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Europa pasmerkė komunistinius režimus

Europos Parlamento rūmai Strasbourg.

Strasbourg,

sausio
26
d.
(„Interfax”/BNS) — Europos Tary
bos Parlamentinė Asamblėja (ETPA)
pareiškė, kad ryžtingai smerkia ma

sinius žmogaus teisių pažeidimus,
kuriuos įvykdė totalitariniai komu
nistiniai režimai.
„Asamblėja ragina visas komu

Premjero patarėjas kovos teisme
Vilnius, sausio 26 d. (BNS) —
Vilniaus apygardos administracinis
teismas pradėjo nagrinėti premjero
Algirdo Brazausko patarėjo Viliaus
Kavaliausko skundą, kuriuo prašo
ma panaikinti Liustracijos komisijos
nutarimą pripažinti jį bendradarbia
vus su sovietinio saugumo struktūra
KGB.
Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios”, į posėdį pareiškėjas atvyko su
savo advokatu Vytautu Sviderskiu.
Liustracijos komisijai teisme atsto
vauja jos narys teisininkas Petras
Ragauskas.
Trijų teisėjų kolegija klausėsi
pareiškėjo prašymu į posėdį pakvies

tų liudytojų. Tarp jų— daug žinomų
praeities ir dabarties visuomenės
veikėjų: advokatas Kazimieras Mo
tieka, įvairias aukštas pareigas so
vietų Lietuvoje ėjęs Lionginas Šepe
tys, buvęs disidentas Viktoras Pet
kus, europarlamentaras Justas Vin
cas Paleckis, buvęs premjero patarė
jas Jurgis Jurgelis, Lietuvos dailės
muziejaus direktorius Romualdas
Budrys, prieškario generolo Stasio
Raštiko dukra Meilutė RaštikytėAleknienė ir kiti.
V. Kavaliausko teigimu, visi jie
gali paliudyti bylai reikšmingas ap
linkybes, susijusias su jo veikla so
vietmečiu.
Nukelta į 6 psl.

R. Rumšas išvengė kalėjimo
Vilnius, sausio 26 d. (BNS) —
Prancūzijos Bonneville miesto teis
mas ketvirtadienį už medicininių
preparatų gabenimą kontrabanda
lygtinėmis laisvės atėmimo bausmė
mis nuteisė Lietuvos dviratininką
Raimondą Rumšą ir jo žmoną Editą.
Kaip sakė Lietuvos ambasados
Prancūzijoje konsulas Marijus Dun
da, 34 metų R. Rumšą teismas nu
teisė 4 mėnesių laisvės atėmimo
bausme, ją atidedant, dvejais metais
jaunesnei jo žmonai taip pat skirta
lygtinė 4 mėnesių laisvės atėmimo
bausmė.
Kalėjimo sutuoktiniai išvengs,
jei per keturių mėnesių laikotarpį
nepadarys kitų nusikaltimų.
Be to, E. Rumšienei priteista su
mokėti 3,000 eurų baudą.
Be to, teismas nusprendė ne
grąžinti Rumšams 8,400 eurų už
stato už automobilį, kuris buvo kon-

Raimondas Rumšas
Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.

fiskuotas sulaikant E. Rumšienę bei
4,510 eurų užstato už pasižadėjimą
dalyvauti svarstant bylą teisme.
Pasak konsulo, sutuoktiniai
Rumšai teisme nedalyvavo.

nistų ir buvusias komunistų partijas
valstybėse narėse peržiūrėti komu
nizmo istoriją ir savo pačių praeitį,
aiškiai atsiriboti nuo nusikaltimų,
kuriuos padarė totalitariniai komu
nistiniai režimai, ir juos pasmerkti,
jeigu iki tol tai nebuvo padaryta”, —
sakoma šios 46 nares vienijančios
Asamblėjos rezoliucijoje.
Rezoliuciją, pavadinimu „Būti
na, kad tarptautinė bendrija pas
merktų totalitarinių komunistinių
režimų nusikaltimus”, buvo priimta
trečiadienį ETPA sesijoje dalyvių
balsų dauguma. Už rezoliuciją bal
savo 99 atstovai, jai nepritarė 42
parlamentarai, o dar 12 susilaikė.
Dokumente patikslinama, kad
turimi omenyje visi „be išimties ko
munistiniai režimai, valdę Vidurio ir
Rytų Europoje praėjusiame am
žiuje”, taip pat esantys valdžioje
„keliose pąsaulio šalyse”.
„Komunistų partijos yra teisė
tos ir aktyviai veikia kai kuriose ša-

Sostinės tarybos
socialliberalai
pašalinti
iš partijos
Vilnius, sausio 26 d. (BNS) —
Naujosios sąjungos (NS, sociallibe
ralų) prezidiumas pašalino iš parti
jos Vilniaus miesto tarybos socialli
beralus, per trečiadienį surengtą in
terpeliaciją padėjusius sostinės me
rui Artūrui Zuokui išsaugoti postą.
„Manome, kad jie išdavė parti
jos interesus, išdavė partijos bičiu
lius, ne įvykdė, o ignoravo prezidiu
mo nutarimą, kuriuo buvo rekomen
duota esant tokiai situacijai — neda
lyvauti balsavime. Jie diskreditavo
partiją, pakenkė jai ir mes nutarėme
pašalinti iš partijos Algį Baranaus
ką ir Aldoną Baranauskienę”, — sa
kė partijos vadovas Artūras Pau
lauskas.
Trečioji socialliberalų frakcijos
miesto taryboje narė Regina Sklepovič nėra NS narė, tačiau partijos
prezidiumas jai uždraudė atstovauti
socialliberalams miesto taryboje.
Pasak A. Paulausko, partijos
prezidiumo nariai minėtą sprendi
mą priėmė vienbalsiai.
Už išdavystę iš partijos pašalin
tas A. Baranauskas ketvirtadienį
žurnalistams sakė besąlygiškai su
tinkąs su tokiu partijos prezidiumo
sprendimu.
„Aš besąlygiškai sutinku, kad
tikrai padariau skriaudą, didelę žalą
partijai, bet aš nemanau, kad pada
riau labai didelį nuopelną Artūrui
Zuokui. Aš galvoju, kad tas dalykas
neužmirštas, A. Zuokas šitą pergalę

lyse, nors kai kuriais atvejais jos ir
neatsiribojo nuo anksčiau įvykdytų
totalitarinių komunistinių režimų
nusikaltimų”, — pažymima rezoliu
cijoje.
Asamblėja mano, kad aiški tarp
tautinės bendrijos pozicija šiuo klau
simu „nuties kelią į tolesnį susitai
kymą”.
Rezoliucijoje taip pat pažymima,
kad „žlugus totalitariniams komu
nistiniams režimams Vidurio ir Ry
tų Europoje
Nukelta į 6 psl.

Šiame
numeryje:
Sporto apžvalga.
„Blogį nugalėk gerumu”.
Užtraukime kartu su
estais „Mu isamaa”.
Nekaltu patyčių nėra.
Advento vainikas ir
žvakės.
Debesų šaudymas —
mokslinė romantika.
Sausio 13-oji
„Seklyčioj e”.
Norint sulaukti ilgo
amžiaus.
BALFo veikla Čikagoje.
Kai ištremsi kalbą (eil.).
Valiutų santykis
1 USD — 2.815 LT
1 EUR — 3.452 LT
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SPORTO

Sportas LIETUVOJE

APŽVALGA

________________

IŠLYDĖTA LIETUVOS OLIMPINĖ
RINKTINĖ
Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) būstinėje antradienį
vyko iškilmingos Lietuvos delegaci
jos palydos į Turino žiemos olim
pines žaidynes. Palydose dalyvavo
šokių ant ledo pora Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas, kurie
praėjusią savaitę Lione (Prancūzija)
vykusiame Europos dailiojo čiuoži-

mo čempionate iškovojo bronzos
medalius.
„Tikimės,
kad
pasirodymas
olimpinėse žaidynėse bus ne prastes
nis nei prieš jas, — prisiminęs
‘bronzinį’ šokėjų pasiekimą sakė
LTOK prezidentas Artūras Poviliū
nas. — Išleidžiame mūsų čiuožėjus
ne tik dalyvauti olimpinėse žai-

Dailiojo čiuožimo meistrai — Povilas Vanagas (iš kairės) ir Margarita Drobiazko
su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku Artūru Paulausku.
Roko Medonio (Elta) nuotr.

PADĖTAS KERTINIS AKMUO
Antradienį Šiaulių sporto arenos
statybvietėje iškilmingai įmūryta
atminimo kapsulė, padėtas arenos
kertinis akmuo.
Iškilmėse dalyvavo Ūkio minis
terijos sekretorius Gediminas Rai
nys, premjero patarėjas Algirdas
Vapšys, Kūno kultūros ir sporto
departamento generalinis direkto
rius Algirdas Raslanas, Seimo nariai
Rimantas Bašys, Jonas Pinskus, Ed
vardas Žakaris, Valerijus Simulikas,
Šiaulių rajono meras Algirdas Gaubas, apskrities viršininkas Alvydas
Šedžius, projekto autorius architek
tas Eugenijus Miliūnas.
Šiaulių miesto meras Vytautas
Juškus ir areną statysiančios bendro
vės „Panevėžio statybos trestas” ge-

neralinis direktorius Darius Gesevičius betone įmūrijo atminimo kapsulę.
Šiaulių miesto meras priminė,
jog arenos idėja gimė tuo metu, kai
buvo parduodama autobusų stotis.
Statybas paskatino Europos krepši
nio čempionatas, kuris Lietuvoje
vyks 2011 metais. Pavyko įrodyti,
kad Šiauliuose, kuriuose nėra nei
tinkamos sporto, nei koncertų salės,
universali arena reikalinga, todėl
projektas buvo pripažintas naciona
linės svarbos objektu.
Statybai skirta beveik 50 mln.
litų Europos Sąjungos ir valstybės
biudžeto lėšų. Iš viso arena kainuos
per 63 mln. litų. Pastatas turi būti
pastatytas per 16 mėnesių.

BNS

ARVYDAS SABONIS TRENIRUOJASI
Po BBL rungtynių tarp Kauno
„Žalgirio” ir Vilniaus „Sakalų” vėl
buvo atgaivinta Arvydo Sabonio kar
jeros pabaigos tema. Žurnalistams
paklausus, ar legendinis krepši
ninkas nesurengs atsisveikinimo
konferencijos, vienas „Žalgirio” va
dovų Gediminas Navikauskas reto
riškai paklausė: „Kur jis pasakė, kad
nebežais ar baigia karjerą? Gal pa
laukime oficialaus Sabonio pareiški
mo”, — rašo „Respublika”.
Praėjusį mėnesį šalies spaudoje
pasirodė pranešimų, kad 41 metų A.
Sabonis ketina baigti profesionalo
karjerą. Paskutines oficialias rung
tynes Lietuvos krepšinio legenda
žaidė prieš pusantrų metų, 2004-ųjų
pavasarį, kai padėjo „Žalgirui” LKL
finale nugalėti Vilniaus „Lietuvos
rytą”.
Per tą laiką A. Sabonis visą lai
ką aktyviai sportuoja ir treniruojasi

laikinosios sostinės Oranžiniame
sporto centre. Tai „Respublikai” pat
virtino ir G. Navikauskas: „Jei reikia
važiuoti į Vilnių, jis visada laiką
planuoja taip, kad į Kauną grįžtų
likus dviem valandoms iki treni
ruotės. Manau, kad Sabo forma pui
ki ir jis bet kada galėtų išbėgti į
aikštelę”.
Kad gali žaisti su profesionalais,
A. Sabonis įrodė prieš pusantro
mėnesio. Tada legendinio krepšinin
ko kompanija per neoficialias rung
tynes Oranžiniame sporto centre
nepaliko vilčių Rimo Kurtinaičio
treniruojamai Baku „Gala” (Azer
baidžanas) komandai, kuri tada sto
vyklavo Lietuvoje. „FIBA Europos
taurės dalyviams tos rungtynės bai
gėsi liūdnai”, — konstatavo G.
Navikauskas.

BNS

dynėse, bet ir kovoti dėl medalių.
Kitiems sportininkams, kadangi jie
dar labai jauni, linkime pasiekti
geriausių savo rezultatų”.
A. Poviliūnas apgailestavo, kad
palydose negalėjo dalyvauti kiti
olimpinės rinktinės nariai, kurie
šiuo metu treniruojasi užsienyje.
„Gaila, kad šiuo metu Vilniuje
yra tik du olimpinių žaidynių daly
viai, tačiau su jais siejame didžiau
sias viltis. Lietuvą jungia bendros
nacionalinės idėjos ir sportas. Kai
mūsų šalies atstovai dalyvauja var
žybose, kai laimi, tada nelieka jokių
pykčių, — sakė iškilmėse dalyvavęs
Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. — Sportininkai Turine
atstovaus Lietuvai. Jie žino, kokia
jiems tenka garbė ir kokia atsako
mybė”.
A. Poviliūnas atskleidė, kad ša
lies vėliavą žaidynių atidarymo cere
monijoje neš olimpinė čempionė Vi
da Vencienė, ir iš karto jai įteikė iš
A. Paulausko gautą Lietuvos tris
palvę.
Sportininkų vardu kalbėjęs P.
Vanagas pažadėjo, kad Turine steng
sis siekti kuo geresnių rezultatų.
„Mes visi stengsimės iškovoti kuo
aukštesnes vietas. Kiekvienam spor
tininkui galimybė atstovauti savo
šaliai yra didelė garbė. Kadangi
žiemos olimpinių žaidynių dalyvių
yra labai mažai, jaučiame ypatingą
dėmesį”, — sakė čiuožėjas.
Iš viso Turine Lietuvai atsto
vaus aštuoni sportininkai — čiuožė
jai M. Drobiazko ir P. Vanagas bei
Aidas Rėklys, slidininkai Irina Terentjeva ir Aleksejus Novoselskis,
biatlonininkai Diana Rasimovičiūtė
ir Karolis Zlatkauskas, kalnų sli
dininkas Vitalijus Rumiancevas.

(Eita)

„Lietuvos rytas" patyrė
penktąją nesėkmę
Vyrų krepšinio Eurolygos varžy
bų 12-ojo turo rungtynėse B grupėje
Vilniaus „Lietuvos rytas” namuose
65:74 pralaimėjo Istambul ,,Efes
Pilsen” (Turkija) krepšininkams ir
patyrė penktąją nesėkmę.
Vilniaus komandai 17 taškų
pelnė Matthew Nielsen, 9 — Simas
Jasaitis, 8 — Tomas Delininkaitis.
Kitas rungtynes „Lietuvos ry
tas” žais vasario 2 dieną namuose su
nugalėtojų titulą ginančiais Tel Aviv
„Maccabi” krepšininkais.
BNS

ŠALFASS praneša

2006 m. ŠALFASS-gos vyrų
senjorų krepšinio pirmenybes
2006 metų ŠALFASS—gos Vyrų
senjorų krepšinio pirmenybės įvyks
2006 m. balandžio 1 ir 2 d., Chicago,
IL. Vykdo — Chicago ASK „Lituani
ca”. Senjorų klasei priklauso 35 me
tų ir vyresni vyrai pagal 2006 m.
gruodžio 31 d. Kitaip tariant, gimu
sieji 1971 m. ir vyresni.

Galutinė komandų ir žaidėjų
registracija, su mokesčiais privalo
būti atlikta iki 2006 m. kovo 17 d.
imtinai. Šiuo adresu: Dr. Donatas
Siliūnas, 5116 Illinois Avė., Lisle,
IL 60532-2014. USA. Tel. 630-8523204; Fax 630-852-4026; ei. paš
tas: dsiliunas@aol.com Website:

www.lituanica.org
Savo apsisprendimą dėl daly
vavimo prašome pranešti rengėjams

iki vasario 18 d.
Smulkesnę informaciją gauna
krepšinį žaidžiantys klubai. Nauji vie
netai prašomi kreiptis į dr. Siliūną.
Dalyvauti kviečiami ŠALFASSgos klubai ir kiti lietuviški vienetai,
atlikę
2006
metų
registraciją
ŠALFASS-oje.
Po galutinės dalyvių registracijos
bus paskelbta tolimesnės detalės.
2005 metų laimėtojai — Cleve
land LSK „Žaibas”.

ŠALFASS centro valdyba
ŠALFASS krepšinio komitetas
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KVIEČIAME
Į RUNGTYNES
Čikagos krepšinio klubas „Žal
giris” yra įsigijęs nemažai bilietų į
„Chicago Bulis” ir „Indiana Pacers” krepšinio žaidynes ir kviečia
lietuvius, krepšinio „sirgalius” kar
tu „sirgti”.
Žaidynės įvyks š.m. balandžio
4 d. „United Center” arenoje. Bilie
tų kainos nuo 36 iki 50 dol. Kiek
vienas, užsisakęs bilietą, gaus ir
specialiai šioms varžyboms paga
mintus marškinėlius. Jie yra gelto
nos, žalios ir raudonos spalvos. Tais
marškinėliais pasipuošę, kartu su
sėdę lietuviai sudarys didingą, ryš
kią Lietuvos trispalvę.
Kaip žinome, „Pacers” koman
doje žaidžia Jasikevičius, o „Bulis”
— Songaila. Įsigykite bilietus į šias
įdomias varžybas, parodykime lietu
višką solidarumą ir meilę krep
šiniui.
Dėl bilietų kreiptis telefonais:
708-243-7547 arba 708-935-3136.

Pr.
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JAV
Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00
• 3 mėn.$35.00
Kanadoje ir kitur (USD)
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00
• 3 mėn.$40.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00
Reguliariu paštu
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
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redakcija@draugas.org
Administratorius - Vytas Paškus
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nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
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„Blogį nugalėk gerumu"
aip ne tik tvirtino, bet ir karitatyviniams, auklėjimo ir kul
tūriniams darbams. Pasišventu
stengėsi gyventi arkivysku
sios vienuolės ir dabar nenutolo
pas Jurgis Matulaitis, nuo
kurio mirties šiandien sueina nuo
79 savo įsteigėjo joms pavestų
užduočių.
Čia, Amerikoje, mes jas
metai (mirė 1927 m. sausio 27 d.
Kaune). O jam teko patirti daug vadiname „Putnamo seselėmis”,
gerbiame ir remiame jų kilnius
blogio ir sunkių valandų, ypač
Vilniuje, kai lenkai nenorėjo pri
darbus.
Be to, 1926 m. vysk. J. Ma
pažinti lietuvio vyskupo ir visaip
tulaitis pats lankėsi Amerikoje, o
stengėsi jam pakenkti.
taip pat Čikagoje. Savo vizito metu
Gimęs gausioje (jauniausias iš
aštuonių vaikų) Suvalkijos ūki jis pašventino lietuvių pastatytą
Šv. Antano parapijos bažnyčią
ninkų šeimoje, iškilęs iki arkivys
Cicero, IL, kuri, deja, taip pat jau
kupo sosto, apaštališkojo vizitato
išsprūdusi iš lietuvių tikinčiųjų
riaus Lietuvoje, Dievo Tarno, pa
rankų, nors sekmadieniais vienos
laimintojo ir kandidato į šventuo
Mišios aukojamos lietuviškai. Iki
sius. Tai buvo itin kilnus asmuo,
prieš porą metų kilusio toje baž
kurio sielos grožis atsispindėjo
nyčioje gaisro, prie vieno šoninio
visuose jo darbuose, o mums pasi
altoriaus buvo galima matyti ir
liko — jo raštuose. Bet ar daug
pal. arkivyskupo relikviją — jo
lietuvių šiandien gali prisipažinti,
apvalią, vyskupišką kepuraitę.
kad šį tą žino apie arkivysk. Jurgį
Kartais girdime klausimą: ar
Matulaitį?
palaimintuoju paskelbtas asmuo
Vilniaus vyskupiją J. Matu
yra kažkaip „žemesnis” už šven
laitis valdė 7 metus. Per tą neilgą
tuoju pripažintąjį?
laiką jis iš lenkų patyrė tiek ne
Visi šie garbingi titulai yra
teisybės, priešiškumo, priekiabiareikšmingi tik gyviesiems — jie
vimo, kad ir „Dievo angelus būtų
įnirusiems nei prideda, nei iš jų
išvedę iš kantrybės”, kaip tvirtino
atima šventumo. Lietuvių tauta
vienas, jį pažinojęs žmogus. Tačiau
turi — kol kas — tik vieną, oficia
vysk. Matulaitis pasižymėjo išmin
liai paskelbtą šventuoju: karalaitį
timi, teisingumu, ištverme, kant
Kazimierą, tačiau tai nereiškia,
rybe, uolumu, ypač meile visiems,
net savo aršiausiems priešams — kad jų negalėtų turėti daug dau
giau: tiek dvasininkų, tiek pasau
ir nepaprastai giliu tikėjimu bei
liečių, tarp jų ypač Sibiro tremtinę
pasivedimu Dievo valiai. Tik ret
Adelę Dirsytę, kurios paskelbimo
karčiais jo raštuose nuaidi tary
palaimintąja meldžiame Aukš
tum skundas sunkia dalia, bet ir
čiausiojo, ir Šv. Kazimiero seserų
vėl greitą* išnyksta, kilnių minčių,
kongregacijos įkūrėją Motiną Ma
atlaidumo apgaubtas.
riją Kaupaitę, kuri taip pat laukia
Palaimintojo Jurgio Matulai
savo eilės, kad būtų įrašyta į
čio įmintas pėdas — jo darbų pa
palaimintųjų sąrašus, ir daugybę
sekmes — šiandien galime rasti ir
kitų, mūsų tautos kankinių, kil
šiapus Atlanto. Visų pirma tai ma
rijonų kongregacija, kurios Šv.
nių, pasiaukojusių asmenybių.
Tačiau ir be paskelbimo šven
Kazimiero provincija, dar, rodos,
taisiais mes juos galime prisiminti,
taip neseniai klestėjusi Amerikoje
(su centru Čikagoje), dabar dėl
prašyti jų užtarimo pas Dievą,
semtis iš jų stiprybės, kai susidu
naujų pašaukimų stokos bebai
riame su gyvenimo sunkumais.
gianti sunykti ir greičiausiai,
Prisimindami savo tautos šventuo
šiems metams slenkant galop, bus
sius, niekuomet nesijausime vieni,
sujungta su lenkų marijonų pro
be paguodos ir paramos. Kadangi
vincija. Tačiau savo klestėjimo me
tu lietuviai marijonai atliko daug visi jie buvo Lietuvos patriotai, pra
šykime pagalbos ir savo tėvynei.
gerų, švietėjiškų ir sielovados dar
Pal. arkivyskupas Matulaitis yra
bų, įskaitant „Draugo” leidybą.
pasakęs, kad „mano partija — Kris
Pal. Jurgis Matulaitis ne tik at
tus”. Kokia iš tikrųjų būtų graži
gaivino ir sustiprino t. marijonų
Lietuva, jeigu, užuot aibės partijų
veiklą, bet 1918 m. Marijampolėje
ir partijėlių, daugiau mūsų poli
įsteigė Nekalto Marijos Prasidė
tikų pasirinktų „Kristaus partiją”.
jimo (Vargdienių seserų) vienuoliją
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UŽTRAUKIME KARTU SU ESTAIS
ZZMU ISAMAA..."
EDMUNDAS SIMANAITIS
Estija 1918 m. vasario 24 d., ple
vėsuojant mėlynai—juoda—baltai tris
palvei paskelbė pasauliui savo šalies
nepriklausomybę. Tų pačių metų
lapkričio 21 d. Laikinoji Estijos Vy
riausybė šią vėliavą pripažino oficia
liu nacionaliniu estų tautos simboliu.
Raudonajai armijai 1940 m. bir
želį okupavus Estiją valstybinė vė
liava buvo prievarta pakeista sovie
tiniais simboliais. Už nacionalinės
vėliavos iškėlimą, net jos laikymą,
kaip už sunkų kriminalinį nusikal
timą, daugelis žmonių buvo suimti,
sugrūsti į kalėjimus arba nužudyti.
Lygiai tokios pačios represijos,
kurias nacionalinė ir tarptautinė tei
sė kvalifikuoja kaip sunkiausią nu
sikaltimą žmoniškumui (genocidas),
kuriam nėra senaties, buvo vykdo
mos ir Lietuvoje. Šiurpias „paslau
gas” tiek estams, tiek latviams, tiek
ir lietuviams teikė tas pats bekraštis
Gulagas ir Sibiras. Baltijos šalių
istorija turi daug bendrų sąsajų. Ta
pati Baltijos jūra, tokios pačios na
cionalsocialistinės Vokietijos, sovie
tinės ir posovietinės Rusijos imperi
nės ambicijos, ta pati agresijos grės
mė, tokie patys laisvės ir nepriklau
somybės siekimai ir nuožmios kovos
dėl Nepriklausomybės su tais pa
čiais priešais. Beje, štai kodėl per
mūsų nacionalines šventes Vilniuje
Nepriklausomybės aikštėje vienu
metu pakeliamos Lietuvos, Latvijos
ir Estijos valstybinės vėliavos. Šis
giliaprasmis ir jaudinantis simboli
nis aktas primena ne tik bendrą
praeitį, bet ir pastangas kurti ben
drą ateitį.
Estai, kaip ir lietuviai, savo ne
priklausomybę gynė ginklu ir tarp
tautinės diplomatijos priemonėmis.
Baigiantis I pasauliniam karui Esti
ja buvo priversta kautis su dviejų
griūvančių imperijų kariaunomis —

raudonarmiečių būriais ir vokiečių
Landveru, kuriam vadovavo genero
las fon de Goltz. Rusai buvo užgrobę
pusę Estijos teritorijos ir siekė at
kurti caro imperijos ribas. 1918 m.
gruodį estai sulaukė paramos. Įdomi
ir pamokanti Estijos patirtis. Kovi
nėms operacijoms ir kariuomenei
vadovavo tas pats kariuomenės va
das gen. Johan Lai d o nes. Estai labai
aukštai vertina savo kariuomenės
vado nuopelnus Tėvynei. Jis buvo
įžvalgus strategas ir talentingas
karvedys. Generolas siekė pagelbėti
kaimynams latviams. Jei Latvija
bus nepriklausoma, tai ir Estijos
saugumas sustiprės.
Estijos nepriklausomybės kovo
se dalyvavo daugianacionalinės pa
jėgos, būtent, 85,000 estų karių,
3,700 suomių, apie 5,000 rusų balta
gvardiečių, 9,800 latvių, 3,000 bri
tų, 400 švedų, 250 danų ir apie 700
Estijos piliečių vokiečių, kurie su
darė atskirą batalioną. Gen. J. Laidoner vadovaujamos mišrios estų ir
latvių pajėgos sumušė Raudonosios
armijos būrius, veikusius Latvijos
šiaurėje ir išstūmė juos iš šalies. Dar
pusė Latvijos žemių buvo užimta
generolo fon der Goltz kariaunos.
Jungtinės estų ir latvių karinės pa
jėgos sutriuškino vokiečius mūšiuose
prie Roopa ir Cėsis—Rauna, nuvertė
Rygoje įkurtą marionetinį režimą.
Lemtinguose mūšiuose Estijos kari
nės pajėgos su sąjungininkais nu
galėjo vokiečių kariuomenę, kuri sie
kė atkurti savo įtaką ir valdžią šia
me regione. Estijoje iškilmingai mini
ma Pergalės diena — birželio 23-oji.
Verta palyginti to meto mūsų
karines pajėgas su estų. 1920 metų
pabaigoje Lietuvos kariuomenėje
tarnavo apie 45,000 vyrų. Iki Ne
priklausomybės kovų pabaigos (maž
daug per pusantrų metų) Lietuvoje
pasikeitė 5 kariuomenės vadai. Es
tijos kariuomenei vadovavo vienas ir

tas pats gen. J. Laidoner ne tik ne
priklausomybės kovose, bet ir vėliau.
Lietuviai kovojo trimis frontais, es
tai dviem frontais. Estai sugebėjo
apginti savo etnines žemes. Lietuva
buvo priversta nutraukti kovas ir
pasirašyti paliaubas. Trečdalis etni
nių žemių paliko okupuotas lenkų.
Estų kovotojai sulaukė realios
pagalbos iš kitų šalių. Lietuviai ka
riavo vienui vieni už prigimtinę teisę
gyventi laisviems su visais galinges
niais ir agresyviais kaimynais. Skau
dus pasididžiavimas — 1941 m. bir
želį, susirėmus raudonajam ir ruda
jam agresoriui tarpusavyje lietuviai
sukilo taip pat vieni. Antru kartu
praėjusiame šimtmetyje deklaruota
nepriklausomybė buvo nuslopinta.
Ir visą dešimtmetį po Vokiečių Rei
cho sutriuškinimo Lietuvos laisvės
kovotojai ginklu priešinosi sovieti
niams reokupantams.

Teisus buvo sukilėlių Laikino
sios Vyriausybės premjeras Juozas
Brazaitis teigdamas, kad „laisvė
ateis tik per kovą ir spaudimą pa
vergėjui” („Vienui vieni” 1990, 334 psl.).
Aukos ant laisvės aukuro ne
nuėjo veltui. Visos trys Baltijos ša
lys tapo NATO ir Europos Sąjungos
narėmis. Turime galimybę greičiau
atsikratyti sovietmečio balasto. Kito
pasirinkimo nėra — esame pasmerk
ti... laimėti. Tepadeda mums Dievas!
Mes giedame Vinco Kudirkos
Tautišką giesmę „Lietuva, tėvyne
mūsų...”, estai — savo krašto poetės
Lidija Koidula „Mu isamaa on minu
arm...” (Mano gimtine). Ir čia esama
mūsų likiminio bendrumo požymių
— abu tautinio Atgimimo dainiai,
abiejų kūriniai tapo valstybiniais
himnais, o jausmų virpulys juos gie
dant iš to pačio šaltinėlio, iš širdies
srūva....
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„NEKALTU” PATYČIŲ NĖRA
Patyčias vaikystėje bei paaug
lystėje greičiausiai yra patyręs kiek
vienas žmogus. Bendraamžių ar
jaunesnių vaikų pravardžiavimas,
pasistumdymai ir panašūs „žaidi
mai” -— tokia yra ir šiuolaikinių
moksleivių kasdienybė.
Tačiau neva nekaltas erzinimas,
priekabiavimas, stumdymas neretai
virsta tikru psichologiniu teroru,
žeminimu, fiziniu smurtu, epidemi
jos greičiu plintančiais mūsų šalies
mokyklose.
Prieš kurį laiką atliktas tyrimas
parodė, kad Lietuva pagal tyčiojimosi mastus lenkia daugelį pasau
lio valstybių. Vakarų Europoje pa
tyčias patiria du iš dešimties moks
leivių, o mūsų šalyje — net septyni.
Psichologinę pagalbą Lietuvos
vaikams, paaugliams telefonu, inter
netu teikianti, tris tarnybas Vil
niuje, Kaune bei Klaipėdoje vieni
janti „Vaikų linija” jau beveik metus
vykdo kampaniją „Nustok tyčiotis”,
kurios tikslas yra atkreipti visuo
menės dėmesį į kenčiančius vaikus
ir užkirsti kelią psichologiniam bei
fiziniam smurtui.
Apie patyčias, pasekmes ir tai,
kaip užkirsti jiems kelią, kalbamės
su tarnybos vadovu ir projekto or
ganizatoriumi Robertu Povilaičiu.

— Priekabiavimas tarp vai
kų — kaip apibūdintumėte šį
reiškinį?
— Patyčios arba priekabiavimas
— kai vieni vaikai žemina, tyčiojasi
iš kitų. Tarptautiniais duomenimis,
patyčių atvejų Lietuvoje pasitaiko
daugiau, lyginant su kitomis tyrime
dalyvavusiomis pasaulio valstybė
mis.
Pavyzdžiui, Švedijoje yra maž
daug 15 proc., vaikų, kurie prisipa
žino per pastaruosius du mėnesius
patyrę priekabiavimą. Lietuvoje to
kių moksleivių yra apie 60 — 70
procentų.
To paties tyrimo metu vaikų bu
vo klausiama, kaip dažnai jie patys
tyčiojasi iš kitų. Rezultatai buvo
analogiški — maždaug 15 proc. šve
dų ir apie 60—80 proc. lietuvių pri
sipažino, jog nuolat tyčiojosi iš savo
bendraamžių. Patyčios pas mus tiek
paplitusios, kad, galima sakyti, jau
tapo kasdieniu elgesiu, netgi elgesio
norma. Retenybė yra tie vaikai, ku
rie patyčių nepatiria ar patys nesi
tyčioja iš kitų.

— Kodėl jaunų žmonių tar
pusavio bendravimo normos
pastaruoju metu suvokiamos
iškreiptai?
— Mūsų visuomenėje yra prigi
jusi labai ydinga nuostata, kuri
trukdo įvardinti problemą ir ją
spręsti. Tyčiojimasis tarp vaikų

Algimanto Žižiuno nuotrauka

seniai suvokiamas kaip normalus
reiškinys. Ne kartą teko išgirsti iš
suaugusiųjų, kad taip buvo ir bus,
kad nereikia ieškoti problemos ten,
kur jos nėra. Skandinavijos šalyse
patyčios tarp nepilnamečių kaip
valstybinio masto problema buvo
pripažinta maždaug prieš 20 metų.
Jau tuomet švedai suvokė, kaip
svarbu iš esmės keisti vaikų tar
pusavio bendravimo kultūrą. O pas
mus iki šiol tyčiojimasis suvokiamas
ne tik kaip įprastas, bet netgi nau
dingas reiškinys. Esą tai užgrūdins
vaiką, nes padės išmokti atsikirsti ir
pakovoti už save.

— Argi kančia gali būti kuo
nors naudinga?
— Tyčiojimasis turi tiktai neigia
mas pasekmes ir tikrai neparuošia
vaiko „tikram gyvenimui”. Tyčioji
masis kuria nesaugumo
jausmą,
kelia baimę, mažina vaiko savivertę,
dažnai tampa viena iš priežasčių, dėl
ko mokiniai vengia eiti į mokyklą.
Kartais pichologinis teroras bū
na toks nepakeliamas, kad net gali
pastūmėti vaiką baisiausiam žings
niui — savižudybei. Arba paauglys
pradeda piktnaudžiauti alkoholiu,
vartoti narkotikus.
Tačiau nuostata, kad patyčios,
priekabiavimas negali padaryti besi
vystančiai asmenybei rimtos žalos,
vis dar turi gilias tradicijas mūsų
visuomenėje. Sovietų armijoje paty
čios ir žeminimas buvo taisyklė, o
ne išimtis. Turbūt puikiai žinote ter
miną „dedovščina”. Ji puikiai apibū
dina visą patyčių kultūrą armijoje.
Jaunuolio tarnavimas armijoje buvo
suvokiamas, kaip grūdinantis vęiksnys, armija buvo vadinama „,gyveni
mo „vyriškumo” mokykla, kurią
praėjęs jaunuolis esą galės išgyventi
bet kokiomis sąlygomis.

— Negi niekas nesikreipia
pagalbos?
Pagalbos ieškojimas buvo va
dinamas skundimu. Tai iki šiol su
vokiama kaip silpnumo išraiška.
Tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų pa
saulyje skundimas turi neigiamą
prasmę. Vaikai puikiai žino, kad
pasiskųsti niekam negalima, nes
būsi pravardžiuojamas skundiku,
„stukačiumi” ar „ožiu”, t.y. bus dar
blogiau negu prieš tai.

— Ką gi reikėtų daryti?
— Vienas veiksmingiausių bū
dų yra šios nuostatos keitimas. O
pradėti galima nuo paties termino —
pakeiskim žodį „skundimas” į frazę
„pagalbos ieškojmas”.

— Ne paslaptis, kad mokyk
lose prie vaikų priekabiauja ne
tik bendraamžiai ar vyresni
vaikai, bet ir, pavyzdžiui, nar
kotikus vartojantys asmenys.

— Taip, pasitaiko tokių atvejų.
Vaikai gąsdinami adatomis, esą
užkrėstomis ŽIV, iš jų atimami
kišenpinigiai, mobilieji telefonai, kiti
vertingi daiktai. Tačiau šį reiškinį
pavadinčiau ne priekabiavimu, bet
apiplėšimu. Šią problemą turėtų
spręsti policijos pareigūnai, o ne psi
chologai. „Vaikų linija” vykdo tik
pirminę prevenciją.

— Tad kokios pagalbos gali
tikėtis „Vaikų linijos” telefonu
skambinantis
skriaudžiamas
vaikas?
-— Mes galime vaikams ir pa
augliams padėti išspręsti kasdienius
gyvenimo sunkumus, konfliktus šei
moje, mokykloje, nesutarimus su ar
timaisiais, aplinkiniais. Siekiame pa
gelbėti jaunam žmogui pasijusti stip
resniu, drąsesniu, labiau suaugusiu.
Įvairių narkotinių medžiagų
vartojimas, įskaitant alkoholį, yra
susijęs su tuo, kad vaikai nori dirb
tinai pasijusti drąsesni, lengviau
bendraujantys, linksmesni ir pan.
Išsprendus problemą vaikai realiai
pasijustų geriau, todėl jiems iškiltų
mažiau pagundų, malonių pojūčių
ieškoti kitokiais būdais.

— Ką daryti, jeigu vaikas jau
vartoja narkotikus? Ar tarnybos
konsultantai tinkamai pasiruošę
bendrauti su tokiais žmonėmis?
— „Vaikų linija” gali suteikti
informacijos apie priklausomybės
ligų gydymo, psichikos sveikatos
paslaugas teikiančias įstaigas. Ta
čiau, jei atvirai, reikėtų pagalvoti,
kokios specifinės pagalbos tų įstaigų
darbuotojai gali suteikti vaikams
vartojantiems narkotikus?
- ---------------- Ls----------------------------------------

„Vaikų linijos” konsultantai
siekia suprasti, užjausti, palaikyti
visus, kurie kreipiasi. Nesvarbu, dėl
ko jie išgyvena — dėl prastų santy
kių su bendraamžiais, sveikatos
problemų ar vienišumo jausmo.
Kartu su vaiku ieškome jo rūpesčių
sprendimo būdų, aptariame, kuris
tam tikru atveju būtų teisingiausias.
„Vaikų linija” negali išgydyti vaikų,
kenčiančių nuo priklausomybės nar
kotikams, dvasinių traumų, bet mū
sų bendravimas gali būti pirmuoju
žingsneliu, ieškant tolimesnės pa
galbos.

— Kaip turėtą tėvai reaguoti
suvokę, kad ją vaikas pradėjo
„žaisti” su kvaišalais ?
Apie kuriuos narkotikus kal
bame? Tėvai sužinojo, kad vaikas
pradėjo rūkyti „žolę” ar vartoti sti
muliatorius, tokius kaip ekstazį ar
pan? Aš paklausčiau tėvų, ką jie
mano apie kitokių, ne ką mažiau
pavojingų narkotikų vartojimą —
pavyzdžiu, alkoholio. Tėvai dažnai
pateisina alkoholio ar nikotino var
tojimą, puldami į paniką tik sužino
ję, kad vaikas pradėjo rūkyti „žolę”
ar ryti tabletes. Sakyčiau taip: tiek
vaikai, tiek suaugusieji vartoja nar
kotikus tam, kad jaustųsi geriau.
Galbūt galima būtų savęs paklausti,
ar gerai mano vaikas jaučiasi na
muose, šeimoje, mokykloje? Galbūt
jam ko nors trūksta? Šilumos, mei
lės, supratimo, draugų, dar ko nors?
Galbūt reikėtų pagalvoti, kaip pa
dėti savo atžalai pasijusti laimingesniam, reikalingesniam ir mylimesniam?

Julija Gūrai

DEŠIMT ILGAAMŽIŠKUMO
PRIESAIKŲ
Ilgaamžiškumo priežastys visa
da domino ir mokslininkus, ir žmo
nes, norinčius pratęsti savo žemišką
gyvenimą. Tarptautinė gydytojų,
psichologų ir dietologų grupė nese
niai sukūrė „dešimt priesakų”, kurių
laikydamiesi galėsime savo gyveni
mą ne tik pratęsti, bet ir paversti
malonesniu.
1 priesakas: nepersivalgykite!
Taip atlaisvinsite savo ląsteles ir
paskatinsite jų aktyvumą. Ląstelės
sparčiau atsinaujins, organizmas
taps atsparesnis ligoms.
2 priesakas: valgiaraštis turi ati
tikti jūsų amžių. Trisdešimtmetėms
moterims pirmosios raukšlelės atsi
ras vėliau, jeigu jų mityboje bus
kepenų ir riešutų. Vyresniems nei
keturiasdešimties metų vyrams bū
tina valgyti daugiau sūrio ir inkstų
patiekalų. Perkopusiems penkias
dešimtmetį rekomenduojama mė
gautis žuvimi.
3 priesakas: stenkitės susirasti
tinkamą darbą! Prancūzai tvirtina,
kad darbas padeda išlaikyti jaunyvą
išvaizdą. Nedirbantys žmonės atro
do penkeriais metelis vyresni. So
ciologai mano, jog kai kurios profesi
jos labiau padeda išsaugoti jaunystę.
Tai — dirigento, filosofo, dailininko
ir dvasininko profesijos.
4 priesakas: susiraskite porą!
Meilė ir švelnumas — geriausia
priemonė prieš senėjimą. Mylėdamasis du kartus per savaitę, žmogus
atrodo keturiolika metų jaunesnis.
Lytinio akto metu organizme išsis
kiria hormono endorfino, kitaip vadi
namo laimės hormonu. Jis padeda

stiprinti imuninę sistemą.
5 priesakas: turėkite savo nuo
monę apie viską. Mokslininkai įsi
tikinę, kad sąmoningai gyvenantį
žmogų rečiau, nei pasyviai plau
kiantį palei srovę, užklumpa depre
sija, prislėgta nuotaika.
6 priesakas: daugiau judėkite!
Net aštuonios minutės sporto per
dieną pailgina gyvenimą. Judant
išsilaisvina augimo hormonai, o jų
ypač sumažėja sulaukus trisdešim
ties.
7 priesakas: miegokite vėsiame
kambaryje! Įrodyta: kas miega esant
17—18 laipsnių temperatūrai ilgiau
išlieka jaunas.
8 priesakas: kartkartėmis pale
pinkite save! Kartais pamirškite
sveiko gyvenimo būdo rekomendaci
jas ir pasimėgaukite gardumynais.
Nusipirkite patikusių daiktų ir nie
kučių.
9 priesakas: negalima visą laiką
slopinti pyktį savyje! Tas, kuris nuo
lat sau priekaištauja ir nemoka
ginčytis, ne toks atsparus ligoms,
taip pat ir piktybiniams augliams.
10 priesakas: treniruokite gal
vos smegenis! Spręskite kryžiažo
džius, žaiskite kolektyvinius žaidi
mus, kurie reikalauja protinės veik
los, mokykitės užsienio kalbų. Skai
čiuokite mintyse, o ne skaičiuotuvu.
Versdami dirbti smegenis, sulėtina
me amžiaus sukeltą protinių suge
bėjimų degradacijos procesą. Kartu
suaktyviname širdies, kraujotakos
sistemos veiklą ir medžiagų apy
kaitą.

„Klaipėda”
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TERMITAI KEIČIA KLIMATĄ
Kiekvienam mūsų planetos gy
ventojui tenka pusė tonos termitų.
Toks didžiulis šių vabzdžių kiekis
gali net pakeisti Žemės klimatą.
Taip mano Colorado valstijos (JAV)
chemijos specialistas, nacionalinio
atmosferos tyrimo centro moksli
ninkas Patrick Cimerman.
Vykstant biologiniams proce
sams susidaro metanas, populiariau
vadinamas „balų dujomis”. Tokie
procesai vyksta balose, ryžių laukuo
se, taip pat gyvų organizmų, kurie
maitinasi ląsteliniu maistu, žarny
ne. Tarp tokių gyvūnų yra ir termi
tai. Tokių gyvūnų, kiek žinoma, nėra
tik Antarktidoje (nes ten jiems per
šalta).
Žemės atmosferos žemutiniuose
sluoksniuose metanas virsta anglies
dvideginiu. Pakilęs į aukštutinius
sluoksnius, jis virsta vandens garais.
Kadangi tokios dujos traukia šilu
mą, susikaupusios atmosferoje, jos
sušildo orą. Šis žemės klimatui pra
žūtingas reiškinys vadinamas „šilt
namio efektu”.
Iki 1979 metų termitai nefigūra
vo metano „gamintojų” sąrašuose. O
šiandien jie, mokslininkų skaičiavi
mais, kasmet į orą išmeta apie 150
milijonų tonų metano dujų. Supran
tama, jog per milijoną metų termitai
išmetė į atmosferą milžinišką kiekį
dujų. Ypač dabar šis kiekis nepa
prastai padidėjo. Mokslininkai jau
ieško kelių, kaip su tokiu reiškiniu
reikėtų kovoti. Deja, visuotinio aliar
mo daugelyje šalių kol kas dar nie

kas nekelia. O be reikalo.
Nors termitai yra akli ir bely
čiai, kai kurios jų rūšys sugeba pas
tatyti didžiulius (7—10 m aukščio)
„dangoraižius”, panašius į budistų
pagodas (šventoves) lizdus su pati
kimu stogu.
Tokį termitų siautėjimą lemia jų
„socialinė santvarka” bei didelis
darbštumas. Jei pavyzdžiui, dviejų
metrų aukščio termityną visiškai
nušluotų buldozeris, jam atstatyti
termitams teprireiktų vos kelių va
landų.
Termitų darbas padalintas tarp
kelių kastų. Pasak Belgijos moks
lininko Moris Meterlink, termitų
„civilizacija” yra pati ankstyviausia,
sudėtingiausia, įdomiausia, protin
giausia ir „logiškiausia”. Žmonės
galėtų tik pavydėti šiems orga
nizuotiems vabzdžiams jų mokėjimo
prisitaikyti prie buities sąlygų.
Termitų „visuomenę” valdo ka
ralius ir karalienė. Kiekviena termi
tų bendrija (šeima) būtent ir prasi
deda nuo vienos karalių poros, nes
jie yra šių vabzdžių veisimosi pag
rindas — kiaušinių tiekėjai. Ištirta,
jog karalienė per dieną gali padėti
apie 80,000 kiaušinių — maždaug po
vieną per sekundę! Štai iš kur mums
po pusę tonos termitų kiekvienam.
Yra apie ką pagalvoti pasaulio moks
lininkams, ekologams.
Karalių sostą prižiūri (nors ir
būdami akli) darbininkų „kasta”. Jie
neturi sparnų, dirba kaip tarnai.
Auklės maitina karalių šeimą, neša

1947 m. E vi ta išsiruošė į smarkiai išgarsintą
„Vaivorykštės kelionę” po Europą, susitikdama su
daugelio valstybių vadovais. Tuo buvo gudriai tai
koma pasiekti plačius bei stambius gerus „ryšius
su visuomene”. Perono režimui, kuris pasaulio
akyse vis daugiau ir dažniau buvo laikomas „fašis
tiniu”. Ji buvo iškilmingai sutikta generolo Fran
cisco, fašistų vado Ispanijoje, kur aplankė Ispa
nijos pirmųjų absoliutistų valdovų Ferdinand ir
Isabella antkapius ir ji dalino 100 pesetas bank
notus kiekvienam vargšui vaikui, sutiktam šioje
kelionėje. Ji susitiko su popiežium Pijumi XII Va
tikane, o taipogi buvo gerai priimta Romoje. Ap
lankiusi Paryžių, ji grįžo namo nepatenkinta vi
sišku Anglijos ir karalienės Elizabeth II ignora
vimu.
agaliau Evita panoro dar labiau sustiprinti
savo politinę galią ir 1951 m. mėgino siekti
viceprezidento vietos. Šis posūkis didžiai įpykino
daugel kariuomenės vadų, kurie nekentė Evitos ir
vis didėjančios jos galios valdžioje. Audringai puo
lamas bei spaudžiamas, Peron atsiėmė Evitos no
minaciją.
Kaip ir pirmoji jos vyro žmona, Eva Peron mi
rė vėžiu 1952 m., būdama 33 m. amžiaus. Jos kū
nas buvo užbalzamuotas ir ilgai lankomas jos liū
dinčių nusitiesusioje eilėje net per 35 blokus tau
tiečių, o vėliau palaidotas Recoleta kapinėse. 1955
m. vėl kariuomenės perversmas nuvertė Juan
Peron. Tada jos kūnas buvo išskraidintas į Milaną
— Italiją, ir palaidotas. Po 16 m. — 1971 m. —jos
kūnas buvo iškastas ir nuskraidintas į Ispaniją.
Jos vyras sugrįžo 1973 m. iš tremties į Argentiną
vėl prezidentu. Jis mirė ten 1974 m., būdamas 79
m. amžiaus. O tuomet — po 19 metų — Evitos kū
nas buvo grąžintas į Argentiną ir trumpai palai
kytas šalia jos pašarvoto vyro. Ji buvo vėl perlai
dota, šį kartą 27 pėdų gilumo betoniniame pože
myje, kad niekas nepajėgtų vėl ją išvogti, La Reco
leta puošniose kapinėse, kur ji yra vienintelė ne iš
aukštos („elite”) klasės.
Evitai mirus, darbo klasė mėgino ją paskelbti
šventąja. Tačiau tas bandymas buvo nusistačiusių
prieš peronistus bei tautos turtuolių sustabdytas.
O Evitos palaikų sugrąžinimui į Argentiną svar
biausią vaidmenį suvaidino Juan Peron trečioji
žmona Isabel (Ispanijos šokėja), kuri tikėjosi, jog
jos pastangos bus liaudies masių atlygintos (kas iš
tiesų ir išsipildė, vėliau jai siekiant valstybės pre-

kiaušinius. Kiti yra maisto tiekėjai,
lizdų statytojai.
Koloniją saugo termitai — ka
reiviai. Jie išmokyti atlikti savo
funkcijas. Kai kurie iš tų gynėjų turi
aštrias kaip skustuvas žnyples,
ilgesnes net už savo kūną. O kai ku
rie veikia kaip kamikadzės: esant
reikalui, susisprogdina! Dar kiti ka
reiviai galvoje tu
ri nuodų, kuriais
apipurškia prie
šininką.
Aukštesnėje
kastoje auga pre
tendentai į sostą
— princai ir prin
cesės. Jie gamtos
apdovanoti aki
mis, sparnų užuo
mazgomis ir ly
tiniais organais.
Artėjant liū
čių metui, sparnų
gumbeliai aukš
tesnės kastos pa
likuonims tampa
tikrais sparnais.
Jie lyg pagal ko
mandą susiburia
prie lizdo angos, o
paskui visi kartu
išsiveržia lauk.
Stebint tokį ter
mitų skrydį, atro
do, kad oras ver
da. Toks masinis
vabzdžių skrydis
patraukia paukš Termitų pastatytas

čių dėmesį.
Sparnuočiai
daug
vabzdžių išgaudo, o likusieji nu
simeta sparnus, susiranda partnerį
ir sulenda kartu į minkštą žemę.
Ten jie pasidaro urvelį, susiporuoja,
paskui deda kiaušinius ir formuoja
naują koloniją.

„Klaipėda”

„dangoraižis".

Savo jaunystėje, praleistoje nuostabiai žavin
goje Lietuvoje, jaunutės studentės svaigo šokda
mos tango pagal įdainuotą svajingą Antano Šaba
niausko „Paskutinį sekmadienį”... Tačiau, pa
mačius Argentinoje, tango gimtinėje, tikrąjį loty
nų jaudinančiai ugningą bei sudėtingai atliktą
tango, supratome, jog tada tai tebuvo tik tango pa
rodija...
Jau pačią pirmą dieną Argentinoje, pavakary
Nr.4
mus nuvežė vakarienei, o po jos — tango spektak
liai. Restorane — antrame aukšte — smaguria
vome užkandžiu — taip labai Čilėje pamėgtomis
zidento vietos).
esikalbant su įvairiais argentiniečiais, jų
empanadomis, o vakarienei su vynu galėjai pa
buvo tvirta nuomonė, jog ir šiandien vyrauja
sirinkti mėsą arba žuvį. Puikiai privaišinti, perėję
žymus nusistatymo skirtumas apie Evitos paliki
skersai gatvės, atsidūrėme tango salėje — Club
mą. Vidurinės bei žemesnės klasių nariai yra Almagro — teatro pobūdžio, kur siurbčiodami
linkę Evitą matyti savo tautos didvyre, tuo tarpu
šampaną, stebėjome nuostabų tango spektaklį.
daugelis šalies aukštosios klasės asmenų įsiti
Nuo scenos svajingai atlingavo jausminga
kinę, jog ji vogė pinigus iš turtuolių ir juos naudo
muzika, o šokėjai savo ugningais judesiais tarsi
jo savo pačios populiarumui didinti.
svaidė kibirkštis, skriejančias žiūrovų link. Padū
Jos gyvenimas ir karjera sudramatizuoti po
kusiu greičiu keitėsi vaizdas po vaizdo: tai grupė
puliariame Andrew Lloyd Webber muzikiniame
šokėjų — šešios poros, tai vienos poros solo —
pastatyme (rock opera?) „Evita”. Vėliau susuktas
atliktas tango mirgėjo neįtikinama judesių koorfilmas „Evita”, su Madonna ir Antonio Banderas.
dir^cija — profesionaliai atlikta šokio išraiška,
Visi pašnekovai, su kuriais buvo kalbėtasi,
okėjas, valdąs savo partnerę it plunksną,
neigiamai atsiliepė apie abu pastatymus. Jų nuo
suko ją link savęs kaip karuselėje, tai išmes
mone, esą, argentiniečiai pasipiktinę Eva Peron
damas aukštyn, lyg cirko akrobatę ir vėl ją sugaupavaizdavimu žemos moralės moterimi. Lygiai pa
damas savo glėbin, o ji, visai žemai sklandydama
našiai austrai buvo pasipiktinę „Sound of Music”
apie jo kojas, tvirtai jo laikoma, vos vos nepalies
filmu, nes austrai buvo pavaizduoti visiškai pa
dama grindų, tartum slysdama ore virš jų. O pub
syvūs Hitlerio Anschluss — Austrijos užgrobimui,
lika, prikimšta salėje, net pasienėse pristatyti
nepaleidus nei vieno šūvio.
mažyčiai apskriti staleliai apsėsti, nešykštėjo
Eva Peron parašė savo autobiografiją „La
audringų plojimų. Per poros su trupučiu valandų
Razn de Mi Vida” (Mano gyvenimo pagrindas), jau
programą ir orkestras atskirai atliko keletą pui
ligos paguldyta patalan. Ji yra išsireiškusi: „Ma
kių. muzikos kūrinių.
no didžiausia baimė gyvenime yra būti užmirš
Kitą dieną buvo numatyta privati tango
tai!”
pamoka su pietumis Argentinos seniausioje ir gar
Nevienodai vienų bei kitų vertinama, visgi
siausioje puikioje literatūrinėje kavinėje Cafe Torvisų nuomonė yra, Eva Peron pasiliks amžinai gy
toni. Na, tik to man betrūko?! Garbaus amžiaus,
va Argentinos istorijoje, kultūroje ir politikoje.
trijų vaikaičių, keturių provaikaičių „turtuolei”
siūloma mokytis šokti tango?! Tačiau, prisiminus
Aistringo tango gimtinėje
kažkada Lietuvoje girdėtą „čigonas pasikorė dėl
draugystės”, nukiūtinau kartu su visais „likimo
trodo negalima įsivaizduoti Argentinos, ne
draugais”... Pietūs ir vėl per gausūs — penkių pa
pagalvojus apie tango, stambiausio jos „eks
tiekalų vynu aplaistomi, nenoromis vaidenosi
porto” visam pasauliui. Kas yra toji liūdna, kupi

nuotaikos
iš Lietuvos, kur skundžiamasi blogu gy
na sielos nostalgijos melodija, sugriebianti muzi venimu, o valgo mėsą tris kartus per dieną (nors ji
kų bei poetų širdis, o šokį išreiškianti tokia gun
ten brangi, kaip ir žuvis).
dančia meno forma?
Bus daugiau.

PIETŲ AMERIKOS
PARYŽIUJE
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V. Alekna važinės ,,MercedesBenz" automobiliu

Virgilijui Aleknai perduotas automobilis „Mercedes-Benz ML 500”.
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 26 d. (ELTA) —
Dukart olimpinis ir dukart pasaulio
disko metimo čempionas Virgilijus
Alekna tapo reklaminiu „MercedesBenz” veidu Lietuvoje. 33 metų atle
tui ketvirtadienį perduotas naujas
automobilis „Mercedes-Benz ML
500”.
V. Alekna sakė, kad jis tokį pat
automobilį šį mėnesį išbandė Esti
joje, besirengdamas naujajam sezo

nui. Tituluotasis disko metikas
teigė, jog BMW automobilį, kurį jam
už pergalę Atėnų olimpinėse žai
dynėse įteikė Lietuvos tautinis olim
pinis komitetas, teks parduoti.
V. Alekna su vienintele oficialia
susivienijimo
„DaimlerChrysler”
atstove Lietuvoje bendrove „Silberauto” bendradarbiavimo sutartį pa
sirašė vieneriems metams. Sutartyje
numatyta galimybė ją pratęsti.

Premjero patarėjas kovos teisme
Atkelta iš 1 psl.
Anot dienraščio „Respublika”, į
kitą teismo posėdį V. Kavaliauskas
kaip liudytoją prašė pakviesti ir pre
zidentą Valdą Adamkų.
Pasak dienraščio, žurnalisto dė
ka tuometinio JAV aplinkosauginin
ko V. Adamkaus moksliniai darbai
sovietmečiu taip pat buvo atgabenti
Vilniaus universitetui, o šiems „kro
viniams” irgi reikėjo KGB leidimo.
Teismo įkalbinėjamas V. Kavaliaus
kas nusileido — prezidentas nebus
kviečiamas pasakoti apie savo moks
linių darbų keliones į sovietinę Lie
tuvą.
V. Kavaliauskas per posėdžio
pertrauką pranešė teismui pateikęs
apie 100 lapų dokumentų, tarp kurių
— jo rašyti informaciniai laiškai so
vietų Lietuvos KP CK pirmajam sek
retoriui Petrui Griškevičiui. V. Ka

* Rusijos sostinėje besibai
giančiose planetos plaukimo
taurės varžybų šeštojo etapo
varžybose trečiąją vietą užėmė ir
bronzos medalį vyrų 200 m rungtyje
kompleksiniu būdu iškovojo Vytau
tas Janušaitis. Ketvirtadienio vaka
rą finale Lietuvos plaukikas distan
ciją įveikė per 1 minutę 59.73 se
kundės. Rungties nugalėtoju tapo
rusas Igor Berezuckij (1:56.43).

* Europos čempionato bron
zą iškovojusiai dailiojo čiuožimo
šokėjų porai Margaritai Dro
biazko ir Povilui Vanagui bus iš
mokėta 15,000 litų premija. Pre
mijos iš departamento biudžeto taip
pat bus išmokėtos čiuožėjų trene
riui, gydytojui, masažuotojui.

* Pirmąjį pustaškį ketvirtą
kartą Gibraltare vykstančio
tarptautiniame šachmatininkų
festivalyje prarado Viktorija Čmilytė. Antrojo rato didmeistrių turnyro
partiją baltosiomis figūromis Lietu
vos atstovė trečiadienį baigė lygio

valiauskas teismo paprašė kviesti
liudyti KGB karininką, kurio ranka
esą perrašyti partijos vadovams ad
resuoti laiškai.
Premjero patarėjas mano, kad
Liustracijos komisijos sprendimas
buvo politizuotas. „Taip, kaip buvau
apkaltintas aš, buvo galima apkal
tinti pusę Lietuvos inteligentų. Šiuo
metu tai ir daroma. Juk visi žino, ko
kios buvo taisyklės, į kokius kabine
tus reikėjo įeiti grįžus iš kelionės”,
— aiškino jis.
V. Kavaliauskas griežtai neigia
sąmoningai bendradarbiavęs su
KGB.
„Taip, aš turėjau tarnybinio
bendravimo atvejų, tačiau viena, kai
tu ką nors įskundi, ir kita, kai tu at
lieki profesinį darbą. Mane baudžia
už tai, kad aš niekam nieko blogo ne
padariau”, — sakė jis.

siomis 0.5:0.5 su kanadiečiu Kevin
Spraggett. Trečiajame rate V. Čmilytės varžovu bus taip pat pusantro
taško turintis bei Turkijai atstovau
jantis Michail Gurevič.

* Prancūzijoje pasibaigusia
me keturių komandų salės fut
bolo turnyre Lietuvos rinktinė
užėmė trečiąją vietą. Trečiadienį
rungtynes dėl trečiosios vietos su
Kipro komanda lietuviai baigė lygio
siomis 2:2, o pergalę 4:1 iškovojo
baudinių serijoje. Įvarčius lietu
viams trečiadienio rungtynėse pelnė
Nerijus Mačiulis ir Marius Bezykornovas.

* FIBA Europos geriausių
2005 metų Europos krepšininkų
rinkimuose antrąją vietą su 176
balsais
užėmė
NBA
Indiana
„Pacers” komandos gynėjas lietuvis
Šarūnas Jasikevičius. Apklausos
laureatu tapo Vokietijos rinktinės ir
NBA lygos Dalias „Mavericks” ko
mandos puolėjas Dirk Nowitzki —
378 balsai.

Europa pasmerkė komunistinius režimus
Atkelta iš 1 psl.
ne visais atvejais tarptautiniu mas
tu buvo ištirti jų padaryti nusikalti
mai”.
Juo labiau, pabrėžiama doku
mente, „kalti dėl šių nusikaltimų as
menys nebuvo perduoti tarptautinės
bendrijos teismui, kaip baisių nu
sikaltimų, padarytų nacionalsocializmo vardan, atveju”.
Tačiau Asamblėjai pritrūko bal
sų priimti ET Ministrų komiteto re
komendacijas — skirtingai nuo rezo
liucijos, priimamos paprasta daugu
ma, už rekomendaciją turi balsuoti
ne mažiau kaip du trečdaliai.
Balsuojant dėl konkrečių pa
taisų ir rekomendacijų buvo pritarta
Ukrainos delegacijos siūlymui pripa
žinti, kad atsakomybė už 1932-1933
badmetį tenka komunistų režimui,
tai yra faktiškai Rusijai.
„Pasiūlyti Europos Tarybos ša
lims pripažinti 1932-33 metų bad
metį Ukrainoje — atsižvelgiant į šio
nusikaltimo mastą — ukrainiečių
tautos genocidu, kurį vykdė totalita
rinis komunistų režimas” — už tokį
papildymą
balsavo
Asamblėja,
svarstydama projektą.
Sesijos užkulisiuose neatmeta
ma galimybė, kad artimiausiose
Asamblėjos sesijose šis rekomenda
cijų projektas vėl bus pateiktas bal
suoti.
Idėja pasmerkti totalitarinius
režimus tarptautiniu lygiu kilo Eu
ropos Taryboje dar 2003 metais. Ją
pateikė dabartinis ETPA pirminin
kas Rene van der Linden politinėje
komisijoje Paryžiuje.
Tada jo siūlymas nuskambėjo
kaip dar vieni gražūs žodžiai, kad
būtina laikytis žmogaus teisių ir iš
taisyti praeities klaidas.
Tačiau 2005 metais antikomu
nistinė vėliava perėjo į švedo Goran
Lindblad rankas. Pernai rugsėjį jis
pateikė politinei komisijai patobu
lintą pranešimą „Būtina, kad tarp
tautinė bendrija pasmerktų komu
nizmo nusikaltimus”. Pranešimo pa
vadinimas ir jo turinys Rusijos dele
gacijai sukėlė pasipiktinimą.

Komunistai pareiškė, kad rezo
liucijos šalininkai nori perrašyti is
toriją ir paskelbti komunistinį SSRS
režimą nelegaliu. O tada turės būti
peržiūrėti visi tarptautinio lygio
sprendimai, kuriuos priimant daly
vavo SSRS, net iki SSRS pasirašytų
Jungtinių Tautų įstatų.
Kitame politinės komisijos po
sėdyje pranešimas buvo pakeistas.
Autoriai perrašė rezoliucijos pavadi
nimą. Vietoj „komunizmo nusikalti
mai” atsirado „totalitarinių komu
nistų režimų nusikaltimai”, atme
tant ideologijos pasmerkimą ir su
sitelkiant į režimo nusikaltimus.
„Ši rezoliucija smerkia ne ko
munistų režimus, o jų nusikaltimus.
Ji nenukreipta prieš kurį nors re
žimą ar politinę partiją, bet prieš
praeityje įvykdytus nusikaltimus”,
— sakė G. Lindblad.
Rusijos delegacija, išskyrus ultranacionalistinės Rusijos liberalų
demokratų partijos (RLDP) vadovą
Vladimir Žirinovskij, paragino ETPA
nebalsuoti už rezoliuciją.
• Rusijos delegacijos Europos Ta
rybos Parlamentinėje Asamblėjoje
vadovas Konstantin Kosačiov pareiš
kė iš Asamblėjos tribūnos, kad ne
leistina lygybės ženklą dėti tarp ko
munizmo ir fašizmo.
Vienintelis Rusijos delegacijos
narys, kuris iš pat pradžių ketino
pritarti rezoliucijai, tai V. Žirinovs
kij: „Aš balsuosiu ‘už’. Komunistai
— nusikaltėliai!. Aš pareikalausiu
areštuoti Ziuganov posėdžių salėje”.
Į šio pranešimo svarstymą aud
ringai reagavo ir Rusijos Federacijos
Komunistų partijos (RFKP) vadovas
G. Ziuganov.
„Ką jūs čia teisiate? — retoriš
kai klausė jis. — Naryste partijoje
didžiavosi Jurij Gagarin ir Michail
Šolochov, — sakė G. Ziuganov. —
Raudona tampa Lotynų Amerika”.
Tuo tarpu, pasak RFKP vadovo, „Pa
baltijyje vyksta fašistų mitingai”.
Pats RFKP vadovas pavadino G.
Lindblad pranešimą „didžiausia
provokacija nuo Goebbels ir makartizmo laikų”.

Socialliberalai pašalinti iš partijos
Atkelta iš 1 psl.
pasiekė, nes sužaidė ne visai sąži
ningai”, — sakė A Baranauskas.
Paklaustas, kodėl tik dabar su
siprato, jog trečiadienį vykęs balsa
vimas — „ne visai sąžiningas žaidi
mas”, A Baranauskas aiškino su
pratęs, jog balsuoja ne dėl nepasi
tikėjimo A Zuoku, o dėl jo atleidimo
iš darbo.
Pasak A Paulausko, panašius
sunkiai suprantamus bei neįtikina
mus paaiškinimus A Baranauskas
dėstė ir prezidiumo nariams.
Vienas prezidiumo narių, už
sienio reikalų ministras Antanas Va
lionis posėdyje tiesiai paklausė A
Baranausko, ar jam buvo sumokėta
už dalyvavimą balsavime.
Anot A. Paulausko, A. Bara
nauskas atsakė, jog nėra įrodymų,
kad jam buvo už tai sumokėta.
Į žurnalistų klausimą, ar gavo
atlygį už A. Zuoko palaikymą, A Ba
ranauskas atsakė: „Ne”.
A. Paulauskas pripažino, jog
šiuo atveju gali kilti įtarimų dėl kaž
kokių korupcinių ryšių, tačiau tai
pagrindžiančių įrodymų nėra.
Paklaustas, kaip vertina tai, kad
socialliberalai liko be atstovų Vil
niaus miesto taryboje, A. Paulauskas
atsakė: „Geriau be atstovų, nei su

tokiais”.
Socialliberalams sostinės tary
boje atstovavusi, tačiau partijai ne
priklausiusi R. Sklepovič teigė, jog
ketvirtadienio prezidiumo sprendi
mas — teisingas.
Trečiadienį nepasitikėjimo meru
svarstymą inicijavo pats A Zuokas
bei jo šalininkai. Mero oponentai, ne
dalyvaudami balsavime siekė jį su
žlugdyti, nes nebūtų surinktas rei
kalingas balsų kvorumas. Tačiau tri
jų socialliberalų frakcijos narių daly
vavimas balsavime nulėmė tai, kad
jis pripažintas įvykusiu.
Trečiadienį dauguma balsavusių
miesto tarybos narių pareiškė pasi
tikėjimą sostinės meru A. Zuoku.
Slaptame balsavime prieš A.
Zuoko atstatydinimą balsavo 24 na
riai, už — 1. Vienas biuletenis ne
galiojo. Iš viso balsavime dalyvavo
26 tarybos nariai — daugiau negu
pusė iš 51 tarybos nario, todėl balsa
vimas dėl nepasitikėjimo meru lai
komas įvykusiu.
Nepavykus interpeliacijai, naują
balsavimą dėl nepasitikėjimo meru
bus galima rengti ne anksčiau nei po
metų. Taigi postą išsaugojęs A. Zuo
kas galės ramiai pabaigti šią kaden
ciją, kadangi 2007 metų pradžioje
vyks savivaldos rinkimai.
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vertinamas gerokai blogiau nei jo
pirmtakai. Buvusį prezidentą Lech
Walęsą, jam pradėjus eiti šias pa
reigas, rėmė 60 proc. lenkų, o Alek
sandr Kwasniewski — 53 procentai.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, tnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

TBILISI

„Hamas" laimėjo rinkimus
Gaza,
sausio
26
d.
(,,Reuters”/BNS) — Islamistų kovo
tojų grupuotė „Hamas”, kaip pa
skelbta ketvirtadienį, per palesti
niečių parlamento rinkimus įveikė
ilgai dominavusią partiją „Fatah”, ir
šis politinis „žemės drebėjimas” gali
palaidoti taikos su Izraeliu viltis.
Dėl sukrečiančių trečiadienio
rinkimų rezultatų, kuriuos „Fatah”
pripažino rinkimų komisijai dar ne
paskelbus oficialaus pranešimo, per
nai išrinktas prezidentas Mahmoud
Abbas nebus automatiškai nušalin
tas. Bet jis sakė, kad gali atsistaty
dinti, jeigu neturės galimybių vyk
dyti taikos politikos.
Po šios „Hamas” pergalės Izra
elis, kuris pernai pasitraukė iš Ga
zos Ruožo, gali imtis tolesnių vie
našališkų veiksmų sienai okupuoto
se teritorijose, kurių palestiniečiai
nori savo valstybei, galutinai nusta
tyti. Taikos derybos yra įstrigusios
jau penkeri metai.
,,’Hamas’ Gazos Ruože ir Vakarų
Krante laimėjo daugiau kaip 70 vie
tų, tai yra, daugiau kaip 50 proc. bal
sų, — sakė Ismail Haniyeh, kuris
grupuotės kandidatų sąraše buvo
įrašytas pirmuoju numeriu.
Kelios valandos po šio pareiški
mo, kurį I. Haniyeh padarė remda
masis „Hamas” atstovų rinkimų
apylinkėse pateikta informacija,
atsistatydino „Fatah” priklausantis
palestiniečių premjeras Ahmed Qurie ir visa jo vyriausybė.
Izraelio užsienio reikalų minis
terijos atstovas Mark Regev atsisakė
komentuoti palestiniečių rinkimų
rezultatus, kuriuos vienas „Fatah”
pareigūnas pavadino cunamiu.
Laikinasis Izraelio premjeras
Ehud Olmert yra sakęs, kad izra

eliečiai nesiderės dėl taikos pagal
JAV remiamą „kelio gairių” planą su
tokia palestiniečių vyriausybe, kuri
„nekovoja su terorizmu” ir nesiima
nuginkluoti kovotojų.
Izraelis, JAV ir Europos Sąjunga
grupuotę „Hamas”, kurios mirtinin
kai nuo palestiniečių sukilimo pra
džios 2000-aisiais žydų valstybėje
įvykdė beveik 60 išpuolių, laiko te
roristine organizacija.
„Hamas” statute įsipareigojama
galiausiai sunaikinti Izraelį, tačiau
grupuotės ginkluotasis sparnas iš
esmės laikėsi paliaubų, dėl kurių M.
Abbas ir Egiptas susitarė beveik
prieš metus.
Pasak vieno „Fatah” pareigūno,
„Hamas” pergalę tikriausiai nulėmė
protesto prieš valdžios sluoksniuose
įsigalėjusią korupciją balsai. Šios is
lamistų grupuotės populiarumą pa
didino ir tai, kad ji veiksmingai or
ganizuoja labdarą skurdžiame Gazos
Ruože ir Vakarų Krante.
,,’Hamas’ laimėjo ne dėl to, kad
žmonės myli ‘Hamas’, o dėl to, kad
žmonės keršijo už ‘Fatah’ valdymo
metus”, — sakė 41 metų Adei ai Helo, kuris Gazoje turi parduotuvę.
„Hamas” pareigūnai neatmeta
galimybės sudaryti koaliciją su „Fa
tah” bei kitomis partijomis ir karto
ja, kad grupuotė yra įsipareigojusi
tęsti tai, ką vadina ginkluotu pasi
priešinimu Izraelio okupacijai.
JAV prezidentas George W.
Bush pareiškė, jog neturės jokių rei
kalų su „Hamas”, jei ši grupuotė ne
pakeis savo pozicijos dėl Izraelio.
Prezidentas M. Abbas yra sakęs,
jog Palestiniečių savivalda yra pa
sirengusi atnaujinti derybas su Iz
raeliu, net jei vyriausybėje pradės
dirbti „Hamas” atstovai.

California banke pagrobėjas
įkaitus
►

Exeter,
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sausio
26
d.
(,,Reuters”/BNS) — California polici
ja ketvirtadienį sulaikė ginkluotą
vyrą, kuris bandė apiplėšti valstijos
centriniame regione esantį banko
„Bank of America” skyrių ir laikė ja
me įkaitus.
Viena buvusi įkaitė, „Bank of
America” paskolų vadybininkė Rebecca Tėjada, laikoma pagrobėjo, pa
skambino žurnalistams ir sakė, kad
įvykis prasidėjo trečiadienį 4 vai. 55
min. po pietų vietos laiku, kai užpuo
likas atėjo į banko skyrių Exeter
miestelyje, esančiame netoli Fresno,
ir pradėjo grasinti ginklu.
Policijos seržante Chris Douglass sakė, kad teisėsaugos pareigū
nai užpuoliką suėmė po to, kai jis pa
prašė policijos derybininkų atnešti
jam cigarečių į banko pastatą, kur
laikė paskutinę įkaitę — banko dar
buotoją.
Policija pranešė, kad iš pradžių
plėšikas laikė aštuonis įkaitus, ku
rių keli trečiadienio vakarą buvo pa
leisti. Pirmiausia jis paleido du
klientus ir banko kasininką. Maž
daug 10 vai. 15 min. vakaro laiku,
policininkai iš banko išlydėjo jauną
moterį.

Anksti ketvirtadienį trys liku
sios įkaitės pabėgo, bet pagrobėjas
vieną jų spėjo pagauti ir vėl įsitemp
ti į pastatą.
Įkaitų dramos metu R. Tejada
paskambino žurnalistams ir paty
liukais pasakė: „Mūsų čia liko tik
keturios. Jis nori, kad visos mes iš
važiuotume su juo automobiliu”.
Policijos pareigūnai įvykio vieto
je sakė, kad pagrobėjas reikalavo tik
automobilio, kuriuo galėtų pabėgti.
Gatvė prie banko pastato buvo už
barikaduota.
Pasak R. Tejada, pagrobėjas su
įkaitėmis elgėsi ramiai, o pavogtus
pinigus — maždaug 100,000 dolerių
— laikė lagaminėlyje.
Policija nurodė, kad įtariamasis
yra 47 metų Jesse Martinez. Įkai
tėms, kurioms leido telefonu pasi
kalbėti su artimaisiais, jis sakė ne
turintis darbo.
Exeter, mažas miestelis, kuria
me gyvena mažiau nei 10,000 žmo
nių ir kurį supa žemės ūkio naudme
nos, vadina save „Pasaulio citrusi
nių augalų sostine”.
Meras Charles Norman sakė,
kad jo miestelyje nusikalstamumas
yra labai mažas.

EUROPA
DAVOS
Vokietijos kanclerė Angelą Mer
kei ragino panaikinti visas kliūtis,
trukdančias ekonomikos pertvarkai,
teigdama, kad atsinaujinimas yra
raktas į Europos augimo spartini
mą. Kalbėdama Šveicarijos mieste
Davos vykstančiame Pasaulio eko
nomikos forume, A Merkei sakė, jog
politikos vadovai verslo veikėjams
turi atlaisvinti rankas, suteikti dau
giau laisvės plėtotis negailestinga
me rinkos pasaulyje. Susidūrę su vis
labiau konkurencingu pasauliu, pri
dūrė ji, „mes neturime kito pasirin
kimo, tik skubiai keistis”. A Merkei
kalba buvo vienas iš programinių
pasisakymų pirmąją suvažiavimo, į
Šveicarijos slidinėjimo kurortą Da
vos sukvietusio verslo ir politikos
vadovus iš viso pasaulio, dieną.

LONDONAS
Didžioji Britanija ketvirtadienį
pareiškė, kad palestiniečių grupuotė
„Hamas” privalo išsižadėti smurto
ir pripažinti Izraelio teisę egzistuoti,
jeigu ji nori bendradarbiauti su
tarptautine bendruomene. Paklaus
tas, kaip pasaulis reaguos į žinią,
kad islamistų kovotojų grupuotė
„Hamas” laimėjo palestiniečių rin
kimuose, Didžiosios Britanijos už
sienio reikalų sekretorius Jack
Straw atsakė, kad „tarptautinė ben
druomenė norės, kad ‘Hamas’ tinka
mai atsisakytų smurto ir pripažintų
Izraelio valstybės egzistavimą”.

Beveik visa Gruzija liko be elek
tros energijos po avarijos vienoje
aukštosios įtampos linijų ir tai dar
labiau padidino šalį apėmusią ener
getikos krizę, kurią sukėlė neseniai
įvykdyti sprogdinimai dujotiekyje ir
kitoje elektros energijos perdavimo
linijoje kaimyninės Rusijos teritori
joje. Elektros energija tiekiama gy
vybiškai svarbiems objektams, taip
pat tik keliems Tbilisi rajonams.
Gruzijos vadovybės atstovai veda
derybas su Armėnijos ir Azerbai
džano vadovybėmis dėl elektros
energijos tiekimo iš šių šabų.
eJAV

SAN FRANCISCO
Tarptautinė mokslininkų grupė
atrado naują, penkis kartus už Žemę
didesnę planetą, paskelbė viena
amerikiečių laboratorija. Atrastoji
OGLE-2005-BLG-290Lb, kuri su
kasi aplink raudonąją nykštukę, yra
mažiausia žinoma planeta už Saulės
sistemos ribų. Šalta žvaigždė, aplink
kurią sukasi planeta, ir didelė tos
planetos orbita rodo, kad temperatū
ra planetos paviršiuje gali būti maž
daug minus 249 laipsniai pagal Cel
sijų. Planetos paviršius tikriausiai
yra akmenuotas, su plytinčiomis už
šalusiomis jūromis. „Tai, kad apti
kome vieną tokią, reiškia, kad jų yra
tūkstančiai”, — sakė astronomas
Kem Cook. Naujoji planeta yra Šau
lio žvaigždyne, netoli mūsų galakti
kos centro, ir apie savo žvaigždę ap
sisuka maždaug per 10 metų.

VARŠUVA
Daugiau kaip pusė — 51 proc. —
Lenkijos gyventojų nėra patenkinti
šalies parlamento darbu, rodo Visuo
menės nuomonės tyrimo biuro atlik
ta apklausa. Seimo veikla ypač ne
patenkinti aukštąjį išsilavinimą tu
rintys asmenys bei kairiųjų pažiūrų
žmonės. Priešingai mano studentai
ir namų šeimininkės. Apklausos re
zultatai nėra palankūs ir naujajam
šalies prezidentui Lech Kaczynski
— tik 39 proc. lenkų gerai vertina
šalies vadovo darbą. L. Kaczynski

P. AMERIKA
LAPAZ
Bolivijos prezidento Evo Mora
les sesuo atsisakys prekybos verslo
ir taps pirmąja šalies ponia, nes
naujasis kairiųjų pakraipos vadovas
yra nevedęs. 54 metų Esther Mo
rales yra ištekėjusi ir augina tris
vaikus. Nedideliame miestelyje,
esančiame 200 km į pietus nuo La
Paz, jai priklauso parduotuvė, kurio
je prekiaujama jautiena.

Atlant/c

1-800-775-SEND
www.attanticexpresscorp.com

Oceai LfeZCtę
Krovinių gabenimas

laivu i visas pasaulio šalis.
Kroviniu gabenimas
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

A ir Fretgftt

Auto Export
Automobiliu pirkimas bei
siuntimas i visas pasaulio šalis
Kroviniu pervežimas
visoje Amerikoje.

Smalt Packaaes

Trucking

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje.
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Avė Bridgeview, IL 60455 TeL 1 708-599-9680

Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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ADVENTO VAINIKAS IR ŽVAKĖS
Kraupiško (Uljanovo) vidurinėje
mokykloje prisiminėme seną Mažo
sios Lietuvos paprotį — Advento
vainiką. Jį pynėme iš pušies, eglės ir
kitų žaliuojančių augalų šakelių, į jį
statęme keturias žvakes. Kiekvieną
Advento savaitę įžiebėme po vieną
žvakę. Kas savaitę šviesos vis dau
gėjo, kol įsižiebė šv. Kalėdų žvaigž
dė.
Kalbėjome apie Advento papro
čius, išleidome Advento tema sten
dą. Senovėje Adventas buvo pilnas
paslapčių. Žmonės nedirbo kai kurių
darbų, stebėjo gamtą ir iš jos būrė
busimąjį kitų metų derlių. Trum
piausiomis dienomis mūsų protėviai
tris dienas per savaitę pasninkavo,
meldėsi ir aukojo dievams aukas.
Keičiasi laikai, keičiasi ir pap
ročiai, bet Advento esmė išliko ta
pati. Mokykloje turėjome kalendorių
ir žymėjome dienas iki Kristaus
gimimo šventės.

KAI IŠTREMSI KALBĄ

Antrąją šv. Kalėdų dieną lietu
vių kalbos fakultatyvą lankantys
mokiniai susirinko į Kalėdų šventę.
Kalėdines dovanėles lietuvių kalbos
fakultatyvo mokiniams parūpino
Karaliaučiaus krašto Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas Sigitas
Šamborskis ir jas atvežė mokyto
joms į Tauragę. Dėkojame S. Šamborskiui.
Tauragės Moksleivių kūrybos
centro mokytojai ir mokiniai gražiai
pasveikino kraupiškiečius šv. Ka
lėdų proga. Keramikinius suvenyrus
savo rankomis padarė MKC kera
mikos būrelio nariai, o piešimo būre
lio moksleiviai nupiešė kiekvienam
fakultatyvo mokiniui kalėdinius
sveikinimus.

Pasakyk Tėvynėje medžiui: „Broli Ąžuole’
Ir jis tau nusilenks.
Ištark tai svetima kalba —
Ir liksi nesuprastas.
Nukirpk žodžio galūnę,
Išgenėk veiksmažodžio šakas,
Atsek priesagas,
Nuimk priešdėlius,
Išplauk nosines raides,
Iššluok kirčio ženklus,
Išsižadėk gimtosios tarmės,
Išbrauk būdvardį,
Palaidok dviskaitą
Švepluok ir pamiršk ilgąsias balses,
Ištrink žodžio reikšmes,
Suplėšyk sakinį,
Ištrauk žodžio šaknį
Ir tada, ir tada pamatysi.
Kad kalbi modernia naujųjų technologijų šnekta.
Kurioje nebėra vietos nei žmogui, nei Dievui...

E. A Bukontienė
Kraupiško (Uljanovo) vidurinės
mokyklos lietuvių kalbos
fakultatyvo mokytoja

Rosana Lukauskaitė
Pranciškonų gimnazijos 10 klasės mokinė
Kretinga

APTIKO TUTANCHAMONO MOČIUTES
STATULĄ
Kraupiško (Uljanovo) vidurinės mokyklos mokiniai 2005 m. gruodžio 26 d.
švenčia Kalėdas.

ADVENTAS — GERŲ DARBŲ
METAS
Lenkviečių (Lenino) pagrindinė
je mokykloje lietuvių kalbos mokyto
ja Aldona Busteikienė visą gruodį su
savo mokiniais kalbėjo apie Adventą
— pasirengimą Kristaus Gimimo
šventei. Mokytoja papasakojo apie
Vaikelį Jėzų, kuris atėjo į šį pasaulį
skurdžiame tvartelyje. Iš beržo
tošelių, akmenėlių ir samanų moki-

SKELBIMAI
NEKILNOJAMASIS TURTAS

niai padarė prakartėlę.
Lietuvių kalbos fakultatyvo mo
kiniams buvo aiškinama, kad per
Adventą reikia daryti gerus darbus,
gražiai elgtis. Mokiniai mokėsi
Advento dainų ^Aukšti langai”, „Oi
atvažiavo Kalėda”, skaitė ir pasako
jo sakmes „Vilko kerštas”, „Gyvulių
kalba”, įminė mįsles apie metų
laikus, piešė sveikinimus ir pieši
nius kalėdine tematika.
Baigiantis Adventui, buvo apta
riami mokinių piešiniai ir jų atlikti
geri darbai.

E. A Bukontienė

GREIT PARDUODA

Vienoje senovinėje Liuksoro
šventykloje egiptologai aptiko kara
lienės Ti, vieno garsiausių Senovės
Egipto faraonų žmonos ir jaunojo
Tutanchamono močiutės, statulą,
pranešė Egipto istorinio paveldo
pareigūnas. Pasak jo, 3,400 metų se
numo statula yra neįtikėtinai gerai
išsilaikiusi. Ti vyras, Amenchotepas
III, valdė tuo laikotarpiu, kai Egip
tas išgyveno meno renesansą.
„Tuo metu Senovės Egipte kles
tėjo menas... Už gero vyro visada sto
vi stipri moteris. Ji buvo labai stipri
karalienė”, — teigė Egipto paveldo
aukščiausios tarybos Faraonų de
partamento vadovas Sabry Abdel
Aziz. Karalienė Ti taip pat buvo
Echnatono, Saulės dievą garbinusio
faraono, kurį daug kas laiko pirmuo
ju žinomu monoteistinės religijos
pradininku, motina. S. A. Aziz pažy
mėjo, jog karalienė Ti padėjo pa

First Landmark Realty

Bus.
Res.

773-590-0205
708-425-7160

ruošti Echnatono sūnų Tutanchamo
ną valdyti Egiptą.
Jungtinių Valstijų Johns Hopkins universiteto tyrėjai 1.6 m
aukščio juodo granito statulą aptiko
Mut šventykloje Karnako senovinių
šventovių komplekse.
Nors statulai trūksta kojų, ji
gerai išsilaikiusi, pažymėjo S. A.
Aziz. Ji gulėjo po maždaug pusės
metro uolienų ir smėlio sluoksniu.
Ant statulos buvo rasta daug Amenchotepo III kartušų, arba karališ
kųjų ženklų. Statulos dizainas ir kiti
bruožai leido tyrėjams nustatyti, kad
ji vaizduoja Naujosios karalystės 18os dinastijos karalienę Ti, teigė S. A.
Aziz. Ant statulos rasti ir vėliau
valdžiusio karaliaus kartušai, kurie
rodo, kad ją po 300 metų dar kartą
panaudojo 21—os dinastijos valdo
vas.

BNS

SKELBIMAI
SIŪLO DARBĄ

RIMAS
STANKUS

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola
Pensininkams nuolaida

Experienced CNA or Home Health
Aide needed. Mušt have valid proof
to vvork in the United States.
Mušt speak English & driving a plūs.
Come et go or Hve-in. Also need exp.
Baby/child care vvorkers.
Call VViIlie 312-648-1565

PASLAUGOS

P HARE CLEANING AIRCRAFTS
$8.00/8.50 ON START
PERMANENT JOB FOR LEGAL
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K.
CALL SVETLANA (630) 286-7395

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos

Mutual Federal Savings

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th SL,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654,773-581-8654

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

LENDER

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metu.

.
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Skelbimų skyriaus
tel. 1-773-585-9500
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DEBESŲ ŠAUDYMAS MOKSLINĖ ROMANTIKA
Gebėjimas prišaukti ar išvai
kyti lietų skamba kaip iš mokslinės
fantastikos srities. Habilituotas fizi
kos mokslų daktaras Stanislovas
Šalavėjus, daugelį metų Moldavijoje
stebėjo ir tyrinėjo debesų modifika
vimą, o paprastai tariant — šaudymą
į debesis. Šį metodą būtų kur pri
taikyti ir Lietuvoje.
Aktyvus poveikis debesims ar
ba, kaip pasaulyje įprasta vadinti,
orų modifikavimas — labai įdomus ir
sudėtingas procesas. Šiuo būdu nuo
stambios krušos kadaise būdavo gel
bėjami Moldavijos vynuogynai, ab
rikosų, persikų, tabako plantacijos.
Šalavėjus įsitikinęs, kad ir Lietuvai
būtų galima daug kur padėti — iš
vaikyti rūką iš oro uosto, nuo autos
tradų, Klaipėdoje pagerinti mato
mumą laivams...
Sovietmečiu žmonės šnibždė
davosi, kad į Sočio kurortą prie Juo
dosios jūros verta važiuoti tada, kai
ir tuometinis komunistų partijos
vadas Leonid Brežnev ten atosto
gauja. Tada garantuotai bus geras
oras — aplink kurortą nuolat skrai
dydavo lėktuvai ir vaikydavo lietaus
debesis. Taip ir per įvairius karinius
paradus Maskvoje būdavo „užsaki
nėj aunas” geras oras.
Šis metodas — ne sovietmečio iš
radimas, toks orų modifikavimas
pasaulyje daug kur buvo paplitęs
maždaug nuo 1964 m. „Skaičiau,
kad šių eksperimentų pradžioje JAV
net ėmė kurtis atskiros privačios oro
kontrolės bendrovės, — pasakojo Ša
lavėjus. — Pasiskaitydavo šiek tiek
fiziką ir chemiją išmanantys vyru
kai, kaip tai daryti, ir viliodavo ūki
ninkus su jais sutartis sudarinėti,
žadėdavę jų laukus nuo liūčių ar
sausrų saugoti. Tačiau buvo atvejų,
kai kaimynai ūkininkai ir į teismą
tokius verslininkus padavė, esą jie iš
jų lietų pavagia”.
Kaip prisimena fizikas Šala
vėjus, Sovietų Sąjungoje vyko dideli
debesų modifikavimo eksperimen
tai, į juos įsijungdavo daugybė įvai
rių sričių mokslininkų. Šalavėjus su
studentais tokiose ekspedicijose
Moldavijoje kas vasarą dalyvavo nuo
1964 m. iki 1989 m. Lietuvoje de
besų niekas nešaudė, nes pas mus
nebūna tokios pavojingos krušos
kaip Moldavijoje.
Dalyvavo jis ir Sankt Peterbur
ge vykusiuose tyrimuose. „Mes paskaičiavom, kad pigiau miestą apsau
goti nuo sniego, nei paskui automo
biliais tą sniegą iš miesto išvežti (už
tekdavo suaktyvinti debesis, ir jie
didžiausią dalį sniego išbarstydavo
dar nepasiekę miesto), — pasakojo
fizikas. — Manau, kad taip galima
būtų ir Vilnių apsaugoti nuo sniego,

suprantama, ne kasmet, bet kai kri
tulių būna ypač daug, kai tai apsun
kina eismą. Žiemos metu užtektų iš
skrendančio lėktuvo įterpti į sluoksninius debesis angliarūgštės (‘sauso
ledo’), nei raketų nereikėtų”.
„Pamenu, tada, kai mes atvy
kome dirbti, Moldavijoje iš 100,000
hektarų vynuogynų, persikų, tabako
plotų kruša išmušdavo apie 25,000
hektarų. Nuostoliai dideli, — pasako
jo Šalavėjus. — O vienais metais ne
toli Rumunijos sienos praėjo tokia
kruša, kad per 20 minučių užmušė
50 karvių. Moteris, bėgusi uždaryti
viščiukų, krito negyva. Pamenu, ta
da pas mus atvyko vieno moldavų
kolūkio, iš vynuogių gaminusio vy
ną, pirmininkas ir prašė apsaugoti
dar likusius vynuogyno plotus, žadė
damas mums visą išlaikymą.
Tačiau tada dar buvo tik darbų
pradžia: nebuvo aišku, į kurią debe
sies dalį reikia šauti, kad būtų pa
siektas geriausias efektas, kada
šauti, kiek reagentų įterpti. Pasi
taikydavo, kad šaudai, šaudai, o
kruša vis tiek iškrenta. Pamažu dar
bai tobulėjo. Vėliau kruša sunaikin
davo jau tik kokius 5 procentus
laukų. Mūsų eksperimentai buvo
išskirtiniai ir įdomūs. Kai 2000 m.
lankiausi Izraelyje, jų mokslininkai
tvirtino, kad tokių eksperimentų
niekur pasaulyje dabar nedaro,
labai brangu.
„Kai artilerinės raketos galvutė
būdavo pripildoma reikiamų reagen
tų, pataikius į debesį, jie sprogdavo
ir debesyje ištirpdydavo krušos
gabalėlius, vietoj krušos iškrisdavo
lietus. Nulinė temperatūra būna
maždaug 2 kilometrų aukštyje, jei
debesies viršutinė dalis yra 10 kilo
metrų aukštyje, tai ten jau yra mi
nus 50—60 laipsnių. Esant tokiai
temperatūrai susidarę stambūs ledo
gabalai krisdami nespėja ištirpti.
Moldavijoje prieš tokius debesis
naudojo raketas ‘Oblako’, — pasakojo
Šalavėjus. — Šie moksliniai darbai
labai brangūs. Pavyzdžiui, viena ar
tilerinė raketa su užtaisu ledo gaba
liukams debesyje ištirpdyti kainuo
davo anais laikais 250 rublių. Tai
buvo docento mėnesio atlyginimas.
Per vasarą tokių raketų mes paleisdavom kelis šimtus. Buvo paskai
čiuota, kad tai vis dėlto ekonomiškai
apsimoka. Aš tyrinėjau, kaip debe
syse pasklinda ir plinta tie debesis
veikiantys reagentai. Norint tai iš
matuoti, reikėdavo į debesis paleisti
fosforo, sunkiojo vandens, radioak
tyviojo polonio ir pagal jų skridimo
greitį matuoti kitus procesus. Pū
linis vėliau suyra, tampa nekenks
mingas”.
Šalavėjaus buvęs kolega Leoni-

Stuburo ir skausmo ligos

Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

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

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

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

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

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Vidaus ligos

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5
Chicago, IL 60638
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Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
das Dinevičius (jis anksčiau vadova
vo Moldavijos aktyvaus poveikio
hidrometeorologiniams procesams
tarnybai) dabar panašiais darbais
užsiima Izraelyje. „Mes su juo nuolat
susirašinėjame, — pasakojo profeso
rius. — Izraelyje stinga drėgmės, tai
jie žiemos metu, kai nors šiek tiek
lyja, stengiasi suaktyvinti nuo jūros
einančių debesų formavimąsi ir
sukaupti kuo daugiau sniego, kad
jam paskui ištirpus žemė ilgiau
būtų drėgna. Surinktą ištirpusio
sniego vandenį taip pat turi kur pa
naudoti.
Izraelyje ne raketom šaudo, kaip
mes darydavom Moldavijoje, o debe
sis veikia generatoriais. Juose degi
namas tam tikras skystis su sidabro
jodidu, kylantis aerozolis debesyse
kondensuoja drėgmę. Įdomu, kad
sidabro jodidas veikia tik neigiamoje
temperatūroje, tad debesys turi būti
šalti. Tačiau dabar Izraelyje jau nau
dojamos tam tikros organinės medžia
gos, galinčios prišaukti kritulių ir iš
šiltų debesų. Izraelis džiaugiasi,
gaudamas apie 50 procentų daugiau
lietaus — tam dirba dideli institutai”.
Prieš keletą metų Šalavėjus,
svečiavęsis pas kolegą Dinevičių, Iz
raelyje, Hebrajų universitete, skaitė
pranešimą savo tyrimų tema — kokie
procesai vyksta debesyse, kai raketa
ten įpurškia tam tikrų cheminių rea
gentų, kokie jų sklidimo dėsniai.
„Pasirodo, jų teoriniai skaičiavimai,
atlikti galingomis skaičiavimo maši
nomis, atitiko mano eksperimento
išvadas”, — pasakojo Šalavėjus.
Tyrimų pradžioje į debesis buvo
šaudoma švino jodidu. O tai, pasak
profesoriaus, kenksminga medžiaga.
Kai tokie lietūs palydavo virš vais
medžių plantacijų, švino patekdavo
ir ant vaisių, ir per jų šaknų sistemą
— į vidų.
„Vėliau pradėtas naudoti sidab
ro jodidas. Tai jau nekenksminga,
bet brangi medžiaga, — pasakojo
Šalavėjus. — Apskritai sidabro kie
kiai pasaulyje mažėja. Laborato
rijose mokslininkai ieškojo būdų,
kaip iš vieno gramo sidabro jodido
gauti kuo daugiau aerozolių debe
sims paveikti. Buvo pasiekta, kad 1
g duoda tūkstantį milijonų dalelių —
aerozolių. Pavyzdžiui, viena raketa
‘Oblako’, užsidegus parakui, per spe
cialiai galvutėje įtaisytas skylutes tą
sidabro jodidą debesyse išpurkšdavo
2—3 km trasoje. Kadangi debesys in
tensyviai maišosi, aerozolis greit pa-

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Ueluviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimui kabėti angbškai arba lietuviškai.

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

Tel. 708-422-8260.

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500
plinta. Į vieną raketos galvutę įdė
davo apie 5 kg sidabro jodido su
paraku. Gryno sidabro jodido būdavo
tik apie 1.5 kg.”
Kad baigusios darbą raketos
lėtai nutūptų ir nieko nesužalotų
(juk šie darbai vyko gyvenamoje te
ritorijoje), jos išskleisdavo parašiutą
ir lėtai leisdavosi. „Juokingiausia
būdavo, kai moldavai laukdavo ir
varžydavosi, kas iš kurio kaimo pir
mas pribėgs ir nusipjaus parašiuto
šilką. Net susikibdavo vyrukai dėl to
spalvingo, stipraus, plonyčio šilko.
Raketas visada rasdavom jau be pa
rašiuto. Paskui matydavom Mol
davijos turguose iš jo pasiūtų suk
nelių”, — prisimena Šalavėjus.
1986 m. sprogus Černobylio ato
minei elektrinei orų modifikavimo
specialistai bandė nutupdyti ir tą
radioaktyvųjį debesį — kad jis neplistų tolyn. „Skraidė virš to debe
sies daugelis mano buvusių kolegų,
iš lėktuvų purškė medžiagas, norė
dami suformuoti lietaus debesis.
Tačiau tais metais buvo labai sausa,
lietaus, galėjusio išplauti radioakty
viąsias medžiagas, nepavyko sukur
ti. O tų žmonių, kurie skraidė virš
Černobylio, jau nebėra gyvų. Jiems
net nesakė, kokią radiacijos dozę jie
gavo”, — pasakojo Šalavėjus.
Pasak fiziko, šiais metodais da
bar daug žalos padarančių uraganų
sustabdyti neįmanoma. Tai per daug
galinga gamtos jėga.
Šalavėjus įsitikinęs, kad ir Lie
tuvoje atlikus tyrimus galima būtų
šiek tiek modifikuoti orus. „Ne tik
oro uostą užklupęs rūkas žalos daro,
kai kuriems rajonams kenkia liūtys,
kai kuriems — sausros. Tad galima
būtų šiek tiek perskirstyti kritulius.
Autostradose upių slėnius nugulę
rūkai sumažina matomumą, didina
avaringumą. Ten užtektų pastatyti
generatorių, kuri purkštų angliarūkštę ir nusodintų rūką, — sako Ša
lavėjus, — Tokie procesai nėra gam
tai pavojingi. Kad liūtys neišgūldytų
javų, jas galima pristabdyti arba pri
versti išlyti ant nedirbamų plotų —
miškų. Tik tyrimų, kurie Lietuvoje
nebuvo daryti, reikia”. Pasak Šala
vėjaus, norint veikti debesis, ku
riuose vyksta labai sudėtingi proce
sai, reikia žinoti daugelį konkrečios
teritorijos parametrų. Deja, Lietu
voje tokių tyrimų kol kas niekas
nefinansuoja.

„Klaipėda”
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SAUSIO 1 3 - 011 „ SEKLYČIOJE "
15-tą kartą Laisvės gynėjai ir
Sausio 13-oji buvo prisiminti vyres
niųjų lietuvių centre „Seklyčioje”,
trečiadienio popietę š.m. sausio 11 d.
Kaip ir kiekvieną Sausio 13-ai skirtą
popietę, taip ir šiemet, rinkosi gau
sus būrys „Seklyčios” trečiadienio
popiečių lankytojų.
Šiais metais minėjimo programą
parengė ir ją pravedė Rita Šakenienė, kuri nuo 2006 m. sausio 1 d.
yra trečiadienio popiečių vadovė,
Elenai Sirutienei išėjus į pensiją.
Rita Šakenienė, pasveikinusi susi
rinkusius, priminė, kad sausio 13osios gynėjai visada turi likti mūsų
visų atmintyje. Išgyvenome jų žūtį,
bet turime su viltimi žvelgti į ateitį,
nes Lietuva laisva! Atminties ir vil
ties žvakes R. Šakenienė pakvietė
uždegti Igną Čemauską ir dr. Birutę
Kasakaitienę. R. Šakenienė, kuri tuo

metu gyveno ir dirbo Kaune, Projek
tavimo institute, pasakojo kaip ji ir
jos kolegos išgyveno tas dienas. Ji
perskaitė trumpą ištrauką iš savo
anų dienų užrašų: „1991.01.13 apie 2
val.p.p. prabilo Kauno televizija. Ją
įjungė ten budėjęs eilinis elektrikas.
Jis kvietė ateitį į TV stotį tuos, kurie
gali prabilti į tautas kitom kalbom.
Tuoj atsirado vyriškis, kuris mokėjo
vokiškai ’Achtung!’ O netrukus
pamatėm Liuciją Baškauskaitę, kal
bančią angliškai. Toliau ji kalbėjo
dvikalbe. Atėjo vyriškis kalbantis
ispaniškai. Vilniaus televizija tylėjo.
Drąsios jaunos moters paskutinius
žodžius iš televizijos girdėjom, tol kol
įsiveržė rusų kareiviai ir nutraukė
laidą. Bet jiems neliko vilties pa
jungti TV ryšiui su Rusija, nes gud
rus lietuvis inžinierius ištraukė
pagrindinį raktą pajungimui ir spėjo

BALFo veikla Čikagoje
Seniausia Amerikos
lietuvių šalpos organi
zacija — Bendras Ameri
kos
lietuvių
fondas
(B ALF) apjuosia visus
Amerikoje esančius lietu
vių telkinius. Čikagoje
veikia jo 5-tas skyrius,
kurio ribose yra BALFo
centras, įsikūręs „Drau Iš kairės: BALFo centro valdybos vicepirmininkas
kun. jonas Kuzinskas, BALFo centro valdybos pir
go” patalpose.
Lietuvių Bendruome mininkė Maria Rudienė ir inž. Antanas Rudis.
nei paskelbus spalio mėn.
R. Vanagūnas.
BALFo aukų rinkimo mėnesiu, 5-to
Savanoriams, kurie kas savaitę
skyriaus savanoriai darbuotojai prie
padeda ruošti ir pakuoti siuntinius į
Marųuette Park bažnyčios- dalino
Lietuvą bei Punsko kraštą, ilgametė
BALFo vokelius ir rinko aukas. Čia
BALFo pirm. Maria Rudienė kasmet
darbavosi E. Kantienė, G. Jučienė,
už savo asmenines lėšas, suruošia
A. Čepėnas, V. Juodka, A. Kikilas, A.
pietus. Praėjusiais metais tokie pie
ir V. Lekeckai, G. Ramanauskas, J.
tūs buvo gruodžio 13 d. „Seklyčioje”.
Tamkutonis. Pagal ilgamečio 5-to
Susirinko apie 30 asmenų, kurie
skyriaus iždininko A. Čepėno apys
praleido porą valandų draugiškoje
kaitą, per rudeninę BALFo rinklia
nuotaikoje. Džiugu, kad į BALFo sa
vą, kuri praktiškai nusitęsia ligi
vanorių tarpą įsijungia ir neseniai
Kalėdų švenčių, buvo surinkta apie
atvykę gyventi į JAV.
8,000 dolerių, t.y. apie 800 dolerių
Deja, per paskutinius metus iš
mažiau nei 2004 metais. BALFas
sekus BALFo lėšoms, sumažėjo ir
nuoširdžiai dėkoja visiems aukoto
BALFo siuntinių siuntimas į Lietu
jams.
vą bei Punsko kraštą. Mažėjant gau
Savo turtu su į vargą ar nelaimę
namoms aukoms, o išlaidoms didė
patekusiais tautiečiais Lietuvoje jant, BALFas priverstas mažinti ir
dalinosi šie aukotojai, aukojo dides
savo paramą vargšams, našlaičiams
nes sumas: 500 dol. M. ir V. Momkai
ir neįgaliems — užuot keturias
ir V. ir A. Strikai; 300 dol. Midland
dešimt siuntinių, išsiunčiamų kas
Fed. Savings Bank; 260 — Asta
savaitę pereitais metais, šiais metais
Velička, 250 — dr. V. Šaulys, 200 —
laikinai planuojama siuntinius siųs
dr. A. Rimkus, N. Šumskienė ir A.
ti tik kas antrą savaitę. BALFo tar
Čepėnas: 150 — N. Paulauskaitė. Po
nautojos dalį savaitės dirba kaip
šimtą dolerių aukojo: kun. J. Kuzins
savanorės — be užmokesčio. Sune
kas, A. Kikilas, kun. J. Juozupaitis,
galavusiam 5-to skyriaus pirmi
dr. K. Latoža, A. ir V. Lekeckai, Ted
ninkui, energingam Aleksui Kikilui
Mitkus, I. ir J. Polikaičiai, „Polonia
visi BALFo darbuotojai linki greitai
Travel”, Vyt. Radžius, K. Rožanskas,
pasveikti.
A. Sakalienė, K. Stasiulis, Tauragės
Liet. klubas, A. ir V. Valavičiai, dr.
J. Tamkutonis

Dalis BALFo savanorių darbuotojų per
„Seklyčioje".

BALFo pietus

2005 m. gruodžio 13 d.

išsinešti. Įtūžę rusai daužė įren
gimus. O virš Parlamento rūmų iš
kilo vietinė antena ir Vilnius bei
apylinkės galėjo matyti spec. laidą iš
parlamento, kur buvo ir Vytautas
Landsbergis. Jis pasiūlė, kurie bijo
ir negali būti rūmuose, tegul išeina.
Išėjo nemažai”...
Toliau R. Šakenienė perskaitė
R. Rapauskaitės eilėraštį, skirtą
žuvusiam Titui Masiuliui:

Pirmieji

...Kaip blaškosi mintys
ska usmingai
Kaip drasko krūtinę rauda,
ir skamba aplink sielvartingai
Aukščiausio paguoda — malda.

Už Tėviškę! Už Lietuvą!
Ji pašaukė — Jie ėjo.
Už Tėviškę! Už Lietuvą!
Savęs nepagailėjo.
Už Tėviškę! Už Lietuvą!
Nuo budelių parkrito,
Tau, Tėviške, Tau, Lietuva,
Aukos žiedais pražydo!
Ir dar perskaitė vienos ben
dradarbės Valderezos Puišytės eiles,
skirtas Tito Masiulio motinai, kuri
irgi dirbo Projektavimo institute.
Čia keletas eilučių:

„Lenkiame galvas prieš tavąjį
skausmą.
Neverk! Nusišluostyk akis!

Jis pasitiko kulkas atėjūnų,
Šitokios aukos beprasmės nebūna.
Dėkui Tau, Motin! —
Tauta pasakys...”
Neseniai atvykęs iš rytinio
pakraščio Julius Steponavičius, ku
riam teko išgyventi tuos tragiškus
įvykius, sakė, kad ir šiandien su
siaubu tai prisimena ir išgyvena —
„TV bokštas... automatų papliūpos...
siaubas”... Jis perskaitė šia proga
sukurtą savo eilėraštį „Naktis ir
rytas”: „Be nakties nebūna ryto/
Tautai juk nestigo ryžto/ Stot į kovą
už laisvę Lietuvos/ Krito sūnūs ir
dukra/ Bet liuosybė buvo apginta/.
Reiks dar daug kantrybės/ Kad lais
vai kvėpuotų mūs Tėvynė/ Reiks dar
daug žmonių dorybės/ Kad išveng
tume vergystės —/ Negi mes tokie
kvaili/ Kad nebūtume laisvi”.
Šios popietės programa, skirta
Laisvės gynėjams, buvo neilga,
nuoširdi ir perduota pačių tuos įvy
kius išgyvenusių asmenų, kas teikė
jai išskirtinumo.
Po Laisvės gynėjams paminėti
skirtos dalies buvo rodomos A.
Plėnio video juostos „Kur bėga
Šešupė” ištraukos. Tėvynės vaizdai
kėlė viltį jos ateitimi!
„Seklyčios” lankytojai gausiais
plojimais išreiškė dėkingumą šios
popietės programos vedėjai R. Šakenienei.

Aldona Šmulkštienė

„Lietuvos našlaičių globos"
parama Lietuvos vaikams
2005 metais
„Lietuvos našlaičių globos” (to
liau LNG) komitetas įsikūrė 1993 m.
Iš mažo būrelio, globojamų našlaičių
skaičius vienu metu buvo išaugęs
per 1,000. Dabar globotinių yra
mažiau, nes sulaukus 18 m. globa
nebeteikiama, nebent juos globojas
asmuo ar organizacija norėtų ir to
liau padėti. Tokiu atveju LNG ko
mitetas pasiunčia paaukotą paramą.
Geraširdžiai aukotojai siunčia
150 dol. per metus vienam globoja
mam našlaičiui paremti, o jie per
siunčiami tris kartus metuose po 50
dol. kiekvieną kartą. Dolerio kursui
nukritus nemažai globėjų atsiunčia
dvigubą sumą. Savo paramą siunčia
ne tik pavieniai žmonės, bet ir orga
nizacijos. Yra globojančių net kelias
dešimtis našlaičių. Ypač daug pa
ramos susilaukiama iš Pennsylvania
ir rytinio pakraščio lietuvių, kur
nepavargstamai darbuojasi Jeanne
Dorr. Ji lanko našlaičius Lietuvoje,
aprašo jų dalią „Bridges”. Žurnale
„Bridges” ji pravedė vajų „Christmas
in July”. Surinktos lėšos buvo skir
tos papildomoms kalėdinėms dova
noms našlaičiams. Yra geradarių,
įsteigusių fondus, kurių palūkanos
eina našlaičių globai.
„Lietuvos našlaičių globos” ko
miteto pirmininkas yra Juozas Po
likaitis. Pirmoji pirmininkė buvo dr.
Albina Prunskienė. Ilgą laiką ko
mitetui vadovavo Birutė Jasaitienė.
LNG komitete darbuojasi visa eilė
savanorių talkininkų.
Apie pirmąją 2005 m. paramos
siuntą buvo rašyta tų metų pradžio
je „Drauge”. Dabar — apie antrąją ir
trečiąją paramos siuntas.
2005 m. gegužės pabaigoje LNG
komitetas savo įgaliotiniams Lietu

voje pasiuntė antrąją siuntą —
41,850 dol. 837 vaikams. Aukos
paskirstytos: dr. Reginai Švobienei
(467 vaikai) — 23,350 dol.; Gražinai
Landsbergienei (298) — 14,900 dol.;
Vidai Beliūnaitei (36) — 1,800 dol.;
sės. Jūratei (21) — 1,050 dol.; kun.
L. Dambrauskui (8) — 400 dol.; kun.
R. Ramašauskui (4) — 200 dol.); ir
kun. A. Baniuliui (3) — 150 dol. Dar
buvo pasiųsta siuntėjų suaukotos
papildomos paramos (3,300 dol.)
pagal jų nurodymus.
,
Trečioji paramos siunta buvo
pasiųsta spalio viduryje, iš viso
40,200 dol. 804 vaikams. Parama
paskirstyta taip: dr. R. Švobienei
(438 vaikai) — 21,900 dol.; Gr.
Landsbergienei (291) — 14,550 dol.;
V. Baliūnaitei (35) — 1,750 dol.; sės.
Jūratei (21) — 1,050 dol.; Kun. L.
Dambrauskui (13) — 650 dol., kun.
R. Ramašauskui (3) — 150 dol.; kun.
A. Baniuliui (3) — 150 dol. Papil
doma parama (2,450 dol.) suaukota
siuntėjų, persiųsta pagal jų pagei
davimus. Taip pat 30-čiai studentų
buvo pasiųsta 6,250 dol. stipendi
joms (250 dol. vienam), šią sumą pa
aukojo Gražina Liautaud.
Buvo persiųsta ir kalėdinė do
vana (5,437 dol.) našlaičiams, dau
giausia suaukota rytiniame pakraš
tyje.
Įgaliotiniai, gavę paramą ir ją
išdalinę našlaičius globojantiems,
greit atsiunčia ataskaitą. Ypač rū
pestingai ją paruošia Gr. Lands
bergienė ir dr. R. Švobienė.
LNG komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams, kurie nuo
lat savo dosniomis aukomis, remia
Lietuvos našlaičius.

Aldona Šmulkštienė
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BRANGUS PAPUOŠALAI
SĖJA LIGAS
Prieš puošiantis aukso ir sidabro
dirbiniais, vertėtų susimąstyti, ar jie
tinka mūsų organizmui.

Veikia skirtingai
Vieni žmonės mėgsta auksinius,
kiti — sidabrinius papuošalus. Ant
piršto maudami žiedą, norime at
rodyti gražiai ir nesusimąstome, ar
mums tinka metalas, iš kurio jis
pagamintas. Aukso ir sidabro ener
getinės savybės skiriasi, todėl orga
nizmui svarbu, kuo mes puošiamės.
Tyrimai rodo, kad aukso ir sidabro
papuošalai žmogaus organus veikia
skirtingai.
Tarkime, sidabras visiškai ne
tinka hipertonikui. Širdies ligomis
sergantiems žmonėms geriausiai
puoštis auksu. Auksinė grandinėlė
gelbsti nuo depresijos, žvalina, si
dabrinė — ramina.

Liga — ir dėl žiedo
Mokslininkai ištyrė, kaip bran
gieji metalai veikia žmogų.
Nustatyta, kad auksas organiz
mo procesus suaktyvina, o sidabras
— slopina. Todėl aišku, kodėl aku
punktūros procedūroms naudojamos
iš skirtingų metalų pagamintos
adatos. Rytų gydytojai teigia, kad
akupunktūros taškai ir zonos susiję
tiek su vidaus organais, tiek tarpu
savyje. Pavyzdžiui, sidabras gali
panaikinti organo uždegimą, auksas
— suaktyvinti organo veiklą.
Ant rankos riešo yra daugiau
kaip 400 aktyvių taškų, susijusių su
inkstais, kepenimis ir širdimi. Ant
tam tikrų pirštų užmauti žiedai nuo
lat veikia biologiškai aktyvius taš
kus. Kartais gydytojams pakanka
nuo piršto numauti sutuoktuvių žie
dą, ir žmogus visam laikui atsikrato
galvos skausmo ar nemigos. Esama
pavyzdžių, kai nevaisingos moterys
nustojusios mūvėti žiedą, pagaliau
pastojo.

Af A
KOSTAS BRUŽAS

Metalai gydo
Sumažėjus jėgoms, medikai re
komenduoja auksinius papuošalus.
Dėl tonizuojančio poveikio auksas
labai tinka vidutinio amžiaus mote
rims ir sergantiems širdies ligomis.
Jis taip pat naudingas hipertonikams, nes mažina arterinį krau
jospūdį. O štai sidabras jiems ne
rekomenduojamas.
Aukso papuošalai tinka ir žmo
nėms, turintiems skrandžio ar dvy
likapirštės žarnos opą. Sidabras
geriau sudirgusiems ir galvos skaus
mų kamuojamiems žmonėms. Netgi
manoma, kad patamsėjęs sidabrinis
papuošalas rodo ligą. Pasak eks
pertų, šis metalas tamsėja, kontak
tuodamas su nesveiko žmogaus oda.
Geriau vienu metu nedėvėti
auksinių ir sidabrinių dirbinių, nes
šių metalų bioenergetinis poveikis
organizmui — priešingas. Būtent
todėl nepageidautini ir auksiniai
dantys bei jų karūnėlės. Jie gamina
mi iš sidabro ir aukso, tai yra tar
pusavyje nederančių metalų, lydinio.

Mirė 2005 m. sausio 24 d.
Gimė Lietuvoje. Gyveno Homewood, IL.
Nuliūdę liko: žmona Karolina ir kiti giminės bei artimieji
Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionis buvo aktyvus BALFo organizacijos narys.
A.a. Kostas bus pašarvotas penktadienį, sausio 27 d. nuo 3
v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 28 d. 9:30 vai. r. Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a.a. Kostas bus palydėtas į
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 ved. r. bus aukojamos
šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

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

AtA
ELENAI PURELIENEI

Kokį rinktis?
Kaip sužinoti, kuris metalas
organizmui tinka, o kuris — ne?
Pakantumą metalui galima pa
tikrinti pagal gydytojo Folio metodą.
Pacientas rankoje laiko prietaisą su
metalo pavyzdžiu, o prie aktyvių
kūno taškų pridedamas specialus
daviklis. Tiesa, medikai Folio me
todą vertina skirtingai: vieni jam
pritaria, kiti laiko šarlatanavimu.
Sukurtas ir laboratorinis testas.
Jį sudėtingiau atlikti, tačiau rezul
tatai — tikslesni. Paimamas lašas
paciento kraujo ir tikrinama reakci
ja į skirtingus metalus.
Vis dėlto dar galutinai neišaiš
kinta, ar galima medicinoje naudoti
metaloterapiją. Keliasdešimt metų
tiriama metalų įtaka gyvūnų ir
žmonių organizmui, tačiau metaloterapija vis dar iki galo neaiški ir
praktikoje nenaudojama. Gydytojai
nuo devintojo dešimtmečio naudoja
tik varinius diskus, kuriais gydo
odos ligas.

„Klaipėda”

šiuolaikines
VESTUVINĖS DOVANOS
Didžiosios Britanijos jaunikiams
ir nuotakoms daugiau nebereikia
pietų servizų 12 asmenų. Dabar
pageidaujamų vestuvinių dovanų
sąraše nurodomi nardymo akiniai,
bokso kriaušės ir didžiuliai domino.
Tarp kitų įdomių daiktų —
sportiniai antdančiai, riedlentės ir
organizme esančių riebalų kontrolės
aparatai. Kaip teigia ekspertai, jei
pora gyvena kartu iki vestuvių,
dovanų sąrašas nebėra būdas įsigyti
baldų ar buities technikos — dabar
tai dovanotojo galimybė išreikšti
save. Be to, dovanos išrinkimo pro
cese apstu šmaikštumo elementų.
Keisčiausių dovanų, kurių trokš
ta jaunieji, dešimtuke — paukščių
lesyklėlė už vos 8,95 svaro sterlingų.
Tarp kitų neįprastų dovanų — sta
linio ledo rutulio stalai ir nardymo
įranga.
„John Lewis” centro dovanų sky
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riaus vadovė Keli Makaloch pa
žymėjo, jog dar prieš 10 metų do
vanų sąrašuose nebuvo minimos
keistos dovanos. Pastaraisiais me
tais tokios keistos dovanos tapo labai
populiarios.
„Įdomu stebėti, kaip viskas
smarkiai keičiasi. Šiandien vis dau
giau žmonių gyvena kartu iki vedy
bų ir beveik visus buities reikmenis
jie jau turi”, — sako ponia Makaloch.
Ji teigia, kad keistos dovanos
svečiams suteikia galimybę išreikšti
save. Išanalizavus du tūkstančius
dovanų sąrašų, populiariausia do
vana 2006 metais buvo pripažintos
svarstyklės iš nerūdijančio plieno.
Antrojoje ir trečiojoje vietose —
pipirų malyklės ir plieninės drus
kinės. Reikalingiausia neįprasta
dovana pasirodė esanti bokso kriau
šė ir pirštinės.

Iš įvairios spaudos

mirus, liūdesyje likusią dukrą dr. GINĄ, jos vyrą
pik. DONATĄ SKUČĄ ir jų šeimą, giliai užjaučiame.
Ona ir Saulius Jameikiai

*

Amerikos Lietuvių Televizijos
laidas galite matyti:

JA
antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais
7-8 vai. vakaro
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais
1:30 - 2:30 vai. dienos

per Čikagos 48 kanalą,
taip pat per Comcast Cable 248
kanalą (digital)
Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose.
ALTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai
per 33 televizijos kanalą ir per Comcast Cable.

Informacija teikiame:
ALTV telefonu 708-839-9022
altv@comcast.net
14911 127 th Street, Lemont, IL 60439

INDŲ PLOVIKLIS PRIEŠ BITES
Arkansas valstijoje rasta origi
nali priemonė, galinti žmones ap
saugoti nuo ypač agresyvių bičių.
Laikraštyje „The Post and Courier” primenama, jog vietos gyvento
jai šią naują laukinių vabzdžių rūšį
pavadino bitėmis—žudikėmis.
Jos Jungtinėse Valstijose papli
to iš Brazilijos, kur pirmiausia atsi
rado šis afrikietiškos ir braziliškos
bičių hibridas.
Pavojingosios bitės pirmąkart
Arkansas pietuose pasirodė dar per
nai pavasarį. Šiuo metu šių vabzdžių
knibžda visoje valstijoje.
Gelbėtojams pradėti organizuoti
specialūs kursai, kaip atskirti papras
tą laukinę bitę nuo pavojingo hibrido,
kaip veikti, kai jis atakuoja žmogų.
Tačiau vietos gelbėtojai, atrodo,
jau rado būdą, kaip apsiginti nuo bi
tės—žudikės. Pasirodo, ji negali pa
kęsti papurkšto... indų ploviklio!
Laikraštyje „The Post and Cou-

rier” primenama, jog agresyvus bitės
hibridas Brazilijoje atsirado praėju
sio amžiaus viduryje. Šios šalies
mokslininkai eksperimentavo su
laukinėmis Pietų Afrikos bitėmis ir
planavo išvesti hibridą itin puikiai
prisitaikiusį gyvuoti tropikų sąly
gomis. Tačiau afrikietiškos bitės iš
sprūdo iš instituto į laisvę ir pradėjo
nekontroliuojamą kryžminimąsi su
vietos vabzdžiais. To rezultatas —
ypač pavojingas hibridas, iš pradžių
paplitęs Pietų, o vėliau — ir Šiaurės
Amerikoje.
Nepaisant gąsdinančio pavadi
nimo, bitės—žudikės įgėlimas nėra mir
tinas. Tačiau šie vabzdžiai yra kur
kas dirglesni nei paprastosios bitės.
Pasirinkusios auką, bitės—žudi
kės gali persekioti žmogų daugiau
nei puskilometrį.
Dingus bitę dirginančiam žmo
gui, šioji dar valandą bus ypač ag
resyviai nusiteikusi.
„Klaipėda”
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
♦Jaunimo centro moterų klubo
narės pradeda Naujus metus dar
bu — kepa mielinius blynus. Sausio
29 d., sekmadienį, nuo 8 vai. r. ir po
10:30 vai. r. šv. Mišių visus maloniai kviečiame į Jaunimo centro ka
vinę. Pavaišinsime skaniais mieli
niais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą.

♦ BALFo Cicero skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, sausio 29 d. 9 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios Cicero Šv. Antano
bažnyčioje už gyvus ir mirusius
BALFo aukotojus bei darbininkus.
Po Mišių rudens vajaus užbaigtuvių
šventė su metinio susirinkimo progra
ma parapijos salėje. Bus vaišės ir vyks
loterija. Visi kviečiami dalyvauti.

♦Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, šiemet švęs 40-ties metų
jubiliejų. Muziejaus jubiliejui pažy
mėti norime surengti naują lietuvių
liaudies meno parodą iš muziejaus
fondų. Visus norinčius prisidėti savo
idėjomis, darbu prie jubiliejinės pa
rodos ruošimo, kviečiame atvykti į
muziejų sekmadienį, sausio 29 d.,
12:30 vai. p.p. Prie kavos puodelio
pabendrausime, dar kartą apžiūrė
sime muziejų ir pasidalinsime idė
jomis. Tą pačią dieną 2 vai. p.p. bus
rodomas meninis filmas „Atsipra
šau”. Filmą pristatys operatorius
Donatas Pečiūra. Tel. pasiteiravi
mui: 773-582-6500 (Rita Janz).

♦Jaunimo centro Vasario 16-os
minėjimas įvyks vasario 16 d.,
ketvirtadienį, 6:30 vai. v_ kavinėje.
Pranešimą skaitys buvęs sovietų
koncentracijos stovyklų kalinys
Povilas Vaičekauskas. Sveikins Pat
Michalski, Cook County atstovė
etninėms grupėms. Meninę progra
mą atliks kanklių ir skudučių an
samblis „Gabija”, vadovė Genė Ra
zumienė. Vaišes ruoš Moterų klu
bas. Maloniai visi kviečiami.

vasario 11 d., šeštadienį, 7 vai. v.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

♦Vasario 19 d. Šiaurės Vakarų
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa)
švęs Lietuvos Nepriklausomybės
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430
Broadway, Merrillville, IN 46410.
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gros Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario
12 dienos prašome skambinti: 219884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219996-6516 (Mildred Jagiella).

♦ Pavasarinė

vai. r. iki 2 vai. p.p. paminėkime Lie
tuvos nepriklausomybės dieną Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje su
Fulbright asociacijos nariais. Daly
viai aplankys muziejaus istorinę
ekspoziciją, dalyvaus praktiniame
užsiėmime skirtame lietuvių liaudies
menui. Dalyvaus LR generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas, Jr. Meninę programą
atliks „Spindulys”. Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol.
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erikalynncook@att.net

♦Lietuvos Respublikos genera
linis konsulatas Čikagoje ir JAV
Vidurio Vakarų apygarda Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos — Vasa
rio 16-osios — proga rengia fotogra
fijų parodą „15 metų Lietuvos
Nepriklausomybei”. Paroda atspindi
naujausių laikų Lietuvos istoriją, čia
eksponuojamos nuotraukos nuo Są
jūdžio laikų iki protokolų dėl Lietu
vos pilnateisės narystės NATO ir
Europos Sąjungoje pasirašymo. Pa
roda „15 metų Lietuvos Nepriklau
somybei” veiks Lietuvių dailės mu
ziejuje PLC (14911 127th Street,
Lemont, IL 60439) š. m. vasario 1119 dienomis. Jos atidarymas įvyks

♦ Nuoširdžiai , kviečiame

. ■ >įįįįįgj&į*

Pranešame, kad dėl svarbių priežasčių vasario 4 d. numatytas teatro
sambūrio „Žaltvykslė" Augustino Griciaus spektaklis „Palanga" neįvyks.
Kitą pasirodymo datą paskelbsime vėliau.

Jus

atvykti į „Kugelio balių”, kuris įvyks
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, sek
madienį, kovo 5 d., 2 vai. p.p. Daly
vaus šokių grupė „Vyčiai” , vadovė
Lidija Ringienė, steigėjas Frank
Zapolis. Klausysimės plokštelių įra
šų, įamžinusių Amerikos lietuvių
atliekamą liaudies muziką. Na ir
valgysime kugelį, mėgausimės lie
tuviškomis dešrelėmis su kopūstais,
o desertui skanausime šakotį. Įėjimo
kaina suaugusiems — 17 dol., vai
kams iki 16 metų — 10 dol. Tel. pasi
teiravimui: 773-582-6500 (Undinė
Uogintaitė).

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).

| Čikagą atvyksta žinomas dokumentinių filmų režisierius,
2005 m. tarptautinio kino festivalio „Mūsų Europa" Italijoje
pagrindinio prizo laimėtojas

♦Norint užsisakyti stalus pre

ARVYDAS BARYSAS

kių pardavimui tradicinėje Čikagos
lietuvių skautų Kaziuko mugėje,
kuri vyks kovo 12 d. Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, prašome kreip
tis į Aušrą Jasaitytę-Petry tel. 708349-8436. Stalo nuoma — 30 dol.

♦ Lietuvos

nepriklausomybės

15-os metų atkūrimo šventės minėji
mas ir „Lietuvių balso” ketvirtojo
literatūrinio konkurso laureatams
premijų įteikimas įvyks kovo 12 d.,
sekmadienį, 4 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Po programos
— vakarienė. Kviečiame visus čikagiečius ir kitų apylinkių lietuvius da
lyvauti mums brangioje šventėje.

Jis pristatys savo naują, 2005 m. sukurtą filmą „Įsimylėję Lietuvą".
Sausio 27 d. 7 vai. v. susitikimas su žiūrovais įvyks Brighton Park Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios parapijos salėje.
Sausio 28 d. 6 vai. v. Jaunimo centro kavinėje vyks filmo pristatymas.
Po jo pasiklausysime A. Baryso atliekamų dainų (režisierius yra baigęs
Vilniaus Tallat-Kelpšos konservatorijos gitaros klasę). Sausio 29 d. A.
Barysas dukart susitiks su Lemont apylinkės gyventojais. Pirmas susi
tikimas įvyks po 9 vai. r. šv. Mišių PLC didžiojoje salėje, o antras susi
tikimas toje pat salėje įvyks 1:30 vai. p.p. po Palaimintojo J. Matulaičio
misijos narių visuotinio susirinkimo.

Aldona R. Jakševičienė, gyv. Ottavva, IL, už „Draugo” išleistą
kalendorių ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką.
Dėkojame.

Meilutė Biskis, Dovvners Grove, IL, parėmė „Draugą” 50 dol.

♦Dar ne vėlu užsisakyti žurnalą
„Kultūros barai” 2006 metams. Pre
numerata oro paštu metams — 70
dol. Tai gera dovana sau, giminėms,
draugams. Kiekvieną mėnesį vis nau
ja, vis įdomi. Prenumeratos čekius
siųsti Marijai Paškevičienei, 306
55th Place, Dovvners Grove, IL 60516.
..
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Skelbimų skyriaus

Jaunimo

centro didžiojoje salėje vyks 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. Mugėje galėsite
įsigyti įvairiausių gėrybių. Vaikams
bus žaidimai, loterija, juokdarys do
vanos balionus. Bus lietuviško mais
to. Prekybininkai stalus gali užsi
sakyti paskambinę Mildai (tel. 708447-4501) arba Anelei (tel. 708-6366837). Maloniai kviečiame visus
atvykti į mugę.

♦ Tradicinė
♦Vasario 11 d., šeštadienį, nuo 11

mugė
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auka. Dėkui!

Jonas Kardokas, Helethorpe, MD, už kalėdinių sveikinimų rin
kinį ir 2006-ųjų „Draugo” kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.
Viktoras ir Rūta Jautokai, Oak Lawn, IL, rašo: „Džiaugiamės
jūsų išleistu įdomiu 2006-ųjų metų kalendoriumi ir kalėdinėmis korte
lėmis. Ačiū už viską”. Jie pridėjo net 100 dol. auką. Dėkui už padrąsi
nančius žodžius ir tokią dosnią auką. Ji labai svarbi ir įvertinama
„Draugo” leidybos darbuose.

