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Sveikatos k laus imais . 
2psl. 

I r tai vyks ta XXI a.? 
Rytd ienos vil tys 
sąmyšyje. 

3 psl. 

Apie ka lėd ines gėles. 
4 psl. 

„Draugo l ie tuviukai" . 
5 psl. 

Religija Amer ikos 
mokyklose. „Lietuvos 
Vaikų vilt is". 

6 psl. 

Brangia i p a r d u o t i 
Napoleono a t s imin imai . 

7 psl. 

Lietuviška žiemos 
s tebuklų eglutė . 
P r ieška lėd in i s pobūvis 
Cicero, IL. 

8 psl. 

Sportas 
* Susumavus 2004 m. 

varžybų r e z u l t a t u s , Lietu
vos keliautojų sporto kalnų 
turizmo daugiakovės čempio
nais tapo Vilniaus universiteto 
žygeivių klubo atstovai, kurie 
laimėjo ir savaitgalį Elektrė
nuose įvykusias paskutiniąsias 
įskaitines varžybas, skirtas 
Lietuvos kalnų kelionių pradi
ninko Antano Babiežos atmini
mui. Čempionų vardus iškovojo 
vilniečiai Mingailė Avulytė, Ša
rūnas Oberauskas, Saulius Da-
mulevičius ir Adomas Galdikas. 

* Lietuvos lengvaatletis 
Darius Draudvila iš Kansas 
univers i teto (JAV) laimėjo 
tradicines „Carol Robinson" 
žiemos penkiakovės varžybas. 
21 metų lietuvis surinko 4,116 
taškų. Tai — antras rezultatas 
per visą 15 metų šių varžybų is
toriją. 

* Lietuvos plaukikas 
Saulius Binevičius Austrijos 
sostinėje Vienoje vykstančio 
aštuntojo Europos plaukimo 
čempionato trumpajame (25 m) 
baseine 200 m distancijos lais
vuoju stiliumi finale sekmadie
nį užėmė ketvirtąją vietą. 

* Pasaul io deš imties 
sportinių šokių čempionate 
Melbourne (Australija) Lie
tuvos atstovai Tomas Slausgal-
vis ir Gintarė Bankauskaitė 
užėmė 26-ąją vietą. 

i " ~ T I 
Naujausios 
žinios 
\ , i 

* Kauniečių ginklomani-
ja ima kelti grėsmę. 

* J . Jurgelis: pasienyje 
su Rusija vyksta karas. 

" Lietuvoje auga nekil
nojamojo turto paklausa. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.602 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Adamkus: formuojant Vyriausybę patyriau 
tokį spaudimą, kokio dar nesu turėjęs 

Vi ln ius , gruodžio 13 d. 
(ELTA) — Prezidentas Valdas 
Adamkus teigia patyręs didžiul; 
spaudimą iš valdančiosios dau
gumos, kai buvo formuojama 
naujoji Vyriausybė. Valdančio
sios daugumos politikų kalbas 
apie tai neva pa t s prezidentas 
skubėjęs, V. Adamkus vadina 
nesąžiningomis. 

„Buvo toks spaudimas, ko
kio aš da r n iekada nesu turėjęs. 
Jei tau dešimt kar tų per dieną 
skambina ir reikalauja, kad tu 

padaryk tuojau tą, nes jei iš
važiuosi, tai esą sustos Seimo ir 
Vyriausybės darbas, tai ar čia 
yra spaudimas, a r ne?", pirma
dienį žurnalis tams kalbėjo V. 
Adamkus. 

Darbo partijos pirmininkas 
Viktoras Uspaskichas Vyriausy
bės patvirtinimo išvakarėse vie
šai svarstė galimybę trauktis 
opozicijon, jei nebus patvirtinti 
Darbo partijos siūlomi kandida
tai į ministrus. Formuojant Vy
riausybę Prezidentūroje ne kar

tą lankėsi ir valdančiųjų social
demokratų atstovai. Vieno tokio 
vizito metu Seimo vicepirmi
ninkas Česlovas Juršėnas ragi
no prezidentą sparčiau tvirtinti 
Vyriausybę, kad nestrigtų Sei
mo darbas. J a u patvirtinus Vy
riausybės sudėtį, ir Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas, 
ir jo pavaduotojas C. Juršėnas 
teigė esą būtent prezidentas pa
skubėjęs, sudarant ministrų ka
binetą. 

Prezidentas V. Adamkus pa

lankiai įvertino ir naująjį švieti
mo ir mokslo ministrą Remigijų 
Motuzą, kurį paskyrė pirmadie
nį pasirašytu dekretu, bei nau
jąjį vidaus reikalų ministrą Gin
tarą Furmanavičių. 

„G. Furmanavičius man pa
liko labai gerą įspūdį — racio
naliai galvoja, jaučia atsakomy
bės jausmą. Aš labai aiškiai pa
sakiau, kad jei bet koks neaiš
kumas dėl jo praeities iškils, aš 
būsiu labai griežtas tuo reika
lu", sakė V. Adamkus. 

| Seimą 
išrinktas 

J. Ramonas 
išėjo atostogų 

Vi ln ius , gruodžio 12 d. 
(ELTA) — t Seimą išrinktas Že- j 
mės ūkio rūmų pirmininkas Jo- i 
nas Ramonas ats idūrė Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos 
akiratyje. P a s a k dienraščio 
„Lietuvos rytas", J. Ramonas į 
nutarė likti Žemės ūkio rūmų 
pirmininko poste , nepaisyda- \ 
mas Konstitucinio Teismo (KT) 
išaiškinimo, kad Seimo narys ! 
negali eiti jokių kitų pareigų, 
išskyrus tas , kur ias j am numa- ; 
to šalies Konstitucija. 

Žemės ūkio rūmų pirminin
kas, kurį buvo bandyta teisti už i 
žemdirbių riaušių organizavi- i 
mą, pasiėmė ketverius metus 
nemokamų atostogų Seimo na
rio pareigoms atlikti. 

Tačiau ši gudrybė sukėlė 
įtarimų Etikos ir procedūrų ko
misijos vadovui Algirdui Mon
kevičiui. J o nuomone. Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjungos narys J. Ra
monas netur i teisės šitaip elg
tis. 

I Seimo komisiją dėl pana
šių pažeidimų gali būti kviečia
mi pasiaiškinti dar keli parla
mentarai , kur ie irgi nenori pa
likti iki šiol užimamų postų. 

,,KT n u t a r i m e išvardyta, 
kad Seimo nariai negali būti 
net kokių nors organizacijų 
garbės pirmininkai, direktoriai 
ar paprast i nariai . Jei J. Ramo
nas liks r ū m ų pirmininkas, kad 
ir atostogaujantis, tai priešta
r a u s Konstitucijai", sakė A. 
Monkevičius. 

J i s pažadėjo ištirti J. Ramo
no veiksmus, galbūt kviestis į 
pagalbą ir Vyriausiąją tarnybi
nės etikos komisiją, ir autori
tetingus teisininkus. 

Seimo s ta tu tą gerai išma
nančių te i s in inkų nuomone, 
par lamentara i , kurie per įsta
tymuose numaty tą kelių mėne
sių laikotarpį neatsisako su jų 
statusu nesuderinamų pareigų, 
iškart tur i netekt i mandato. 

Iš bankomato 
pagrobta 

100,000 litų 
V i l n i u s , gruodžio 12 d. 

(ELTA) — Pirmadienį. 1.50 vai. 
popiet gau tas pranešimas, kad 
iš Vilniuje, Švitrigailos gatvėje, 
prie „ S a u l u t ė s " parduotuvės 
esančio AB „Hansabankas" pri
klausančio bankomato pagrob
ta didelė pinigų suma, praneša 
Vilniaus mies to vyriausiasis 
policijos komisariatas (VPK). 

Vilniaus policijos vadovas 
Erikas Kaliačius teigia, jog gali 
būti pagrobta apie 100,000 litų. 

Apžiūros metu jokių įsilau
žimo žymių nepastebėta. Kada 
apvogtas bankomatas , kol kas 
neaišku. Policijos duomenimis, 
kelias pas tarąs ias dienas ban
komatas buvo sugedęs. 
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Prezidentas Vaidas Adamkus su žmona Aima nuo Prezidt»A<:ros rūmų \ kelionę po Lietuvą palydėjo šviečiantį ir 
skambantį „Coca-Cola" Kalėdų karavaną. Kalėdų Senelio ir elfų lydimas karavanas tris dienas keliaus po Lietu
vos miestus, primins žmonėms apie artėjančias šventes, o taip pat rinks dovanėles Almos Adamkienės labdaros 
ir paramos fondo globojamų kaimo mokyklų vaikams. Tomo ČeraASevo 'ELTA) nuotr. ; 

Ruzo artimiesiems — per pusę milijono litų 
Vilnius , gruodžio 12 d. 

(ELTA) — Iš dalies patenkinęs 
avarijoje žuvusio parlamentaro 
Rimanto Ruzo našlės Marijos 
Ruzienės bei tėvų ieškinius, 
Kauno apygardos teismas jiems 
iš Seimo kanceliarijos priteisė 
per pusę milijono litų. didžiąja 
dalimi — už patirtą neturtinę 
žalą. 

Velionio našlei M. Ruzienei 

priteista 80,000 litų, o dukte
rims Teodorai ir Modestai Ru-
zaitėms — po 150,000 litų kom
pensacija už neturtinę žalą. R. 
Ruzo žmona sau ir dukterims 
siekė prisiteisti milijoną litų ne
turtinės žalos: 400,000 litų sau 
ir po 300,000 litų mažametėms 
dukterims. 

Trečiaisiais asmenimis į by
lą įtrauktiems R. Ruzo tėvams 

— Monikai ir Antanui Ruzams 
— priteista visa prašyta netur
tinė žala — po 25,000 litų. Pa
sak teisėjos Nijolės Indreikie-
nės, jų prašomos sumos dydis — 
50,000 litų — buvo pakankamai 
protingas. Tačiau velionio tėvai 
neįrodė, kad sūnus juos nuolat 
ir reguliariai išlaikė, todėl jiems 
nebuvo priteista prašyta kasmė
nesinė Nukelta į 7 psl. 

R. Paksas sugrįžo į partijos 
pirmininko postą 

Rolandui Paksui buvo įteiktas valdžios simbolis — kardas. 
Valdo Kopūsto (ELTA! nuotr 

Vilnius , gruodžio 11 d. 
(ELTA) — Per apkaltą nušalin
tas prezidentas Rolandas Pak
sas vėl vadovaus Liberalų de
mokratų partijai. Šeštadienį į šį 
postą jį išrinko Vilniuje vykusio 
partijos kongreso delegatai. 

R. Paksas nugalėjo kitą dėl 
šio posto besivaržiusį kandidatą 
— partijos vicepirmininką klai

pėdietį Vytautą Valevičių. Už R. 
Paksą balsavo 329, už V. Vale
vičių — 47 delegatai. 

Kongreso delegatai į 
pirmininko postą buvo pasiūlę 
ir daugiau kandidatų — dabar
tinį partijos pirmininką, Seimo 
narį Valentiną Mazuronį, Egi
dijų Vilimą, tačiau jie kandida
tuoti atsisakė. 

V. Uspaskichas: 
dėl 

Furmanavičiaus 
abejojama, nes 

jis kaunietis 
Vilnius, gruodžio 12 d. 

(ELTA) — Darbo partijos vado
vas Viktoras Uspaskichas pir
madienį pripažino, kad vidaus 
reikalų ministru paskirtas Gin
t a r a s Furmanavičius būtų ne
t inkamas eiti šias pareigas, jei
gu būtų įrodyti jo ryšiai su 
skandalingai bankrutavusiu 
EBSW susivienijimu. 

„Kol kas niekas nesugeba 
įrodyti, kad jis buvo susijęs su 
E B S W , atsakydamas į žurna
listo klausimą, pirmadienį Sei
me surengtoje spaudos konfe
rencijoje sakė V. Uspaskichas. 

Pasak V. Uspaskicho, G. 
Furmanavičius — tik vienas iš 
300 EBSW privatizuotų įmonių 
direktorių. 

Pusiau juokaudamas Darbo 
partijos vadovas taipogi sakė, 
kad abejonės dėl G. Furmana
vičiaus kyla dėl to, kad jis kau
nietis. 

„Bet kas, paskirtas vidaus 
reikalų ministru iš Kauno, bus 
kaltas", pažymėjo jis. 

Anksčiau konservatorius 
Jurg is Razma G. Furmanavičių 
yra pavadinęs vienu iš EBSW 
„strategų". 

R. Juknevičienė džiaugiasi, 
kad JAV atsivėrė akys 

Vilnius , gruodžio 12 d. 
(ELTA) — Tėvynės sąjungos 
(TS) frakcijos narė Rasa Juk
nevičienė džiaugiasi, jog ne vien 
Lietuvos konservatoriai, bet ir 
Vakarų politikai ėmė kalbėti 
apie Rusijoje besiformuojantį 
autoritarinį režimą ir jo kelia
mą grėsmę. 

„Atrodo, jog Vakaruose, 
ypač JAV, pasibaigė romantinis 
optimizmas Rusijos atžvilgiu", 
pirmadienį Seime R. Juknevi
čienė dalijosi įspūdžiais iš pra
ėjusią savaitę Washington, D.C. 
vykusio kasmetinio NATO Par
lamentinės asamblėjos transat
lantinio forumo. 

„Kreml iaus organizuoja
mos kryptingos atakos prieš de
mokratiją jos kaimyninėse val
stybėse įvardijamos kaip nau
jausia grėsmė. Belieka džiaug
tis, kad apie tai kalba ne vien 
Lietuvos konservatoriai", pažy
mėjo ji. kalbėdama apie Rusijos 
kišimąsi į Ukrainos prezidento 
rinkimus. 

J i pažymėjo, jog už procesus 
Rusijoje atsakomybė tenka ne 
tik šios šalies prezidentui Vladi-
mir Put in , bet ir JAV adminis
tracijai, NATO ir Europos Są
jungai, kurios dėl kovos su tero
rizmu užmerkė akis prieš Rusi
joje vykstančius procesus. 

Pasitenkinimą demokratija 
mažina ekonominė atskirtis 

Viln ius , gruodžio 12 d. 
(ELTA) — Radikaliausius de
mokratijos priešininkus gimdo 
skurdo ir pablogėjusiu gyveni
mo lygio derinys. Tai parodė ty
rimas „Gerovė ir demokratija: 
socialinė bei regioninė nelygybė 
ir pasitenkinimas demokratija 
Lietuvoje". 

Išsamūs interviu atskleidė, 
kad pasitenkinimo demokratija 
lygį lemia žmonių amžius, išsi
mokslinimas ir gaunamų pa
jamų dydis. Kuo aukštesnis as
mens išsimokslinimas bei jau
nesnis amžius, tuo pasitenkini
mas demokratija yra didesnis. 

„Akivaizdi tendencija, kad 
radikaliausi valdymo sistemos 
kritikai priklauso skurdžiau
siam gyventojų sluoksniui, kita 
vertus, ne visi, kurių pajamos 
vos užtikrina minimalų pragy
venimą, yra radikalūs sistemos 
kritikai", sakė tyrimo vadovas 
Klaudijus Maniokas. 

Viešosios įstaigos „Europos 

socialiniai, teisiniai ir ekonomi
niai projektai" tyrimo tikslas 
buvo nustatyt i galimas sąsajas 
t a r p socialinės, regioninės ir 
ekonominės nelygybės bei pa
si tenkinimo demokratija. Re
miantis tyrimo išvadomis buvo 
suformuotos viešosios politikos 
rekomendacijos. 

K. Manioko nuomone, ypa
tingas dėmesys viešosios politi
kos peržiūroje turėtų būti ski
r i amas regioniniams skirtu
mams mažinti, darbo vietoms ir 
socialinės apsaugos infrastruk
tūrai kurt i . 

Kitos svarbios sritys — dali
nis Europos Sąjungos (ES) pa
ramos programavimo ir įgyven
dinimo decentralizavimas bei 
horizontalios regioninės politi
kos įgyvendinimas Lietuvoje. 

Tyrimas „Gerovė ir demo
kratija: socialiniai-ekonominiai 
skir tumai ir pasitenkinimas de
mokratija Lietuvoje" vyko 2004 
metų II-PV ketvirtį. 

Paskelbti Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatai 

atnaujinimą. 
Dailininkas Petras Mazū

ras Nacionaline premija apdo
vanotas už šiuolaikinės skulp
tūros plastinės kalbos atnauji
nimą, meninę ekologinių prob
lemų aktualizaciją. 

Kompozitorius Rytis Mažu
lis premiją pelnė už naujus ke
lius lietuvių muzikoje, novato
riškas garsų strategijas, atnau
j inusias muzikos laiko ir erdvės 
sampratą bei atlikimo tradici
jas. 

Nacionalinė premija pa
ski r ta Valstybiniam Vilniaus 
kvartetui už aukšto meninio ly
gio, originalias, įvairiakryptes, 
visuomeniškas programas, in
tensyvią ir kūrybingą koncer
tinę veiklą. 

Operos solistė Sigutė Sto
nytė Nacionalinę premiją pelnė 
už aktorinio ir vokalinio meno 
meistrišką sintezę, pastarųjų 
penkerių metų operinius vaid
menis ir programas. 

Dailininkas Mikalojus Po
vilas Vilutis Nacionalinę premi
ją pelnė už naujuosius šilkogra-
fijų ciklus, originalias ir este
tiškai veiksmingas formas — 
ženklus , prasminių situacijų 
raiškumą. 

Nacionalinė premija pa
skirta ir fotomenininkui Sta
nislovui Žvirgždui *iž lietuviškų 
peizažų fotografinį tikrumą ir 
meninį įtaigumą, tradicijos 
brandumą ir atnaujinimą, au
torines knygas. 

Nacionalinių premijų komi
teto narys Valentinas Antana
vičius sakė, jog laureatai iš
rinkti iš 20 kandidatų. Didžiau
sia konkurencija buvusi tarp 
penkių dailininkų. 

Rašytojas Sigitas Parulskis — 
nacionalinės premijos laureatas. 

Gedimino Žilinsko i ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 13 d. 
(ELTA) — Lietuvos nacionali
nių kultūros ir meno premijų 
komitetas pirmadienį paskelbė 
devynis 2004 metų laureatus. 
Nacionaline premija apdovano
tus už pastarųjų penkerių metų 
nuopelnus Lietuvos kultūrai ir 
menui. 

Rašytojai Onei Baliukonei 
Nacionalinė kultūros ir meno 
premija skirta už poetinį idea
lizmą, kūrybinės programos 
vientisumą ir nuoseklumą. 

Teatro dailininkė, sceno
grafe Jūra tė Paulėkaitė apdo
vanota už įspūdingą, teatro me
no autoritetą keliančią moder
niųjų spektaklių scenografiją. 

Nacionalinę premija pelnė 
ir rašytojas Sigitas Parulskis, 
įvertintas už novatorišką lite
ra tūr inę kūrybą, jungiančią 
skirtingus visuomenės ir indi
vido patirties klodus, stiliaus 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Šv. KLAROS LIGONINĖJE 

LANKĖSI JAV AMBASADORIUS 
Spalio 13 dieną Utenoje 

lankėsi JAV ambasadorius 
Lietuvoje Stephen D. Mull. 
Svečias Šv. Pranciškaus Dievo 
Apvaizdos kongregacijos sesers 
vienuolės Doloritos Butkus 
kvietimu lankėsi ir Šv. Klaros 
palaikomojo gydymo bei slau
gos ligoninėje. 

Lankydamasis ligoninėje, 
ambasadorius S. Mull apžiūrėjo 
gydymo įstaigą, bendravo su 
ligoniais ir medicinos persona
lu, nusifotografavo prie atmi
nimo lentų, kuriose įamžintos 
ligoninės veiklą remiančių 
amerikiečių pavardės, nes, 
pasak sesers vienuolės Dolo
ritos, Šv. Klaros ligoninė yra 
bendradarbiavimo tarp Lietu
vos ir JAV simbolis ne tik 
ekonomikos, bet ir žmogiškųjų 
santykių srityje. 

Seselė vienuolė Dolorita 
papasakojo ambasadoriui, kad 
darbo pradžia buvo labai sun
ki, tačiau rėmėjų iš JAV, Vo

kietijos, Olandijos dėka įreng
tas modernus liftas, mokymo 
klasė, suremontuotos vonios pa
talpos, tualetai, atnaujinti laip
tai, nupirktos skalbimo ir džio
vinimo mašinos, patalynė, dra
bužiai, indai ir kitos ligoniams 
reikalingos priemonės. Šių me
tų vasarą, geradarių iš JAV 
dėka, ligoninės kiemelyje įreng
ta poilsio zona ligoniams, sure
montuotos 5 palatos. Šiuo metu 
už rėmėjų lėšas remontuojama 
ligoninės koplyčia. 

Rėmėjų pageidavimu, jų 
artimųjų pavardes, kurie mirę 
JAV, įamžinome lentoje 
„Šviesiam atminimui" prie ligo
ninės koplyčios. Už juos yra 
aukojamos šv. Mišios. Šiuo 
metu šioje lentoje yra jau 19 
pavardžių: Tai: Rev. Joseph C. 
Girdis, PA, Charles Senenk, 
NY, Emilija ' Dėdinienė, NY, 
Pedro Bussas, NY, Jose Buzas, 
NY, Francisco Buzas, NY, 
Marinn Oliveria, NY, Francisco 

Gervetovsky, NY, John Sin-
kewicz, NY, Alexandria and 
Mathew Verbukis, NY, Stephen 
and Steve Krasnica, NY, Pra
nas Byzas ir Ona Valentina 
Buzas, Brazilija, Ema Gar-
liauskienė, MI, Matas ir 
Eleonora Jankauska i , NY, 
Jonas ir Veronika Gintautai, 
CA, Elena Okas, Baltimorė, 
Sophie ir Konstantinas Kaz
lauskas, NY, Varinauskų, Ber-
zinskų ir Kudarovskių šeimos, 
PA, Eva Federko, NJ. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems geros valios žmonėms, 
geradar iams, už finansinę 
paramą 2004 metais: Joseph 
Scriptunas, PA, Dorothy Dumb, 
NY, Frances Stankus, N J , 
Faustas ir Theresa Strolia, IL, 
Vyskupui Paul A. Baltakis, o. f. 
m., NY, Victoria C. Puidokas, 
IL, Leo L. Navickis, IL, Phyllis 
Barkus, VA, Julia F. Griska, 
PA, Anna Varinoski, PA, 
Patricia Zurewich, NJ, Paul J . 

J A V a m b . Lietuvai S t e p h e n D. Mul l su Šv. Klaros l igon inės s l augėmis i r sesele Dolor i ta Mar i ja B u t k u s . 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

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

Kalėdą 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Pasak žiniasklaidos, Nau
josios Zelandijos gyventojai 
skuba mesti rūkyti, nes nuo 
penktadienio tą bus draudžia
ma daryti baruose, kavinėse, 
restoranuose ir darbo vietose. 
Anot valstybės finansuojamos 
telefono linijos „Quitline", kuri 
pataria norintiems mesti rūky
ti, vadovės Jane Mills, per sa
vaite šia linija paskambina iki 
700 žmonių - dvigubai daugiau 
nei įprasta šiuo metų laiku. 

„Paprastai lapkritis ir 
gruodis mums yra labai ramus 
laikas, - teigė J. Mills. -
Žmonės sako, kad dabar yra tin
kamas laikas tą daryti. Tai esą 

J A V a m b a s a d o r i u s L ie tuva i S t ephen D. M u l l su sese le v ienuole Dolor i ta 
n a u j a i į rengtoje m o k y m o klasėje. 

Wislock, PA, W. Kolicius, PA., 
Mary ir Juozas Majauskai, NJ. 

Taip pat tariame nuoširdų 
ačiū geradariams padėjusiems, 
mūsų ligoninei vaistais, slau
gos priemonėmis, drabužiais ir 
k i ta is reikalingais daiktais: 
Joseph S. Vitiello, NJ, Šv. Petro 
ir Povilo parapija, klebonas A. 
Zemeikis, NJ , Vida Jankaus
kienė, LKRŠ, NY, Marčia 
Murphy, NJ . Tom ir Anna 
Hellen McDonald, American 

Lithuanian Club, WHITNG, 
NJ, Valentinas ir Regina 
Melinis, NJ. 

Sveikiname visus buvusius, 
esančius ir būsimus rėmėjus su 
praėjusia Padėkos diena, lin
kime ramybės, džiaugsmo ir 
laimės. Lai visuomet jus lydi 
Dievo palaima!. 

A u k s ė S t ro l i enė , MD 
Šv. Klaros direktorė 

Šv. Klaros l igoninės kiemelyje į rengta poilsio a ikš te lė . 

SKUBA MESTI 
RŪKYTI 

bus lengviau, nes jie neturės 
tapti socialiai izoliuoti". 

Manoma, jog tik šiek tiek 
daugiau kaip 4 mln. gyventojų 
turinčioje Naujojoje Zelandijoje 
yra 750,000 rūkalių. Pagal 
Nerūkymo zonų įstatymo 
pataisą rūkyti bus leidžiama tik 
lauke. Žmonėms, kurie draudi
mo nesilaikys, negresia jokios 
baudos, tačiau darbdaviams, 
nesiėmusiems būtinų priemo
nių neleisti rūkyti savo patal
pose, gali būti skirta iki 4,000 
Naujosios Zelandijos dolerių (2 
tūkst. 840 JAV dolerių) bauda. 

Daugelis barų ir klubų 
įrengė balkonus ar kitas rūky

mui skirtas vietas, kad paten
kintų rūkalių poreikius. Barai 
ir klubai baiminasi, kad rūka
liai juos boikotuos, jei negalės 
rūkyti. „Quitline" konsultantai 
pataria rūkal iams pagalvoti 
apie laiką, kuriuo rūkydavo. 
Dažniausiai rūkoma geriant 
kavą, skambinant telefonu arba 
pavargus. „Quitline", kuri per 
trejus metus padėjo 23,000 
žmonių mesti rūkyti, taip pat 
siūlo pigius nikotino pleistrus ir 
kramtomąją gumą, padedančią 
pradedant mesti rūkyti. 

(Iš įvairios spaudos) 

LIETUVOJE — JAUNIAUSIOS GIMDYVES 
EUROPOJE 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Europos statistikos įstaigos 
„Eurostat" duomenimis, 1991— 
2002 m. tuometinėje Europos 
Sąjungoje (EU-15) gimdžiusių 
motinų vidutinis amžius vaiko 
gimdymo metu išaugo nuo 28.3 
iki 29.4 metų. Remiantis šiomis 
tendencijomis, galima daryti 
prielaidą, jog gimdančių moterų 
senėjimo tendencija išliks ir 
ateityje. 

Tačiau lietuvaitės „velkasi" 
šių tendencijų „uodegoje". Jos 
buvo vienos jauniausių (po 
Estijos — 25.3 ir Latvijos — 
25.5 metų) gimdyvių 1991 m. — 
vidutinis gimdančių lietuvaičių 
amžius tuomet buvo 25.7 metų. 
2002 m. jos tapo vienvaldėmis 

„lyderėmis", nes lietuvaičių mo
t inų vidutinis amžius vaiko 
gimdymo metu pakilo tik iki 
26.9 metų, (kai Estijos pasiekė 
27.5, o Latvijos 27 6 metų). 
Vadinasi, remiantis Europos 
statist ikos leidiniu „Eurostat 
yearbook 2004", jauniausios 
gimdyvės Europoje yra lietuvės. 

Vidutki is g imdanč ių 
mote rų a m ž i u s 

Europoje i r pasaulyje 
(2002) 

ES — 25 — 29.2; ES — 15 
— 29.4: Belgija — 28.6; Čekija 
— 27.8; Danija — 29.9; Vokie
tija — 28.8; Estija — 27.5; 

Graikija — 28.9; Ispanija — 
30.7; Prancūzija — 29.5; Airija 
— 30.6; Italija — 30.3; Kipras — 
29.1; Latvija — 27.6; Lietuva — 
26.9; Liuksemburgas — 29.5; 
Vengrija — 27.8; Malta — 29.2; 
Nyderlandai — 30.4; Austrija — 
28.6; Lenkija — 27.8; Portu-gal-
ija — 28.8; Slovėnija — 28.8; 
Slovakija — 27; Suomija — 
29.7; Švedija — 30.1; Jungtinė 
Karalystė — 28.7; Islandija — 
29.3: Lichtenšteinas — 30; 
Norvegija — 29.5: Kanada — 29 
(1996); Japonija — 29.7 (2001); 
JAV — 27.4 (2000). 

Parengė 
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D r a u g o p r e n u m e r a t a y r a m o k a m a iš a n k s t o 

JAV 
Kanadoje ir kitur (UJS.) 
T i k š e š t a d i e n i o la ida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
U ž s a k a n t i Lietuva: 
Oro paš tu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktorė - Danutė B i n d o k i e n ė 
Administratorius - V a l e n t i n a s K r u m p l i s 
Moderatorius - kun. V i k t o r a s R i m š e l i s 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: a d m i n i s t r a c i j a @ d r a u g a s . o r g 

r e d a k c i j a @ d r a u g a s . o r g 
r a s t i n e @ d r a u g a s . o r g 
ske lb ima i@draugas .o rg 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4 5 6 0 W . 103rd. S t , 
O a k L a w n , IL 6 0 4 5 3 
T e l . 708 -423-5155 . 

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaną. 
Susitarimui kabėti angSskat arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Highland Ave, Tower 2, Suite 400 

Dovvners Grove, IL 60515 
630-7194799. 

Priklauso Gooci Samaritan. Central 
DuPage. tdvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 M 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKJU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Jollet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
Ek Gnove: 847-718-1212 
www.iIiinoispain.com 

,Draugo" skelbimų skyrius 

1-773-585-9500 
• • - - - • - • • - • • • - • • • • • • • • • 

KOFEINAS APSAUGO NUO 
PLIKIMO 

Kofeino turintys produktai 
gali apsaugoti vyrus nuo pliki
mo, rodo vienas Vokietijos 
a t l ik tas tyr imas. Profesorius 
Peter Elsner teigia, kad šis 
s t imuliantas didžiausią poveikį 
daro plaukų šaknims, kurios 
būna jaut r ios tes tosteronui , 
vienai iš plikimo priežasčių. 
Tačiau tai nereiškia, kad vyres
nio amžiaus kavos mėgėjams 
nebereikės būgštaut i dėl 
šviečiančios plikės. Moksli
n inkas pažymi, kad nuo plikimo 

apsaugo t ik tiesiogiai ant 
galvos tepami produktai. 

„Per dieną reikėtų išgerti 
nuo 60 iki 80 puodelių kavos, 
kad plaukų šaknis pasiektų 
reikiamas kofeino kiekis", -
sakė Adolf Klenk iš kosmetikos 
tyrimus atliekančios kompani
jos „Kurt Wolff. Jis pažymėjo, 
kad nuplikti nenorintys vyrai 
stiprinti plaukų šaknis kofeinu 
turėtų pradėti dar jaunystėje. 

ž 

RŪKYMAS KENKIA 
SMEGENIS 

Žinoma, kad rūkymas ga
dina sveikatą, bet dar paaiš
kėjo, kad jis kenkia ir smegenų 
veiklai. Tai, įvertinę beveik 60 
me-tų duomenis, nusta tė škotų 
mokslininkai. 

Jų grupei vadovavęs profe
sorius Lavvrence Whalley tikri
no, kaip 465 žmonėms keitėsi 
pažinimo gebėjimas. 

Pirmą kartą jie buvo tikri
nami 1947 m., kai buvo vienuo
likmečiai, paskui pakartotiniai 
testai buvo tarp 2000 ir 2002 
m., kai j iems jau buvo po 64 
metus. Nuolat rūkantys asme
nys penkis skirtingus pažinimo 
tes tus atliko blogiau už nerū
kančius arba metusius rūkyti. 
Atsižvelgus į socialines aplin

kybes — išsilavinimą, profesiją, 
alkoholio vartojimą — rūkymas 
vis tiek silpnino pažinimo ge
bėjimą. 

Ryšys tarp senstant pasi
reiškiančios pažintinio gebėji
mo silpnėjimo ir plaučių veiklos 
blogėjimo turėtų reikšti, kad 
rūkymas kenkia gyvybiškai 
svarbiems organams, tarp jų 
ir smegenims, sukeldamas 
oksidacinį stresą, aiškino mok
slininkas, dirbantis Aberdeen 
universiteto protinės sveikatos 
katedroje. Savo ir kolegų iš 
Edinburg universiteto duome
nis jis pateikė straipsnyje žur
nale „New Scientist". 

(Elta) 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.iIiinoispain.com


RYTDIENOS VILTYS SĄMYŠYJE 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Baigėsi JAV prezidento 
rinkimų triukšmas. Kaip išsi
reiškė vienas TV žurnalistas, 
r inkimus laimėjo „common 
sense". JAV gyventojai, supratę, 
kad šis kraštas slystąs nemo
ralumo duobėn, todėl parėmę tą 
kandidatą, kuris atrodė esąs 
pajėgus minėtą slydimą su
laikyti. Didžiausi pralaimėtojai: 
žiniasklaida ir liberalai, kurių 
įsivaizduojamą „intelektą" mai
tinąs pyktis. Ar čia visa tiesa, ar 
tik dalis? Tai rinkimų „paslap
tis", nes dažnai ir rinkėjas neži
no, kodėl jis renkasi tą, o ne kitą 
kandidatą. 

Rimsta ir Lietuvoje siautėję 
rinkimų vėjai. Suburta partijų 
koalicija, paruoštas ir preziden
tui įteiktas ministrų sąrašas, 
tad prieš Kalėdas jau tikrai 
žinosime vardinį ministrų są
rašą, o gal net kabineto pro
gramą. Vyksta ne principų, bet 
pozicijų dalybos, nes svarbu 
partijoms ir asmenims tie 
postai, pro kuriuos tekės ES 
finansinė parama Lietuvai. 

Kaip samprotaujama kai 
kurioje spaudoje, virš Lietuvos 
užsiplieskė raudona pašvaistė. 
Juk socialdemokratai su vadu 
A. Brazausku yra LDDP no
menklatūros paveldėtojai. So
cialliberalų galva A. Pau
lauskas taip pat atėjo iš aukštų 
tarybinių pareigų. Pagaliau K. 
Prunskienė, svarbi rusų kul
tūros gerbėja ir „socialistinė" 
darbuotoja, Valstiečių ir Nau
josios demokratijos sąjungos 
vadė, yra žinoma savo žvilgs
niais į Maskvą. Ir — taip pat 
pagaliau — Uspaskicho Darbo 
partija, pasiruošusi pakeisti 
Lietuvos politinę sistemą... Tai 
valdžios partneriai, į kurių eiles 
niekaip neįsiprašė A. Zuoko li-
beralcentristai. Ar šios koalici
jos sudaryta vyriausybė bus 
pastovi, stipri, darbšti? Atsaky
mo teks palaukti, nespėliojant 
ir neburiant. Ar ji iš tikrųjų 

raudonuos ir Lietuvą kreips 
Rusijos pusėn? Gal ir ne. Kad K. 
Prunskienė ir V. Uspaskichas 
bandys Rusijoje ieškoti savo 
verslams uždarbio, jei ES nuo
birų neužteks, galima laukti. 
Bet komercinis ir asmeniško 
verslo uždarbis nebūtinai turi 
nešti politinę žalą. Koalicijos 
uždegtos pašvaistės dar nelai
kykime raudona. Šiuo metu ji 
yra tik rausva, o jos sudarytos 
vyriausybės darbas kartais gali 
rausvumą išblukinti . Tad iš 
anksto neigiamai nevertintina, 
tik stebėtina. 

Tiesa, politinė aplinka Lie
tuvoje yra įdomi. Nors ji savo 
keistenybėmis pasaulyje nepir
mauja, tačiau dėmesį atkreipia. 
Gerai, kad ji neturi tokio grasi
nančio dramatizmo, kaip Ukrai
nos įvykiai. 

Štai jau beveik užmiršta
mos Rolando Pakso sukeltos 
vėtros. Neabejotina, kad savo 
išdaigas, prieš pakl iūnant į 
Prezidentūrą, j au ir ten esant, 
jis pats gerai suprato. Tačiau 
visuomenę jis laikė akla ir iš 
tyčinių bei atsitiktinių klaidų 
begėdiškai išsisukinėjo. Nors 
rusiškojo kapitalo įtaką, jam 
lipant valdžion, visuomenė 
matė, atkaklumu jis išlaikė prie 
savęs nemažą būrį pasekėjų. 
(Seimo rinkimų duomenys.) 
Dabar Paksas rengiasi Lietuvos 
valstybę kviesti į tarptautinį 
Europos teismą. 

O garsusis Algirdas Bra
zauskas? Okupacinės valdžios 
patikėtinis, spėjęs apsisukti ir 
pasirašyti Lietuvos Nepriklau
somybės aktą, pritaręs antire
liginei propagandai, nors sakę-
sis, kad katalikiškai šventęs 
Kūčias, tik nekatalikiškai ieš
kojęs ir radęs antrą žmoną, 
vadovauja Lietuvos valstybei. 
Tarsi koks kovotojas už jos 
laisvę, ar buvęs partizanas. Štai 
prieš paskutinius Seimo 
rinkimus jis tvirtino, kad su 
Darbo partija dėl vyriausybės 
sudarymo nesiderės. O tik po 

kelių dienų jau tarėsi su ja, lyg 
su partijos vadu V. Uspaskichu 
būtų svainiai . Melas yra A. 
Brazausko įgimtas gabumas ir 
kartu silpnybė, prilygstanti jo 
medžioklėms, kurių metu net 
daromos valstybinės nuolaidos, 
pvz., latviams. 

Dėmesį atkreipia ir „vie
nuoliškojo" kuklumo K. Pruns
kienė, Valstiečių ir Naujos 
demokratijos sąjungos vadė. 
(Gal Prunskuvienė? Jos pavar-
dinis vyras, rodos, buvo Pruns-
kus, tad ji turėtų būti Pruns
kuvienė.) Tai ryški Rusijos sim-
patikė, greičiausiai buvusi KGB 
bendradarbė, savo premjeravi-
mo metu tyčiomis pakėlusi 
kainas, kad Rusijai įtiktų. Ne
seniai prisispyrusi piršosi į 
premjerės ar nors į premjero 
pavaduotojos postą. Didelės 
drąsos moteris , vadovaujanti 
partijai, linkimuose laimėjusi 
nemažai Seimo narių. Tai 
Rusijos simpatikų, kartu su ja 
žvilgčiojančių Maskvos pusėn, 
balsai. 

Štai Viktoras Uspaskichas, 
vėliausias fenomenas Lietuvos 
politikoje, sėkmingas pilietis 
versle. Vis dėlto jis yra atėjūnas 
iš istoriškai priešiško Lietuvai 
krašto. Savo praturtėjimo kelių 
nenurodė, miglotai kalbėjo apie 
išsilavinimą, paliko pirmą 
žmoną (rusę) ir vedė lietuvaitę. 
Prieš paskutinius Seimo rin
kimus drįso žmonėms žadėti tai, 
ko negalėtų tesėti. Tad a r 
išmintimi, ar burtais Uspas
kichas rinkimuose viršijo visas 
partijas? Gal tai buvo vargs
tančių ir sau padėti nesiren
giančių viltys, sukrautos ant 
lietuvių kultūroje nespėjusio įsi
jausti svetimtaučio? Už jį bal
savusiems nebuvo svarbu, kas 
ir koks tasai Uspaskichas 
bebūtų. J iems tik rūpėjo, kad jis 
daug žada. 

Ir Artūras Paulauskas turi 
rausvų dėmelių. Jo tėvas buvo 
aukš tas KGB pareigūnas. 
Sūnus tarybinėje santvarkoje. 

okupantą atstovaujant A. Bra
zauskui, buvo vyriausias 
prokuroras. Ar jaunas žmogus 
tą poziciją pasiekė rūpestingu 
darbu, ar jį ten pasodino parti
ja? Rimtam pasižymėjimui jis 
daug laiko nebuvo turėjęs. J u k 
neteko girdėti, kad būtų buvęs 
genijus ir teisės studijas baigęs 
paauglystės amžiaus. (Beje, ir 
teisė studijuoti tada galėjo tik 
partijos palaimintieji.) Tad 
kada jis galėjo be partijos 
pastūmėjimo taip aukštai užlip
ti? Malonus, gerai atrodantis 
vyras taip pat nesunkiai rado 
antrą žmoną. (Apie žmonas čia 
kalbama ne asmeniškumui pa
žymėti, bet pabrėžti šių žmonių 
panašumą.) 

Taigi šiandieniniai politi
niai galiūnai Lietuvoje (Bra
zauskas , Paulauskas , Uspas
kichas, Prunskienė), jei neturi, 
tai praeity turėjo, po kelias ar 
bent po vieną šaknį komunizmo 
ir rusų dirvose. Nieko baisaus, 
jei tai buvo gyvenimo patirties 
įrašai. Būtų negerai, jei visa tai 
veikė ir paveikė charakterius, 
jei svetima ideologija juos pri
rišo prie Maskvos. Iš čia, maty
ti, ir kilo raudonos pašvaistės 
nuogąstis. Tačiau savo nusis
tatymą bei savo kelią turi ir 
istorinis laikas. Ne visada jį gali 
sumaišyti raudonos pašvaistės, 
net ir iš ES atplauksią keltai, 
pr ikraut i pinigų. Istorinis 
laikas šiuo metu pro Lietuvą 
teka su pažangos ženklais. Tad 
ir atsakomybę prisiėmusiems 
žmonėms bus sunku pakely 
paguldyti sąžines ir jas ten 
pamiršt i . Yra vilčių, kad 
Lietuvos gyveniman įsilies dau
giau išminties. Gal išnyks, ar 
pradės išnykti, pataikavimas 
Rusijai, kuri t ikrai nenori 
Lietuvos palikti už savo sienų. 
Gal net ir korupcija išnyks, ir 
pinigingų didžiūnų skyrimasis 
iš tautos. 

Kas draudžia gyventi gra
žiomis viltimis? 
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NAUJĄJĄ KOALICIJĄ JUNGIA NE IDĖJOS, 
BET VERSLO INTERESAI 

ANDRIUS KUBILIUS 

Postai ir postų dalybos yra 
naujos koalicijos skiriamasis 
bruožas. Kadangi postais pasi
dalinti nėra lengva, tad Seimas 
kol kas nieko neveikia. Net ir 
komitetų pirmininkų a r pa
vaduotojų klausimas kol kas 
nėra išspręstas ir neaišku, kada 
bus išspręstas. 

Prezidentas turėtų būti 
principingas ir principingai 
išnaudoti Konstitucijos jam 
sute iktas galias. Prisimenu, 
kažkada, dar G. Vagnoriaus 
vyriausybės laikais, prezidentas 
Valdas Adamkus demonstravo 
išskirtinį principingumą, aiškiai 
formulavo, kokių ministrų jis 
neskirs. O tai buvo garbingi, 
Lietuvai gerai žinomi asmenys, 
bet prezidentas atrodė, kad jie 
netinka būti ministrais, ir 
mums teko nusileisti. Mums 
būtų keista, jeigu prezidentas 
dabar elgtųsi kitaip. 

Mes siekiame būti supa
žindinti su ta specialiųjų tarny
bų medžiaga, kuri bus pateikta 
prezidentui. 

Ryškėjant naujosios val
džios paveikslui, vis labiau 
tampa pastebimi ir pakanka
mai nepatraukliai atrodantys 
dalykai. 

Vyriausybėje įnirtingiausia 
kova vyksta dėl ministerijų, 
kurios dalins Lietuvai teikiamą 
Europos Sąjungos paramą. 
Niekas iš valdančios koalicijos 
net nebando neigti plačiai ži-
niasklaidoje pateikiamų sam
protavimų, kad Europos Sąjun
gos lėšas nukreipti ten, kur rei
kia, ir dar užsidirbti komisinių 

yra žymiai lengviau nei 
skirstant įprastas biudžeto 
lėšas. 

Visų norinčių niekaip nesu
talpina Seimo Ekonomikos ir 
Biudžeto komitetai. Regis, tiki
ma, kad juose dirbant galima 
prastumti ir asmeniniam ver
slui naudingų sprendimų. 

Vienas iš Darbo partijos 
vadovų Antanas Bosas visiškai 
neslapukaudamas pripažino 
tikįs, kad dirbdamas Seime 
pagerins ir savo asmeninio vers
lo reikalus. Atrodo, kad toks 
požiūris šiai partijai atstovau
jančius Seimo nar ius , kurių 
tarpe yra ypač daug versli
ninkų, yra vienijantis. 

Kita vertus, nežinome jokių 
valdančiosios koalicijos tikslų, 
nežinome jokių šią koaliciją 
jungiančių idėjų ar, juo labiau, 
ideologijos. 

Nomenklatūrinis savanau
diškumas — taip būtų galima 
įvardint vis labiau ryškėjantį 
naujosios valdančiosios koalici
jos skiriamąjį bruožą. Į valdžią 
žiūrima kaip į galimybę pasipel
nyti arba, kitaip tariant, kaip 
siekimą pasinaudoti valdžios 
postais tam, kad pasirūpinus 
savo verslu. O pačią valdančiąją 
koaliciją jungia ir vienija tik 
susitarimų dėl postų nauda. 
Kadangi postų nėra tiek daug, 
tai susitarimai nėra lengvai 
pasiekiami ir Seimas negali 
dirbti. 

Pavojingiausia, kad šiuo 
požiūriu į valdančiąją koaliciją 
įeinantys socialdemokratai nuo 
populistinės Darbo partijos, 
bent jau kol kas, niekuo nesi
skiria. Tai reiškia, kad kairieji 

susitapatina su populistais ir 
tokiu būdu praranda savo ide
ologinį veidą bei tradicinės par
tijos vardą. Tenka pastebėti , 
kad net ir socialdemokratų rin
kėjai tai vertina ypač neigia
mai, nes, pagal praėjusį savait
galį paskelbtus „Vilmorus" 
kompanijos tyrimus, social
demokratų populiarumas vien 
per mėnesį po rinkimų suma
žėjo beveik dvigubai. 

Jeigu taip ir toliau klosty
sis, kyla pavojus, kad partijų 
ideologijos ir skambūs pavadini
mai bus naudojami vien kaip 
priedanga rinkėjams patraukti, 
tokiu būdu paslepiant sava
naudiškus tikslus. Tai grėstų 
vis mažėjančiu piliečių pasi
tikėjimu valdžia ir visos poli
tinės sistemos didžiulėmis prob
lemomis. 

Šiuo požiūriu vertindama 
savo atsakomybę šiame Seime, 
opozicijoje esanti Tėvynės są
junga, mano, kad jos ideologinis 
apibrėžtumas bei aiškių pro
graminių tikslų suvokimas tam 
ypač svarbus ne vien tik sie
kiant įtvirtinti dešiniąją poli
tiką Lietuvoje, bet ir išlaikant 
programinės, ideologinės poli
tikos galimybę Lietuvoje, išlai
kyti ir tokios politikos viršeny
bę prieš grėsmingai stiprėjan
čią nomenklatūrinio savanau
diškumo bangą. 

Ar V. Uspask ichas 
n e s i e k i a va ldyt i „Lie tuvos 

energi jos"? 

Noriu paminėti dar vieną 
specifinį klausimą, šiek tiek 
susijusį su mūsų partijos ir 

frakcijos reikalais — tai spau
doje ir Lietuvos televizijoje pas
taruoju metu tyrinėjamą temą, 
susijusią su Lietuvos energeti
ka ir Ignalinos atominės elek
trinės pirmojo bloko uždarymu. 
Čia nuolat minima mūsų frak
cijos nario Ramūno Garbara-
vičiaus pavardė. Stebint spau
dos straipsnius, kar ta is susi
daro vaizdas, jog norima įteigti, 
kad R. Garbaravičius per savo 
sūnų ar kitus gimines vos ne
valdo visą Lietuvos energetiką. 
Juokais galėtume sakyti, kad 
galėtume didžiuotis, jog, A. 
Brazauskui esant valdžioje, 
esame tokie galingi, kad suge
bame valdyti Lietuvos ener
getiką. O šnekant rimtai, turiu 
pasakyti , kad mes atliksime 
savo partinį tyrimą, ar yra 
pagrįstų priekaištų R. Garba-
ravičiui, nors taip ir negalime 
suprasti, kodėl jo pavardė yra 
nuolat minima. Negalime 
atsikratyti įspūdžio, kurį suke
lia šie straipsniai, kad prieš V. 
Uspaskichui t ampant ūkio 
ministru, ruošiama dirva „Lie
tuvos energijos" vadovybės pa
keitimui. Pakeitimui tokiam, 
kad V. Uspaskichas į „Lietuvos 
energijos" vadovybę galėtų 
įvesti savo žmones. O mes ir R. 
Garbaravičius esame tik tam 
tikro scenarijaus dalis. „Lietu
vos energijos" vadovybė turbūt 
nėra šventa, nors gal nėra ir 
kažkuo ypač bloga, bet jeigu 
šitokiu būdu siekiama suteikti 
galimybę V. Uspaskichui val
dyti „Lietuvos energiją" per 
jam pavaldžius žmones, mums 
tai nepatinka. 

DANUTE BINDOKIENE 

Ir tai vyksta XXI amžiuje? 

Ž
mogus didžiuojasi savo pasiekimais — 
išradimais, atradimais — mokslo, medici
nos, technikos s tebukla is . I r ta i tik 

pradžia. Kokios galimybės žmonijai atsivers iki 
šio — dvidešimt pirmojo — šimtmečio pabaigos? 
Galbūt Žemės vaikai pasieks tolimiausias niūsų 
Saulės sistemos planetas, galbūt medicinos 
pažanga pagaliau nugalės vėžio, širdies, AIDS 
ir kitas ligas, kurios žmones kamuoja ir į kapus 
nuvaro. 

Tačiau visų pirma reikia peršokti per pačią 
didžiausią kliūties kartelę: neapykantą ir iš jos 
kylančias aibes kitų blogybių. Kiek žmonija 
galėtų pasiekti, jei apsiginklavimui, karams 
išleidžiami pinigai būtų panaudoti humani
tariniams reikalams! Mūsų planetoje išnyktų 
skurdas, nei vienam vaikui nereikėtų kęsti 
bado, šalčio, nei vienam varguoliui netektų 
nakvoti patiltėje ar gatvėje... 

Šiomis dienomis Austrijos gydytojai galuti
nai patvirtino, kad Ukrainos prezidentinių 
rinkimų kandidatas, atstovaujantis opozicijai, 
buvo rugsėjį apnuodytas. Tiesa, jo gyvybė išgel
bėta, bet Viktor Juščenko turėjo daug iškentėti 
ir dar toli gražu nėra pasveikęs. 

Senovėje karal iai , imperator ia i a r kiti 
turtingi bei įžymūs asmenys savo rūmuose 
laikydavo „ragautojus", kur ių pagr indinė 
paskirtis — kiekvieną patiekalą a r gėrimą, 
prieš paduodant savo ponui, paragaut i . Jeigu 
„ragautojui" valgis ar gėrimas nepakenkė, šei
mininkas jį valgė. Kiek tų „ragautojų" buvo 
nunuodyti ir savo mirtimi išgelbėjo valdovų 
gyvybę, istorija nepasako. 

Viduramžiais taip pat buvo „mada" politi
nius, verslo, meilės ar kitus varžovus pašalinti 
nuodų pagalba. Bet tai buvo „senovėje": žmoni
ja įsitikinusi, kad civilizuotame pasaulyje to
kiomis priemonėmis jau niekas nepasinaudoja. 
Žinoma, čia nekalbama apie nusikalstamumo 
„bendruomenės" sluoksnius, kur įvairios gau
jos, mafija ir kitos nusikaltėlių grupuotės dažnai 
skelbia „tarpusavio karą", kuris baigiasi tragiškai. 

Kad šiuo metu Rytų Europos, besiver
žiančios į demokratiją bei tarptaut ines vaka
rietiškas organizacijas, valstybėje būtų griebia
masi tokių žiaurių priemonių pašalinti popu

liarų varžovą į prezidento kėdę, atrodo, beveik 
neįmanoma. O visgi tai įvyko Ukrainoje. 
Kadangi baimintasi, kad Viktor Juščenko gali 
laimėti r inkimus (daugelis tiki, kad butų 
laimėjęs, jei rinkimai butų vykdyti be sukčia
vimų), vienintelis tikras būdas jį sustabdyti — 
nuodai. 

Jtarimas, kad Juščenko apnuodytas, pasi
girdo jau seniai, dar gerokai prieš balsavimus. 
Ne tik jo staigi, pavojinga liga, bet ir išvaizdos, 
ypač veido, pasikeitimas, tai liudija. Žinoma, 
opozicija griežtai atmetė bet kokius įtarimus. 
Vis dėlto suklastotų rinkimų rezultatai buvo 
paskelbti negaliojančiais ir balsavimai bus pa
kartoti gruodžio 26 d. — antrąją Kalėdų dieną. 

Ar, pirmąkart balsavę už dabartinio Ukrai
nos prezidento L. Kučmos ir taip pat Kremliaus 
remiamą Viktor Janukovič, valstybės piliečiai 
patikės Juščenko ligos priežastimi? Ar supras, 
kokį prezidentą norėjo išsirinkti, kokios būtų jo 
prezidentavimo pasekmės jiems patiems ir 
Ukrainai? Ar daug jų stengsis savo pirminę 
klaidą atitaisyti ir balsuos už asmenį, kuris 
žada valstybę vesti demokratijos keliu? 

Sovietinio paveldo voratinklis tebėra tvirtai 
apraizgęs buvusias sovietų imperijos tautas ir 
savo aukų nenori atsižadėti. Jei nepavyksta jų 
susigrąžinti apgaule, pažadais ar propaganda, 
griebiamasi smurto. Kiek per tą laiką pačioje 
Rusijoje „be žymės" dingo žurnalistų, kiek 
disidentų „išnyko" Baltarusijoje, taip pat ir 
Ukrainoje.. . Ačiū Dievui, kad Lietuvoje 
pasikeitimai Prezidentūroje, Vyriausybėje ar 
Seime vyksta demokratiniais principais, o ne 
„senų laikų pavyzdžiu". 

Amerikos žiniasklaida šiuo metu su nuosta
ba komentuoja įvykius Ukrainoje: kai šim
tatūkstant inė minia, pasidalinusi į dvi griežtai 
prieštaraujančias grupes, tame pačiame mieste, 
elgiasi san tūr ia i ir jokių ryškesnių susi-
grūmimų neįvyko. Žmonės meldžiaau_gieda. 
dainuoja, klausosi kalbų ir laukia teisingo 
sprendimo. „Tokia revoliucija tiesiog negirdė
ta", — stebisi žurnalistai. Nejaugi jie pamiršo 
ne per senus laikus, kad Lietuva ir kitos 
Baltijos valstybės kaip tik ..tokia revoliucija" 
išsikovojo laisvę? 

GERUMAS MUS VIENIIA 
,Cantas": art imo meilės praktinė raiška 

Nr.3 

Lietuvos „Caritas" generalinis direktorius 
k u n . R o b e r t a s G r i g a s atsako į A n d r i a u s Na
vicko klausimus. 

„Caritas" struktūros vienija 154 nacionalines 
organizacijas, veikiančias 198 šalyse. Socialinę, 
medicininę, švietėjišką veiklą ir pa ramą 
vargstantiesiems „Caritas" pirmiausia supranta 
kaip krikščioniškųjų vertybių praktinę išraišką. 

Lietuviškąją „Caritas" organizaciją sudaro 
Lietuvos „Caritas" — centrinė įstaiga su būstine-
Kaune, kurios pareigos — koordinuoti ir konsul
tuoti karitatyvinę veiklą tėvynėje bei atstovauti 
užsienyje ir namuose, plius septynios Vyskupijų 
„Caritas" bendrijos, pavaldžios vietos vyskupams 
ir vykdančios tiesioginę globos-šalpos tarnystę 
savo vietovėse. Jeigu domintų šiek tiek statis
tikos, tai šiuo metu visoje „Caritas" sistemoje 
Lietuvoje dirba 20 etatinių darbuotojų (adminis
tracijoje, neskaitant įstaigų ir projektų) ir apie 
2,300 savanorių talkininkų: Vyskupijų „Caritas" 
turi 61 globos ir šalpos įstaiga, iš jų 19 vaikų 
dienos centrų, 19 senelių namų, 12 labdaros val
gyklų, 4 vaikų globos namus, 2 slaugos ligonines, 
be to. Motinos ir vaiko globos namus. Nakvynės 
namus, Užimtumo centrą. Senelių klubą, dušą 
socialiai remtiniesiems. 

Be to, centrinis „Caritas" įgyvendina modeli
nius projektus, skirtus specifinių socialinių žaiz
dų gydymui: pagalbos skurstančioms šeimoms ir 
vaikams programą „Vaiko orumas", Slaugos ir 
globos namuose, Pagalbos prekybos žmonėmis ir 
prostitucijos aukoms. Kalinių globos ir reintegra
cijos programas. Sudėtinga žmogaus nuvertinimo 
tikrovė šiuose fizinio ir moralinio skurdo reiški
niuose reikalauja didelės pagalbą teikiančiųjų 
kompetencijos, dar didesnes kantrybes neišven
giamų atkritimų atvejais ir sugebėjimo matyti 
ypač visuomenės atstumtųjų kategorijų žmonėse 
neišdildomą Dievo vertės žymę — matyti juos 
tarsi Kristaus akimis. Mūsų projektuose dirba 
socialinio darbo specialistai su universitetiniu 
išsilavinimu, sukaupę didelę patirtį ati t inkamose 
pagalbos teikimo srityse. 

Per 2003 metus įvairiopą pagalbą Lietuvoje 
„Caritas" suteikė 96.0,32 žmonėms 

Strateginiame organizacijos veiklos plane 
2004—2007 metams, kurį pateikėme tvirtinti 
Vyskupų Konferencijai, kaip pagrindinės veiklos 
kryptys įvardyta „Caritas" religinės savimonės 
stiprinimas, „Caritas" struktūrų valdymo tobu
linimas, organizacijos žinomumo visuomenėje 
didinimas ir savanorystės plėtra. Netiesiogiai čia 
iškeliamos ir problemos, kurias vienaip ar kitaip 
turėsime spręsti. Be abejo, didelis rūpestis yra 
„Caritas" struktūrų ir pagalbą teikiančių įstaigų 
išlaikymas. Jeigu anksčiau, kaip nukentėję nuo 
komunizmo ir okupacijos, sulaukdavome dosnios 
partneriškų Vakarų organizacijų paramos struk
tūrinėms išlaidoms, tai po įstojimo į Europos 
Sąjungą šis argumentas nebeveikia. Norėdami 
išlaikyti ir toliau vystyti mano aukščiau aptartą 
bažnytinės karitatyvinės veiklos tinklą, turėsime 
gana greitai persiorientuoti į vidinius resursus: 
vietinės Bažnyčios. Valstybės, verslo sluoksnių, 
privačių aukotojų paramą. Čia mums savotiškai 
pakiša koją gyventojų surašymas: daugeii-
niečių, žinančių, kad _S0 proc. lietuviu laiko save 
katalikais", nustemba: „Jus prašote užsiomo 
fondų paramos, turėdami tokį skaičių tikinčiųjų0' 
Tai jie turi finansuoti Bažnyčios pastangas padėti 
vargšams!" 

Nora lengva paaiškinti, kad tradicinis ..užsi-
rašymas kataliku" toli gražu nereiškia realaus 
gyvenimo Evangelijos vertybėmis ir tikėjimo 
įkvėpto socialines atsakomybes pn.-iėmimo... 

Ilga nelaisvė ir po jos pasin itin civi
lizuoto kapitalizmo proveržis sunaikino žmog 
solidarumo ir labdaros tradicijas. Turime 
atgaivinti, jei norime gyvybingos ir visuom< 
remiamos „Caritas"' veiklos. 

Tarp kitu problemų, kurias turini' 
lygiagrečiai su tie.-ioginiais darbais, paminėtinas 
organizacijos „atjauninimo" reikalas jaunų, 
krikščioniškai angažuotu, išsilavinusių žmonių 
pr i t raukimas: etatiniu darbuotoju, kurie 
koordinuotų ir globotu savanorit: 
kai kuriose vyskupijose; "bažnytinių organizacijų 
vykdomos veiklos dubiiavimasis; dalies kunigų 
abejingumas ..Caritas" darbu: „Caritas" identiteto 
ir organizacijos kultūros probi"mos. 

Bus daugiau . 
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VATIKANAS NENORI 
RAUDONKEPURAITĖS 

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA MINI 140 METŲ JUBILIEJŲ 

Vienoje Italijos mokykloje 
kalėdinis Jėzaus Kristaus gimi
mo spektaklis buvo pakeistas 
vaidinimu apie Raudonkepu
raitę, kad nebūtų įžeisti 
mokiniai musulmonai, tačiau 
tai labai supykdė Vatikaną, o 
aukšti Bažnyčios pareigūnai 
iškėlė klausimą, kiek tradicijų 
turės atsisakyti krikščionys, 
kad įtiktų imigrantams. 

Popiežius Jonas Paulius II 
netiesiogiai teigė, kad krikš
čionys turi gerbti skirtingas 
kultūras, tačiau pareiškė, kad 
dėl to negalima atsisakyti 
Evangelijos skleidimo ir savo 
tradicijų. 

Praėjusią savaitę viena 
Italijos pradinė mokykla šiau
riniame Trevis mieste nus
prendė, kad šiais metais, užuot 
tradicinio kalėdinio spektaklio, 
mokiniai vaidins Raudonke
puraitės istoriją. Mokytojų 
teigimu, ši pasaka yra puiki 
gėrio ir blogio kovos iliustracija 

ir neturėtų įžeisti musulmonų 
vaikų. Tradicinio mokyklos vai
dinimo apie Kr i s taus gimimą 
buvo a t s i s a k y t a dėl kelių 
priežasčių. 

Kitoje mokykloje, netoli 
Milano, kalėdinės giesmės žodis 
„Jėzus" buvo pakeis tas žodžiu 
„dorybė". Vinencos provincijoje 
buvo a t š a u k t a s geriausio 
Kris taus g imimo vaidinimo 
konkursas. 

Konservatoriai bei kunigai 
pasipiktino tok ia i s sprendi
mais. „Ar m e s po t rupu t į 
pradedame išprotėti , — teigė 
reformų m i n i s t r a s Roberto 
Calderoli. — Ar dėl Alacho mes 
ketiname a ts i sakyt i savo tikėji
mo?" 

„Mes privalome į savo tarpą 
priimti k i t a t i k i u s , t ač iau j ie 
turi toleruoti mūsų tikėjimą", 
— teigė Va t i kano migracijos 
depa r t amen to vadovas arki
vyskupas Agostino Marchetto. 

(El ta) 

KALĖDŲ GĖLE 
Šiame krašte svarbesnėms 

šventėms gėlininkai išaugina 
specialius augalus ir žmonės 
jau pripratę juos tapatinti su 
tam tikra švente. Pavyzdžiui: 
Šv. Valentino — įsimylėjusių 
dienai — dažniausiai siūlomos 
azalijos, afrikietiškos žibuoklės, 
begonijos, ciklamenai, gloksini-
jos ir „svogūninės gėlės" — 
tulpės, jacintai, narcizai. Ve
lykos neapsieina be kvepiančių 
baltažiedžių lelijų. Motinos 
dienai skirtos hortensijos, glok-
sinijos, įvairios miniatiūrinės 
rožytės, azalijos, cinerarijos, 
chrizantemos, taip pat tulpės, 
jacintai ir kitos gėlės, augančios 
iš svogūnėlių. Atminimo dienai 
(Memorial Day) jau daugiausia 
perkamos gėlės sodinti kapi
nėse, darželiuose (ypač popu
liarios pelergonijos — „gera-
nium"). Padėkos šventės proga 
siūlomos chrizantemos, afrikie
tiškos žibuoklytės, begonijos, 
taip pat nebežydinčios kamba
rinės gėlės. Na, o kaip su Kalė
domis? Turbūt net klausti 
nereikėtų... 

Negalime šiuo metų laiku 
nepastebėti ryškiais raudonais, 
rausvais, baltais, margais, vio
letiniais žiedais (prieš pora 
metų išvestos net pilnavidurės 

l, gražiais žaliais lapais 
augalų, kurių pilnos ne tik 
gėlių, bet kone visos kitos par
duotuvės. Kai darželiuose pra
nyksta bet kokia žalumos ar 
spalvos užuomina, šios gėlės 

Kauno kunigų seminarija 
rengiasi 140 metų jubiliejaus 
šventei. Kaip sakė seminarijos 
rek to r ius kunigas Aurelijus 
Žukauskas , gruodžio 4 d. su
kakčia i paminėt i skirtos iš
ki lmės prasidėjo Mišiomis se
minarijos bažnyčioje. Po pamal
dų hierarchai, šalies ir miesto 
valdžios atstovai, klierikai ir 
kiti svečiai lankė vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus kriptą Kau
no arkikatedroje. Pasak rekto
r iaus, ta i labai simboliška, nes 
M. Valančius kaip tik ir buvo 
t a s asmuo, kuris 1864 m. gruo
džio 3 dieną Varnių kunigų 
seminariją perkėlė į Kauną. 

Šiuo metu Kaune mokosi 60 
klierikų nuo 18 iki 50 metų 
amžiaus. Visi jie drauge su 
pasauliečiais studijuoja Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakultete. Pasak 
seminarijos rektoriaus, pajutę 
pašaukimą tarnaut i Dievui ir 
žmonėms parengiamuosius 
metus praleidžia Šiluvoje, 
paskui porą metų studijuoja 
filosofiją, t re jus — teologiją. 
Paskutinį pusmetį busimieji 
kunigai praktiškai mokosi pas
toracijos. 

Istorija liudija, kad po 
Lietuvos krikšto pastoracinį 
darbą mūsų krašte daugiau 

dirbo iš kitų šalių atvykę 
kunigai misionieriai. Nuo XVI 
a. pabaigos Katalikų Baž
nyčioje kunigų rengimą ra
dikaliai pertvarkė Tridento 
Susirinkimas, 1563 m. nutaręs 
prie visų katedrų ir metro
polinių bažnyčių inicijuoti 
seminariją, kuriose būtų ugdo
mi kunigais tapt i pasiryžę 
vyrai, steigimą. 

| Tridento Susirinkimo ra
ginimą pirmasis Lietuvoje 
atsiliepė žemaičių vyskupas 
Jurgis Petkūnas, testamentu 
palikęs nemaža pinigų sumą 
kunigams rengti Vilniaus jė
zuitų kolegijoje. 

SUGRĮŽO KARIŲ GLOBĖJAS 

norom nenorom pa t r auk ia akį. 
Tačiau jos ir apgavikės: tie 

gražus „ž ied lap ia i " iš esmės 
nėra žiedai , o tikrojo „žiedo 
rėmelis". Be šio „rėmelio" var
giai žiedas ir būtų pastebėtas: 
pačiame viduryje susitelkę, ne
dideli gelsvi su raudonais kuo
keliais žiedukai . 

Tai Kalėdų gėlė, angliškai 
vad inama „Po inse t t i a" a rba 
„Christmas Star", lot. Euphor-
bia (Poinsettia) pulcherrima. 
priklauso Euphorbiaceae auga
lų šeimai: visi šios šeimos na
riai, pažeidus šakelę ar lapus, 
išleidžia ba l t a s sultis — „pieną" 
— kurios ka i kam sukel ia 
alergiją. Pa tekus ias a n t odos, 
sultis reikia nedelsiant nuplau
ti arba, su augala is dirbant , 
mūvėti guminėmis pirštinėmis. 
Augalo t ėvynė — Meksika . 
Angliškas pavad in imas kilęs 
nuo dr. J . R. Poinsett , kur is pir
masis poinset i ją (apie 1830 
metus) aprašė . 

Poinsetijos auga ne tik 
Meksikoje, bet ir Amerikoje — 
valstijose, ku r nėra šalnų. Tai 
paprastai vidutinio dydžio krū
mas, žydint i s viduržiemį iki 
kovo mėn. Jo išvesta kambar inė 
atmaina, vad inama „Mikkelsen 
poinset t ias" , p r a d ė t a plačiau 
auginti ši l tadaržiuose ir apskri
ta i vazonuose nuo maždaug 
1964 metų . Dabar t a i labai 
plačiai papli tęs augalas , ir kalė
diniam laikotarpiui jų išaugina
ma tiesiog šimtai tūkstančių — 

švenčių metu 
poinsetijos puo
šia daugelio 
n a m u s , įstai
gas ir ki tas pa
talpas 

P o i n s e t i j ą 
pr iž iūrė t i ne
sunku. Ja i pa
t inka saulė ta 
vieta, tačiau, 
jeigu auga las 
stovi a n t pa
langės , reikia 
saugot i , kad 
lapai neliestų 
stiklo: ša l tas 
stiklas, kai lau
ke labai žema 
t e m p e r a t ū r a , 
j iems pakenks. 
Šiaip poinsetiją 
žydi labai ilgai 
— kar ta is net 

Restauruotos Šv. Ignoto 
bažnyčios dedikavimo Lietuvos 
kariuomenei išvakarėse į šven
tovės altorių sugrįžo 18 a. spe
cialiai jam sukurtas paveik
slas „Šv. Ignaco vizija". 

Kaip teigė Lietuvos dailės 
muziejaus direktorius Romual
das Budrys, vertingas garsaus 
lenkų tapytojo Simono Če-
kavičiaus (1689—1775) kūri
nys tą pačią vietą, kuriai bu
vo skirtas, papuoš po daugiau 
negu 200 metų pertraukos. 

S. Čekavičius — vienas 
gars iaus ių ir darbingiausių 
lenkų tapytojų. J Vilnių dai
l ininkas atvyko 1756 m. jė
zuitų kvietimu — visų pirma 
tapė paveikslus Šv. Kazimiero, 
Šv. Rapolo ir Šv. Ignoto baž
nyčioms. Pastarosios altoriuje 
dailininkas pavaizdavo vieną • 
svarbiausių Jėzaus draugijos 
įkūrėjo ir fundatoriaus Šv. 
Ignoto Lojolos vizijų — pake
liui į Romą La Stortoje regė
tą Kristų, laiminantį jo apsis
prendimą tarnaut i didesnei 
Dievo garbei. 

„Labai simboliška, kad 
garsioje, turtingoje giminėje 
gimęs karys, Jėzuitų kongre-

nusibosta . Svarbiausia — 
la is tymas. Kadangi augalas 
turi plačius, nemažus lapus, 
išgarina daug vandens. Jeigu 
žemė pradės išdžiūti, poinseti
jos lapai pradės kristi. Taip pat 
reikia patikrinti, kad lėkštelė
je, į kurią įstatytas vazonas, 
per ilgai nestovėtų vanduo, nes 
augalui per šlapia ir jo šaknys 
pradės pūti . Beje, parduotu
vėse poinsetijų vazonai daž
niausiai būna apvynioti bliz
gančia, spalvota folija. Tai 
labai patraukliai atrodo, bet 
augalui gali pakenkti . Jeigu 
nenorite viso „aprėdalo" nu
imti , p radurk i te jo apačioje 
kelias skylutes, kad nesu
laikytų vandens, poinsetiją 
laistant. 

Norint poinsetiją išlaikyti 
kitiems metams, pavasarį, kai 
jau nebūna šalnų, galima ją 
išnešt i į lauką ir pas ta tyt i 
saulėtoje užuovėjoje. Žemė 
vazone neturi išdžiūti. Tačiau 
augalas retai kitą žiemą žydi 
ta ip gražiai ir ryškiai, kaip 
anksčiau, kadangi negalime 
sukur t i „idealių" augimo 
sąlygų, kurios sudaromos šil-
namiuose. Pasilikto kit iems 
metams, net ir su labai gera 
priežiūra, dažniausiai rudens 
pabaigoje augalo viršūnėje 
lapai t ruput į pa raus t a , bet 
neišvysto tų patrauklių 
„rėmelių", dėl kurių poinsetiją 
pirkome. Tad, nors t ikram 
gėlių mėgėjui ir labai sunku 
augalu a ts ikratyt i , peržydė
jusią poinsetiją geriausia 
sunaikinti, o kitoms Kalėdoms 
nusipirkti naują (tegul darži
ninkai už mus atlieka darbą ir 
išaugina gražias poinsetijas). 

P a s t a b a : nors pastaruoju 
metu tvirt inama priešingai, bet 
visgi poinsetijos (visos augalo 
dalys, kaip ir kitų euforbijų) 
yra šiek tiek nuodingos, todėl 
reikėtų saugoti mažus vaikus 
ir naminius gyvulėlius, kad jų 
„neparagautų". 

gacijos įkūrėjas ir karių globė
jas, paveiksle vaizduojamas ne 
žvanginantis ginklus, o atsiduo
dantis, pasitikintis Dievo va
liai", — pažymėjo menotyri
ninkė Sigita Maslauskaitė. 

Šv. Ignoto bažnyčia buvo 
pradėta statyti 1622 m., kon
sekruota 1647 — aisiais. Bazi
likinę šventovę su kupolu ir 
dviem bokštais abipus presbi
terijos 1737 m. nuniokojo gais
ras. 1748—1750 metais, vado
vaujant architektui Tomui Žeb
rauskui, buvo perstatytas Šv. 
Ignoto bažnyčios vargonų 
choras, padidinti šoninės kop
lyčios langai, o skliautai pa
puošti tapyba ir lipdiniais. 
Bažnyčią tuomet dekoravo 
žymūs Vilniaus skulptoriai 
jėzuitai Mykolas Sykas ir 
Jokūbas Grimas. 

Nuo 1774 metų buvusio Jė
zuitų noviciato patalpose vei
kė Vilniaus dvasinė seminarija. 

1794 m. panaikinus Jėzui
tų ordiną, Šv. Ignoto bažnyčia 
atiteko carinei Rusijai, o centri
nis jos paveikslas buvo per
keltas į Vilniaus arkikatedrą. 
1798-aisiais pastatuose buvo 
įkurtos kareivinės, arklidės, o 

dar po metų — karininkų klu
bas. 

XLX a. antroje pusėje baž
nyčios pastatai buvo perstatyti, 
tačiau, 1925—1926 m., pagal 
architektų Julijaus Klos ir 
Pavelo Vendziagolskio projek
tus, vėl pritaikyti religinėms 
apeigoms. 

Ypač stipriai pastatas nu
kentėjo sovietmečiu, kai buvo 
paverstas kino studija. Nuo 
1991-ųjų jame veikė paveikslų 
galerija, repetavo Šv. Kris
toforo orkestras. 

Lietuvos kariuomenei pa
skirta bažnyčia perstatyta 
pagal architektų Evaldo Purlio, 
Daliaus Striukon ir Editos 
Žakrovskienės projektus. 

Lapkričio 23 d. Lietuvos 
kariuomenės ordinaras vysku
pas Eugenijus Bartulis, daly
vaujant Bažnyčios, valstybės, 
kariuomenės vadovams bei 
Apaštalų sosto atstovams, 
šventovę dedikavo pagrindine 
kariuomenės ordinariato baž
nyčia. 

Lietuvos kariuomenės dieną 
čia buvo pirmą kartą aukojamos 
šv. Mišios už karius. 

(Elta) 

KAIP PRIŽIŪRĖTI CIKLAMENĄ 
Klaus imas : gavau gimta

dieniui gražiai žydintį augalą. 
Ant įsmeigto į vazoną paga
liuko rašoma, kad tai „cycla-
men". Daugiau nieko. Kaip šį 
augalą prižiūrėti? 

A t s a k y m a s . Jūsų teisybė 
— tai tikrai gražus augalas. Jo 
gražūs ne tik žiedai, primenan
tys įvairiaspalvius drugelius 
virš lapų vainiko, bet ir patys 
lapai — daugelio pamarginti 
sidabriniais ruoželiais arba 
rausvai žali. Angį. „Cyclamen" 
(kartais dar vadinamas „Sow-
bread"), lot. Cyclamen per-
sicum, priklauso Primulceae 
šeimai. 

Ciklamenų tėvynė — Vi
duržemio jūros sritys. Tai labai 
populiarus kambarinis auga
las. Paprastai žydi žiemą iki 
pavasario, raudonais, violeti
niais, baltais, rausvais žiedais, 
išaugusiais ant liaunų, ilgų 
kotelių ir tarytum skraidan
čiais virš lapų. Kai kurios cik
lamenų rūšys turi kvepiančius 
žiedus, bet hibridai paprastai 
auginami ne dėl kvapo, o dėl 
išvaizdos. 

Ciklamenai mėgsta drėg
mę, taip pat šviesią, vėdinamą 
patalpą. Nereikia vazono padėti 
ant palangės, nes aštri saulės 
šviesa augalui pakenks, taip 
pat nei lapai, nei žiedai 
neturėtų liesti šalto lango stik
lo. Nereikia ciklameną laikyti 
labai šiltoje patalpoje. Laistant, 
pasaugoti, kad vanduo nebūtų 
pilamas ant lapų. 

Kai ciklamenas peržydi ir 
lapai pradeda gelsti, kaip ir kiti 
augalai , augantys iš šakni-
agumbių (pvz., kardeliai), auga
las tur i „pailsėti". Šio „poilsio" 
metu ciklameno nereikia 
laistyti. Tai geriausias laikas 
augalą persodinti arba padalin
ti į kelis augaliukus. Reikia 
laikyti vėsioje (apie 50° F), 
sausoje patalpoje. Gegužės ar 
birželio mėn. išneškite į lauką, 
pastatykite pavėsingoje vietoje, 
ne per dažnai laistykite, kol vėl 
šakniagumbiai pradės leisti 
lapus. Jei norite daugiau infor
macijos apie ciklomenus, žr. 
internetinį puslapį 

www.cyclamen.com 

1622 m. vyskupas Stanis
lovas Kiška klierikus iš Vil
niaus perkėlė į Varnius, į prie 
katedros pastatytus seminari
jos namus. Nuo 1628 m. iki 
1744 m. Varnių seminarija 
buvo Kražiuose. 

Naujus gražius medinius 
seminarijos namus, į kuriuos 
vėl buvo perkelti klierikai, 
Varniuose apie 1744 m. pas
tatė vyskupas Antanas Tiš
kevičius. 1845 m. seminarijos 
rektoriumi paskirtas buvęs jos 

auklėtinis, tuomet — jau teo
logijos daktaras M. Valančius, 
kuris, be kita ko, seminarijoje 
įvedė lietuvių kalbą. 

Numalš inus 1863 metų 
sukilimą, caro valdžia 1864 m. 
gruodžio 3 dieną vyskupą M. 
Valančių, vyskupijos įstaigas ir 
Varnių kunigų seminariją 
perkėlė į Kauną. Ši data ir 
laikoma Kauno kunigų semi
narijos gyvavimo pradžia. 

(Elta) 

SKELBIMAI 

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS ! 

KALĖDINE Plokštelė 
M O N T R E A L I O L I E T U V I Ų C H O R A S 

':J BMIBNMT» 
į"* rr 

SOW AVAH.A&U 
IK <X FOfiMAT 

Avaifaoie a;: Litas fNScntreai) -Anapilis (Toronto) • Draugas (Chicago) 
šnformalion. {450) 447-6114 

IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640; 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojamas gražus 
2 miegamųjų butas naujame 

name su baldais ar be. 
I vakarus už Kedzie Ave. 

708-656-6599. 

.DRAUGAS" IEŠKO 
SAVANORIŲ - TELEMARKETING. 
jei gal i te ir tur i te norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
,,Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

SIŪLO DARBA 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalinga vyresnė moteris, 
nerūkanti, prižiūrėti senutę 

Čikagoje, su gyvenimu 7 d. savai
tėje. Privatus miegamasis, pilnas 
išlaikymas, savaitinė alga 5375. 

Skambinti Linai 312-274-0705. 

ADVOKATO OFISAS IEŠKO ŽMOGAUS, 
turinčio patirties nekilnojamo turto 
srityje, gerai kalbančio angliškai ir 

lietuviškai, dirbančio kompiuteriu ir 
galinčio legaliai dirbti šalyje. 

Tel. 773-284-0100. 

Caregivers need 
in Wisconsin 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 

SS and DL helpful. 
Call Greg at 262-657-8044. 

N o r i t e d a l y v a u t i 
Žalios Kortos DV2006 

Loterijoje kreipkitės j 
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8801 S. 7 8 t h Ave , 
Bridgevievv, IL 60455 
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Y R A G A I . I M Y B I ; 
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SltiNČIAME AIR CAROO IR LAIVU 
LIETUVA. LATVUA. ESTIJA UKRAINA. BALTARUSIJA 
i S s i U N C I A M I i K I l i K V l l i N A S A V A I T Ę . 
PRISTATOMI- GAVLTUi TUSIAU RANKAS. 

1-800 775-SEND 
Mūsų atstovai: 
Bravo Coffee and deli 
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KAI -YNA corp. 
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Gyvasis kampelis 
Žvirblis 
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Daugelis mūsų pažįsta žvir
blį. Tai pastovus Lietuvos gy
ventojas. Ir žiemą ir vasarą jis 
gyvena prie žmogaus. 

Savo lizdelius žvirblis suka 
namų pastogėse, dirbtiniuose 
inkiluose arba tankiose medžio 
šakose. 

Minta žvirbliai grūdais , 
žiedų pumpurais, mėgsta sal
džias uogas - vyšnias, žemuo
ges ir braškes. 

Žiemą žvirbliukui, kaip ir 
kitiems Lietuvoje pasiliekan
tiems, paukšteliams, blogiau, 
nes tada jis maitinasi tuo, ką 
randa prie namų. Dažnai tenka 
pabadauti. Bet vos tik nutirpsta 
sniegas, ir šviesi saulutė prade
da žemę šildyti, žvirbliams 
prasideda linksmos dienos. 

Pas igardžiuodamas lesa jau
nučių daržovių daigelius, sėk
las, o vėliau, įsisukęs į sodą, 
vieną kitą uogelę paragauja , 
rudenį ūkininkui ne vieną grū
dą nuvagia. Taigi pridaro žalos. 
Bet už tą padarytą skriaudą 
vasarą žvirblis ūkininkui gau
siai atsilygina. Mat savo mažus 
vaikučius, kur ių j is tu r i per 
vasarą apie 8, mai t ina tik kir
mėlaitėmis ir vabzdžiais, o ir pats 
su mielu noru juos lesa. Todėl 
per vasarą žvirbliai sunaikina 
labai daug įvairių sodo ir daržo 
kenkėjų. 

Žmonės sako: 

Žodis ž v i r b l i u i š l ek ia , 
jauč iu sugrįžta . 

Ar žinote, vaikučiai, ką tai 
reiškia? 

Paukštelių 
laiškas 

Susitiko du maži paukšte
liai ir kalbasi: 

- Kur, paukščiuk, taip sku
bi? 

- Į paštą. 
- K o ? 
- Noriu visiems geriems 

žmonių vaikams laiškus iš
siuntinėti. 

- Ką jiems rašysi? 
- Šalta žiema artinasi, vi

sus laukus ir kelius baltas snie
gas pridengs: mums, paukš
čiukams, sunku bus maisto 
rasti, turėsim didelį badą kęsti. 
Taigi, noriu parašyti visiems 
vaikams, kad nereikalingus 
trupinėlius rinktų ir mums, 
paukščiukams, barstytų. Vai
kams tai nebus sunku, o mes, 
maži paukšteliai, ir menkais 
trupinėliais pasisotiname. 

Pr. Mašiotas 

Pasijuokim! 
Tėte, mūsų mokytojas 

nemoka matematikos, -
pasakoja pirmaklasis Justukas. 

- O kodėl tu taip galvoji? 
- Vakar jis sakė, kad prie 

penkių pridėti penkis bus 
dešimt, o šiandien jau tvirtina, 
kad prie trijų pridėjus septynis 
bus dešimt. 

Konkursui: 
Aš ir mano laikraštis „Draugas" 

Apreiškimas Marijai 
Raskite Marijos atsakymą angelui 

ir jį nuspalvinkite 

aoJ O v 

„ i -Vtv. 

Deividas Pulokas su broliuku Orestu. 

,Lietuviukus" aš skaičiau, 
Orestas šalia rymojo, 

Kai pavargęs užmigau 
Mus abu mama apklojo. 

ČLM 6 skyriaus m o k i n i ų 
ymai apie Vėlines 

Atpažinkite šią 
pasaką 

Taduk, kodėl tavo rašinys 
apie šunį lygiai toks kaip bro
lio? 

- Todėl, kad mes abu 
turime tą patį šunį. 

* * • 

- Mamyte, aš labai 
susimušiau koją. 

- Kurią, sūnelį? 
- Tai kad nepastebėjau, nes 

buvo labai tamsu. 

Žiema 
Ir prikrito milijonai 
Snaigių sidabrinių: 
Laukus, lygumas ir 

klonius 
Baltai išdabino. 

Tuščias inkilas prie 
klevo, 

Naktys be lakštučių: 
Tai žiemužė atkeliavo, 
Saitais vėjais pučia. 

Ir sustingo sraunios 
upės, 

Ežerai ir pelkės, 
Tiktai varnos 

medžiuos supas 
Žvirbliai tik išalkę... 

Z i g m a s Gavel is 

Ar žinojote, 
kad. . . 

Seniausieji Žemėje medžiai 
yra Brislekono (Bristlecone) 
pušys (lot. P inus ar i s ta ta) , 
augančios kalnuotose Kalifor
nijos, Arizonos vietovėse. Šios 
pušys gali sulaukti daugiau nei 
4,000 metų amžiaus. Seniausių 
pušų sėklos išdygo dar tuomet, 
kai egiptiečiai s ta tė piramides, 
jos augo Kr i s t aus gyvenimo 
metais. Tai t ikrai labai seni 
medžiai. 

Pušys auga toli viena nuo 
kitos, dideliame plote. Keista, 
bet šie medžiai mėgsta šiurkš
čią aplinką: auga kalnuose apie 
2,300-3,650 metrų aukštyje, čia 
beveik nelyja, šal ta ir vėjuota. 

Ką man r e i š k i a Vėlinės 

Man Vėlinės yra diena pri
siminti visus visus mirusiuosius 
ir uždegti prie jų kapo žvakutę. 
Kur aš gyvenu tai yra Amerika 
ir čia aš neturiu nei vieno žmo
gaus, prie kurio kapo galėčiau 
nueiti ir uždegti žvakutę. Bet 
kiek yra kitų žmonių, kurie 
prie savo kapo neturi nei vienos 
žvakutės? 

Lapkričio 6 dieną Čikagos 
lituanistinėje mokykloje buvo 
Vėlinių paminėjimas. Mes pa
simeldėme, prisiminėme visus 
mirusiuosius ir kiekvienas už
degė po vieną žvakutę. Tikrai 
yra svarbu prisiminti mirusiuo
sius ir pasimelsti už juos. Štai 
ką man reiškia Vėlinės. 

Agnė Vaitiekutė 

Vėlinės 

Per Vėlinių apeigas litua
nistinėje mokykloje buvo labai 
gražu. Visi vaikai sunešė po už
degtą žvakutę ant scenos. Visi 

turėjome melstis. Kai kurios 
žvakutės užgeso. Vėliau priė
miau Dievo avinėlį. Paskui ėjo
me į lauką, ir vyresni vaikai, su
stoję aplink kryžių, meldėsi. To
kios buvo Vėlinių apeigos. 

Gytė Ramanauskaitė 

Vėl inės 

Vėlinės — tai šventė, kai 
žmogus pris imena mirusiuo
sius. Jie eina į kapines, puošia 
kapus gėlėmis ir žvakėmis. 
Manoma, kad ta ip mirusių 
dvasios atkeliauja pas gyvuo
sius. Degindami žvakes gyvieji 
susitaiko su mirusiais. Anks
čiau, kai dar nebuvo sugalvota 
deginti žvakes per Vėlines, buvo 
keliamos puotos — žmonės ka
pinėse arba namuose ruošė vai
šes dvasioms. Kartais kapai 
buvo aplaistomi medumi ir vy
nu. 

Vėlinės švenčiamos ir lietu
viškose mokyklose Mūsų lietu
viškoje mokykloje būna taip — 
einame į didžiąją salę. Po to 

nešame žvakutes. Prisimena
me mirusiuosius per šv. Mišias. 
Štai tokios būna Vėlinės. 

Jus t ė Zakarauskaitė 

Kas yra Vėlinės? 

Vėlinės man daug ką reiš
kia. Mano seneliai ir netikra 
močiutė mirė. Kai buvau dar 
Lietuvoje, kiekvienas Vėlines 
važiuodavome į kapines. Kai 
prie senelio kapo būdavo kitas 
kapas, tai mes ir ant to kapo 
uždėdavome gėlytes ir žva
kutes. Po senelio kapo aplan
kymo mes važiuodavome pas 
močiutę. Prie jos kapo yra dar 
vienas kapas , tai yra mano 
dėdės. 

Lietuvių mokykloje kiek
vienais meta is būna Vėlinių 
apeigos. Kai dedu žvakę ant 
stalo, tai aš visą laiką palinkiu 
kuo geriausio visiems miru
siems. 

Berta Brazdeikytė 

Mama, aš Tau nupieš iau Lietuvą! 
v\/ fvu^a . s Šiais metais Vytautas Rutkauskas pradėjo lankyti šeštadieninę Waukegan/Lake 

County Gedimino vardo lietuvių mokyklą, veikiančią Illinois valstijos šiaurėje 
Libertivill, Civic Center. Čia jis mokosi rašyti ir skaityti lietuviškai, susipažįsta su 
Lietuvos istorija, mūsų tautos papročiais, tradicijomis, mokosi dainuoti bei tautinių 
šokių. Neseniai, spalio 3 d. Vytautas su tėveliais buvo nuvykęs Čikagon į Balzeko 
lietuvių kultūros muziejų. Tenai apžiūrėjo daug įdomių lietuviškų istorinių vertybių, 
pasigrožėjo lietuviško gintaro rinkiniais ir aplankė naujai pertvarkytą muziejų 
vaikams. Tądien Vaikų muziejuje vyko įdomus užsiėmimas-paskaita „Sukurkime 
savo šeimos herbą". Viduramžių pilies tradicijomis įrengtoje salėje, išpuoštoje lietu
viškais herbais ir Lietuvos karalių portretais, kuriuos saugo galingas, sidabriniais 
šarvais apsitaisęs, riteris, susirinkusieji vaikai ir jų tėveliai klausėsi paskaitos apie 
herbus, jų atsiradimą ir reikšmę mūsų tautos istorijoje. Vėliau kiekvienas užsiėmimo 
dalyvis kūrė savo šeimos herbą. 

Kelionė į Balzeko lietuvių kultūros muziejų Vytautui paliko neišdildomą atmi
nimą Kitą dieną iš mokyklos jis sugrįžo nešinas piešiniu, ir, vos tik įėjęs į namus, 
pasigyrė: 

— Mama, žiūrėk, aš Tau nupiešiau LIETUVĄ! 
• 

Violeta Rutkauskienė 



Religija Amerikos mokyklose 
ALEKSAS VITKUS 

Ne vienas prisimename 
tuos nesenus laikus, kai 
Amerikoje ateistai, ag

nostikai, laisvamaniai ir žmo
nės, savotiškai interpretuojan
tys konstitucijos pirmąją pa
taisą dėl religijos atskyrimo nuo 
valstybės, padedant labai libe
raliems „American Civil Liber-
ties Union" (ACLU) advoka
tams, religiją buvo beveik vi
siškai išstūmę iš Amerikos 
mokyklų. 

Prisimenu anų laikų popu
liarų juoką, kurį bandysiu čia 
atkurti . Viena mokytoja, pa
mačiusi gale klasės du ber
niukus kažką kuždant t a r p 
savęs, prisėlino prie jų ir staiga 
sušuko: „O ką jūs čia darote?" 
Kai vaikai prisipažino, kad jie 
kalbėjo apie futbolą, nusirami
nusi mokytoja atlaidžiai tarė: 
„Ak, o aš maniau, kad j ū s 
meldžiatės". 

Pirmiausia buvo griežtai 
uždrausta (1962 m.) sena tradi
cija kalbėti prieš pamokas 
maldą. Po to ir mokinių, taip 
pat prieš pamokas kalbama, 
priesaika Amerikai, iš kurios 
buvo išbrauktas žodis „God". 
Uždraustas ir Dievo vardo 
minėjimas, ir net bet kokia 
religinė apraiška, visus drau
dimus paaiškinant konstitucijos 
apsaugojimui. Tikra žodžio lais
vė, irgi pagal tą pačią pirmąją 
konstitucijos pataisą, tik „gink 
Dieve, neminėk Dievo vardo". 
Šia proga noriu laisvu vertimu 
pateikti tą pirmąją konstitucijos 
pataisą, dėl kurios taip ginčija
masi: „Kongresas neleis jokių 
įstatymų dėl religijų steigimo, 
ar dėl jų laisvo išpažinimo", ir 
viskas. Tai kur čia yra įsakmiai 
sakoma, kad „religija turi būti 
atskirta nuo valstybės"? 

Per paskutinius 10-15 metų 
valstybinės mokyklos j au 
pradėjo suprasti, jog konstituci
ja nereikalauja, kad mokyklos 
būtų kažkokios, iš religinės 

„prievartos" išlaisvintos, zonos. 
Priešingai, progresyvūs auklė
tojai jau sutinka, kad religijos 
reikšmės supratimas, mokant 
vaikus istorijos, literatūros bei 
diskutuojant šių dienų proble
mas, yra neišvengiama švietimo 
dalis. 

Po truputį spaudimas prieš 
religiją vis dėlto atlyžo, ir jos 
priešininkai pasidarė toleran
tiškesni, o dar vis pasitaikančių 
bylų dėl religijos mokyklose 
teismų sprendimai supranta
mesni! Bet, kaip matysime, yra 
ir išimčių. Nustebau, kai, nese
niai atšventus gražią ameri
kiečių tradicinę Padėkos dieną, 
teko spaudoje skaityti apie tokį 
keistą kai kurių mokyklų su
pratimą apie tariamą konstitu
cijos pažeidimą. 

Pasirodo, vienoje New Jer-
sey valstijos valdiškoje mokyk
loje vaikams buvo užduota ką 
nors parašyti apie Padėkos 
dieną. Viena penkto skyriaus 
mokinukė savo aprašymėlį 
baigė šitaip: „Piligrimai dėkojo 
Dievui už suteiktas gėrybes, o 
mes sakykime — linksmų 
švenčių!" Klasė nubalsavo jos 
rašinėlį pakabinti koridoriuje, 
kur galėtų jį skaityti ir kiti 
vaikai. Kai rašinėlis atsirado 
ant sienos, jau ten nebebuvo 
vieno žodžio: „Dievas". Atrodo, 
mokyklos vadovybė nutarė, kad 
žodis „Dievas" yra nepriimtinas 
valdiškoje mokykloje, ir jį 
išbraukė. 

Su ta logika nesutiko Steve 
Chapman, vienas „Chicago 
Tribūne" redaktorių, taip argu
mentuodamas: „Tos mergaitės 
rašinėlis ne tik neprieštarauja 
konstitucijai, ir Dievo vardo 
išmetimas yra visiškai nepa
teisinama klaida, o taip pat yra 
priešinga ir sveikai logikai. 
Mokyti vaikus apie Padėkos 
dieną ir neminėti Dievo, tai 
būtų tas pats , kaip aiškinti apie 
Antarktiką, neminint sniego. 
Kai anie piligrimai dėkojo už jų 
gautas dovanas, jie t ikrai 

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmulkštienė 
2711 West 71 Street, 
Chicago , IL 6 0 6 2 9 
Tel. 775-476-2655; fax- 7 7 3 - 4 3 6 - 6 9 0 6 

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIS 
(LVV) 

P r a n e š i m a s JAV LB 
XVIII Tarybos ses i ja i , 
Phoenix , AZ ap iman t i s LVV 
veiklą nuo 2003 m. rugsė jo 
iki 2004 rugpjūčio paba igos . 

2003 m. rugsėjo 9 d., mirus 
Birutei Jasaitienei, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkei ir LVV komiteto 
vicepirmininkei bei reikalų 
vedėjai, nauja reikalų vedėja 
LVV komiteto pirmininkė 
Gražinos Liautaud yra pakvies
ta Rūta Jucaitienė. 

LVV komitetas yra JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
padalinys, įsteigtas 1991 m. 
sausio mėn. pagelbėti Lietuvos 
vaikams su ortopedinėmis 
negaliomis ir nudegimais. 

LVV komitetas yra įregis
truotas kaip pelno nesiekianti 
organizacija ir tur i savo IRS 
numerį. 

LVV komiteto pirmininkė -
Gražina Liautaud, nariai: Al
dona Šmulkštienė, Antanas 
Valavičius, Marija Kriaučiū
nienė, Dana Kaunienė, Kęstutis 
Paulikas, Rūta Jucait ienė ir 
Jūratė Budrienė. 

LVV skyrių valdybų pir
mininkės: Los Angeles - Dan
guolė Navickienė, St. Peters-
burg-Tampa - Vida Meilu-
vienė, Lietuva - Elena Gervic-
kienė. 

Prie LVV komiteto Čikagoje 
ir kituose skyriuose veikia 
savanoriai, kurie vežioja vaikus 

ir jų motinas ar tėvus į ligo
nines tyrimams, operacijoms, 
gydymui, lanko juos, parodo 
miestus, į kuriuos vaikai 
atvežami gydytis. 

Nuo 2003 m. rugsėjo iki 
2004 m. rugpjūčio pabaigos 
„Lietuvos vaikų vilties" komite
tas atliko šiuos darbus: 

1. Atvežė gydytis Shriner's 
ligoninėje Čikagoje 5 vaikus su 
jų motinomis. Iš Lietuvos yra 
atvežami vaikai su pačiomis 
sunkiausiomis ortopedinių ne
galių apraiškomis. Gydymas 
Lietuvos vaikams Shriner 's 
ligoninėje yra nemokamas. 
Vaikus ir jų globėjus atveža ir 
išlaiko LVV komitetas. Vidu
tiniškai vieno vaiko ir jo globėjo 
išlaikymas (įskaitant ir kelionę) 
kainuoja apie 1,000 dol. mėne
siui. Vaikams tenka išbūti kelis 
mėnesius ir ilgiau. 

2. Suruošė tris vajus lėšoms 
telkti: šampano vakarą gruo
džio 5 d. ir šv. Kalėdų bei 
Motinos dienos laiškinius vajus. 

3. LVV komiteto pastan
gomis, 2004 m. vasario 27 d. 13-
ta kartą į Lietuvą skrido grupė 
amerikiečių daktarų ir gailes
tingųjų seserų, sukviestų iš 
įvairių ligoninių, dr. John P. 
Lubicky, Shriners ligonines 
Čikagoje vyriausiojo chirurgo. 
Daktarai ir gailestingosios 
seserys skyrė savaitę savo 
atostogų, kad padėtų Lietuvos 
vaikams. 

Jie dirbo LVV ortopedinėje 

nesirengė dėkoti kokiai Target ' 
parduotuvės kasininkei". 

Chapman dėsto toliau: „Juk 
Aukščiausiasis teismas niekada 
nesakė, jog valdiškoje mokyklo
je vaikai negali kalbėti apie 
religiją. Teismo buvo aiškiai 
pasakyta, kad mokykla, vadovy
bė ar mokytojai negali vadovau
t i maldai klasėje, iškelti kokią 
nors vieną religiją ir nuvertinti 
kitą. Valstybei, t.y. mokyklai, 
t ikrai yra uždrausta teikti pir
menybę bet kokiai religijai, tuo 
tarpu kai vaikams yra duota 
visiška teisė išpažinti savo 
religiją. Aukščiausiasis teismas 
y ra labai aiškiai nusprendęs, 
kad, įžengdami į mokyklos pas
tatą, nei mokytojai, nei vaikai 
nepraranda savo konstitucinių 
teisių išreikšti savo nuomones". 

Kai tos mokinukės motina 
dėl to įvykio pasiskundė, po 
kurio laiko mokyklos advokatai 
sutiko, kad buvo pasielgta 
neteisingai. Bet, kiek dar daug 
yra mokyklų, kur ir šiandien 
vengiama minėti Dievo vardą, 
bijant susilaukti pasipriešinimo 
iš aršių netikinčiųjų. Tokių 
mokyklų vedėjai aiškinasi, kad 
ten mokoma apie Padėkos dieną 
grynai iš istorinio taško, nemi
nint religijos. Čia Chapman vėl 
nesut inka: „Kaip nustebtų pili
grimai, švenčiantys 1631 metais 
Padėkos dieną, jei jiems būtų 
pasaky ta , kad Dievo vardo 
negalima minėti, — ir, prisi
pažinęs , kad jis nėra labai 
religingas, redaktorius pridūrė, 
— a t skyrus religiją nuo tos 
šventės, neliktų nei šventės, nei 
religijos. 

P r imena Chapman, kad 
dabart inės federalinio Švietimo 
departamento gairės taip sako: 
„Studentai ir mokiniai turi teisę 
išreikšti savo religinius įsitiki
nimus j iems užduotuose namų 
a r klasės rašuomuose darbuose, 
o taip pa t ir atsakinėjant žodžiu 
klasėse". Tai pravedė preziden
tas George W. Bush 2003 m., 
nieko esminio nepakeitęs iš jau 

operacinėje Vilniaus univer
sitetinės vaikų ligoninės patal
pose, įsteigtoje ir atidarytoje 
1993 m. spalio 2 d. Daktarų 
grupės kelionių tikslas: 

1. padėti suteikti Lietuvos 
vaikams gerą medicininę 
pagalbą, 2. paskutines moder
nias medicinines žinias per
duoti Lietuvos daktarams. 

2004 m. daktarų apsi
lankymo metu buvo padarytos 
28 operacijos, konsultuota 150 
vaikų. Buvo tariamasi su lietu
viais dak ta ra i s profesiniais 
klausimais ir skaityta pas
kaitų. Dr. Terry Light, garsus 
plaštakos chirurgijos specialis
tas, skaitė paskaitą Plastinės 
chirurgijos daktarų draugijai, o 
dr. John Lubicky pravedė se
minarą gydytojams ir reziden
tams apie paskutines ortope
dines naujienas. Daktarai 
dirbo visą savaitę, nuo anks
taus ryto iki vakaro. 

J ie nusivežė 18 dėžių įvai
rių medicininių reikmenų ir 
instrumentų 85,400 dol. vertės. 
Viską, išskyrus dvi dėžes savų 
medicininių instrumentų, pa
liko Lietuvoje. 

Daktarų grupės kelionę 
apmokėjo LVV komitetas, iš
laikymu pasirūpino Vilniaus 
universiteto vaikų ligoninė. 

Pr ieš j iems išvykstant, 
Vilniaus meras Artūras Zuokas 
priėmime, surengtame miesto 
rotušėje, įteikė atvykusiems iš 
JAV žymenis. 

4. LVV komitetas pasikvie
tė pasitobulinimui Čikagos 
Shriner 's ligoninėje du dak
tarus iš Lietuvos: L W ortope
dinės vyr. chirurgą dr. Kęstutį 
Saniuką ir chirurgą Virgilijų 
Urbonavičių. Jų keliones ir 
išlaikymą užmokėjo LVV, be 
to, d a r nupirko jiems rei
kalingų medicininių knygų ir 
užsakė ortopedinės medicinos 
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PASTATE PAMINKLĄ 
NEŽINOMAI PELEI" 

Šiuo metu valdiškose Amerikos mokyklose niekas ne tik neįruošia 
Prakartėlių, bet „bijo" net kalėdinių dainelių ar giesmių, kuriose pamini
mas Jėzaus gimimas ar apskritai tikroji Kalėdų prasmė. 

1998 m. paskelbto prezidento 
Bill Clinton potvarkio. Pasi
rodo, kad abi partijos vienodai 
interpretuoja konstituciją reli
ginės laisvės mokyklose atžvil
giu. Matyt, abiejų partijų 
moralinės vertybės, dėl kurių 
buvo tiek daug diskutuota prieš 
praėjusius prezidentinius rin
kimus, yra gal ir panašios. 

Panašiai galvoja ir valstijų 
ir apskričių mokyklų adminis
tratoriai. Buvę vadovėliai, ku
riuose bijota paminėti Apvaiz
dą, Dievą ar kokį kitą, su religi
ja susijusį žodį, yra po truputį 
traukiami iš apyvartos. Naujai 
rašomi vadovėliai jau nebijo 
prisipažinti, kad religija negali 
būti išskirta iš vaikų mokslo. 

Mokyklos nemoko religijos, bet 
mokyti apie religiją ir jos 

reikšmę vaiko gyvenime — yra 
net mokyklos ir auklėtojų 
pareiga. 

Charles Haynes, žymus 
auklėtojas ir sociologas, duo
damas religijos reikšmės gy
venime pavyzdį, sako: „Atgy
venę vadovėliai nedrįso pami
nėti, jog Martin Luther King, 
Jr., buvo dvasininkas. Dabar to 
jau nevengiama, bet vis dar tin
kamai nepaaiškinama, ka ip 
religijos padėjo suformuluoti jo 
pilietinių teisių viziją". Religija 
reikalinga gyvenime, ir, laimei, 
jau daugelyje Amerikos mokyk
lų, priešingai negu buvo prieš 
keliolika metų, į religiją ne
žiūrima, kaip į kokią užkrečia
mą ligą, skleidžiančią mikro-

bakterijas. 

žurnalų. 
5. LVV komitetas parėmė 

LVV ortopedinę operacinę, 
apmokėdamas už įvairią rei
kalingą įrangą. 

Gražina Liautaud ir jos 
sūnus Jimmy John asmeniškai 
užmokėjo už Vilniaus univer
siteto vaikų klinikos-ligoninės 
naujus langus. 

LVV komitetas yra dėkin
gas visiems JAV aukotojams už 
aukas ir pagalbą, be kurių LVV 
komitetas negalėtų veikti. 

„Los Angeles Lie tuvos 
va ikų vi l t ies" (LA LVV) 

komiteto 2004 m. veiklos 
santrauka 

Los Angeles „Lietuvos vai
kų vilties" (LA LVV) komitetas 
2004 metais gydymui atsivežė 
du vaikus iš Lietuvos. Ber
niukui su išdegusia akimi antrą 
kartą parūpino naują dirbtinę 
akį, nes pirmąją, buvo išaugęs. 
Mergaitę, gimusią deformuotu 
veidu, atsivežė antrai serijai 
operacijų Shriner's ligininėje, 
bet dr. Kay sunegalavus, šias 
operacijas atliko dr. Jonas 
Domanskis. Trečia paauglė 
paprašė pagalbos po atvykimo į 
Los Angeles su įsidarbinusia 
motina. Jos nepiktybinį pado 
auglį sėkmingai išoperavo 
Shriner's chirurgai. 

LA LVV komitetas nutarė 

išleisti lankstinuką su Res-pub-
likine Vilniaus Universitetine 
vaikų ligonine apie vaikų 
nudegimų prevenciją. Lanks
tinuko prototipas jau sukurtas 
ir pateiktas reklaminei firmai 
galutiniam suprojektavimui bei 
spausdinimui. Šis lankstinukas 
bus išplat intas per Lietuvos 
vaikų klinikas ir ligonines. 

Ta pačia tema planuojamas 
video filmukas rodymui per 
Lietuvos televiziją. Gau tas 
Sveikatos ministerijos pritari
mas ir šalies televizijų įsi
pareigojimas jį rodyti nemoka
mai kaip visuomeninę pa
slaugą. 

Berniukui, p raradus iam 
rankas ir kojas, bakter inės 
užkrėtos eigoje LA L A W 
parūpino naujus protezus, nes 
senuosius buvo išaugęs. Juos 
pritaikė ir pamokė Lietuvos 
protezistus daryti tolimesnius 
pritaikymus kalifornietis pro-
tezuotojas Jon Batzdorff, kurio 
kelionę į Lietuvą finansavo 
Čikagos LVV. 

2004 metų vasarą pradėtas 
pirmas tarpsnis remonto 
Respublikinės Vilniaus univer
sitetinės Vaikų ligoninės t rau
matologijos skyriaus palatų. Šis 
remontas kainuos apie 100,000 
dol. ir bus baigtas prieš metų 
galą. 

G r a ž i n a L i a u t a u d 
„Lietuvos Vaikų vilties" 

komiteto pirmininkė 

// 
Dauguma valstybių pager

bia per karus žuvusius savo 
piliečius, o Kinija pastatė pa
minklą retai prisimenamiems, 
tačiau taip pat pagabos nusipel
niusiems mokslo kankiniams — 
pelėms, jūrų kiaulytėms, tr iu
š i ams ir beždžionėms, kur ių 
gyvybė buvo paaukota mokslo 
pažangos labui. Užuot mėgavęsi 
šlove, kurią pelnė ieškodami 
skiepų nuo SARS, Kinijos mok
slininkai skyrė dėmesio šiems 
žvėreliams, nutiesusiems kelią 
saug iems bandymams su 
žmonėmis, atminti, pranešė ofi
cialioji naujienų agen tū ra 
JCinhua". 

Skiepų nuo SARS tobulini
mo programos vadovas Yin 
VVeiping teigė, kad bandymai su 
gyvūnais buvo esminė šių 
skiepų, kurie jau pradėti ban

dyti su žmonėmis, kūrimo dalis. 
Todėl Kinijos medicinos tyrimų 
akademija nusprendė pastatyti 
paminklą per eksperimentus 
nugaišusiems gyvūnams. 

Daugiau detalių apie šį 
paminklą agentūra nepateikė. 
Pranešime taip pat nenuro
doma, kur jis pastatytas. 

Tuo tarpu civeta, į že
benkštį panašus rudakailis 
gyvūnas, kuris, ekspertų tei
gimu, davė pradžią 2002 metais 
išplitusiai ir 800 žmonių gyvy
bių pareikalavusiai SARS epi
demijai, nebuvo išaukštinta. 
Tačiau praėjusį mėnesį šiems 
žinduoliams buvo suteikta 
kitokio pobūdžio malonė — vy
riausybė uždraudė šalies pie
tuose delikatesu laikomas cive-
tas virti ir pardavinėti. 

(BNS) 

ŽMOGŽUDYSTES DEL GARBES 
Kiekvienais metais gimi

naičiai nužudo tūkstančius mo
terų, kurių pasirinktas partne
ris a r gyvenimo būdas „teršia" 
g iminės vardą, - p ranešė 
eksper ta i , pažymėję, kad šis 
reiškinys peržengia valstybines 
ir rel igines ribas. Jungt in ių 
Tautų duomenimis, kiekvienais 
metais nuo giminaičių rankos 
žūsta apie 5,000 moterų, bet šis 
skaič ius gali būti gerokai 
aukštesnis" , - teigė Švedijos 
užsienio reikalų ministerijos 
ekspertė lyčių klausimais Jerd 
Johnson Latam. 

J i yra viena iš tarptautinės 
konferencijos, skirtos vadina
mam smurtui dėl garbės, orga
nizatorių. Ši konferencija, kuri 
vadinama didžiausiu šiai prob
lemai skirtu renginiu, gruodžio 
7 d. prasidėjo šalimais Stok
holmo. 

Švediją 2002 metais sukrėtė 
s t uden t ė s Fadime Sahindal 

nužudymas, ginant šeimos gar
bę. Kurdų kilmės tėvas savo 
dukrą nušovė už tai , kad ji 

norėjo ištekėti už švedo. Visuo
menė tokį „patriarchalinį smur
tą" prieš moteris dažniausiai 
sieja su musulmoniškomis ša
limis, tačiau G. J . Latham pažy
mėjo, kad tokias žmogžudystes 
paskatina nuostatos lyčių at
žvilgiu, o ne religija. „Tai požiū
ris, kad moterys turi paklusti 
vyrams, kad vyrai yra aukš
čiau", - sakė ji žurnalistams. 

Anot duomenų, kuriuos 
Švedijos vyriausybė pradėjo 
rinkti po F. Sahindal nužudy
mo, praėjusiais metais dėl grės
mės, juntamos iš giminaičių, į 
teisėsaugininkus kreipėsi nuo 
1,500 iki 2,000 moterų, dau
giausia emigrantės iš artimųjų 
Rytų. Per konferenciją, kuri 
tęsėsi iki gruodžio 8 d., 
Afganistano, Alžyro, Pakistano, 
Jordanijos, Turkijos. Lenkijos, 
Kanados, Švedijos, taip pat 
Jungtinių Tautų ir Europos 
Sąjungos delegatai svarstė, 

kaip padėti moterims išvengti 
tokio likimo. 

(BNS) 

DEL GRĖSMINGOS DINAMIKOS 
PREKYBOS MOTERIMIS 

PROCESUOSE 
Lietuvos „Caritas" — Ka

talikų Bažnyčios sociopastora-
cinės veiklos organizacija — 
nuo 2001 m. vykdo projektą 
„Pagalba prekybos moterims ir 
prostitucijos aukoms". Pro
jekte , kurį finansuoja įvairūs 
užsienio humanitariniai fondai 
ir SADM, teikiama, socialinė, 
dvasinė, teisinė ir materialinė 
pagalba nukentėjusioms mote
r ims, tuo skatinant jas sugrįžti 
į normalų gyvenimą ir inte
gruotis į visuomenę. Per „Ca
ri tas" projekto veiklos laiką iki 
šiol pagalba suteikta apie 170 
moterų iš įvairių Lietuvos re
gionų ir deportuotų iš užsienio 
šalių. Džiaugiamės taip pat 
kons t ruktyviu bendradarbia
vimu: visuomet sulaukiame 
dalykiško palaikymo ir supra
timo iš Lietuvos policijos nuo
vadų, ypač iš ONTT skyrių. 
Mūsų darbuotojų te ikiama, 
pagalba nukentėjusioms mote
r ims taip pat gerai vert inama 
policijos, nes, gaudamos nevy
riausybinės organizacijos pa
ramą ir jausdamos moralinį 
palaikymą, nusikaltimų aukos 
drąsiau liudija prekeivių mote
rimis bylose. 

Kaip tik todėl, norime 
atkreipti dėmesį į naujų, grės
mingai stiprėjančių tendencijų 
prekybos moterimis procesuose, 
kur ias mes vis dažniau paste
bime „Caritas" projekto veiklo
je . Jaučiame sąžinės pareigą 
pasidalyti tuo, su kuo kasdien 
vis intensyviau sus idur iame 
mūsų vykdomoje pagalbos veik
loje. 

Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą ir radikaliai supa
pras t inus išvykimo į ES šalis 

procedūras, ypač padaugėjo 
moterų, parduodamų seksu
aliniam išnaudojimui į Angliją. 
Jeigu anksčiau į mūsų projekto 
socialines darbuotojas pagalbos 
dažniau kreipdavosi moterys, 
įsitraukusios/įtrauktos į prosti
tuciją Lietuvoje arba Vokieti
joje, Ispanijoje, Olandijoje, tai 
šiuo metu ryškiai dominuoja 
srautas iš Anglijos (į „Caritas", 
kaip dirbantį visuose Lietuvos 
regionuose, deportuojamas Lie
tuvos pilietes nukreipia IOM — 
Tarptautinė migracijos organi
zacija). Jeigu anksčiau neretai 
susidurdavome su abejone, 
kiek besikreipiančios realiai 
atitinka „prekybos moterimis 
aukų" statusą, o kokiu laipsniu 
jų įsitraukimas į prostituciją 
buvo savanoriškas — tai dabar 
vis daugėja iš tikrųjų apgautų 
moterų, kurios buvo išviliotos į 
užsienį, žadant normalų darbą. 
Būdingas reiškinys, kad preky
bos moterimis aukos vis daž
niau yra iš Lietuvos pajūrio re
giono. Pastebime, kad apgaule į 
užsienio (Anglijos) viešnamius 
parduotos Lietuvos moterys iš 
esmės priklauso dviems kate
gorijoms — tai sunkiai pragyve
nančios studentės, ta ip pat 
gana inteligentiškos miestų 
moterys, kurias parduoda pa
žįstami ar „draugai" (jais 
labiau pasitikima); ir — ant 
beviltiškumo ribos provincijoje 
gyvenančios vienišos moterys 
su vaikais, dėl skurdo ir nedar
bo besikabinančios į kiekvieną 
miglotą darbo pasiūlą. 

Kun. R o b e r t a s Grigas 
Lietuvos „Caritas" 

generalinis direktorius 



Pasaulio naujienos 
{Remantss AFP, Reuters, AP. btterto, ITAR-TASS, BNS , 

žmių agerttaų pranešimais) 

L EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos opozicijos vadovas 

Viktor Juščenko sekmadienį pa
reiškė, kad dioksinu jį bandė 
nunuodyti šalies valdžios atsto
vai, ir išreiškė viltį, jog prokura
tūra išsiaiškins šio nusikaltimo 
užsakovus ir vykdytojus. Opozi
cijos vadovas atsisakė nurodyti, 
kas įvykdė a r organizavo ban
dymą jį nunuodyti, teigdamas, 
kad nuo šiol tai prokurorų ir tei
sėjų pareiga nustatyt i , kas kėsi
nosi į jo gyvybę. Iš Austrijos grį
žęs V. Juščenko kalbėjosi su žur
nalistais Kijevo oro uoste praė
jus dienai po to, kai austrų gy
dytojai patvirtino jo nuodijimo 
faktą. Opozicijos vadovas pasa
kė, jog jis nenorėtų, kad bylos 
tyrimas darytų įtaką rinkimų 
kampanijai. 

MADRIDAS 
Ispanijos ministras pirmi

ninkas Jose Luis Rodrigues Za-
patero pirmadienį pareiškė, kad 
dėl kovo 11 dieną Madride įvyk
dytų išpuolių, kurių metu žuvo 
191 žmogus, reikia kaltinti tik 
„tarptautinį radikalaus islamo 
terorizmą". J .L. R. Zapatero sa
kė, jog grindžia savo pareiškimą 
teismų, policijos ir kalėjimų tar
nybų, taip pat žvalgybos agen
tūrų atliktu darbu, tiriant iš
puolius. „Tai faktinė teisybė, o 
ne nuomonė", teigė J. L. R. Za
patero, kuris tapo pirmuoju Is
panijos istorijoje vyriausybės 
vadovu, kur iam teko kalbėti 
parlamento tyrimo komisijai. J. 
L. R. Zapatero pirmtakas Jose 
Maria Aznar, kalbėdamas toje 
pačioje komisijoje, neatmetė 
prielaidos, kad su išpuoliais gali 
būti susijusi ir baskų separatis
tų grupuotė ETA. 

BUKAREŠTAS 
Rumunijos centristų opozi

cijos vadovas Traian Basescu 

pirmadienį paskelbė atkaklioje 
prezidento rinkimų kovoje įvei
kęs kairiųjų premjerą Adrian 
Nastase. Suskaičiavusi 99 proc. 
sekmadienį įvykusio antrojo 
rinkimų rato balsų, Centrinė 
rinkimų komisija paskelbė, kad 
už T. Basescu balsavo 51.23 
proc. tokia teise pasinaudojusių 
rinkėjų, o už A. Nastase — 
48.77 procento. Rumunijos kai
riųjų premjeras A. Nastase pir
madienį pripažino pralaimėjęs 
šalies prezidento rinkimus. Tuo 
tarpu Rumunijos valdančioji so
cialdemokratų partija pareiškė 
norinti likti vyriausybėje, nors 
jų kandidatas į prezidentus ir 
pralaimėjo. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Putin sekmadienį pasirašė 
įstatymą, atšaukiantį tiesiogi
nius gubernatorių rinkimus; da
bar Kremliui suteikiama teisė 
siūlyti kandidatus, iš kurių vie
tiniai parlamentai parinks gu
bernator ius . Tokį pasiūlymą 
Rusijos vadovai paskelbė rug
sėjį po Beslan tragedijos kaip 
įeinantį į antiteroristinių prie
monių rinkinį; tačiau Vakarai 
plačiai kritikavo tokią idėją ir 
perspėjo, jog taip ardomos de
mokratinės Rusijos institucijos. 

ARTIMIEJI RYTAI 

ABU DHABI 
,,A1 Qaeda" sąjungininko 

Abu Musab al-Zarqawi vado
vaujama grupuotė prisiėmė at
sakomybę už pirmadienį Bagh-
dad kovotojo mirtininko įvykdy
tą automobilio sprogimą, nusi
nešus ; mažiausiai septynių 
žmonių gyvybes. Per šį išpuolį 
dar 17 žmonių buvo sužeisti. 
Viena JAV kariuomenės atstovė 
spaudai nurodė, kad prie įvažia

vimo į „žaliąją zoną", kur įsikū
rusi vyriausybė ir diplomatinės 
misijos, įsirėžus ir sprogus ko
votojo mirtininko vairuojamam 
automobiliui, nežuvo ir nenu
kentėjo nė vienas JAV vado
vaujamų pajėgų karys. Tuo tar
pu anksti pirmadienį Anbar 
provincijoje žuvo aštuoni jūrų 
pėstininkai ir mažiausiai 17 įta
riamų sukilėlių. 

BAGHDAD 
Irako prezidentas Ghazi Ya-

war pirmadienį paskelbtuose 
komentaruose įspėjo, kad ilga
laikis nestabilumas šalyje gali 
pagimdyti „Irako Hitlerį", jei 
irakiečiai ir toliau jaus pažemi
nimą ir priespaudą. Kasdieniai 
bombardavimai bei žmonių gro
bimai aliną Iraką nuo praėjusių 
metų JAV vadovaujamos kari
nės invazijos, kai buvo nuvers
tas Saddam Hussein režimas, 
tačiau prasidėjo atkaklus suni
tų pasipriešinimas, stabdantis 
šalies atstatymą ir plėtrą. Su
nitas Gh. Yawar, išrinktas į 
daugiau reprezentacinį prezi
dento postą birželio mėnesį, taip 
pat paragino Irako kaimynus 
nutraukti tylą dėl išpuolių Ira
ke ir suvaidinti teigiamą vaid
menį stabilizuojant padėtį ša
lyje. • 

TEL AVTV 
Kalinamas palestiniečių su

kilimo vadovas Manvan Bar-
ghouthi nebesivaržys per sausio 
9-osios rinkimus, kurių metu 
paaiškės, kas pakeis velionį pre
zidentą Yasser Arafat, pranešė 
artimas jo padėjėjas. Pasitrauk
damas iš rinkimų kovos M. Bar-
ghouthi sudaro visas sąlygas 
laimėti Mahmoud Abbas — pa
lestiniečių vadovui veteranui, 
kuris garsėja savo nuosaikiomis 
pažiūromis ir kurį Izraelis ir 
JAV laiko žmogumi, galinčiu at
naujinti taikos derybas. M. Bar-
ghouthi tarp paprastų žmonių 
buvo populiaresnis už M. Abbas. 

Ruzo artimiesiems — per pusę milijono litų 

Atkelta iš 1 ps l . 
150 litų išmoka kiekvienam. 

Pagrindinei ieškovės — Ma
rijos Ruzienės turtinis ieškinys 
patenkintas tik iš dalies. Jai 
prisiteista kasmėnesinė 325 litų 
išmoka nuo šių metų sausio iki 
lapkričio, tai yra, iki jaunesnia
jai dukteriai sukaks aštuoneri. 
Tai sudaro apie 3.250 litų. O vė
liau, iki ji įsidarbins arba pra
dės gauti bedarbės pašalpą, 
našlė tikėjosi kas mėnesį gauti 
po 658 litus. Teismas nenustatė 
pagrindo mokėti tokią išmoką. 

R. Ruzo dukterų — Teodo
ros ir Modestos Ruzaičių netur

tinius ieškinius teismas paten
kino visiškai. Nuo šių metų sau
sio 1 d. iki mergaitėms sukaks 
18 arba 24 metai (jei mokysis) 
joms kas mėnesį turės būti mo
kama iš Seimo kanceliarijos po 
302 litus. 

Per šiuos metus ši valstybės 
biudžeto lėšomis išlaikoma ins
titucija vyresniajai R. Ruzo at
žalai turė tų išmokėti beveik 
56.000 litų. o jaunesniajai — be
veik 62.000 litų. Bendra mer
gaičių neturtinė žala gali su
daryti beveik 120,000 litų. 

Pirmadienį paskelbtą teis
mo sprendimą per 30 dienų dar 

galima apskųsti Lietuvos ape
liaciniam teismui. Seimo kan
celiarijos atstovas, taip pat R. 
Ruzo tėvai, skelbiant nutartį 
nedalyvavo. Sprendimą išklau
siusi M. Ruzienė žurnalistams 
teigė dar negalinti pasakyti, ar 
pasinaudos teise apskųsti jį. 

R. Ruzas mirė nuo sunkių 
sužalojimų 2002 metų spalio 
pradžioje, praėjus kelioms die
noms po to. kai kelyje Vilnius-
Kaunas, ties Žiežmariais, jį ve
žęs Seimo kanceliarijos vairuo
tojas Saulius Mazolis padarė 
avariją. Kaišiadorių teismas 
pripažino vairuotoją kaltu. 

Policijos pareigūnų atlyginimai nustatyti neteisėtai 
Vilnius, gruodžio 12 d. 

(ELTA) — Vyriausybė neteisėtai 
nustatė policijos pareigūnų at
lyginimus, kai jiems išmokėti 
biudžete pristigo pinigų. Tai ga
lima suprasti iš pirmadienį pa
skelbto Konstitucinio Teismo 
nutarimo. Sis teismas nagrinėjo 
šešių teismų prašymus išaiš
kinti, ar valstybės tarnybą api
brėžiančių teisės aktų nuostatos 
atitinka Konstituciją. 

Konstitucinis Teismas pažy
mėjo, jog pagal Konstituciją ne
gali būti tokios teisinės situaci
jos, kad valstybės tarnautojui. 

kuris atliko pavestą darbą, už šį 
darbą nebūtų mokama, būtų 
mokama ne nustatytu laiku ar
ba mokama mažiau, negu jam 
priklauso pagal įstatymus arba 
jais remiantis išleistus kitus tei
sės aktus. 

Pasak nutarimo, pagal 
Konstituciją įstatymų leidėjas, 
išleisdamas įstatymą a r kitą 
teisės aktą. kuriam įgyvendinti 
reikalingos lėšos, turi numatyti 
tokio įstatymo ar kito teisės ak
to įgyvendinimui būtinas lėšas. 

Pagal Konstituciją įstatymų 
leidėjas negali sukurti tokios 

teisinės situacijos, kai išleidžia
mas įstatymas ar kitas teisės 
aktas, kuriam įgyvendinti rei
kia lėšų, bet tokių lėšų yra ne
skiriama arba jų skiriama ne
pakankamai. 

Konstitucinis Teismas pa
brėžė, kad priimdamas Valsty
bės tarnybos įstatymo pakeiti
mo įstatymą, kurio įgyvendini
mui reikėjo papildomų lėšų, įs
tatymų leidėjas privalėjo pada
ryti atitinkamus valstybės biu
džeto pakeitimus ir numatyti 
tiek lėšų. kiek buvo reikalinga 
įstatymui įgyvendinti. 

Lietuvoje padirbti eurai užplūdo Vokietiją 

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(BNS) — Lietuvoje padirbti eu
rai užplūdo Vokietiją — šios ša
lies kriminalinės tarnybos duo
menimis, dauguma 2004-aisiais 
iš apyvartos paimtų padirbtų 
banknotų yra pagaminti Lietu
voje. 

Lapkričio pradžioje Lietu
vos pareigūnams pavyko likvi
duoti vieną didžiausių netikrų 
pinigų spaustuvių, kurioje buvo 
rasta beveik 9 milijonai netikrų 
eurų bei sulaikyta 13 su eurų 

padirbinėjimu siejamų asmenų. 
Si sėkminga policijos operacija 
sulaukė ir užsienio teisėsaugos 
susidomėjimo. 

Pastarais iais metais įvai
riose Europos Sąjungos (ES) ša
lyse būdavo neretai sulaikomi 
lietuviai su padirbtais eurais. 

Meklenburgo-Pomeranijos 
žemės spaudos teigimu, policija 
įspėja, kad tris kartus išaugo 50 
eurų vertės padirbtų banknotų 
skaičius 

Pareigūnai sako. kad suk

čiai vis labiau naudojasi Kalėdų 
šurmuliu ir į apyvartą paleidžia 
netikrus pinigus. Per paskuti
nes dienas rasta ir iš apyvartos 
išimta 70 vienetų 50 eurų vertės 
banknotų. 

Sukčiautojų auka savaitgalį 
tapo amatininkas, prekiavęs 
kalėdiniame turguje. Vyras per 
vėlai pastebėjo, kad vandens 
ženklai ant 50 eurų banknoto 
atrodė kitaip nei ant kitų. Suk
čiaus jau nebuvo nė kvapo. 
Banknotas nebus pakeistas. 

Andriaus Mamontovo 
vaizdo klipai išleisti 

DVD plokštelėje 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 14 d., antradienis 

Populiaraus dainininko 
Andriaus Mamontovo gerbėjai 
gali išmesti senas vaizda
juostes, į kurias įsirašinėjo jo 
vaizdo klipus. Gruodžio pra
džioje parduotuvėse pasirodė 
DVD plokštelė „TV dainos". 
Gruodžio 8 dieną Vilniuje 
„Forum Palace" ta proga įvyko 
ir Andriaus Mamontovo roko 
koncertas. 

Andrius Mamontovas — 
pirmasis Lietuvos atl ikėjas, 
savo vaizdo klipų rinkinį išlei
džiantis skaitmeninės DVD 
plokštelės pavidalu. Pasiro
džiusį DVD pats atlikėjas 
apibūdina, kaip „tam tikrą jo 
karjeros laikotarpį apimant į 
vaizdo klipų archyvą". 

Diske pirkėjai ras filmą bei 
21 kūrinio vaizdo klipą ar kon
certinį įrašą. Tarp gerai žinomų 
klipų „TV daina", „No Reason 
Why", „Kregždutės, kregž
dutės" bus galima rasti ir tokių, 
kurie rečiau rodyti per televi
ziją — tarp jų ir skandalo še
šėlio lydėtą dainą „Danceber-
gis", kurioje panaudoti profeso
riaus Vytauto Landsbergio kal
bos Čikagoje fragmentai. 

Diske bus galima rasti vaiz
do klipų, kurie įvairių televi
zijos laidų ir kanalų konkur
suose buvo renkami geriausiais 
— tarp jų ir „Mono arba stereo" 
bei „Ar tai būtum tu?". Kai ku
rių vaizdo klipų savo asmeni
niame archyve neturėjo ir pats 
Andrius — DVD leidėjams teko 
atlikti nemažą darbą, kol buvo 
surinkta visa reikalinga me
džiaga. Seniausias diske esan
tis klipas — 1989 metais susuk
tas „Vakaro prašymas", o nau
jausias — specialiai šiam leidi
niui sukurtas „Ten, kur laukia 
naktis". 

„Kiekvienas klipas, kaip ir 
daina, sukelia tam tikrus prisi
minimus", prisipažino daini
ninkas. 

Rengiant DVD, prisiminti 

įvairius Andriaus solinės kar
jeros momentus turėjo progos ir 
kiti prie jos prisidėję žmonės. 
„TV dainas" bus galima žiūrėti 
dviem būdais — rinktis t ik kli
pus arba žiūrėti filmą, kuriame, 
be pačių dainų, bus galima 
pamaty t i ir Andriaus bei su 
da inomis susijusių, žmonių 
komentarus , taip pat iš t raukas 
iš įvairių renginių, kuriuose kli
pai „skynė" apdovanojimus. 

Ne sykį su dainininku ben
dradarbiavusio režisieriaus Do
nato Ulvydo sukurtame filme 
klipus komentuoja jų autoriai, 
su Andrium Mamontovu dai
navę atlikėjai, jo grupės muzi
kan ta i ir... politikas Vytautas 
Landsbergis, su šypsena pri
s iminęs kūrinį „Dancebergis", 
kur io dėka jo Amerikoje pa
sakyta kalba tapo išgarsinta. 
F i lme skambančius komen
t a r u s galės suprasti ir užsienio 
ša lyse gyvenantys Andr iaus 
Mamontovo gerbėjai — „TV 
dainas" bus galima žiūrėti su 
angliškais parašais. 

„Manome, kad Andrius — 
vienas iš tų Lietuvos atlikėjų, 
kurių kūryba verta būti išleista 
pasau l io muzikiniame versle 
populiariu DVD formatu", teigė 
A. Mamontovo vadyba užsi
imančios bendrovės M.P.3 va
dovas Vaidas Stackevičius. 
Atsižvelgiant į Lietuvos pra
mogų verslo sąlygas, šis DVD 
ka inuos pigiau nei Vakarų 
atlikėjų. 

DVD „TV dainos" pasirody
mo proga Vilniaus verslo, 
sporto ir pramogų centre „Fo
r u m Palace" buvo sureng tas 
Andriaus Mamontovo koncertą. 
Beje, šioje salėje pernai vykęs 
Andr iaus Mamontovo pasirody
mas buvo išrinktas geriausiu 
šiame centre per pirmuosius jo 
gyvavimo metus surengtu kon
certu. 

V a i d a s S t a c k e v i č i u s 
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] „DRAUGAS SKELBIA KONKURSĄ 
| skirtą „Draugo" 95-rių metų sukakčiai paminėti. 
I Tema: ..Draugo" istorija, nuo įsteigimo iki šių dienų. 
I Rašinio apimtis: 100 mašinėle a r kompiuteriu rašytų pus 
• lapių (gali būti ir daugiau) 
' Dalyvauti gali istorikai, žurnal is tai , rašytojai, s tudentai ir • 
• kiti. sugebantys rašyti. 

Už geriausią tekstą s k i r i a m a 1,000 dol . premija, J 
• kurios mecenatas yra Kazimieras Rožanskas . , 
s Rašiniai turi būti ats iųst i iki 2005 m. liepos 12 dienos i 
| Rašiniai pasirašomi s lapyvardž iu , o atskirame voke | 
| įrašoma tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. į 
| Siųsti „Draugo" leidėjų valdybos pirm. Marijai Rermonei | 
| „Draugo" adresu: 4545 West 63rd. Str., Chicago, IL 60629 | 
į I 

Mūsų mirusieji laukia mūsų Maldų! 

Pal. Arkivyskupo 
JURGIO MATULAIČIO 

giminaitės vienuolės 
MARIJOS ANTANINOS 

LAZAUSKAITĖS 
5 METU SKAUDŽIOS 

NETEKTIES ATMINIMUI 

bus aukojamos Šv. Mišios gruodžio 16 d. 8 vai. ryto Misijos 
bažnyčioje Lemcnte ir 14 d. Marąuette Park bažnyčioje. 

Už A+A Pijų Stoncių 45 m. mirties atminimui šv. Mišios bus Kūčių 
d. 8 v. ryto Svfi. M. Marijos Gimimo Marąuette Park bažnyčioje. 

Visus gimines ir Putname seseles prašome prisiminti Maldoje. 

Ačiū Izabelė Stončienė ir vaikai 

A f A 
Vet. dr. TADUI PALIONIUI 

palikus šį pasaulį, žmonai GAILUTEI, dukte
rims DAIVAI ir LINAI su šeima, sūnui TOMUI, 
reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Aldona Vasonienė 

Kompiuteriai ir „šnipai" 
Tarptaut inės tyrimų įmo

nės IDC duomenimis, dviejuose 
iš trijų pasaulio kompiuterių 
sauvaliauja programos — „šni
pai" (angį. spyware), teigiama 
ryšių su visuomene bendrovės 
„Id4" pranešime spaudai. Tokių 
programų keliama žala sukelia 
galvos skausmą kompiuterių 
vartotojams bei prognozuojama, 
kad tai smarkiai padidins 
antivirusinių bei kitų apsaugos 
programų kūrėjų pajamas. 

Programos — „šnipai" 
pasižymi tuo, jog dažniausiai 
vartotojų būna sąmoningai 
instaliuojami, kartu su kitomis 
programomis (pavyzdžiui, skir
tomis siųstis muziką iš interne-
to), todėl tinklų ugniasienės 
(ang. firewall) grėsmės joms kol 
kas nesudaro, įspėja vienos 
didžiausių pasaulio progra
minės įrangos įmonių. „Compu
ter Associates" ekspertai. 

Vėliau „šnipai" renka infor
maciją apie vartotojo lankomas 
svetaines, renkamą tekstą ir 
pagal tai pateikia jam rekla
minius pranešimus arba šią 
informaciją perduoda už tai 
sumokėti pasiryžusioms inter-
netinės reklamos bendrovėms. 

Ir nors šie „šnipai" ne visuomet 
yra piktybiški, jie kelia grėsmę 
kitai programinei įrangai, 
pras t ina kompiuterių t inklų 
veiklą bei mažina darbuotojų 
darbo efektyvumą. 

Specialistų teigimu, pro
gramos — „šnipai" vis dažniau 
panaudoja galimybę stebėti sa
vo aukos įvedamą tekstą, ske-
nuotd kietąjį diską ar keisti kom
piuterio registro nustatymus ir 
vėliau perduoti šią informaciją. 
Tokios bendrovių saugumo 
spragos gali tapti konkurentų 
džiaugsmu, vagiant komercines 
paslaptis, įspėja ekspertai. 

Šiuo metu rinkoje esančios 
antivirusinės programos prak
tiškai neapsaugo nuo šių 
„šnipų". Pagalba vartotojams 
galėtų tapti specialios pro
gramos, apsaugančios ne tik 
nuo „šnipų", tačiau ir nuo vadi
namųjų „denial-of-service" iš
puolių bei kitų nemalonumų. 

IT saugumo ekspertai siūlo 
pasirūpinti specialiomis apsau
gos nuo „šnipų" priemonėmis, 
kurių kaina yra kiek mažesnė 
nei jau akivaizdžia būtinybe 
tapusių antivirusinių programų. 

(Delfi) 

Brangiai parduoti atsiminimai 
Du šimtmečiai nuo tos 

dienos, kai Napoleonas Bona
partas karūnavosi Prancūzijos 
imperatoriumi, ranka rašytas jo 
memuarų juodraštis, kuriame 
pilna rašybos klaidų, Paryžiaus 
varžytinėse buvo parduotas už 
rekordinę sumą. 

13 paties Napoleono ranka 
rašytų puslapių, kuriuose pa
sakojama tiek apie karinius, 
tiek apie politinius triumfus ir 
pralaimėjimus už 250,000 eurų 
(863.000 litų) nupirko vienas 
šveicarų kolekcininkas. 

Šiuose atsiminimuose atsi
skleidžia tai, ko negali nuslėpti 
nei daugybė pataisymų, nei 
nuotaikingas stilius, kad ma
žaūgis Didžiosios armijos va
das, nukariavęs beveik visą že
myninę Europą, buvo ne visiš
kai įvaldęs prancūzų kalbą. Jo, 
korsikiečio, rašyba buvo baisi. 

Šie memuarai buvo para
šyti 1817—1820 m. tremtyje, 
atokioje Pietų Atlanto Švento
sios Elenos saloje, į kurią britai 
Napoleoną išsiuntė po jo 
pralaimėjimo Waterloo mūšyje 
1815-ųjų birželį. 

„Šie (memuarai) nepapras
ti. J is 20 metų po įvykių sugeba 
prisiminti, kaip atrodė mūšių 
laukai", — sakė aukcionų orga
nizatorius Eric Buffetaud. 

Dokumente nemažai kalba
ma apie prancūzų pralaimėjimą 
per Genujos apsiaustį 1800 
metais ir aprašomi generolo 
Andre Massen, būsimojo Pran
cūzijos maršalo, mėginimai 
prasilaužti. Remiantis šiuo juo
draščiu, 1823-aisiais, dveji me

tai po Napoleono mirties, buvo 
išleisti jo memuarai. Tačiau 
atrodo, kad leidėjai mažai paisė 
paraštėse esančių paties Napo
leono pataisymų ir komentarų, 
kurių dauguma buvo ignoruoti. 

Gruodžio 7 d. taip pat buvo 
parduotas 12 puslapių Napo
leono testamento rankraš t i s , 
kurį, Napoleonui diktuojant, 
rašė jo padėjėjas grafas Charles 
Tristan Montholon ir vėliau 
savo ranka taisė pats buvęs 
imperatorius. Už šį rankraštį 
buvo sumokėta 111,000 eurų. 

„Mirštu pirma laiko, nužu
dytas anglų oligarchijos ir jų 
pasamdyto žudiko. Anglų liau
dis nedels, man keršydama", — 
rašė Napoleonas. 

„Kad butų aiškus kontek
stas, pasakysiu, jog jie buvo 
Longvude Šventosios Elenos 
saloje, — sakė varžytinių rengė
jas Alexis Velliet. — Napo
leonas mano, kad ne t rukus 
mirs, pasikviečia Monthalon, jie 
užsidaro ir Napoleonas diktuoja 
jam savo testamentą, su pa
keitimais ir pataisymais. Štai 
kas nuostabu". 

Daugelis istorikų sutinka 
su Napoleono asmeninio gydy
tojo diagnoze, kad jis 1821 
metais mirė nuo skrandžio 
vėžio — tos pačios ligos, kuri į 
kapus nuvarė jo tėvą. Sąmokslo 
teorijų šalininkai įtaria, kad jį 
arseniku nunuodijo karal ius 
Liudvikas XVIII, kuris baimi
nosi, kad imperatorius vėl 
negrįžtų. iš tremties, pasiun
tinys. 

(Elta) 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

DR. BRONIUS KAZĖNAS, vado
vavęs keletą metų St. Peters-
burgo Lietuvių klubo chorui iš 
šių pareigų pasitraukė. Klubo 
valdyba kreipiasi į muzikus, 
ypatingai pensininkus, galin
čius vadovauti chorui ir norin
čius visam laikui a rba bent 
žiemos mėnesiams persikelt i 
gyventi į saulėtą Floridą. Dėl 
sąlygų skambinti telefonu klu
bo pirmininkei Angelei Kar-
nienei, tel. 727-347-3717, e-paš
tas: AnKarnius@aol.com. 

CICERO ŠV. ANTANO parapijos 
lietuvių telkiny, gruodžio 19 d., 
sekmadienį, rengiamas prieš
kalėdinis pabendravimas. 9 v.r. 
šv. Mišios, po Mišių parapijos 
salėje pasisvečiavimas. Cicero 
LB valdyba vaišins skania is 
valgiais ir gėrimais. Parapijos 
choras su vadove Vilma Mei-
lutyte džiugins gražiomis Kalė
dų giesmėmis. Rengėjai kviečia 
svečius iš art imų apylinkių 
atvykti į šį pabendravimą. 

GRUODŽIO 18 D. ČIKAGOS 
lituanistinėje mokykloje įvyks 
Kalėdų eglutės šventė. Šventės 
tvarka: 
I k i m o k y k l i n u k a m s (kiškiai, 
vaikų ratelis ir darželis) 10 v.r. 
Jaunimo centro kavinėje. 
1, 2 i r 3 s k y r i a m s 11 v.r. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
4 , 5 i r 6 s k y r i a m s 9 v.r. J au 
nimo centro didžiojoje salėje. 
Aukš t e sn i a j a i m o k y k l a i (7 ,8 , 
9, 10 kl.) šventė prasidės 10 v.r. 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Kviečiame visus atvykti į mūsų 
mokyklos Kalėdų šventę. 

ZIONO LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
parapijos Kalėdų pamaldų 
tvarkaraštis: 
P e n k t a d i e n i s , gruodžio 17 d., 
4:30 v.p.p. kalėdinės pamal
dėlės „Spindulėlio" vaikams, ' 
tėveliams ir svečiams. 
S e k m a d i e n i s , g ruodž io 19 d., 
10 v.r. jungtinės pamaldos. Po 
pamaldų sekmadieninės mo
kyklėlės vaikų programa. Žada 
apsilankyti Kalėdų senelis. 
A n t r a d i e n i s , g ruodž io 21 d., 
4 v.p.p. „Spindulėlio"- Kalėdų 
šventė. Vaikučių programėlė su 
Kalėdų seneliu. 
P e n k t a d i e n i s , g ruodž io 24 d. 
- Kūčios. 5 v.v. Pamokslai lietu
vių ir anglų kalbomis. 
Šeš t ad ien i s , g ruodž io 25 d. -
Kalėdos. 10 v.r. kalėdinės pa
maldos anglų kalba. Giesmės 
giedamos pagal maldininkų 
pageidavimus. 11 v.r. kalėdinės 
pamaldos lietuvių kalba. 
Giesmės giedamos pagal mal
dininkų pageidavimus. 
S e k m a d i e n i s , g ruodž io 26 d., 
1-as sekmadienis po Kalėdų. 9 
v.r. pamaldos vokiečių kalba. 10 
v.r. pamaldos anglų kalba. 11 
v.r. pamaldos lietuvių kalba. 
P e n k t a d i e n i s , g ruodž io 3 1 d . 
- Naujų metų išvakarės. 6 v.v. 
pamaldos anglų kalba su šventa 
vakariene. 

ŠVČ M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
gruodžio 19 d., po šv. Mišių bus 
rodomas vaidinimas vaikams 
„Kalėdų pasaka" ir vyks susi
tikimas su Kalėdų seneliu. 

GRUODŽIO 30 D., 9 V.R. Pietų 
Bostono lietuvių piliečių klube 
ruošiamas JAV Lietuvių jauni
mo sąjungos metinis suvažiavi
mas. Suvažiavimo programa 
įdomi ir turininga, o vakare 
laukia linksma vakaronė. Iš
samesnę informaciją suteiks 
Aras Mattis: mattis@students. 
uiuc.edu, arba tel. 217-359-2276 

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
vis ragina giliau pažinti mūsų 
Išganytoją Jėzų Kristų. Norint 
Jį pažinti, reikia pažinti Šv. 
Raštą, kuris vadinamas Dievo 
laišku žmonėms Tam yra 
ruošiama Biblijinę stovykla 1-6 

skyrių vaikams. Stovyklai va
dovaus Pal. Jurgio Matulaičio 
vaikų Mišių pastoracijos gru
pelė ka r tu su kun. Vaidotu 
Labašausku ir jaunais savano
riais. Stovykla vyks Ateitininkų 
namuose, 12690 Archer Ave., 
Lemonte, gruodžio 27-28 d., 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Informa
cija ir registracija vyks per Gra
sildą, tel 708-352-3405, grasil-
da@sbcglogal.net, ir seselę 
Laimutę , tel . 630-243-1070, 
s.laimute.juno.com. 

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMAL
DŲ tvarka Jėzuitų koplyčioje: 
G r u o d ž i o 24 d., 4 v.p.p. Kūčių 
dieną prakar tė lės pašventini
mas ir Bernelių šv. Mišios. Po 
pamaldų vieni ki tus sveikin
sime laužydami kalėdaičius. Po 
apeigų visi vykstame į namus 
valgyti Kūčių vakar ienės . 
G r u o d ž i o 26 d. po 10:30 šv. 
Mišių vaikų i r suaugusių meni
nė programa „Dovana Kūdikė
liui Jėzui". Žada dalyvauti ir 
Kalėdų Senelis. Koncertui pasi
baigus rinksimės į Jėzuitų sve
tainę. Visi laukiami. 

GRUODŽIO 31 D. KVIEČIAME 
sut ikt i 2005-uosius me tus 
Pasaulio lietuvių centro ruošia
mame pokylyje, kuriame gros 
broliai E. ir V. Švabai, maistą 
ruoš Bravo LTD. 8 v.v. - kok
teiliai, 9 v.v. - vakarienė. No
r int iems užsisakyt i vietas , 
skambinti I. Kazlauskienei, tel. 
630-257-8346 , arba V. Gvil-
dienei, tel. 630-271-9136. 

2005 M. SAUSIO 13 D., PLC, 
Lemonte, Lietuvių dai lės 
muziejuje, įvyks Sausio 13-osios 
minėjimas. Pr is iminsime ir 
pagerbsime žuvusius tautiečius 
skaitiniais ir menine programa. 
Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

GRUODŽIO 19 D., 1 V.P.P. 
Čikagos l ietuviai kviečiami į 
t radicines Ateit ininkų Kūčias 
J a u n i m o centre . Registruotis 
pas Oną Daugirdienę tel . 
630-325-3277 , a rba e-paštu: 
odaugirdas@hotmail.com. 

VISUS KVIEČIAME į gruodžio 19 
d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. į 
Pasaulio l ietuvių centro di
džiąją salę, kurioje vyks kalėdi
nis pabendravimas, kur galėsite 
pasivaišinti skaniais Kūčių val
giais. Nor in t iems užsisakyti 
stalus, skambinti Aldonai Pa-
lekienei, tel. 708-448-7436. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 19 d., sekma
dienį, kviečia į „Metų žmogaus" 
pokylį. Šių metų žmogumi 
išr inktas ambasadorius Vygau-
das Ušackas. Registruotis tele
fonu 773-582-6500. 

KVIEČIAME SVEIKINTI artimuo
sius ir gimines per „Draugą". 
Siųskite savo sveikinimo tekstą 
ir 20 dol. čekį. Paskelbsime 
prieš Kalėdas, kad tie, kuriuos 
sveikinate , galėtų laiku per
skaityti ir pasidžiaugti Jūsų 
linkėjimais. 

SKELBIMAS 

• P I G I A U S I A — N E 
PATIKIMIAUSIA' Kortelės daž
nai nesuveikia . Paskut inės 
minutės nu t rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i 
pras tas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

2004 m. lapkričio 13 d. Mo
terų sąjungos 20-oji kuopa, Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke 
šventė mirusiųjų dieną. 

Šv. Mišias aukojo Marąuet
te Parko klebonas Tony Mar
kus , kur i s yra mūsų sąjun-
giečių kapelionas. Kar tu su 
kun. T. Markus buvo ir mūsų 
20-os kuopos kapelionas kun. 
Jaun ius Kelpšas. Čia dalyvavo 
visos 3 kuopos. Meldėmės už 
mirus ias i r gyvas mūsų są-
jungietes. 

VĖLINES 
Algimantas Barniškis su 

choru giedojo giesmes. Visos 
sąjungietės su žvakutėmis, su 
vėliavomis, pasipuošusios tau
tiniais rūbais, pamažu ėjo prie 
altoriaus. 

Gyvenimas taip skuba. Dar 
neseniai buvo mūsų sesių 
gražus būrys. Dabar daugelis iš 
jų jau yra iškeliavę į amžinus 
namus. Dalis mūsų sesių jau 
yra silpnos sveikatos. Gaila! 
Mūsų gretos sparčiai retėja. 

Po mūsų iškilmingų Mišių 
visos išskubėjo į šv. Kryžiaus 

bažnyčią. Šitoji bažnyčia šven
tė 100 metų jubiliejų. Čia daly
vavome procesijoje. 

Vyskupas P. Baltakis auko
jo šv. Mišias. Buvo daug kuni
gų. Buvo mūsų Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Brighton 
Parko bažnyčios kun. J. Kelp
šas, vikaras Nerijus Šmeraus-
kas, Marąuette Parko klebonas 
T. Markus ir daugelis kitų. 

„Dainavos" ansamblis, va
dovaujamas Dariaus Polikaičio 
ypatinga : gražiai giedojo. Žmo
nių buvo pilnutėlė bažnyčia. 
Tai y ra viena iš gražiausių 
bažnyčių! Mūsų pirmieji atei
viai (kuriuos vadino grinoriais), 
sunkiai dirbdami, sugebėjo 
pastatyti tokią puikią, didingą 
bažnyčią. 

Čia Velykų rytą būdavo 
pilna bažnyčia lietuvių. Ata S. 
Sodeikos vadovaujamas „Dai
navos" ansamblis puikiai 
giedodavo. 

Po Mišių visi rinkomės į 
mokyklos salę, kurioje buvo 
paruoštos vaišės. Maistas buvo 
„Racine" kepyklos. Buvo kuge
lio, dešrų, lieuviškų pyragų, 
kavutė. Buvo ir linksma pro
grama. Dalis mūsų lietuvių 
linksmai padainavo ir pagrojo. 

S t a sė Viščiuvienė 
Mišias aukojo kunigai Anthony Markus 'r Jaunius Kelpšas. 

Vėlinių Mišios Švč. Mergete įžn. Brighton Park. Iš kairės: Stasė Viščiuvienė, 
Nijolė Okers, Dale Murray 

Moterų sąjungos 3. 20 ir 75 kuopos • vavo Sv. Kryžiaus bažnyčios 100 metų jubiliejaus iškilmėse lap
kričio 13 d. iš kairės: Mary Ann Gercius, Pamela Breidenbach, Mary Kincius, vysk. P. Baltakis, Dale Murray, 
Sabina Ročaitė Henson 
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i „Draugo" dienraščio tarybos 

Hi«-ektoriy nutarimas 
Paskutiniame ..Draugo" direktorių tarybos posėdyje, kuris įvyko spalio 13 d., peržiūrėjus 

administratoriaus Valentino Krumplio metine apyskaitą, po ilgesnių diskusijų, buvo nutarta 
pakeiti dienraščio prenumeratą „Draugo" prenumerata nebuvo pakelta nuo 1998 m. Nuo to laiko 
ypač pabrango pašto paslauga as, elektra, algos ir įvairus patarnavimai. 

„Draugo" dienraščio prenumerata nuo 2005 m. sausio 1 d. bus: 
* JAV metams - 120 doi.; pusei metų 65 dol.; šeštadienio laida 70 dol. 
* J Kanadą ir kitur metams 135 dol.; pusei metų 70 dol. 

„Draugas" visada buvo kitokio pobūdžio laikraštis. Veikė idealistiniais, savanoriškais princi
pais - ne pelno siekdamas ar asmenines naudos. „Draugas" atšventęs 95 metų sukaktį sieks ir 
toliau išlikti tautiniai gyvas ir jungti lietuviška išeivija 

„Draugo" info. 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Alfonsas ir Vlada P a r g a u s k a i sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, linkėdami sveikų ir 
laimingų Naujųjų metų. 

Savo gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname Kalėdų 
švenčių proga ir linkime Dievo palaimos 2005 metais. 

Kazys ir Elena Majauskai 

Ben ius i r I r e n a (Graž ina) Se rap ina i sveikina visus 
savo gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
laimingais Naujais metais, ir linki visiems Dievo palaimos, 
geros sveikatos ir ramybės gyvenime. 

I r e n a i r dr . Alg i rdas K u d i r k o s sveikina visus draugus 
ir pažįstamus, ir linki jaukių šv. Kalėdų, laimingų ir sveikų 
Naujų metų. 

Dr. F . V. i r V a n d a K a u n a i sveikina savo artimuosius ir 
draugus šv. Kalėdų ir Naujų metų proga. 

R imas i r I r e n a L a n i a u s k a i , šiuo metu gyvenantys 
Vilniuje, sveikina gimines ir draugus šventų Kalėdų proga, 
linkėdami gimusio Kūdikėlio palaimos. 

Lietuviška „Žiemos stebuklų" eglutė 
Gruodžio 9 d. LR generalinis konsulas Čikagoje Arvydas 

Daunoravičiui dalyvavo kasmetinio Kalėdų sezono pradžią 
žyminčio „Žiemos stebuklų" festivalio atidaryme Čikagos festiva
lių rūmuose „Navie Pier". Čikagoje įsikūrusios užsienio valstybių 
atstovybės šiam festivaliui kasmet puošia savo nacionalines 
kalėdų eglutes. Lietuvos generalinio konsulato eglutę puošė netoli 
Čikagos gyvenanti liaudies menininkė Izabelė Stončienė. Jos 
pagaminti lietuviški šiaudinukai išpuošti gintarais, kiekvienas jų 
primena lietuviškų raštų ornamentus. Izabelės Stončienės sukurti 
ir rankomis pagaminti šiaudinukai išsiskiria savo originalumu, 
stebina ir žavi festivalio lankytojus dailiomis formomis. 

Nuotraukoje: ką tik baigusi puošti eglutę Izabelė Stončienė ir LR gene
ralinio konsulato Čikagoje darbuotojas Ramūnas Astrauskas. 
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Skubėkite įsigyti 
kalėdinių atviruką! 

Kuomet diena dieną vydama atskuba į Kalėdas, 
žinome, kad reikia pirkti artimiesiems dovanas. O ką dary
ti, kai artimi žmonės už jūrų marių gyvena, ar net už van
denynų? 

„Draugo" knygynėlis siūlo įsigyti pačių įvairiausių 
kalėdinių atvirukų, atspausdintų „Draugo" spaustuvėje. 
Taip galėsite pasveikinti kiekvieną, kurį mylite, nusiųsda-
mi sveikinimą su šv. Kalėdomis. 

„Draugo" 
knygynėlio 
adresas: 
4545 W 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Kalėdų šventųjų, 
Kalėdų naktis... 
Tikėjimas, meilė. 
Džiaugsmas, viltis. 
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