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Siame 
numeryje: 
Skautiškos kūčios 
Detroit, MI. Betliejaus 
taikos ugnis atkeliauja 
\ Lietuvą. Skautiški 
sveikinimai su šv. 
Kalėdomis ir N. metais. 

2psl. 

Religija ir politika. 
Lietuviškos 
branduolinės 
energetikos likimas 
pasaulio politikų 
rankose. 

3psl. 

P. Petrutis tęsia 
pokalbį su dr. 
Mindaugu Vygantu. 
Šeimininkavimo 
kertelė. 

4psl. 

„Spindulėlis" švenčia 
šventes. Jėzuitų 
provincijolas kun. A. 
Gudaitis lankėsi 
„Seklyčioje". Lietuvių 
opera kviečia sutikti 
Naujus metus. Dar 
šventinių sveikinimų. 

6 psl. 

Spartas 

Konservatoriai prašo A. Brazausko paaiškinimo 
KGB karininko vizitų 

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(ELTA) — Konservatoriai prašo 
ministrą pirmininką Algirdą 
Brazauską paaiškinti , a r Vy
riausybei žinoma apie buvusio 
KGB, vėliau — Rusijos užsienio 
žvalgybos karininko, viešnagę 
Lietuvoje, Ignalinos atominėje 
elektrinėje, šio jėgainės vadovo 
kvietimu ir kodėl neužkertamas 
kelias kadriniams Rusijos spė
ri aliųju tarnybų darbuotojams 
patekti į mūsų šalį. 

Sekmadieni Lietuvos televi
zijos laida „Savaitė" pranešė, 
esą Vyriausybės kontroliuoja
mos, strateginę reikšmę nacio
naliniam saugumui turinčios Ig
nalinos atominės elektrinės 
(IAE) direktoriaus Viktor Ševal-
din kvietimu mūsų šalyje viešė
jo kadrinis Rusijos specialiųjų 
tarnybų darbuotojas V. Alganov. 

„Savaitės" duomenimis, šis 
Rusijos pilietis į Vilnių atskrido 
2002 metų gegužės 21 dieną. Tą 

pačią dieną bendrovė „Lietuvos 
energija" pasirašė sutart į su 
Rusijos „Inter RAO J E S " ir per
leido rusams teisę „spekuliuoti" 
lietuviška elektra Lenkijoje. 

Tiek V. Ševaldin, tiek „Lie
tuvos energijos" vadovas Ry-
mantas Juozaitis televizijai nei
gė pažįstą V. Alganov, nors šis 
yra „Lietuvos energijos" ekspor
to tarpininkės „Inter RAO JES" 
valdybos narys. 

„Savaitės! duomenimis, 

„Inter RAO J E S " kuria planus, 
kaip Kruonyje kaupti nepaklau
sią naktinę Smolensko, Kali
nino atominių elektrą, o dieną 
parduoti ją kelis kar tus bran
giau. Nors šiuo metu Kruonio 
jėgainės privatizuoti neketina
ma, rusai esą ne kartą tikrino 
tokias galimybes per pokalbius 
su premjeru A. Brazausku. 

„Liko neaišku, kokiais tiks
lais V. Alganov lankėsi Lietu
voje, su kuo Nuke l ta i 5 psl . 

* L a t v i j o s so s t i nė j e vy
k u s i o s e p a s a u l i o j a u n i u (iki 
16 m e t ų ) Lotynų Amerikos 
sport inių šokių pirmenybėse 
Dominykas Daukšas ir Olga 
Nikolajevą užėmė aštuoniolik
tąją vietą. Čempionato nugalė
tojais Rygoje tapo latviai Vla-
dimir Kurčevskij bei Elina Ozo-
linia. 

* „ O r a n g e B o w l " j a u n i ų 
ten iso varžybose JAV, k u r i s 
neofic ial iai vadinamas plane
tos jaunių čempionatu, keturio
likmečių berniukų tu rnyre į 
vienetų varžybų ketvirtfinalį 
pateko Ričardas Berankis. Sa
vo amžiaus grupės galimu nu
galėtoju laikomas Lietuvos te
nisininkas pirmadienį aštuntfi-
nalyje 6:4, 1:6, 7:6 nugalėjo ar-
gentinietį Joaąuin Cohen. 

* Lenki joje t ę s ias i pa
s a u l i o j a u n i u b e i k a d e t ų 
š imta lang ių šašk ių pirmeny
bės. Kadetų varžybose antrąją 
nesėkmę patyrė Marius Sidla, 
septintojo rato susitikimą 0:2 
pralaimėjęs vienam turnyro 
galimų nugalėtojų rusui Kiril 
Ciulkov. Lietuvos atstovas tarp 
30 dalyvių su latviu ir lenku 
dalijasi 6-7 vietas. 

* Dv ideš imt antra perga
lę dv ideš imt penktose JAV 
N B A r e g u l i a r i o j o sezono 
rungtynėse iškovojo absoliuti 
lygos laimėtoja Phoenix „Šuns" 
komanda. „Šuns" krepšininkai 
pirmadienį svečiuose 107:105 
įveikė trečiąją vietą Šiaurės Va
karų pogrupyje užimančią Den-
ver „Nuggets". 

Naujausios 
žinios 

i 
* Darbo partija paskirs

tė k a n d i d a t u s į apskr ič ių 
viršininkus bei 7 ministerijų vi
ceministrus. 

* Žemgrobia i g a v o ne
la i svės bausmes . 

* Gamintojai veng ia at
skle is t i , ar naudoja genetiš
kai pakeistus produktus. 

V a l i u t u %antyki$ 
1 USD — 2.582 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Teismas 
nagrinės 

V. Mazuronio 
skundą 

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(BNS) — Vilniaus miesto 1-asis 
apylinkės teismas turės nagri
nėti opozicinės Liberaldemo-
kratų frakcijos Seime seniūno 
Valentino Mazuronio pareiški
mą, kuriame jis Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską kalti
na įžeidimu. 

Parlamentaras įsižeidė dėl 
A. Paulausko žodžių žinias-
klaidoje spalį dėl tar iamų V. 
Mazuronio sąsajų su Kauno nu
sikalstama „daktarų" grupuo
te. 

Spalio 5 dieną televizijų 
eteryje nuskambėjo tokie A. 
Paulausko žodžiai — „seniai 
j a u buvo žinoma, kad nusi
kaltėlių 'daktarų' grupuotės 
žmonės žada kompromituoti 
pareigūnus, ir konkrečiai ma
ne, bet nesitikėjau, kad tą da
rys Mazuronio rankomis". 

Šie žodžiai buvo pasakyti 
po to, kai V. Mazuronis žurna
listams parodė nuotraukas, ku
riose A. Paulauskas ir užsienio 
reikalų ministras Antanas Va
lionis buvo nusifotografavę ne
va su įtartinu ir teisėsaugai ži
nomu asmeniu. Vėliau paaiš
kėjo, kad tas asmuo nėra teisė
saugos akiratyje. 

Liberaldemokratas teigia, 
kad jis nėra susijęs su jokiomis 
grupuotėmis, ir šie A. Paulaus
ko žodžiai jį įžeidė, padarė jam 
didelę turtinę ir neturtinę žalą 
rinkimų į Seimą metu. Dėl šių, 
žodžių V. Mazuronis ir kreipėsi 
į Vilniaus miesto 1-ąjį apylin
kės teismą, prašydamas pradė
ti privataus kaltinimo bylą pa
gal Baudžiamojo kodekso 155 
straipsnio 1-ąją dalį. 

Prezidentūros 
skandalas 
nusmukdė 

demokrati jos 
vertinimą 
Lietuvoje 

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(BNS) — Rolando Pakso prezi
dentūros skandalas ir Specia
liųjų tyrimų tarnybos patikrini
mai politinių partijų būstinėse 
nusmukdė Lietuvos vertinimą 
kasmetiniame tyrime „Laisvė 
pasaulyje 2005-siais". 

JAV įsikūrusios, demo
kratiją ir laisvę ginančios nevy
riausybinės organizacijos „Fre-
edom House" pranešime „Pilie
tinė jėga ir rinkimų politika" 
Lietuva priskiriama prie laisvų 
pasaulio valstybių, tačiau jos 
vertinimas nuo praėjusio tyri
mo smuktelėjo žemyn. 

Pagal politinių teisių ir pi
lietinių laisvių skalę, kur viene
tas reiškia didžiausią laisvės 
rodiklį, o septynetas — ma
žiausią. Nukel ta i 5 psl. 

Vilnius Kalėdų laukia Katedros aikštėje papuošęs 18 metrų aukščio eglę. Tomo Černiievo (ELTA) nuotr. 

Sukčiai sugebėjo nusikalsti ir 
būdami už grotų 

M a r i j a m p o l ė / V i l n i u s , 
gruodžio 21 d. (ELTA) — Kri
minalinės policijos biuro pa
reigūnai išaiškino telefoninių 
sukčių tinklą, kurio „štabas" 
veikė Marijampolės pataisos 
namuose. 

Trys įtariamieji — M. U., R. 
P. ir A. B. — išvežti į Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos ko
misariato areštinę. Pareigūnų 
duomenimis, iš septynių ži
nomų nukentėjusiųjų šie suk

čiai pasisavino apie 25,000 litų. 
Manoma, kad atliekant tyrimą 
ši suma dar padidės, nes nuken
tėjusiųjų atsiras gerokai dau
giau. 

Gavę teismo leidimą, gruo
džio 21-osios rytą Kalėjimų de
partamento bei Marijampolės 
pataisos namų pareigūnai ir per 
70 Vidaus reikalų ministerijos 
vidaus tarnybos 1-ojo pulko ka
rių šioje įstaigoje surengė ben
drąsias kratas. Nukelta į 5 psl. 

Labiausiai nusipelniusiems 
vilniečiams — mero padėka 

Vilniaus meras Artūras Zuokas (d) apdovanoja Gintaro galerijos savinin
kus Virginiją ir Kazimierą Mizgirius. Tomo tmiikevo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 21 d. 
(BNS) — Vilniaus miesto Rotu
šėje antradienį Vilniaus meras 
Artūras Zuokas įteikė padėkas 
labiausiai miesto bendruomenei 
nusipelniusiems žmonėms, vi
suomeninėms organizacijoms ir 
verslo įmonėms. 

J au tradiciniu tapusiame 
Vilniaus miesto renginyje iš vi
so įteikti 45 padėkos apdovano
jimai, pranešė Vilniaus savival
dybė. 

Iškilmingoje ceremonijoje 
atminimo dovanos buvo įteiktos 
tiems žmonėms, įstaigoms ir 
privačioms bendrovėms, kurie 

padėjo didinti Vilniaus tarptau
tinį konkurencingumą, plėtoti 
naująją ekonomiką, gražinti 
miesto aplinką bei ugdyti ben
druomeniškumą. 

Ceremonijos metu padėkos 
apdovanojimai taip pat buvo 
įteikti ir už verslininkų bei vals
tybinių institucijų pastangas, 
ištisus metus skatinusias mies
to bendruomenės ugdymą. 

Visų vilniečių vardu meras 
padėkojo ir žmonėms, šiemet la
biausiai nusipelniusiems mies
to aplinkos bei vilniečių gyveni
mo kokybės gerinimui, kultūri
nio miesto paveldo saugojimui. 

Brazauskas 
nežino, ką jam 

galėtų 
padovanoti 
Kalėdų senis 
Vilnius, gruodžio 21 d. 

(ELTA) — Ministro pirmininko 
Algirdo Brazausko nuomone, 
Lietuvoje 2004-ieji metai vals
tybei buvo naudingi, o Europai 
- unikalūs metai. Jo paties gy
venime, pasak A. Brazausko, 
kiekvieną dieną būta ir .juo
do", ir „balto". 

Antradienį tryliktosios Vy
riausybės vadovas A. Brazaus
kas Vyriausybės rūmuose žur
nalistus pasveikino su artėjan
čiomis šventėmis ir naujaisiais 
2005-aisiais metais. 

Premjeras priminė, kad 
lietuvių tauta šiemet išsirinko 
ir naują prezidentą, ir Seimą, 
turi naują Vyriausybę, netru
kus pasikeis ir šalies apskričių 
viršininkai. Be to, Lietuva tapo 
ir Europos Sąjungos bei NATO 
nare. 

„Visa tai tilpo į vienerius 
metus ir labai praturtino mūsų, 
kaip naujos valstybės, atstačiu
sios Nepriklausomybę, gyveni
mą", kalbėjo premjeras. 

Išskirtiniu įvykiu premje
ras įvardijo pavasarį vykusį 
tuometinio prezidento Rolando 
Pakso apkaltos procesą. „Ką 
padarysi - valstybė gyvena sa
vo gyvenimą. Žinoma, apkalta 
prezidentui - tai yra unikalus 
atvejis ir mūsų gyvenime, ir 
Europos gyvenime. Bet valsty
bė išgyveno ir patvirtino dar 
kartą, kad mūsų įstatyminė 
sistema visa veikia ir apkaltos 
procedūros buvo atliktos pagal 
bendruosius teisinius princi
pus", džiaugėsi A. Brazauskas. 

A. Brazauskas atskleidė, 
kad jo šeima prieš artėjantį Kū
čių vakarą nesilaiko krikščio
nybės propaguojamo pasninko. 

Vėliau žurnalistai pasitei
ravo, ko pats premjeras pagei
dautų iš Kalėdų senelio. „Neži
nau pats, ką man gali atnešti", 
prisipažino A. Brazauskas. 

V. Landsbergis tęs ia KGB 
pal ikimo medžioklę 

Vilnius , gruodžio 21 d. 
(BNS) — Europos Parlamento 
narys, buvęs Tėvynės sąjungos 
vadovas Vytautas Landsbergis 
pasigenda iniciatyvos t i r iant 
valstybės pareigūnų ryšius su 
sovietų saugumu KGB bei tvir
tina, jog pažymas apie bendra
darbiavimą su - minėtomis 
struktūromis išduodančios ins
titucijos „dengia viena kitą". 

Europar lamentaro dėmesį 
patraukė faktas, jog Seimo pir
mininko Artūro Paulausko pra
šymu įtarimus dėl jo pavaduoto
jo Alfredo Pekeliūno ryšių su 
KGB tyręs Valstybės saugumo 
departamentas (VSD) pateikė 
pažymą, kad nėra pagrindo 
teigti, jog šis buvo slaptasis so
vietų saugumo bendradarbis. 

Pirmadienį Seime surengto
je spaudos konferencijoje V 
Landsbergis išsakė į tar imus, 
jog informacijos apie įtariamą 
A. Pekeliūno bendradarbiavimą 
su KGB ieškojęs, bet neradęs 
VSD vadovas Arvydas Pocius 
pats gali būti praeityje susijęs 
su KGB. V. Landsbergis tai dar 
kartą patvirtino antradienį kal
bėdamas „Žinių radijui". 

„Man atrodo, kad fakto, jog 
A. Pocius yra susijęs su KGB, 

i niekas neneigia. Man kolegos 
i priminė, kad tvirtinant A. Pocių 
i Seime jis i r pats tą pripažino. 

Šiuo atveju pirmadienį kalbė-
| jau apie tokį nerimą keliantį da-
' lyką, kai institucijos išdavinėja 

pažymas vienos kitoms. Nesa

koma, kad viskas tvarkoj, sako
ma — šituo klausimu mes nieko 
neturim. O kitų klausimų nieks 
neklausia", sakė V. Landsber
gis. 

Anot europar lamentaro , 
įstatymuose nėra apibrėžta , 
kaip vertinti tuos žmones, kurie 
galbūt nebuvo kadriniai KGB 
karininkai „tiesiai su algala
piais gaunantys algą", bet buvo 
rezervų sąrašuose, tačiau jie tu
rėtų ne tik pasiaiškinti, kaip at
sirado KGB rezervo karininkų 
sąrašuose, bet ir pareikšti, kaip 
jie tai vertina. 

„Ar tai visai nekaltas daly
kas, ar ne, įstatymas neapibrė
žia, čia man iškyla būtent min
tis apie lojalumą savo valstybei. 
J ie turėtų pasiaiškinti ir kada, 
ir kaip atsidūrė tuose sąrašuo
se, ir kaip tai vertina", sakė V. 
Landsbergis. 

„Ar pasigirdo koks nors A. 
Pekeliūno apgailestavimas, kad 
tuomet, kai žmonės ėjo į Bal
tijos kelią, jis buvo tuose sąra
šuose?" retoriškai klausė euro-
parlamentaras. 

V. Landsbergiui sukėlė įta
rimų tai, jog sovietmečiu A. Pe
keliūnas mokėsi užsienyje. 

„įdomu, kas jį s iun tė į 
Vengrija studijuoti — tą nesun
ku patikrinti. Reikia parašyti į 
Vengriją, ten yra archyvai, ten 
su komunizmo paveldu tvarko
masi daug aiškiau ir be jokių 
baimių", siūlė tyrimo metodus 
V. Landsbergis. 

Seimo pirmininkas Kijeve pasiūlė 
įsteigti trišalę asamblėją 

Kijevas-Vilnius, gruodžio 
21 d. (BNS) — Kijeve antradie
nį viešintis Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas pasiūlė 
įsteigti trišalę Lietuvos, Lenki
jos ir Ukrainos parlamentinę 
asamblėją. 

Tokį siūlymą A. Paulauskas 
pateikė susitikime su Aukščiau
siosios Rados pirmininku Volo-
dymyr Lytvyn. 

Pastarasis tokį pasiūlymą 
įvertino palankiai ir išreiškė pa
sirengimą bendradarbiauti. 

Lietuva jau yra įkūrusi dvi
šales parlamentines asamblėjas 
su Ukraina ir Lenkija. 

A. Paulauskas t r išalės 

asamblėjos idėją ketina aptar t i 
ir su Lenkijos Seimo pirminin
ku Jozef Oleksy, kuris kitų me
tų pradžioje ketina apsilankyti 
Lietuvoje. 

Seimo pirmininkas Lietuvo
je pakvietė apsilankyti ir V. Lyt
vyn, kuriam Kijeve įteikė ordi
no „Už nuopelnus Lietuvai" Ko
mandoro Didįjį kryžių už dvi
šalių santykių plėtrą. 

Šį ordiną V. Lytvyn skyrė 
pats A. Paulauskas, kai laikinai 
ėjo valstybės vadovo pareigas. 

A. Paulauskas susi t ikime 
taip pat įvertino V. Lytvyn indė
lį taikiai sprendžiant Ukrainoje 
kilusią politinę krizę. 

Seime sušvito Betliejaus taikos 
ugnis 

\ Seimą atnešę Betliejaus taikos ugnį, Lietuvos skautai ją įteikė parla
mentarei Vilijai Aleknaitei-Abramikienei. Mykolo Ambrazo ?ELTA> nuotr 

Vilnius , gruodžio 21 d. 
(ELTA) — Antradienį Lietuvos 
skautai į Seimą atnešė iš rankų 
į rankas per Europą keliaujan
čią Betliejaus taikos akcijos ug
nį. Nuo jos prisidegus žvakeles 
bus galima dalelę šviesos parsi
nešti į savo namus. 

Nuo amžinosios Betliejaus 
ugnies uždegtą simbolinę Euro
pos skautų taikos akcijos lieps
ną Lietuvos skautai iš lenkų pa
sienyje perėmė penktadienį. 

Šeštadienį dešimtą kar tą 
Lietuvoje rengiamai akcijai 
skirtos šv. Mišios vyko Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje. 

„Nuo Betliejaus taikos ug
nies prisidegę žvakutes, įvairių 
Lietuvos bendruomenių atsto
vai ją paskleidė įvairių miestų 
bendruomenėms: dalijo bendra
darbiams, draugams ir pažįsta
miems," sakė Lietuvos skautijos 
Vilniaus krašto seniūnė Marija 
Alekseriūnaitė. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regiene 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
DETROITE 
'JT ?mfe<š imi -̂-luf 

Detro i to s k a u t u kūč iose , i š ka i r e s : B i r u t ė Bub l i enė , De t ro i to „Gabi jos" 
t u n t o vadoves ps Ri ta K a s p u t i e n ė ( a p d o v a n o t a Gyvybės gelbėjimo kryž iu
mi) i r t u n t i n i n k ė R a s a Karve l i enė . 

Detroito „Baltijos" ir „Ga
bijos" tuntų bendra ka
lėdinė sueiga ir skautų 

Kūčios vyko sekmadienį, gruo
džio 12 dieną, Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūros centre. Tą 

rytą sniegas lengvai snigo ir ka
lėdinė nuotaika gaubė gamtą... 

Susirinko sesės, broliai, 
tėveliai, giminės, draugai ir 
nauji svečiai. Kaip ir visuomet, 
mėginome sukviesti kuo dau

giau visuomenės į mūsų tarpą, 
į mūsų šeimą. Pradėjome tuntų 
iškilmingą sueigą. Buvo 
pakėlimų ir pranešimų. Į 
„Gabijos" tuntą įstojo dvi nau
jos sesės — Liepsnelė Victoria 
Dante ir prityrusi skautė kan
didatė Viktorija Zigmantaitė. 

Tuntininkė Rasa Karve
lienė paskelbė Gyvybės gelbėji
mo kryžiaus apdovanojimą, 
kurį įteikė sesei ps. Ritai 
Kasputienei. Praėjusį pavasarį 
sesė Rita paaukojo vieną savo 
inkstą kitai detroitietei Birutei 
Bublienei, kuriai inkstai jau 
nebeveikė ir reikėjo persodini
mo operacijos. Pati Birutė taip 
pat dalyvavo šiose kūčiose ir 
nuširdžiai padėkojo Ritai už jos 
ypatingą „gerąjį darbelį". Kaip 
tik šiuo metų laiku svarbu 
mums visiems prisiminti, kokia 
dovana yra pati brangiausia... 

Po tuntų sueigos prityru
sios skautės atliko trumpą 
kalėdinę programėlę. Dievo 
Apvaizdos parapijos kunigas 
Ričardas Repšys sukalbėjo 
Palaimos maldą. Pasidalinome 
kalėdaičiais ir vienas kitą 
pasveikinom. Tada ėjome prie 
skaniais valgiais apkrauto 
kūčių stalo pasivaišinti. Ačiū 
sesėms Virgai Norkevičienei, 
Ramunei Rukštelytei" ir vyr. 
skautėms už salės papuošimą 
bei maisto sutvarkymą. 

Pavalgius sesė Virga 
Šimaitytė, su vyresnėmis ir 
mažomis padėjėjomis, vadova
vo giedojimui. Užbaigti vakarą 
visi sustojome ratu ir sugiedo
jome „Ateina naktis". 

Dėkojame visiems už daly
vavimą kūčiose ir prisidėjimą 
valgiu. Mūsų kūčių stalas visa
da būna gražus ir įvairus. 
Lauksime visų kitais metais. 
Linkime visiems linksmų 
Kalėdų, laimingų Naujų metų. 

„Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntai 

g): R ū t a Ulč ina i tė , Karo l ina Balč iūnai tė , Gabr ie lė Š i r k a i t ė , Emil i ja 
. a lč ionai tė i r vadovės — L a i m a Karve ly tė . Alaną Zombara i t ė — jos l inki v i s i e m s l i n k s m ų 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

Sveikinu visus filisterius šventų Kalėdų proga ir linkiu 
labai laimingų, skautiškų Naujų metų. 2004-ais metais 
Akademinis skautų sąjūdis sėkmingai atšventė 80-tų metų 
jubiliejų. 2005-ais metais toliau stiprinsime akademikų bei 
skautų vienetų veiklą, siekdami įgyvendinti skautavimo 
idėjas Dievui, Tėvynei ir artimui. 

Ad Meliorem! 
s. GI. Vytenis P. Kirvelaitis 

Filisterių skautų sąjungos (FSS) 
centro valdybos pirmininkas 

Mieli Broliai ir Sesės! 

Metų gražiausios ir smagiausios šventės jau čia! Kaip ma
lonu būti savųjų tarpe, pilni geros nuotaikos, pabendrauti su 
draugais ir pažįstamais. Kaip smagu žinoti, kad kiekvienas 
mūsų skautijos narys tikrai yra kaip mūsų mieliausi sesės ir 
broliai. Būkime dėkingi šių ypatingų švenčių proga už viską 
kuo Visagalis mus palaimina. 

Lietuvių Skautų sąjungos Pirmija ir Taryba linki visiems 
mūsų broliams ir sesėms, nepaisant ar esate mūsų jau
niausieji ar jau patyrę, sulaukti visko, ko Jūsų širdys labiau
siai trokšta, linki Jums ramybės, džiaugsmo, laimės ir 
sveikatos ne tik šių švenčių metu, bet ir per visus ateinančius 
Naujuosius metus. 

Budėkime! ir Ad Meliorem! 
v.s. Dalia Trakienė 

L.S. Seserijos Vyriausia Skautininke 
v.s. fil. Zita Rahbar 

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos Pirmininkė 
v.s. GL Romas Rupinskas 

L.S. Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. GL Rimantas Griškelis 

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkas 

Širdingai sveikiname visą skautiškąją šeimą, mūsų gau
sius rėmėjus ir bendradarbius su šventom Kalėdom. 

Linkime visiems laimingų, sveikų ir ramių Naujų 2005-
ųjų metų. 

Tikimės, kad Jūsų visi užsimojimai, darbai ir svajonės 
išsipildys. 

Vydūno fondo Taryba ir Valdyba 

Šv. KaĮėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu visus 
Lietuviškosios Skautybės fondo narius ir rėmėjus. 

Broliams ir sesėms linkiu džiaugsmingų Kristaus Gimimo 
švenčių, sėkmingų ir veiklių skautybėje 2005-ųjų metų. 

v.s. fil. Petras Molis 
Lietuviškosios Skautybės fondo pirmininkas 

Broliams ir sesėms, jūrinio skautavimo rėmėjams ir 
talkininkams linkime linksmų Kalėdų ir ^ero vėjo" 2005-ais 
metais. 

Nuo Čikagos Jūrų skautininkų 
ir jūrų ska u tin inkių „Grandis" 

Sveikiname brolius ir seses, vadovus ir vadoves, tėvelius, 
rėmėjus ir talkininkus linkėdami linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų metų. 

„Aušros Vartų"/^£ernavės" skaučių tuntas 
JLituanicos" skautų ir jūrų skautų tuntas 

^ferįjos" jūrų skaučių tuntas 
„Sietuvos" skautininkiu ir vyr. skaučių draugovė 

„Verpsčių" skautininkiu ir vyr. skaučių būrelis 

Kalėdų džiaugsmas ir skautiška dvasia vienon šeimon 
tesuburia brolius ir seses Lietuvoje ir plačiajame pasaulyje 
pasklidusius. 

Kalėdų žvaigždė tenušviečia mūsų gyvenimo ir veiklos 
kelius, kad nuoširdžiau tarnautume Dievui, Tėvynei ir 
artimui. 

Linksmų Kalėdų ir sėkmingų 2005-ųjų metų visiems bro
liams, sesėms skautybės kelio" skaitytojams ir bendradar
biams linki 

j.v.s. Irena Regienė 
„Skautybės kelio" redaktorė 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Genter for Health, 
1200 S. York, Brrtiurst IL 60126 

630-941-2609 

EDMUNDAS VIENAS, MJ), SC. 
VIDAUS LK3LĮ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KEREUS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDĘS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFU DALLAS PRUNSKS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

Ekjin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
BkGrova 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys cianas už prieinamą tora. 
SusUanmui Kabe* anę^skai aiba ietuviSat. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVasrtingtori, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708^22-8260. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

A R A S ŽUOBA, M.D. 
AK3LJ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. HammesAvenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Cleveland ŽKtinietės skautininke*. Marija PuŠkoriene ir Danguole 
Vodopafienė veikliai reiSkiasi ne tik skautiškoje, bet ir 
visuomeninėje veikoje. Nuotr. Lino Johanson 

Betliejaus taikos ugnis 
atkeliauja į Lietuvą 

ipoje sueigoj* 

Gruodžio 17 d. Lietuvos 
skautai jau 10 karta dalyvavo 
europinėje Betliejaus taikos 
ugnies akcijoje. Penktadienį 
Lietuvos skautų organizacijų 
atstovai vyko į Lietuvos-Len
kijos pasienį, kur iš Lenkijos 
skautų perėmė Betliejaus taikos 
ugnį, ją paskleidė po Lietuvą bei 
perdavė Latvijos skautams. 

Kasmet prieš Kalėdas du 
Austrijos skautai vyksta į 
Betliejų parsivežti „Draugystės 
ir taikos šviesos". Betliejuje 
skautai užsidega ugnelę nuo 
amžinosios ugnies, liepsno

jančios netoli vietos, kurioje 
gimė Jėzus. Ugnis yra skraidi
nama į Vieną, iš ten pasklinda 
po visą Austriją ir siunčiama į 
kitas Europos šalis. 

Betliejaus taikos ugnis — 
tai žmonijos brolybės, draugys
tės ir taikos simbolis. Jos tikslas 
— pasiekti kuo daugiau žmonių 
ir paskatinti kiekvieną jų 
aktyviai kurti taiką aplinkui 
save, būnant tolerantišku vi
soms etninėms, kultūrinėms, 
politinėms ir religinėms grupėms. 

Gruodžio 18 d. 12 vai. Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje 

vyko šv. Mišios, skirtos šiai 
akcijai. Po jų skautai Betliejaus 
šviesos taikos ugnį paskleidė 
įvairiose bendruomenėse visoje 
Lietuvoje — bažnyčiose, valsty
binėse institucijose, visuome
ninėse organizacijose. 

Tradicija prasidėjo 1986 m., 
kai viena Austrijos televizijos 
bendrovė šią ugnelę panaudojo 
didelės labdaringos šventės 
misijai, skirtai vargstantiems 
neįgaliems vaikams. Žurnalistų 
atnešta, šviesa pasklido ir už 
geležinės uždangos ir buvo 
panaudota daugelyje taikių 

demonstracijų prie Berlyno 
sienos 1989 m. Metais anksčiau, 
Betliejaus taikos ugnis pateko į 
vieno Austrijos skautų vadovo 
rankas, kuris suprato, kad tai 
yra idealus būdas skautams 
skleisti taikos idėją po visą 
pasaulį per tarptautinės skautų 
brolybės idėją. 

Nuo 1990 m. taikos ugnis 
jau buvo perduodama tarp 
skautų visose kaimyninėse 
Austrijos valstybėse. Šiuo metu 
Betliejaus taikos akcijoje daly
vauja daugiau nei 36 šalys. 

(Pranešimas spaudai) 

mailto:administracija@draugas.org
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mailto:skelbimai@draugas.org
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LIETUVIŠKOS BRANDUOLINES 
ENERGETIKOS LIKIMAS — 

PASAULIO POLITIKŲ RANKOSE 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Baigiantis paskutiniajai šių 
metų dienai tikriausiai ne daug 
kas* Lietuvoje prisimins tą 
neseną istorinį įvykį, lėmusį 
mūsų mažai valstybei tapti 31 
branduoline valstybe pasaulyje. 
Prieš 21 metus, 1983-ųjų gruo
džio 31 dieną Ignalinos rajone, 
prie gražiausio ir didžiausio 
Lietuvoje Drūkšių ežero su
gaudė visame pasaulyje galin
giausiu pripažintas pirmasis 
atominis reaktorius. Anuome
tinėje visuomenėje, žinoma, 
netrūko euforijos, pasididžiavi
mo jausmo, kad Lietuva įgijo 
ekologiškai švariausią, pigiau
sią ir patikimiausią, kaip tada 
mus tikino, energijos gamybos 
būdą! Dar po kelerių metų čia 
pradėjo veikti ir antrasis blo
kas. 

Nežinia, kajp toliau viskas 
būtų susiklostę, jei ne 1986 m. 
balandį kaimyninės Baltaru
sijos pašonėje įvykusi Černo
bylio AE kraupi tragedija. Beje, 
ši elektrinė irgi valdė tokio pat 
tipo branduolinius reaktorius. 
Tragiškas įvykis Černobylio 
atominėje jėgainėje privertė 
pasaulio valstybių vadovus ir 

' mokslo elitą iš esmės peržiūrėti 
branduolinės energetikos plėto
jimo politiką ir net apskritai 
atsisakyti eksploatuoti ato
mines • elektrines. Ir mūsų 
atgimstančioje Lietuvoje, prieš 
15 metų buvo sustabdytos ką 
tik prasidėjusios III energetinio 
bloko statybos. 

Prityrusio energetikos eks
perto, akademiko Jurgio Vilemo 
teigimu, anuometinėje šalies 
visuomenėje atominės elek
trinės buvo tapusios tarsi didži
ausia blogybe, bet vėliau t a 
nuomonė gerokai pasikeitė ir 
dabar kai kas mano, jog be jos 
pražūsime! 

Ne mes ją p a s t a t ė m e , 
ne m e s j a ir i š a rdys ime? 

Tačiau, kaip besusiklostytų 
Ignalinos atominės jėgainės 
likimas, mūsų šalis ne vieną 
dešimtmetį, o daugelį amžių 
turės spręsti ir rūpint is , ką 
daryti su jos veikla susijusiu 
branduoliniu palikimu. 1992 m. 
vykusiame Miuncheno susi
tikime septynių didžiausių 
pasaulio šalių vadovai priėmė 
principinį sprendimą — atsi
sakyti naudoti visus sovietinio 
tipo atominius reaktor ius . 
Tokia tvirta ir nuosekli nuosta
ta turėjo lemiamos įtakos ir 
besivienijančiai Europos Są
jungai. Mūsų šaliai, ketinančiai 
patekti į šią bendriją, taip pa t 
buvo iškeltas reikalavimas 
visiškai uždaryti Ignalinos AE. 
Prieš 5 metus priimtoje Na
cionalinėje energetikos strategi
joje, tarp svarbiausių punktų 
buvo pabrėžtas Lietuvos įsi
pareigojimas — pirmąjį Igna
linos jėgainės bloką sustabdyti 
iki 2005 metų. Pernykštėje 
atnaujintoje Nacionalinėje 
energetikos strategijoje numa
tyta ir antrojo bloko sustabdy
mo data — 2009-ieji metai. 

Mūsų visuomenėje svars
tant Ignalinos AE uždarymo 
klausimus, ilgą laiką netildavo 
karštos diskusijos ir ginčiai. 
Pakankamai jų girdime ir šian
dien. Ignalinos AE generalinio 
direktoriaus Viktoro Sevaldino 
nuomone, sprendžiant šį itin 
opų klausimą, iki šiol buvo daug 
neaiškumų, pavyzdžiui, dėl 
galutinio Ignalinos atominės 
jėgainės uždarymo finansavi
mo. Dar prieš porą metų Lie
tuvos tarptautinių ekspertų 

atliktais skaičiavimais, mūsų 
šalies atominės jėgainės užda
rymui iki 2020 metų reikėtų 
skirti ne mažiau kaip 2,4 mili
jardai eurų ir dar per 3 milijar
dus likusiam laikotarpiui (t.y. 
iki 2029 metų) „Europos Sąjun
ga, primygtinai reikalaujanti 
mūsų elektrinės uždarymo, pati 
pripažino, kad tokia finansinė 
našta pernelyg sunki Lietuvai, 
todėl ji pažadėjo suteikti savo 
solidžią paramą", — teigė V. 
Ševaldinas. 

Po atkaklių derybų, ES 
valstybės bei įvairios instituci
jos pernai vis dėlto oficialiai įsi
pareigojo teikti a t i t inkamą 
finansinę paramą Ignalinos AE 
eksploatavimo nutraukimo dar
bams. , Vien pirmajame etape 
2004—2006 metais numatyta 
skirti 525 milijonai eurų. V. 
Ševaldinas priminė ES nuogąs
tavimus, jog mūsų jėgainės 
eksploatavimui nutraukti pri
reiks gerokai daugiau laiko 
negu leidžia dabartinės finan
sinės perspektyvos. Siekiant 
apsidrausti nuo įvairių galimų 
nesklandumų, mūsų šalies poli
t ikams užpernai spalio 10 d. 
atnaujintoje Nacionalinėje 
energetikos strategijoje pavyko 
patvirt int i nuostatą, jog ne
užtikrinus reikalingo finansavi
mo iš ES ir kitų suinteresuotų 
šalių donorių, Ignalinos AE 
reaktorių eksploatavimas gali 
būti pratęstas! 

Kita vertus, daug kam aiš
ku, jog atominės jėgainės 
eksploatavimo nutraukimas — 
ne tik finansiškai, bet ir tech
niškai pernelyg sudėtinga prob
lema, su kuria pati Lietuva var
giai susidorotų. Ignalinos AE 
vadovas šiuo klausimu buvo itin 
atviras — atominę jėgainę Lie
tuva iš buvusios Sovietų Są-jun-
gos gavo kaip „dovaną", tik 
tdomet niekas nepagalvojo, jog 
ateis tas laikas, kai reikės ją 
sustabdyti. Deja, mūsų šalis 
tokiam procesui nei techniškai, 
nei finansiškai nepasiruošusi, 
todėl reikėtų išnaudoti susidar
iusią situaciją, kai jau kita 
Sąjunga, reikalaujanti atomi
nės elektrinės uždarymo, pati ją 
ir uždarytų... 

Abejonės i r dve jonės 

Atkūrus nepriklausomybę 
Lietuvoje radosi nemažai ato
minės energetikos priešininkų, 
kurie ragino šalies valdžią ir 
visuomenę apskritai atsisakyti 
branduolinės energetikos ir 
imtis alternatyvių energijos 
šaltinių naudojimo. Tokią idėją 
prieš 15 metų aktyviai puo-
selėję Lietuvos žaliųjų judėji
mas, jos ir dabar neatsisako. 
Lietuvos žaliųjų judėjimo vy
riausiasis koordinatorius, ener
getikos srities ekspertas Sau
lius Pikšrys neslėpė pasitenki
nimo tarptautinių pasaulio 
organizacijų bei Europos Komi
sijos vaisingomis pastangomis, 
privertusiomis Lietuvą prisi
imti įsipareigojimus uždaryti 
Ignalinos AE anksčiau nei 
baigiasi jos eksploatavimo 
laikotarpis. 

„Laimei, kad sveikas protas 
negalėjo! Dauguma pasaulio 
šalių po Černobylio AE avarijos 
peržiūrėjo energetikos plėtoji
mo gaires ir savo šalyse 
atsisakė naudoti branduolinius 
reaktorius. Prityrusių moks
lininkų nuomone, urano rūdos 
8odrinimas ir branduolinių 
atliekų laidojimas pasaulyje 
anksčiau ar vėliau gali sukelti 
didžiulę globalinę problemą, 
kadangi šios technologijos yra 
ilgaamžės taršos židinys plane

toje. Netgi patys atominės ener
getikos specialistai pripažįsta, 
jog panaudoto branduolinio 
kuro ir ilgaamžių atliekų laido
jimas — pati sudėtingiausia ir 
gana pavojinga šių at l ieka 
tvarkymo procedūra. Je igu 
atominė energetika vėl atgytų 
ir ją pradėtų plėtoti vis daugiau 
šalių, sunku įsivaizduoti, kas 
dėtųsi mūsų Žemėje po kelias
dešimt ir daugiau metų", — 
skeptišką nuomonę išreiškė S. 
Pikšrys. 

Lietuvos žaliųjų judėjimo 
netenkina ir naujoje Naciona
linėje energetikos strategijoje 
numatyti planai Ignalinos 
atominę jėgainę pakeisti šilu
minėmis elektrinėmis. Iš 
Elektrėnų, Vilniaus, Kauno ir 
kitų termofikacinių jėgainių 
išmetamos nuodingosios dujos 
teršia aplinką, be to, šie teršalai 
negiamai veikia bei ardo ir taip 
lengvai pažeidžiamą ozono 
sluoksnį. S. Pikšrio manymu, 
mūsų nedidelėje valstybėje 
reikėtų didesnį dėmesį skirti 
atsinaujinantiems energijos šal
t iniams — vėjo, mažosios 
hidroenergetikos jėgainėms ir 
kt. 

Ignal in ieč ių vil t is — 
tu r i zmas 

Galingiausioje pasaulyje 
Ignalinos atominėje elektrinėje 
šiuo metu dirba apie 4,000 
žmonių. Daugiau nei 90 proc. iš 
jų gyvena Visagine. Beveik 
prieš ketvirtį amžiaus Visa
ginas buvo įkurtas ir plėtotas 
išimtinai Ignalinas AE aptar
navimo reikmėms. Maždaug 85 
proc. miesto gyventojų sudaro 
rusakalbiai, atvykę iš buvusios 
SSRS. Beveik visa energetikų 
miesto ekonominė veikla yra 
susieta būtent su Ignalinos 
atomine jėgaine ar jos darbuoto
jų teikiamomiss paslaugomis. 
Nuo pat miesto įkūrimo pra
džios jame gyvenantis ener
getikos inžinierius Jur i jus 
Položencevas apgailestavo, jog 
per tuos kelis dešimtmečius 
Visaginas taip ir nespėjo inte
gruotis į Lietuvos teritorinės 
plėtros sistemą. 

„Mūsų miesto gyventojai, 
jausdami netikrumą dėl ryt
dienos, itin menkai pasinaudoja 
darbuotojų mokymo bei perk
valifikavimo sistema, o iš kitos 
pusės akivaizdžiai t r ūks t a 
glaudesnių bendradarbiavimo 
ryšių su kitomis Ignalinos 
rajono bei Utenos apskri t ies 
valstybinėmis ir visuomeni
nėmis institucijomis. Tenka pri
pažinti, jog iki šiol ir mes patys, 
esame per daug uždari, užsi
sklendę, toliau savo miesto ribų 

nieko nenorime matyti . Galbūt 
nieko nuostabaus, kad valsty
binę lietuvių kalbą ka ip rei
kiant yra išmokę vos 5 procen
tai visaginiečių", — atviravo 
Juri jus Položencevas. 

Remiantis paskut iniais Sta
tistikos departamento duome
nimis, socialinė padėt is Visa
gine pakankamai įvairi. Pra
gyvenimo lygis čia pa lygint i 
aukš ta s — vidut inis darbo 
užmokest is beveik 2 proc. 
aukš ten i s už šal ies vidurkį . 
Tačiau daugumas visaginiečių 
baiminasi, jog uždarius atominę 
jėgainę, j ie gali p r a r a s t i bet 
kokias socialines garanti jas. 

Ignalinos rajono valdi
ninkai pripažįsta, jog atominės 
elektrinės veikla tur i lemiamos 
ekonominės finansinės įtakos 
ne t ik Visaginui, bet i r visam 
rajonui, ir net Utenos apskri
čiai. Iš elektrinės veiklos lėšų 
finansuojamos kai kurių apskri
t ies savivaldybių socialinės 
reikmės, vykdomos specialios 
programos. 

Daugiau nei ke tv i r tada l į 
procento a tominės j ėga inės 
dirbančiųjų mokamo fizinių 
asmenų pajamų mokesčio tenka 
Ignalinos rajonui. Per metus tai 
sudaro net 17 mln. litų, likusios 
lėšos paskirs tomos įvairioms 
šalies savivaldybėms. Be to , 
kasmet Ignalinos AE nus ta ty ta 
t va rka skiria apie 7 mln. litų 
Visagino, Ignalinos ir gretimo 
Zarasų rajono savivaldybių 
biudžetų įstaigų darbuotojams 
finanst«otr.r* Matyt , n e veltui 
šiame krašte būgštaujama, jog 
uždarius atominę jėgainę, Ute
nos apskritis pat i r tų t a m tikrų 
ekonominių, f inansinių nuos
tolių. Ignalinos rajono gyvento
jai iki šiol dar gali džiaugtis 
įvairiomis lengvatomis, pvz., už 
elektros energiją, šilumą jie mo
ka perpus mažiau negu kitų ša
lies miestų bei rajono gyventojai. 

Ignalinos AE u ž d a r y m a s 
neišvengiamai artėja. Kaip pa
siseks šiam regionui atsispirt i 
nuo būsimo nedarbo, kitų skau
džių socialinių padarinių, kol 
kas apie tai dar mažai kas yra 
svarstęs. Tiesa, ES pažadėta 
kelių šimtų milijonų eurų para
ma darbo netekusiems visagi
niečiams, toli gražu visų prob
lemų neišspręs. Mūsų pašneko
vas J. Položencevas pastebėjo, 
jog Ignalinos rajone gausu eže
rų, kitų gražių vietų, itin palan
kių turizmo plėtojimui. Galbūt 
dėl Ignalinos AE veiklos, šis 
verslas nė ra t a i p sėkminga i 
išnaudojamas taip, ka ip norė
tųsi. Tačiau uždarius atominę 
elektrinę, tikimasi, jog šį kraštą 
„užkariaus" vis daugiau užsie
nio bei mūsų šalies turistų.. . 
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DANUTE BINDOKIENE 

Religija ir politika 

Sakoma, kad dvi opiausios temos, dėl kurių 
kyla daugiausia kivirčų ir net aštrių 
sus iki r t imų, yra religija ir politika. 

Kiekvienas čia tu r i savo nuomonę, pažiūras bei 
įsitikinimus ir vargas žmogui, norinčiam kito 
galvoseną pakeisti. 

Geras pavyzdys — Europos Sąjunga, 
besistengianti suniveliuoti savo nares į vientisą 
junginį, ga lbūt panašų į JAV, tik, kaip 
europiečiai šiuo metu mėgsta girtis — „daug 
pranašesnį". Besiekiant šios vienybės, reikėjo 
daug kompromisų, tarp kurių svarbią vietą 
užėmė religija. Nors į ES konstituciją religija 
neįtraukta, remiantis tuo pačiu principu, pagal 
kurį iš Kalėdų bei kitų religinių krikščioniškų 
švenčių išbraukiamas Dievas, tačiau iki šiol di
džioji dalis ES narių visgi buvo krikščioniškos. 
O kaip bus, kai ilgainiui įsijungs Turkija? 

Tai iš esmės vien musulmoniška valstybė. 
Nors yra ir žydų, ir krikščionių bendruomenių, 
bet jos tur i mažai teisių — nedaug girdimos ir 
dar mažiau matomos. Turkija save vadina nere
ligine valstybe, betgi pasaulietinė valdžia turi 
daug įtakos ir galios savo musulmoniškai ben
druomenei. Iš esmės valdžia nubrėžia aiškų 
kelią, kaip tu rka i musulmonai gali išpažinti 
savo tikėjimą, išlaiko ir stropiai prižiūri reli
gines mokyklas, samdo dvasininkus ir ne t nus
tato, ką jie tur i tikintiesiems kalbėti apie religi
ją, kaip aiškinti Koraną. 

Prancūzijoje šiemet įsigaliojo įs tatymas, 
d raudž ian t i s musulmonėms mergaitėms 
mokykloje ryšėti skarelėmis. Turkijoje toks 
įstatymas seniai veikia — ir universitetuose, ir 
valstybinėse įstaigose moterims draudžiamos 
skarelės. Prancūzijoje musulmonai, kur ie šiuo 
metu sudaro apie penktadalį gyventojų, dėl 
skarelių uždraudimo kėlė nemažai triukšmo. 
Turkijoje niekas neprotestuoja, nes tokia tvar
ka ir tiek. Tiesa, prancūzai, kaip sakoma, tuo 
draudimu „įsikir to į koją": mat, k a r t u su 
musulmoniškomis skaromis uždrausta dėvėti 
bet kokius religinius simbolius. Ne tik dėvėti, 
bet mokyklose bei įstaigose juos rodyti. Šiuo 
įstatymu Prancūzijos valdžia, be abejo, tikėjosi 
„pastatyti musulmonus į savo vietą" ir išvengti 

nemalonumų, su kuriais susiduria kitos valsty
bės, turinčios Islamo išpažinėjų mažumas. 
Tačiau, ar tėjant Kalėdoms, pasirodė tų 
draudimų nelogiškumas: įstatymas taikomas 
ne vien musulmonams, bet ir krikščionims. 
Prancūzija iš esmės krikščioniškas kraštas, tad 
Kalėdos švenčiamos iškilmingai, su atit inkama 
atributika. Įstatymo, ypač mokyklose, šįmet 
laikomasi iki visiško kraš tu t inumo: jokių 
eglučių, Kalėdų senelių, prakartėlių ir sveiki
nimų. Kai viename vaikų darželyje mokinukai 
padovanojo savo mokytojams kryželių ar 
eglučių formos šokolado, viską reikėjo greitai 
sunaikinti, nes „kalėdiniai simboliai — prieš 
įstatymus". 

Briuselis stengiasi kiek galima greičiau 
prastumti Turkijos kandidatūrą į ES, kad ši 
valstybė galėtų tinkamai pasiruošti narystei. 
Nemaža dalis ES narių tam griežtai prieštarau
ja, nes Turkijai reikia nugalėti daug kliūčių, 
kad prisiderintų prie ES reikalavimų. Ir tai ne 
vien žmogaus teisių pažeidimai, lygios teisės 
moterims, religinių ir etninių mažumų diskri
minacija, bet ir valstybės ekonomikos stovis. Iki 
šiol Europos Sąjungoje nebuvo nei vienos 
musulmoniškos šalies. Priėmus Turkiją, tas 
pasikeistų. Betgi galbūt kaip t ik dėl šios 
priežasties Turkijos narystė europiečiams yra 
tokia patraukli: tai parodytų Islamo išpažinėjų 
kraštams, kad krikščionys nėra prieš juos 
nusistatę, kad, ypač Europa, labai tolerantiška 
visoms religijoms. Pasiruošimas narystei 
Europos Sąjungoje iš Turkijos pareikalaus daug 
pasikeitimų, o tas gali jos kaimyninėms šalims 
ir visai Europai išeiti tik į gera. Vargiai galima 
tikėtis, kad pasaulietinė Turkijos valdžia 
visiškai atsiribos nuo religijos. Bet, kai ypač 
patogu, ES pasistengs „apeiti" ir šį reikala
vimą. J u k Didžiojoje Britanijoje ministras 
pirmininkas parenka ir paskiria aukščiausią 
Anglikonų bažnyčios galvą, o pavyzdžių, kur 
Bažnyčia turi ne tik daug įtakos, bet ir privi
legijų, yra ir kitose ES narėse. Priėmus Turkiją 
į ES, gal išnyks mitas, kad visi krikščionys 
nekenčia musulmonų. O tai jau būtų nemažas 
laimėjimas pasaulio taikos labui. 

KAS YRA ISLAMAS? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.4 

Ignalinos atominė jėgaine Antano Tumėno nuotrauka. 

Konstantinopolis krito musulmonams tur
kams 1453.05.29. Taip pasibaigė per tūkstantme
tį gyvavusi krikščioniška ortodoksų Bizantijos 
imperija. Otomanai pasiekė savo galybės viršūnę, 
valdant jų garsiajam sultonui Suleimanui I Di
džiajam. Užėmę didžiąją dalį Balkanų, musulmo
nai grasino krikščioniškajai Europai, 1529 m. 
apgulę Vieną, nuo kurios vis dėlto po kurio laiko 
turėjo pasi traukti . 

Praėjo šimtas metų, Otomanų imperijai ban
dant ir toliau įsiviešpatauti Europoje. Viena 
buvo vėl apgulta 1683 m., kurios gynime dalyva
vo ir Lietuvos kunigaikštis bei Lenkijos karalius, 
karštas katal ikas, Jonas Sobieskis, visuomet sva
jojęs nugalėt i t u r k u s ir pašalinti jų pavojų 
krikščioniškajai Europai. Kas jam ir pavyko. 
Turkų kariuomenė buvo nuvyta toli nuo Vienos, 
po ko prasidėjo lėtas, bet nuolatinis Otomanų 
imperijos silpnėjimas, kol ji visai sugriuvo, 
baigiantis Pirmajam pasauliniam karui. 

I s l a m o g a l y b ė mažėja 

Taip Is lamas pralaimėjo ne tik kariškoje ir 
politinėje plotmėje, bet ir kultūrinėje. XIV šimt
metyje Europoje prasidėjęs renesansas, ar atgi
mimas, pranašo Mahometo religiją ir kultūrą 
pradėjo pamažu nustelbti ir net pralenkti. Kodėl 
taip atsitiko? Yra nemažai istorikų, kurie bando 
tai paaiškinti arabų nesidomėjimu Europos vidu
ramžiais atgimstančia kultūra. Islamo pasekėjai į 
europiečius krikščionis žiūrėjo, kaip į barbarus, 
antrajame tūkstantmetyje nesėkmingai bandžiu
sius užimti krikščionims šventą žemę — 
Jeruzalę. Tuo tarpu Europoje vykęs renesansas, 
reformacija ir XVI šimtmečio didysis pasistūmėji
mas moksluose, mene bei literatūroje Islamo 
kraštuose buvo beveik nepastebėtas. 

Kai Napoleonas 1798 m. išsikėlė Otomanų 
valdomame Egipte, prasidėjo nauja Europos val
stybių ekspansija arba kolonializmas Afrikoje, o 
vėliau Azijoje. 1830 m.. prancūzai įsitvirtino 
Alžyre, ir dar po 50 metų Egipte įsigalėjo anglai. 

Toks i lgus šimtmečius nusitęsęs Islamo 
merdėjimas vyko iki XX amžiaus pradžios. 
Pasibaigus Pirmam pasauliniam karui ir žlugus 
Otomanų imperijai, turkas politikas, generolas ir 

pirmasis Turkijos prezidentas Kernai Paša, iš 
imperijos griuvėsių sukūrė pirmą, su musulmonų 
dauguma, valstybę, kurioje jis religiją griežtai 
atskyrė nuo valstybės. Islamo pasaulyje tai buvo 
didelė naujovė, nes jau nuo pat pranašo 
Mohameto laikų visos arabų karalystės buvo 
stipriai veikiamos Islamo dvasininkų, imamų, 
kalifų ir kitokių. Pats Mahometas buvo ne tik 
pranašas, bet ir valstybės valdytojas, pirmiausia 
iš Medinos, o paskui ir iš Mecca miesto. 

I s l amas rad i kai ėja 

Islamo doktrina sako, kad Dievas, o ne 
žmonės, grindžia valstybės teisėtumą. Dauguma 
Islamo pasekėjų nesutiko su Kernai reformomis 
Turkijoje Priešingai, jie nori religiją dar labiau 
sutapatinti su valstybe, pirmiau išgryninant jų 
religiją nuo per šimtmečius prisirinkusių 
priemaišų ir nuklydimų. „Tada bus sukurtas to
bulas Islamas (atsidavimas Dievui)", — sako jie. 

Vienas tokių, mums šiandien rūpestį ke
liančių, judėjimų yra vadinamasis Vahabizmas, 
kai XVIII amžiaus viduryje Muhammad ibn 
Abdel-Wahhab pri traukė prie savęs daug 
šalininkų, siūlydamas pamatinių religijos 
pakeitimų. Jis ne tik reikalavo grįžti prie 
„grynos" VII amžiaus religijos, laikantis pagrin
dinių keturių Islamo religijos pareigų: malda, 
pasninkas ir t.t., bet ir sudrausminti arabų 
visuomenę, kur, pvz., vagims būtų kertamos 
rankos. Vakariečiui tai atrodytų gal ir per daug 
žiaurios priemonės „gerinti visuomenę". Tačiau 
jau XX amžiaus pradžioje susikūrusi Saudi 
Arabijos valstybė priėmė Wahhab mokslą, kaip 
oficialią krašto religiją. Savo iš naftos išgauna
mais turtais Saudi dinastija patraukė į savo pusę 
nemažai radikalių musulmonų. 

Amerikiečiams geriausiai žinomas Wahhab 
pasekėjas yra Osama bin Laden. kraštutinysis 
teroristų grupės Al Qaeda vadovas, kurią mes 
kaltinam dėl 2001.09.11 įvykusių išpuolių. Bin 
Laden, Saudi pilietis, nepapras ta i nekenčia 
Amerikos jau nuo 1991 metų. kai Dykumos karo 
metu į Saudi teritoriją buvo įleisti Amerikos ka
riuomenės daliniai. 

Rus daug i au . 
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Tęsiamas pokalbis su 
dr. Mindaugu Vygantu 

prieinamu laiku Dubajuje ren
giama tarptaut inė konferencija, 
kurioje bus diskutuojami aklu
mo apsaugos reikalai. Šios kon
ferencijos rengėjas — „Inter-
nationl Agency for Prevention 
of Blindness". Jos pagrindinis 
tikslas yra nukreiptas į pasau
lio neišsivysčiusias valstybes. 

P . P . Ar Lietuvą galima 
rikiuoti į pakankamai neišsi
vysčiusių valstybių tarpą? 

Dr . M. V.: Buvodamas Du
bajuje, susipažinau su vienu 
medicinos darbuotoju, kuris 
mane užtikrino, kad Lietuva 
jau yra gerokai pažengusi vals
tybė. Jis, beje, yra čekas, jam 
yra gerai pažįs tami Rytų 
Europos reikalai. 

P . P . : Gal, ko gero, Duba
juje surengtoje konferencijoje 
dalyvavo daugiau mūsų tau
tiečių? 

Dr . M. V.: Man neteko kon
ferencijoje pastebėti nei vieno 
lietuvio. 

Dar norėčiau pridurti, kad 
šiai konferencijai buvo numaty
ta kita vieta, tačiau po rugsėjo 
11-osios tragiškųjų įvykių ne-

D r . M i n d a u g a s V y g a n t a s : 
Prieš keletą metų, Varšuvos oro 
uoste laukiant tolimesnio skry
džio, mane lietuviškai užkalbi
no nepažįstamas vyriškis. Be
s ika lban t sužinojau, jog j is 
skrendąs į Dubajų prekybiniais 
reikalais. Kelionės tikslas: įsi
gyti prieinamomis kainomis 
Indijoje ir Pakistane gamintų 
prekių ir jas gerokai aukštes
nėmis kainomis parduoti Lie
tuvoje, o gal net Rusijoje a r 
kurioje kitoje Rytų Europos 
valstybėje. Tas netikėtai sutik
t a s žmogus teikėsi šiek t iek 
papasakoti apie Dubajaus vals
tybę. Dar daugiau apie Dubajų 
sužinojau iš tenai gyvenančio 
savo sūnaus. J is dirba tenykštė
je aplinkos apsaugos ir plėtros 
įstaigoje. Reikia pasakyti, kad 
Dubajus yra modernių pato
gumų ir tradicinės arabų egzo
tikos kraštas . 

P e t r a s P e t r u t i s : Įdomu. 
Sakykite, kas gi konkrečiai su
gundė iš Nigerijos (Afrikos) 
skristi į Dubajų? 

D r . M. V.: Išvykdamas iš 
Čikagos patyriau, kad man 

daug kas norėjo keliauti lėktu
vais, todėl buvo pakeista data ir 
vieta. Dubajus įsipareigojo tin
kamai surengti konferenciją. 

Turiu pasakyti , Dubajus 
yra nepaprastas kraštas. Jame 
vystosi plačios apimties komer
cinė veikla. J ame puikiai gyvuo
ja tarptaut inis turizmas. Apie 
tai man teko anksčiau patirti. 
Tačiau tik nuvykęs sužinojau 
tikrą tiesą. Sunku įsivaizduoti, 
kiek ten vyksta įvairiausių 
statybos darbų ir aplamai kas 
ten planuojama ir vykdoma. 
Pavyzdžiui, man ten bebūnant, 
atsidarė akcijų birža. Čionai 
dideliu tempu kuriasi naujas 
pasaulis. Dubajus pretenduoja 
tapti tarptaut iniu prekybos ir 
turizmo centru. 

P . P . : Tai kas yra Dubajus 
— miestas a r valstybė: 

D r . M. V.: Dubajus yra 
Jungtinių arabų emiratų dalis. 
Šiam emiratų junginiui prik
lauso septyni emiratai — vals
tybėlės. J ų tarpe ir Dubajus. 

P . P . : Ar Lietuva palaiko 
diplomatinius ryšius su šiais 
arabų emiratais? 

Dr . M. V.: Kiek man yra ži
noma Abu Dabi veikia Lietuvos 
atstovybė. 

P . P . : Teko nugirsti, kad 
Dubajuje ir Abu Dabi dažnokai 
lankosi Lietuvos' vaizbūnai. 

Tiesa? • 
Dr. M. V.: Kaip anksčiau 

esu sakęs, pirmiausiai apie 
Dubajų sužinojau iš Varšuvos 
oro uoste sutikto mūsų tau
tiečio. Tikriausiai ne jis vienas 
skraidė ir galbūt dabar tebe-
skraido į Dubajų. Tiesa, jeigu aš 
gerai prisimenu, anksčiau į 
Dubajų skrido ir Lietuvos oro 
linijos lėktuvai. 

P . P.: Girdėjau, kad Duba
juje nuolatos gyvena ne vienas 
lietuvis. 

Dr. M. V.: Nieko tikresnio 
negalėčiau pasakyti. Kaip žinai, 
Dubajuje gyvena ir dirba mano 
sūnus Marius. J is dirba vy
riausybinėje įstaigoje. Virši
ninkauja arabų tautybės asme
nys. Dauguma mano sūnaus 
bendradarbių yra studijavę ir 
dirbę Londone bei kituose Euro
pos ir JAV centruose. 

P . P.: Galbūt sūnus pra
moko arabų kalbos? 

Dr. M. V.: Jis jau sugeba 
susikalbėti. Nors jis dar nėra 
galutinai nutaręs, tačiau galvo
ja anksčiau ar vėliau sugrįžti į 
JAV tęsti pradėtas ekonomikos 
studijas. 

P . P.: Grįžtant prie pagrin
dinės temos, sakykite, kur bus 
kita tokio pat pobūdžio tarp
tautinė konferencija? 

Dr. M. V.: Už poros metų 
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Vieną dieną — Lituanistikos tyrimo ir studijų centre... Iš kairės: dr. Mindaugas Vygantas, prof. dr. Regina 
Kvašytė ir Petras Petrutis. 

konferencija bus Sao Paulo ta konferencija man padarė giamoje konferencijoje, 
mieste, Brazilijoje. didelį įspūdį. Nesigailiu daly- P . P. : Ačiū už pokalbį. 

P . P.: Ketinate joje dalyvauti? vavęs. Todėl manyčiau, jog teks Linkime geriausios sėkmės. 
Dr . M. V.: Dubajuje sureng- dalyvauti ir Sao Paulo ren- P e t r a s P e t r u t i s 

ŠEIMININKAVIMO 
KERTELĖ 

Paruošia Julija K. 

KALĖDOS IR SALDŪS PATIEKALAI 
Laikyti šaldytuve. Net griežtos dietos besi

la ikantys , per šventes neiš
kenčia, nepasmaližiavę saldu
mynais — sausainiukais, tortu, 
pyragais . Nors sakome, kad 
Kalėdų simbolis — eglutė ir 
gražiai papuošti namai , bet 
maloniausia — iš vir tuvės 
skl indantys pyragų, sausai
niukų ar kitų kepinių kvapai. 
Žinoma, niekas nenori ištisas 
dienas praleisti prie viryklės ar 
orkaitės (juo labiau aš pati), 
todėl pateiksiu kelis receptus, 
k u r nereikia daug darbo, o 
rezultatai patenkina. 

Šoko lad in i s i r vyšn ių 
t o r t a s 
J dėžutė šokoladinių ar 

„devil's food" paruoštų kepimui 
miltų (cake mix) 

1 dėžutė (3 uncijų dydžio) 
vyšnių skonio želatinos (cherry 
gelatin) 

1 puod. verdančio vandens 
1 skardinukė (20 unicijų 

dydžio) paruošto pyragams vyš
nių užpilo (cherry pie filling) 

A p t e p i m a s 
1 (8 uncijų dydžio) indelis 

„whipped topping" 
1 dėžutė greitai pagami

namo vanilės pudingo (instant 
vanilla puding) 

1/2 puod. pieno 
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Paruošti pyrago miltus pagal 
nurodymus ant dėžutės (galima 
pavartoti be trynių pagamintą 
kiaušinių produktą vieton tikrų 
kiaušinių). Tešlą supilti į 
apvalų su ,,skyle" viduryje 12 
a r 10 colių diametro keptuvą, 
kur i s išteptas riebalais ir 
pabars ty tas miltais . Kepti 
35-40 min. Išėmus iš orkaitės, 
palaikyti keptuve 10 min., 
iškrėsti ant lėkštės ir atvėsinti 
iki kambario temperatūros. 

Želatiną ištirpinti verdan
čiame vandenyje. Šaukšto kotu, 
siauromis peilio ašmenimis ar 
kitu smailu daiktu pribadyti 
pyrage skylių ir pamažu pyragą 
apipilti želatina. Palaukti, kol 
susigers į pyragą. 

Pyrago viršų aptepti pa
ruoštu vyšnių mišiniu (pie fil
ling). 

Aptepimui: elektriniu pla-
kikliu sumaišyti plaktą „top-
ping" (pirma atšildytą iki kam
bario temperatūros) su pudingu 
ir pienu. Atsargiai užtepti ant 
vyšnių (galima pasilikti kelias 
sveikas vyšnias papuošimui). 

Ka l ėd in i a i s ausa in iuka i 
1 puod. nešaldyto sviesto 

(kambario temperatūros) 
1 (8 unicijų dydžio) indelis 

rūgščios grietinės (sumažinto 
riebumo) 

1/4 šaukštelio druskos 
2 puod. miltų 
3/4 puod. tarkuotų kokosų 

riešutų (flaked coconut) 
3/4 puod. smulkiai sukapo

tų riešutų (vvalnuts arba pecans) 
3/4 puod. aviečių ar braškių 

uogienės 
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Riebalais patepti sausainiams 
kepti skardas. 

Vidutinio dydžio dubenyje 
sumaišyti ir elektriniu plakik-
liu išsukti sviestą, kol pasi
darys purus ir šviesus (apie 2 
min.) Įmaišyti rūgščią grietinę 
ir druską. Supilti miltus ir 
pamažu viską sumaišyti. Tešla 
bus minkšta. Padalinti tešlą į 4 
dalis, kiekvieną suvynioti į 
plastmasinę plėvelę ir padėti į 
šaldytuvą, kol sukietės — bent 
4 vai. 

Į nedidelį puodą sukrėsti 
uogienę, subert i kokosus ir 
riešutus. Pakaitinti , kol uogie
nė išsileis. Galima tai padaryti 
ir mikrobangėje. 

Iš šaldytuvo išimti vieną 
gabalą tešlos. Ant miltuotos 
lentelės iškočioti iki maždaug 
1/8 colio storumo. Supjaustyti 
ketvir tainiukais . Į kiekvieno 
ketvirtainiuko vidurį įdėti po 1 
šaukštelį uogienės mišinio, 
šaltu vandeniu pavilgyti prie
šingus tešlos kampučius ir su
riesti prie vienas kito. 
Užspausti , kad neatsivieptų. 
Sausainiukus išdėlioti ant 
skardos (uogiene į viršų) ir 
kepti 18-20 min., kol gražiai 
paruduos. Atvėsinti ant gro

telių. Atvėsusius galima api
barstyt i mal tu cukrumi, bet 
skanu ir be jo. 

Nors šie sausainiai tur i 
nemažai riebalų (sviesto), bet 
nei vieno kiaušinio, taip pat į 
tešlą nededama cukraus — sal
dumą jie gauna iš uogienės. 

S a u s a i n i u k a i su 
m i g d o l a i s 
2/3 puod. cukraus 
2/3 puod. miltų 
1 ir 1/2 puod. sumaltų 

migdolų (almonds) 
1 šaukštelis kepimo mil

telių (baking powder) 
3 kiaušiniai 
1/4 šaukštelio druskos 
1 citrinos tarkuota žievelė 

(tik geltonoji dalis) 
Įkaitinti orkaitę iki 350° F. 

Riebalais ištepti skardą. 
Sviestą išsukti su cukrumi, 

kol bus purus ir baltas. Po 
vieną įmušti kiaušinius ir gerai 
po kiekvieno įmušimo suplakti. 
Miltus sumaišyti su kepimo 
milteliais, druska ir sudėti į 
tešlą. Gerai sumaišyti. Suberti 
mal tus migdolus ir citrinos 
žievelę. 

Tešlą suminkyti rankomis, 
uždengti ir padėti į šaldytuvą, 
kad sukietėtų. Išėmus iš šaldy
tuvo, kočioti ant miltais pa
barstytos lentelės. Stikliuku' 
arba formele išspausti apskri-
t imukus, sudėti juos ant skar
dos ir kepti apie 15 min. 
Atvėsinti. 

Papuošimas. Ištirpinti apie 
4 uncijas šokoladinių sal
dainiukų (chocolate chips), 
sumaišius su 1/4 puod. pieno 
arba grietinėlės. Kiekvieno 
sausain iuko pusę pamirkyti 
iš t i rpusiame šokolade (kitą 
pusę palikti, kaip yra). Galima 
dar apibarstyti smulkiai 
kapotais migdolais. 

S k a n i a u s i s ausa in ia i 
2 puod. miltų 
1 šaukštelis kepimo mil

telių 
1/2 puod. cukraus 
1/2 sv. nesūdyto sviesto 

1/4 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis citrinos 

ekstrakto (jeigu kam geriau 
patinka vanilė, galima pakeisti, 
arba net apelsinų, ar romo 
ekstrakto — pagal skonį) 

Maždaug puodelis lazdyno 
arba graikinių (walnuts) 
riešutų —jei graikiniai, reikia 
puselių, jei lazdynai — sveikų. 

Riešutus pagruzdinti karš
toje orkaitėje apie 5 min. — 
žiūrėti, kad nepradėtų degti. 
Patrinti , kad nusiluptų žie
velės, padėti į šalį, atvėsinti. 

Miltus sumaišyti su drus
ka, cukrumi ir kepimo mil
teliais. Sudėti suminkšt intą 
sviestą ir gerai sumaišyti, kol 
pasidarys tešla (bus t i rš ta) . 
Suvynioti į plastmasinę plėvelę 
ir palaikyti šaldytuve, kol su
stings. 

Iš sustingusios tešlos daryti 
maždaug riešuto dydžio rutu
liukus ir išdėlioti ant skardos 
apie 2 colių atstumu nuo vienas 
kito. Į kiekvieno rutuliuko vir
šų įspausti riešutą. Kepti 
15-20 min., kol pagels. Išėmus 
iš orkaitės, atvėsinti ant 
grotelių. 

Vieton riešutų, į kiekvieno 
rutuliuko viršų nykščiu įspaus
ti duobutę ir galima dėti bet 
kokios tirštos uogienės (1/2 
šaukštelio) arba karštame van
denyje išmirkytą džiovinto 
abrikoso skiltelę. Tiek pat 
skanu. 

Meduolis 
1 puod. cukraus 
1 puod. medaus 
1 puod. sviesto 
5 kiaušiniai 
1 puod. stiprios kavos 
(į 1 puod. karšto vandens 

įberti 1 šaukštą tirpios kavos ir 
išmaišyti) 

4 puod. miltų 
3 šaukšteliai kepimo mil

telių 
1 šaukštelis kepimo sodos 
1 šaukštelis cinamono 
1/2 šaukštelio tarkuoto 

muskato riešuto (nutmeg) 
1/2 šaukštelio maltų gvaz

dikėlių (cloves) 
1/4 šaukštelio druskos 

Įkaitinti orkaitę iki 
325° F. Ištepti riebalais ir 
pabarstyti miltais 9x12 colių 
dydžio kepimo indą. 

Į nedidelį puodą sudėti 
medų, cukrų ir sviestą, pakai
tinti maišant, kad ištirptų 
sviestas ir cukrus; supilti kavą, 
prieskonius ir truputį atvėsinti. 
(Galima tai atlikti ir mikro
bangėje.) Dubenyje miltus 
sumaišyti su kepimo milteliais, 
druska ir soda. Ant miltų 
užpilti skystį su prieskoniais. 

Sirijos valdžiai pavyko 
atgauti vertingą mumiją, kuri 
buvo pagrobta Palmyroje. Poli
cija surengė operaciją, prieš tai 
infiltravusi savo agentą į kon
trabandininkų gaują, kuri , 
laukdama, kada galės išvežti 
mumiją į užsienį, užkasė ją 
viename kaime. Tai lapkričio 
gale Damaske pranešė ofi
cialūs šaltiniai. 

Suimti 8 sirai. Jie kaltinami 
vagyste ir mėginimu išvežti 
kul tūros vertybes į užsienį. 

PAVYKO SURASTI 
VERTINGĄ MUMIJĄ 

Suimtiesiems gresia nuo 15 iki 
25 metų kalėjimo. Vienas gaujos 
narys tebėra laisvas. 

Mumija buvo surasta me
dinėje dėžėje, kuri buvo negiliai 
užkasta į žemę ūkyje, priklau
sančiame vienam iš gaujos 
narių. Vertingas radinys per
duotas Homso muziejui. 

Senovės skyriaus Palmy
roje vadovas Vvalid ai—Assaad 
žurnalistams sakė, kad mumija 
yra daugiau kaip 2000 metų 
senumo. Kontrabandininkai ją 

iškasė didingų pastatų griuvė
siais • garsėjančioje Palmyroje, 
kuri yra už 550 kilometrų į 
šiaurės rytus nuo Damasko. 
Anot ai — Assaad, Palmyros 
gyventojai išmoko mumifikavi-
mo meno iš egiptiečių. Ši pro
cedūra buvo atliekama tik tur
ingų žmonių palaikams. 

Policijos agentas, infiltruo
tas į gaują, siūlė kontraban
dininkams už mumiją 35 mili
jonus Sirijos svarų (700,000 
dolerių). 

PARINKO DUJŲ MIŠINĮ KVĖPUOTI 
MARSE IR MĖNULYJE 

Rusijos mokslininkai gruo
džio 1 d. pareiškė, parinkę 
dirbtinį dujų mišinį, kuris tiks 
žmonėms kvėpuoti Mėnulyje ir 
Marse. 

Pagrindinės dujos mišinyje 
- deguonis ir argonas. Parinkta 
tokia šių dujų proporcija, kad 
kolonistai galės taupyti de

guonį, be to, nebus gaisre pavo
jaus . - teigė Maskvos biomedici-
nos inst i tuto mokslinis ben
dradarbis Boris Pavlov. 

Minimas mišinys j au iš
bandytas su savanoriais, bet 
dar reikėtų ilgalaikių bandymų, 
kurie bus atliekami kartu su 
platesne tyrimų programa; nori

ma nustatyti, kaip žmogų veik
tų ilgos kelionės ir gyvenimas 
kosmose. Beje, k i ta is metais 
šeši savanoriai užsidarys riboto
je erdvėje 500 parų. Taip nori
ma įvertinti psichologines prob
lemas, kurias patirtų žmonės 
dvejų metų Marso misijoje. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS SIŪLO DARBA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th S t , 

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

STASYS CONSTRUCTION 

GREIT PARDUODA 

-a StS 
Landmark 
properties • 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Caregivers need 
in Wisconstn 

for Christmas season. 
Mušt have good Eng. 

SS and DLhelpful. 
Call Greg at 262-657-8044. 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

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

Tel. 630-910-0644, Janą. 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings", 

..soffits". ..decks"". ,.gutters",plokšti 
ir ..shingle" stogai; cementas. 

dažvmas. Turiu darbo draudimą. 
S.'Benetis. tel. 630-241-1912 

„Draugo" skelbimų skyrius 

Tel. 1-773-5*5-950© 

dėti po vieną kiaušinį ir viską 
gerai išplakti, kad būtų lygi 
tešla. Sukrėsti į paruoštą kepi
mo indą. Kepti 1 vai. Išėmus iš 
orkaitės, išversti ant grotelių ir 
atvėsinti. Supjaustyti nedide
liais ketvirtainiukais. Galima 
papuošti maltu cukrumi ir 
džiovintų vaisių ar riešutų 
gabaliukais. 

Linkiu visiems linksmų ir 
skanių Kalėdų! 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
-^^ SIŲSKITE PER 

Y R A < ; A I I M Y B I ; 

SIUNČIAME AIR CARW IR LAIVU 
LIETUVA. LATVIJA ESTIJA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAMA K1L£KVI1£NA SAVAI TU 
PRISTATOMI; OAVĖJU1 TlfcSiAH RANKAS. 

1800 775 SIMO 
IV lusų a t s t o v a i : 
Bravo Coffoc and tleli 

2 3 8 M a i n Str . L E M O N T . IL 0O43&, Tbl:630~257-3S<¥) 
KAIYNAcnrp. 

3.*8 S....Kphhying Road PAtyVriNli ggJgLJBflfcSž2fZZfcZ8H> 
27i'> w . 71*1 s t r c :i n e A C ; o . ti « K O A u-l: 7 & - 0 4 - 7 9 I 9 
S?V)I 7ft Th Avc BKIIXik.VTEW T! <iT>45'>, TfciTTOft-SOO-Of.JV) 



Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reutens, AP, inte»1ax, !TAR-TASS. BNS 

teitų agsntfSv prane$snai&) 

EUROPA 

JUNGTINĖS TAUTOS 
Jungtinių Tautų (JT) Ge

neralinė Asamblėja pirmadienį 
kritikavo Turkmėniją ir Iraną 
už žmogaus teisių pažeidimus. 
Asamblėja pr i tarė nutarimui, 
kuriame pranešama, kad Turk
mėnijoje opozicija nuslopinta ir 
valdžia sutelkta prezidento iki 
gyvos galvos Saparmurad Nija-
zov rankose. Turkmėnijoje yra 
viena partija, opozicija uždraus
ta ir veikia emigracijoje, nema
žai jos šalininkų yra kalėjime. 
Asamblėja taip pat kritikavo 
Iraną už viešas mirties baus
mes, kankinimus, teisėsaugos 
institucijų savavaliavimą, muši
mus, užmėtymus akmenimis ir 
nuolatinį moterų diskriminavi
mą. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjungoje (ES) pir

mininkaujančių Nyderlandų 
premjeras J a n Peter Balke-
nende pareiškė, kad Briuselis 
neremia nė vieno iš kandidatų 
per Ukrainoje vyksiantį prezi
dento rinkimų antrojo rato per-
balsavimą. „Tikiuosi, kad bus 
laisvai ir sąžiningai išrinktas 
tas kandidatas, kuris susilauks 
didžiausios Ukrainos gyventojų 
paramos", antradienį Briuselyje 
pareiškė J. P. Balkenende. Jis 
taip pat pažymėjo, kad „po to, 
kai balsavimas įvyks, mes to
liau remsime Ukrainą". 

SCHLESWIG 
Rusijos prezidentas Vladi-

mir Put in antradienį viešė
damas Vokietijoje pareiškė, kad 
bendrovės „Jukos" pagrindinio 
gavybos padalinio „Jugansk-
neftegaz" akcijų didžioji dalis 
parduota už 9.35 mlrd. dolerių 
neskelbiamai kompanijai, davęs 
suprasti, kad jis žino, kas yra 
pirkėjo steigėjai, tačiau jų ne
nurodė. Jis pridūrė, kad kompa
nijos „Baikalfinansgrup" steigė
jai yra fiziniai asmenys, „daug 
metų dirbę energetikos srityje". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush ketina sulėtinti lėšų gyny
bai ir saugumui augimą, kad 
būtų galima sumažinti biudžeto 
deficitą, pirmadienį pranešė 
Baltųjų rūmų ir Kongreso atsto
vai. Be kitų žinybų, valstybės iš
mokos kitais metais bus mažiau 
didinamos ir Teritorinio saugu
mo departamentui. G. W. Bush 
taip pat svarsto galimybę įšal
dyti išmokų vyriausybės progra
moms, nesusijusioms su gynyba 
ir saugumu, didinimą. 

riais vadino Irako pareigūnus, 
organizuojančius sausio mėnesį 
įvyksiančius rinkimus. T. Blair 
sakė, kad į Baghdad centrą at
skrido norėdamas labai aiškiai 
pademonstruoti paramą šiems 
rinkimams, nors šalyje vėl suin
tensyvėjo kraujo liejimas, o sek
madienį buvo nužudyti trys Ira
ko rinkimų komisijos parei
gūnai. T. Blair susitiko su prem
jeru lyad Allawi, taip pat — su 
aukštais JAV pareigūnais ir rin
kimų komisijos nariais. Tuo tar
pu JAV kariuomenės bazę šalia 
šiaurinio Irako miesto Mosul 
antradienį sudrebino sprogi
mas, yra daug nukentėjusių 
žmonių, pranešė JAV kariškiai. 

PIETŲ AMERIKA 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Britų ministras pirminin

kas Tony Blair. antradienį neti
kėtai atvykęs į Baghdad, didvy-

SANTIAGO 
Čilės apeliacinis teismas 

neatmetė buvusiam šalies dik
tatoriui Augusto Pinochet pa
teiktų kaltinimų dėl nusikalti
mų, kuriuos šis įtariamas įvyk
dęs per 17 valdymo metų, leis
damas kaltintojams suimti įta
riamąjį ir tęsti teismo procesą. 
Toks vienbalsis teisėjų sprendi
mas nuskambėjo 89-erių metų 
A. Pinochet gulint Santiago ka
ro ligoninėje po insulto, kurį bu
vęs generolas patyrė šeštadienį. 
A. Pinochet atsidūrus ligoninė
je, jo priešininkai pareiškė, jog 
taip jis tikisi išvengti teisingu
mo, nors jo šalininkai tvirtina, 
kad generolas rimtai serga. 

Ukrainos rinkimų debatų laidoje valdžios kandidatas teisinosi 

Kijevas, gruodžio 21 d. 
(,,Reuters"-BNS) — Ukrainos 
opozicijos kandidatas į prezi
dentus Viktor Juščenko pirma
dienį per tiesiogiai transliuotus 
debatus užsipuolė šalies prem
jerą Viktor Janukovič, su kuriuo 
varžysis per pakartotinius rin

kimus gruodžio 26 dieną, ir ne 
kartą privertė jį teisintis. 

Opozicijos vadovas pirmasis 
gavo žodį ir apkaltino savo opo
nentą, ministrą pirmininką Vik
tor Janukovič, kad jo vyriausy
bė buvo šių klastočių centras ir 
„pavogė daugiau kaip tris mili
jonus", arba maždaug 10 proc. 
rinkėjų balsų. 

„Jūs juk religingas žmogus. 

taip?" televizijos studijoje savo 
varžovo retoriškai klausė pro-
vakarietiškų pažiūrų V. Juščen
ko. 

„.Pasakyta: 'nevok, o mano 
oponentas ir jo komanda pavo
gė daugiau kaip tris milijonus 
balsų... Vyriausybė buvo rinki

mų falsifikavimo centras. Gal
būt meluoja Aukščiausiasis 
Teismas, o jūs sakote tiesą?", 
pridūrė jis. 

„Liaudis sakė. kad ji nenori 
gyventi akcinėje bendrovėje, ku
rios pavadinimas Kučmos, Ja
nukovič ir Medvedčuk akcinė 
bendrovė", pridūrė V. Juščenko. 
turėdamas omenyje prezidentą 
Leonid Kučma ir jo administra

cijos vadovą Viktor Medvedčuk. 
V. Janukovič, kuris už akių 

negailėjo griežtos kritikos V. 
Juščenko, po savo varžovo puo
limo atrodė suglumęs ir vis ragi
no jį surengti derybas bei ben
drai formuoti politiką. 

„Aš raginu apsvarstyti, 
kaip mes galėtume drauge iš
spręsti labai svarbų klausimą: j 
neleisti, kad šis rinkimų ratas j 
būtų sužlugdytas, ... kad mes 
drauge su jumis šį režimą ats
tatydintume", sakė V. Janu
kovič. 

Tuo tarpu V. Juščenko apie 
bendrus veiksmus neužsiminė, 
griežtai priešindamas save opo
nentui. 

Konservatoriai prašo A. Brazausko paaiškinimo dėl KGB... 

Atkelta iš 1 psl . 
buvo susitikęs i r a r nedarė įta
kos strategiškai svarbiems Lie
tuvos energetikų sprendimams 
ir sus i t a r imams su Rusijos 
energetikais", teigiama Seimo 
Tėvynės sąjungos frakcijos se
niūno pavaduotojo Jurgio Raz
mos pasirašytame laiške minis
trui pirmininkui. 

Laiške A. Brazauskas pa
prašytas atsakyti , kas Vyriau

sybei ir jos pavaldžioms institu
cijoms žinoma apie minėtą V. 
Alganov apsilankymą, jo turė
tus kontaktus su Vyriausybės 
institucijų ar jai pavaldžių įmo
nių atstovais, jo interesus ir įta
ką Vyriausybei svarbių spren
dimų energetikos srityje. Kon
servatoriai taip pat pasiteiravo, 
kaip įvertinta IAE vadovų veik
la „tarpininkaujant patekti į 
Lietuvos Respubliką kadri

niams Rusijos spec. tarnybų 
darbuotojams ir ar patikrinta, 
kiek tokių iškvietimų būta". 

Be to. Tėvynės sąjungos 
frakciją stebina, kodėl Vidaus 
reikalų ministerija ir jai paval
dus Migracijos departamentas 
nesiima reikiamų priemonių, 
kad „aktyviai veikiantys kadri
niai Rusijos spec. tarnybų dar
buotojai būtų įtraukti į nepagei
daujamų asmenų sąrašą". 

Sukčiai sugebėjo nusikalsti ir būdami už grotų 

Atkelta iš 1 psl . 
Jose taip pat dalyvavo keliolika 
Marijampolės bei kitų miestų 
policijos pareigūnų. 

Pasak Kalėjimų departa
mento atstovo spaudai Gintauto 
Stalnionio, keturių nuteistųjų 
būrių gyvenamosiose patalpose 
kratos buvo atliekamos daugiau 
kaip penkias valandas. Per jas 
aptikta net penkiolika mobilių
jų telefonų. 

Marijampolės pataisos na
mų direktoriaus Tado Klusevi-
čiaus teigimu, iš kai kurių tele
fonų sukčiai įtariami siųsdavę 

žmonėms melagingas trumpą
sias žinutes. 

Atsitiktinai pasirinktus 
žmones jie informuodavo apie 
neva laimėtus prizus, nuolaidas 
prekėms „Akropolyje" bei kituo
se prekybos centruose. Tokiems 
asmenims sukčiai siūlydavo 
..registruotis" prizams gauti. 
Toliau viskas vykdavo pagal ne 
kartą spaudoje aprašytą scena
rijų: dovanomis sugundyti žmo
nės pirkdavo SIM korteles ir pa
diktuodavo sukčiams jų nume
rius. 

Kaip sakė Generalinės pro

kuratūros Ikiteisminio tyrimo 
kontrolės skyriaus prokuroras 
Simonas Minkevičius, telefo
niniai sukčiai skambindavo į la
bai įvairias Lietuvos vietas. 
Kartais jie prašydavo ir grynųjų 
pinigų, kuriuos iš nukentė
jusiųjų vėliau paimdavo nese
niai į laisvę iš Marijampolės pa
taisos namų išėję nuteistieji. 

Tokiais atvejais įtariamieji 
skambindavo žmonėms dėl jų 
artimųjų tar iamai įvykdytų 
avarijų ar kitų teisės pažeidimų 
ir žadėdavo „viską sutvarkyti" 
už atlyginimą. 

Prezidentūros skandalas nusmukdė demokratijos vertinimą 

Atkelta iš 1 psl . 
Lietuva priskirta prie 2.0 

balų gavusių valstybių, kartu 
su Antigva ir Barbuda, Argen
tina, Beninu, Botsvana, Izrae
liu. Mongolija, Vanuatu ir kelio
mis kitomis šalimis. 

Kaimynės ES narės yra 
aukščiau: Estija ir Lenkija — 
laisviausių. 1.0 vertinimą turin

čių šalių grupėje. Latvija antro
je nuo viršaus grupėje, turinčio
je 1.5 balų vertinimą. 

„Freedom House" tyrimo 
ataskaitoje rašoma, jog „nepai
sant Pakso nušalinimo, užsienio 
valstybių infiltracijos į aukštas 
valdžios struktūras faktas su
kėlė susirūpinimą dėl Lietuvos 
politinės vadovybės savarankiš

kumo". 
„Lietuvoje politinės teisės 

patyrė nežymų nuopuolį dėl 
parlamentinio proceso per ap
kaltą nušalinant prezidentą R. 
Paksą. kuris jautė užsienio sau
gumo tarnybų ir organizuoto 
nusikalstamumo elementų 
spaudimą", daroma išvada mi
nėtame pranešime. 

D V I D E Š I M T I E S M E T Ų MIRTIES SUKAKTIS 

Pirma po motinos tave pabučiavo saulė. 
Kaip tolima raudona sala 
Ji švytėjo viršum gandralizdžio. 
Ir pirma atsisveikinimo liūdesį 
Vieną vakarą tau paliko. 
Ir nuo rytų lig vakarų 
Negęstanti ugnis 
Tave aprėžia puslankiu šioj žemėj. 
Ir protėvių saulės malda. 
Tavo kraujas tyliai čiurlena 

Tu pagal saulę ieškojai savo kelio. 
Tu pagal saulę ieškojai savo namų. 
Tu pagal saulę ieškojai savo laužo. 

Pirma po motinos tave pabučiavo saulė. 
Jan ina Degutytė „Saulė" 

A t A 
ONA ASMINAVIČIUTĖ 

BLEKIENĖ 
1921.12.11 - 1984.12.26 

Gyvenimas akimirka. J au 20 metų, kaip mūsų Ma
mytės, Močiutės, Brolienės nebėra mūsų tarpe. Jos rankos 
neliūliavo labai lauktų anūkų, akys nematė anūkų dide
lių mokslo pasiekimų. Jos raminantis balsas mums ne
davė nei paguodos, nei priminė gyvenimo tikro turto su 
išmintingumo žodžiais. 

Dabar Onutė su vyru Petru, vienu balsu dainuoja ir 
šoka Amžinybėje. 

Liūdi Onutės v isa še ima i r g iminės 
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A t A 
Dr. BRONEI BALŠAITYTEI 

MOTUŠIENEI 

Amerikos Lietuvių Tarybos narei, nusipelniu
siai lietuvių visuomenininkei ir pedagogei mi
rus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui 
ALTo Valdybos nariui VIKTORUI MOTUŠIUI 
ir visiems artimiesiems. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

REGISTRUOJAMAS SIRGALIŲ KELIAMAS 
TRIUKŠMAS 

Lapkričio 18 d. Kauno spor
to halėje vykusių Eurolygos 
rungtynių tarp Kauno „Žalgi
rio" ir Liublianos „Olimpijos" 
metu buvo fiksuojamas halėje 
sirgalių keliamo triukšmo stip
rumas. Kauno vyrų krepšinio 
klubas „Žalgiris" kvietė savo 
gerbėjus būti pačiais triukšmin-
giausiais sirgaliais Europoje. 
„Pasistenkime padaryti ta ip, 
kad drebėtų ne tik varžovų iš 
Slovėnijos rankos, bet ir mūsų 
senutės sporto halės sienos. Juk 
ne gerbėjų kiekybė, o tik jų 
kokybė lemia pergalingą atmos
ferą halėje". — raginama „Žal
girio" interneto svetainėje. 

Pavyzdžiui, Ispanijos krep
šinio lygos finalų metu jau ke

lerius metus yra fiksuojami 
triukšmo rekordai. Absoliutus 
Ispanijos krepšinio lygos rekor
das pasiektas 2003 metais, per 
pirmąsias finalo serijos rung
tynes tarp „FC Barcelonos" ir 
„Pamesos" krepšinio klubų. 

„FC Barcelonoje" žaidusio 
lietuvio legionieriaus Šarūno 
Jasikevičiaus pergalingą meti
mą paskutinę rungtynių sekun
dę Palau Blaugrana arenoje 
palydėjo 115,4 dB triukšmas. 
Keliolika sekundžių anksčiau Š. 
Jasikevičiaus tr i taškis sukėlė 
114,4 dB triukšmą. Visų rung
tynių metu tr iukšmo lygis ne
buvo nukritęs žemiau 90 dB. 

'Elta) 

PARDAVINĖJA PO VIENĄ BATĄ 
Viena Italijos įmonė batus 

pradėjo pardavinėti ne poromis, 
bet po vieną. Simone Cassola ir 
Jack Ray teigia, kad jų verslas 
tiesiog suklestėjo, kai jie leido 
klientams rinktis po vieną batą. 
J Milane įsikūrusią parduotuvę 
užėjusių pirkėjų taip pat laukia 
specialūs pasiūlymai, jeigu jie 
įsigis dvejus skirtingų spalvų 
batus. Kai kuriai avalynei netgi 
paskelbta akcija „Pirk du, o 
trečią gauk nemokamai". 

J. Ray pažymėjo, kad idėja 

prekiauti po vieną batą kilo po 
vienų futbolo rungtynių, pa
kalbėjus su drauge Simone. „Jei 
kojos šiek tiek skiriasi, batai 
taip pat turėtų būti skirtingi 
Žmonėms reikia turėti laisvę 
rinktis kiekvieną batą atskirai", 
— teigė Jack Ray, pridūręs, kad 
iš pradžių abejojo savo sėkme, 
nes ši idėja atrodo gana absur
diška. 

Rankomis pasiūt i batai 
kainuoja nuo 80 eurų (270 litų). 

(Delfi) 

A f A 
MARIJONA GRIŠKĖNIENĖ 

DUOBAITĖ 
Mūsų mylima mama mirė 2004 m. gruodžio 20 d., su

laukusi 97 metų. 
A.a. Marijona gimė 1907 m. gegužės 22 d. Šakių ra

jone, Sabališkių kaime, netoli Vilkijos. Baigė Aušros gim
naziją Kaune. 

Nuo 1949 metų gyveno Čikagoje Šv. Mykolo lietuvių 
parapijos apylinkėje, o vėliau St. Edward parapijoj. Ilgus 
metus dalyvavo parapijos veikloje, ypač džiugino ameri
kiečius per folklorinius festivalius su savo margučiais ir 
skaniais lietuviškais valgiais. 

Nuliūdę liko: sūnūs Jonas ir Jurg is su žmona Sean, 
duktė Giedrė su vyru Thomas Gillespie, trys anūkai su 
šeimomis, dvi proanūkės ir kiti giminės bei artimieji. Lie
tuvoje taip pat liūdi seserų šeši vaikai ir jų šeimos bei 
Marijonos vyro a.a. Albino giminės. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio 22 d. nuo 
3 v. p.p. iki 9 v.v Smith-Corcoran Funera l Home, 6150 N. 
Cicero Ave., Chicago, IL tel. 773-736-3833. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 23 d. 9:15 
v.r. Smith-Corcoran Funeral Home, iš ku r a.a. Marijona 
bus palydėta į St. Edward bažnyčią, 4350 W. Sunnyside 
Ave., Chicago, IL, kur 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. 

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 

N u l i ū d u s i š e i m a 

A t A 
CHRISTINE „OMA" KURAITIS 

Mirė 2004 m. gruodžio 20 d. 
Nuliūdę liko: vaikai Jenny su vyru Jeff Margis, Bri-

gitte su vyru Akstins, Sylvia su vyru Jose Galvicius, Lo-
retta su vyru Thomas Schmidt ir Ingrid su vyru William 
Kerins, gyvenantys Airijoje; anūka i Derėk su Colleen ir 
Alicia Galvicius; Aaron ir Jason Akstins, Michael, Chris-
tine, Lauren Schmidt ir Airijoje Lacey, Jennifer, Kathe-
rine, Josephine, Ingrid ir Patricia Kerins; daug mylinčių 
draugų. 

A.a. Chrstine buvo žmona a.a. Emil. 
Velionė pašarvota trečiadienį, gruodžio 22 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 
S.Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hills, IL. 

Laidojimo apeigos vyks ketvirtadienį, gruodžio 23 d. 
10 v.r. Ziono liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard, Oak 
Lawn. 

A. a. Christine bus palaidota Bethania kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack FH. Tel. 708-430-5526. 

A t A 
KLEMENSUI ŠILKAIČIUI 

mirus, giliai liūdintį brolį inž. MEČĮ ŠILKAITĮ 
su žmona IRENA, sūnumis dr. RAIMUNDU ir 
EDMUNDU bei jų šeimomis, nuoširdžiausiai 
užjaučiu ir jungiuos maldoje. 

Stasė Semėnienė 

A t A 
KLEMENSUI ŠILKAIČIUI 

mirus, jo žmonai HELJU, dukrai KRISTINAI, 
sūnui TOMUI su šeima, broliui MEČIUI ŠIL
KAIČIUI su žmona IRENA ir brolio vaikams 
dr. RAIMUNDUI ir EDMUNDUI ŠILKAI-
ČIAMS su šeimomis, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Alfonsas ir Vlada Pargauskai 

Reiškiame gilią užuojautą KAROLIUI MILKO-
VAIČIUI ir jo šeimai, netekus mylimos žmonos 
a+a ELENOS SOBELYTĖS-M3LKOVAITIE-
NĖS. 

Nuoširdžiai 
Lydia ir Algis Liepinaičiai 
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PRANEŠAME, jog „Draugo" 
redakcija nedirbs ketvirtadienį 
ir penktadienį. Šeštadieninis 
leidimas su kultūriniu priedu 
bus spausdinamas trečiadienį. 
Redakcijos darbuotojai sveikina 
visus skaitytojus ir Kalėdų nuo
taikoje linki Dievo palaimos. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
GIMIMO BAŽNYČIOS KALĖDŲ 
TVARKARAŠTIS: 
G r u o d ž i o 24 d. šv. Mišios -
7:30 v.r. ir 12 v. (vidurnaktį) 
lietuvių kalba; 8:30 v.r. ir 5 v.v. 
anglų kalba. 
G r u o d ž i o 25 d. šv. Mišios - 8 
v.r. ir 10:30 v.r. lietuvių kalba; 9 
v.r. ir 12:15 v.p.p. anglų kalba. 

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ TĖVIŠKĖS PARAPIJOS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAMALDŲ 
TVARKA (6641 South Troy 
Street, Chicago, IL, teL 77&471-
1599, kun. Jonas Liorančas): 
P e n k t a d i e n i , g r u o d ž i o 24 d., 
6 v.v. Kūčių vakaro pamaldos 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Š e š t a d i e n i , g r u o d ž i o 25 d., 
10 v.r. Kalėdų pamaldos lietu
vių ir anglų kalbomis. 
S e k m a d i e n i , g r u o d ž i o 26 d., 
10 v.r. pokalėdinės pamaldos 
l ietuvių kalba su šventa 
vakariene. 
Visi kviečiami dalyvauti su 
šeimomis. 

PAL. JURGIO MATULAIČIO 
MISIJOS ŠVENČIŲ TVARKA: 
G r u o d ž i o 24 d. - nuo 3 v.p.p. 
iki 5 v.v. bus klausoma išpa
žinčių. 
10:30 v.v. giesmių įžanga į 
Kalėdas. 
11 v.v. Bernelių Mišios. 
G r u o d ž i o 25 d. - šv. Mišios 9 
v.r. , 11 v.r. ir 6 v.v. 
5 v.v. bus klausoma išpažinčių. 

-i G r u o d ž i o 31 d. - 7 v.v. padė
kos šv. Mišios. 
Sausio 1 d. - šv. Mišios 8 v.r. ir 
7 v.v. 

ZIONO LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
PARAPIJOS KALĖDŲ PAMALDŲ 
TVARKARAŠTIS: 
Penktadienis , gruodžio 24 d. 
- Kūčios. 5 v.v. Pamokslai lietu
vių ir anglų kalbomis. 
Šeš tad ien i s , g r u o d ž i o 25 d. -
Kalėdos. 10 v.r. kalėdinės pa
maldos anglų kalba. Giesmės 
giedamos pagal maldininkų 
pageidavimus. 11 v.r. kalėdinės 
pamaldos lietuvių kalba. Gies
mės giedamos pagal maldi
ninkų pageidavimus. 
S e k m a d i e n i s , g r u o d ž i o 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 r u o d ž i o 3 1 d . 
- Naujų metų išvakarės. 6 v.v. 
pamaldos anglų kalba su šventa 
vakariene. 

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMAL
DŲ TVARKA JĖZUITŲ KOPLY
ČIOJE: Gruodžio 24 d., 4 v.p.p. 
Kūčių dieną prakar tė lės pa
šventinimas ir Bernelių šv. 

Mišios. Po pamaldų vieni kitus 
sveikinsime laužydami kalė
daičius. Po apeigų visi vyk
stame į namus valgyti Kūčių 
vakarienės. Gruodžio 26 d. po 
10:30 šv. Mišių vaikų ir suau
gusių meninė programa „Dova
na Kūdikėliui Jėzui". Žada 
dalyvauti ir Kalėdų senelis. 
Koncertui pasibaigus rinksimės 
į Jėzuitų svetainę. Visi laukiami. 

GRUODŽIO 31 D., 7:30 V.V. visi 
kviečiami į Šaulių namus pras
mingai palydėti senus metus ir 
iškilmingai sutikti Naujuosius 
2005 -metus. Išpuoštoje salėje 
vaišinsimės pikantišku maistu, 
bus dovanėlės ir linksmybės. 
Koncertuos ir šokiams gros 
Ričardo Šoko muzikinė grupė. 
Dėl vietų kreiptis vakarais į 
Ritą, tel. 708-388-3178, arba 
sekmadieniais Jaunimo centro 
kavinėje. Kaina asmeniui 60 
dol. Paskubėkite, vietų skaičius 
mažėja. 

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. Išsa
mesnę informaciją suteiks Aras 
Mattis: mattis@students.uiuc. 
edu, arba tel. 217-359-2276. 

GRUODŽIO 31 D. KVIEČIAME 
sutikti 2005-uosius metus Pa
saulio lietuvių centro ruošia
mame pokylyje, kuriame gros 
broliai E. ir V. Švabai, maistą 
ruoš Bravo LTD. 8 v.v. - koktei
liai, 9 v.v. - vakarienė. Norin
tiems užsisakyti vietas, skam
binti I. Kazlauskienei, tel. 630-
257-8346 , arba V. Gvildienei, 
tel. 630-271-9136. 

GRUODŽIO 17 D., ALBUQUERQUE, 
Mexico, slaugymo namuose mi
rė a.a. Milda Vaivadienė, kapi
tono Antano Vaivados našlė. 
Velionė bus palaidota Arlington 
National kapinėse, kur jau ilsisi 
2001 m. miręs jos vyras, lėktuvo 
„Lituanica" krikštatėvis. 

LIETUVIŲ OPERA KVIEČIA 
sutikti Naujuosius metus Jau
nimo centre, Čikagoje. 7:30 v.v. 
- kokteiliai, 8:30 v.v. Racine 
Deli šeimininkių paruošta 
vakarienė. Svečius linksmins 
nuotaikinga Algimanto Bar-
niškio šokių kapela. Vidurnaktį 
iškilmingai sutiksime Naujuo
sius, o po sveikinimų ir lin
kėjimų svečių lauks šaltų ir 
šiltų patiekalų bufetas ir sal
dumynai. Visą naktį vyks šo
kiai. Dėl rezervacijų skambinti 
Vaclovui Momkui tel. 773-925-
6193, arba jo padėjėjui Jurgiui 
Vidžiūnui, tel. 773-767-5609. 

ADVOKATAS JONAS GIBAITIS 
praneša, kad klientų patogumui 
atsidarė dar vienas patalpas 
verslui Burbank, IL. Tel. 708-
237-0488. 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibai t is@aol .com 
Toū free 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago. IL 60629 

fSkersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

IMIGRACINĖS TEISES 
ADVOKATAS 

A U R E L I U S B U T V I L A S 
Te l . 312-580-1217 

135 SI ASafle «2300 Cte^a, IL 60603 
Gahmos konsultacijos šeštatbenia i s 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 
6436 S.Pulaski Rd., Chicago, IL 

60629 
Tel . 773-582-4500 

Valandos pagal susitarimą 

, Draugo sketbim«| skyrius 
t«l. t-773-S8S^SOO 

A d v o k a t a s 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. Raštines Čikagoje ir 

Woodndge 
Tel. 877-Gyne jas a r b a 

877-496-3527 

Vaikų darželis spindulėl is" . 

Rugsėjo 2 d. antruosius sa
vo darbo metus pradėjo lietu
viškas vaikų darželis „Spin
dulėlis". Po vasaros plūstelėjo 
gražus būrys smalsių, žingei
džių vaikučių. Visą vasarą 
darželyje vyko remonto darbai. 
Buvo didinamos patalpos, kau
piami nauji žaislai, knygelės bei 
kitos priemonės visapusiškam 
vaikų ugdymui. 

Gausų vaikučių būrį globo
jančios auklėtojos Rūta Druk-
teinienė ir Snieguolė Liūnienė 
kasdien rūpinasi jų lavinimu, 
auklėjimu, saugumu. Nuolat 
skat inamas vaikų iniciatyvu
mas, kūrybiškumas, puoselė
jamos dvasinės vertybės, at
skleidžiami ir ugdomi įvairūs 
sugebėjimai. 

Ypač daug vaikiško klegesio 
ir džiaugsmingų emocijų „Spin
dulėlyje" pasireiškia per 
šventes. Spalio mėnesio pa
baigoje darželyje įvyko „Rude
nėlio" šventė. Vaikai stropiai jai 
ruošėsi: rinko lapus, kanko
rėžius, kaštonus, jais puošė pa
talpas, kūrė rudeninę puokštę, 
ruošė darbelių, pagamintų iš 
rudens gėrybių, parodėlę. Šven
tės rytą visi darželinukai, pa
sipuošė pačių pasigamintomis 
džiovintų lapų karūnomis, pa
sitiko ilgai lauktą svečią — dėdę 
Rudenėlį. Susibūrę į ratelį vai
kai pasakojo, kokius žino ru
dens požymius, vardijo rudens 
mėnesius, prisiminė, ką ruduo 
padovanojo sode, darže, miške. 
Dėdė Rudenėlis atvyko su lauk

tuvių krepšiu — vaikai apžiū
rėjo jo a tneš tas daržoves, vai
sius, prisiminė, k u r j ie auga. 
Vyko mįslių konkursas . Vaikai 
nupiešė dėdei Rudenėliui savo 
mėgstamiausią daržovę. Pašokę 
smagų ratelį , pasivaiš inę ru
dens gėrybėmis, vaikai išlydėjo 
dėdę Rudenėlį, pažadėjusį su
grįžti kitą rudenį... 

Kita, ne mažiau teigiamų 
atsiminimų palikusi šventė — 
„Halloween". Mažieji „spin
duliukai" papuošė grupę savo 
darbeliais — moliūgais, šikš
nosparnia is , va iduokl iukais . 
Didelė laimė buvo atpažinti , kas 
slepiasi po persirengėlio kostiu
mu. O tąd ien buvo lengva 
apsirikti. J u k grupėje klegėjo 
„kačiukai", „šuniukai" , „vel
niukai", „pira ta i" i r kitokie 
sutvėrimai. Vėliau kiekvienas 
vaikas pr is ta tė savo personažą, 
sugalvojo j a m vardą, r inko 
įspūdingiausią kostiumą. Vai
kai su mokytojomis apsilankė 
Ziono parapijos raštinėje, kur 
juos naujoji parapijos sekretorė 
Daiva Meilienė ir kun . Valdas 
Aušra pavaiš ino sa ldainia is . 
Tačiau čia pa t iškilo problema, 
mat dauguma vaikų neatpažino 
Nojaus tėčio, pers i rengusio 
barzdotu žyniu. „Žyniui" teko 
nusiimti kaukę. 

Visas bū rys mažųjų per-
sirengėlių dalyvavo judriųjų 
žaidimų popietėje, r inko sal
dainius ir ja is vaišinosi. Į šven
tę atėjo net tą dieną darželyje 
nes i lankantys va ika i su ma

mytėm. Į namus tądien kiek
vienas mažylis nešėsi ne tik pil
nas kišenes saldumynų, bet ir 
gausybę įspūdžių. 

Lapkričio 24 d. Ziono para
pijos klebonas kun. Valdas 
Aušra pakvietė „spinduliukus" 
ir jų šeimų nar ius į pamaldėles, 
sk i r tas Padėkos dienai. Ne
žiūrint bjauraus oro, susirinko 
nemažas būrys. Mokytojos 
skai tė Šv. Rašto skaitinius, 
vaikai, jų vyresnieji broliukai ir 
sesutės bei tėveliai, vedami 
parapijos vargonininko Verne-
rio Čėsnos, giedojo „Dievas yra 
meilė" ir „Dieve Tėve mielas". 
Kunigas Aušra, pakvietęs vai
kus prie altoriaus, klausinėjo jų 
už ką mes tur ime būti dėkingi 
Dievui. Vaikų atsakymai buvo 
įvairūs, p radedan t mamos ir 
tėčio meile ir baigiant naujais 
šuniukais . Kunigas priminė 
vaikams ir jų tėvams, kad mes 
tur ime būti dėkingi Dievui, kad 
mumis kasdieną rūpinasi ir 
veda l ink savo pažadėtosios 
karalystės. 

Kalėdinės vaikų darželio 
„Spindulėlis" pamaldėlės vyko 
gruodžio 17 d. Ziono liuteronų 
parapijos bažnyčioje 4:30 vai. po 
pietų. Kalėdų senelis vaikus 
aplankė antradienį, gruodžio 21 
d. 4 v. p.p., po to, kai vaikai pa
rodė savo šeimoms ilgai ruoštą 
Kalėdinę programėlę. 

Mokytojos 
R ū t a D r u k t e i n i e n ė , 
S n i e g u o l ė Liūnienė 

i r k u n . V a l d a s Aušra 

Jėzuitų provincijolas — kun. A. Gudaitis 
lankėsi Čikagos „Seklyčioje" 

Lietuvos ir Latvijos tėvų 
jėzuitų vadovas — provincijolas 
kun. Aldonas Gudaitis, kur is 
pakeitė šiose pareigose ilgą 
laiką buvusį čikagiečiams gerai 
pažįstamą kun. Antaną Sau-
laitį, jau antrą kar tą buvo 
užsukęs į Čikagą. 

Jo pagrindinis vizito tikslas 
— aplankyti JAV gyvenančius 
lietuvius jėzuitus, susipažinti 
su savo tautiečiais, atlikti reli
ginius patarnavimus. 

Apie save ir savo darbus bei 
viešnagę Amerikoje jis papasa
kojo trečiadienio popietės metu, 
lapkričio 8 d. „Seklyčioje", č i a 
apie 40 vyresnio amžiaus mūsų 
tautiečių klausėsi svečio iš Lie
tuvos pranešimo, klausinėjo. 

Dvasiškį iš Lietuvos susi
rinkusiems pristatė trečiadie-
ninių popiečių rengėja Elena 
Sirutienė, jau beveik 20 metų 
kiekvieną savaitę ruošiant i 
šiuos tautiečių susibūrimus ir 
ieškanti žmonių, kurie galėtų 
pasirodyti jų metu. 

Kun. A. Gudaitis „Sekly
čios" lankytojams pažįstamas iš 
jau lygiai prieš metus čia 
surengto susitikimo. Kunigas 
pasisakė, jog yra kilęs iš Prienų 
rajono, šešių vaikų šeimos, 
kurią sudaro tėvai, 5 broliai ir 
viena sesuo. Jo tėvai — buvę 

Kun. A. Gudaitis. 
Sibiro t remtinia i . Vienas iš bro
lių — Algimantas irgi jėzuitų 
kunigas, dabar vadovaujantis 
jėzuitų naujokynui. 

Kalbėtojas pasidžiaugė ge-
rėjančia Lietuvos ekonomika, 
mažėjančia bedarbys te , nors 
dar ne visi gali susirast i tin
kamo darbo ir skurs ta , ypatin
gai kaime. Bažnyčia dabar tur i 
laisvę. „Dabar Dievo ieško net 
buvusieji komunistai" , — sakė 
svečias iš Lietuvos. 

J i s pažymėjo, kad jėzuitai 
Lietuvoje turi 3 bažnyčias — 
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. 
Taip pat jie yra įsteigę dvi gim
nazijas — Vilniuje ir Kaune. 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

kuriose mokosi apie 1,400 jau
nuolių. Kaip tik apie šias gim
nazijas jis daugiausia kalbėjo. 
Pažymėjo, kad jos yra labai 
populiarios ir į vieną vietą kiek
vieną rudenį pretenduoja 3 
vaikai. Gimnazijų tema buvo ir 
paklausimų, į kuriuos svečias 
mielai atsakė. 

Kun. A. Gudaitis savo vizi
to pradžioje buvo apsistojęs 
Jaunimo centre Čikagoje esan
čiame vienuolyne. Jis taip pat 
aukojo Mišias ir Beverly Sho-
res, IN, lietuviams ten esančio
je Šv. Onos bažnyčioje. Gruo
džio 13 d. kelioms dienoms bu
vo išvykęs į Cleveland aplan
kyti jėzuitų kunigo J. Kijausko 
vadovaujamos lietuvių parapi
jos, o grįžęs iš ten vadovavo re
kolekcijoms Pal. Jurgio Matu
laičio misijos koplyčioje Lemon-
te. 

Atgal į Lietuvą jis žada 
išvykti gruodžio 22 d. Beje, jis 
čikagiečius užtikrino, kad tėvai 
jėzuitai nežada parduoti Jau
nimo centro kaip kad anksčiau 
buvo susidaręs toks įspūdis. 
„Kol šios patalpos bus reikalin
gos lietuviams, tol jos tarnaus 
mūsų tautiečiams", — kalbėjo 
šis jėzuitų vyresnysis. 

E d v a r d a s Šula i t i s 

Šventų Kalėdų ir Naujųjų 2005 metų proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 

Wanda, L i u b a Bichnevič ia i 
Cicero, IL 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų, sveikų Naujų metų 
linkime giminėms, draugams ir pažįstamiems. 

N a t a l i j a Sodeikiene 
(Lialė J e l m o k a i t ė ) i r Mar ius 

Lilija i r Vik to ras Kizlaičiai sveikina savo draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir linki, kad Naujieji metai būtų 
kupini ramybės, džiaugsmo ir sėkmės. 

Šv. Kalėdų džiaugsmo ir šventiškos nuotaikos, daug gra
žaus ir gero 2005-aisiais metais giminėms, bičiuliams ir 
pažįstamiems nuoširdžiai linki 

Sofija J e l i on i enė 
R a m i n t a i r G u o d a su šeima 

Marytė i r A n t a n a s Vyčai sveikina visus gimines, 
draugus i r pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų metų proga. 
Linkime laimės, sveikatos, Dievo palaimos. 

Šv. Kalėdų proga sveikinu gimines, draugus ir pažįstamus. 
V. Auks t ina i t i s 

Lydia i r Alg is L i ep ina i č i a i sveikina visus savo 
gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir Naujais 
metais, linkėdami geros sveikatos ir prasmingų, malonių 
2005-ųjų. 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkime visiems laimės ir geros 
sveikatos. 

Vytau tas i r Vil i ja Marche r t a i 

Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga sveikiname gimines, 
draugus, pažįstamus, linkėdami sveikatos, ramybės ir Dievo 
palaimos. 

Zi ta i r J u l i u s Širkai 

Milda i r Vytas Radzevičiai sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, 
linkėdami laimės, kurios taip maža žemėje, džiaugsmo, kurio 
niekada nebūna per daug, ir sėkmės, kur i reikalinga 
kiekviename žingsnyje. 

Malonių šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų, 2005 
metų nuoširdžiai linkime savo draugams ir pažįstamiems. 

Valeri ja i r G i e d r ė Čepai t is 

SKELBIMAI 
• Alekso Lau ra i č io 80 m. 

jubiliejaus proga Natalija ir 
Vytautas Aukštuoliai kartu su 
Stase ir Algiu Damijonaičiais, 
paaukojo Lithuanian Mercy Lift 
$100. Aukos skiriamos LML 
programoms, kurios padeda 
Lietuvos sergant iems. Dėko
jam už aukas! L i t h u a n i a n 
Mercy Lif t , P .O . Box 88, 
Palos Heights , DL 60463. Tel. 
708-354-4835. T a x I D #36-
3810893. E-mail : 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: $200 
— Grace Seduikas Joyce, MA. 
$100 — John ir Jane t Daugėla, 
MA; Albin ir Kelly Milukas, RI. 
$50 — Eugenia ir William Taft, 
NY; Liuda Flores, TX; Roman ir 
Nina Biliūnas, VA; Matilda Ku
rapka, CT; Leokadija Packaus-
kas, NC; Rimas ir Zinaida 
Kalvaitis, NH. $35 — Gra
žina Karaškaitė, PA. $25 — 
Suzanne ir Algis Kalvaitis, VA 
John ir Susan Osborne, MO: 
Bronius ir Josephine Krokys, 
PA; Arnold Grushnys, KS; Ray-
mond Vitaitis, MA; Vaclovas 
Budnikas, NJ; Elena Sakas-
Sluder, CO; John Baltrus, PA; 
Juozas ir Danutė Doveinis, MI. 
$20 ir mažiau — Sisters at 
Matulaitis Nursing Home, CT; 
Jerome Ausura, Jr . , VA; L. ir F. 
Entas, VA; Alice Lopez, FL; 
Renius Dicius, IL; Joseph Keys, 

VA; Sofija Vashkys, FL; Patri-
cia Trowbridge, IL: Ona ir Vin
cas Salciunas, FL; Louis Ra
moška, OH; Regina Kungys, 
OR; Rimgaile Kulpa, AL. 
Dėkojame už aukas! 
L i t h u a n i a n Mercy Lift, P . O. 
Box 88, P a l o s Heights , IL 
60463. Tel . 708-636-6140. Tax 
H) # 36-3810893. E-mail: 
lithuanianmercyhft@yahoo.com 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti 
LML įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $100 — Da
lia ir dr. Stasys Strasius, MI. 
$50 — Eve Kazakauskas, PA 
Jone ir Martin Dowd, MD; Sop-
hie Karaitis, IL; Renate ir Ted 
Mackmiller, WI; Stella Mauru
kas, IL. $25 — William Morris, 
Jr. , MD; Kazys Barunas, FL; 
Ashok ir Raminta Muzumdar, 
IL; John Waylonis, VA Jonas ir 
Gloria Sadunas, CA; Henrikas 
ir Ilona Laucius, NJ; Irena Ke
relis, IL: Kazys ir Margit Sau
dargas, AR: Adelaida Balbata, 
FL; Frances Lavigne, CT; Ame-
lia Albright, MD. $20 ir mažiau 
— Danute Garbonkus, IL; Al-
bert ir Anne Petroski, MO; Vir-
ginia Pauža, NY; John Anta
navičius, NY; Casimir ir Maria 
Marcinkevičius, OH. Dėkojame 
už aukas! L i t h u a n i a n Mercy 
Lift , P . O . B o s 88, P a l o s 
He igh t s , IL 60463. Tel. 708-
636-6140. T a x ID #36-
3810893. E-mai l : 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
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