitai tu
rėtų sumažint i privačios bend
rovės, galėsiančios pasiūlyt i 
skrydžius į kosmosą pigiau, nei 
už milijoną dolerių. 

Tikimasi, kad tuomet dėl 

vietų skraidymo apara tuose 
grumsis daugybė nuotykių 
ištroškusių ir turtingų asmenų. 

„Galima sukurt i 1,000 
skrydžių per metus rinką", sakė 
P. Diamandi, pranašaująs, jog 
iki 2055 metų Mėnulyje bus pa
statyta privati kolonija. „Ma
nau, kad kosmose savo tur tus 
sukurs pirmieji trilijonieriai". 

Iki 2006 metų bendrovė 
„Airbus" žada pastatyti pir
muosius dviejų denių lėktuvus, 
kuriuose tilptų beveik 600 
keleivių. 

Svajokliai įsivaizduoja, kad 
maždaug po dešimtmečio lėktu
vuose galės tilpti 1,000 kelei
vių, o viršgarsiniai verslininkų 
lėktuvai aplink pasaulį galės 
apskristi per kelias valandas. 

Komerciniams lėktuvams 
didėjant, turėtų mažėti asmeni
nės susisiekimo oru priemonės, 
jose turėtų atsirasti vis dau
giau kompiuterių, o pakilimo ir 
nusileidimo takai turėtų tapti 
tokie įprasti, kaip ir automobi
lių stovėjimo aikštelės. 

NASA priklausančiame 
Langley tyrimų centre teoreti
kai ir inžinieriai kuria aviacijos 
ateitį su „Personai Air Vehicle 
Exploration" programa, kurioje 
numatytas ateinančios kartos 
mažas skraidymo aparatas bei 
skaitmeniniu būdu sužymėti 
oro keliai ir greitkeliai. 

M. Moore įsivaizduoja, kad 
šis skraidymo aparatas turėtų 
būti valdomas ne sudėtingiau, 
nei automobilis ir jame turėtų 
tilpti 4 žmonės, o tokio lėktuvė
lio kaina turėtų būti ne dides
nė, nei brangiausio automo
bilio. 

Lėktuvas būtų pakankamai 
kompiuterizuotas, kad jo valdy
mo teises būtų galima išlaikyti 
per 5 dienas. 

Tikimasi, kad šie skraidy
mo aparatai, kuriem pakilti ir 
nusileisti turėtų pakakti 30 
metrų ilgio tako, gali pasirodyti 
apie 2014 metus. 

Moteris nemiega jau 
aštuonerius metus 

Rumunijos Bodiasos mieste 
gyvenanti 54 metų Maria Ste-
lica nuėjo pasitikrinti pas gydy
tojus, kai ją pradėjo kankinti 
nemiga, nuo kurios pri^š 8 me 
tus mirė jos motina ..Is pradžių 
nesudėdavau bluosto, nes bai-
mindavausi. kad pradėsiu sap
nuoti savo motiną. Tačiau po 
kurio laiko man visai neberei
kėjo miegoti ir netgi stipriausi 
raminamieji vaistai dabar ne
priverstų manęs užmigti"', pa
sakojo ji. Klinikinius tyr imus 
atlikę gydytojai neranda jokio 
medicininio tokios i lgalaikės 
nemigos paaiškinimo. ,,Mes ne
suprantame, kodėl ji neužmie
ga. Niekaip negalime paaiškin
ti šio fenomeno", sakė jie. 

kad peras retai arba niekada 
nepavyksta ką nors laimėti. 
Tuo tarpu pašė susituokusių 
poni tvirtino, kad. žaidžiant 
azartinius z.udimns. sėkmė jas 
lydi dažnai Šis tyrimas, kurio 

-- bttro apklausta per 2,0fK) 
suaugusiųjų, taip pat parodė, 
kad atsilošti pavyksta tik vie
nam iš dešimties pralaiminčių 
žaidėjų. 

Jei nesiseka meilėje, 
nesiseks ir žaidžiant 

Žmonėms, kuriems nesise
ka meilėje, nesiseka ir žai
džiant azartinius /.aidimus, tei
giama naujame tyrime Jo re
zultatai rodo, kad pastovų šir
dies draugą ar draugę turin
tiems asmenims išlošti pinigų 
sekdavosi geriau negu išsisky
rusiems Daugiau negu pusė iš
situokusių moterų ir vyrų teigė. 

Išleista didžiausia pasaulyje 
knyga 

Pirmadienį prekyboje pasi
rodė didžiausia pasaulyje kny
ga apie Bhutaną. 1.52 metro 
pločio ir 2.13 metrų ilgio albu
mui, sveriančiam 59 kg, buvo 
sunaudota 4 litrai rašalo ir tiek 
popieriaus, kad jo lapų užtektų 
visai futbolo aikštei užkloti. 
Knygą „Bhutan: A Visual Ody-
ssey Across the Lašt Hima-
iayan Kingdom" sumanė išleisti 
Massachuset ts technologijų 
inst i tuto profesorius Michael 
Hawley fnuotr .) , kad taip at
kreiptų dėmesį į šią mažytę 
Azijos valstybę, kurioje gyvena 
vos 700,000 žmonių. M. Havvley 
siekia pakelti šios valstybės 
švietimo lygį, todėl ryžosi 
išleisti Butane padarytas nuo
t raukas ir už jas gautus pinigus 
skirti mokyklų statybai—Guin-

rekorchj knyga jau pripaži
no, kad 112 puslapių albumas 
apie Bhutaną yra didžiausias 
leidinys pasaulyje. 

Tarp mūsų — šimto Žemėje 
gyvenančių žmonių: 

57 gyvena Azijoje. 
21 gyvena Europoje, 
14 gyvena Amerikoje (Šiau

rės ir Pietų), 
8 yra afrikiečiai, 
52 yra moterys, 
48 yra vyrai, 
70 nėra baltaodžiai, 
30 — baltaodžiai, 
70 — ne krikščionys, 
30 — krikščionys, 
89 — heteroseksualūs, 
11 — homoseksualūs, 
6 asmenims priklauso 59 

proc. viso pasaulio turto. 
80 — gyvena lūšnose, 
70 yra beraščiai, 
50 kenčia dėl nepakanka

mos mitybos, 
1 — arti mirties, 
1 — tuoj pat gims, 
1 —- turi kompiuterį-

Seniausiam pasaulio vyrui — 
114 metų 

Seniausiam pasaul io vyrui 
Joan Riudavets pirmadienį su
kako 114 metų. I spanas gyvena 
savo gimtajame Es Migchorno 
kaime Balearų saloje Menorko-
je 'Ispanija). Jo sveikata — pui
ki, senolis per parą miega ma
žiausiai 14 valandų. Savo ilga
amžiškumo receptą i spanas nu
pasakojo taip: „Svarbiausia yra 
visada šiek tiek judėt i . Be to, 
negalima turėti priešų. Reikia 
būti nuoširdžiam". 

Vokietis kalės už 40 
kartų paskelbtą tėvų mirtį 

Vienas vokietis buvo nu
teistas trejiems metams kalėt i 
už tai, kad, norėdamas gaut i 
labdarą, 40 kar tų paskelbė apie 
savo tėvų mirtį. O abu jo tėvai 
buvo gyvi ir sveiki. 31 metų vy
ras įtikinėjo Bažnyčią bei atski
rus asmenis j am skirt i maž
daug 6,000 eurų, kad paleng
vintų skausmą dėl tėvų mir t ies . 
Išgalvotų mirčių „litanija" pasi
baigė, kai vienai moteriai , ku
rios jis paprašė paaukoti , vyras 
pasirodė į tart inas. 

Už pamokų praleidinėjimą 
— kalė/Imas 

Olandijoje 12 metų su laukę 
mokiniai rizikuos a ts idur t i ka
lėjime, jei ir toliau praleidinės 
pamokas. Bandomoji kovos su 
pamokų nelankymu programa 
Amelo regione įsigalios nuo 
2004 m. sausio. J i sk i r ta nepa-
žangiausiems mokiniams nuo 
12 iki 16 metų. Paaugliai galės 
būti nubausti ir viešaisiais dar
bais. Jei visos išbandytos prie
monės nepadės, teisėjai pažei
dėjams skirs iki dviejų savaičių 
laisvės atėmimo bausme 

Būkime sveiki! 
D ainai sakoma, kad saikingai 

vartoti raudoną vyną ir juodą 
šokoladą sveika. Dabar paaiškėjo, 
kad šiek tiek streso taip pat pade
da. Northwest universiteto moks
lininkai nustatė, kad padidėjęs spe
cialių į stresą reaguojančių balty
mų (taip vadinamų molekulių paly
dovų) kiekis prailgina gyvenimą. 
Staigus stresas sukelia reakcijų 
grandinę, kurios gale ląstelė prade
da tvarkyti ar pašalina sugadintus 
baltymus taip išvengdama pažeidi
mo ir prailgindama gyvenimą. 
J A V vyriausybė ketina įspėti vai

singo amžiaus moteris, kad jos 
mažiau valgytų tunų, nes iškyla 
grėsmė apsinuodyti gyvsidabriu. 
JAV maisto ir vaistų administra
cijos bei Aplinkos apsaugos agentū
ros parengtame konsultacinio pa
reiškimo projekte besilaukiančios 
moterys, žindančios motinos, maži 
vaikai ir vaisingo amžiaus moterys 
įspėjamos, kad bendrą suvalgomo 
tuno. kitų rūšių žuvies ir vėžiagy
vių kiekį per savaitę sumažintų iki 
340 gramų. Anksčiau administraci
ja įspėjo besilaukiančias moteris, 
kad šios nevalgytų ryklių, kardžu-
vių ir tam tikros rūšies skumbrių, 
nes šiose žuvyse yra didelis gyvsi
dabrio kiekis. 

Mokslininkai paskelbė, kad 
prieštaringai vertinama At-

kinso dieta gali sumažinti trauku
lių skaičių vaikams, sergantiems 
epilepsija. Daug riebalų ir mažai 
angliavandenių turinčią dietą kri
tiškai vertina gydytojai, teigdami, 
kad ji gali būti susijusi su įvai
riomis ligomis, tarp jų ir inkstų. 

Naujo tyrimo duomenimis, 
depresija nesukelia širdies 

priepuoliu .ir panašių problemų 

pacientams, sergantiems širdies li
gomis. Daugelis studijų aprašė aiš
kias sąsajas tarp depresijos ir šir
dies problemų tiems, kurie serga 
širdies ligomis. Tačiau dr. Ralph A. 
H. Stewart iš Naujosios Zelandijos 
ir jo kolegų nuomone, tokie rezulta
tai gauti dėl to, kad studijų auto
riai tirdavo pacientus jau tuoj po 
širdies priepuolio. Stewart grupė 
teigia, kad depresija — paprasčiau
sias padidėjusios rizikos bruožas, 
priskirtinas kitiems faktoriams. 
1.130-čiai žmonių jie nustatė depre
sijos simptomus praėjus keliems 
mėnesiams po širdies būklės pablo
gėjimo. 

Č ikagos tyrinėtojai praneša, kad 
imlumas psichologinėms trau

moms gali būti susijęs su rizika su
sirgti Alzhaimerio liga. Jei taip, tai 
galima manyti, kad antidepresan
tai ir kiti vaistai gali sumažinti 
streso poveikį smegenų struktūrai 
ir funkcijoms. Šią hipotezę moksli
ninkai iškėlė todėl, kad žinoma, jog 
ilgalaikiai stresai susiję su smege
nų struktūriniais pakitimais, pa
blogėjusiu sugebėjimu mokytis ir 
susilpnėjusią atmintimi. 

Naujos studijos duomenimis, 
paaugliai ir jauni žmonės, ku

rie reguliariai treniruojasi ir daly
vauja sporto varžybose, daugiau 
nei dvigubai dažniau ištinkami 
staigios mirties, nei kiti. Duomenys 
pagrįsti rezultatais, gautais ištyrus 
jaunų italų mirtingumą. Iš vieno 
milijono tirtųjų 112,790 buvo rung
tyniaujantys sportininkai. Dauge
liu atvejų staigios sportininkų mir
ties priežastis buvo esantis, tačiau 
nežinomas širdies susirgimas, toks. 
kaip vainikinių arterijų liga. Stu
dijos autoriai teigia, kad dalyvavi

mas sportinėje veikioje savaime 
nėra grėsmingas sportininkų gyvy
bei — jis tiesiog gali išprovokuoti 
mirtį dėl kitų priežasčių. 

Gripo epidemijos metu skiepytis 
nuo gripo pavojinga. Rusijos 

mokslininkė Liudmila Karpovą pa
taria, norint išvengti gripo, neuž
miršti apie medų, spanguoles ir vi
sa kita, kame yra vitaminų C, A ir 
E. Ji teigia, kad, prasidėjus epi
demijai, skiepytis nuo gripo jau per 
vėlu — jei organizme jau yra gripo 
virusas, paskiepijus galima su
laukti rimtų povakcininių kompli
kacijų. Geriausias laikas skiepytis 
— rugsėjis, spalis. Kraštutiniu at
veju — lapkritis. 

Moterys su krūtų implantais 
labiau linkusios į savižudybę. 

Tyrinėtojų grupė tyrė 2,166 Suo
mijos moterų, kurioms 1970-2000 
metais buvo atliktos kosmetinės 
krūtų operacijos, mirtingumą ir 
mirčių priežastis. Daugumai jų bu
vo įdėti silikoniniai implantai. Mo
terų su kosmetiniais krūtų implan
tais mirtingumas nebuvo didesnis 
nei visos moterų populiacijos, tei
gia plastikos chirurgai. 

Kad suprastum, kad kažkas yra 
bjauru, užuosti ar pamatyti 

tai nebūtina — tereikia pažvelgti į 
kito žmogaus išraišką. Smegenys 
reaguoja panašiai, kai žmogus kaž
ką bjauraus patiria pats ir kai tik 
pamato kito asmens reakciją, tei
gia italų mokslininkai. Jie teigia, 
kad žmonių, kurie patys užuodė 
bjaurų kvapą, smegenys suveikė 
taip pat, kaip ir tų, kurie tik stebė
jo bjaurų kvapą užuodusius asme
nis. „Šie atradimai rodo, kad kieno 
nors kito veido išraiškų stebėjimas 
smegenų sistemą paskatina veikti 
taip, kaip ir tuo atveju, kai emoci
jas patiname patys", teigia moks
lininkai. 



Prezidentas ragina „padėti tašką" „Mažeikių naftos" byloje 
Atke l ta iš 1 psl . 

Ši byla, pasak A. Klimavi
čiaus, bus nagrinėjama Vilniaus 
apygardos teisme, nes sutartys 
buvo pasirašytos Vilniuje. A. 
Klimavičius taip pat pažymėjo, 
kad politinius sprendimus pri-

' įminėjusieji asmenys baudžia
mąja tvarka neatsako, tačiau 
baudžiamoji atsakomybė kyla 

; įs tatymams prieštaraujančias 
sutartis pasirašiusiems ir pa-

frengusiems pasirašymą asme
n i m s . 

Šiuo metu Šiaulių apygar-
. dos teismui jau yra perduotos 
dvi baudžiamosios bylos, susiju
sios su „Mažeikių nafta". Vie

noje jų pateikti kaltinimai dėl 
6.5 mln. litų pasisavinimo, kito
je — dėl 0.5 mln. litų iššvaisty
mo. 

Paklaustas, kodėl preziden
tas skubina perduoti paskutinę 
bylą teismui, A. Klimavičius tei
gė, kad jis ir pats skubina bylą 
tiriančius asmenis, nes spalio 
mėnesį sueina patraukimo bau
džiamojon atsakomybėn sena
ties terminas. 

Opozicinė konservatyvi Tė
vynės sąjunga bylas įvertino 
kaip politinį procesą, nes aukš
čiau minėti asmenys 1999 me
tais dirbo konservatorių vyriau
sybėje, pritarusioje „Mažeikių 

naftos" akcijų pardavimui JAV 
bendrovei , ,Williams 
International". Pastaroji vėliau 
savo akcijas pardavė Rusijos 
bendrovei „Jukos". 

R. Paksas vadovavo konser
vatorių ministrų kabinetui, ve
dusiam derybas su JAV bendro
ve dėl „Mažeikių naftos" akcijų 
pirkimo, tačiau vėliau jis atsi
sakė pritarti pardavimo sutar
čiai ir atsistatydino. 

Dar rugsėjo mėnesį A. Kli
mavičius Seimo posėdyje teigė, 
kad šiomis sutart imis Lietuvai 
padaryta žala siekia daugiau 
nei 500 mln. litų. 

Pajūryje s iautusi audra vėl griovė Palangos kopas 
Atkel ta iš 1 psl . 

Spalio pabaigoje vyriausy
bei skyrus pinigų audringos jū
ros nuniokotų Palangos kopų 
tvirtinimo darbams, konkursą 
juos atlikti laimėjo Kretingos 
miškų urėdija. Darbininkai pa
gal sutartį įsipareigojo kranto-
tvarkos darbus baigti per 47 
dienas. 

Palangos kopoms tvarkyti 

šiemet skirta 140,000 litų. Spe
cialistai pajūryje per mėnesį iš
pynė apie 11 kilometrų apsaugi
nių kopų tvorelių bei apie 
27,000 kvadratinių metrų šakų 
klojinių. 

Kai jūra Palangoje rudenį 
nuplovė dalį kopų, buvo sune
rimta ir dėl jūros tilto ateities. 
1997 metais prie Palangos tilto 
nuardžius hidrotechninį įren

ginį — būną, nuo bangų mūšos 
saugodavusią krantą, per aud
ras bangos kaskar t pasiglemžia 
vis didesnį sausumos rėžį. Todėl 
vyriausybė skyrė 100,000 litų 
bunai prie Palangos tilto projek
tuoti ir kitiems darbams atlikti. 

Pajūrio tvarkymo darbams 
iš viso numatyta skirti apie 6 
mln. litų, dalį pinigų tikimasi 
gauti iš įvairių fondų. 

Prezidento patarėjai ir saugumo pareigūnai pažeidė įstatymą 
Atkel ta iš 1 psl . 
iš STT prašė informacijos ne tik 
apie asmenis, galinčius kandi
datuoti į valstybės tarnybą, pa
čios Prezidentūros darbuotojus 
bei diplomatą, bet ir apie asme
nis, ketinančius eiti visuomeni
nes pareigas. 

Pasak NSGK pirmininko 
Alvydo Sadecko, Korupcijos pre
vencijos įs ta tymas nenumato 
teisės pateikti informaciją apie 
asmenis, nekandidatuojančius į 
valstybės tarnybą. 

Tuo tarpu E. Vaitkus ne
galėjo paaiškinti, kuo rėmėsi, 
prašydamas informacijos ir apie 
visuomeninius patarėjus, ir ra

gino lopyti įstatymo spragas. 
„Tai buvo bendra Preziden

tūros pozicija. Įsivaizduokite, 
kas būtų, jei į visuomenines pa
reigas dirbti būtų priimti susi
kompromitavę asmenys. Tvar
kyti įstatymus būtinai reikia", 
sakė E. Vaitkus. 

A. Sadeckas pažymėjo, jog 
„STT pareigūnai pasielgė leng
vabūdiškai, suteikdami infor
maciją", tačiau šios tarnybos va
dovo keitimo klausimo komitete 
nesvarstė. 

Prezidento patarėjai R. 
Ačas ir E. Vaitkus STT prašė 
pateikti informacijos ir apie 
prezidento referentą Donatą 

Valatką bei Lietuvos ambasa
dorių Estijoje Antaną Vinkų. 

Žiniasklaidos duomenimis, 
informacijos ta ip pat prašyta 
apie Ekonominių tyrimų centro 
vadovę Rasą Morkūnienę, įmo
nės „Vilniaus Vingis" vadovą 
Vaclovą Šleinotą, Vokietijos 
energetikos bendrovės ,.E.ON 
Energie" atstovą Saulių Bilių, 
farmacijos bendrovės vadovą 
Kęstutį Čerešką, buvusį Seimo 
narį Alvydą Baležentį, advokatą 
Raimundą Jurevičių, Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakul
teto dekaną Kostą Svetiką, ki
tus asmenis. 

Rusija grasina įvest i n e p a l a n k u Lietuvai muitų r ež imą 
Atkel ta iš 1 psl . 

Lietuvos užsienio prekyba 
su Nepriklausomų valstybių 
sandraugos (NVS) valstybėmis 
sudaro maždaug 40 procentų. 

„Praktiškai, matyt, sustotų 
Lietuvos gaminių eksportas į 
Rusiją. Tai būtų žiaurus veiks
mas", svarstė diplomatas, įver
tindamas, kad tokia nuostata 
būtų ne mažiau skaudi pačiai 
Rusijai. 

Pasak R. Karoblio, Europos 
Sąjunga turi svertų, kurie pa

dėtų išvengti tokios galimybės, 
jei pasirodytų, kad Rusijos gra
sinimai yra pagrįsti. 

„Mes netikime, kad Rusija 
taip darys, ir nemanome, kad 
tokios galimybės būtų. Tačiau, 
galvojant, 'kas būtų, jeigu būtų', 
manau. Europos Sąjunga imtųsi 
pačių griežčiausių veiksmų — 
tiek politinių, tiek ekonominių. 
Tai galėtų būti, pavyzdžiui, de
rybų dėl Rusijos narystės PPO 
stabdymas, kadangi ES buvo 
didžiausia rėmėja. Jeigu Rusija 

grubiausiai pažeistų sutartį — 
yra ekonominės sankcijos, to
kios, kaip prekybos produktų ri
bojimas. Šiuo atveju, vert inant 
ekonominę naudą ar jos nebuvi
mą, Rusija bet kuriuo atveju 
pralaimėtų", įsitikinęs URM pa
reigūnas. 

Išsakydama tokius pasiūly
mus, R. Karoblio manymu, Ru
sija veikiausiai bando pagreitin
ti derybas dėl kvotų, pavyz
džiui, dėl plieno ir kitų panašių 
prekių. 

Apkaltą prezidentui parėmusiems seimunams — 
tualetinis popierius 

Atkel ta i š 1 ps l . 
Sveikatos reikalų komiteto sek
retorė. Savo pasiaiškinime 
komiteto pirmininkei Dangutei 
Mikutienei sekretorė teigė tai 
padariusi komiteto nario Vy
tauto Šustausko nurodymu. 

Sekretorė skundėsi, jog 
prieš ją parlamentaras naudojo 
„psichologinį smurtą". 

D. Mikutienė kreipėsi į Eti
kos ir procedūrų komisiją, pra
šydama išnagrinėti V. Šustaus
ko elgesį duodant komiteto sek

retorei pavedimus, nesusijusius 
su jos tiesioginiu darbu. 

Tuo tarpu. V. Šustauskas 
kategoriškai paneigė davęs sek
retorei nurodymą išplat int i 
tualetinį popierių bei žadėjo dėl 
jam metamų kaltinimų kreiptis 
į prokuratūrą. „Čia ne mano 
hobi — dalinti tualetinį popie
rių", teigė jis. 

V. Šustauskas nepr i ta rė 
siūlymui skelbti apkaltą prezi
dentui Antradienį renkant pa
rašus po siūlymu skelbti ap

kaltą, V. Šus t auskas pa rašų 
rinkimo lape įrašė „po Seimo 
narių artistų pavardėmis nepa-
sirašinėju". Apkaltos rengėjams 
teko iškirpti šį įrašą. 

Skandalingai pagarsėjusio 
Lietuvos laisvės sąjungos pir
mininko elgesys buvo anksčiau 
ne kartą svarstytas Etikos ir 
procedūrų komisijoje. 

Seimo kancleris klausimą 
dėl komiteto sekretorės ket ina 
spręsti po Etikos ir procedūrų 
komisijos išvadų. 

Nubaustas Lietuvos ambasadorius prie Europos Bendrijų 
Šįmet jau antram Lietuvos 

ambasadoriui užsienio reikalų 
ministro Antano Valionio įsaky
mu skirta tarnybinė nuobauda 
— už finansinius pažeidimus 
papeikimą gavęs Lietuvos misi
jos prie Europos Bendrijų va
dovas ambasadorius Oskaras 
Jusys teigia esąs nubaus t a s 
nepelnytai. 

Kaip rašo dienraštis „Lietu
vos žinios", URM Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamento va
dovės Violetos Motulaitės teigi
mu, misija prie Europos Bend
rijų šiemet pirmą kartą patik
rinta birželio mėnesį, antrąkar t 
patikrinimas atliktas spalio 5-8 
dienomis. 

Pasak V. Motulaitės, per jį 
išaiškinta tam tikrų finansinių 
pažeidimų, todėl ambasadoriui 
O. Jusiui „už netinkamą misijos 

ūkinės ir finansinės veiklos or
ganizavimą" lapkričio 26 dieną 
A. Valionio įsakymu pareikštas 
papeikimas. 

Kadangi už finansinę misi
jos veiklą buvo atsakinga am
basados vyriausioji specialistė 
Farida Gulbinienė, jai ta ip pat 
skirta drausminė nuobauda. 

Paklaustas, ar ne per griež
tai nubaudė ambasadorių, A. 
Valionis teigė, kad skirdamas 
nuobaudą vadovavosi patikrini
mo komisijos išvadomis. 

V. Motulaitės teigimu, misi
ja, neturėdama lėšų nepapras
tosioms išlaidoms, išperkamo
sios nuomos būdu įsigijo tarny
binį automobilį — sept intos 
klasės BMW — ir kompiuterių. 
Pasak V Motulaitės, tam pa
naudotos lėšos iš paprastųjų iš
laidų. Nors finansinės žalos val

stybei nepadaryta. URM atsto
vės teigimu, ministerijai išlai
das teko padengti „iš kitų eilu
čių". 

O. Jusys teigė daugiausia 
priekaištų sulaukęs dėl misijos 
pastato papildomų remonto 
darbų, ypač dėl to, kad sutar tys 
su rangovais buvo įteisintos 
pagal Belgijos įstatymus. „Jau
čiuosi padaręs gerą darbą, ne
pelnytai 'įvertintas'. Nė vienas 
euras nėra prarastas", sakė am
basadorius 

Paklaustas apie automo
bilio įsigijimą O. Jusys tikino 
turėjęs URM valstybės sekreto
riaus, vyriausiojo finansininko 
leidimą. Jis pripažino, kad ne
šiojamieji kompiuteriai buvo 
nupirkti negavus leidimo, bet 
teigė, jog jie buvo būtini misijos 
darbuotojams. (BNS) 

GYVENIMAS, TARNAUJANT 
KITIEMS 

A t A V a c l o v ą G u t a u s k ą , 
S J , p r i s i m i n u s 

Tyliai i r r amia i lapkr ič io 
22 dienos rytą iš m ū s ų t a r p o 
išs iskyrė Čikagos l ie tuvių j ė 
zui tų v ienuolyno n a r y s a t a 
kun igas Vaclovas G u t a u s k a s . 
Lietuvių B e n d r u o m e n ė A m e 
rikoje ir l ietuvių t a u t a n e t e k o 
n e p a p r a s t a i j a i d a u g davus io 
asmens. Kadangi jis buvo kuk
lus ir nes i rek lamavo , š i a n d i e n 
d a u g k a s než ino , a r b a y r a 
u ž m i r š ę , j o a t l i k t ų d a r b ų 
svarbą bei re ikšmę. 

K u n i g o G u t a u s k o s t r o 
p a u s darbo ir užs i spyr imo dė
ka, Čikagos l ietuvių ir j ė z u i t ų 
s t a t o m a s J a u n i m o c e n t r a s , 
koplyčia, vienuolyno p a s t a t a i , 
t apo rea lybe : C e n t r a s iki šios 
dienos y r a svarbi l ie tuvių vi
suomenės dalis. J a m e šeštadie
niais veikia l ie tuviška mokyk
la su daug iau ka ip 300 moki
nių, L i tuan is t ikos s tudi jų ir 
t y r i m o c e n t r a s , r u o š i a m o s 
meno parodos ir kiti renginiai. 
1955 m. k u n . V. G u t a u s k u i 
buvo paves t a su ras t i r ėmėjus 
ir su r ink t i lėšas cent ro s t a ty 
bai . Šią sunkią ir ne v i suome t 
malonią užduotį j i s sąž in inga i 
vykdė per 18 metų, važ inėda
m a s po Ameriką, r i n k d a m a s 
a u k a s pirmosioms s t a t y b o m s 
ir vėl iau J a u n i m o cen t ro p ra 
plė t imui . Pagal j ėzu i tų duo
m e n i s , kun. 1 V. G u t a u s k a s 
š iam t iks lu i su r inko ap ie 1 
milijoną dolerių, k e l i a u d a m a s 
ir ieškodamas1 mecena tų , „su
dėvėjo" n e t ' 18 automobi l ių . 
Vėliau kelių dosnių aukoto jų 
dėka , j is įsteigė Tėvo Br . Kr i š -
t anav ič iaus fbndą, kur io lėšos 
po Lie tuvos a t g i m i m o buvo 
pask i r tos Jėzu i tų provincijos 
Lietuvoje d a r b a m s bei LTSC 
Čikagoje. 

Vaclovas G u t a u s k a s g imė 
1913 m. rugpjūčio 15 d. Di
džiojoje Trakiškėje , A n t a n a v o 
valsčiuje, Mar i jampolės a p s 
krityje. Į j ė zu i tu s įstojo 1935 
m. ir kunigu buvo į š v e n t i n t a s 
1945 m. Studi javo filosofiją 
Aloyzo i n s t i t u t e , G a l a r a t e , 
Italijoje, o 1945 m. ba igė teo
logijos s tudi jas Pop iež in iame 
Grigal iaus un ivers i t e t e Romo
j e . Poka r io Vokiet i joje j a m 
teko d a u g dirbt i su j a u n i m u ir 

SIŪLO DARBĄ 

DRAUGAS, 2003 m. gruodžio 18 d., ke tv i r tadienis 

Kun. Vaclovas Gutauskas, SJ 

s tuden ta i s . J i s ruošdavo re
kolekcijas, dažnai ieškodamas 
progų supaž ind in t i jaunimą 
su jėzui tų veikla. Per šį darbą 
j a m pavyko su ra s t i kelis kan
d ida tus į j ėzu i tus . Kun. Gu
t a u s k a s ta ip pa t p a r a š ė knygą 
„Kas žiūri ir nemato", rašė 
žurna lu i „Žvaigždė" ir kitiems 
leidiniams. Kelis me tus buvo 
E lmhur s t , PA, Nukryžiuotojo 
J ė z a u s vienuolių kapelionas. 
Kai aukų vajai sumažėjo ir 
nebere ikė jo ke l i au t i , kun. 
Gu tauską dažnai buvo galima 
sut ik t i , budintį ir prižiūrintį 
J a u n i m o centrą. 

Pas t a ra i s i a i s meta i s kun. 
V. G u t a u s k a s sirgo, buvo pu
s iau para lyžiuotas ir reikalin
gas nuolatinės globos. Šios sun
kios ligos m e t u , k u n . Gu
t a u s k a s buvo pavyzdingas li
gonis ir žmogus. Alfonsas But
kus , kur i s penker ius metus jį 
prižiūrėjo, stebėjosi jo giedria 
nuo ta ika ir ypa t inga i rūpes
čiu ki ta is . Kun. Gutauskas , 
nepa i san t savos padėt ies , vis 
k l ausdavo , ka ip j a m ir ki
t i ems sekasi . J o kambaryje 
a n t sienų kabėjo nuotraukos 
visų geradar ių , kur ie aukojo 
cent ru i ir buvo j a m brangūs. 
J i s lankytojams apie juos pa
sakojo ir už juos melsdavosi. 
Šią vasarą vienuolyno sodely
je kun . G u t a u s k a s atšventė 
savo 90 metų gimtadienį — tai 
ilgi gražūs metai, tarnaujant ne 
sau, o kitam — artimui — Dievui 

Kun. G u t a u s k ą prisime
nan t , nul iūdę liko Lietuvos jė
zuitai , trijų seserų vaikai Lie
tuvoje ir k i t i g iminės bei 
draugai . d k v 

CNAs and Companions: We are 
looking for experienced caregivers 

(minimum of 2 years vvith an agency 
in home health care) Part-time and 

full time positions available. Driver"s 
license and available car preferred. 
Mušt speak English and have work 

authorization papers. 
Please call Beth at 312-739-9144. 

PRO CARE AGENCY 
We are looking for English speaking 
nannies. caregivers. Live-in/come & go. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str„ #205. Park Ridge. IL 60068. 

Neseniai atvykote, 
ar imto, tmOm skefctb Umnštfc 

brangiai lurinuoįa? Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skefcimą Hųtmm 

Mm nemokamai. T u Uklu pail i in 
bktti teL 773-58^9500 ar užsukti Į 

DRAUGO a*T**strad|a adresu 
4545 W. 63 St, Chicago, E 60629. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 
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III PASAULIO LIETUVIU DAINŲ 
ŠVENTĖS „MES" 2003 LIETUVOJE 

VAIZDAJUOSČIŲ RINKINYS 
ANSAMBLIU VAKARAS 

ŠOKIU DIENA 
DAINŲ DIENA 

šios profesionaliai paruoštos vaizdajuostės parduodamos 
rinkinyje arba atskirai po viena. 

Puiki kokybė! 

AMERIKOS LIETUVIU TELEVIZIJA 
VIENINTELĖ AMERIKOJE ĮSiGUO TEISE Iš LIETU

VOS NACIONALINES TELEVIZIJOS OFICIALIAI 
RODYTI IR PLATINTI ŠVENTĖS VAIZDAJUOSTES. 

KREIPKITĖS TELEFONU 708-839-9022 

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

per WFBT Čikagos 23 kanalą. 
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A t A 
SESUO M. IRENE RŪKAS, SSG 

Mūsų mylima seselė mirė 2003 m. gruodžio 16 d. 
Maria High School Convent, 6727 S. California Ave., 
Chicago, IL, sulaukusi 83 metų. 

I vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Gary, 
IN. 

Vienuolyno įžaduose išgyveno 64 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, daug dukterė

čių ir sūnėnų su šeimomis, kiti giminės ir pažįstami. 
A.a. I rene buvo Marijos Aukštesniosios mokyklos 

matemat ikos mokytoja ir daug metų „Assistant princi-
pal". . 

Velionė pašarvota Sv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago, penktadienį, gruodžio 19 d. 
nuo 11:30 v.r. iki 7 v.v. Mišparai mirusiems gruodžio 19 
d. 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, gruodžio 20 d. 
10 v.r. Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po 
šv. Mišių sesuo M. I rene bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą. 

Šv . K a z i m i e r o s e s e r y s i r š e i m a 

Lack Brothers Funeral Home. 

Mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A t A 
STASYS MAŽULIS 

Mirė 2003 m. gruodžio 15 d. 
Gimė Lietuvoje, gyveno Round Lake. 
Nuliūdę liko: žmona Lucia Aldona, sūnus Algiman

t a s su žmona Barbara, anūkai Christina ir Andrius , 
posūnis Arūnas Janusas su sūnum. 

Velionis bus pašarvotas gruodžio 18 d., ketvirtadie
nį nuo 4 v. p.p. iki 8 v.v. Ringą laidojimo namuose, 122 
S. Milvvaukee Ave. (Rte 83), Lake Villa, IL 60046 tel. 
847-356-2146. 

Gruodžio mėn. 19 d., penktadienį, iš laidojimo na
mų 9:30 vai . ryto velionis bus nulydėtas į Prince of 
Peace bažnyčią, 135 S. Milwaukee Ave. (Rte. 83), ku
rioje 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios. 12:30 v. p~.p. 
a.a. Stasys bus laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. 

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

N u l i ū d u s i š e i m a 

A t A 
dr. JUSTINAI ŽIRGULIENEI 

išėjus į Amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiškia
me dukrai DALIAI, sūnui ROBERTUI ir jų 
šeimoms, giminėms bei artimiesiems. Liūdime 
kartu. 

Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 

A t A 
VIKTORUI NAUDŽIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą anūkams 
STANKAMS - „Žiburėlio" mokinukui VYTU
KUI, „Žiburėlio" abiturientui MATUKUI, būsi
miesiems „Žiburėlio" mokinukams TADUI ir LU
KUI, RENATAI STANKUVIENEI su vyru AND
RIUM ir visiems kitiems giminėms. 

„Žiburėlio" mokinukai, mokytojos 
ir tėveliai 

PASLAUGOS 

Medžio darbai, elektra. 
santechnika, grindvs, dažymas— 
Aukšta darbų kokybė, žemos 

kainos 
ŽILVINAS 
VENCIUS 
contractor COMSTRUCT 

Z I L 
IUCTION 312-388-8088; 

773-581-5920 

B mSSSMSMSMSMSSmmmSIGM^M^MMSMSISM^'^ME 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Keriae Crėago. L 60629 
P**yt», rstalavimas. acteiravimas 

— Licensed — Bonded— Insured 

773 778^4007 
775 531 1833 

STATE FARM INSURANCE 
Al TCAKI»JUN\.V1U,SVEI<ATOS 

K 0 \ Y » N DR\IT«VIVS 
Acenta\ Frank Zapolis ir Off. Msr 
Aųkve S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOI.IS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Birutė A. Vindašienė svei
kina visus gimines, mielus 
draugus ir pažįstamus, JAV 
LB Tarybos prezidiumą ir 
visus narius, o svarbiausia — 
visus Lietuvių Bendruomenės 
pasiaukojusius darbuotojus, 
Krašto valdybą, apygardų val
dybas ir apylinkių bendruo-
menininkus. Šventų Kalėdų, 
laimingų Naujųjų 2004 metų 
ir daug Dievo palaimos! 

Giminėms, draugams ir 
pažįstamiems šv. Kalėdose 
linkiu dvasios ramybės, 2004 
m. — geros sveikatos. 

Juozas Žadeikis 

Mūsų mieliems gimi
nėms, draugams ir gerada
riams linkime džiugių šv. Ka
lėdų ir sveikatą bei sėkmę 
nešančių Naujų metų. Te 
Dievo palaima juos visur lydi. 

Janina Mikutait ienė 

Sveikinu draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujais metais. Linkiu vi
siems daug laimės ir 
sve ika tos a t e inanč ia i s me
t a i s . 

Juozas Cechanavičius 
iš Bollingbrook 

Kai sužėrės eglutė mir
gančiomis švieselėmis , kai 
su brangiais artimaisiais lau
šime kalėdaitį prie Kūčių sta
lo, o bažnyčių varpai skelbs 
Kūdikio Gimimą, prisimin
sime Jus visus, savo artimuo
sius, ir mintimis pasiųsime 
nuoširdžius sveikinimus. Taip 
pat sveikiname su Naujaisiais 
metais, linkėdami visų lū
kesčių išsipildymo! 

Danutė ir Vytautas 
Bindokai 

Šventų Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga sveikiname arti
muosius, draugus, pažįsta
mus bei visus tautiečius, lin
kėdami Dievo palaimos atei
ties metuose! 

Elena ir Karolis 
Milkovaičiai 

Yorba Linda, California 

Giminėms, draugams ir 
bičiuliams — gerų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų metų! 

Vlada ir Alfonsas 
Pargauskai 

Giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linkime links
mų šv. Kalėdų ir laimingų, 
sveikiausių Naujų metų. 

Marytė ir Antanas Vyčai 

Sveikinu mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. Ka
lėdų ir Naujųjų metų proga. 
Visiems linkiu geros svei
katos ir stiprybės. 

Irena Radienė 

Juoze ir Jonas Daugėlai 
didžiųjų metinių švenčių pro
ga iš saulėtos Floridos visiems 
savo giminaičiams, artimie
siems ir draugams siunčia 
širdingiausius sveikinimus. Ir 
taip pat širdingai linki paki
lioje nuotaikoje pasitikti 
Naujuosius metus. 

Šventiniai sveikinimai 
ir linkėjimai viso geriausio! 

Vytautas Vizgirda 

Laima ir Petras Aleksai 
sveikina gimines ir draugus 
su šv. Kalėdomis ir linki dar 
geresnių ateinančių metų! 

Antanas ir Ona Sereika 
sveikina mielus draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
linki visiems sveikatos bei lai
mingų Naujų metų. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Švenčiausios Mergelės 

Marijos Gimimo parapija 
kviečia visus į šv. Mišias gruo
džio 24 d. 5 v.v. anglų kalba: 
12 v. nakties vyks Bernelių 
Mišios lietuvių kalba. Gruo
džio 25 d. šv. Mišių laikas: 8 ir 
10:30 v.r. - lietuviškai; 9 v.r. ir 
12:15 v.p.p. - anglų kalba. 

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapija (2745 
VVest 44th Street, Chicago, 
IL), gruodžio 24 d. 7:30 v.v. 
kviečia kartu švęsti Kūčias. 
Visi norintys prašome regist
ruotis iš anksto, pranešdami 
kun. Jauniui tel. 773-52'-!-
1402. Po to, 10 v.v. Bernelių 
Mišios lietuviškai. 

„Draugo" administraci
ja s iūlo įsigyti kalėdaičių 
(plotkelių). Užsukite į „Drau
gą", adresu 4545 West 63rd 
Street. Chicago, IL 60629. Čia 
taip pat rasite naujametinių at
viručių, naujų knygų ir įvairiau
sių suvenyrų savo artimiesiems. 

Dr. Teresė ir Algis Kaz
lauskai, gyv. Orland Park, IL, 
minėdami mamos, dr. Albinos 
Prunskienės 5 metų mirties 
sukakti. Draugo fondui atsi
untė 500 dol.. prie ankstesnių 
290 dol. įnašų. A.a. dr. Albina 
Prunskienė yra Draugo fondo 
garbės narė. Dėkojame už para
mą Draugo fondui, prisimena-
n >c- velionę su pagarba ir padėka. 

Dr. Nellie ir Gerardas 
Juškėnai, gyv. Cleveland, 
OH, Draugo fondo pirmojo 
la ipsnio garbės nariai -
gerieji Kalėdų seneliai, 
švenčių proga atsiuntė 200 
dol., pasiekdami 5,000 dol. 
įnašų sumą. Nuoširdus ačiū 
už Kalėdinę dovaną. 

Roma ir Viktoras Masčiai, 
gyv. Pinellas Park, Fl, Draugo 
fondo garbės nariai, švenčių 
proga atsiuntė 100 dol. 
pasiekdami 1,400 dol. įnašų 
sumą. Už šventinę dovaną ir 
malonius linkėjimus Draugo 
fondui labai dėkojame. 

Biblijinę stovykla, kuri 
ruošiama gruodžio 29-30 d. 
vaikams nuo 1 iki 6 skyriaus, 
dar turi vietų. Stovyklai vado
vaus pal. Jurgio Matulaičio 
vaikų Mišių pastoracijos gru
pelė, kartu su kun. Vaidotu 
Labašausku ir jaunais sava
noriais. Informacija ir regist
racija vyksta per seselę Lai
mutę tel. 630-243-1070, arba 
s.laimute@juno.com. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
misija ruošia Šeimos. Mišias 
gruodžio 28 d. 9 v.r. Kviečia
me visus dalyvauti ir po Mišių 
susirinkti pabendravimui Bo
čių menėje. 

Į vaidinimą „Kalėdų 
pasaka" Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje kviečia teatro stu
dija „Kaukė". Įėjimas nemo
kamas. Kalėdinį stebuklą pa
tirsime visi, dideli ir maži, sek
madienį, gruodžio 21 d. para
pijos salėje po lietuviškų 10 
v.r. Mišių. Tai viena iš mūsų 
laukiančių ir visus suarti
nančių dovanų. Juk Kalėdos -
stebuklų metas. Parapijos ad
resas: 2745 West 44 th Street, 
Chicago. 

Lietuvos Dukterų name
liai bus uždaryti nuo šių metų 
gruodžio 22 d. iki 2004 m. 
sausio 6 d. Lietuvos Dukterys 
linki linksmų švenčių visiems. 

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 Ren
ginių komitetas. 

Ketvirtąjį advento sek
madienį, Jėzuitų koplyčioje, 
gruodžio 21 d. 10 v.r. susi
taikymo pamaldoms vado
vaus jėzuitų magistras t. Al
gimantas Gudaitis SJ. Kalėdų 
pirmąją dieną, gruodžio 25 d., 
prakartėlės pašventinimas ir 
šv. Mišios 10 v.r. 

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopa kviečia visus 
Čikagos lietuvius į Kūčių 
šventę, kurią ruošia sekmadie
nį, gruodžio 21 d.. 1 v.p.p. 
Jaunimo centre. Registruotis 
pas Oną Daugirdienę tel: 630-
325-3277. arba e-paštu: 

odaugirdas@hotmail.com. 

KAUNIETĖS DAILININKĖS PARODA NEĮPRASTOJE ERDVĖJE 

Jeigu beveik visos lietuvių 
dailininkų parodos vyks
ta įprastose „lietuviš

kose" patalpose — Čiurlionio 
galerijoje bei Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje 
ar Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte, tai kaunietė daili
ninkė Inesa Ščerbauskienė 
sulaužė šią nusistovėjusią 
tradiciją. 

Inesa, su Čikagoje gyve
nančių talka, sugebėjo savo 
kūrybą eksponuoti amerikie
čių tarpe — Corosh galerijoje, 
ne taip toli nuo Čikagos mies
to centro'(1072 N. Mihvaukee 
Ave.), kurią gali pasiekti la
biau išprusę meno gerbėjai. 

I šios parodos atidarymą 
lapkričio 28 d. sugužėjo apie 
70 žmonių, kurie čia išvydo 16 
kaunietės batikos darbų (o jų 
dalis buvo gana dideli). Į 
susirinkusius čia prabilo ren
gėjų atstovė, „Amerikos lietu
vio" kultūros puslapio redak
torė — Ramunė Rakauskaitė, 
o taip pat ir pati dailininkė. 

Reikia pasakyti, kad da
lyvių tarpe buvo rečiau sutin
kami mūsų tautiečiai, o, be to, 
ir amerikiečiai, kurie rodė 
susidomėjimą kaunietės dar
bais. 

Pati dailininkė mums tei
gė, jog buvo atsivežusi dau
giau paveikslų, tačiau juos vi
sus iškabinti pritrūko vietos. 
Ji teigė, jog savo kūrinius 
norėtų parodyti lietuviams 

IŠ ARTI IR TOLI 
Indiana Welcome Center 

1-80/94 & Kennedy Ave. exit 
South, Hammond vyksta ka
lėdinių eglučių paroda centro 
salėje. Tarp 44 eglučių turime 
ir lietuviškais rankų darbo 
šiaudinukais puoštą eglutę. 
JAV LB East Chicago apy
linkės valdyba reiškia nuošir
džią padėka ..Sietuvos" drau
govės skautėms Alei Nami-
kienei ir Birutei Podienei už 
nepaprastai mums brangią 
dovaną - šiaudinukus. Paro
da tęsis iki 2004 m. sausio 4 d. 
Aplankykite gražiai suruoštą 
kelėdinę parodą ir balsuokite 
už gražiausią eglutę. Centro 
tel. 219-989-7770. 

įprastose vietose. Nors ji pati 
šį kartą Dėdės Šamo žemėje 
galės pabuvoti tik tris sa
vaites, kadangi Kaune jos 
laukia kiti įsipareigojimai. 

Inesa paminėjo, kad dar 
trumpam ruošiasi nuvykti \ 
Dalias miestą, Texas valstijo
je, kur esančiame universitete 
kita kaunietė, jos gera draugė, 
Živilė Peičiūvienė, siekia dok
torato. 

Inesa Ščerbauskienė dai
lės pasaulyje nėra naujokė, 
nors paroda Čikagoje yra jos 
pirmoji individuali paroda. Iki 
šiolei ji yra pasirodžiusi tik 
grupinėse parodose. 

Inesa yra baigusi Kauno S. 
Žuko taikomosios dailės tech
nikumą, o po to — Vilniaus 
dailės akademiją (jos specialy
bė — tekstilė). Tada pradėjo 
dėstyti Kauno kolegijos J . 
Vienožinskio menų studijų 
centre. Žinoma, ir dėstydama 
ji neužmiršta kūrybos. 

Porą metų gyveno ir Vo
kietijoje, o taip pat lankėsi 
daugelyje kitų Europos valsty
bių, kur ji įsigijo nemažai 
kūrybinės patirties. 

Nepaisant, kad savose 
studijose Inesa iš arčiau susi
pažino su ne viena tekstilės 
technikos rūšimi, tačiau ji 
labiausiai pamėgo batiką, 
kurioje dabar daugiausia 
reiškiasi. Ji sako, jog batikos 
meno procesas reikalauja 
daug kruopštumo, susikaupi-

Tekstilės darbas. Inesa Ščerbauskienė. 

mo, kantrumo bei kitų dory
bių, bet jai šios savybės nėra 
svetimos. 

O kad Inesa pasirinktoje 
srityje yra nemažai pasiekusi. 

galėjo paliudyti į jos paroda 
atsilankę žiūrovai, kurie reiš
kė susižavėjimą jos darbais. 

Edvardas Šulaitis 

LFB SAMBŪRIO SUSIRINKIMO MLNTYS 
Čikagos Lietuvių fronto bi

čiuliai ir svečiai gruodžio 5 d. buvo 
susirinkę „Seklyčioje" į savo 
prieškalėdinį susirinkimą su 
bendrais pietumis. Susirinki
mo programa buvo įvairi: nuo 
prisiminimo mirusių LFB vei
kėjų iki dabartinių nemalonių 
įvykių Lietuvoje apžvalgos, 
neužmirštant taip pat ir tolimes
nės sambūrio veiklos planų. 

Apie a.a. prof. Juozą Bra
zaitį, kurio 100 metų gimimo 
sukaktis sueina gruodžio 9 d., 
kalbėjo dr. Kazys Ambrozaitis, 
iškėlęs Brazaičio, kaip XX am
žiaus išskirtinio lietuvių tau
tos veikėjo, intelektualo bei 
kovos už laisvę vadovo asme
nybę. Jo pranešimą papildė 
Juozas Baužys savo asmeni
niais prisiminimais apie Bra
zaitį kaip nuoširdų žmogų. 
Buvo taip pat prisimintas ir 
Brazaičio vienmetis šimtinin
kas Vytautas Vaitiekūnas. Pami
nėti buvo ir keletas kitų kiek 
vėliau mirusių bičiulių — prof. 
Vytautas Vardys, Jonas 
Žadeikis, dr. Adolfas Darnusis, 
Vladas Butėnas. 

Apie skandalingus ir ne
aiškius įvykius dabarties Lie
tuvoje kalbėjo Jonas Pabedins
kas. Štai keletas jo išvadų. 
Pats Pakso likimas, plačiau 
žiūrint, yra beveik antraeilės 
svarbos. Tačiau galime aiškiai 
įtarti Maskvos pastangas 
prezidentą ir visą valstybę su
kompromituoti dėl Pakso pa

darytų klaidų ir taip nužemin
ti Lietuvos vardą tarptautinė
je arenoje. Tuo tarpu Lietuvo
je dėl Seimo komisijos bereikalin
gai išplėsto kaltinimų sąrašo 
gali iškilti ryškus susiskaldy
mas. Žinoma, jei teismai ir Sei
mas elgsis korektiškai ir iš
mintingai, tai pasauliui bus paro
dyta, jog ir Lietuvoje nemalo
nūs reikalai gali būti gerai iš
sprendžiami ir kaip tik dėl to 
mes daromės atsargesni bei la
biau demokratiškai subrendę. 
J. Pabedinsko mintis papildė 
P. Vaičekauskas, neseniai ke
letą mėnesių lankęsis Lietuvo
je. Jo ten patirtomis informa
cijomis, Lietuvoje visą laiką 
tebeveikia labai gausus komu
nistinis pogrindis. Šio pogrin
džio bei Borisovo planais buvo 
finansuojamas ir Pakso išrin
kimas prezidentu. 

Po šių pranešimų ir kele-
tos kitų dalyvių pasisakymų 
buvo pereita prie savų organi
zacinių reikalų. Šiuo metu 
Lietuviškų studijų centras 
tebeleidžia žurnalą „Į laisvę", 
remia visus bičiulių veiklos 
projektus. Jam dabar vado
vauja naujas pirmininkas 
Jonas Vaznelis. I laisvę fondo 
filialas Lietuvoje taip pat rodo 
didelį aktyvumą, ruošdamas 
metines studijų savaites ir 
įvairius minėjimus. Čikagos 
LFB sambūris ir toliau numa
to tęsti savo veiklą. 

Julius Paventis 

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 S 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

SKELBIMAI 

I 'nion Pier liftu- Kuriu vakarone ; w k o š. m pruodfcio 6 d. 
Commumty Baptist Chur rh salėje, Union Pier. Michigan Nuotraukoje uš 
kaires) Kajus Švabas ir broliukas Darius Švabas su Kaieriu srncliu 
Raimondu ( Nuotrauka Lino J o h a n s o n o 

,DRAUGO" SKELBIMAI 
Tel. 1-773-585-9500 

• 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! 

Nuo šio! KORTELES 

skambin imui j L ietuvą 

nusipirksi te „ D R A U G E " ! 

•"--. r i . IMRIC.-" 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

jflp 

Šiaurinėje dalyje -

PRIIMAME 

SIUNTINIUS 

LĖKTUVU IR LAIVU 

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

TEL: 1-800-772-7624 
- 699 Livtey Btvd. Eik G rovė Village, IL 60007 
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