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Laisvės gynėjai pagerbti tradiciniu bėgimu

Bėgimo dalyviai artėja prie finišo.
Vilnius, sausio 9 d. (ELTA) —
Sekmadienio vidudienį sostinėje įvyko penkioliktąjį kartą rengiamas
tradicinis tarptautinis pagarbos bė-

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

girnas „Gyvybės ir mirties keliu",
skirtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę
atminimui,
Šia tradicija pagerbiamas Lore

tos Asanavičiūtės, Virginijaus Drus
kio, Dariaus Gerbutavičiaus, Rolan
do J a n k a u s k o , Rimanto Juknevi
čiaus, Alvydo Kanapinsko, Algiman
to Petro Kavoliuko, Vytauto Konce
vičiaus, Vido Maciulevičiaus, Tito
Masiulio, Alvydo Matulkos, Apolina
ro Povilaičio, Igno Simulionio, Vy
tauto Vaitkaus atminimas.
Bėgimo dalyviai pradėjo nuo An
takalnio kapinių, kur prieš tai padė
tos gėlės ant 1991 metais žuvusių
Laisvės gynėjų kapų, ir finišavo prie
televizijos bokšto Karoliniškėse. De
vynių kilometrų t r a s a nusidriekė
Kuosų, Jūratės, L. Sapiegos, Anta
kalnio, Žirmūnų, Šeimyniškių gat
vėmis, Konstitucijos prospektu, Nar
buto gatve, Laisvės prospektu, L.
Asanavičiūtės, A. Kavoliuko, Sausio
13-osios gatvėmis.
Krašto apsaugos ministerijos
k a r t u su Lietuvos bėgimo mėgėjų
asociacija organizuotas pagarbos bė
gimas nėra varžybos, nebuvo nuga
lėtojų ir prizininkų, tačiau visi daly
viai apdovanoti prizais ir atminimo
dovanomis.
Pagarbos bėgimu pagerbti Lais
vės gynėjus pasiūlė Lietuvos bėgimo

Šalies v a l d i n i n k ų a r m i j a — vis gausesnė
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) —
Baigiantis 2005 metams Vyriausybė
nutarė dar padidinti ir taip nemažą
valstybės tarnautojų skaičių.
Nuo šių metų pradžios daugiau
kaip šimtu darbuotojų pasipildys
Krašto apsaugos, Aplinkos, Vidaus
reikalų, Kultūros ministerijos ir ki
tos valstybės institucijos, rašo dien
raštis „Lietuvos žinios".
Praėjusį pavasarį Vyriausybės
nutarimu valstybės tarnautojų pa
daugėjo beveik 500. Aiškindami, ko
dėl tokiais tempais reikia didinti val
dininkų skaičių, visų institucijų va
dovai motyvuoja Europos Sąjunga

(ES).
Pasak aplinkos ministro Arūno
Kundroto, jo vadovaujamai ministe
rijai reikia daugiau darbuotojų, nes
„keičiasi ir griežtėja E S teisė".
„Iš Ūkio ministerijos perimame
dalį Nemaisto produktų inspekcijos
specialistų. Taip pat stiprinama Ap
linkos apsaugos agentūra i r Jūrinių
tyrimų centras", — aiškino minis
tras.
Anot jo, daugiausia naujų spe
cialistų reikės sritims, susijusioms
su cheminėmis medžiagomis.
Kultūros ministerijoje daugiau
sia naujų etatų bus skirta Kultūros

paveldo departamentui (KDP). Pa
sak departamento vyriausiosios spe
cialistės ryšiams su visuomene Auš
ros Dulevičiūtės, KPD priskirtos
naujos funkcijos, todėl joms atlikti
būtini papildomi etatai.
„Planuojama stiprinti Paveldotvarkos, Kontrolės ir Edukacijos sky
rius. Numatoma steigti kultūros ver
tybių registrą. Atsižvelgiant į ekono
minę Kauno ir Klaipėdos miestų
plėtrą ketinama stiprinti Kauno ir
Klaipėdos teritorinius padalinius",
— sakė A Dulevičiūtė.
Krašto apsaugos ministras Gedi
minas Kirkilas
Nukelta į 6 psl.

mėgėjų asociacijos prezidentas Ro
mas Bernotas, kai 1991 metų sausį
sovietų kariuomenė užėmė Radijo ir
televizijos p a s t a t u s bei Televizijos
bokštą.
Tuomet k a r t u s u kolegomis jis
organizavo protesto bėgimą iš Pa
langos į Vilnių. Atbėgę į sostinę prie
Radijo ir televizijos pastato Simono
Konarskio gatvėje jie surengė mitin
gą, kuriame buvo įsipareigota ir to
liau organizuoti „Gyvybės ir mirties
kelią".

Šiame
numeryje:
Sveikatos klausimais.
Kas veža, tam ir krauna.
Ar apginsime teisę gimti.
Lietuvių telkiniai:
Philadelphijos lietuviai
žengia į 2006-uosius
veiklos metus.
Mūsų daržai ir darželiai.
Naujas „Varpas".
Mes šaunūs. Valio!
Išėjusius prisimenant.
Paroda, išvyktant į
Lietuvą.
Prisiminti ir pagerbti.
„Dainavos" koncertas.
Valiutų santykis
1 USD — 2.852 LT
1 EUR — 3.452 LT
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„Valstiečių" f r a k c i j ą p a l i k o J. Ramonas

tas.

Savo ruožtu Valstiečių liaudi
ninkų frakcijos seniūnė Aldona Staponkienė tvirtino, kad kolegos pasi
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Jonas Ramonas

t r a u k i m a s nėra didelis nuostolis.
„Sis žmogus frakcijai nieko gero ne
duodavo", — teigė parlamentarė.
„J. Ramonas buvo labai pasyvus
frakcijos darbe, vengė aktyvesnės
veiklos, — kalbėjo seniūnė. — Mes
sulaukdavome net Seimo vadovybės
pastabų dėl jo pasyvumo plenari
niuose posėdžiuose. Turėjome daug
problemų ir dėl J . Ramono veiklos,
kuri nesusijusi su Seimu, — darbu
šeimos ūkyje, įvairiais skandalais".
Paties J. Ramono apie savo
sprendimo motyvus kol kas nepavy
ko paklausti — parlamentaras savo
tarnybinio telefono nekelia.
Prieš kurį laiką „valstiečių" gre
t a s paliko Konstitucijos komisijos
pirmininkas Rimantas Smetona.

EWSPAP

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) —
Valdančioji parlamentinė Valstiečių
liaudininkų frakcija dar labiau su
mažėjo — iš jos nusprendė pasi
traukti Seimo narys Jonas Ramo
nas. Apie tai pirmadienį buvo infor
muota Seimo valdyba. Šią žinią per
spaudos konferenciją pranešęs So
cialdemokratų frakcijos seniūnas
Juozas Olekas pripažino, kad pasta
rasis praradimas valdančiąją dau
gumą privers dar labiau sutelkti jė
gas, norint priimti vienokius ar kito
kius sprendimus.
„Teks įtempti visas jėgas toli
mesniam glaudžiam darbui, kad vie
no žmogaus praradimas būtų kom
pensuojamas intensyvesniu darbu,
nei iki šiol", — teigė socialdemokra-
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SVEIKATOS KL
BUSIMAIS

Dalios patiarimai:
kas Jieniška, bet nepaprasta
Dalia Matijoškienė, gydytoja
kosmetolog i iš Vilniaus, su „Draugo"
skaitytojon is sutiko pasidalyti savo
žiniomis ir patirtimi, įgyta studijuojant, dirbai t grožio salonuose (Dalia
turėjo nuos ivą grožio saloną) bei leidžiant žurr alą „Grožio taku". Jos patarimai yn paprasti, bet daro nepaprastą povt ikį ir nereikalauja papil
domų išlai ių. Štai ką ji mano apie
tai: „Norėč au, kad Jūs pasinaudo
tumėte visi j a i paprastomis priemonėmis, ku •ias galėtumėte pasigaminti pač os iš produktų, kurių
turime nar įuose".
Šią ži« mą Dalia su patarimais
padės Jum > lengviau prižiūrėti savo
kūno odą i altuoju metų laiku. „Žiemą ir rude lį odą veikia nemažai dirgiklių: šalt is oras, patalpų šildymas,
kuris laba . sausina odą, temperaturų kaitc , galų gale ir tamsusis
periodas, \ ada saulės blyksniai tėra
retenybė, i iemą labai svarbu tinkamai prižit" rėti savo odą. Tos priemonės, k i rios naudojamos vasarą,

VA STO NUO
'AGIRIŲ
BI IEŠKANT
Galvą skeliantis skausmas, pykinimas, p irdžiūvusi burna, nuovargis ir dr* bulys, ratu besisukantis
kambarys — daugumai iš vakaro
padaugini sių alkoholio šie dalykai
yra pažįs ami. Pagirios yra visai
nelinksma 3 dalykas, bet egzistuoja
daugybė „ aistų" joms gydyti — nuo
rekomend icijų išgerti dar alkoholio
iki raugin ų kopūstų skysčio.
Moksl ninkai iš Plymouth universitetų D. Britanija) Pusiasalio
medicinos mokyklos tikrino medicinos duom mų bazes, ieškojo internete, apkl lusė specialistus ir gamintojus, kol ie buvo atlikti randomizuoti kon roliuojami bet kokio medicininio sikišimo gydant pagirias
ar užkert. nt joms kelią tyrimai. Atrasti duoi įenys apie aštuonis skirtingus pr paratus; propanololį (beta-blokatc rių), tropizetroną (vaistą
nuo pykir imo ir svaigulio), tolfenamo rūgšt (vaistą nuo skausmo),
fruktozę i gliukozę, o taip pat maisto papild JS — agurklę, artišoką,
opunciją ir iš mielių gaminamą
preparatą „Daugumos tyrimų rezultatai neri .įrodė jokio teigiamo poveikio, be t trys preparatai — limoleno rūgs ;is, gaunama iš agurklių,
mielių ga ninys ir tolfenamo rūgštis
— atrodo buvo kažkiek veiksmingi,
nors neg ilima to teigti kategoriškai", — s akė analizę atlikęs mokslininkas Cdzard Ernst. „Tirtų preparatų sp ktras rodo, kad trūksta supratimo < pie tai, kokiu būdu prasideda pagi ios", — sake mokslininkas.
E. Er ist sakė manąs, kad vargu
ar apskrii ai bus atrastas vaistas nuo
pagirių t ?i nurodė etinį klausimą,
kuris išt iltų atradus tokį vaistą:
„Žmonės >radėtų gerti daugiau alkoholio, ne: manytų, kad jis yra nekenksmir gas. Pagirios — tai būdas,
kuriuo g imta mums pasako, kad
alkoholis yra blogai. Efektyviausias
būdas sie dant išvengti pagirių simptomų — ;ai abstinencijos praktikavimas ir <aikingumas".
BNS

Kc•smetologė dr. Dalia Matijoškienė
visi škai netinka šaltuoju metų laiku,
Rei ketų odą palepinti riebiomis ir
drė kinančiomis kaukėmis bei kremaiis. Svarbu, kad šaltu oru, siaučiaiįt darganoms, tinkamai pasirūpin tumėte savo veido oda, kai
ren gsitės eiti į lauką", — sako Dalia.
Pirmas, labai svarbus pataris:
ma, J e i žiemą p l a n u o j a t e iš-

v y k a s į gamtą, n e r e i k ė t u prieš
tai veido p r a u s t i v a n d e n h . pat a r t i n a odą patepti riebiu krem u , o j e i l a b a i š a l t a p a p u č ruoti
sausa pudra.
Tad pirmyn su Dalios pag alba į
savo odos paslaptis! Sveikir dama
„Draugo" moteris su šventom s Kaledomis ir Naujais — 2006-ais ais —
didžių atradimų bei darbų i įetais
(taip juos vadina kai kurie a trologai), Dalia yra pasirengusi ats įkytiį
visus J u s dominančius klausii uis.
Šį kartą ji pataria, kaip pi čioms
pasigaminti šveitiklius ir V aukes
normaliai veido odai. Norma i oda
yra elastinga, minkšta, lygi Joje
nepasitaiko išsiplėtusių porų inkštirų, spuogų, nebūna riebaus >lizgesio ir šerpetojančių dėmių. Pi: miausia reikia ją nušveisti, t.y. nu 1 alyti.
K a i p p a č i o m s p a s i g a m i iti
š v e i t i k l i n o r m a l i a i od; i
Vieną bananą sutrinkite ir sumaišykite su vienu arbatiniu ;aukšteliu bulvių krakmolo. Tuo r išiniu
ištepkite veido odą. Laikykite 10-15
minučių, po to nuplaukite. Sė ;mes
K a i p p a č i o m s p a s i g a m i iti
k a u k e s normaliai oda
• Minkštinanti,

maiti įanti,

SUNKIAI PA! STOJANČIOS
DAŽNIAU S USILAUKIA
BERN IUKŲ
Moterys, kurioms tenka ilgiau
ikti
siekiant pastoti, berniukų
lai
susjilaukia dažniau nei tos moterys,
ku:rios būna apvaisinamos be daug
pa:stangų, pranešė naują tyrimą atlikę mokslininkai. Iš 500 moterų, kurių bandymai pastoti truko ilgiau nei
me;tus, 58 proc. susilaukė berniukų,
rajsoma Olandijoje atlikto tyrimo
at£įskaitoje. IŠ 4,800 moterų, kurios
pa,stoti stengėsi trumpiau nei metus,
beirniukų susilaukė tik 51 procentas
Kiekvienus papildomus metus,
ka i nesėkmingai stengiamasi pastot i, tikimybė susilaukti berniuko
pa didėja po 4 p r o c , apskaičiavo
m()kslininkai. Tyrimui vadovavęs
M*aastrieht universiteto (Olandija)
ep idemilogas Lucas Smits įsitikinęs,
ka d šie rezultatai patvirtina teoriją,
jog{ vyriškąją Y chromosomą sauganty:l spermatozoidai plaukia greičiau
ne i spermatozoidai su moteriškąja X
ch romosoma. bei kad berniukų sperm;atozoidai per klampias gimdos
ka klelio gleives gali keliauti lengviiui.
Jis sakė, kad ankstesni tyrimai
pa rodė, jog skirtingų moterų gimdos
ka klelio gleivės yra nevienodo klampuįmo ir kad sunkiau pastoja tos moteirys, kurių gleivės yra klampesnės.
„Tai — svarbus tyrimas", — są
kė mokslininkė Valerie Grant. Ši
m»okslininkė tyrė moters vaidmenį
ap•sprendžiant gimstančių vaikų lyčh4 santykį. Daugelis gyvūnų sugeba
įtžikoti savo būsimų palikuonių lytį
pr įklausomai nuo to, kokios kokybės
yr a partneris bei kiek palanki yra
ap»linka. Evoliuciniai biologai mano,
kcid tai padidina palikuonių tikimybei išgyventi. Pavyzdžiui, viena teorija byloja, kad žemo socialinio statuso
gjrvunai, kuriems poruotis tenka
re čiau, dažniau susilaukia moterišfa >> lyties palikuoniu. Taip yra del
to . ka;i patino auginimas ir auklcjim a> (•r.rrgiios atžvilgiu yra branges-

nis. Patelės auginimas sunk ssniais
laikais yra patikimesnis būd is perduoti genetinį palikimą vėli snėms
kartoms, nors poligamiškų j yvūnų
rūšyse yra tikimybė, kad >atinai
susilauks daugiau palikuor ių nei
patelės. „Pastarieji atradimą: su šia
teorija nedera. Bet jie teo ijai ir
neprieštarauja, nes mažiau vaisingos moterys nebūtinai yra nažiau
sveikos. Negalime t a m pateil ti evoliucinio paaiškinimo", — s įkė L.
Smits.
V. Grant nepritaria L. Sr ats paaiškinimui, kad ilgai banda it pastoti berniukų dažniau susila ikiama
dėl to, jog Y spermatozoidai h ngviau
keliauja per klampias gimdo* kaklelio gleives. Jai labiau patink i altern a t y v u s tyrimą atlikusios mokslininkų grupės paaiškinir ,as —
p r a s t a gleivių kokybė dažne i siejam a su hormonų sintezės Droblemomis, o tai savo ruožtu dic ina savaiminio aborto tikimybę, V Grant
atliktas tyrimas suteikė p įgrindo
manyti, kad apsprendžiant VJ iko lytį
įtakos turi tik moteris, bet n vyras,
k a i p mano daugelis evol lucinių
biologų.
Yra žinoma, kad vyriškc s lyties
atstovams nuo pastojimo rr Dmento
būdinga didesnė mirties ti ;imybė,
pažymėjo mokslininkė. Tai ji, siekiant užtikrinti, kad sunkiais laikais
t a r p gyventojų būtų paką: ikamas
kiekis vyriškos lyties atstov i, motinos lyčių gimstamumo sant rkį gali
palenkti berniukų pusėn. „E 2t koks
mechanizmas, suteikiantis notinai
tokias galimybes, be abejone s pagerintų fizinę būklę, — sakė V Grant.
— Naujasis tyrimas verčia nanyti,
kad norint tapti vyru yra ne gi daugiau kliūčių, k u r i a s būtii a peržengti, nei manyta anksčiau — taip
pat ir šiek tiek griežtesni re kalavimai iš motinos pusės dar iki pastojimo"
BNS

o d o s s p a l v ą g e r i n a n lti k a u k ė .
Išvirkite pusę st:iklinės baltų
ryžių. Virkite tol, kol jie pasidarys
minkšti. Nupilkite va ndenį, ryžius
suberkite į indelį ir už.pilkite dviem
valgomaisiais šaukštą:is karšto pieno. Viską gerai išmaišykite, truputį
atvėsinkite ir storu siu oksniu užtepkitę ant veido ir kak:lo odos. Laikykite 15-20 minučių, Tada nuplaukitę šiltu vandeniu, Tokią k a u k ę
rekomenduoju tepti P:artą per dvi
savaites.
• B a l i n a n t i , l y gi n a n t i , o d ą
maitinanti kaukė
100 gramų varšliės įdėkite į
marlės skiautelę ir tol ją spauskite,
kol varškė taps sausa . Vienos citrinos sultis išspauskite į sausą varškės masę ir gerai išnįaišykite. Tuo
mišiniu ištepkite veid() ir kaklo odą.
Laikykite 15 minuči ų, po to nuplaukite šiltu vandeniIU. Kaukę reiketų daryti vieną kart ą per savaitę.
• K a u k ė , s a u g a nt i n u o ž a l i n go šalčio p o v e i k i o
200 gramų bulviiiį išvirkite su
lupenomis, sutrinkite jas šakute, į
gautą košelę įpilkite du valgomuosius šaukštus šilto pie no ir įmuškite
vieno kiaušinio trynį . Viską gerai
sumaišykite, šiek tiek atvėsinkite ir
t a šilta mase ištepkite veido ir kaklo
odą. Laikykite 20 mirlučių. Nuplaukitę šiltu, po to ša Itu vandeniu.
Žiemą kaukę reiktų pasidaryti du
kartus per savaitę.
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AR APGINSIME TEISĘ
GIMTI?
grįžti į gyvenimą ir prie Dievo, —
joms visada prieinamas Bažnyčios
teikiamas Atgailos sakramentas.
Išplintant abortams, visuomenė
2005 m. gruodžio 2 d. Lietuvos
Respublikos Seime įvyko konferenci je formuojasi nuodėmės struktūra,
ja pavadinta „Galėję gyventi". Kon — kai su ja apsiprantama, kai nebeferenciją surengė PSF Lietuvos aso suvokiama, jog ji daroma. Kova su
ciacija, pirmininkavo jos narė Irena kyšininkavimu ir korupcija dabar
Degutienė, Seimo narė. Konferen labai madinga, o apie kovą su ne
cijoje dalyvavo daug įžymių medici gimusių kūdikių žudymu, deja, dar
nos pasaulio atstovų, būsimųjų nemėgstama plačiau kalbėti, tarsi
medikų, keletas Seimo narių. Deja, tai ir neproblema. Tuo tarpu mirties
nors ir buvo kviesti, spaudos atsto kultūra ir jos elementai — abortai ir
vai didesnio susidomėjimo svarsto eutanazija — yra įteisinami įstaty
mu klausimu neparodė, jų buvo vos mais. Liūdni pavyzdžiai — Olandija
vienas, kitas. Pranešimus skaitė ir Ispanija. Žmogui, pasirinkusiam
Lietuvos Vyskupų Konferencijos savo gyvenimo keliu tiesą, šv. Jonas
sekretorius mons. Gintaras Grušas yra pasakęs: „Jūs pažinsite tiesą, ir
(„Aborto padariniai vidiniam ir vi tiesa padarys jus laisvus".
suomeniniam gyvenimui"), univer
siteto docento m. dr. Alina ŠauLietuvos gydytojai — prieš
lauskienė („Galėję gyventi...") ir Lie
abortus
tuvos Šeimos centro narys, Vytauto
Didžiojo universiteto doktorantas
Dr. A. Šaulauskienė savo pra
Danielius Serapinas („Šeimos gyvy nešime nurodė, jog antropologine
bės teisinės apsaugos vardan").
prasme nuo pirmojo naujos gyvybės
pradėjimo momento, prasidėjus vai
siaus ląstelių dalijimuisi, jos jau yra
Katalikų Bažnyčios
žmogus. Jas sunaikinant, žmogaus
pozicija
vystymasis yra nutraukiamas.
Kaip atsitiko, kad XX-XXI
Mons. G. Grušas savo pranešime
akcentavo moderniojo pasaulio tei amžių sandūroje susilaukta iššūkio
kiamas virtualaus gyvenimo gali žmogaus egzistencijai, kad buvo
mybes, kurios labai dažnai žmogų suteikta pirmenybė naujoms tech
nuveda į šunkelius. Žmogus, susivi nologijoms, atmetant esminius žmo
liojęs reklamos jam patraukliai pa gaus — dvasinės būtybės — egzis
teiktais blizgučiais, patenka į nuo tavimo principus? Kokiu būdu
dėmės vergovę ir kuo toliau, tuo sun visuomenėje sveikas protas buvo
kiau jam būna iš jos ištrūkti, nes atmestas, o įsigalėjo abortinis men
būna sunku, o dažniausiai ir neį talitetas?
Abortinio mentaliteto visuome
manoma suvokti, jog naujasis virtu
alios realybės modelis, jo priimtas nėse susiformuoja tariamo dievišku
kaip realus pasaulis, nieko bendro mo kompleksas — „Tai aš sprendžiu,
su tikrove neturi. Kaip bebūtų gaila, o ne Dievas, kam gyventi, o kam ne!"
tų virtualių pasaulių kasdienybėje Tuo tarpu tikrasis pasirinkimas,
susikuriama ne vienas, neretai jų kaip ir jo motyvas, kartais yra ano
būna gana daug, jie susitelkia į vie niminis. (Kitas asmuo kartais nu
ningą visumą, dėl ko tampa nebeį sprendžia už nelaimingą moterį, jog
manoma jų atmesti, nors pavojų ji pasirinks teisingai, jeigu pasidarys
žmogus ir nujaučia. Tai akivaizdžiai abortą.) Kalbant apie abortą, naudo
demonstruoja naujos priklausomy jami abejotini argumentai ir apibū
bės rūšys, į kurias patenka jaunimas dinimai, klaidinanti terminologija.
ir vaikai, pradėję žaisti žaidimus Kalbama, jog ne atimama gyvybė
negimusiam kūdikiui, o atliekamas
kompiuteriais.
„nėštumo
Analitikai yra pastebėję, jog „gimdos išvalymas",
kasdieniniai iššūkiai yra išorinio nutraukimas", „vaisiaus pašalini
pasaulio išraiška, tapusi žmonijos ams" ir kt. Kalbant apie abortą,
problema nuo jos atsiradimo pra svarstoma jo ekonominis, socialinis,
džios. Pradžios knygoje mums duota kartais moralinis aspektas. Dabar
to priežastis — žmogus nusisuko nuo tinėje medicinos praktikoje gydyto
Dievo ir pakliuvo į nuodėmės spąs jas neturi jokios galimybės per trum
tus. Išeitis yra — atstatyti tai, kas pą (10-12 minučių) vizitą pacientei
tikra. Mes, kaip ir mūsų protėviai, išvardinti visų neigiamų pasekmių,
siekiame apriboti mus supantį pa kurios jos laukia. Kitaip tariant,
saulį, susikurti savo tikrovę, tačiau moteris, dažnai jauna ir nesupran
mūsų susikurtas tikrovės pakaitalas tanti savo padėties, negauna visos
neretai pradeda veikti prieš mus. tos būtinos informacijos, kuri jai yra
Kelias, kuriuo eidami nepasimesime gyvybiškai svarbi, kad galėtų pa
savo paklydimuose, per krikščiony daryti teisingą sprendimą.
Joks medicinos mokslo atstovas
bės laikotarpį, yra labai gerai iš
tyrinėtas. Tai kelias, kuriuo mus nėra įrodęs, kad abortas yra saugi ir
kviečia eiti Dievas, kuriuo eidami nekelianti nėščiosios sveikatai jokio
nepadarome žalos savo sielai. O pavojaus procedūra. Tuo tarpu psi
mums pasirenkant virtualios realy chologai konstatuoja, jog abortas yra
bės siūlomus kelius, mus ištinka žiauri eutanazijos forma, atliekama
nuodėmės patologija — kuo tolyn be jokio nuskausminimo. Žiauriai
jais einame, tuo sunkiau iš jų ištrūk nužudant žmogaus embrioną, jis
ti. Bažnyčia moko, jog abortas yra išgyvena baisias kančias. Supran
sunki nuodėmė, savo sunkumu toly tama, jog motina, glaudžiausiais ry
gi žmogžudystei, nes gyvybė yra ne šiais surišta su savo negimusiu kū
žmogaus, bet Dievo kūrybos vaisius. dikiu, jo nužudymo momentu kenčia
Nusižengimas įsakymui „Nežudyk!" kartu su juo. Didele dalimi tai ir
yra nusigręžimas nuo Dievo, šis paaiškina, kodėl ją visą gyvenimą
įsakymas yra privalomas visiems — persekioja kaltes jausmas.
Dažnai moterys, savo įsčiose
ir tikintiesiems, ir netikintiesiems.
nužudžiusios
pirmąjį kūdikį ir ne
Bažnyčia motinoms, neleidu
sioms ateiti į Dievo pasaulį savo liečiamos pastoti, kaltina ūdytoja
kūdikiams, neatmeta galimybės su už tai, kad jis neva blogai atlikc
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DANUTE BINDOKIENE

Kas veža, tam ir krauna
uo praėjusio sekmadienio
vėl pabrango JAV pašto
paslaugos: eilinio laiško
persiuntimas iki 39 centų, o į Lie
tuvą jau kainuoja 84 ctn. Išgirsti,
kad kažkas sumažino paslaugų ar
daiktų kainą jau niekas nesi
tikime. Nebent po švenčių tai
padaro prekybininkai, besisteng
dami atsikratyti prekių, kurių
kainos prieš šventes buvo išpūs
tos... Net ir ta pati pašto instituci
ja, vos prieš porą metų padidinusi
laiško persiuntimo kainą iki 37
cnt., dabar vėl ją pakėlė. O kodėl
ne 40 centų? Rodos, tai būtų
logiškiau ir po metų vėl nereikėtų
keisti. Bet čia taip pat „biznieriš
ka" galvosena: pirkėjus labiau
patraukia 99.99, kaip 100 dol.
kaina, nors praktiškai naudos iš
tokio ,,nupiginimo" nedaug...
Paštas — sena žmonijos insti
tucija, Prancūzijoje pradėjusi savo
paslaugas (Paryžiaus universiteto
studentams) 13 a. pabaigoje, net
rukus išplitusi po visą civilizuotą
pasaulį. Jeigu dabar skundžiamės
lėtu pašto patarnavimu, tai nega
lime net įsivaizduoti, kaip šis dar
bas vyko, koks buvo sunkus ir
pavojingas viduramžiais ir net
vėlesniais laikais, kol nebuvo auto
mobilių, traukinių tinklo, lėktuvų.
Amerikoje (tuomet išdalintoje
į britų ir kitų europiečių kolonijas)
pirmoji pašto įstaiga, britų kolo
nistų iniciatyva įsteigta, Massachusetts 1630 m. Vėliau ir kitose
aplinkinėse kolonijose, įsakant,
kad kiekvienas plantacijų savi
ninkas turi skirti asmenį, kuris
laiškus bei kitus raštus nedelsiant
perneštų iš vienos vietovės į kitą.
Nepriklausomų JAV pašto sis
temos steigėju laikomas „Conti
nental Congress", posėdžiavęs
Philadelphijoje ir 1775 m. liepos 25
d. ir priėmęs šiuo reikalu įstatymą.
Sistemos sukūrimas ir priežiūra
buvo pavesta garsiajam valsty
bininkui Benjamin Franklin, kuris
už šį darbą kasmet gaudavo 1,000
dol. algą. Dabar už tokius pinigus
eilinis laiškanešys turbūt laiškelio
net į kitą gatvės pusę nenorėtų
nunešti...
Pesimistai mano, kad joks kai
nų pakėlimas neišgelbės pašto sis
temos nuo bankroto, nes prasi
dėjusi „elaiškių era" įgauna vis
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daugiau populiarumo ir nutraukia
žmones nuo „tikrų" laiškų rašymo.
Parašyti laišką kompiuterio pagal
ba ir pasiųsti elektroniniu būdu
yra lengva, patogu, svarbiausia —
greitai. Jeigu eilinis laiškas iš
miesto į miestą keliauja kelias
dienas, tai „elaiškis" adresatą pa
siekia kone bematant.
Iš dalies tai teigiamas reiški
nys, bet iš dalies — neigiamas.
Elektroniniai laiškai, tiesa, greitai
keliauja po pasaulį, bet jie tiek pat
greitai ir išnyksta: perskaičius pa
spaudžiant tik vieną klavišiuką...
Kiek daug istorinės, literatūrinės
ir kitokios pažintinės medžiagos
randame senuose didžių žmonių
laiškuose! Jų laiškai, išleisti kny
gomis, ir šiandien mielai tebeskaitomi, tebestudijuojami.
Kur būtų krikščionybė be šv.
Pauliaus ir kitų apaštalų laiškų?
Kaip žinotume, kad didysis Lie
tuvos kunigaikštis Gediminas rašė
laiškus Europos valdovams, kvies
damas amatininkus, pirklius į Lie
tuvą, susirašinėdamas su tuome
tiniu popiežiumi dėl krikšto gali
mybių, jeigu jis būtų rašęs kom
piuteriu ir tuos laiškus gavėjai be
matant ištrynę... Ir tai tik du atsi
tiktiniai pavyzdėliai.
Suprantama, kiekvienas kai
nos pakėlimas erzina, ypač kai už
savo pinigus nesulaukiame tin
kamo patarnavimo (tik prisi
minkime „Draugo" problemas su
paštu), tačiau už 39 centus visgi
galime pasiekti tolimiausius šios
didvalstybės pakraščius, o už 84
ctn. — mūsų žodžiai nukeliauja
net į Lietuvą!
Tikri laiškai, rašyti ant tikro
popieriaus (kaip malonu tokį laiš
ką gauti!), dar negreit išeis iš
mados, tad ir pašto paslaugos dar
ilgai bus reikalingos. Deja, JAV
paštas, kaip ir visos valstybinės
institucijos, negali išbristi iš
biurokratijos klampynių ir, užuot
išsivaliusios savo kiemą, suvaržiu
sios atsileidusius sistemos varž
telius, visų pirma griebiasi kainų
kėlimo, manant, kad šiaip ar taip
vartotojui priklauso didžiausia
našta, tad ji nuolat ir didinama.
Žinoma, ilgainiui gali atsitikti kaip
tam kupranugariui, kurio nugarą
sulaužė šiaudas...

abortą. Jokie aiškinimai, jokia logi dalevičiūtės pasisakymas diskusi
ka negali paveikti jų klaidingo įsi jose, jog dirbtinio aborto atveju
moteris patiria dvejopą neigiamą
tikinimo.
Vis dėlto padėtis nėra beviltiška. poveikį savo sveikatai — potrauminį
Jau steigiasi vaiko ir motinos namai. įtampos sutrikimą ir poabortinį sin
Labai svarbus, trisdešimties Seimo dromą. Poabortinė įtampa dirbtinio
narių iniciatyva atsiradęs Žmogaus aborto atveju savo neigiamu povei
embriono apsaugos įstatymo projek kiu prilygsta smurtui, išprievar
tas, kuris kol kas yra įstrigęs pa tavimui. Potrauminė įtampa ilgą
teikimo fazėje. Labai svarbus pasie laiką atsikartoja sapnuose, mintyse,
kimas yra, kad daugelis jaunų žmo įtampos prisiminimas uždeda ilga
nių jau žino ir supranta, jog abortas laikį antspaudą moters elgsenai,
nuolatinis aborto iššauktas sujau
yra gyvybės nutraukimas.
Dirbtiniam abortui būtinas pa dinimas atsiliepia moters psichikai
kaitalas — dvasinė, moralinė, psi net kelis dešimtmečius. Yra žinomas
chologinė, materialinė pagalba nėš- atvejis, kai senelė nemylėjo savo
čiosioms motinoms. Būtina pradėti anūkų, nes pati buvo nužudžiusi sa
tiesos sklaidą apie aborto žalą ma vo negimusį kūdikį. Dirbtinis abor
sinės informacijos priemonėse, per tas neabejotinai yra nežmoniška
kant nėštumo patikrinimus vaisti patirtis — ji sukelia psichosomatinę
simptomatiką.
nėse, skaitant paskaitas ir kt.
įdomus buvo gydytojos P. RuNukeltai 11 psl.
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PHtLAPELPHiA, PA

Žengiant į 2006-uosius
Nusileidžiant 2005-ųjų metų niame — Cleveland „Exultate" cho
uždangai, tenka trumpai apžvelgti ras, vadovaujamas Ritos Čyvaitėslietuvybės stovį Philadelphia telki Kliorienės. Surengta keletas prane
nyje. Šią užduotį tinkamai atlikti šimų visuomenei, amb. Ušacko kny
stabdo lėtai vykstantis naujai at gos pristatymas.
vykusių iš nepriklausomos Lietuvos
„Exultate" choro koncertas Phi
integravimasis į vietinių lietuvių ladelphia ir kaimyninių vietovių
veiklą. Didžioji dalis atvykusių kol (Baltimore, Washington, šiaurinės
kas tautiškumo išlaikymo nelaiko New Jersey!) lietuviams buvo kultū Dvi neseniai iš tėvynės atvykusios lietuvaitės — Akvilė ir Katrina — mielai
opiąja išeivijos problema. Organiza rinė atgaiva. Po daugelio metų per talkininkavo Philadelphia lietuvių šventėje.
cijų vadovams tad tenka vairuoti traukos pavyko vėl pripildyti M. K. jėgomis. Norima, kad minint Vasario WNWR stotį (1540 AM). Redakcitarp skirtingai mąstančios visuo Čiurlionio vardo salę Lietuvių na 16-ąją, naujai įrengta trečioji salė niame kolektyve, kuriam vadovauja
menės poreikių, derinti amžiaus bei muose. Dalyvių turėta per 260. Nors būtų iškilmingai atidaryta visuo nepailstanti Julija Dantienė, darniai
gyvenimo patirties iššauktus skirtu LB veikėjų stipriai pasidarbuota menės naudojimui.
darbuojasi net tuzinas įvairių kartų
mus, ir tikėti, kad ilgainiui pažiūros telkiant koncerto rėmėjus, šis kon
Lėšos išlaikyti Philadelphia Lie- bei „bangų" redaktorių. Radijo pusį tautinį išlikimą užjūriuose suvie certas galėjo įvykti tik dosnios Lie tuvių namus daugiausia ateina iš valandžio išlaikymas LB apylinkei
nodės.
tuvių fondo paramos dėka. Norima nuomos: svetimtaučių statomiems „uždeda" nemažą atsakomybę. Tatikėti, kad Philadelphia lietuviai vaidinimams, vestuvėms, poky- čiau Lietuvių fondui, verslininkams,
LB — svarbioji jungtis
Lietuvių fondui atsidėkos, tapdami liams, korporacijų susirinkimams, lietuvių organizacijoms ir dosniems
jo nariais ar padidinami savuosius Pajamos tačiau nepadengia bran- klausytojams remiant, iždininkas
Philadelphia LB apylinkė, gy įnašus. Iš LF Philadelphia atstovės daus amžiaus namo išlaikymui bū- Gediminas Dragūnas pajėgia apvuojanti daugiau kaip pusšimtį Dalios Jakienės teko patirti, kad jos tinų lėšų. Kiekvienais metais lap- mokėti atėjusias radijo stoties
metų, neabejotinai tebėra lietuvių paraginti LF nariais noriai tampa kričio pirmąjį savaitgalį vyksta sąskaitas.
svarbioji jungtis. Atvykusieji po II visų kartų bei „bangų" lietuviai.
Lietuvių namų mugė, sutraukianti
pasaulinio karo nerado čia ALTo
Gausu parapijų ir
šimtus lietuvių kilmės asmenų ir
Lietuvių namai
skyriaus, tad LB kūrimasis vyko ra
apylinkėje gyvenančius amerikie
organizacijų
miai ir nesantaikos nesukėlė. Iš
čius. Šiais metais, vadovaujant Juo
mintingi LB apylinkės vadovai per
Prieš keletą metų įvykusi Phi zui Van Sant, ypač daug darbuojan
Philadelphia oficialiai veikia
55-erius veiklos metus visuomeninio ladelphia LB ir Lietuvių namų kor tis Zitai Pangonienei, Rimui Ga- trys lietuvių parapijos: Šv. Jurgio
pasitikėjimo neiššvaistė. Nenuosta poracijos jungtis buvo teigiamas, deikai, Danutei Pliuškonytei-Sur- (klebonas prel. dr. Juozas Anderbu, kad Philadelphia lietuviai LB abiem šalim naudingas sprendimas. dėnienei ir kt., mugė puikiai pavyko, lonis), Šv. Kazimiero ir Šv. Andriedarbus dosniai rėmė. Remia ir da Tebesitęsiantis artimas LB apylin Atvykusių verslininkų bei dalyvau- jaus, kurioms vadovauja kun. Petras
bar. Tai liudija LB veiklai remti jų kės (pirm. Teresė Gečienė) ir Lietu jančių organizacijų stalų gausa pa- Burkauskas. Tik Šv. Andriejaus
skiriamos dosnios aukos. 2005-ai- vių namų (tarybos pirm. Vytas Ma reikalavo didžiosios salės panaudoji- parapijoje kas sekmadienį (10:30
siais metais Philadelphia LB apylin ciūnas) vadovybių bendradarbiavi mo, maisto pagaminimą bei išparda- vai. ryte) laikomos Šv. Mišios lietukė Vasario 16-osios aukomis ir soli mas bei vienų kitiems teikiama tal vimą išskirstant per dvi sales. „Kai- viškai. Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero
darumo mokesčiu užima aukščiausią ka įgalina lietuvių rankose išlaikyti mo kapela", tautinių šokių grupės parapijos turi pradines mokyklas,
vietą JAV LB Krašto valdybos finan prieš 98 metus lietuvių statytą trijų
„Žilvinas" ir „Aušrinė" mugėje atliko tačiau lietuvių kilmės mokinių jose
sų lentelėje.
aukštų pastatą. Jame dvi nuomavi programą. Apsilankiusieji nemažą kaip ir nėra. Šv. Andriejaus parapiMetų laikotarpyje LB apylinkei mui tinkamos salės ir patalpos G. dėmesį skyrė Aleksandro Radžiaus jos patalpose sekmadieniais glautenka pareiga organizuoti tautinių Surdėno vardo kultūros centrui. vadovaujamam iš Baltimorės atvy- džiasi V. Krėvės lituanistinė mokyksukakčių renginius. Prisimenama Lietuviai tad po savo stogu čia gali kusiam Lietuvos partizanų veiklą la, veikianti JAV LB Švietimo tarytragiškieji sausio 13 ir Baisiojo bir burtis repeticijoms, posėdžiams, inscenizuojančiam būriui. Lietuvis- bos ir tėvų komiteto žinioje, direktoželio įvykiai. Rengiamas iškilmingai koncertams ir vaidinimams. Kelis komis karių uniformomis ir ginklais riaus Kazio Razgaičio vadovaujama,
Vasario 16/Kovo 11 minėjimas. Pe metus iš eilės Lietuvių fondui dos ypač domėjosi jaunoji karta.
Mokosi 26 mokiniai, pamainomis
reitais metais Nepriklausomybės niai parėmus, šiuo metu Lietuvių
darbuojasi 16 mokytojų, kurių 12 iš
šventės metu šv. Mišias atnašavo namai yra pritaikomi prie naujųjų
„Bendruomenės balsas"
Lietuvos atvykę per paskutinįjį
Philadelphia arkivyskupas kardino valdžios įstaigų reikalavimų (patai
dešimtmetį. Mokykloje mielai laulas Justin Rigali, kalbėjo amb. Vy- symų vadovas Vytas Bagdona
Po LB apylinkės „skėčiu" jau 54 kiamas jaunimas!
gaudas Ušackas. Tradiciniame pava vičius), baigiama įrengti dažnam
metai gyvuoja radijo pusvalandis
Gyvastingi Philadelphia kultūsario koncerte turėta New Haven nuomavimui tinkanti patalpa. Di „Bendruomenės balsas", kiekvieno riniai vienetai bei organizacijos.
dramos grupė „Aitvaras", rudeni desnė dalis darbų atliekama savo sekmadienio 9 vai. rytą girdimas per Veikia trys tautinių šokių grupės:
„Aušrinėlė" (vad. Kristina Volertienė), „Aušrinė" (vad. Darius Šypalis) ir „Žilvinas" (vad. Estera
Bendžiūtė-VVashofsky). Įvairiomis
progomis linksmina „Kaimo kapela"
(vad. Lynn Cox). Gyvuoja net trys
dainą puoselėjantys vienetai: „Lais
vės" choras (vad. Ilona Babinskienė),
V. Krėvės mokyklos choras (vad.
Regina Zito), naujasis jaunimo cho
ras (vad. Raimonda Rukšienė). Visi
trys chorai užsiregistravę dainuoti
VIII Dainų šventėje. Metų laiko
tarpyje surengtais renginiais lietu
višką veiklą puoselėjo Philadelphia
Jaunimo sąjungos skyrius (pirm.
Saulius Garalevičius), Lietuvos Vy
čių kuopa (pirm. Irena Oželis), skau
tai (vadovai Laima Bagdonavičienė,
Linas Kučas, Dalia Mironaitė ir
Verutė Van Sant), ateitininkai
(pirm. dr. Onilė Šeštokienė), Tau
todailės institutas (pirm. Aldona
Page), Kultūros centras (pirm. Da
nutė Surdenienė), „Gintaro šaknų"
klubas (vad. Millie Helt). Lietuvoje
vargan patekusiems aukas telkė
BALFo skyrius (pirm. Regina Raubertaitė). Veikia sporto klubas
„Aras" (pirm. Modestas Bužinskas).
Bendra išvada — Philadelphia
; B •""" i ' , i d H Į . ' h U ( i p v ! m k f " , >. I I ' i ^ 1)1 su L P a m b a s a d o r i u m i Vycjaudu Usacku Sėdi is kaires Dalia jakienė. Terese Gečiene
r--'t: v ,.s,KKis M . . i r , ! r V:l;,im:er-!r D d i n j K r i v c k a i t e stovi Arturas Dudonis. C edimmas Dragūnas Saulius Garalevičius
stiprus noras išlikti lietuviais.
..Tas B-iqri<)'-Vivir , uš
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Kai Kūčių vakarą stebėjome
gausiai iš Lietuvos atvykusiųjų pri
pildytą Šv. Andriejaus bažnyčią, ne
vienam kilo mintis, kokia šauni
būtų mūsų veikla, jei jie mūsų tarpe
pasirodytų ne vien tik Bernelių
Mišiose ar Velykų ryto Prisikėlime!
Žinios trumpai
Gruodžio 18 d. Šv. Andriejaus
parapiją vizitavo Philadelphia vysk.
augziliaras Joseph Cistone, Eucha
ristijos tema pasakęs pamokslą
lietuvių ir anglų kalba laikomose šv.
Mišiose. Parapijiečiams pasistengus
gausiai dalyvauti, įspūdingai giedojo
parapijos choras, vadovaujamas Ilo
nos Babinskienes. Vyskupas apsi
lankė parapijos salėje, kur tradi
ciškai kiekvieną sekmadienį lietuvi
ai renkasi kavutei. Vyskupui savo
pamoksle privengiant liesti tau
tiškumą, klebonas kun. P. Burkauskas Mišių pabaigoje tartame
žodyje priminė parapijos kilmę,
Lietuvos 50 metų neštą okupacijos
jungą, vykdytą Bažnyčios persekio
jimą. Jis atkreipė vyskupo dėmesį į
bažnyčios skliautuose esantį vysk.
Mečislovo Rainio atvaizdą, paminė
damas, kad šį kankinį Bažnyčia ren
giasi paskelbti palaimintuoju.
Sekmadienį, 2006 m. sausio 8 d.,
2 vai. p.p., Šv. Andriejaus bažnyčio
je įvyko tradicinis kalėdinis koncer
tas. Koncertas dedikuotas sausio 13
d. Lietuvos laisvės gynėjų žūties-15oms metinėms paminėti. Prieš kon-

Iš Baltimorės „gyvą parodą", pavadintą „Partizanai", atvežė jos vadovas ir sumanytojas Aleksandras Radžius (pirmasis iš
dešinės).
Rimo Gedeikos nuotrauka.

certą įvyko trumpas žuvusiųjų prie
Vilniaus televizijos bokšto prisimini
mas. Kalėdinių giesmių ir dainų
koncertą atliko Šv. Andriejaus para
pijos choras „Laisvė", vadovaujamas
Ilonos Babinskienes.
V. Krėvės lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas kviečia visus
tėvelius ir mokyklą remiančią visuo
menę apsilankyti Šv. Andriejaus
parapijos salėje š.m. sausio 22 d.
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artą, sugrįžusi iš darbo, svetainėje ant žur
nalinio staliuko radau laišką. Laiškas buvo iš
leidyklos. Susijaudinusi atplėšiau voką, perskai
čiau. Literatūros skyriaus vedėjas kvietė mane
ateiti į leidyklą. Rašė, kad gavo mano rankraščius
ir nori pasikalbėti.
Rytojaus dieną dirbau antroje pamainoje ir iš
ryto nuskubėjau į leidyklą. Lauke po pašalo buvo
atlydys, lijo ir snigo. Pūtė šaltokas su šlapių
snaigių gūsiais vėjas. Virš galvos išskleidžiau
skėtį.
Ėjau gatve į miesto centrą pakiliai nusi
teikusi, kupina vilties, kad „Vyturio" leidykla, pa
galiau po sunkių vargų, išleis mano pirmąją kny
gelę vaikams. Neseniai, kalbėdama telefonu su
vaikų literatūros kritiku Jonu, ragelyje išgirdau:
„Nepasakysiu, kad tuoj bėgsime spausdinti ir
nesakau, kad atmesime. Jūsų rankraščius perda
viau leidyklai 'Vyturys'". Taigi, tas leidėjas, ku
riam perduoti mano kūriniai, mane kvietė po
kalbiui.
Už pusvalandžio aš jau sėdėjau kabinete prieš
leidėją. Kambarys nejaukus, du šiauriniai langai,
du rašomieji stalai prie langų. Kampe ant grindų
krūva knygų. Už vieno stalo sėdėjo leidėjas, vidu
tinio amžiaus, simpatingas vyras, tarybinis valdi
ninkas, pataikaujantis garsioms pavardėms. Ka
binete jis buvo vienas. Man įėjus, atsistojo ir man
dagiai pasisveikino. Paprašė atsisėsti. Atsisėdau
ant kėdės kitoje stalo pusėje. Jis tylėdamas iš stal
čiaus išėmė storą aplanką su mano rankraščiais
ir, uždėjęs ranką ant aplanko, nežiūrėdamas į
mane, pasakė:
— Giriu. Daug skaičiau rašinių apie vaikus,
bet taip talentingai ir nuoširdžiai parašytų man
dar neteko skaityti. Pasakysiu daugiau — per
liukai!
Ir... storą aplanką su mano rankraščiais
pastūmėjo į mano pusę. Supratau, atmetė! Tik ką
pagyrė ir atmetė! Nespausdins. Apstulbusi ne
galėjau nė žodžio ištarti. Tylėdama pasiėmiau
aplanką ir apsisukusi išėjau, net neatsisveikinus.
Eidama gatve verkiau, nematydama prieš save
kelio. Šlapias sniegas lipo ant vokų, veido, sūrias
ašaras rydama mąsčiau: „Ko jiems reikia iš
manęs? Kokia aš nevykėlė..." Ėjau gatve ir pirš
tinėta ranka braukiau per skruostus riedančias
stambias ašaras. (Tik už trijų metų leidykla „Vy
turys" išleido knygelę vaikams „Vilkų kampo vie
versiai".
Troleibusų sustojime pamačiau Elidiją. Sto-

(tuoj po 10:30 vai. r. šv. Mišių),
įvykstančią tradicinę Žiemos šventę
— eglutę. Bus patiekti koldūnų
pietūs, mokiniai atliks meninę pro
gramą, na ir „atkeliaus" Kalėdų se
nelis, grįždamas iš Lietuvoje pra
leistų pokalėdinių atostogų.
„Bendruomenės balsas", girdi
mas už Philadelphia ribų internetu,
turi klausytojų JAV sostinėje ir net
tolimoje Floridoje. Prie Washington,

SUŽLUGDYTOS
VILTYS
(Autobiografinis apsakymas)
ONA MATUIZAITĖ
Nr.3
vėjo ji kažkuo savimi labai patenkinta, veidas
tiesiog švytėjo iš laimės. Vienoje rankoje laikė po
pažastimi prispaudusi eskizų aplanką, juodo ran
kinuko dirželį persimetusi per petį, iškėlusi galvą,
žiūrėjo į dangų, kur plaukė pilki debesys, apsi
mesdama, kad manęs nemato. Tyčia priėjau ir pa
sisveikinau. Elidija nudavė, kad negirdi, nusuko
galvą į šalį. Viskas aišku: panelė nenori sveikin
tis, tad nusisukus pasišalinau.
akeliui į darbą Spaudos kioske nusipirkau
„Vakarines naujienas". Atskleidžiau puslapį,
ogi — Elidija su savo animatore se.seria iš nuo
traukos pašaipiai ir išdidžiai žiūrėjo į mane. Ir
straipsnis apie jas. Perskaičiau. Žurnalistė išgyrė
abiejų seserų „talentą", atseit, abi gabios dai
lininkės, o jaunesnioji Elidija dar ir vaikų rašyto
ja. Straipsnio autorė išaukštindama seseris,
negailėjo gražių epitetų ir rašinio pabaigoje
užtikrino, kad jų darbai ateityje papildys Lietuvos
kultūros fondą ir t.t. ir pan. Štai kaip! Išgarsėjo
mergelė kaip dailininkė ir rašytoja, nors buvo
parašiusi tik vieną trumpą neįdomų scenariuką
multiplikaciniam filmukui, pagal kurį Rūta pa
gamino nuobodų filmuką. Viskas. Tuo ir baigėsi
jos literatūrinė veikla. Ir jau įsivaizdavo esanti
rašytoja. Greit išpuiko ir nustojo net sveikintis su
kolegomis. Kokia tuštybė!
Žiema! Prieš pat Kalėdas pašalo ir pasnigo,
kaip tai būna Lietuvoje kiekvienais metais. Man
patinka visi metų laikai Lietuvoje: dargana, lietus
ir sniegas. Žydintis pavasaris, dainuojanti vasara,
spalvingas ir lietingas ruduo, ir baltutėlė žiema.
Saulėtas šeštadienis, truputį sninga. Mudu su
Anatolijumi, savo vyru, išėjome pasivaikščioti po
Vingio parką. Grožėjomės apsnigtais medžiais.
Tankiose eglių šakose caksėjo zylutės. Purus snie
go patalas apklojo miegančią žemę. Tarėmės, kur
valgysime Kūčias, pas mano tetą Varėnoje, ar pas
jo seserį, bet tai man nerūpėjo. Mano visos mintys
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DC gyvenantis Maksiminas Karaška
ir Port Lucie, FL, gyvenantys Ona
bei Vincas Šalčiūnai yra ištikimi ir
ypač dosnūs „BB" rėmėjai. Nuo pe
reitų metų gruodžio pradžios „BB"
galima susirasti ir pasiklausyti iš
stoties archyvo:
www. wnwT.com/New/Archive.htinl
Alg. Gečys

sukosi apie scenarijų, kurį rašiau, skubėjau, norė
dama greičiau užbaigti. Vaikščiodama ir kalbė
dama su vyru, apgalvojau kiekvieną sceną. Rūpėjo
ir šeima, ir darbas redakcijoje. Visur reikėjo su
spėti. Rašiau, turėdama laisvo laiko, pripuolamai,
dirbau vidurnaktį arba anksti ryte, kai šeima dar
miegojo.
atekau į režisieriaus Mato grupę. Pas jį pa
kliuvo studentė Violeta ir režisierius mėgėjas
Blažiejus, bet, mūsų apmaudui, Matas netikėtai
išvažiavo į Maskvą ir užtruko dėl nežinomos prie
žasties. Visos trys grupės jau savaitė dirbo su reži
sieriais, tik mes tryse neturėjome konsultanto.
Studentę Violetą priėmė į savo grupę reži
sierius Simas, o Blažiejus įsiprašė pas režisierių
Valabą. Aš viena iš viso kurso likau be konsultan
to, išstumta iš „žaidimo".
Nuėjau pas sekretorę ir jai pasiskundžiau:
— Visi pasiskirstė grupėmis, tik aš viena li
kau be vadovo... Padėkite man į kurią nors grupę
įsiterpti, — paprašiau.
Vidutinio amžiaus moteris sėdėjo už rašomo
sios mašinėlės ir ramiai išklausiusi manęs, net
nenustebo. Iš jos veido išraiškos supratau, kad ji
viską žino, bet padėti man nesiruošia.
— Visos grupės perpildytos, — pasakė ji,
nuleidus akis. — Jūsų režisierius Maskvoje susir
go, jį ištiko infarktas, guli ligoninėje. Situacija
tokia, kad tiesiog nežinau, kuo galėčiau jums
padėti. Pati pasikalbėkite su režisieriais, gal kuris
priims į savo grupę, — ji nutilo ir, pasukiojus į
šonus galvą, ištarė: — Bet abejoju, jie daugiau ti
kisi iš jaunų rašytojų...
Toliau tęsti pokalbį buvo beprasmiška, man
tapo daug kas aišku, atsiprašiau ir išėjau. Įtariau,
kad ji pasakė ne savo nuomonę, vadovai iš anksto
patvarkė taip, kad aš likčiau viena. Nesikreipiau
nė į vieną režisierių. Savarankiškai parašiau sce
narijų pilnametražiniam filmui „Bendrabučio ža
dintuvai", taip pat ir multifilmui trumpą scenari
jų „Drugelis". Scenarijaus siužetą pasirinkau apie
vienos mano gerai pažįstamos gamyklos darbuoto
jos šeimyninę dramą. Jos tragiškas likimas mane
sudomino ir, dar pasitelkusi fantaziją, sukūriau
gerą scenarijų, kuris man pačiai labai patiko.
Buvau tikra, kad scenarinė kolegija jį atitinkamai
įvertins, ir neapsirikau.
Praūžė žiema su vėtromis ir speigais, nušvito
pavasaris. Parskrido kovai. Saulutė kas dieną
stipriau šildė ir tirpino sniego kauburį a g, po sku
timus ledukus ežeruose.
Bus daugiau.
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Pristatyta knyga apie Seimą

Parlamentarai žinyno pristatyme.
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) —
Praėjus daugiau nei metams nuo
parlamentų rinkimų išleistas šios —
2004-2008 metų — kadencijos Seimo
žinynas.
Devintajam Seimui skirtas leidi
nys pirmadienį pristatytas parla
mente.
Seimo žinyne pateikiama 2004
metų rudenį išrinkto Seimo politinė
struktūra ir parlamentarų biografi
jos.

Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

Knygą apie parlamentą, sekant
demokratinio parlamentarizmo tra
diciją plėtojančių šalių pavyzdžiu,
įžanginiame žodyje pristato Seimo
opozicijos vadovas Andrius Kubilius.
Įžanginis žodis opozicijos atsto
vui pristatant Seimo leidinį sutei
kiamas pirmą kartą.
Kiekvienai kadencijai s k i r t a s
Seimo žinynas leidžiamas nuo 1996
metų — su pirmadienį pristatytuoju,
iš viso išleista t r y s tokie žinynai.

Šalies valdininkų armija — vis gausesnė
Atkelta iš 1 psl.
tvirtino, kad ministerijos darbuotojų
daugėja, nes į jos sudėtį įtraukiama
Įsigijimų tarnyba. Anksčiau ši įstai
ga buvo labiau autonomiška.
Keletas naujų darbuotojų atsi
r a s Ryšių ir informacinių sistemų
tarnyboje.
Gruodžio viduryje p r i i m t a m e
Vyriausybės nutarime rašoma, kad
gerokai išaugs ir Vidaus reikalų mi
nisterijai pavaldus Antrasis vidaus
tarnybos pulkas. Ten pareigūnų
skaičius padidės nuo 475 iki 529.
Kaip dienraščiui teigė Vidaus
reikalų ministerijos sekretorius Sta
nislovas Liutkevičius, 54 pareigūnai
iš Krašto apsaugos ministerijos per
keliami į Antrąjį vidaus tarnybos
pulką.
„Papildomų etatų nekuriama,
nereikės papildomo finansavimo. Šie

pareigūnai saugo Vilniaus oro uostą.
Jie ir toliau t ę s darbą, bet bus pa
valdūs Vidaus reikalų ministerijai",
— sakė jis.
Valstybės tarnybos departamen
to vadovas Osvaldas Šarmavicius LZ
tikina, kad d a u g u m a pertvarkų vals
tybės institucijose bei įstaigose susi
jusios su ES politika.
Tačiau nepaisant didėjančio val
dininkų skaičiaus, kai kurie etatai
ilgai būna neužimti. Šiuo metu vals
tybės tarnyboje t r ū k s t a architektų,
informatikos specialistų. Daugiausia
pretendentų yra ten, kur nereikalau
jama turėti darbo patirties.
Statistika rodo, kad dauguma
valstybės tarnautojų gauna didesnį
atlyginimą negu vidutinis Lietuvos
gyventojas. Valstybės t a r n a u t o j ų
darbo užmokestis svyruoja nuo 1,000
litų iki 5,500 litų.

* Estijos sostinėje v y k s t a n 
čiame tradiciniame Paul K e r e s
atminimo tarptautiniame š a c h 
matininkų t u r n y r e nesėkmingai
dešimties dalyvių A grupės varžybas
pradėjo abu juodosiomis figūromis
žaidę Lietuvos atstovai. Sekmadienį
pirmojo rato partiją Šarūnas Šulskis
pralaimėjo Estijos šachmatininkui
Michail Ryčiagov, o Vaidas Saka
lauskas turėjo pripažinti islando
Heidinn Steingrimsson pranašumą.
* Australijoje
vykstančio
tarptautinio j a u n i ų (iki 18 m e t ų )
„Loy Yang P o w e r Traralgon In
ternational 2006" teniso turnyro
dvejetų varžybų pirmojo rato neįvei
kė bei iš tolesnės kovos pasitraukė
abu lietuviai. Perspektyviausias Lie
tuvos tenisininkas penkiolikmetis
Ričardas Berankis poroje su estu
Jurgen Zopp kovą dėl vietos šešioliktfinalyje 2:6, 6:4, 6:7 (4:7) pralai
mėjo švedams Daniel Danilovič bei
Tim Goransson. Šiaulių teniso mo
kyklos auklėtinis Denisas Riabuchinas poroje su australu Doyle Springett
»|o rato susitikime 0:6, 6:3,
4:6 įurejo pripažinti korto šeimi

ninkų J a s o n Lee ir VVilliamo
McNamee pranašumą.
* Š a r ū n o J a s i k e v i č i a u s In
diana „ P a c e r s " k o m a n d a s e k m a 
dienį N B A reguliariojo s e z o n o
r u n g t y n ė s e svečiuose 108:83 su
triuškino Sacramento „Kings" krep
šininkus. Lietuvis į aikštelės šeimi
ninkų krepšį įmetė 9 taškus, atkovo
jo 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius
perdavimus, 4 kartus suklydo bei
dukart prasižengė.
* 100-ąją ir 101-ąjį į v a r č i u s
569-ose N H L č e m p i o n a t ų rung
t y n ė s e p e l n ė D a i n i u s Zubrus, ta
čiau s e k m a d i e n į lietuvio komanda
reguliariojo sezono rungtynes na
muose po baudinių serijos 3:4 pralai
mėjo Florida „Panthers" ledo rituli
ninkams. Šiame sezone D. Zubrus
per 30 rungtynių į varžovų vartus
įmušė 10 įvarčių bei atliko 11 rezul
tatyvių perdavimų. Sekmadienį po
pirmojo lietuvio įvarčio aikštelės šei
mininkai pirmavo 2:0, o antrasis jos
įvartis trečiajame kėlinyje išlygino
rezultatą 3:3. D. Zubrus per 26 su
puse minutes iš viso keturis kartus
metė į svečių vartus.

Sprendimą dėl naujos elektrinės
reikia p r i i m t i n e d e l s i a n t
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) —
Sprendimą dėl naujos atominės
elektrinės statybos Lietuva turėtų
priimti artimiausiu metu, o pradi
nėms valstybės investicijoms į šį pro
jektą reikėtų apie 350 mln. eurų
(apie 1.208 mlrd. litų).
„Per šiuos metus reikia turėti
aiškų sprendimą, kad mes statysi
me, ką statysime ir kas galėtų būti
investuotojai bei pradėti derybas", —
pareiškė ūkio ministras Kęstutis
Daukšys.
Anot K. Daukšio, Vyriausybė tu
rėtų turėti mažiausiai 30 proc. nau
josios maždaug 3 mlrd. eurų elektri
nės akcijų (pirmam įnašui reikėtų
įnešti trečdalį savo dalies), o kiti jos
dalininkai galėtų būti tokį norą jau
pareiškusios Estijos bei Latvijos
energetikos bendrovės bei kiti, kol
kas nežinomi investuotojai.
„Mes į elektrinę žiūrime ne tik
kaip į komercinį objektą, bet ir kaip
į Lietuvos energetinį saugumą už
tikrinantį objektą. Jeigu ji bus visiš
kai komercinė, kas gali garantuoti,
kad po 2-3 metų tas pats 'Gazprom'
ar dar kas nors neišpirks akcijų ir
nebus atitinkamas instrumentas
vienose rankose. Tai labai svarbu",
— kalbėjo K. Daukšys.
Anot jo, Lietuva yra priklauso
ma nuo Rusijos pirkdama dujas, ši
priklausomybė jai gresia ir uždarius

Ignalinos AE.
Ūkio m i n i s t r a s pranešė, kad pa
brangus dujoms, Rusijos monopoli
ninke bendrovė „Jedinaja energetičeskaja s i s t e m a Rosiji" pasiūlė padi
dinti Lietuvai parduodamos elektros
kainą 1.5 cento už vieną kWh. Lie
tuva p e r k a elektrą iš Rusijos, kai re
montuojamas vienintelis Ignalinos
AE r e a k t o r i u s . .
K. D a u k š y s tvirtino, jog svars
t a n t naujos atominės elektrinės sta
tybos idėją, k a r t u reikia tartis su
Briuseliu ir dėl antrojo reaktoriaus
veiklos pratęsimo laikotarpiui, kol
b u s p a s t a t y t a s naujas reaktorius.
Kita v e r t u s , jis pripažino, kad tokios
derybos b u s sunkus darbas.
„Kuo ilgiau bus t a r p a s t a r p vie
no r e a k t o r i a u s uždarymo ir kito pa
leidimo, tuo labiau ir infrastruktūra
gali sugesti, ir žmonių gyvenimo ly
gis gali pasikeisti. N e m a t a u didelių
problemų, k a d nebus k u r dėti elek
tros energijos— m a n a u , kad pasau
lyje y r a n e m a ž a s susidomėjimas
Reikia regiono m a s t u žiūrėti į šį rei
kalą, k a d t a i būtų energijos stotis,
kuri galėtų aprūpinti visą regioną
elektra", — kalbėjo ūkio ministras.
P r e m j e r a s Algirdas Brazauskas
sakė, jog nepavykstant susitarti su
Lenkija dėl elektros tilto tiesimo, ga
lima b ū t ų kalbėtis su E S apie atomi
nės elektrinės veiklos pratęsimą.

Strasbourg atmetė ūkininkų skundą
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) — Su
Lietuva mėginę bylinėtis ūkininkai
gavo neigiamą atsakymą iš Stras
bourg. Net penkerius metus nagrinė
jęs 11,500 žemdirbių iš Lietuvos
skundą Europos žmogaus teisių teis
mas nutarė nespręsti bylos iš esmės.
Strasbourg teisėjus įtikino Lie
tuvos Vyriausybės argumentai, todėl
toliau nebus nagrinėjama, ar buvo
pažeistos ūkininkų teisės, rašo „Lie
tuvos rytas".
Smulkių ūkių savininkai skun
dėsi, kad Žemės ūkio ministerija
1999 metais pusę metų jiems nemo
kėjo valstybės subsidijų už maisto
perdirbimo įmonėms parduotus grū
dus, pieną ar mėsą.
Pareiškėjai tvirtino, kad pagal
tuometines išmokėjimo sąlygas pini
gai jiems turėjo būti apskaičiuoti ir
pervesti kiekvieną mėnesį, pateikus
įrodymus apie pardavimą. J ų many
mu, taip buvo pažeista jų teisė į nuo
savybę.
Ūkininkai taip pat skundėsi, jog
jiems nebuvo suteikta teisė kreiptis į

teismą siekiant gauti kompensaciją.
P i r m a s i s sąraše buvo įrašytas
Biržų ū k i n i n k a s Kazys Visockas, to
dėl byla buvo v a d i n a m a pagal jo pa
v a r d ę . Tačiau t i k r a s i s ū k i n i n k ų
skundo iniciatorius — buvęs Seimo
n a r y s R a m ū n a s Karbauskis. Kai bu
vo r e n k a m i parašai, jis žadėjo pa
dengti visas teismo išlaidas.
Anot R. Karbauskio, prieš pen
k e r i u s m e t u s šia byla buvo siekiama
visiems šalies gyventojams ir jos val
džiai parodyti, kaip sutelkus jėgas
galima taikiai kovoti už savo teises.
Išnagrinėjęs žemdirbių pareiš
kimą bei Lietuvos Vyriausybės pa
teiktą poziciją Žmogaus teisių teis
m a s nusprendė, kad pareiškėjai ne
p a n a u d o j o visų t e i s i n i ų gynybos
priemonių, ir paskelbė šią skundo
dalį nepagrįsta.
Teismas palaikė Lietuvos teisėjų
poziciją, kad tuo m e t u nebuvo įstaty
mo, reikalaujančio apskaičiuoti ir iš
mokėti subsidijas kiekvieną mėnesį.
Taip p a t konstatuota, k a d nėra savi
valės požymių a i š k i n a n t įstatymus.

Užsienio lietuviai prašo atnaujinti
televiziją internete
Vilnius, sausio 9 d. (BNS) —
Valstybės valdomas Lietuvos radijo
ir televizijos centras (LRTC) dėl nu
trauktų tiesioginių televizijos pro
gramų transliacijų internete teigia
kasdien sulaukiantis šimtų atsiliepi
mų bei raginimų atnaujinti projektą.
Daugiausiai atsiliepimų ir pra
šymų bendrovė sulaukia iš užsienyje
gyvenančių lietuvių, pranešė LRTC.
„Emigracija palietė vos ne kiek
vieną šeimą. Manau, valstybė turėtų
būti suinteresuota išsaugoti ryšius
su savo šalies piliečiais, propaguoti
lietuvių kalbą bei kultūrą", — sakė
LRTC generalinis direktorius Algir
das Vydmontas.

P a s a k jo, i n t e r n e t o puslapyje
wvirvy.erdves.lt, k u r buvo vykdomos
tiesioginės televizijos transliacijos,
vien pirmąją transliacijų dieną apsi
lankė apie 6,000 lankytojų.
N u t r a u k t i tiesiogines televizijos
transliacijas internete LRTC priver
tė Radijo ir televizijos komisija ir ko
mercinės šalies televizijos.
Projekto priešininkų teigimu, in
t e r n e t e laisvai transliuoti televizijos
p r o g r a m a s neleidžia autorinės su
t a r t y s , sudarytos t a r p televizijų ir
filmų bei laidų platintojų.
Projektą bendrovė žada atnau
jinti, kai susitars su televizijos pro
g r a m ų transliuotojais.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Joną Paulių II sužeidęs žmogus
išeina is kalėjimo
Istambul,
sausio
9
d.
(AFP/BNS) — Turkijos teismas pri
tarė tam, kad kitą savaitę į laisvę iš
eitų Mehmet Ali Agca, kuris 1981
metais bandė nužudyti tuometinį po
piežių Joną Paulių II.
Teismas pritarė iš kalėjimo, kur
M. A. Agca kali nuo 2000-ųjų, atsiųs
tam dokumentui, kuriame sakoma,
kad jis jau atliko savo bausmę.
Komentuodamas šią žinią Va
tikanas nurodė pripažįstantis Tur
kijos teismo sprendimą. „Teisinius
klausimus Šventasis Sostas palieka
spręsti tose srityse kompetentin
giems teismams", — sakė Vatikano
atstovas Joaąuin Navarro-Valls.
Pasak jo, Vatikanas apie šį teis
mo sprendimą sužinojo tik iš nau
jienų agentūrų ir išankstinio prane
šimo negavo.
Jono Pauliaus II asmeninis sek
retorius, dabartinis Krokuvos arki
vyskupas Stanislaw Dziwisz italų
laikraščiui „Corriere della Serą" pir
madienį sakė, kad velionis popiežius
iš karto atleido M. A. Agca už ban
dymą jį nužudyti ir kad dabar „mel
džiasi už jį danguje".
Interviu, kurį davė telefonu, ar
kivyskupas prisiminė, kad velionis
pontifikas visada prašydavo paleisti
kalinius.
48 metų turkas M. A. Agca į lais
vę turėtų išeiti kažkuriuo metu nuo
antradienio iki sekmadienio.
1981 metų gegužės 13-ąją jis Ro
mos Sv. Petro aikštėje šovė į Joną

Paulių II, kuris tuo metu atviru au
tomobiliu važiavo į audienciją. Tuo
metu M. A. Agca, kuriam buvo 23
metai, buvo kraštutinių dešiniųjų
kovotojas ir slapstėsi nuo turkų poli
cijos.
Jonas Paulius II buvo sunkiai
sužeistas į pilvą, o M. A. Agca, kurio
motyvai nėra aiškūs iki šiol, toles
nius 19 metų praleido Italijos kalėji
muose. Popiežius buvo su juo susiti
kęs kalėjime ir jam atleido. Įtarimai,
kad su šiuo pasikėsinimu į pontifiką
buvo susijusios Bulgarijos ir tuome
tinės Sovietų Sąjungos žvalgybos,
niekada nebuvo įrodyti.
2000-aisiais išduotas Turkijai
M. A Agca buvo pasodintas į kalėji
mą atlikti bausmės už 8-ajame de
šimtmetyje įvykdytą banko apiplėši
mą ir sušvelnintos bausmės už gar
saus t u r k ų žurnalisto nužudymą
1979 metais.
Jonui Pauliui II balandžio mė
nesį mirus, M. A. Agca sakė gedintis
savo „dvasinio brolio" ir prašė Tur
kijos valdžios leisti jam dalyvauti jo
laidotuvėse, bet šis jo prašymas buvo
atmestas.
Daugelis M. A. Agca laiko tiesiog
pamišėliu, veikusiu nepriklausomai
nuo kokių nors grupuočių, tačiau kiti
mano, kad jis tik dedasi bepročiu.
Jis davė prieštaringus parody
mus dėl savo vaidmens mėginant
nužudyti popiežių, dažnai kaitaliojo
savo versijas ir privertė tyrėjus pra
dėti dešimtis tyrimų.

A. Sharon insultas galėjo ištikti
dėl kaltinimų korupcija
Jeruzalė,
gruodžio
9
d.
(AFP/BNS) — Ariel Sharon bendra
žygiai yra įsitikinę, kad viena sun
kaus insulto, kuris praėjusią savaitę
ištiko Izraelio premjerą, priežasčių jo priešininkų jam mesti kaltinimai
korupcija, rašo populiarus šalies
dienraštis.
Antrąjį insultą A. Sharon patyrė
praėjusį trečiadienį, dieną po to, kai
policija pareiškė galinti turėti įkal
čių, įrodančių, kad jo šeima gavo ky
šį iš vieno Austrijos verslininko.
Izraelio švietimo ministras Limor Livnat paragino A. Sharon at
sakyti į kaltinimus, kad jis neva
priėmė trijų milijonų JAV dolerių ky
šį iš Austrijos milijardieriaus, nors
jau tuomet premjeras ruošėsi gultis į
ligoninę, kur jis turėjo būti toliau gy
domas po neseniai patirto pirmojo
insulto.
Dar 2004 metais iš teisingumo
ministro pareigų A. Sharon atleistas
Tommy Lapid taip pat pareiškė, jog
premjerui teks atsistatydinti, jeigu
jam kaltinimus pateiks ir policija.
A. Sharon šeimai artimas šalti
nis sakė, kad ministrą pirmininką
labai sukrėtė L. Livnat pareiškimas,
kurį transliavo televizija.
„Nėra jokių abejonių, kad politi
kų išpuoliai prieš A. Sharon, dieną
prieš jam patenkant į ligoninę, tu
rėjo lemiamos reikšmės jo sveikatos
būklei", — sakė šeimai artimas šalti
nis interviu populiariam šalies dien

pendent" sumažino leidinio formatą
d a r 2003 m e t a i s . „The Times" pase
kė jo pavyzdžiu 2004 metais, o „The
Guardian" pasirinko „Berliner" for
matą praėjusiais metais.

raščiui „Yediot Aharonot".
L. Livnat yra aršaus A. Sharon
politinio varžovo Benjamin Netanyahu sąjungininkas. Sekmadienį jis tu
rėjo pasitraukti iš vyriausybės.
Pats A. Sharon taip ir neatsakė į
policijos pareiškimą, esą pareigūnai
gali turėti įkalčių, kad jo šeima pri
ėmė minėtąjį kyšį iš Austrijos versli
ninko.
Pareigūnai įtaria, kad dalis pini
gų buvo skirta užmokėti 1999 metų
rinkiminės kampanijos, po kurios A.
Sharon tapo dešiniosios partijos
„Likud" vadovu ir dėl kurios teisėtu
mo vėliau buvo kilę kalbų, rėmė
jams.
Per pastaruosius trejus metus
pareigūnai ne kartą buvo apklausę
A. Sharon dėl rinkimų kampanijos
pažeidimų, tačiau konkrečių kaltini
mų jam nepateikė.
Tačiau t e i s i a m a s jo sūnus,
„Likud" parlamentaras Omri Sha
ron padarė kaltės pripažinimo pa
reiškimą 1999 metų rinkimų kampa
nijos finansavimo skandalo byloje.
Pranešama, kad, gydytojams pa
laipsniui nutraukiant dirbtinai su
keltą komą, sunkiai sergantis A.
Sharon pats pakėlė dešiniąją ranka
Tačiau ligoninės „Hadassah" atsto
vas spaudai Ron Krumer šių prane
šimų negalėjo nei patvirtinti, nei pa
neigti. Tai jau a n t r a s Izraelio prem
jero smegenų aktyvumo ženklas po
patirto sunkaus insulto.

JAV
EUROPA
BRIUSELIS
NATO generalinis sekretorius
J a a p de Hoop Scheffer paminėjo Uk
rainą tarp šalių, kurios gali patekti į
kitą NATO plėtros bangą 2008 me
tais. Kalbėdamas jis pažymėjo, kad
NATO itin didelį dėmesį skiria 2008
metams, kai įvyks kitas po 2006 me
tų viršūnių susitikimas. Drauge ge
neralinis sekretorius dar kartą pa
brėžė, kad būsima narystė priklauso
nuo pačios Ukrainos. „Raktas yra
Kijeve", — sakė jis.
VIENA
Pirmininkavimą Europos Są
jungai pradėjusios Austrijos kancle
ris Wolfgang Schuessel tvirtai pa
reiškė, kad ES konstitucija nemirė,
nors ją atmetė Prancūzijos ir Ny
derlandų rinkėjai. „Konstitucija ne
mirė, tačiau ji neveikia", — sakė jis
Vienoje, kur vyko Austrijos vyriau
sybės ir Europos Komisijos narių su
sitikimas. „Konstitucija yra patvir
tinimo proceso viduryje", — pridūrė
jis. W. Schuessel patvirtino t u r į s
planų pateikti pasiūlymų dėl Euro
pos ateities birželio mėnesį Vienoje
vyksiančiame ES viršūnių susitiki
me, kuris užbaigs Austrijos pirmi
ninkavimą bendrijai.
LONDONAS
Padidėjus popieriaus kainoms,
vidutinį formatą pasirinko dar vie
nas britų laikraštis — savaitraštis
„The Observer", kuris ketina kiek
viename puslapyje teikti spalvotas
nuotraukas ir tikisi, kad tai leis pa
didinti dabartinius pardavimus, ku
rie siekia apie 400,000 egzempliorių.
„The Observer" atsisakė didelio for
mato ir pasirinko vadinamąjį „Berliner" formatą, kurį naudoja keli di
desni Europos žemyno laikraščiai,
įskaitant Prancūzijos „Le Monde" ir
Vokietijos „Berliner Zeitung". Ma
žesnį formatą renkasi vis daugiau
britų leidinių. Praėjusį spalį didelio
formato atsisakė kitas savaitraštis
— „The Independent on Sunday".
Nacionalinis dienraštis „The Inde

WASHINGTON, DC
JAV viceprezidentas Diek Cheney pirmadienį ryte buvo išleistas iš
ligoninės, į kurią keturiomis valan
domis anksčiau buvo atvežtas dėl
dusulio, p r a n e š ė CNN. Viceprezi
dento organizme dėl vartojamų vais
t ų nuo uždegimo kaupėsi skysčiai.
JAV viceprezidentas, kurio silpna
širdis, į George Washington ligoninę
sostinėje buvo nuvežtas maždaug 3
vai. ryto vietos laiku. Rugsėjo mėne
sį D. Cheney buvo atlikta operacija
kraujo k r e š u l i a m s jo keliuose paša
linti. J o sekretoriatas nurodė, kad ši
nebūtina operacija j a m buvo atlikta
po to, k a i gydytojai per įprastą pa
tikrinimą jo dešinės kojos kelyje ra
do aneurizmą (arterijos išsiplėtimą).

K o n g r e s a s pradėjo svarstyti
prezidento George W. Bush pasiū
lytą S a m u e l Alito kandidatūrą į ša
lies Aukščiausiojo Teismo teisėjus.
Teisėjas S. Alito dalyvavo Senato
teismų reikalų komiteto posėdyje,
k u r buvo v e r t i n a m a jo kandidatūra į
aukščiausiosios instancijos JAV teis
mą. Šie pirmadienį prasidėję svars
tymai a r t ė j a n t lapkritį numatytiems
rinkimams veikiausiai taps pirmuo
j u dideliu politiniu mūšiu po valdan
tiesiems respublikonams ne itin sėk
mingo 2005-ųjų metų antrojo pus
mečio, per k u r į jie patyrė bent kelis
skaudžius politinius smūgius.
LOS ANGELES
California gubernatorius Arnold Schwarzenegger ir jo sūnus
Patrick pateko į autoavariją ir dėl
nesunkių sužeidimų buvo nuvežti į
ligoninę. A. Schwarzenegger 15 ne
didelių siūlių buvo susiūta prakirsta
lūpa. J a m ir jo sūnui taip pat buvo
suteikta pagalba dėl nedidelių įpjo
vimų ir sumušimų. Po to jie iš Sv. Jo
no ligoninės buvo išleisti. A. Schwarzenegger nedideliu greičiu važiavo
motociklu „Harley-Davidson" su
priekaba. Netikėtai į tą pačią gatvę
įsuko automobilis ir motociklas į jį
atsitrenkė.

Krovmig gabenimas
'ektuvu į visas pasaulio šalis.
Air Freight
™ ~

"^Automobiliu pirkimas bei
[siuntimas i visas pasaulio šalis
Kroviniu, pervežimas
visoje Amerikoje.

/^Sm^ll Packaaes

Trucking
Smulkiu siuntimu santimas oei
pristatymas > namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje tia urusijoįe bei Ukrainoje.
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„DARZININKAVIMAS" ŽIEMĄ
Žmogui, tikrai mėgstančiam
„kapstytis žemėje", a r tai būtų ne
didelis plotelis kieme prie namų, a r
keli akrai kaime, a r pagaliau net
didesni vazonai ir loveliai balkone,
niekas nesuteikia tokio pasitenkini
mo, kaip savų daržovių, uogų, vai
sių, žydinčių gėlių, krūmų a r me
delių auginimas. Darbas su augalais
taip pat gydo žmogaus sielą, ramina,
suteikia jėgų pakelti gyvenimo sun
kumus.
Galima teigti, kad, a t s i r a d u s
progai, kone visi mielai užsiimtų ko- •
kių nors augalų auginimu. Juo la
biau mūsų tautiečiai, nes Lietuvą
nuo seniausios senovės vadiname
žemdirbių tauta.
Gyvenantys vėsesnio (net šal
tesnio) klimato zonose, žiemos m e t u
labai pasigenda laiko, praleidžiamo
su augalais. .Retas turi laimės įsiruošti šiltadaržį, t a d reikia pasiten
kinti augalais, kurie auginami kam
bariuose. Žinoma, augalų pasirinki
mas yra nemažas, bet jiems sudaryti
palankias sąlygas ne tik egzistuoti,
bet ir tarpti, nelengva. Juo labiau,
kad dažniausiai mūsų butai y r a per
tamsūs, per šilti, juose oras p e r
sausas. Visgi su trupučiu kantrybės
ir žinių, žiemos metu galime ne
sunkiai patenkinti „auginimo alkį"
savo kambariuose.
Kambariniai augalai
lėčiau auga
Visų pirma — kambariniai au
galai ne taip greitai auga ir keičiasi,
kaip lauke auginami, kurie p e r
kelias savaites — kartais net kelias
dienas — išdygsta, tarpsta, pražys
ta. Net ir geriausiai prižiūrimi, k a m 
bariniai augalai auga lėtai, jiems
ilgai trunka sukrauti p u m p u r u s i r
praskleisti žiedus, bet dėl to d a r la
biau įvertiname ir džiaugiamės, kai
pražysta bromilija (bromiliad), kak
tusas, meilenis (amarilis), orchidėja
ar kuris kitas kambarinis augalas. O
sanpaulijų (African violets) auginto
jai jas laiko tikra Dievo dovana, ypač
žiemą, kai joks kitas k a m b a r i n i s
augalas nežydi.
Ką a u g i n t i ?
Retas kambarinių augalų augin
tojas pasirenka vieną kurią rūšį ir ją
puoselėja. Dažniausiai butuose ran

d a m e įvairių augalų, t a r y t u m čia
b ū t ų susikaupusios kelios klimato
zonos: dykumos, atogrąžų miškai,
šiltų k r a š t ų augmenija ir n e t įvairūs
hibridai, kurie niekur natūraliai
gamtoje n e r a n d a m i .
Nors visiems augalams b ū t i n a
saulės šviesa, k a i kurie gali apsieiti
ir tamsesnėse kambario vietose, o
y r a ir tokių, k u r i e m s tiesiogiai sau
lės spinduliai kenkia. Galima kam
b a r i n i u s a u g a l u s auginti i r visai
pustamsėje patalpoje, pakišus juos
po specialiomis lempomis. Nors tos
dirbtinės šviesos neblogai veikia, ta
čiau elektra visgi kainuoja ir reikia
ypač saugoti, k a d šviesos nebūtų per
daug, a r per mažai.
Saulėta pietinio a r rytinio lango
p a l a n g ė t i n k a daugeliui augalų,
ypač k a k t u s i n i a m s (cacti), storalap i a m s (succulents) a u g a l a m s s u
spalvotais lapais (coleus, caladium,
croton) — t a m s e s n ė j e vietoje j ų
spalvos n u b l a n k s t a , n e t u r i tokio
ryškumo n e t sanpaulijoms, nors va
sarą j ų a n t palangės n e p a t a r t i n a
laikyti — lapai nudega.
Ant saulėtos palangės taip pat
n e p a t a r t i n a p a d ė t i orchidėjų va
zonėlių, nes jos mėgsta kiek pri
dengtą šviesą, pvz., krentančią pro
p e r m a t o m a s u ž u o l a i d a s . A n t pa
langės n e t a r p s t a ir įvairūs paparčiai
(ferns), bromilijos, nes t a i pavėsių,
miškų augalai. Jeigu šakos a r lapai
liečia lango stiklą, nukenčia ir įvai
r i ų p a l m i ų r ū š y s — v i s u s šiuos
a u g a l u s geriausiai statyti kiek ato
kiau nuo langų, bet, žinoma, jiems
taip p a t reikia p a k a n k a m a i saulės
šviesos.
Primenu, kad didžioji dalis kam
barinių augalų nepakenčia šalto oro
srovių (pvz., žiemą atidarius duris į
l a u k ą a r p r o n e s a n d a r i u s lango
plyšius besiveržiantį šaltį); jiems
kenkia ir buto šildymas — pastačius
a r t i radiatorių, karšto oro pūtimo
angų a r p a n . Jeigu augalas gerai
kurioje k a m b a r i o vietoje auga,
nereikėtų j o perkelti kiton vieton,
nes pradės skursti.
Drėgmė
Visiems (net ir dykumų) au
galams būtinai reikalingas vanduo
— drėgmė. Vis dėlto, pagal Žalianykščio g a u n a m u s laiškus, daugiau
augalų n u n y k s t a nuo per dažno ir

per gausaus laistymo, negu vandens
stokos.
Žinoma, kaktusinius augalus
laistyti reikia nedaug, atogrąžinių
miškų — neleisti žemei išdžiūti. Kai
kurie augalai nemėgsta, jeigu van
duo pilamas iš viršaus, ant j ų lapų
(sanpaulijos,
kalankės,
įvairūs
minkštais, pūkuotais lapais augalai)
— geriausia jų vazonėlius įstatyti į
indą su vandeniu ir kelias minutes
palaukti, kol vanduo įsisiurbs į že
mę. Bromilijos apskritai nelaisto
mos, tik į j ų viduryje esantį „šulinėlį" reikia įpilti vandens.
Palmės, fikusai, paparčiai, kinrožės, įvairūs kiti lapuočiai pagei
dauja, k a d žiemą j ų l a p u s bent
keliskart per savaitę apipurkštume
šiltu (kambario temperatūros) van
deniu. Tuo būdu ne tik gauna papil
domos drėgmės, bet padedama ap
saugoti nuo kai kurių, sausą orą
mėgstančių, kenkėjų, ypač voratin
klinių erkučių (spider mites).
Jeigu augalas nėra per daug
didelis, galima jį retkarčiais įstatyti
į vonią ir paleisti vasarošiltį dušą,
kad nuplautų dulkes ir lapai galėtų
kvėpuoti (būtina uždengti vazono
žemę plastmasine plėvele arba folija,
kad žemė neužkimštų kanalizacijos
vamzdžių). Taip nuplovus, augalą
palaikyti, kol kiek apdžius ir vėl pas
tatyti savo vietoje.
Apskritai nepatartina augalų
laistyti šaltu, tiesiai iš čiaupo vande
niu, bet bent 24 vai. palaikytu kam
bario temperatūroje. Tuo būdu iš
v a n d e n s išgaruoja kai kurie che
mikalai (pvz., chloras) i r jis nie
kuomet nebus per šaltas augalui.
Kai kas tvirtina, k a d kaktusų
žiemą nereikia laistyti. Netiesa,
ypač jeigu jų vazonai stovi ant pa
langės su radiatoriais apačioje, jeigu
kambaryje labai sausas oras (nėra
drėkintuvo), pasitaiko daug saulėtų
dienų, o vazonėliai yra moliniai, la
bai maži, kur žemė greitai ir visiškai
išdžiūsta. Kaktusus reikėtų pa
laistyti kas savaitę a r k a s dvi sa
vaites, bet palaistyti taip, kad per
skylutę vazono apačioje ištekėtų
vanduo ir visa žemė gerai sušlaptų
(nelaikyti vandens, atsiradusio lėkš
tutėje po vazonu).
Trąšos
Pagrindinė taisyklė labai pa
prasta: žiemą, kai kambariniai au

galai auga pamažu arba visai ne
sikeičia, jų tręšti nepatariama. Maž
daug nuo kovo mėnesio, atsiradus
daugiau ženklų, kad augalas pra
dėjo leisti naujus ūglius arba šiaip
augti, galima patręšti tarpiomis
trąšomis, skirtomis būtent t a i
augalų rūšiai, kurią norite tręšti.
Yra trąšų specialiai kaktusams,
sanpaulijoms, žydintiems kamba
riniams augalams (atkreipkite dė
mesį į tris skaičius ant trąšų dėžutės
ar buteliuko — žydintiems auga
lams geriausios trąšos yra tos, kurių
vidurinis skaičius didžiausias), la
piniams augalams ir pan.
Yra trąšų, kurios tinka visiems
augalams. Vienos tokių, labai veiks
mingų, yra „Fish emulsion" — pa
ruoštos iš žuvų atliekų. Vienintelė
problema — jos turi stiprų ,,žuvišką", ne visai malonų kvapą, todėl
kai kas nemėgsta jų naudoti. Gerai
veikia ir ,,Miracle-Gro", skirtos
kambariniams augalams.
Lapiniams augalams labai tinka
ir sausi trąšų „pagaliukai", kuriuos
įsmeigiame į žemę vazone, palais
tome ir pamirštame. Per tam tikrą
laiką trąšos sutirpsta ir maitina
augalą. Kadangi nelengva pasakyti,
ar j a u „pagaliukas" sutirpo, kartais
neįmanoma atspėti: a r reikia vėl
tręšti, a r per anksti. Būtina pa
skaityti nurodas ant šių trąšų įpa
kavimo.
Augalai — s v e i k a t a
Nėra tokio buto, kuriame ne
galėtų kažkas augti. Žalias ar žydin
tis augalas suteikia butui jaukumo,
pakelia gyventojų nuotaiką, suteikia
malonų, lengvą užsiėmimą ypač
vyresniems žmonėms, kuriems kar
tais sunku imtis daržininkavimo
darbų lauke. Be to, kambariniai
augalai švarina orą ir vien dėl to
verta juos auginti.
Jeigu d a r nieko neauginate,
pasidairykite augalo, tinkamo jūsų
buto sąlygoms. Tik nepirkite didelio,
išsikerojusio augalo, nes jis sunkiau
prisitaikys prie naujos vietos ir gali
nunykti. Tuomet ir atsiranda nu
siskundimai, kad „man niekas neau
ga..." Pirkite mažus augaliukus: jie
ir pigesni, ir lengviau prisitaiko. Bus
malonu matyti kaip jie auga, tarps
ta, jausite pasitenkinimą, k a d
augalą gražiai užauginote.

SKELBIMAI
PASLAUGOS

ĮVAIRUS

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBES DRAUDIMAS

IEŠKAU PIRKTI VOKIŠKŲ AR
KITOKIŲ FOTOAPARATŲ.
Tel. 508-697-6602,
Romas
SIŪLO DARBĄ
O'HARE CLEAN1NG AIRCRAFTS
$8.00/8.50 ON START
PERMANENT )OB FOR LEGAL
ONLY. VVITHOUT ENGUSH O.K.
CALL SVETLANA (630) 286-7395

SPA Constantine Day SPAS
Has openings for nail techs,
estheticians, massage therapists.
Fax resume to
708-233-5944

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

IŠNUOMOJA
Woodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai.
1 mieg.— $670-$710;
2 mieg.— $7704810.
1 mėnuo nemokamai.
Tel. 630-910-0644, Janą.

Skelbimų skyriaus tel.

1 773 585 9500
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VARPAS", „VARPAS",
NAUJAS „VARPAS"!

ANATOLIIUS KAIRYS
Nr. 38, 2005, 230 psl. Red. Ant.
Kučys. Šio numerio pagrindiniai
bendradarbiai: Regina Koženiauskienė, Vytautas Antanas Dambrava,
Primas Noreika, Mantas Adomėnas,
Bronius Nainys, kun. Algirdas Pa
liokas, SJ, dr. Kazys Karvelis, dr.
Algirdas Kanauka, Juozas Kojelis,
Kristina Lapienytė-Bareikienė, Ofe
lija Vainienė, Jonas Pabedinskas,
Aleksandras Šidlauskas, Audronė V.
Škiudaitė, Stasys Surantas ir kiti.
„Varpą" leidžia varpininkai filiste
riai. Viršelyje Vinco Kudirkos pa
minklo savivaldybės aikštėje projek
tas. Autoriai skulp. A. Sakalauskas,
archit. R. Krikštapavičius.
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Regina Koženiauskienė, Vil
niaus universiteto profesorė, kaip ir
tinka „Varpui", pateikia eilę įdomių
ir vertingų minčių apie dr. Vincą
Kudirką naujų tyrinėjimų šviesoje.
„Jis buvo tartum Lietuvos įsikūniji
mas — visi jos lūkesčiai ir likimas"
(5 psl.) Kas ir koks iš tikrųjų buvo
Lietuvos valstybės himno autorius
V. Kudirka? Nors mes vyresnieji
daug žinome apie dr. Vincą Kudirką,
bet, kaip rašo R. Koženiauskienė,
toli gražu ne viską, gal per mažai. O
jaunesnioji karta, išaugusi sovieti
nės mokyklos sistemoje, gal net visai
nežino. Šis straipsnis jaunajai ge
neracijai bus kaip įvadas į platesnes
studijas apie Lietuvos atgimimo
patriarchą. „Iš publicistinių Ku
dirkos straipsnių parinktos mintys
tokios aktualios, lyg jos būtų pasaky
tos šiandien", — (9 psl.) baigdama
straipsnį pabrėžia profesorė.
Vytautas Antanas Dambrava
šiame numeryje prisistato su dviem
aktualiais straipsniais. Pirmasis
„Idealizmas ir oportunizmas Lie
tuvoje ir išeivijoje". Dr. Dambrava,
be abejonės, yra vienas raštingiausių ambasadorius iš visų Lietu
vos ambasadorių įvairiuose kraš
tuose. Jis rašo atvirai ir tiesiai. Jo
žinios yra pagrįstos faktais ir patirti
mi. „Mamonos šimtmetyje pasaulis
mūsų akyse nesulaikomai rieda
bedugnėn. Rieda į ją oportunistai,
kurie vergiškai taikstosi prie kiek
vienos padėties, ieškodami naudos.
Rieda ir apsimetėliai idealistai,
kurie rodydamiesi avies kailiu, vidu
je jau yra tapę plėšrūs vilkai..." (11
psl.).
Antrasis jo straipsnis „Pareiga
teisingumui" — žodis Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių sueigai
Ariogaloje 2004.08.07. „Meilė jums ir
pareiga teisingumui atvedė mane

šiandien pas jus" (85 psl.) pradeda
savo žodį dr. Dambrava. Žodis jaut
rus, pilnas meilės tėvynei ir jos
praeičiai, pagarba ir meilė kentė
jusiems tėvynainiams, vilties atei
čiai.
Primas Noreika „Partijų vingiai
ir valstybė" vingiuoja partijų vin
giais gana sėkmingai ir įtikinančiai.
„Dvylika tikros nepriklausomybės
metų nėra mažai, tačiau okupacijos
žaizdos tebekraujuoja" (23 psl.),
Partijų daugybė (36), o ką jos veikia
— neaišku. Jos daugiau griauna, nei
kuria. Ypač intriguojantis aprašy
mas apie Z. Zinkevičiaus istoriją, jo
nušalinimą iš švietime ministro
pozicijų dėl patriotinės programos
Lietuvos mokyklose.
Mantas Adomėnas pateikia
istorinį krikščioniškosios demokrati
jos šiuolaikiniame pasaulyje vaizdą.
Tai pranešimas, skaitytas 2004 m.
vasarą Vilniuje vykusiame LKDP
pirmosios programos 100-mečio mi
nėjime. Vertas dėmesio istorinis
žvilgsnis į apskritai krikščioniškąją
demokratiją popiežiaus Leono XIII
enciklikos „Rerum Novarum" įtakos
dėka.
Bronius Nainys — 2 straipsniai:
abu aktualūs ir įžvalgiai parašyti.
Br. Nainį tenka laikyti šviesiausiu ir
geriausiu išeivijoje politinių prob
lemų komentatoriumi. Jis rašo drą
siai ir išsamiai, jam nereikia bijoti
prezidento, nei partijos vadų — jis
nepraras dabartinės ar būsimos
„tarnybos". Tai ir rėžia iš peties,
gerai susipažinęs su dabartine
Lietuvos valdžios politine struktūra.
Kun. Algirdas Paliokas, S J, — 2
straipsniai. Vienas „Trėmimus mi
nint", kitas — „Tauta įvairių jėgų
sandūroje". Pirmame aptaria krikš
čioniškosios Bažnyčios pagrindais
nekaltų žmonių kančias, tremtį ir
mirtį anais baisiais laikais. Antrame
daugiau teologiškai dėsto santykius
tarp tikinčiojo ir netikinčiojo Dievu,
ir koks iš to gaunasi rezultatas. Abu
straipsniai labai geri, įtikinančiai
jausmingi, maloniai skaitantį nu
teikiantys.
Dr. Kazys Karvelis jungiasi 2
svarbiais ir gerai apmąstytais
straipsniais. Pirmas — „Kuo lietu
viai skiriasi nuo kitų europiečių".
Antras — „Vidurio Europos praeities
konfliktai". Pirmame autorius pa
sišauna įrodyti, kuo skiriasi viduti
nis lietuvis nuo vidutinio kito krašto
piliečio. Kartais sekasi, skaitytojas
pritars, pvz., automobilio vairavimas
Lietuvoje iš tiesų yra siaubingas, bet
tai, manyčiau, daugiau yra įprotis,
džiaugsmo demonstracija, negu cha
rakterio žymė. „...formaliai lietuviai
lyg ir išsilavinę, tačiau tamsūs" (56
psl.), ir lygina lietuvius su olandais,
belgais, prancūzais, anglais... Toks
palyginimas nėra priimtinas, nes lie
tuviai daug metų gyveno okupa
cijose, vergystėje, tuo tarpu minimi
kraštai šimtmečiais buvo laisvi,
galėjo nevaržomai lavintis, šviestis,
tobulėti.
Antrasis dr. Karvelio straipsnis
daugiau istorinis ir mokslinis. Abu
straipsniai sumaniai parašyti, pag
rįstai išdėstyti, skaitytojas apsi
džiaugs naujomis mintimis ir sam
protavimais.
Dr. Algirdas Kanauka „Lietuvos
valdymo gairės ateičiai" rašo apskri
tai apie Lietuvos politinę situaciją,
jos trūkumus, pliusus ir minusus, ir
kaip pagerinti Lietuvos valdymosi

Stuburo ir skausmo ligos •
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. RANA, MD

Širdies ir kraujagyslių
ligos
GAJLĖ SABALIAUSKAS, MD.

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS

Elgin: 847-289-8822
McHenry. 815-363-9595
BkGrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

630-719-4799.

Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127 th St. Ste 200
Lemont, IL 60439
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Vidaus ligos

KARDO.OGAS-ŠIRDIES UGOS

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava Ste. 5 r 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai

Akių ligų specialistai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312^37-1285

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
struktūrą. Ilgiausiai jis „sustoja"
prie Seimo, jo nedarbštumo, išnau
dojimo, seimūnų nepareigingumo,
bereikalingo valstybės lėšų eikvoji
mo. Autorius siūlo seimą sumažinti
pusiau — iki 70 narių.
Stebina gausus J. Kojelio skelb
tinų ir nebūtai skelbtinų žinių ba
gažas. „Lietuvos ir išeivijos bendra
vimo problemos" įdomus įtikinan
čiais pavyzdžiais, tačiau pažįstant
Kojelį kaip gerą korespondentą,
pastabų visuomenės veikėją, reikia
tikėti visais jo teigimais.
Antras J. Kojelio straipsnis
„Išeiviai lietuvių išeivijos institute"
dar sensacingesnis už pirmąjį. Čia
jis „nukarūnuoja" žinomus išeivijos
veikėjus — Br. Railą, Henriką Že
melį, Vytautą Kavolį... Abu straips
niai įdomūs ir intriguojantys.
Audronė V. Škiudaitė prisistato
su 4 aktualiais straipsniais: „No
rėjau būti geras gydytojas" pateikia
pasikalbėjimą su prof. dr. Juozu
Meškausku, kuriam 2006 m. sueina
100 metų. Pasikalbėjimas ilgas, 11
puslapių, išsamus, gražiai sure
daguotas.
„Pirmieji naujojo europiečio įs
pūdžiai Europoje" veža mus per Len
kiją į Belgijos sostinę Briuselį, Vyt.
Landsbergio kvietimu susipažinti su
Europa ir jos parlamentu. Savo ilgą
aprašymą baigia šūkiu „Tegyvuoja
Europa".
„Nepralenkiamas
optimistas
prof. Jonas Puzinas" — tai prisimi
nimai apie Vilniaus universiteto
dekaną, archeologą Joną Puziną jo
100 metų sukakčiai pažymėti.
Ketvirtas — tragiškas ir skau
dus prisiminimas apie Augustiną
Povilaitį, paskutinį nepriklausomos
Lietuvos Saugumo departamento
direktorių. Jis buvo pirmoji mūsų
valstybės auka Lietuvą okupavus
komunistams.
Gyvenimas ir idėjos
Kristina Lapienytė-Bareikienė
straipsnyje „Lietuviška spauda,
praėjus 100 metų nuo spaudos
atgavimo" aprašo spaudos draudimo

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimu kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.
pasekmes ir jos atsigavimą laiko tėk
mėje. Plačiai informuoja apie da
bartinę Lietuvos spaudą, knygas, lei
dyklas ir laikraščius.
Gintautas Česnys prisimena
Vinco Kudirkos fondo penkmetį, jo
dabartinę padėtį ir pastangas didėti,
prisijungus prie jo daug žymių
asmenybių.
Jonas Pabedinskas supažindina
mus su prekybos papročiais Lietu
voje, paįvairindamas juos tarptau
tinėmis prekybos žiniomis.
Ofelija Vainienė straipsnyje
„Pasaulio kraštų ekonominių pasi
keitimų įtaka Lietuvai", suriša Lie
tuvos ekonomiką su kitų kraštų
ekonomika ir pastangomis pagerinti
gyvenimo standartą. Įdomus pažin
tinis straipsnis.
Aleksandras Šidlauskas poeti
niu stiliumi idealizuoja gyvenimą
„Ąžuolo paunksmeje", pasiilgimą
savo tėvynės ir laimę joje gyventi.
Stasys Surantas klausia „Ar be
Mažosios Lietuvos būtų prisikėlusi
didžioji Lietuva?" Atsakyti nėra
lengva, nes istorija negrįžta.
Jonas Aničas prisimena Aleną
Vileišytę-Devenienę jos 100 metų
gimimo sukakties proga pristaty
damas jos gyvenimo panoramą. O
Jonas Daugėla trumpame rašinyje
„Gyvenimas, pašvęstas savajai tau
tai" pateikia naudingų žinių apie
Mečislovą Mackevičių, mirusį Čika
goje prieš pora metų.
Mūsų literatūroje
Pristatomos 4 naujai išėjusios
knygos: kun. A. Paliokas, SJ, „Žo
džiai", recenzuoja Aleksas Vitkus.
Dr. Ignas Urbonas „Dvasios sam
pratos istorinė raida", aprašo A. K.
dr. Jonas Šalna — „Gyvenimo veid
rodis", rašo Irena Kriaučeliūnienė.
Vincas Kudirka. „Literatūros rodyk
lė". Supažindina A. V. Š.
Pabaigai — praėjusių metų
kudirkaičių veikla. Apie juos rašo
Angelė Servienė, Lietuvos varpi
ninkų draugijos pirmininkė, ir
J ū r a t ė Dranginienė, kudirkaičių
organizacijos tarybos pirmininkė.
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IŠĖJUSIUS
PRISIMENANT
Tai uždaryk mane, tėvyne,
savyje,
Kaip giesmę gerklėje mirtis
uždaro...
J. Marcinkevičius
Jau beveik trys mėnesiai, kaip
mirtis netikėtai „uždarė" giesmę
žmogaus, visas jėgas atidavusio
tėvynei. Lietuva neteko savo didžio
sūnaus. Žmogaus, kuris mylėjo savo
tautą, žmones ir visa, kas šiame
pasaulyje gražu. Žmogaus, kuris vos
keletą minučių pabuvęs Pažaislyje jį
taip pamilo, jog atidavė daug jėgų šio
architektūrinio ansamblio išsaugoji
mo ir garsinimo darbams.
Mes ilgai prisiminsime Algio
Liepinaičio kupinus rūpesčio skam
bučius ir nuoširdžius raginimus
daryti viską, kad visuomenė ir vy
riausybė atkreiptų dėmesį į šio
architektūros šedevro unikalumą.
Atrodė, kad šiam žmogui dieną ir
naktį rūpėjo Lietuva, rūpėjo Pažais
lis (sulaukdavome jo skambučių ir
naktį). Jo iniciatyva buvo nuolat
renkamos aukos įvairiems Pažaislio
reikalams (restauracijai, spaudai,
seserų misijai ir kt.) Išleisti informa
ciniai lankstinukai anglų, prancūzų,
vokiečių, italų bei ispanų kalbomis.
Negana to, vieną. gražią dieną jis
paskambino ir pasakė: „Reikia filmo
apie Pažaislį". Ilgai svarstėm kaip
tai padaryti ir iš viso ar reikalinga ši

idėja. Bet Algis neatsitraukė nei per
žingsnį. Filmo „Pažaislio vienuolyno
idilės" idėją realizavo lietuvių re
žisierė Nijolė Baužytė su kūrybine
grupe. Didelę išlaidų dalį filmo pas
tatymui dengė pats idėjos autorius ir
lietuviai išeivijoje. Dar ne viskas.
Gimė mintis, kad filmas pasiektų ir
Amerikos, vėliau Europos ekranus.
Taigi vėl, Čikagos seserų kazimieriečių ir kitų talkininkų pagalba bei
naujomis aukomis filmas buvo įgar
sintas anglų kalba ir gruodžio 19 d.
transliuojamas per Amerikos tele
viziją. Deja, idėjos autorius šio mo
mento nebesulaukė. Kokį ryžtą ir
kokią valią reikėjo turėti tokiam
užmojui.
„Žmogaus dienos panašios į žolę"
— sako šv. Raštas... Tačiau per šį
trumpą gyvenimą jis suspėjo daug
nuveikti Lietuvai ir Pažaisliui. Mes
liksim amžinai dėkingos šiam gar
biam Lietuvos Sūnui, nešiosime jo
atminimą ir prašysime Aukščiau
siojo jam gausaus atlygio už didelę
širdį. Širdį, kuri mylėjo nebijodama
plyšti. Gražūs ir tinkantys prelato I.
Urbono žodžiai, adresuoti amžinos
atminties Algiui Liepinaičiui: „nuo
širdies miršta tik tie, kurie širdis
turi". Dėkingos už dosnią, didžią,
plačią, energingą, mylinčią širdį.
Seserys kazimierietės
Pažaislis

PRISIMINTI IR PAGERBTI
Penktadienį, sausio 13 d., su
eina lygiai 15 metų nuo tragiškųjų
įvykių Vilniuje, kai sovietų tankai
traiškė Lietuvos laisvės gynėjų
kūnus, kai drąsuoliai, susirinkę iš
visos šalies, gyva meilės grandine
apsiautė Parlamento rūmus, pa
siryžę, jeigu reikėtų, mirti, bet
apginti Lietuvos nepriklausomybę.
Per penkiolika laisvės metų tas
nuostabus jausmas, anuomet su
jungęs visą lietuvių tautą tėvynės
laisvės ir meilės ryšiais, jau gerokai
išblėso, todėl būtina prisiminti ir tas
nuotaikas, ir pagerbti žuvusius dėl
Lietuvos laisvės — jeigu ne jų auka,
vargiai šiandien Lietuva būtų pa

siekusi tai, ką jau pasiekė.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje (Marąuette
Park apylinkėje) šį penktadienį vyks
specialios pamaldos (lietuvių kalba)
mūsų tautos didvyriams prisiminti,
už juos ir Lietuvą pasimelsti, pabūti
vėl kartu ir pagyventi anų did
vyriškų dienų dvasia.
Parapijos vikaras kun. dr. Ar
vydas Žygas ir klebonas kun. Anta
nas Markus visus nuoširdžiai kvie
čia penktadienį dalyvauti pamal
dose: nuo 6 vai. vakaro bus Švč.
Sakramento adoracija, 7 vai. vak. —
Mišios. Atvykite!

Gėlės žuvusiems sausio 13-ąją Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Išvykstant į Lietuvą
O kam palikt sukauptą sielos turtą,
Kam padalint prabėgusius metus?
Palik gyviem, kas žemėje sukurta
Ir padalinki tiem, kas tau brangus.
Aldona Pečiūrienė

prieš penkiasdešimt metų. Tačiau ar lengva
išsiskirti? Juk 15 metų žmogaus gyvenime —
nemažas laiko tarpas. Lieka artimais tapę
žmonės, draugai, bičiuliai, lieka padaryti darbai.
Kaip tik dalį jų ir pamatysime šį penktadienį
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre atidaromoje
Savo sukurtu turtu, visu tuo, kas jai pačiai Aldonos Pečiūrienės parodoje „Atsisveikinimas su
brangu nori su čikagiečiais pasidalinti menininkė Čikaga" . Kartu pasiklausysime jos parašytų eilių.
Aldona Pečiūrienė. Nemažai metų (15) išgyvenę
Aldona Pečiūrienė žinoma čikagiečiams. Tai
Amerikoje į gimtąją šalį sugrįžta Aldona ir Do ne pirmoji autorės paroda Čikagoje. Jos niekada
natas Pečiuros. Kaip greitai bėga laikas. Jau ir neapleido meno Mūza. Menininkė, gyvendama
taip vadinami trečiabangiai pragyveno Šamo svečioje šalyje, tęsė Lietuvoje pradėtus darbus,
žemėje nemažai metų. Aišku, laikmetis kitoks, ir bet atsirado ir naujų minčių, idėjų, gimė nauji
dabar gali kada panorėjęs grįžti namo, kitaip kaip darbai.
A. Pečiūrienė yra profesionali
menininkė — Vilniaus dailės institute
įsigijusi tekstilės specialybę. Jos kūry
binio darbo pradžia — „Vilijos" trikotažo
fabrikas. Jame dirbo 27 metus. Čia
įsitvirtino kaip menininkė, čia gimė
gražiausių moteriškų rūbų modeliai.
Matyt dirbta tikrai kūrybingai, nes ji
yra turbūt vienintelė moteris Lietuvoje,
kuri dirbdama gamyboje buvo įvertinta
Lietuvos nusipelniusios meno veikėjos
vardu (1985 m.).
Šalia darbo fabrike, ji visada daly
vaudavo kūrybinėse parodose, įstojo į
Lietuvos dailininkų sąjungą, vėliau į
Dizaino sąjungą.
Atvykusi į Čikagą nesėdi sudėjusi
rankas. Šalia kasdieninio darbo „Networks" dizaino studijoje ji nepamiršo
kūrybos. Bando viską — kuria batikos
darbus, siuva lėles, tekstilės skulp
tūrines kompozicijas, pagaliau daro pas
teles ir susidomi kompiuterine grafika.
Jos darbus pamato Čikagos žiūrovai, ji
aktyviai dalyvauja Lietuvių moterų
dailininkių parodose.
Išvykdama į Lietuvą dailininkė
surengė atsisveikinimo su žiūrovais pa
rodą. Pamatysime jos įvairaus spektro
darbus. Žiūri į juos ir galvoji, kaip ji
viską suspėja? Kiekvienas darbas, kokia
technika, ar kokiu būdu jis bebūtų atlik

tas, padarytas kruopščiai, pulsuoja autorės širdies
šiluma.
Gal ilgesys tėvynei, gal kita šios šalies
kultūrinė aplinka menininkę paskatino kurti
eiles. Parašyta nemažai. Atėję į parodą, pasi
klausysite ir autorės skaitomų eilių.
Tad sausio 13 d. 7: 30 vai. v. maloniai visus
kviečiame į Aldonos Pečiūrienės parodos „Atsi
sveikinimas su Čikaga" atidarymą ir autorės
poezijos vakarą. Prieš atsisveikinant dar kartą
pabūsime kartu, pasigėrėsime Aldonos darbais,
paklausysime eilių skambesio. Čiurlionio galerijos
adresas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636.
Laima Apanavičienė

DRAUGAS, 2006 m. sausio 10 d., antradienis

AR APGINSIME TEISĘ GIMTI?
šalininkai laikosi nuostatos, jog
Atkelta iš 3 psl.
Neįmanoma išsikalbėti, niekam mūsų tėvai mus pradėjo mylėti dar
neišsipasakosi, su tokiomis ligonė negimusius, mūsų laukė ateinant į
mis gydytojui nepaprastai s u n k u pasaulį nuo pat pradėjimo momento,
dirbti. Ištirta, jog neigiamos dirb jie tikėjo, kad mes esame gyvi moti
tinio aborto pasekmės (teologiškai, nos įsčiose. Jie gerbia savo motinas
juridiškai, mediciniškai, psichopato- už skaistumą, už tai, k a d davė
logiškai, finansiškai ir t.t.) atsiremia mums gyvybę.
į nacionalinį aspektą, — vadinamieji
Esantys valdžioje dažnai priima
dešimt aborto ratų.
įstatymus, suteikiančius teisę žu
Žiniasklaidoje aprašytas atvejis, dyti. Paprastai eutanazija įteisina
kai 45 metų sulaukęs vyriškis, bū ma tose šalyse, kur mirties kultūros
damas nepatenkintas savo intelekto šalininkai yra valdžioje. Toleruo
rodikliu, padavė į teismą gydytoją, jamas abortas ar ne priklauso nuo
kuris, jo nuomone, paskyrė jo besi to, kaip suvokiamas seksualumas —
laukusiai motinai netinkamus vais ar meilė yra dovana, ar kaip hedo
tus. Teismas jo naudai priteisė nistinis poreikis, priemonė patirti
didelę pinigų sumą. (Mūsų akuše malonumą. Tuo tarpu kiekviena gy
riai, besipraktikuojantys abortų sri va būtybė yra ir kūniška, ir dvasin
tyje, galėtų ir susimąstyti, — o j u k ir ga, visiems pasakyta — ir tikinčia
Lietuvoje jie galėtų susilaukti pre jam, ir netikinčiajam — „Nežudyk!"
tenzijų, pavyzdžiui dėl praeityje
Konferencija bendru sutarimu
nekokybiškai atlikto aborto, dėl priėmė programinį pareiškimą, kurį
kurio vėlesni gimdymai įvyko su n u t a r t a perduoti spaudai, tačiau
patologija!)
Sveikatos apsaugos ministerijos
Prof. A. Mačiūnas pažymėjo, jog Vaiko ir motinos sektoriaus vadovė
mirties kultūrą propaguoja baimės gydytoja A. Armanavičienė pareiškė,
diegimas ir pelno siekimas. Vyksta jog ji šio pareiškimo nepalaiko, nes
kova tarp gyvybės kultūros ir mir ministras kažkada yra padaręs kitą,
ties kultūros šalininkų. Gyvybės šiam prieštaraujantį, pareiškimą.
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Af A
ALEKSUI LAPKUI
išėjus į Amžinybę, sūnų DOMĄ, anūkę KRISTĘ bei
visus artimuosius šią skaudžią netekties valandą
nuoširdžiai užjaučiame.
Lietuvių tautinių šokių ansamblis „Grandis"
Margumynai
SULAIKĖ ĮTARTĄ SAVIŽUDYBE
California San Jose mieste tre
čiadienį buvo sulaikytas lėktuvo ke
leivis, kurio dienoraštyje buvo įrašy
ta „savižudis sprogdintojas", bet pa
aiškėjus, kad šie žodžiai susiję su
muzika, vyriškis buvo paleistas, pra
nešė pareigūnai. „Vyro bendrake
leiviai pastebėjo, kad jis turi dieno
raštį, kuriame r a n k a buvo užrašyti
žodžiai 'savižudis sprogdintojas', —
teigė Federalinio tyrimų biuro (FTB)
atstovė spaudai LaRae Quy. — Tai ir
tas faktas, kad jis turėjo kuprinę bei

elgėsi šiek tiek įtartinai, paskatino
teisėsaugininkus imtis veiksmų".
Policininkai įlipo į „Frontier Air
lines" lėktuvą ir sulaikė vyrą, ap
kaltinę jį apsvaigimu nuo narkotikų
a r alkoholio. Tačiau paaiškėjo, kad
jo dienoraštyje įrašyti žodžiai „savi
žudis sprogdintojas" susiję su muzi
ka, sakė FTB atstovė. „Manome, kad
tai buvo kokios nors grupės ar dai
nos pavadinimas", — pažymėjo ji.
„Reuters'TBNS

MES ŠAUNUS! V A L I O !
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
1UOZAS GREVELDA
Lietuvos Respublikos preziden
tas Valdas Adamkus, pokalbyje su
žurnalistais Kalėdų švenčių išva
karėse neįstengė nuslėpti savo šird
gėlos dėl Lietuvą ištikusios nelaimės
— ištisus m e t u s nesibaigiančios
skandalų virtinės, kuri niekaip ne
nori pasibaigti ir palikti ramybėje
iškilių, garbingų, rimtų ir kitais ma
loniais titulais save aukštinančių
valdžios vyrų ir moterų. Ši nelaimė,
matyt, Lietuvoje bus įsišėlusi k a r t u
su kitomis Žemės rutulyje siautėjančiomis negandomis — žemės dre
bėjimais ir „tornadais", sausromis ir
liūtimis, kurios kankina žmoniją ir
ją baudžia už nedorybes ir kvailumą.
Atidus stebėtojas, be abejo, j a u bus
atsekęs visas t a s sąsajas, tuos ry
šius, kurie nesuvaldomą Lietuvos
valdžios šunybių šėlsmą paleidžia į
darbą kiekvieną kartą, kai tik pa
saulyje atsitinka kas nors baisaus.
Mus sukrėtė Respublikos prezi
dento širdgėla. Kas turėjo atsitikti,
kad pirmasis asmuo valstybėje apie
Lietuvos valdžią turėtų išsireikšti su
tokiu širdies skausmu, — jog jis
norėtų iš gyvenimo išbraukti ištisus
2005-uosius metus?! Kas turėjo taip
sukrėsti valstybės vadovą, kad jis,
bendraudamas su žurnalistais, nesi
laikytų diplomatinio protokolo? Ko
dėl, paskelbdamas tautai savo (beje,
visiškai teisėtą) pasipiktinimą iški
liaisiais jos išrinktaisiais, jis pasi
rinko tokį netradicinį momentą —
prieš šventas Kalėdas, ramybės ir
santarvės laikotarpiu, kai visi su
džiugesiu širdyse l a u k i a m e Išga
nytojo atėjimo?
Gruodžio pradžioje, N r . 284
(1755), skandalingiausios „Vakaro
žinios" pirmajame puslapyje išs
pausdino iškiliųjų valdžios vyrų —
R. Pakso, A. Brazausko, V. Uspaskicho, A. Zuoko, papuoštų mėlyne po
akimi, nuotrauką su užrašu: „Garbės
reikalas — duoti snukin!" Po sa
vaitės žurnalas „Veidas", Nr. 50, iš

spausdino A. Zuoko, A. Brazausko,
V. Uspaskicho ir visų valdžios vyrų
bei moterų garbės ir etikos sargo A.
Meškausko aukštos poligrafinės ko
kybės nuotrauką su užrašu „Mora
linė degradacija", kurioje visi iš
kilieji politikai kartu su savo garbės
saugotoju papuošti... kiaulių šnipais!
Ar gali politikas kristi dar žemiau,
jeigu jo portretas spausdinamas po
puliaraus žurnalo viršelyje su kiau
lės snukiu?! O gal mūsų iškilieji turi
ir daugiau neatskleistų dorybių, ir
garbės rezervų, gal kiaulės snukis —
dar ne paskutinis brūkšnys iškiliųjų
politiniam portretui? Gal dar suži
nosime ir apie naujas jų dorybes?
Prezidento prisipažinimas su
krėtė ne tik mus. Gruodžio 22 d.
Lietuvos televizijos „Spaudos klubo"
laidos vedėjas Audrius Siaurusevičius susikvietę į savo laidą iški
liuosius valdžios vyrus — karo ir
taikos strategą Gediminą Kirkilą,
Lietuvos finansų valdovą Zigmą
Balčytį ir amžinai išradingąjį Seimo
vicevadovą Alfredą Pekeliūną, taip
pat opozicijos atstovus — tyrojo li
beralizmo puoselėtoją ir gynėją
Gintarą Steponavičių ir lietuviškojo
konservatizmo vadovą Andrių Ku
bilių bei nepriklausomą ir teisingą
Rašto aiškintoją — Laurą Bielinį.
Į laidos vedėjo klausimą, kaip jie
vertina prezidento pareiškimą, iš
kilieji, garbingieji ir rimtieji ilgai ir
painiai aiškino, kiek gražių mili
jardų jie gaus iš Europos Sąjungos,
kad Lietuvoje visiems gerai ir gyven
ti gera. Niekad nenustygstantis Al
fredas Pekeliūnas nusprendė naujai
įprasminti savo eilinį pasirodymą
televizijoje — jis pareiškė, jog že
miau nulio nusmukę Lietuvos val
džios vertinimai kuo tiksliausiai
įrodo, jog Lietuva iškopė į pirmąją
vietą Europoje pagal demokratišku
mo rodiklius. A. Pekeliūnas taip pat
prikišo savo dvylekį prie kolegų
nupieštos gerovės vaizdo, tautai
pirštu prikišamai išaiškinęs, jog
dabar, kai darbščiausia ir geriausia
tautos dalis — bemaž visas jauni
mas, — gelbėdamasi nuo bado ir
nedarbo savo tėvynėje, išsilakstė po

Europą, Lietuva tapo labai pastovi ir
patraukli visai Europai. T e n k a tik
apgailestauti, kad laidos vedėjas
nepaprašė prelegento šios stulbi
nančios tezės pakomentuoti. Ką ir
besakyti, — Lietuvos k a i m e likus tik
seniams, girtuokliams, v a g i m s ir
plėšikams, Europa mūsų laime tie
siog atsidžiaugti negali, —jiems joks
nedarbas nebaisus!
Opozicija priminė, jog Europos
Sąjunga yra gilioje stagnacijoje. Be
to, išaiškėjo keistas dalykas, — jog
Lietuvos valdžia pokalbiuose su
Didžiosios Britanijos atstovais mie
lai deklaruoja savo p a r a m ą jos sie
kiui Sąjungą reformuoti, o kituose
pokalbiuose — su Prancūzijos vado
vais, — kurie reformų Europoje kra
tosi iš tolo, Lietuvos vadovai stagnacinę pastarųjų politiką gina kaip
hiena savo grobį! Anot opozicionie
rių, iškiliesiems kolegoms maža
garbė, o Lietuvai m e n k a nauda, kad
tokia stagnacija v a d i n a m a pastovu
mu ir kitoniškomis magiškomis for
mulėmis, juolab, k a d stagnaciją ir
save pačią valdžia mėgina aptverti
naujovišku visuomenės informavimo
įstatymu, kuriame prikaišiota cenzūriškų triukų, ir t a i p padaryti savo
nešvarius darbelius neprieinamus
kritikai.
Lietuvos karo ir taikos strategas
G. Kirkilas kaip kūju a t m u š ė opozi
cionierių užsipuolimus, strategiškai
ir taktiškai suformulavęs j a u ne
kartą girdėtą tezę, jog visus taškus
šioje byloje turėsiąs sudėlioti teis
mas, o kol kas premjerui taikytina
nekaltumo prezumpcija. Suprask,
žmogau, nėra ko tuščiai burną aušin
ti ir į premjero bei jo žmonos viešbutį
seilę varvinti!
Laimei, kantrybės pritrūko ne
tik žiūrovams, bet ir laidos svečiui
Laurui Bieliniui, kuris, kitiems lai
dos dalyviams visiškai nesitikint,
sudėliojo tuos nelemtus taškus, ne
laukdamas, kol n e s u i n t e r e s u o t a s ,
neužangažuotas ir kyšio negavęs
teisėjas išsuks premjerą iš bėdos ir
paskelbs, kad tas nuo savo gimimo
nėra padaręs nė vienos nuodėmės ir
nėra pavogęs nė vieno viešbučio (kas

yra gryniausia tiesa!). Tad mūsų
Rašto aiškintojas visai tautai gražiai
ir suprantamai (net ponas Pekeliū
nas to nekvestionavo) pareiškė, jog
iškiliesiems etc. politikams savo nu
smurgusių reitingų nėra ko dabinti
tos tariamos demokratijos skutais ir
lopais, nes (skirtingai nuo Lietuvos)
Europoje kiekvienas žmogus sugeba
atskirti politinio pasitikėjimo dalyką
nuo bėdon pakliuvusio vagies ir
gangsterio rūpesčių. Tokių susikom
promitavusių premjerų kaip Lietu
voje, Europoje niekur nėra, užtikrino
L. Bielinis.
Vargas m u m s nuodėmingiems,
jeigu mūsų politikai sugeba tvirtai
įsisavinti t i k vagių įgūdžius ir
nutverti už rankos kuo ramiausiai ir
nebaudžiamiausiai (kol prokurorai
saldžiai s a u snaudžia) s u n a i k i n a
visus įkalčius ir kitus kaltės įrody
m u s bei pasislepia už įstatymų neto
bulumų, kuriuos jie patys, o ne k a s
kitas į tuos įstatymus kūrybiškai bei
toliaregiškai ir įrašė, o paskui, kai
joks prokuroras nieko įrodyti nesu
gebės, kai joks teismas nenuteis, jie
ramiai girtis galės, kokie garbingi ir
sąžiningi jie esantys...
Na, argi ne gražu? Žmogus tie
siog neatsidžiaugi, kad mūsų iški
lieji, deglieji ętc. politikai tokie
išradingi ir išmaningi, kad jie savo
nusmurgusiais reitingais ir dailiai
siais kiauliasnukiais portretais nie
kaip atsidžiaugti negali ir tokį kon
traversišką savo politinį patyrimą su
didžiausiu savo vertės ir garbės
suvokimu siūlo Europai kaip nau
jovišką garbės ir sąžiningumo eta
loną...
Vis dėlto įdomu, kodėl tiems iš
kiliesiems ir degliesiems neįdomu,
kodėl jie niekaip nereaguoja ir neko
mentuoja, kad Respublikos prezi
dentas tuo nesidžiaugia? O gal kar
tais jie kvaili ir neatskiria, kas yra
melas, o kas tiesa, kas yra garbė, o
kas gėda, kas yra protingas, o kas
kvailys? Tai kodėl tąsyk jie taip
lenda į politikus, kaip degloji į
purvą?
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Lietuvių m e n o

ansamblis
• V y r e s n i ų j ų lietuvių centre
„Seklyčioje" sausio 11 d., trečiadie
nį, 2 vai. p.p. vyks pabendravimas,
jau tapęs tradicija. Paminėsime
1991 m. sausio 13 d. įvykius, uždeg
sime atminties ir vilties žvakutes,
žiūrėsime videojuostą apie tėvynę
Lietuvą ir, žinoma, maloniai ben
draudami pietausime. Kviečiami da
lyvauti visi lietuviai, ne tik vyresnieji.
• 2 0 0 6 m. sausio 14-19 d i e n o m i s
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga
(ALGS) kartu su Šiaurės Amerikos
lietuvių fizinio auklėjimo sporto
sąjunga (ŠALFASS) kviečia visus į
žiemos kurortą Telluride, Colorado.
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-5828882 (Jurgita Travel), e-paštas:
Jurgita@earthlink.net
• S a u s i o 14 d., šeštadienį, Drury
Lane Oak Brook, 100 Drury Ln.,
Oak Brook Terrace, IL 60181 vyks
10-as kasmetinis Maria High School
„Sniego" pokylis (Snovvball), skirtas
jaunų merginų švietimui paremti.
6:30 vai. v. kokteiliai, 7:30 vai. v. va
karienė. Bilieto kaina — 125 dol. as
meniui. Tel. pasiteiravimui: 773-9258686 ext. 115 (Dianne Richardson).
• T ė v a s Antanas Saulaitis, SJ,
aukos šv. Mišias Palaimintojo J.
Matulaičio misijoje Lemonte sausio
15 d., sekmadienį, 9 ir 11 vai. ryto.
Po šv. Mišių t. A. Saulaitis kviečia
visus susitikti pokalbiui apie jėzuitų
veiklą ir gimnazijas Lietuvoje. Po 9
vai. r. šv. Mišių susitikimas įvyks
PLC didžiojoje salėje, o po 11 vai. r.
šv. Mišių — Ateitininkų namuose.
• Čikagos lietuvių B r i g h t o n
Parko namų savininkų metinis
susirinkimas įvyks sausio 15 d., sek
madienį, po lietuviškų mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios parapijos mokyklos
salėje, 2745 W. 44-ta gatvė. Kvie
čiame visus narius gausiai dalyvauti.
•46-asis metinis Lietuvos Vyčių
pokylis šiemet vyks vasario 4 d., šeš
tadienį, „Flame Room of the Sabre
Room", 8900 W. 95th Street, Hickory Hills, IL 60457. Vakarienės
metu Lietuvos Vyčiai meno ansam
bliui „Dainava" įteiks žymenį an
samblio 60-mečio proga. 6 vai. v.
kokteiliai, 7 vai. v. vakarienė. Bilie
tų kaina — 50 dol. asmeniui. Norin

„DAINAVA"

tys įsigyti, bilietus prašome skam
binti Diann (Jurgilas) Martin tel.
773-376-4779 arba atsiųsti čekį:
Diann Martin, 3420 S. Lithuania
Ave., Chicago, IL 60608

nuoširdžiai kviečia visus
į savo 60-mečio koncertą

• Evelina P a u z a i t ė , studijuo
janti fortepijono klasę Londone, dė
kinga Lietuvos fondui už jai skirtą
stipendiją. Muzikė žada neapvilti ir
gražiai atstovauti Lietuvą. O jeigu
prireiktų jos — pianistės — pas
laugų, mielai talkintų fondui. Džiu
gu girdėti tokius studentų pažadus.
LF adresas... 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439, tel. 630-2571616.

„NEŠĖM, ATNEŠĖM
LABĄ DIENELĘ'•//
kuris įvyks
sekmadienį,
sausio 22 d.. 3 vai, p.p.
Moraine Valley Fine and
Performing Arts Center,

• Žurnalo „Chicago" 2006 m.
sausio 4 d. numeryje išvardinti ge
riausi Čikagos gydytojai. Sąraše yra
ir 2 lietuviškos pavardės - ginekolo
go Erik Murauskas, (Loyola, tel.
708-216-4033) ir plastikos chirurgo
Raymond V. Janevičius (Elmhurst,
tel. 630-833-1800).

10900 S. 88th Ave.,
Palos Hills, IL.
Koncerte dalyvaus saksofonistas Rimvydas Paulikas (anksčiau gro
jąs su džiazo grupe „Baltic
Asteroids").
Bilietų kaina — 22 dol., prieš koncertą — 25 dol., moksleiviams iki
18 metų — 18 dol.
Bilietus galima nusipirkti „Seklyčioje"
(2711 W. 71 st
Street),
„Lietuvėlėje" (5741 S. Harlem Ave.), „Dovanėlėje"
(Pasaulio lietuvių
centre) ir koncerto salės „box office" (tel.
708-974-5500).

• L e m o n t o Soc. reikalų skyrius
po švenčių vėl pradėjo rodyti filmus
iš Lietuvos. Kviečiame visus penkta
dieniais 2 vai. p.p. atvykti į PLC
Bočių menę pasižiūrėti naujų filmų.
• N e pelno siekianti organiza
cija Naperville kultūros centras
kviečia vaikučius nuo 6 iki 10 metų
amžiaus šeštadieniais nuo 2 vai. p.p.
iki 3 vai. p.p. į lietuviškų tautinių
šokių pamokas. Šokti mokys profe
sionali mokytoja. Pamokos tęsis nuo
sausio mėn. iki kovo 4 d. Centras
įsikūręs Naperville centre, 55 S.
Main Street. Tel. pasiteiravimui:
630-696-4177.
• Pavasarinė m u g ė Jaunimo
centre įvyks kovo 4 d., šeštadienį,
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5
d., sekmadienį, nuo 10 vai.r. iki 3
vai. p.p. didžiojoje salėje. Čia galė
site įsigyti įvairiausių gėrybių. Pre
kybininkai, norintys užsakyti sta
lus, prašome skambinti Mildai (tel.
708-447-4501) arba Anelei (tel. 708636-6837). Maloniai kviečiame visus.
• Tradicinė Čikagos lietuvių
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m.
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-349-8436 (Aušra Jasaitytė-Petry).

Sausio 13 d. 7:30 vai. v. Čiurlionio galerijoje
Jaunimo centre įvyks
ALDONOS PEČIŪRIENĖS
poezijos vakaras — paroda „Atsisveikinimas su Čikaga"
«
«
»

Vakaro metu skambės A. Pečiūrienės poezija, matysite j
dailininkės įvairia technika atliktus kūrybinius darbus.
I
Visus kviečiame dalyvauti.
*
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Aukas Valdovų rūmų statybai atsiuntė:
Viktoria Ciunkaite-Buzneikis, 1,000 dol., Baroda, MI.
Eugenijus, Albinas ir Martynas Gražavičius, 400 dol., Belvidere, IL.
Čikagos moterų klubas, 150 dol.
Patricia Nelia Paulauskas Jono ir Marijos Galėjų šeimos vardu, 5,000
dol.
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Ona P e t r y s , Gulfport, FL, kartu su prenumeratos pratęsimo
mokesčiu parėmė „Draugo" leidybą 60 dol. auka. Labai ačiū!
J. R. Dainauskas, Woodridge, IL, už 2006-ųjų metų „Draugo"
kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Dėkojame.
KAAMIA«M<MrtMMMMW^AWAMMrtAA^^^ftA^VWMAMM^^WWWVV«A«MWVWVW

Žibutė Zaparackas, M.D., Chicago, IL, pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar vieneriems metams ir kartu atsiuntė dosnią 100 dol. auką.
Esame nuoširdžiai dėkingi ir linkime laimingų, sėkmingų Naujų metų.

M M

Palmira A. Janušonis, gyv. Dousman, WI, gavusi „Draugo" nau
jąjį kalendorių ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį, atsiuntė 50 dol. auką.
Esame labai dėkingi ir linkime kuo geriausios sėkmės Naujais metais.
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Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
Royal Palace Restoration Committee for the U.S.A.

Apolonia Andrasunas, Orland Park, IL, už kalėdinių sveikinimų
rinkinėlį ir „Draugo" 2006-ųjų metų kalendorių atsiuntė 50 dol. auką.
Dėkojame už dosnią paramą.

Paulina Mikštas, Oak Lawn, IL, už 2006-ųjų metų „Draugo"
kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Lai kiekviena diena tame kalendoriuje
bus jai laiminga ir sėkminga. Ačiū!
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Gintarės Jusiūtės atsiųstas atvirukas

Neseniai
praėjusi
jaunimo
paroda — konkursas
„Atgimusi
Lietuva" susilaukė didelio pasi
sekimo žiūrovų tarpe.
Žiūrovai,
susižavėję
jaunuolių
darbais
steigė savo prizus, įsigijo jaunųjų
autorių darbus. Vieną iš prizų
įsteigė Jūratė Dovilienė. Ir štai iš
Lietuvos atkeliavo padėkos atvi
rukas. Jame rašoma: „Miela J.
Dovilas, nuoširdžiai
dėkoju už
Jūsų čeki kurį gavau už mano
dalyvavimą dailės konkurse Čiur
lionio galerijoje Čikagoje. Tai la
bai vertinga
dovana už mano
darbą ir didelis
paskatinimas
ateičiai ir toliau dalyvauti kituose
meno konkursuose. Jūsų dovano
ti pinigai bus skirti ateičiai mano
studijoms. Ačiū dar kartą už Jūsų
dosnumą ir linkiu visai Jūsų šei
mai kuo geriausių Naujųjų metų.
Su pagarba, Gintarė Jusiūtė".

Algis Damijonaitis, Elmhurst, IL, ne tik pratęsė „Draugo" prenu
meratą dar vieneriems metams, bet atsiuntė 100 dol. auką. Džiaugiamės
jį turėdami savo skaityt oi u tarpe, linkime sveikų, laimingų Naujų metų
ir dėkojame už parodyta dosnumą.

