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Rolandas Paksas išteisintas d a r k a r t ą 

Rolandas Paksas 

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 
Aukščiausiojo Teismo (AT) ar kitų 
teismų sprendimų negalima suprie
šinti su Konstitucinio Teismo (KT) ar 
Seimo priimamais sprendimais; po-
litinė-konstitucinė atsakomybė ir 

Olgos Posažkovos (ELTA) nuotr. 

teisinė atsakomybė yra aiškiai at
skirti dalykai. 

Tai teigė M. Romerio universite
to konstitucinės teisės profesorius, 
buvęs Konstitucinio Teismo pirmi
ninkas Juozas Žilys, paprašytas pa

komentuoti Aukščiausiojo Teismo 
sprendimą išteisinti dėl valstybės 
paslapties atskleidimo per apkaltą 
nušalintą prezidentą Rolandą Pak
są. 

„Politinės atsakomybės proce
sas vykdomas Seime remiantis tam 
tikra teisine forma, o teisinę atsa
komybę taiko teisminės valdžios ins
titucijos, kuriose vadovaujamasi for
malizuotomis įrodymų rinkimo, pa
teikimo, jų vertinimo taisyklėmis. 
Tai ir yra esmė", — pabrėžė J. Žilys. 

Jis taip pat teigė, jog nors pagal 
įstatymą yra numatyta teorinė gali
mybė peržiūrėti KT sprendimus at
siradus naujoms aplinkybėms, ta
čiau šis konkretus AT sprendimas 
negalėtų tapti ta aplinkybe, kuria 
remiantis būtų iš naujo svarstoma 
2004 m. kovo 31d. priimta KT išva
da, kurioje tuometinis prezidentas 
Rolandas Paksas pripažintas trimis 
atvejais šiurkščiai pažeidęs Konsti
tuciją. 

Antradienį išplėstinė Aukščiau
siojo Teismo (AT) septynių teisėjų 
kolegija išteisino per apkaltą už 
Konstitucijos pažeidimus pašalintą 
R. Paksą dėl valstybės paslapties at
skleidimo. 

AT nutartis yra galutinė ir ne-

Lietuviams įteikti Pasaulio teisuolių medaliai 
Vilnius, gruodžio 13 d. (BNS) — 

Kaune trečiadienį pagerbti Lietuvos 
gyventojai, Antrojo pasaulinio karo 
metais nuo nacių persekiojimo gelbė
ję žydus. 

Gelbėtojams ir jų artimiesiems 
įteikti Pasaulio tautų teisuolių me
daliai, kuriuos įsteigė Holokausto 
aukų ir didvyrių atminties organiza
cija „Yad Vashem". 

Ketvirtadienį medaliai bus įtei
kiami ir Vilniuje, Tolerancijos ugdy
mo centre. 

Kauno J. Jablonskio gimnazijoje 

17 medalių įteikė Izraelio ambasado
rius Lietuvai Garry Koren ir Lietu
vos žydų bendruomenės pirmininkas 
Simonas Alperavičius. 

Iš šiemet pagerbtų 25 asmenų, 
tik du tebegyvi — Stasys Kšanavi-
čius ir Jadvyga Mitkienė. 

Kitų apdovanojimus pasiėmė ar
timieji. Jie paskirti Juozui Glavec
kui, Onai Stasiūnaitei, Polikarpui 
Macijauskui, Natalijai Jagorovai, 
Apolonijai Grendienei, Veronikai Ka
nčiauskienei, Julijonai Paliukienei, 
Macijauskų, Miksų, Murinų ir My

kolaičių šeimoms. 
Apdovanojimo ceremoniją su

rengė tarptautinė istorinio teisingu
mo komisija, Izraelio ambasada. 
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų mu
ziejus, Lietuvos žydų bendruomenė, 
Kauno J. Jablonskio ir Vilniaus Žvė
ryno tolerancijos ugdymo centrai. 

Pasak Tarptautinės komisijos 
nacių ir sovietinio okupacinių reži
mų nusikaltimams Lietuvoje įvertin
ti pranešimo spaudai, nuo 1953 me
tų visuomeninė Pasaulio tautų tei
suolių komisija, Nukelta į 6 psl. 

V. Landsbergiui — garbingas apdovanojimas 
Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 

Pirmajam faktiniam Lietuvos vado
vui po nepriklausomybės atkūrimo, 
europarlamentarui Vytautui Land
sbergiui įteiktas vieningos Europos 
idėjos autoriaus Robert Schuman 
apdovanojimas. 

Vieno Europos Sąjungos įkūrėjo 
R. Schuman medalį V Landsbergiui 
antradienį iškilmingos ceremonijos 
metu įteikė didžiausios frakcijos Eu
ropos Parlamente, Europos liaudies 
partijos-Europos demokratų grupės 
(ELP-ED) vadovas Hans Gert Poet-
tering. 

„Mums, ELP-ED grupei, yra di
delė garbė įteikti Jums, didžiam lie
tuviui ir didžiam europiečiui šį ap-

Vytautas Landsbergis 
Eltos nuotr. 

dovanojimą, reiškiantį mūsų pagar
bą demokratinėms vertybėms, žmo
gaus teisėms ir orumui", — sakė Vo
kietijos krikščionių demokratų ats

tovas H. G. Poettering. 
Savo kalboje jis pabrėžė, jog nuo 

pat nepriklausomybės atkūrimo V. 
Landsbergis siekė pusę amžiaus so
vietų okupacijos režimo sąlygomis 
gyvenusią Lietuvą grąžinti į Europą. 

Priimdamas apdovanojimą V. 
Landsbergis ragino Europą vardan 
pragmatinių interesų nenuolai
džiauti Rusijai dėl demokratijos sto
kos ir pažeidžiamų žmogaus teisių. 

Vieno iš Europos Sąjungos įkū
rėjų, Prancūzijos užsienio reikalų 
ministro R. Schuman apdovanoji
mas, kurį 1986 metais įsteigė ELP-
ED grupė, yra teikiamas už nuopel
nus demokratijai, žmogaus teisėms 
ir Europos integracijai. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

skundžiama. Savo nutarties motyvų 
teisėjai išsamiau nekomentavo, an
tradienį jie paskelbė tik nutarties 
dalį. 

Po šio AT sprendimo pats R. 
Paksas ėmėsi politinių spekuliacijų 
pareikšdamas, jog yra išteisintas ir 
kad esą „turėjo įvykti tai, kas turėjo 
įvykti dar prieš pusantrų metų Sei
mo posėdyje". 

Tačiau teisininkas J. Žilys pa
brėžė, Nukelta \ 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Lietuvių telkiniai JAV. 
Vertingos dovanos 
mažiausiai kainuoja. 
Mums iš Europos reikia 
ir kitokios Europos. 
„Draugo lietuviukai". 
Dievas ateina tyliai. 
Kitu žvilgsniu: Pasaka 
apie veidrodį. 
Graži švenčiu dovana 
Lietuviu fondo nariams. 
Kalėdiniai sveikinimai. 
Iš visuomeninės veiklos 
pasitraukė B. Juodelis. 
Mirė. dr. E. Lenkauskas. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.874 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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LIETUVIU TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

IŠKILMINGA! PAMINĖTA 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

SUKAKTIS 
Lietuvos Tarybai 1918" m. va

sario 16 pasirašius ir paskelbus ak
tą, kuriuo atstatoma nepriklausoma • 
Lietuva, priešai, kaip įnirtę šunys, iš 
visų pusių ėmėją pulti. Reikėjo sku
biai telkti karines pajėgas Lietuvos 
laisvę apgint ir jaunų vyrų krauju 
Tėvynės žemę palaistyti. Kariuo
menės- gimtadienis — 1918 m. lap
kričio 23 d., kai ministras pirminin
kas A. Voldemaras pasirašė įsa
kymą organizuoti karinius dalinius. 

Lietuvos kariuomenės 87 metų 
sukaktį losangeliečiai paminėjo lap
kričio 20 d. pakeldami JAV ir Lietu
vos vėliavas Šv. Kazimiero parapijos 
kieme. Iš čia darnioje rikiuotėje su 
vėliavomis ir jų palyda šauliai, biru-
tietės ir skautai, priekyje žengiant 
birutiečių L. A. skyriaus pirminin
kei Alfonsai Pažiūrienei ir šaulius 
reprezentuojančiai dim. vyr. ltn. 
Irenai Arienei, nuėjo į Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią Mišioms, kurias 
atnašavo klebonas kun. Stanislovas 
Anužis ir jo asistentas kun. Tomas 
Karnauskas, jis pasakė ir šiai progai 
pritaikytą pamokslą. Gražiai giedo
jo parapijos choras, sustiprintas 
kvarteto ansambliečiais (R. Dabšys, 
A. Polikaitis, E. Jarašūnas, B. Se-
liukas), vargonuojant muzikui Vik
torui Raliui. 

Po Mišių vėl darnioje eisenoje 
visi nuvyko su vėliavomis į parapi
jos salę, kurioje, susirinkus gausiai 
publikai, įvyko iškilmingas šios 
svarbios sukakties paminėjimas, 
kurį įžangos žodžiu pradėjo dim. vyr. 
ltn. Irena Arienė. JAV himną sugie
dojo solistas Antanas Polikaitis. 
Turiningą invokaciją sukalbėjo kle-

Rimas Karpavičius dainuoja St Pe-
'. ' "^burg FL. Lietuviu klubo ruošta 
o-..» Pyf icns pokyly Įp 

M Silkai-rio nuo t rauka 

bonas kun. Stanislovas Anužis, šau
lių kuopos kapelionas. Mirusių pager
bimą pravedė Alfonsą Pažiūrienė. 

Iškilmingos sukakties tema 
kalbėjo LR garbės gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskas, kurios san
trauka čia dedama. Jis paminėjo da
bartinės kariuomenės sudėtį ir 
uždavinius. 

Sakė, kad kariuomenėje tarnau
ja apie 3,000 šauktinių, kurie sudaro 
27 proc. viso reguliariojo kariuo
menės personalo. Iki 2008 metų 
numatoma sumažinti šauktinių iki 
2,000 karių. Lietuvos kariuomenėje 
turėtų būti apie 8,300 profesionalių 
karo tarnybos karių. NATO nenuro
do, kokį modelį Lietuva turėtų pa
sirinkti. Svarbu, kad kariai būtų 
parengti kolektyvinei gynybai ir 
taikos palaikymo operacijoms. Nuro
doma, kad Lietuva turėtų kurti ma
žesnius, bet didesniu pajėgumu, 
lengvai perkeliamus karinius viene
tus. ' 

Šalia karo akademijos, kariams 
paruošti dar yra keletas mokymo 
centrų: Div. gen. Stasio Raštikio 
puskarininkių mokykla, Didžiojo 
Lietuvos etmono Jonušo Radvilos 
mokomasis pulkas ir kitos intituci-
jos. Baltijos šalių oro erdvė oro poli
cijos funkcijas vykdo NATO valsty
bių oro pajėgų lėktuvai, kurių baze 
yra Šiauliuose. Ateityje numatoma 
parengti Lietuvos karinių oro pajėgų 
specialistus, kurie perimtų oro poli
cijos naikintuvų skrydžių valdymo 
vykdymą, biuo metu kreipiamas 
dėmesys valstybinio pasipriešinini-
mo rengimui. Gynybinis instinktas 
1918—1920 m. suteikė jėgas atsta-

Solistė Janina Čekanauskienė ir jai akompanavęs muz. Viktoras Ralys, atlikę kon
certinę programos dalį Lietuvos kariuomenės sukakties paminėjime š.m. lap
kričio 20 d. Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje. 

B. Seliuko nuotrauka. 

tyti Lietuvos valstybės nepriklau
somybę. Partizaninės kovos prieš 
bolševikus, Lietuvos parlamento 
rūmų ir televizijos bokšto gynyba 
buvo anų kovų tęsinys. Visi Lietuvos 
piliečiai, prisidėję ir dabar prisi
dedantys prie Lietuvos laisvės gyni
mo bei jos išsaugojimo, uniformuoti 
ar ne, yra kariai vienodai pelnė 
mūsų gyvųjų padėką ir pagarbą. 
Jiems ir skirta šios dienos šventė" — 
maždaug tokiais žodžiais generali
nis konsulas V. Čekanauskas baigė 
savo kalbą. Konsulo kalba buvo 
palydėta salėje esančių ilgais ploji
mais. 

Išnešus vėliavas iš salės, įvyko 
meninė programa, kurią atliko so
listė Janina Čekanauskienė. Ji dai
navo iškilių lietuvių kompozitorių 
kūrinius: „Jau žirgelis pabalnotas" 
(J. Dambrausko), „Oi greičiau, grei
čiau" ir „Oi kas" (Stasio Šimkaus), 
„Obelėlė ir upelis" (M. Vaitkevi
čiaus), „Tėviškėlė" ir „Mano pro
tėvių žemė" (Broniaus Budriūno). 
Publikai nesiliaujant ploti, solistė 
dar padainavo „Motinos valsą" (M. 
Vaitkevičiaus). Ši daina dar labiau 
įaudrino klausytojus. Solistei J. 
Čekanauskienei ir akompaniatoriui 
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JUNO BEACH, FL 

Svarbios žinios 
pensininkams 

Buvo paskelbta, kad nuo 2006 
m. sausio 1 d. pensininkų socialinio 
draudimo (Sočiai Security) mėne
sinės pensijos pakeliamos 4,1 proc. 
Pvz., jei šiemet mėnesinė pensija 
buvo 963 dol., ji pakils iki 1,002 dol. 
t.y. pakils 39 dol. O jei pensija siekia 
1.500 dol., tai prie jos prisidės 
61.50 dol. Tai didžiausias pakėli
mas nuo 1990 m. Tačiau daug 
džiaugsmo nebus. Savo čekyje pen-
sininkas viso to pakėlimo nematys. 
Nuo tos sumos bus atskaityta 10.30 
dol. už Medicare, kurios mokestis 
tuo pačiu metu bus padidintas 13 
proc. 

Tiems, kas ruošiasi 
tuoktis 

Neseniai JAV federaliniame 
teisme 12 asmenų buvo pateikti 
kaltinimai fiktyvių santuokų kū
rimu ir nelegalių imigrantų per
gabenimu į JAV. Teigiama, kad JAV 
piliečiams buvo siūloma iki 10,000 
dol., už tai, kad šie susituoktų su 
lietuvių kilmės asmenimis, siekiant 
gauti jiems lengvatų imigruojant į 
šalį. Kaltinimai pateikti po Imig

racijos ir muitinės tarnybos (Im-
migration and Customs Enforce-
ment — ICE) tyrimo. 

Visiems pateikti kaltinimai pa
gal kelis baudžiamojo kodekso 
straipsnius. 

Kartais amerikiečiams pateikia
mi nurodymai keliauti į Lietuvą ir 
tuoktis su lietuviu, o kartais jiems 
tekdavo tuoktis su lietuviais, kurie 
be tinkamų dokumentų jau gyvenda
vo JAV teritorijoje. 

— • . i — . , — . — . 

VERO BEACH, FL 
į į į į į į į į į 

Likvidavosi draugija 

Šioje apylinkėje gyvavusi imi
grantų ir jų palikuonių „Lietuvių 
paveldo draugija (American Lithua-
nian Heritage Society), turėjo savo 
lietuvišką veiklą nutraukti labai 
sumažėjus narių skaičiui dėl se
natvės negalių. 

Draugijos vadovybė dėkoja pri
sidėjusiems prie veiklos, o taip pat 
„Lietuvių biuleteniui", pristačiu
siam tą veiklą visuomenei. 

Floridos paatlančio lietuviu 
biuletenis , 

2005 m. Nr. 243 

muzikui Viktoriui Raliui buvo įteik
ta daug gėlių. 

Po to visi salėje esantys su
giedojo Lietuvos himną. Padėkos 
žodį visiems prisidėjusiems ruo
šiant šį gražų paminėjimą, tarė dim. 
vyr. ltn. Irena Arienė, nepamirš
dama pažymėti, kad šiandien salėje 
turime ir vieną Vyčio Kryžiaus 
kavalierių Antaną Mažeiką su 
žmona Liucija, kuris savo apsilanky
mu kariuomenės sukakties minė
jimą padarė prasmingesnį. Minė
jimas baigtas vaišėmis, paruoštomis 
A. Uldukienės. 

Ignas Medžiukas 
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MUMS IŠ EUROPOS REIKIA 
IR KITOKIOS EUROPOS 

ANDRIUS KUBILIUS 

Premjeras Seimo diskusijoje dėl 
Europos Komisijos 2006 metų tei-
sėkūros ir darbo programos kalbėjo 
daugiau apie specifinius Lietuvos 
dalykus, kurie tikrai yra labai svar
būs: euro įvedimas, Šengenas, galų 
gale naujoji finansinė perspektyva. 
Tam, ką pasakė premjeras, faktiškai 
pritariu, tik norėčiau pridėti, kad 
mes jau pusantrų metų esame Euro
pos Sąjungos nariai ir mums turėtų 
rūpėti ne tik tai, kas vyksta čia, Vy
riausybėje ar Seime, tai yra tai, kas 
vyksta Vilniuje, bet taip pat ir tai, 
kas vyksta Briuselyje. Išties po pu
santrų metų narystės Europos Są
jungoje į kitų metų Europos Sąjun
gos teisėkūros programą galime 
pažiūrėti šiek tiek kitaip, su šiokia 
tokia patirtimi, žiūrėdami į tą pro
gramą, kaip į savo gyvenimo pro
gramą, o ne kaip į kažkokios sveti
mos Europos Sąjungos programą. 
Pasinaudodami savo patirtimi ga
lime daryti kai kuriuos apibendri
nimus. Todėl ir norėčiau išsakyti 
keletą labiau apibendrinančių pas
tabų, — besiremdamas ta pusantrų 
metų patirtimi ir žiūrėdamas į 
ateitį, negu kad kalbėti apie kokius 
nors konkrečius Europos Sąjungos 
teisės aktus. Savo apibendrinimą 
norėčiau suskirstyti į tris dalis. 

Pirma: ką galime pasakyti apie 
Europos Komisijos teisėkūros darbų 
programą, kurią mes svarstome 
šiandien? Antra: ar mes turime sa
vąją lietuviškąją Europos darbų pro
gramą? Ir trečia: kaip šis Seimas 
dalyvauja Europos darbuose? 

Taigi, pirmoji mano pastabų da
lis: ką galime pasakyti apie Europos 
Komisijos darbų programą? Mano 
pastebėjimas yra vienas. Kitų metų 
Europos Komisijos teisėkūros darbų 
programa yra per mažai ambicinga. 
Mano įsitikinimu, Europa akivaiz
džiai trypčioja vietoje ir todėl šian
dien Europos Sąjunga yra ne' perga
lių, o tam tikrą prasme — nesėkmių 
simbolis. Nesėkminga Lisabonos stra
tegija, nesėkminga Europos Konsti
tucija, lygiai taip pat nelabai sėk
minga paieška susitarimo dėl 2007 
—2013 metų finansinės perspek
tyvos. Visa tai yra ištisinis Europos, 
europinių nesėkmių sąrašas ir gana 
stambių nesėkmių sąrašas. Todėl 
tenka tik apgailestauti ir, be abejo, 
tylomis stebėti, kaip globalioje kon
kurencijoje nuo mūsų tolsta tos 
pačios Jungtinės Amerikos Valstijos 
ir kaip baigia aplenkti Europą tokios 
šalys kaip Kinija ir Indija. 

Atrodytų, kad po visos serijos 
tokių nesėkmių Europoje turėtų at
sirasti ambicija pagaliau susiimti ir 
žengti ryžtingus žingsnius ne vien 
begalinėse strategijose, kaip reikėtų 
geriau Europoje tvarkytis, bet ir rea
liuose darbuose, plėtojant bendrąją 
rinką, stiprinant Europos ekonomi
kos konkurencingumą. Bet ar tai ma
tome kitų metų Europos Komisijos 
mums siūlomoje darbų programoje? 

Nors programa pavadinta labai 
skambiai „Išlaisvinti visą Europos 
potencialą", tačiau, pavyzdžiui, pas
laugų rinkoje to potencialo išvaduoti 
ir toliau nesiruošiama, nes paslaugų 
direktyvos darbų programoje taip ir 
nesimato. Bet yra „Tarybos regla
mentas, iš dalies keičiantis regla
mentą dėl bendros bananų rinkos 
organizavimo". Taigi paslaugų ben
dros rinkos neturime ir neturėsime, 
bet už tai turime bananų rinką ir 
dar ją patobulinsime. Taigi, žiūrėda

mas į kitų metų Europos Komisijos 
darbų programą, galiu dar geriau 
suprasti, kodėl mes, europiečiai, tu
rime bijoti Kinijos ekonomikos verž
lumo ir šioje vietoje pasakyti — deja. 

Antra: ar mes turime savąją lie
tuvišką Europos darbų programą? 
Kai Europos Komisijos teisėkūros 
darbų programoje matau tokį Euro
pos sąstingį ir rūpestį tik bananų 
rinkos reguliavimu (žinoma, šiek 
tiek hipertrofuoju, bet „bananus" 
specialiai pabrėžiu), kyla klausimas: 
o mes ar turime savąją Europos 
darbų programą? Ar mes ruošiamės 
svarstyti tik Briuselyje gimstančius 
projektus ir toliau klaidžioti tų 
begalinių, Briuselyje gimusių teisės 
aktų detalėse, ar pradedame suvokti 
ir savo interesus, kokios Europos 
mes norime, kokie mūsų strateginiai 
interesai, ir suvokę pradedame rū
pintis ne tik Europos Komisijos tei
sėkūros programa, bet ir tuo, kaip 
pasiekti, kad mums svarbūs dalykai 
taptų svarbūs ir visai Europai. Mano 
įsitikinimu, to pasieksime tik tada, 
jeigu suvoksime, kad mums iš Euro
pos reikia ne vien tik europinių pi
nigų, struktūrinės paramos ar euro
pinių geležinkolių, galų gale, jeigu 
suvoksime, kad mums iš Europos 
reikia ne vien tik euro ar Šengeno 
narystės, bet kad mums iš Europos 
reikia ir kitokios Europos. Ir svar
biausia — tokios Europos Sąjungos, 
kurioje mes neprarastume to, ką 
gero, net ir lyginant su Europa, šian
dienine Europa, mes dar turime. Ir 
pats svarbiausias geras dalykas, 
kurį mes dar išlaikome, tai per 15 
metų mūsų visuomenės išsiugdytas 
gebėjimas keistis energingai, kartais 
ir gana skausmingai, prisitaikant 
prie greitai besikeičiančių išorės 
sąlygų. Mano įsitikinimu, tai ir ga
rantuoja šiandieninį mūsų ekono
mikos augimą. Senojoje Europoje tai 
yra tapę dideliu deficitu. Šis mūsų, o 
taip pat ir platesnės naujosios Euro
pos privalumas yra didelė visos išsi
plėtusios Europos vertybė. Ir mes tu
rime prisiimti atsakomybę, kad šie 
mūsų sugebėjimai taptų ir visos 
Europos sugebėjimais. Todėl į Euro
pos teisėkūrą Naujoji Europa, tarp 
jų — ir mes, turime įnešti tai, kas 
garantuotų šiandieninės Europos 
Sąjungos, stabdančios Europos Są
jungos, dinamiškumą. Ir tai galės 
būti pasiekta tik tuo atveju, jeigu 
mes aiškiai apsibrėšime, kad tai 
šiandien yra mūsų svarbiausias pri
oritetas, ir tokiam prioritetui įgy
vendinti ieškosime šalininkų visoje 
Europoje. Tada galbūt pagaliau iš
drįsime pasakyti, kad visokios Euro
pos Sąjungos direktyvos, reguliuo
jančios, pavyzdžiui, darbo valandas 
visoje Europoje, yra paprasčiausia 
atgyvena, kurių neverta net pradėti 
svarstyti. Galbūt tada taip pat ir 
Europos Sąjungos Tarybos posėdžiuo
se išdrįsime drąsiai pasakyti, kad 
kitų metų teisėkūros programa be 
paslaugų direktyvos paprasčiausiai 
negali būti patvirtinta. Iki šiol mes 
to dar neišdrįstame pasakyti. Ir 
turime labai aiškiai suvokti: jeigu 
Europos Komisijos teisėkūros pro
grama yra per mažai ambicinga, 
vadinasi, ir mes buvome per mažai 
ambicingi. O del to pralaimime visi, 
ir Europa, ir Lietuva, kuri, turime 
atsiminti, yra integrali Europos, 
Europos Sąjungos dalis. 

Ir trečias dalvkas — tai klausi-
mas, kaip Seimas dalyvauja Europos 
darbuose. Mano įsitikinimu, atsaky
mas yra labai paprastas ir trumpas: 

DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Vertingos dovanos 
mažiausiai kainuoja 

S
unku atsispirti kalėdinių do
vanų traukai, ypač sustiprė
jusiai, kai iki Kristaus Gimi

mo šventės liko nedaug laiko. Net 
šeimos nariai ar draugai, iš anksto 
susitarę bei pasižadėję „šiemet 
apsieiti be dovanų", tuos pažadus 
patogiai „pamiršta" ir tampa „Ka
lėdų seneliais", o, negavusieji net 
mažos dovanėlės, Kalėdų rytą 
jaučiasi tarytum nuskriausti. 

Iš esmės tai gražus paprotys. 
Prieš daugiau kaip du tūkstančius 
metų piemenys, naktį išgirdę an
gelų skelbiamą naujieną, kad „gi
mė pasauliui Atpirkėjas", skubė
dami Jo aplankyti, be abejo, nešė ir 
kuklių dovanų Naujagimiui. Kur 
kas brangesnes, bet kartu simbo
liškas dovanas Jėzui atnešė trys 
išminčiai nugalėję ilgą, varginan
čią kelionę, kad galėtų pasveikinti 
gimusį Mesiją. Šventoji šeima do
vanas priėmė ir jomis džiaugėsi, 
visų pirma, kad buvo neturtinga, 
atsidūrusi toli nuo savo namų, bet 
ir dėl to, kad jos buvo skirtos Dievo 
Kūdikiui. 

Dovanos visuomet pradžiugina 
ir jas dovanojančius, ir gaunančius. 
Nemažai malonumo, bet ir rūpes
čio, dažnai suteikia dovanos parin
kimas: ar patiks, ar bus pakanka
mai gera, ar galiu tiek pinigų iš
leisti... Labai sunku dovanas pa
rinkti vyresnio amžiaus žmonėms, 
nes jų interesų laukas jau darosi 
ribotas. Nelengva tinkamą dova
nėlę rasti savo vaikų pamėgtam 
mokytojui, organizacijos vadovui, 
asmenims, su kuriais nuolat ben
draujame, juos gerbiame, mėgsta
me, norėtume parodyti, kad jų dar
bus bei pastangas vertiname, 
pradžiuginti bent švenčių metu... 

Atrodo keista, kad daugelis 
dovanų vertę tebematuoja tik ma
terialiniu matu: kiek daiktas kai
nuoja, gal dovana „per prasta" ir ją 
gavęs, užuot patirto džiaugsmo, 
bus nusivylęs, pasipiktinęs? 

Norint tokias abejones išsklai
dyti, būtina pagalvoti apie do
vanas, kurios paprastai yra labai 
vertingos — ir vertinamos — bet 
taip pat mažiausiai (o kartais 
visiškai nieko) kainuoja: dovano

kime dalelę savęs. 
Šiuo metu daugelis parduotu

vių, restoranų, paslaugų įstaigų siū
lo „dovanines korteles", kurias gali
ma nupirkti už tam tikrą sumą ir 
padovanoti, o gavėjas už jas pasi
rinks sau patinkamą daiktą ar pas
laugą. Galėtume ir mes pasigaminti 
tokias „korteles", už kurias gavė
jas įsigytų ne daiktus, bet dalelę mū
sų pačių — pasižadėjimą kažką pa
daryti, atlikti, padėti, pabendrauti. 

Pavyzdžiui: vyresni žmonės ne 
visuomet pajėgia nusikasti sniegą, 
vasarą nupjauti žolę, nuplauti sa
vo buto langus, išvalyti kilimus; 
daug kas jau nebegali vairuoti 
automobilio, tad pasižadėjimas nu
vežti į bažnyčią, parduotuvę, pas 
gydytoją, į kirpyklą ar kokį rengi
nį, tikrai būtų vertinga dovana. O 
galbūt pakaktų tik apsilankymo, 
pasėdėjimo, pasikalbėjimo, nes tie 
žmonės kartais yra labai vieniši, 
retai sulaukia svečių. Žinome, kad 
lietuviai ypač brangina spausdintą 
žodį, džiaugiasi lietuvišku laikraš
čiu, knyga, bet daugelis jau akimis 
skundžiasi, sunku skaityti. Kokia 
nuostabi dovana — praleisti valan
dėlę jiems beskaitant! 

Lietuviškai mokyklai, parapi
jai, ar organizacijai pati nepamain-
omiausia dovana būtų talka: jeigu 
kas pasisiūlytų padėti renginių 
metu, atlikti vieną kitą eilinės 
veiklos darbą, darbelį, kuriems vi
suomet trūksta talkininkų. Nei 
vienas nesame taip „užimtas" (nors 
dažnai tokiu save laikome), kad 
neatrastume vienos kitos laisves
nės valandėlės ir negalėtume jos 
padovanoti talkos reikalingiems. 

Amerikoje tebegyvuoja nema
žai lietuviškų labdaros organizaci
jų, kurių didžiausią veiklos naštą 
tempia keli savanoriai pasišven
tėliai. Nelaukime, kol nuaidės jų 
pagalbos šauksmas, į kurį nedaug 
kas atsiliepia, patys pasisiūlykime 
padėti. Kiekvienas taip pat turime 
savitų, Dievo duotų talentų, net 
jeigu patys jų per daug neverti
name. Pasidalindami savo talen
tais ir savanorišku darbu su kitais, 
tikrai geriau pasijusime, ne tik per 
Kalėdas, bet ir visus metus. 

paviršutiniškai. Kaip tie prasti moki
nukai, kurie nespėja atlikti mokyto
jo, šiuo atveju Briuselio, užduotų 
namų darbų. Ir mano įsitikinimu, 
taip yra todėl, kad Seimo Europos 
reikalų komitete esame paskendę 
begaliniuose įgaliojimų ir ataskaitų 
klausimuose, neišskirdami jokių 
strateginių Lietuvai svarbių priori
tetų. Mes tik mokomės, be abejo, 
kaip reikia gyventi Europoje. Todėl 
turbūt vis dar mokomės ir kaip 
reikia Seime svarstyti Europos 
reikalus. Aš tikrai norėčiau matyti 
Seimą ir Europos reikalų komitetą, 
kurie sugeba nepaskęsti europinėse 
detalėse, o sugeba rasti kur kas dau
giau laiko strateginiams dalykams. 
Tame tarpe ir tokiems, kaip svarsty
mai, kokie yra mūsų strateginiai in
teresai ir kokios Europos mes nori
me. Ir kai aš girdžiu premjero žo
džius apie tai, kad Lietuvos naciona
linė strategija 2007-2013 metams 
bus labai atvirai svarstoma, galiu 
pasakyti labai paprastą dalyką: jei

gu šitokia strategija nebus tvirtina
ma Seime kaip specialus įstatymas, 
Seimas tos strategijos svarstyme iš 
esmės nedalyvaus, ir aš padarysiu 
viską kad iš tikrųjų šitokia strategi
ja būtų svarstoma kaip įstatymas su 
visa ne tik Vyriausybės, bet ir Seimo 
atsakomybe. 

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
iš tiesų mes turėtume ir galėtume 
europiniams reikalams Seime skirti 
kur kas daugiau strateginio dėme
sio, jeigu pergalvotume savo darbų 
organizavimą. Todėl siūlau priimti 
ne tiktai tą Seimo nutarimą, kuris 
yra išdalintas dėl europinės teisėkū
ros programos, bet taip pat ir pap
rastą protokolinį nutarimą, kad per 
vieną mėnesį Seimo Europos reikalų 
komitetas surengtų išsamią diskusi
ją dėl to, ką reikia keisti europinių 
reikalų svarstyme čia, Seime, kad 
mes galėtume iš tiesų ne paskęsti 
detalėse, o svarstyti esminius, stra
teginius Lietuvai, taip pat ir visai 
Europos Sąjungai svarbius dalykus. 
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Mama, tėte ir sese, 
norėčiau Jus pakviesti į Maironio mokyklos kalėdinį vaidinimą! 

Mūsų spektaklis vadinasi „Ledinukas". Šeštos klasės mokiniai bus 
pagrindiniai veikėjai. Aš būsiu pingvinas. Bus daug žvėrelių ir nykštukų. 

Mes visi šoksim, dainuosim ir linksminsimės. Prašau atvykti. 
Jūsų dukra Laura Vyšniauskaitė 
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Mieli vaikučiai, 
{rašykite žodžius į langelius po paveikslėliais, o paskui iš pažymėtu 

numeriais raidžiu sudėkite posaki Atsakymą siuskite: Draugo lietu-
;ukai, 4545 63rd Street, Chicago, IL 60629. Pirmasis teisinga atsakymą 

aikas gaus prizą. Linkime sėkmės? n t o < 
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11 B i n-yl n J m i 
Redaktorė Laima Apana vičienė 

Artėja gražiausia žiemos šventė - Kalėdos. Bet prieš tai bus dar Kūčių 
vakaras, kai visa šeima susės prie gražia staltieste apdengto, lietuviškais 
kūčių valgias nukrauto stalo, visi pamąstys, prisimins išėjusiuosius ir 
pakilę nuo stalo, paliks jiems ant stalo visą maistą, juk nuo seno tikėta, 
kad Kūčių naktį visi išėjusieji grįžta. O ryte atsikėlę visi bėgsite žiūrėti, 
ką Kalėdų senelis padėjo po eglute. Ir nors dabar daugelis pradeda 
kalėdines dovanas gauti jau prieš Kalėdas, bet man brangiausios tos, 
kurias randu ryte po eglute. Nors aš jau seniai suaugusi, bet Kalėdų 
senelio atėjimo vis tiek laukiu. 

Mieli vaikai, „Draugo" redakcija sveikina visus jus su artėjančiomis 
šventėmis ir linki, kad stebuklingą Kalėdinę naktį išsipildytų visos jūsų 
svajonės. Tegul Jėzaus gimimo stebuklas nušvinta virš Jūsų galvelių 
suteikdamas jums ne tik džiaugsmo, bet ir gėrio jūsų širdelėms. 

Redaktorė 

Musų puslapyje svečiuojasi Maironio 
mokyklos mokiniai iš Lemonto. 

KALĖDOS 

Kristus gimė -

Atėjo Kalėdos, 

Laikas melstis, ėdžiose 
Dievas. 

Dovanas neškim, 

Oi, nesipeškim! 

Snaigėm puoškim, 

Sveikinkim Kristaus 
gimimo proga! 

Audra Siliūnaitė 

Man patinka Kalėdos! Iš ryto, 
mes išpakuojame dovanos, kurias 
randam po eglute. Po to mes einam į 
bažnyčią. Kai Mišios pasibaigia, mes 
važiuojam namo ir laukiam svečių. 
Kai visi susirenka, sėdam prie stalo 
ragauti įvairiausių valgių. Mes 
papasakojam svečiams ir jie pasako
ja mums, ką veikė praėjusiais 
metais. Kalėdos yra pats gražiausias 
metų laikas! 

Saulė Tamkus 

Mano mėgstamiausia šventė 
yra Kalėdos. Mes švenčiame Kalė
das, nes Kristus gimė tą dieną. Per 
Kalėdas mano visa šeima susirenka 
ir mes žaidžiam žaidimus, kalbam ir 
valgom. Dėl dovanų. Aš turiu duoti 
mano broliukui, sesutei, mamai ir 
tėtei bent vieną dovaną. Per Kūčias 
aš turiu tas dovanas slapta padėti po 
eglute, bet tikrai niekas negali 
matyti. Galima sakyti, kad mes visi 
esame Kalėdų seneliai. Bet Kalėdos 
nėra tiktai dovanos, eglutė, arba 
Kalėdų senelis. Tai yra linksmumas 
ir meilė. Mano tikra dovana yra 
meilė visiems ir mamai. 

Svaja Pakalniškytė 

*T* **^ V{* 

Sveikinu savo mamytę, tėvelį, 
močiutę Šventų Kalėdų proga. 
Linkiu, kad visi būtų sveiki, laimin
gi ir mylėtų viena kitą. Noriu, kad 
išsipildytų jų visos svajonės ir norai. 

Alfredas Jurevičius 

Aš paklausiau savo mažo bro
liuko, ką reiškia Kalėdos ir kodėl 
mes švenčiame, kas atsitiko per pir
mas Kalėdas. Jis pažiūrėjo į mane ir 
pagalvojo. Pagaliau rimtai atsakė: 
„Kalėdos yra Jėzaus gimtadienis. 
Tai kodėl Jėzus negauna dovanų?" 
Aš į tą klausimą negalėjau atsakyti, 
nes nežinojau atsakymo! Tikrai, 
kodėl mes gaunam dovanų, jei nėra 
mūsų gimtadienis? Nesakau, kad 
dovanos yra blogas dalykas, tik kar
tais reikia sustot ir pagalvoti, kodėl 
mes švenčiame Kalėdas. 

Vilija Aleksa 

Kalėdos yra labai graži ir links
ma šventė. Dar prieš Kalėdas kiek
vienuose namuose papuošiama eg
lutė, pakabinami kalėdiniai vaini
kai ir lempučių girliandos. 

Lietuvoje Kalėdų išvakarėse 
valgoma Kūčių vakarienė. Ant stalo 
turi būti dvylika patiekalų, kuriuos 
reikia paragauti. Kūčių vakarienė 
prasideda malda ir kalėdaičio laužy
mu. Prie stalo paliekama vieta ir 
lėkštė mirusiems šeimos nariams. 
Po Kūčių vakarienės maistas palie
kamas ant stalo, tikima, kad prie jo 
susirinks mirusių vėlės. 

Kalėdų rytą visi eina prie eg
lutės ieškoti dovanų nuo Kalėdų 
senelio. Visi būna linksmi ir džiau-
giasi. 

Ieva Sobolevskvtė 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

PASAKA APIE VEIDRODĮ 
Veidrodis — tai mūsų atspindys, 

refleksija. Tai, kas vyksta Lietuvos 
politiniame gyvenime, yra lietuvių 
sąmonės atspindys — ir A. Bra
zauskas, ir V. Uspaskichas, ir A. 
Zuokas nėra kažkas kita, ko nebūtų 
„mūsyse". Patarlė sako — „nekaltink 
veidrodžio, jei snukis kreivas". No
rint pakeisti Lietuvos politinį 
„snukį", reikėtų keistis patiems. 
Klausimas — kaip? 

Viskas yra labai tampriai susiję. 
„Koks esu aš, tokia ir Lietuva" — jei 
šis principas būtų suvoktas, tada su
prastume, kad negražūs mūsų poel
giai kuria negražią Lietuvą, o gražūs 
— gražią. Dauguma Delfio komenta
torių kuria labai nykią Lietuvą, 
didieji dienraščiai irgi prisideda prie 
nykumos įtvirtinimo mūsų sąmonė
je. Dauguma politikų, kurie niekina 
kitose partijose besidarbuojančius 
politikus, irgi kuria nykią karinę 
situaciją Lietuvoje. Kaip šauksi — 
taip atsilieps: nei vienas politikas, 
atėjęs valdžion niekindamas ir neig
damas kitus, ilgai neišsilaikė. Bu
merangas sugrįžta, sugrįš jis ir V. 
Uspaskichui — čia t ik laiko klausi
mas. Bet kada gi ateis tas išsvajotas 

laikas, kai į politiką nebesiverš 
pirmykščiai žmonės, mojuojantys 
bumerangais, o ateis t ikri , dori 
krikščionys, vedini vienybės idėjos, 
meilės ir noro tarnauti šviesai? 

Juk žmonės seniai nebenori 
karo, jie nori ramybės. Ir tada atjoja 
ramus, kaip koks „taikos angelas", 
Viktoras Uspaskichas su rusiškų 
pinigų pilnom kišenėm ir suklastotu 
diplomu. Ir lietuvių tauta ima mel
stis — valio, galų gale mesijas! 
Galvojo Paksas, bet pasirodo ne — 
tas buvo apsimetėlis, o šis tai dabar 
tikras... 

Vienas bičiulis neseniai pasakė 
liūdnoką komentarą — lietuviai y ra 
vasalai, jiems reikia Bojarino. Su 
riestainiu vienoj rankoj ir botagėliu 
kitoj. Jie neįgalūs būti nepriklauso
mi ir susitvarkyti savo namuose 
patys. Jie nemėgsta savęs, savo tau
tiečių. O rusų spec. tarnybos šį mūsų 
psichinį sutrikimą yra puikiai iš
studijavusios — jos veikia lėtai, bet 
garantuotai, kad Lietuva grįžtų 
Rusijos įtakon. Ir tada imi suprasti , 
kad konservatorių sunaikinimas, po 
to — socdemų sunaikinimas, po to 
liberalų — tai gerai surežisuoti ir 

trečiai pusei reikalingi procesai. Kur 
du pešasi, ten Uspaskichas šypsosi. 
Gaila, kad net šioje — pirmąsyk per 
Lietuvos nepriklausomybės penkio
likmetį tokioj sudėtingoj, krizinėj 
situacijoj — pagrindinės partijos 
negali suprast i tokio nesudėtingo 
žaidimo ir nesusivienija prieš sve
timą jėgą. 

O vasalo sąmonei labai reikia 
mistinio gelbėtojo. Ir kaip tai bebūtų 
nyku — tačiau norint, kad tokia 
lietuvių sąmonė pasikeistų, reikia, 
kad Uspaskichas pabūtų valdžioje — 
su visomis, net ir liūdniausiomis, šio 
reiškinio pasekmėmis. Netgi žinant, 
kad gali būti sustabdyta tai, kas 
Lietuvoje buvo šiaip taip sukurta per 
tuos penkiolika pilietinio karo metų. 
Lietuva gali savo noru grįžti Rusijos 
glėbin ir Čečėnijos vaizdai taps 
mūsų kasdienybe. Situacija panaši, 
kaip 1940 metais — kai visiškai pak
rikęs vieningumas ir s t rateginių 
tikslų nebematymas sukuria prie
laidas okupacijai, kai eskaluojamas 
nusivylimas visomis savomis val
džiomis, o paskui imituojamas koks 
nors savanoriškas įstojimas į ben
dras ekonomines ir kt. erdves. Ne
sinorėtų, kad šis sapnas vystytųsi 
toliau — kad šiaip taip susiformavęs 
vidutines pajamas gaunančių pi
liečių sluoksnis vėl emigruotų į Va
karus, o Lietuvoje liktų stribai ir 
„Durnių laivo" skaitytojai. Ką — 
paskui vėl dešimt metų partizaninis 
karas, paskui vėl stagnacija, depre

sija ir ki tas sovietinis mėšlas? Kažin 
tik, ar būtų k a m į miškus išeiti, nes 
ska i t an t Delfio k o m e n t a r u s , daž
nokai susidaro įspūdis , kad sme
genys j a u i šp lautos ir su tokia 
mankur t i ška visuomene galima da
ryti ką nori... 

Kokia yra Lietuva mūsų sąmo
nės veidrodyje — ar tokia, kokią daž
niausiai ją mato ir a tspindi sensaci
jų t rokštant i žiniasklaida, ar ji ki
tokia, g ražesnė , "tik jos mes ne
matome? Provincijoje ir Vilniuje ten
ka matyti labai daug gražių naujos, 
gimstančios Lietuvos apraiškų. Žmo
nėms nebepat inka grubumas , me
lavimai, savanaudiškumas . Tai glež
ni daigeliai, ačiū Dievui, kad juos 
laistyti pamažu ima ir pozityvesni 
internetiniai portalai , visokios hu
manis t inės TV laidos, viena ki ta 
padoresnė, viltį te ik iant i publikacija 
didžiausiuose dienraščiuose. 

Ar gali veidrodis rodyti ne tą, 
kuris stovi priešais jį? Ar gali pozuo
jantys atrodyti geriau, negu yra iš 
tiesų? Jei valdžia y r a mūsų vei
drodis, tai norint ją pakeisti , pir
miaus ia re ik ia p a t i e m s nebebūti 
chamais, išsipagirioti, nusipraust i ir 
susišukuoti. Tada pamatys ime, kad 
įvyko s tebuklas — m ū s ų valdžia 
mandagi , pas laugi ir nusi te ikusi 
tarnystei , nes ir mes patys kitokie... 
Nebe chamai — nes chamams kitoj 
veidrodžio pusėj stovi papuoštas ir 
sušukuotas paties šv. Viktoro „ab-
rozdėlis". 

Visą česą nu Kalėdų iki Trijų Karalių mažai 
dirbo, net ir moters neverpė. Jaunieji ėjo kožną 
vakarą į jaunimą, vis pas kitą gaspadorių. Če nei 
muzikės nei gėrimo nebuvo, ale tik štukavojo, dai
navo ir pasipasakojo. Ir lošimais česą pravarė, 
kaip pvz. viens kitą turėjo pabučiuot. Jei negerai 
pabučiuodavo, gaudavo su nuvytu iš abrusų klum-
zaku (toks maišas), Nauję metą ėjo visi į bažnyčę 
klausyt kunigo, kuris sakė, kiek tąmet buvo gi
musių, kiek mirusių, kiek suvinčevotų, ir keik 
bostrų (nesantuokinių vaikų). Per Tris Karalius 
jie persirėdydavo į mešką, žydą ar garnį, ir vaikus 
baugindavo". 

Velykų laikotarpis 

„Per Užgavėnes senieji buvo pripratę vėžintis. 
Tai pakinkyta buvo į šlejes (roges) pora arklių, ir 
visi važiavo kurie galėjo šaltį pakelti. Tėvas važ-
nyčojo, o kiti apsirėdė, ir į šlajes sugulė. Ir kuo 
dikčiau tėvs važinėjo, tuo jie tikėjo, kad linai ge
riau užtiks. Vakarą karčemose muzikė buvo. Če 
jaunieji šoko, senieji gėrė arba kortomis lošė, ir 
žiūrėjo, kurio duktė arsūnus kaip šokt moka. 
Grabnyčės visai nešventė: jie sakė. kad tai lenkų 
šventė. 

Žalėm Četvergs (Didįjį Ketvirtadienį) buvo 
didžiauses turgus kaip per visą metą, tai kožnas 
įsipirko šventei visko ko jam reikėjo. Ale po piet 
buvo labai šventa, tai visi ėjo į spavedę (išpažin
ties), ir vakarą jie skaitė ir giedojo. Tyko Petnyčo 
(Didįjį Penktadienį) daug žmonių visą dieną pas-
nikavo, tai bažnyče buvo daugiau prikimšta kaip 
per visą metą, sakydavo: 'Šenden mūsų Išganytojį 
nukryževojo'. Subato vakarą viskas ką kepė ir 
virė, jau buvo gatava. Kaip girdėjo bažnyčo zvany-
jant, tai visus darbus turėjo pamest ir į stubą 
sueit. Pavalgę visi ėjo į lovą. Iš ryto vaikai, tėvų 
paraginti, bėgdavo labai anksti žiūrėti, ar saulei 
tekant ji tikrai šoka. Po pietų vėl į bažnyčę ėjo, o 
vakare jaunieji susitarę į pulką ėjo į kitą kaimą, ir 
po kožno gaspadoriaus lango maldavosi, ar 
pavelys jiems laluoti (liūliuoti). Kad gaspadorius 
sakė Je", šitie pradėjo dainuot tokę dainą: 

Labas vakars, pon gaspadori — Ei lalo 
Labas vakar, pon gaspadori 
Ar jau miegi saldų miegą? 
— Ei lalo 
Išsibudink, pasijudink! 
— Ei lalo! 
Dainos pabaigoje dainininkai prašydavo auk

sino, tai tas pats kaip senas taip vadinamas gul
denas, verta dešimties sidabrinių grasų (s 
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Kai jie pabaigė, tai pons atidarė langą, ir kiek če 
lalauninkų buvo, jis kožnam po alvę (pusikę) pa
silinksminti, trečios dienos nešventė, nors moters 
neverpė, ir ant lauko nedirbo. 

Per Velykas ir kiaušinius farbavo (margino), 
'ir kai motyna grąžei velykinius nufarbavo, rau
donai arba geltonai arba mėlynai', — sako pasako
tojas, — 'mes vaikai kūdikei nežinojom iš dži
augsmo kur šokt!'. Kiti suvalgė, kiti mainė, kiti ėjo 
mušt. Katro sutruko, tai ans atėmė jėm. Buvo ir 
muštynių dėl tų velykinių, nes kožnas norėjo jų 
kuo daugiau turėt , ypač jei jie buvo išmarginti su 
savininko vardu, kaimo pavadinimu ir net jarcole 
(metais)". 

Joninės 

„Joninių čese kožna moteriškė ėjo į lauką ir 
pievas kupolių ieškot ir parsinešt pungulį (vok. 
Buendel) kupolių an t kiemo. Tai nenešė į stubą, 
bet pirmučau ji ėmė šnurą ir supešė punguįų dil
gėlių. Tą jį surišo su dilgėlėms ir viską movė ant 
ilgos smaigos kieme įstatytos. Antrą dieną jau 
nusmukę žemyn, tai gaspadinė išėjus žiūrėdama 
sakė: „Ragana jojo ant kupolių, ale ji šikną išsidil-
gino". Tai vėl aukštai movė tas kupoles ant smai
gos, ir ten jos liko iki Petrinių. Tą dieną viską 
įnešė į namus, ir viską pradėjo brukuot (vartoti)". 

Mėgo lietuvininkai tose šventėse dainuoti. 
Autorius duoda daug jų pavyzdžių. Šta viena: 

Ei vengte neišvengčau, ei bėgte neišbėgčau, 
Nu to šelmio bernyčo, iš jo baltų rankelių. 
Prapuldžiau vainikėlį, ir šilkų kaspinėlį. 

Vestuvės 

„Kad viens norėjo apsiženyti, tai jis turėjo 
piršlį pirmiausia susiješkoti. Jaunikis sakė: 'Dėde, 
būk taip gers, papiršliauk man tą ir tą mergą, ar 
aš ją galėsiu gaut, ar ne?' Tai piršlys siunče savo 
gaspadinę pas mergos tėvus. Tokia piršlienė tai 
buvo, kaip lietuvninkai sakė, kalės liežuvis; ta pir-

kunigs. Kai merga nežinojau vinče- , f - . r 

jo kas galėtų būti t as siūlomas jaunik is , ji atsaky
davo: 'Je, aš da jo nemačau, tegul j i s eina, kuk ir 
daugiau jaunikių ats i ras , dėl vieno pirmutinio aš 
neverksiu'. 'Ale mano duktė' , — tuomet sako mo
tyna, — 'tai tu galėsi namie sėdėti , nieks tave taip 
veik neužkalbins, ir kad vieną metą, ir kitą metą 
nieks neateis, tai tu pražilsi'. O duk tė sako: 'Na. 
tai nieko nedaro, ir žili žmonės duoną valgo'. 

Tada jau piršlienė prikalba mergą su ja va
žiuoti į jomarką, pr ižadėdama ja i jį iš tolo paro
dyti. Piršlienė su motyna nuveža duktę į jomarką, 
ir če suvedė tusdu, ir abudu pasidaboja. Kai viens 
ki tam pasitiko, piršlienė a te ina pas mergos tėvą, 
ir sako: 'Na, kaimyn, aš per jomarką suvedžiau 
tavo dukterį prie vieno jaunikio' . J i visaip giria 
jaunikį, bet tėvas nepasiduoda: 'Ką aš savo akimis 
nemačau, tai aš tokios bobos nelabai vieryju. Aš 
su mama ir tu ir piršlienė nuvažiuosim pažiūrėt, 
kaip ten išsirodo'. Visi nuvažiavo ir apžiūrėjo, ir 
kad su jaunikio tėvams susišnekėjo apie pasogą, 
tai ant ateinančios subatos derybas laikė. 

Tada pas mergos tėvus atjojo jaunikis ir 
piršlys, ir tėvai kvieče juo į s tubą už stalo pasisėst. 
Tai svočė tada atveda mergą pas jaunikį, sodina 
prie stalo, ir abiem įpyla branvyno. Kai abu išge
ria, svoče perspėja: 'Daugiau ne tur i t e gerti. Vy
riškam nekas daug iškadytų, ale mergiškai tai jau 
daug'. Po tokių Užgertuvių klėty buvo pataisyta 
jaunavedžų lova, nes kad išt ikimai mergos tėvai 
mislyjo ant jaunikio, kad jis ję nepames, tai leido 
dukterį su jaunikiu į klėtį gult, paskui tegul žinos. 

Po kelių savaičių buvo ke l iama svodba (vestu
vės), beveik visuomet u ta rn ike (antradienį). Viens 
iš nuotakos giminės buvo i š r inktas kviesti sve
čius. Tas kvieslys savo arklį aplink kamanas 
apypindavo vainiku, ir išjodavo į kaimą, kur taip 
šnekėjo: 'Aš kvieslys, pakviečiu į svodbą visus 
jaunus ir senus. Kas turės norą, tas gal ateit, o 
kas ne, tas gal pasilikt namie. Mano tėvo namuose 
viskas pataisyta, ir mano tėvas gerai mylės, kai 
bačkelės tekės, tai tėvelis j u s mylės, ir kai 
bačkelės skambės, tai j is pa l iaus j u s mylėjęs'. 

Svodbos dieną, kad svočei atėjo, jaunikio gen
tys ir mergos gentys skyrium buvo, kol svoče sakė; 
Dabar visi tur i t eiti į vieną stubą, nes dabar visi 
po vienu gaspadorium priklausot ' . Visi susėda, ir 
piršlys, gale stalo sėdėdamas, sakė: 'Valgykim 
vardan Dievo, paskui mes važiuosim su ponu 
Dievu į vinčevas'. Dabar visi pradėjo valgyt ir 
gert. Kits ir iki vinčevų jau buvo dikčei prisigėręs. 

Vežimai an t kiemo jau gatavi stovėjo. Pir
mutinis buvo jaunikiui ir nuotakai . Tudu sėdėjo 
užpakaly ant vieno sosto. Bus daugiau. 
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ernardirsų bažnyčioje 
Sv. Liucijos šventė 

Liucijos diena — Šviesos šventė žiemos tamsoje 
dinų bažnyčioje. 

pirmą kartą švęsta Bernar-
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gruodžio 14 d. (ELTA) 
— Kalėdų šventės Švedijoje praside
da Sv. Liucijos dieną — gruodžio 13-
ąją. Ta proga Švedijos Karalystės 
ambasada Bernardinų bažnyčioje 
surengė Sv. Liucijos — šviesos su
grįžimo šventę, kurioje supažindins 
su unikaliomis Švedijos kalėdinėmis 
tradicijomis. 

Apie neregių globėją, už tikėji
mą nukankintą šventąją Liuciją 
sklando daugybė legendų. Viena le
genda pasakoja, kad ji nešdavo 
maistą kaliniams. Neturėdama kur 
dėti žvakių, sumanė jas nešti ant 
galvos. Todėl ir dabar per Liucijos 

Lietuviams įteikti Pasaulio teisuolių medaliai 

A t k e l t a i š 1 psl. 
kurią prie „Yad Vashem" Holokausto 
aukų ir didvyrių atminties organiza
cijos įsteigė Izraelio parlamentas, 
rūpinasi asmenų, kurie holokausto 
metais gelbėjo žydus, pripažinimu ir 
jų nuopelnų įamžinimu. 

Šiems asmenims yra -įteikiamas 
medalis bei garbės diplomas, jų var
dai įrašomi Jeruzalėje įkur tame 
„Yad Vashem" memoriale, Garbės 
sienoje Pasaulio tautų teisuolių so
de. 

„Yad Vashem" teisuoliais jau 
pripažino 630 lietuvius, iš jų 75 buvo 
pripažinti šiais metais. Pasaulyje 
teisuoliais yra pripažinti daugiau 

nei 20,000 asmenų a rba asmenų 
grupės. 

Pasau l io t au tų teisuolių sode 
prieš pusmetį lankęsis prezidentas 
Valdas Adamkus pažymėjo, kad žvel
giant į lentelės su lietuvių, gelbėju
sių žydus, vardais, j am atgyja viltis 
ir t ikėjimas žmonija. 

P rez iden ta s t ą k a r t Jeruzalė je 
taip pa t pabrėžė, kad Lietuvoje daug 
vilties ir tikėjimo teigiamais visuo
menės pokyčiais suteikia vienas po 
kito steigiami tolerancijos ugdymo 
centrai , kuriuose moksleiviai ugdo
mi tolerancijos, gilinasi į tai , kokį 
skausmą pasaulio žmonijai a tnešė 
hoiokaustas ir komunizmas. 

* S ė k m i n g a i ITF ser i jos „Cit-
t a di Be rgamo^ m o t e r ų t en i so 
t u r n y r o v i ene tų v a r ž y b a s p r a 
dėjo L i n a S t anč iū t ė . L i e tuvos te 
n i s i n i n k ė šešioliktfinalio varžybose 
6:4, 6:3 nugalėjo korto šeimininkę 
Valentiną Sassi bei pateko į aštuntfi-
nalį. L. Stančiūtės varžove dėl teisės 
žaisti ketvirtfinalyje bus septintoji 
turnyro raketė ukrainietė Julija 
Bejgelzimer. Dvejetų varžybų aš-
tuntfinalyje L. Stančiūtės ir rusės 
Nina Bratčikova duetas susitiks su 
estės Maret Ani bei vokietes Laura 
Zelder pora. 

* NBA R y t ų k o n f e r e n c i j o s 
C e n t r i n i o p o g r u p i o p r a l a i m ė t o j a 
Č i k a g o s „Bulis** k o m a n d a a n t r a 
d ien į namuose 97:100 nusileido Ry
tų konferencijos Pietryčių pogrupyje 
pirmaujant iems Miami „Heat" 
krepšininkams, kuriuos treniruoti 
sugrįžo Pat Riley. Darius Songaila 
aikštelės Šeimininkams varžybose 
pelnė 19 taškų, po krepšiais atkovo-

Žurna l i s ta i : žiniasklaidą norima 
paversti pudeliu 

dieną v iena mergina papuoš iama 
žvakių vainiku, o juosmuo perjuosia
mas raudona juosta. 

Pagal senąjį kalendorių po Liu
cijos dienos naktys nustodavusios il
gėti. Todėl ši diena yra tokia svarbi 
šiaurėje gyvenantiems švedams. 

Tik ima, k a d šventoji Liucija 
gelbsti žmones ir visą gyvastį bado 
metais . 

Stokholme rengiamas net spe
cialus Šventųjų Liucijų pa r adas . 
Šventosios Liucijos dieną jaunos bal
t a i aps i rengusios merginos gieda 
giesmes, visi vaišinasi sausainiais, 
pyragėliais. 

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 
Su žiniasklaidą susijusių bylų teis
muose gausėjimas bei politikų pa
reiškimai apie žiniasklaidos turinį 
kelia vis daugiau grėsmių laisvam 
žodžiui ir nepriklausomai žurnalisti
kai šalyje, nerimauja Lietuvos žur
nalistų sąjunga (LZS). 

„Žurnal is tų ir leidėjų etikos 
klausimai, kurie daugeliu atveju ga
lėtų būti sprendžiami savireguliaci
jos institucijų, šiandien perkeliami į 
teisines, .valdžios institucijas. Ži
niasklaidos turinio vertinimą plačią
ja prasme atlieka politikai, teismai, 
bet ne pati visuomenė per savo vi
suomenines organizacijas, ne pati ži
niasklaidą per savo savireguliacijos 
institucijas", — pabrėžė LZS pirmi
ninkas Dainius Radzevičius, neri
maudamas , kad pagrindine priemo
ne sprendžiant su žiniasklaidą susi
jusius problemas tampa teismai. 

Anot LŽS pirmininko, vienokiais 
ar kitokiais pareiškimais reguliuoti 
arba kontroliuoti žiniasklaidos tu
rinį pradeda valdžios institucijos, 
kurios demokratinėje visuomenėje 
turėtų būti pačios kontroliuojamos 
žiniasklaidos. 

„Ta tendencija, kad vis dažniau 
per valdžios institucijas bandoma 
spręsti žiniasklaidos turinio klausi
mus, kelia realų pavojų, kad ta ten
dencija gali išplisti ir tapti norma. O 
tai , kad valdžios institucijos kore
guoja, reguliuoja ar vertina žiniask
laidos turinį yra ne demokratinės, o 
daugiau diktatūrinės arba autokra
tinės valstybės požymiai, ko mes tik
rai nesiekiame kaip valstybė", — įsi
tikinęs D. Radzevičius. 

jo 5 kamuolius , atliko vieną rezulta
tyvų perdavimą, blokavo varžovo 
metimą, kar tą suklydo bei surinko 
tr is pražangas . 

* A u s t r i j o j e v y k s t a n č i a m e 
p l a n e t o s j a u n i ų s t a l o t e n i s o č e m 
p i o n a t e p i r m ą j ą n e s ė k m ę merjgi-
n ų v i e n e t ų t u r n y r e p a t y r ė L i n a 
M i s i k o n y t ė - Lietuvos stalo tenisi
ninkė ant ra jame ketur ių dalyvių 19-
osios a t rankos grupės susit ikime t re
čiadienį 1:3 nusileido lenkei Natali ja 
Par tyka ir smuktelėjo į trečią vietą. 

* P i r m o j i į J a p o n i j o j e v y k s 
t a n č i o p a s a u l i o k l u b ų f u t b o l o 
č e m p i o n a t o finalą i š k o p ė B r a z i 
l i jos „ S a o P a u l o " komanda, trečia
dienį pusfinalyje 30,000 žiūrovų aki
vaizdoje 3:2 įveikusi Azijos čempionę 
„Al I t t ihad" vienuolikę iš Saudo Ara
bijos. Du įvarčius nugalėtojams pel
ne Marcio Amoroso, vieną — Rogerio 
Ceni. Saudo Arabijos vienuolikes 
gretose pasižymėjo Mohamed Noor 
bei Hamad Al Montashari . 

Kaip susiklosčiusios situacijos 
pasekmes, LZS pirmininkas atski
ruose leidiniuose pastebi žurnalistų 
savicenzūros, susijusios su baime 
būti apkaltintam ir nubaustam teis
me, apraiškas. 

„Iš dalies savicenzūra prasidėjo 
tada, kai į žiniasklaidą įžengė įvai
rios verslo ir politikos grupuotės — 
kritikuoti reklamos užsakovų ar sa
vininkų interesų buvo negalima. Bet 
tai galbūt kartais suprantama, kai 
kalbame apie žiniasklaidos prie
monių savininkų sąsajas ir jų politi
ką. Tačiau, kai pereiname į kitą lyg
menį, kai jau eiliniai žurnalistai bijo 
visko, apie ką jie turi kalbėti, tada 
turime ne demokratinį šunį, o pude
lį, kuris gali amsėti, bet jau įkąst 
turbūt nelabai kam galės", — apgai
lestavo LŽS pirmininkas. 

„Patys suprantate, ką tai reiš
kia, kai žurnalistui už kiekvieną 
straipsnį ar išreikštą mintį gali grės
ti tūkstantinės ar keliasdešimties 
tūkstančių baudos, arba net dar 
griežtesnės bausmės, kai kalbame 
apie Baudžiamąjį kodeksą. Turbūt 
drąsos nedaugeliui gali tai įkvėpti", 
— pridūrė D. Radzevičius. 

„Paaštrėjus konkurencijai tiek 
versle, tiek politikoje, ir žiniasklai
dos temos tampa vis aštresnės, vis 
labiau prieš kažką. Tie kurie nepa
tenkinti, kartais pagrįstai, nemato 
kito būdo, kaip kreiptis į teismines 
institucijas. Nes kol kas, deja, savo 
klaidų dalis leidėjų, radijo, televizi
jos atstovų nelabai pripažįsta. Visi 
suvokia savo moralinį veidą tik pa
gal tai, ar teismas nubaudė ar nenu
baudė", — pabrėžė D. Radzevičius. 

Rolandas Paksas išteisintas dar kar tą 
A t k e l t a i š 1 ps l . 
kad jokiais būdais negalima suplak
t i ar bandyti priešinti pastarojo AT 
sprendimo, prieš pusantrų metų pri
imtos KT išvados ir Seimo sprendi
mo, kuomet per apkaltą R.Paksas 
buvo pašal intas iš prezidento pa
reigų. 

„Visuomenė tur i įsisamoninti, 
kad politinei atsakomybei taikomi 
etiniai, moraliniai, kartu ir juridi
niai argumentai ir esmė yra etinė, 
moralinė, politinė atsakomybė, kuri 
išauga iš priesaikos, iš Konstitucijos 
gerbimo ir jos nelaužymo. O teisinė 
atsakomybė, kurią taiko teismai, 
grindžiama kitomis taisyklėmis — 
faktais, įrodymais, kurie surenkami 
ir įtvirtinami teisminiame procese 
remiantis arba civiliniu, arba admi
nistraciniu, a r baudžiamuoju proce
su. Todėl supriešinti KT argumen
tus, kurie buvo pateikti KT išvadoje 
Seimui ir šio AT sprendimo negali
ma. Nes jei supriešintumėme, tai ne-
be ras tumėme jokio sprendimo ir 
skirtumo tarp politinės ir teisinės at
sakomybės. Visuomenė tą turi su
prasti", — kartojo J. Žilys. 

Pasak teisininko, pasaulio ir Eu
ropos praktikoje dažnai politiškai 
yra apkalt inama, tačiau argumentų 
tam pačiam pareigūnui taikyti teisi
nę atsakomybę nepakanka ir „tai 
yra suvokiama kaip tam tikra politi
kos ir teisės atskirtis". 

„Politinės atsakomybės pagrin
dinės rūšys yra kelios. Tai — apkal
tos procesas, politinis konstitucinis 
apkaltinimas, kuris taikomas api
brėžtiems valstybės pareigūnams — 
prezidentui. Seimo nariams, KT, AT, 

Apeliacinio teismo teisėjams. Ap
kaltos procese priimamas vienintelis 
sprendimas — pareigūnas netenka 
savo mandato, o jei teisėjas — savo 
pareigų. Politinė atsakomybė taip 
pat yra taikoma Vyriausybės na
riams ar visai Vyriausybei in corpo-
re, kai Seimas pareiškia nepasitikė
jimą — jie privalo atsistatydinti", — 
aiškino J. Žilys. 

Teisinę atsakomybę — civilinę, 
administracinę ar baudžiamąją įgy
vendina teismai. 

Vienas iš Seimo apkaltos komi
sijos kaltinimų R. Paksui, kuriais re
miantis jis buvo nušalintas iŠ prezi
dento pareigų, buvo tas, jog sąmo
ningai leisdamas J. Borisov suprasti, 
kad dėl jo teisėsaugos institucijos at
lieka tyrimą ir vykdo jo pokalbių te
lefonu kontrolę, R. Paksas šiurkščiai 
pažeidė Konstituciją ir sulaužė duo
tą priesaiką. 

Konstitucinis Teismas prieš ap
kaltą teiktoje savo išvadoje 2004 m. 
kovo pabaigoje nustatė, kad tuometi
nis prezidentas R. Paksas Konstitu
ciją šiurkščiai pažeidė trimis atve
jais: kai suteikė pilietybę dosniau
siam savo finansiniam rėmėjui 
Rusijos piliečiui Jurij Borisov, 
neužtikrino valstybės paslapties 
apsaugos ir sąmoningai leido J. Bo
risov suprasti, kad del jo teisėsaugos 
institucijos atlieka tyrimą ir vykdo jo 
pokalbių telefonu kontrolę, taip pat 
kai davė nurodymus savo patarėjui 
Visvaldui Račkauskui pasinaudojant 
tarnybine padėtimi siekti per teisė
saugos institucijas paveikti bendro
vės „Žemaitijos keliai" vadovų ir ak
cininkų sprendimus. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agento rų pranešimais) 
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Irake prieš lemtingus rinkimus 
apmirė gyvenimas 

Baghdad, gruodžio 14 d. 
(AFP/BNS) — Gyvenimas Irake t re
čiadienį kone sustojo įsigaliojus 
griežtoms saugumo pr iemonėms, 
skirtoms istoriniams rinkimams, po 
kurių nuniokotoje šalyje turėtų būti 
a tkurtas visiškas suverenitetas. 

Ištuštėjusiame Baghdad ryto vė
soje buvo girdėti tik silpnas kvieti
mas melstis, nes parduotuvės, mo
kyklos, bankai bei kavinės buvo už
darytos, o dauguma gyventojų pasili
ko namie. 

Dėl antradienį prasidėjusio pen
kių dienų šventinio laikotarpio (tu
rinčio prisidėti prie saugumo) keista 
ramybė apgaubė septynių milijonų 
gyventojų miestą, labiau garsėjantį 
niokojančiais savižudžių sprogdini
mais, šaudymais iš pravažiuojančių 
automobilių ar kruvinais pagrobi
mais. 

Gatvėse beveik nesimatė auto
mobilių, o per tiltus pėsčiomis ėjo 
vos keletas žmonių. 

Ketvirtadienį 15.5 mln. balsavi
mo teisę turinčių žmonių tur i teisę 
ketveriems metams išrinkti 275 par
lamentarus. Tai būtų dar vienas šios 
šalies žingsnis į demokratiją bei JAV 
vadovaujamų pajėgų išvedimą. 

Balsuoti jau gali užsienyje gy
venantys irakiečiai. Sis trijų dienų 
procesas prasidėjo antradienį, kai 
baigėsi pirmadienį vykęs balsavimas 
Irako ligoninėse bei kalėjimuose. 

Daugelis irakiečių bei diplomatų 
viliasi, kad pirmasis visos kadencijos 
parlamentas nuo 2003 metų invazi
jos, kai buvo nuverstas Saddam 
Hussein, padės sugrąžinti į politiką 

nepa tenk in tus suni tus ir ta ip pakirs 
paramą sukilėliams. 

Suni tų mažuma boikotavo rin
kimus sausio mėnesį, tačiau daugiau 
kaip tūks tan t i s sunitų dvasininkų 
atkakliai ragino savo bendruomenę 
šios savai tės r inkimuose balsuoti, 
kad ji gau tų didesnę politinę įtaką 
derybose dėl vyriausybės. 

Tačiau veiksmingos vyriausybės 
formavimas gali užtrukt i ne t keletą 
mėnesių, po r inkimų pristatymo Bal
tuosiuose rūmuose antradienį sakė 
į takingas JAV įstatymų leidėjas. 

„Pranešėjai įspėjo, kad, atsižvel
giant į part i jų ir interesų gausą, par
l a m e n t i n ė s vyriausybės nepavyks 
suformuoti iš karto", — teigė senato
r ius Richard Lugar. 

„Jie leido suprasti , jog, pagal kai 
kuriuos scenarijus, ministrų parin
kimas gali užtrukt i net iki balan
džio", — sakė senatorius. 

Tokiose šalyse, kaip Jordanija, 
Danija ir JAV balsavę irakiečiai nes
lėpė savo entuziazmo. 

„Mes t a i darome dėl šalies atei
ties. Dėl mūsų vaikų ateities", — sa
kė Talib ai Bedany, savo balsą atida
vęs Skokie miestelyje Illinois valsti
joje, į kur į su dar 150 irakiečių devy
nias va landas keliavo iš Nebraska. 

J a m pr i ta rė ir Danijoje balsavęs 
šiitų s tudentas Bilai Abdulhadi. „Tai 
šaliai, jos ateičiai lemtingi rinki
mai", — sakė jis, išdidžiai demons
t ruodamas rašalu išteptą nykštį. 

Maždaug 1,000 irakiečių j au bal
savo Amman, daugybė — Jungti
niuose Arabų Emyratuose, kur bal
suoti žmonės plūdo šeimomis. 

Rusijoje žodžiai „ žmogaus 
teisės" prarado popul iarumą 

ir grįžome prie to", — kalbėjo žymus 
dis identas . 

Jo teigimu, Rusijos visuomenėje 
žodžių junginys „žmogaus teisės" 
prarado populiarumą. „Šie žodžiai 
ne tur i jokios prakt inės reikšmės. 
Kiek jūs nesakysite 'žmogaus teisės', 
nuo to n iekas nesikeičia. Dabar žmo
nės į šiuos žodžius reaguoja be su
sierzinimo, tačiau su matomu skep
ticizmu, geriausiu atveju su ironija", 
— sakė S. Kovaliov. 

S. Kovaliov viešnagė Lietuvoje 
skir ta paminėt i prieš 30 metų Vil
niuje vykusį jo teismo procesą. Tuo
met už antisovietinę veiklą S. Ko
valiov buvo nuteistas septyneriems 
me tams kalinimo griežtojo režimo 
lageriuose ir trejiems me tams trem
ties. 

S. Kovaliov į žmogaus teisių gy
nėjų gre tas įsijungė 1968 metais, po 
metų j is tapo Iniciatyvinės SSRS 
žmogaus teisių gynėjų grupės nariu, 
1971 metais — vienu iš pagrindinių 
„Einamųjų įvykių kronikos" leidėjų 
ir redaktorių. 

S. Kovaliov daug talkino infor
macijos apie tikinčiųjų ir kitų asme
nų persekiojimus skleidimui Rusijos 
ir Vakarų spaudoje, pervežant „Lie
tuvos katal ikų bažnyčios kroniką" į 
Vakarus . 

Sergej Kovaliov 
Eltos nuotr. 

Vilnius, gruodžio 14 d. (BNS) — 
Žymus Rusijos žmogaus teisių gynė
jas, buvęs sovietmečio dis identas 
Sergej Kovaliov teigia pavydintis 
Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims si
tuacijos žmogaus teisių srityje. 

Pasak jo, Rusija dabar grįžo prie 
sovietmečiu egzistavusių nuostatų. 

„Pamenate , kaip sovietmečiu 
sakydavo apie žmogaus teises ir de
mokratiją: 'Čia pas jus demokratija 
buržuazinė, o pas mus t ikra. Ir pas 
jus padėtis su žmogaus teisėmis blo
ga, o pas mus viskas gerai'. Štai mes 

E U R O P A 

ROMA 
Italijos parlamentas patvirtino 

naujos rinkimų sistemos projektą. 
Reformos tikslas, kaip mano opozici
ja, — užtikrinti dabartinio ministro 
pirmininko Silvio Berlusconi koalici
jos pergalę per rinkimus ateinan
čiais metais. Reforma atkurs propor
cinę atstovavimo parlamente siste
mą. S. Berlusconi sąjungininkai tei
gia, kad naujoji sistema skaidresnė 
ir demokratiškesnė už ankstesnę 
mišrią proporcinę ir mažoritarinę 
sistemą. Naujausios viešosios ap
klausos nuomonės rodo, kad pir
mauja centro kairioji opozicija. 

STRASBOURG 
Europos Par lamentas priėmė 

naujas taisykles, kuriose nurodoma, 
kad siekiant kovoti su terorizmu ir 
kitais nusikaltimais, pokalbių tele
fonu įrašai ir duomenys apie naudo
jimąsi internetu turi būti saugomi 
maždaug dvejus metus. Už naujų 
taisyklių priėmimą balsavo 378 de
putatai , prieš — 197, susilaikė 30. 
Trečiadienį patvir t inta taisyklių 
versija yra griežtesnė už tą, kurią 
siūlė EP piliečių laisvių komitetas, 
reikalavęs duomenis saugoti iki vie
nerių metų. Gruodžio pradžioje Di
džioji Britanija, šiuo metu pirmi
ninkaujanti Europos Sąjungoje, už
sitikrino, kad 25 valstybių-dalyvių 
teisingumo ministrai ir VRM va
dovai pritars taisyklėms, pagal ku
rias telekomunikacijų kompanijos 
privalo saugoti duomenis nuo šešių 
iki 24 mėnesių. Dabar šalys-dalyvės 
tur i oficialiai patvirtinti taisykles. 

ATĖNAI 
Trečiadienį Graikiją paralyžiavo 

apie 800,000 narių turinčių Visuo
tinės darbo konfederacijos ir Vals
tybės tarnautojų sąjungos surengtas 
visuotinis streikas. Graikijos trans
porto sektoriaus darbuotojai paskel
bė 48 valandų streiką. Sustabdyti 
tarptautinius maršrutus aptarnau
jantys traukiniai ir Graikijos salas 
aptarnaujantys keltai. Graikų oro 

bendrovė „Olympic Airlines" atšau
kė iš viso 106 skrydžius. Bendrovės 
lėktuvai trečiadienį aptarnavo vos 
du skrydžius — vieną vidaus ir vie
ną užsienio. Metro darbininkai dirbo 
nuo 11 iki 6 vai. vakaro vietos laiku, 
kad protesto akcijos dalyviai galėtų 
pasiekti Atėnų centrą. Streike taip 
pa t dalyvavo graikų žurnalistai. Li
goninės ir Graikijos greitosios pagal
bos centras dirbo budėjimo režimu. 
Streiko organizatoriai protestuoja 
prieš įstatymo projektą, kuriame 
numatoma iš dalies pakeisti valsty
bės sektoriuje numatytų darbo su
tarčių nuostatas. 

J A V 

WASHINGATON, DC 
JAV valstybės sekretorė Condo-

leezza Rice apkaltino pasaulio ben
driją mėginant išvengti pareigos pa
dėti patraukti baudžiamojon atsako
mybėn nuverstą Irako prezidentą 
Saddam Hussein. Nenurodydama 
konkrečių šalių C. Rice pareiškė 
esanti nusivylusi, kad labai daug ša
lių nepadarė nieko, kad padėtų ira
kiečiams teisti S. Hussein. Daug Eu
ropos šalių talkinti atsisako dėl to, 
kad nepritaria mirties bausmei, ku
rią buvusiam diktatoriui gali skirti 
jo bylą nagrinėjantys teisėjai. „Visi, 
kurie reiškia ištikimybę žmogaus 
teisėms ir įstatymo valdžiai yra sais
tomi ypatingos pareigos padėti ira
kiečiams pa t rauk t i baudžiamojon 
atsakomybėn vieną kraugeriškiau-
sių tironų", — pažymėjo Rice. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Irako prezidentas Jalai Talaba-

ni paragino irakiečius visuotinių 
rinkimų dieną paversti „nacionali
nės vienybės ir pergalės prieš tero
rizmą" diena. „Kviečiu jus paversti 
ketvirtadienį įsimintina diena Ira
kui, nacionalinės vienybės ir perga
lės prieš terorizmą bei demokratijai 
priešiškas jėgas diena", — per vals
tybinę televiziją kreipdamasis į ša
lies gyventojus sakė valstybės vado
vas. J. Talabani, kuris yra pirmasis 
kurdų tautybės Irako prezidentas, 
sakė esąs patenkintas, kad bus iš
rinktas par lamentas , įkūnysiantis 
irakiečių laisvą valią, ir pasveikino 
žmones rinkimų proga. 
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DIEVAS ATEINA TYLIAI 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS, MIC 

Į šį pasaulį Dievas 'atėjo tyliai. 
J is tyliai užgimė Betliejaus tvartely
je, ten, kur nėra tr iukšmo. Kai Jis , 
būdamas kūdikis, pirmą kartą pra
virko, girdėjo tik Marija ir Juozapas. 
Nė viena užeiga tą naktį Jo ne
priėmė. Mesijas atėjo pas savuosius, 
„o savieji Jo nepriėmė? (Jn. 1, 11). 
Daug šimtmečių praėjo, belaukiant 
Mesijo. Atėjus laikų pilnybei, išrink
toje Dievo tautoje laukimo įtampa 
didėjo. Bet tą šventą naktį, kai 
Kristus užgimė, žymieji tautos atsto
vai Jo nepagerbė ir nepasitiko. Fa
riziejai, Rašto žinovai, kunigai ir 
tautos išmintingieji žinojo, kad Me
sijas turi gimti Dovydo mieste 
Betliejuje, kuris t a d a buvo nežymus 
ir mažas miestelis. Betgi tie tautos 
r inktiniai a ts tovai nelaukė tokio 
tylaus Mesijo atėjimo. 

Pirmieji, kur ie sužinojo apie 
Išganytojo užgimimą, buvo pieme
nys, kurie Betliejaus apylinkėje 
nakvojo laukuose ir, pakaitomis bu
dėdami, sergėjo savo bandą. Jie buvo 
savo tautoje žemiausi ir neturtin
giausi. Gal dėl to, kad jie buvo tokie 
neturtingi ir paprasti , Dievas siuntė 
jiems sayo angelą pranešti apie Me
sijo užgimimą. Kai jie, išvydę nere
gėtą šviesą, išsigando, angelas jiems 
tarė : „Nebijokite! Štai aš skelbiu 
jums didį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai . Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats 
Mesijas. Ir štai j u m s ženklas: rasite 
kūdikį, suvystytą vystyklais ir pa
guldytą ėdžiose" (Lk. 2, 10, 10-12). 

Tautos turtingieji ir išmintin
gieji būtų neatpažinę nė tų ženklų, 
kuriuos angelas piemenims nurodė. 
Jie laukė Mesijo, ateinant visa di
dybe, kaip karal iaus. O kūdikis, su
vystytas ir paguldytas ėdžiose, buvo 
ženklas tik neturtingiems ir tautos 
nužemintiems. Dievas visą laiką 
veikia nežymiai ir tyliai. Jo veikla 
panaši į gražios gėlės augimą. Ji 
auga tyliai ir tyliai žiedus prasklei
džia. Gražiųjų žiedų spalvoms reikia 
daug atomų išsklaidyti, bet jie pasi
dalina tyliai ir be triukšmo. Įsikūni
jimo paslaptis yra didžiausias visos 
Dievo kūrinijos atbaigimas, bet ji 
skurdžiai apsireiškė Betliejaus tvar
telyje ir vargingai gyveno trisdešimt 
metų Nazareto mieste, iš kurio nieko 
gero žydai nesitikėjo ir nelaukė. 

Pirmoji, kuri išgirdo apie įsikū
nijimo paslaptį, buvo jauna mer
gaitė, vardu Marija. Ji buvo šventa 
ir nekalta, pilna Dievo meilės ir nu
sižeminimo. Ji sutiko būti Mesijo 
motina, bet taip pat nežinojo, kad 
Mesijas turėjo būt i pats Dievas. Nie
kam Senajame Testamente nebuvo 
apreikšta, kad žadėtasis Išgelbėtojas 
bus tikras Dievo Sūnus. Jėzaus die
viškumas Marijai atsiskleidė tyliai 
ir pamažu. Apreiškimo metu angelas 
Marijai pasakė, kad Jos sūnus bus 
vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi, 
bet Senajame Įstatyme karaliai taip 
pat buvo vadinami Dievo pateptai

siais ir Jo sūnumis. 
Marija išsigando dėl nepaprasto 

pasveikinimo. Angelas Jai tarė: „Ne
bijok, Marija, tu radai malonę pas 
Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pa
gimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzu
mi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukš
čiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas 
duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą; Jis 
viešpataus Jokūbo namams per am
žius, ir Jo viešpatavimui nebus galo" 
(Lk. 1, 30-33). Tai kalba, daranti 
užuominą apie pažadus a t s ta ty t i 
Dovydo sostą ir atkurti naują mesi-
janinę karalystę, apie kurią kalbama 
Senajame Testamente. Todėl Marija 
ne iš karto patyrė, kad Ji savyje turi 
didžiąją Dievo kūrybos paslaptį ir 
kad J i yra Dievo Motina. 

Atrodo, kad Dievas visur ir visa
da veikia taip, lyg Jo visai nebūtų. 
„Juk mes jame gyvename ir esame" 
(Apd. 17, 28), o mes to visai tiejau-
čiame. Iš Dievo begalybės mes nega
lime išeiti, bet Jo begalinė būtis žmo
gaus protui tik pamažu atsisklei
džia. Kai piemenys „apsakė, kas 
jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį, 
visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi 
piemenų pasakojimu, Marija dėmė
josi visus šiuos dalykus ir svarstė 
juos savo širdyje" (Lk. 2, 17-19). 

Marija iš pat mažų dienų žinojo, 
kad bus tautoje rinktinė moteris, 
kuri pagimdys žadėtąjį Mesiją, bet 
žmogiškajai išminčiai buvo per daug 
net svajoti, kad ta moteris taps Efie-
vo Motina. Po apreiškimo ir įsikūni
jimo Marija visą laiką svarstė įvy
kius su nuostaba ir džiaugsmu. Lan
kydama Elzbietą, kuri už trijų mėne
sių turėjo pagimdyti Joną Krikš

tytoją, Ji neištvėrė ir iš džiaugsmo 
garsiai prabilo: „Mano siela šlovina 
Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi 
Dievu, savo Gelbėtoju, nes Jis pa
žvelgė į savo nuolankią tarnaitę . 
Štai nuo dabar palaiminta mane va
dins visos kartos, nes didžių dalykų 
padarė man Viešpats" (Lk. 1, 47-49). 

Kai Marija po trijų mėnesių su
grįžo į Nazaretą, Juozapas, Jos su
žadėtinis, matė, kad Ji nėščia. Ma
rija niekam negalėjo pasiteisinti. Ji 
žinojo, kad niekas Ja nepatikės. Juo
zapas Mariją labai mylėjo. Žmogiš
kai kalbant, juodu atsidūrė dieviš
kos intrigos kelyje. Teisusis Juoza
pas jau buvo pasiryžęs Ją slapčia 
paleisti, bet angelo tarpininkavimu 
Juozapas gavo iš paties Dievo per
spėjimą, kad jis Mariją pasiimtų pas 
save. Didžiausią visos kūrinijos 
įvykį — Dievo įsikūnijimą ir visos 
istorijos įvykį žemėje — Kristaus už
gimimą, Dievas vykdė tyliai per Ma
riją. Juozapas ir Marija Kristaus už
gimimo naktį nebuvo verti gauti vie
tos užeigoje, o jie buvo tą naktį pa
saulio istorijos centre. Kristaus tylus 
užgimimas pakeitė visą žmonijos 
istoriją. Jėzus iš Nazareto, įsikūnijęs 
Dievo Sūnus, atnešė žmogišką pri
gimtį į Dievybės gyvenimą nepriei
namoje šviesoje. Šiandien tas pats 
Jėzus tyliai ateina ir atneša į geros 
valios sielas dievišką atgimimą. 

D Ė M E S I O ! 
Nesenia i a tvyko te , ieškote d a r b o a r buto , 

t a č i a u skelbt is laikraštyje b rang ia i ka inuoja? 
Ne b ė d a . DRAUGAS jusiį skelbimą išspausdins n e m o k a m a i . 

T e r e i k i a p a s k a m b i n t i te l . 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 ar 
u ž s u k t i { DRAUGO administraci ją adresu 

4 5 4 5 W 6 i St , Chicago, I i . 6 0 6 2 9 . 

Ąpreiįkf^as Aš esu Viešpaties tarnaite. 

• • — • • • • , . - i — - • 

SKELBIMAI 
• -

PASLAUGOS 
LIT TOVVING 

24/7 Čikagoje ir priemiesčiuose. 
Turime platforminį „truck", 

nuvežam iki dirbtuvių, 
paimame nuo greitkelio. 
T e l . 7 7 3 - 4 9 1 - 9 0 4 6 

SIŪLO DARBĄ 

CLEAN1NG PLANES ON O'HARE. 
LEGAL RESIDENTS ONLY. 
ALL SHIFTS, OVERTIME, 
$8.00/8.50 ON START. 

CALL SVETLANA (630) 286-7395 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, 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 J 

Darbu i reikalingi dažytojai , 
staliai su d a r b o pat i r t imi . 

Būtinai turėt i mašiną. 
Pageidaut ina , 

kad kalbėtu rusiškai . 
Te l . 847 -980-7887 . 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

IŠNUOMOJA 
VYoodridge išnuomojami 

1-2 mieg. naujai suremontuoti butai. 
1 mieg.—$670-5710; 

2 mieg. — $770-5810. 
1 mėnuo nemokamai. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

RI-.SHM VIIAI 
BR"KHtA<.l-

V I D A M . J"! 
SAKEVICIUS ,D" 

R e a l E s t a t e C o n s u l t a n t 

N e k i l n o j a m o j o t u r t o 
p i r k i m a s , p a r d a v i m a s 

708-889-2148 

MteMmzmmiiiZ 

Skelfc»imif s k y r i a u s 
t e l , l ~ 7 7 3 ~ S a S ~ ^ S O O 
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MOKYKIMĖS ANGLIŠKAI 

Paruošia Aušrelė Sakai ai t ė 

Ninety ninth lesson. (Nainti 
nainth leson) — Devyniasdešimt 
devinta pamoka. 
Christmas decorations (Krist
inas dekoreišians) — Kalėdiniai pa
puošimai. 
In my neighborhood most of the 
houses have beautiful Christ
mas decorations. (In may nei-
borbud moust af tha hauzes hev 
bjūtiful Kristmas dekoreišians) — 
Mano apylinkėje dauguma namų 
yra gražiai papuošti Kalėdoms. 
I enjoy driving around different 
neighborhoods, just to look at 
Christmas decorations. (Ai enžoi 
draiving around difrent neiborhuds 
džest tū luk ęt Kristmas dekorei
šians) — Man patinka pavažinėti po 
apylinkes ir pasižiūrėti įvairius 
kalėdinius papuošimus. 
There are countests, whose 
house is the prettiest on the 
block. (Thėr ar kantests, hūz hauz 
iz tha prityest an tha blak) — Ruo
šiami konkursai išrinkti gražiausią 
namą kvartale. 
Those big fir trees in peoples 
yards look so nice when they 
have Christmas lights. (Thouz 
big fir tšrys in pypls jards luk sou 
nais uen thei hev Kristmas laits) — 
Tos didelės eglės žmonių kiemuose 
taip gražiai atrodo, kai ant jų žiba 
kalėdinės švieselės. 
Did you see those big balloons, 
some have Santa Claus, others a 
Nativity scene in them? (Didž jū 
sy thouz big balūns, sam hev Sęnta 
Kloz, athers e Nativiti syn in them) 
— Ar tu matei tuos didelius balio
nus — kai kuriuose yra Kalėdų 
senelis, kituose prakartėlės? 
Yes, those are new this year, I 
plan to get one, when they go on 

sale after Christmas. (Jes, thouz 
ar njū this jyr, ai plen tū get uon 
uen thei gou an seil ęfter Kristmas) 
— Taip, jie šiemet nauji, aš ruošiuo
si vieną įsigyti, kai po Kalėdų at
pigs. 
That's when I buy my Christ
mas decorations, gift wrapping 
paper and Christmas cards. 
(Thęts uen ai bai mai Kristmas de
koreišians, gift reping peiper ęnd 
Kristmas kards) — Tuomet aš per
ku kalėdinius papuošalus, dova
noms vynioti popierių ir kalėdinių 
sveikinimų atvirukus. 
I add something new every 
year, that way it's not boring 
and not too expensive. (Ai ed 
samthing evri jyr, thęt uei its nat 
boring ęnd not tū ekspensive) — Aš 
kasmet ką nors pridedu, taip ne
pasidaro nuobodu ir ne per brangiai 
kainuoja. 
The children really enjoy heip-
ing decorate the Christmas 
tree, we put little treats for 
them under the tree. (Tha čildren 
ryly endžoi helping dekoreit tha 
Kristmas tšry, ui put litle tšryts for 
them ander tha tšry) — Vaikams 
labai patinka padėti puošti Kalėdų 
eglutę, mes po eglute jiems pade
dame dovanėles. 
Nice talking to you, but I have 
to finish my Christmas shop-
ping and hide the presents 
before the children come home 
from school. (Nais toking tū jū, 
bat ai hev tū finis mai Kristmas 
šaping ęnd haid tha prezents bifor 
tha čildren kam hom fam skūl) — 
Smagu su tavimi kalbėti, bet aš 
turiu pabaigti kalėdinius pirkimus 
ir paslėpti dovanas, kol vaikai ne
grįžo iš mokyklos. 

Margumynai 

BAISIEJI KALĖDŲ SENELIAI 
Vienas Didžiosios Britanijos vy

riausybės tinklalapis perspėja, kad 
Kalėdų seneliai mažiems vaikams 
gali sukelti išgąstį. Pasak jo, pan
tomimos taip pat gali sukelti vai
kams baimę, o tradiciniai švenčių 
žaidimai — pravirkdyti. „Mažes
niems vaikams itin būdinga plati 
baimių skalė. Labai mažus vaikus 
Kalėdų senelis gali išgąsdinti", — 
rašė mokytojams skirtas tinklalapis. 
Jame taip pat teigiama: „Pasisten
kite, kad jautrūs vaikai būtų netoli 
išėjimo. Apsilankymas pantomimų 

teatre kelia tą pačią grėsmę, todėl 
čia galioja tas pats patarimas. 

Margaret Morrisey iš Naciona
linės tėvų ir mokytojų asociacijos 
konferencijos pažymėjo: „Labai liūd
na, kad tapome tiek politiškai ko
rektiški, jog net mėginama išsklai
dyti Kalėdų senelio žavesį". Vėliau 
perspėjimai dėl Kalėdų senelio iš 
tinklalapio buvo pašalinti, o Švieti
mo ministerija nurodė, kad „tai nėra 
vyriausybės politika ir kad tai neat
spindi jos požiūrio". 

Elta 

Lietuvoje jau gili žiema: ir Orvidg sodybavietė padengta puriu sniego apklotu. 
Algimanto Žižiūno nuotrauka. 

Stuburo ir skausmo Kgos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Te l . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

Akiu ligų specialistai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Margumynai 

UŽDRAUDĖ MIRTI 
Prie San Paulo Biritiba Mirimo 

miesto taryba priėmė sprendimą, 
kuriuo jo gyventojams oficialiai 
„draudžiama mirti iki atitinkamo 
potvarkio". Draudimas, išdėstytas 
miesto gatvėse ir ant kapinių vartų 
iškabintuose pranešimuose skelbia: 
„Biritiba Mirimo gyventojams drau
džiama mirti, kol bus priimtas ati
tinkamas sprendimas. Mūsų miesto 
gyventojai privalo rūpintis savo 
sveikata, kad nepaliktų šio pasaulio, 
kol bus įrengtos naujos kapinės, 

kadangi senosiose pritrūko vietos", 
— rašoma dokumente. 

Tai akivaizdus miesto vadovų 
nevilties šauksmas ir protestas prieš 
San Paulo valstijos valdžios aplai
dumą, kadangi ji iš dalies turėjo 
finansuoti naujo nekropolio stei
gimą. „Būgštaujama, kad Biritiba 
Mirimo gyventojai pradės nepaklus
numo akcijas", — pareiškė miesto 
meras Robert Pereira da Silva. 

PAR-EIta 

GYVENTOJAI MAŽĖJA DEL NESVEIKO 
GYVENIMO 

Siekdami, kad būtų išspręsta 
demografinė krizė ir išsaugotas eko
nomikos augimas, Rusijos gyventojai 
privalo mažiau gerti alkoholio ir ma
žiau rūkyti, taip pat sveikiau mai
tintis ir gyventi. Taip neseniai pas
kelbė Pasaulio bankas. 

Pasaulio banko pranešime tvir
tinama, kad dėl demografinės krizės 
Rusijoje gyventojų skaičius kasmet 
sumžėja 750,000. Dėl šios priežas
ties ateityje gali nukentėti rusų 
gyvenimo kokybė. 

„Rusija nepajėgs varžytis su ki
tomis Didžiojo aštuoneto (G8) valsty
bėmis, jei nepadės spręsti gyventojų 
skaičiaus mažėjimo ir prastos svei
katos apsaugos klausimų, — Mask
voje sakė Pasaulio banko Ru-sijos 

sveikatos programos vadovas 
Patricio Marąuez. — Mūsų skaičia
vimais, jei dabartinis mirtingumo 
lygmuo išliks pastovus per atei
nančius 50 metų, Rusijos Federaci
joje gyventojų sumažės 30 proc." 

Rusijoje gyventojų sparčiai ma
žėti pradėjo paskutiniaisiais Sovietų 
Sąjungos gyvavimo metais, o nuo 
1993 metų jų sumažėjo 6 milijonais. 
Ekspertai išskiria dvi gyventojų 
skaičiaus mažėjimo priežastis: 
krentantis gimstamumas ir aukštas 
darbingo amžiaus vyrų mirtingumas 
dėl paplitusio alkoholio vartojimo. 
Rusas vidutiniškai gyvena 66 me
tus. Palyginimui: vidutinis vokiečio 
amžius — 78 metai. 

(VK) 

BRANGUS KALĖDINIS PYRAGAS 
Kalėdinį pyragą, pretenduojantį 

būti brangiausiu kepiniu, iškepė 
Japonijos konditeriai. Pyragas, ku
ris, vietoj tradicinio papuošimo vai
siais, buvo inkrustuotas 223 brilian
tais, kainuos maždaug tiek pat, kiek 
nebrangi vila — 1 mln. svarų. 

Pasak vienos Tokyo kepyklų, 
kur įgavo formą ši kulinarijos ir 
juvelyrinio meno simbiozė, vien šio 
kūrinio sukūrimo sąvokai sukurti 
sugaišta pusė metų. Dar mėnesio 
reikėjo sumanymui įgyvendinti — 
iškepti ir papuošti, kaip rašo britų 
dienraštis „The Times". 

Dabar pyragas eksponuojamas 
Tokyo nacionaliniame muziejuje 

tarp 17 autorių fantazijų deimantų 
tema ekspozicijoje „Deimantai: gam
tos stebuklas". Kai prasidės katalikų 
Kalėdos ir brangiu pyragu bus pa
sigėrėję grožio vertintojai, kepinys 
bus parduotas. 

Japonijos konditeris tikina, kad 
iki to laiko pyragas dar bus šviežias, 
visai toks pat, kaip ir kiti kalėdiniai 
pyragai. 

„Naudojimo instrukcijoje" jis 
nurodo, kad, prieš valgant pyragą, 
deimantų trupinėlius būtina atsar
giai iškrapštyti. Taigi, pirkėjui, 
matyt, nekils klausimas, ką veikti 
per šventines atostogas. 

BNS 

http://www.Hlinoispain.com
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TEJA KLAJ DOS GRAŽ! ŠVENČIU DOVANA 

Pasveikinkime savo 
draugus, pažįstamus, 

gimines su 
Šv. Kalėdomis 
ir artėjančiais 

Naujaisiais metais. 

Tam tiks gražus 
kalėdinis atvirukas, 

JI galite įsigyti 
„Draugo" krautuvėlėje. 

Krautuvėlė dirba nuo 
8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. 

po pietų. 

jeigu negalite 
atvykti, 

skambinkite 
tel. 

773-585-9500 
ir užsisakykite. 
Atvirukus jums 
atsiųs į namus. 

Atviruko su 
voku kaina — 

1 dol. 

m v e m i J A 

ALTV NAUJIENA!!! 
Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai. dienos 

per Čikagos 48 kanalą, 

o nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio ir 
per Comcast Cable 248 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 

ALTV laidas gali maty t i Rockfordo mies to (Illinois) l ietuviai per 
33 televizijos kanalą, o nuo rugsėjo 1 d. ir per Comcast Cable. 

Informacija te ik iame: 
ALTV telefonu 708-839-9022 

al tv@comcast .net 
14911 127 th Street, Lemon t U. 6<>4 į9 

LIETUVIU FONDO NARIAMS 
Per daugel metų buvo įprasta, 

kad Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
LF valdyba paruošdavo ir išsiuntinė-
davo visiems fondo nariams dovaną 
— ateinančių metų kalendorių. 

Paskutiniu laiku atsirasdavo vis 
daugiau fondo narių, kurie pradėjo 
tos dovanos nevertinti, nes kalendo
rių gauna kiekvienas „Draugo" dien
raščio skaitytojai, o dauguma jų yra 
fondo nariai. Kiti gauna iš kitų šal
tinių, todėl susidaro kalendorių 
perteklius. 

Šiais metais vietoj 2006 metų 
kalendoriaus fondo nariai gaus mag
netinę trispalvę su LF logo. Tai 
nauja LF idėja. Ji turės ir tam tikrą 
LF reklaminę paskirtį. Trispalvė su 
LF logo graži, kiekvienas pamatęs 
atkreips į ją dėmesį. 

Gruodžio 10 d., penktadienį, 9 
vai. ryto PLC Lemonte buvo su
sirinkęs gražus būrys LF darbuoto
jų, talkininkų, kurie LF valdybos 
paruoštą medžiagą sudėjo į vokus, 
nuvežė į paštą. Tai LF švenčių 
dovana, kurią gaus kiekvienas fondo 
narys dar prieš artėjančias Šventas 
Kalėdas ir Naujuosius Metus. 

Malonu paminėti, kad tą darbą 
atliko: dr. Antanas ir Alė Razmai, 
Sigita Balzekienė, Vaclovas ir Asta 
Kleizos, Vytas Vaitkus, Asta Čiup-
linskienė, Agutė Tiškuvienė, Stasys 
Džiugas ir Laima Petroliūnienė, LF 

administracijos vedėja, kuri tam 
darbui vadovavo ir pati dirbo. 
Darbui gerokai įpusėjus, LF admi
nistratorė visus pavaišino cepelinais 
iš ,,Bravo" kavinės. 

Gražus savanoriškas darbo pa
vyzdys. Nepaisant kokias pareigas 
asmuo užima fondo valdyboje ar 
taryboje, visi atėjo dirbti savano
riais, siekdami to pačio tikslo, kad 
fondas augtų finansiškai ir didėtų 
naujų narių skaičiumi. 

St. Džiugas 

Geriausia kalėdinė dovana 
DRA UGO prenumerata! 

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

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, vaistija, zip code 

mailto:altv@comcast.net
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n memonam 
Apniukusią lapkričio dieną 

Klaipėdą pasiekė liūdna žinia — to
limoje Australijoje, Sidnėjuje, užgeso 
Klaipėdos krašto dukra Ona Marta 
Borchertaitė-Barzdienė. Šios lietu
vininkės gyvenimo vingiuose atsi
spindi visi skaudūs dvidešimtojo 
amžiaus Klaipėdos krašto politi
niai—ekonominiai įvykiai. 

Ona Marta gimė 1912 m. ba
landžio 1 d. Gvildžių dvaro savi
ninkės Urtės Krežiūtės-Gvildienės 
antroje santuokoje su Endriumi 
Borchertu. 

Mergaitė užaugo ir brendo ap
linkoje, kurioje skleidėsi stiprus 
lietuvybės žiedas ir slėpinga Vy
dūno dvasia. Vaikystėje ją supo 
lietuviškojo jaunimo dainos ir 
Joninių laužai ant gretimo Gvildžių 
piliakalnio. Į atmintį įsirėžė 1923 
metų sausio įvykiai. Tai jos motina 
Urtė Borchertienė priglobė sukilimo 
dalyvius ir parodė jiems kelią į 
Klaipėdą. Kaip daugelis lietuvi
ninkų vaikų, Ona Marta mokėsi 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimna
zijoje. 

1938—1940-ieji metai ir vėlesni 
įvykiai negailestingai pakeitė visos 
šeimos ir artimųjų gyvenimus. 

Jos tėvas — Endrius Borchertas, 
žymus lietuvininkų politikos ir 
visuomenės veikėjas, verslininkas, 
buvęs Klaipėdos direktorijos pirmi
ninkas, nacių suimtas ir ištremtas 
iš gimtojo krašto, po karo, 1945 me
tais NKVD vėl suimtas ir nuteistas 
kalėti, 1957 metais mirė ir palaido
tas Kazachstane, Karagandoje. 

Jos motina — Urtė Borchertienė 
su sūnumi Reiniu 1949 metais 
ištremta į Sibirą, 1951 metais mirė 
Ust-Abakane, ten ir palaidota. Pa
leistas iš tremties brolis emigravo į 
Vokietiją, ten mirė 1993 metais, 
palaidotas Miunchene. 

Ona Marta Borchertaitė 1932 
metais ištekėjo už Alfonso Barzdžio, 
Lietuvos aviacijos, vėliau — pasienio 
tarnybos karininko, 1941 meta is 
priėmė lemtingą sprendimą — emi
gruoti iš Lietuvos. Tik taip, pasi
naudodama sausio 10 d. pasirašyta 
sutartimi, galėjo ištraukti iš NKVD 
kalėjimo suimtą vyrą ir išvengti tėvų 
likimo. 

1949 metais Barzdžių šeima 
emigravo iš DP stovyklos į Austra
liją, apigyveno Brisbane, vėliau — 
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Ona M„ Borchertaitė-Barzdienė. 

Sidnėjuje. Toli nuo gimtinės užaugo 
trys vaikai, subrendo penki anūkai. 
Vos Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, Ona Marta Barzdienė sku
bėjo į gimtinę — Gvildžius. Sunku 
įsivaizduoti, ką ji jautė vietoj gra
žios, rūpestingai prižiūrėtos tėvoni
jos pamačiusi suknežusius pastatus 
ir apšnerkštą kiemą. Vandens 
gurkšnis iš gimtinės šulinio nenu
maldę troškimo dar kartą ją ap
lankyti. Nebespėjo. Metų našta ir 
klastinga liga buvo greitesnė. 

Ona Marta Bochartaitė-Barz-
dienė mirė Sidnėjuje 2005 m. lap
kričio 18 d. Jos pelenai palaidoti 
Rookwood Memorial Gardens and 
Crematorium (lietuvių sekcijoje) 
greta 1972 metais mirusio vyro pe
lenų. 

Jos prisiminimą ir lietuvybę, 
išlaikytą per visą dvidešimtąjį am
žių, liko ištikimai saugoti vaikai 
Nijolė Stelmokienė (Čikagoje;, Jūra
tė Ivinskienė ir Arvydas Barzdys 
(Sidnėjuje) su šeimomis. 

Doc. dr . A. Arbušauskai tė 
Klaipėda 

ATITAISOME IR PAKARTOJAME 
Pakartojame šeštadienį, gruo

džio 10 d., išspausdintą straipsnelį, 
nes jame buvo išspausdinta ne ta 
nuotrauka. Už klaidą atsiprašome 
autorės ir a"̂ a Onos M. Borcher-
taitės-Barzdienės artimųjų. 

SALIKAS PRISIDERINA PRIE 
ŠEIMININKO 

Jokio mados pojūčio neturintiys 
žmonės dabar gali per daug nesi
rūpinti, kad žiemą jų šalikas netiks 
prie kitų drabužių — mokslininkai 
sukūrė tokį šaliką, kuris automa
tiškai keičia spalvą, prisitaikydamas 
prie rūbų. Spalvą keičiantis šalikas, 
dar vadinamas šaliku—chameleonu, 
buvo sukurtas Keio universitete 
Tokyo (Japonija). Kūrimui vadovavo 
mokslininkas Akira Wakita. 

Į šaliko audinį yra įausti šviesą 
skleidžiantys diodai, kuriuose yra 
geltoni, raudoni ir mėlyni taškai. 
Kiekvieno diodo tipo šviesumas 
apsprendžia bendrą šaliko spalvą. 

Nedidelis, šalike esantis, jutiklis 
taip pat padeda nustatyt i arti
miausių drabužių spalvą. Tuomet 
mikrokompiuteris parenka šalikui 
tinkamą spalrq r ją pritaiko. 

„Numatyta, kad mikrokompiu

teris šalike nustatys spalvą, atitin
kančią gaunamus duomenis", — 
sakė A. Wakita. 

Tai reiškia, kad jei, pavyzdžiui, 
žmogus dėvi tamsų rūbą, tai šalikas 
nusidažys skoninga šviesiai mėlyna 
spalva. ,.Spalvų derinimo tipas nu
statomas automatiškai", — sakė 
mokslininkas. 

Jei dėvėtojas nori atrodyti ryš
kiau, šaliko kompiuterį galima nu
statyti taip, kad jis sudarytų ir la
biau neįprastus spalvų derinius. 
,,Teoriškai šalikas gali pagaminti 
4,000 spalvų. Tiesa, skirtumas ne 
visuomet bus pastebimas žmogaus 
akimi, — sakė A. Wakita. 

Šalikas buvo pademonstruotas 
Tarptautiniame dėvimų skaitmeni
nių įrenginių simpoziume Osaka 
mieste 2005 m. spalio mėnesį. 

BNS 
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IRENA TRUŠKŪNIENĖ 

ŠMIDTAITĖ 
Gimusi 1915 m. Vilniuje, Lietuvoje, savo žemišką kelionę 

užbaigė 2005 m. gruodžio 11d. Glendora, CA 
Liūdi sūnus Kęstutis, dukra Jūratė, anūkai Kristina, Nijolė 

ir Kristofas. 
Velionė buvo a.a. Juozo Truškūno žmona. 
Norinčius atsisveikinti su a.a. Irena, maloniai prašome susi

rinkti šeštadienį, gruodžio 17 d. 10 vai. r. Šv. .Kazimiero lietu
vių kapinių koplyčioje, kur įvyks laidotuvių apeigos. 

Tegul ilsisi ji ramybėje... 

Nuliūdusi še ima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

Mūsų mylimai 

A t A 
ELENAI RUKUIŽIENEI 

išėjus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui 
ČESLOVUI, broliui ROBERTUI PETROKUI, jo 
žmonai DANUTEI, giminėms Amerikoje ir Lietuvoje, 
ir kartu su jais liūdime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 
Irena Beinoris 

Leonidas ir Praurimė Ragai 
Irena Rasienė 

Nuoširdžiam žodžio menininkui 

A t A 
RIMVYDUI ŠILBAJORIUI 

iškeliavus Amžinybėn, žmoną MILDĄ, šeimą ir brolį 
ALGIRDĄ, širdingai užjaučiame. 

Karašų šeima 

A t A 
STASIUI ŽYMANTUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai PRANU-
TEI, vaikams bei jų šeimoms. 

Liūdime kartu su jumis. 

Pasaulio lietuvių centro valdyba ir 
Bingo talkininkai 

Margumynai 

Kompiuteris — mirties priežastis 
Pietų Korėjoje vėl mirė vyras, 

ištisas dienas beveik be perstojo lei
dęs prie kompiuterio. 

Kaip pranešė televizija, 38 metų 
korėjietis dešimt dienų vienoje inter
neto kavinėje žaidė kompiuterinius 
žaidimus. Paskutinį kartą jis tai da
rė 31 valandą be pertraukos ir ket
virtadienio vakarą greičiausiai del 
išsekimo susmuko prie ekrano. Gydy
tojai mano, kad vyrą ištiko infarktas. 

Anot interneto kavinės darbuo

tojų, vyriškis pastarosiomis dieno
mis maitinosi tik makaronais. 

Tai ne pirmas atvejis, kai aistra 
kompiuteriui Pietų Korėjoje baigėsi 
mirtimi. Rugpjūtį po dviejų neper
traukiamo žaidimo dienų prie- kom
piuterio mirė 28 metų vyras. 

Pietų Korėjoje internetiniai žai
dimai yra mėgstamas laisvalaikio 
leidimo būdas. Dauguma interneto 
kavinių veikia visą parą. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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• Dr. E d m u n d a s L e n k a u s k a s , 
gyv. Cinncinati, OH, mirė 2005 m. 
gruodžio 13 d. Nuliūdusi liko žmona 
Milda, gausi šeima ir lietuviška vi
suomenė, kurios veikloje jis aktyviai 
reiškėsi. 

• B r o n i u s Juodel is praneša, kad 
dėl pašlijusios sveikatos nedelsiant 
pas i t raukia iš visų organizacijų 
veiklos ir nutraukia visus savo įsi
pareigojimus. Kaip žinome, B. Juo
delis buvo ypač svarbus Draugo fon
do ir Valdovų rūmų paramos fondo 
variklis. 

• „Drauge" p r e k i a u j a m a k a l ė 
daičiais. Norintiems įsigyti prane
šame, kad „Draugo" krautuvėlė dir
ba nuo 8:30 vai. r. iki 4:30 vai. p.p. Tuo 
pačiu galėsite nusipirkti ir kalėdinių 
atvirukų, kurių pasirinkimas tikrai 
didelis. Kviečiame apsilankyti. 

• Artėja Kalėdos ir Naujiej i 
metai. Geras sumanymas savo drau
gus, gimines, pažįstamus pasveikin
ti per „Draugą". Savo laiškus su 
sveikinimo tekstu ir 20 dol. čekį 
siųskite „Draugo" administracijai. 
Mielai išspausdinsime Jūsų sveiki
nimus mūšų dienraštyje. 

• G r u o d ž i o 16 d., penktadienį , 7 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus kviečia pamaty t i ir pasi
klausyti vyrų, moterų, vaikų, mišrių 
chorų, pučiamųjų instrumentų or
kestrų, užsienio lietuvių chorų įs
pūdingos programos nuostabioje 
Vilniaus Vingio parko aplinkoje. 
Filmo trukmė 2 vai. Įėjimas ne
mokamas. Muziejaus adresas: 6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. 
Muziejus dirba nuo 10 vai. r. iki 4 
vai. p.p. Tel. pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

• L S S „Sietuvos" vyr. skaučių ir 
skautininkių draugovės Kūčios 
įvyks gruodžio 17 d. 1 vai. p.p. 
Woods Edge klubo patalpose, 11140 
Northwest Rd., Palos Hills, IL. Visos 
sesės kviečiamos dalyvauti su uni
formomis. Programoje — naujumo ir 
malonios kalėdinės nuotaikos. 

• P e d a g o g i n i s l i tuanist ikos ins
t i tutas tęsia gražią tradiciją — švęs
ti Kūčias draugų būry. Šiais metais 
Kūčias ruošiame šeštadienį, gruo
džio 17 d., 12 vai. p.p. Į šventę ateiti 
maloniai kviečiame studentus, jų 
šeimų narius, instituto bičiulius ir 
rėmėjus. 

• Pas i i l go te g r a ž a u s š v e n t i n i o 
vakaro visai Jūsų šeimai? Kvie
čiame gruodžio 17 d. 6 vai. v. atvyk
ti į PLC Lemonte, kur įvyks pirma
sis vaikų teatralizuotos šokių gru
pės (vadovė Rūta Mačiulienė, balet-
meisterė Sandra Krumhort) Kalė
dinis koncertas. Koncerte dalyvaus 
Kalėdų senelis, o visų dalyvaujančių 
laukia siurprizas. Įėjimas — 10 dol., 
vaikams iki 2-jų metų — nemokamai. 

• š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje gruodžio 17 d., 
šeštadienį, išpažinčių bus klausoma 
nuo 3:30 vai. p.p. iki 4:45 vai. p.p. 
Gruodžio 21 d., trečiadienį, 6 vai. v. 
vyks Švč. sakramento adoracijos 
valandėlė, Eucharistijos garbinimo 
pamaldos ir Gyvenimo kelionės ap-
n.a^tvnut- pne Euchan>t:n;o Jėzaus 
- \ pa!a:rr.irr.mu. Nuo T va! v ik; 9 
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nimo pamaldų užbaigimas. Kūčių ir 
Šv. Kalėdų dieną išpažinčių nebus 
klausoma, todėl nuoširdžiai prašo
me paruošti savo širdis Advento 
kelionės dienose. 

• U n i o n Pier Lietuvių draugija 
rengia tradicines kūčias sekmadie
nį, gruodžio 18 d., 3 vai. p.p. (Michi-
gan laiku). Kūčios įvyks Šventos 
Marijos parapijos salėje, 718 W. Buf-
falo St. (Hwy 12), New Buffalo. Visi 
apylinkės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir prisidėti prie šventės. 
Tel. pasiteiravimui: 269-469-4477 
(Regina Vaitkienė). 

• G r u o d ž i o 18 d., sekmadienį , 
Cicero Šv. Antano parapijos salėje 
įvyks prieškalėdinis pabendravi
mas, kurį rengia Cicero LB valdyba. 
Rengėjai kviečia po 9 vai. r. Mišių 
užsukti į parapijos salę pasiklausyti 
parapijos gražiabalsių choristų, va
dovaujamų Vilmos Meilutytės. Adven
to tema kalbės Aldona Zailskaitė. 

• G r u o d ž i o 18 d. po l ietuviškų 
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto prasidėjimo bažnyčios para
pijos salėje bus vaidinimas vaikams 
„Kalėdų pasaka" ir susitikimas su 
Kalėdų seneliu. Kviečiame visus 
vaikučius. Gruodžio 24 d. 7 vai. v. 
visi parapijiečiai yra kviečiami prie 
parapijos Kūčių stalo. 

• S e k m a d i e n į , gruodžio 18 d., 
5 vai. v. visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus, 6500 S. Pulaski Rd. Čika
goje, pokylyje. Iškilmingos vakarie
nės metu Mary Krauchunas bus įteik
tas „Metų žmogaus" apdovanojimas. 

• G r u o d ž i o 18 d., sekmadienį , 
tuoj po 1 vai. šv. Mišių Šv. Onos baž
nyčioje, Beverly Shores lietuvių klu
bas kviečia į Kalėdinį pabendravimą. 

• N u o s t a b i o s še imininkės gami
na tradicinius kūčių valgius Atei
tininkų kūčių šventei, kuri įvyks 
gruodžio 18 d. 1 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Visi norintys dalyvauti malo
niai kviečiami. Laukiame visų. Re
gistruotis pas Oną Daugirdienę tel. 
630-325-3277. 

• W a u k e g a n — Lake County apy
linkėje lietuviškas šv. Mišias aukos 
kun. Gediminas Jankūnas iš Pa
nevėžio. Sekmadienį, gruodžio 18 d., 
1:30 vai. p.p. Mišios vyks St. Mary of 
the Lake/Mundelein seminarijos 
bažnyčioje, 1000 E. Maple Ave., 
Mundelein, IL 60060. 

• P a s a u l i o L ie tuv ių centro 
(Lemonte) renginių komitetas visus 
maloniai kviečia į kalėdinį paben
dravimą su kūčių valgiais PL centro 
didžiojoje salėje gruodžio 18 d. 12:30 
vai. p.p. Norintys užsisakyti stalus, 
prašome skambinti Aldonai tel. 708-
448-7436. 

• L ie tuvos d u k t e r y s praneša , 
kad švenčių laikotarpyje (gruodžio 
19 d. — sausio 3 d.) Nameliuose ne
bus budima. 

• M a r ą u e t t e Park l ietuvių namų 
savininkų draugija kviečia visus 
narius ir svečius į Kūčias, kurios 
rengiamos trečiadienį, gruodžio 21 
d. 3 vai p.p. _Seklyčioje", 2711 W. 
Tlth Street. Čikagoje. Vietas užsi
sakyti galite iki gruodžio 15 d. pa
skambinę tel 773-737-2795 va-
Karai.- arba 70h-952-0853. 

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI 

Nuoširdžiai sveikiname draugus bei pažįstamus švenčių proga, 
linkėdami visiems sveikatos ir Dievo palaimos. 

Regina. Vincas ir Vytautas Vaitkai 
New Buffalo, MI 

* # # 
Sveikinu visus savo draugus ir pažįstamus su šventom Kalėdom ir 

linkiu gerų 2006-ųjų metų! 
Jura Gvidienė 

Bronius ir Ramunė Juodeliai, Darien, IL, sveikina su šv. Kalė
domis gimines, draugus ir pažįstamus ir linki geriausių, sveikiausių 
2006-ųjų metų! 

* # # 
Lietuvių Amerikos Romos Katalikių Moterų draugijos 

3-čioji kuopa sveikina „Draugą" šv. Kalėdų proga ir dėkoja už visuo
met mielai atliekamus,, patarnavimus, spausdinant pranešimus apie 
LARK Moterų draugijos veiklą. 

Kartu su sveikinimais atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". 

Šventų Kalėdų ir Naujųjų — 2006 — Metų proga Halina 
Bagdonienė sveikina savo gimines, draugus ir pažįstamus. 

* * * 
Praurimė ir dr. Leonidas Ragai linki prasmingų šv. Kalėdų ir 

sveikų Naujų metų. 

* * * 

Linkime draugams, giminėms ir pažįstamiems linksmų Kalėdų ir 
laimingų, sveikų 2006-ųjų metų. 

Elena ir Kazys Majauskai 

* # $ 
Nuoširdžiausi sveikinimai „Draugui" šv. Kalėdų proga ir geriausi 

linkėjimai. 
JAV LB Michigan apygardos vardu siunčiu „Draugui" 100 dol. 

auką. Esame labai dėkingi už Jūsų paslaugas mūsų renginiams. 
Liuda Rugienienė 

LB Michigan apygardos pirmininkė 

• Š v č . Mergelės Marijos N e k a l t o 
prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 
44th Street, Chicago, IL 60632, 
Advento susikaupimas (rekolekcijos) 
bus gruodžio 21 d., trečiadienį, ir 22 
d., ketvirtadienį, 9 vai. r. Gruodžio 
23 d. - 8 vai. r. Po kiekvienų Mišių 
bus klausoma išpažinčių. Misijas 
praves kun. Vaidotas Labašauskas . 
Kalėdų nakties (Piemenėlių) šv. 
Mišios bus aukojamos gruodžio 24 d. 
10 vai. vakaro. Laukiame visų. 

• G r u o d ž i o 24 d., Kūčių v a k a r ą , 
5 vai. v. Jėzuitų koplyčioje prakar -
tėlės pašventinimas, Bernelių — pie
menėlių šv. Mišios. Po pamaldų ka
lėdaičių laužymas ir sveikinimai. 
(Vakaro Mišios užsiskaito už sekma
dienį). Pamaldoms vadovaus jėzuitų 
provinciolas tėvas Aldonas Gudait is , 
SJ. Gruodžio 25 d. (Kalėdos) šv. 
Mišios — 10:30 vai. r. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos šv. Mišių tva rkaraš t i s 
šventinėms dienoms. Gruodžio 24 d., 
Šv. Kūčių dieną, 7:30 vai. r. (lietuvių 
kalba); 8:30 vai. r. (anglų kalba); 5 
vai. p.p. - Vaikų Mišios (anglų kal
ba), 12 vai. r. (vidurnaktį) Bernelių 
Mišios (lietuvių kalba). Gruodžio 25 
d., Šv. Kalėdų dieną, 9 vai. r. (anglų 
kalba); 10:30 vai. r. (lietuvių kalba), 
12:15 vai. p.p. (anglų kalba). 

• Linksmas Naujųjų M e t ų su 
tikimas gruodžio 31 d. Šaulių namu
ose, 2417 W. 43rd Street. Chicago. 
Pradžia S vai. v. šilti ir šalti pa
tiekalai, vynas, šampanas ir links
ma J. Domarko muzika iki paryčių. 
Rengia Vyt. Didžiojo šaulių ir Gen. 
T. Daukanto juru šaulių kuopos 

Auka 40 dol. Tel. pasiteiravimui: 
773-523-7205. 

• A r jau tur i te pakviet imą kur 
sutikti Naujuosius? Dar ne? Tai kvie
čiame mes — Pasaulio lietuvių cen
t ras , Lemont. Kokteiliai, šventinė 
vakarienė, šokiai, skambant grupės 
, .Kaukas" muzikai, ypatinga nuotai
ka ypatingų žmonių rate. Gruodžio 
31 d. 8 vai. v. PLC didžiojoje salėje. 
Kaina asmeniui — 75 dol., vaikui — 
25 dol. (įskaitant auklę ir maistą). 
Užsakymai priimami telefonu 630-
257-8787 (Diana arba Rasa). 

• J a u n i m o centro jėzui tų koply
čioje sausio 7 d. 10:30 vai. r. per 
Mišias ir po jų kalėdinis vaikų kon
certas „Dovana kūdikėliui Jėzui". 
Apsilankys ir Kalėdų senelis. Ma
loniai kviečiame dalyvauti. 

• L i e t u v i ų fondas gavo stambų 
įnašą — 1,000 dol. iš Vytauto Bi-
kulčiaus, Sunnyvale, CA. Džiaugia
mės, kad „Naujųjų narių" metai yra 
derlingi įnašais ir nariais . Kvie
čiame visus įsijungti į LF šeimą. LF 
adresas: 14911 127th Street, Le
mont, IL 60439, tel. 630-257-1616. 

*r**'T*?r'Trr'Trr~*m*^mm 

Skelbimas 
Namams pirkti paskolos 

duodamos mažais mėnesiniais 
įmokėjimais ir prieinamais 

nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747 


