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Politikai prakalbo apie tiesioginį valdymą 

f Ir 
Vilniaus miesto savivaldybės pastatas. 

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) — 
Politikai prieštaringai vertina gali
mybę įvesti tiesioginį valdymą Vil
niuje po to, kai su „abonento" korup
ciniu skandalu siejamam sostinės 

Audriaus Žygavičiaus nuotr. 

merui Artūrui Zuokui pavyko savo 
naudai pakreipti balsavimą dėl in
terpeliacijos jam ir išsaugoti mero 
postą. 

Seimo pirmininkas Artūras Pau

lauskas mano, jog derėtų svarstyti 
galimybę Vilniaus mieste įvesti tie
sioginį valdymą. 

„Aš buvau visada skeptiškai nu
siteikęs siūlymams dėl tiesioginio 
valdymo, bet jei t ikrai situacija to
kia, kad tik apgaule gali meras išsi
laikyti savo poste, gal reikia vertinti 
ir svarstyti ir tokį būdą, kaip įvesti 
tiesioginį valdymą ir užtikrinti 
mieste demokratinę tvarką", — sakė 
A. Paulauskas. 

Anot A. Paulausko, tiesioginio 
valdymo galimybė svarstytina po to, 
kai praėjusią savaitę mero šalinin
kams pavyko laimėti interpeliaciją, 
patiems ją inicijuojant. Po šio „su
režisuoto interpeliacijos spektaklio", 
anot A. Paulausko, žmonių pasitikė
jimas meru dar labiau sumažėjo. 

Tuo tarpu Vilniaus meras A. 
Zuokas tokius Seimo vadovo svars
tymus vadino neatsakingais. 

„Man sunku tai vertinti, kaip 
rimtą pareiškimą, nes tai netelpa į 
bet kokius ne tik teisinius, bet ir eu-

Gyventojai pernai pralošė 130 
milijonų l i tų 

Vilnius, sausio 30 d. (BNS) — 
Steigimosi karštinę išgyvenusi Lie
tuvos azartinių lošimų rinka pernai 
nusistovėjo ir augo nuosaikiau. Ša
lies gyventojai azartiniais lošimais 
pralošė 130 mln. litų, arba 48.9 proc. 
daugiau negu užpernai. 

„Azartinių lošimų rinkos augi
mo tendencija išsilaikys ir ateityje, 
tačiau augimas bus mažesnis nei 
pirmaisiais metais po azartinių loši
mų legalizavimo šalyje. Didžiausia 
erdvė plėstis Lietuvoje yra lošimo 
automatų salonams", — sakė Valsty
binės lošimų priežiūros komisijos 
pirmininkas Česlovas Blažys. 

Azartinius lošimus Lietuvoje or
ganizuojančių įmonių pajamos per
nai, palyginti su 2004 metais, padi
dėjo 54 proc. iki 575.6 mln. litų. Per 
visus 2005 metus šalies gyventojams 
išmokėta 445.7 mln. litų laimėjimų. 

C. Blažio teigimu, azartinių loši
mų rinkoje dirbančioms bendrovėms 
neblogai sekasi plėsti verslą, tačiau 
naujų rinkos žaidėjų artimiausiu 
metu neprognozuojama. 

„Neturime jokių duomenų, kad 
artimiausiu metu į Lietuvos rinką 
norėtų ateiti naujos azartinių loši
mų verslo bendrovės. Iš jų pusės ne
pastebime aiškių pastangų žvalgyti 
Lietuvos rinką", — sakė komisijos 
pirmininkas. 

Lietuvos lošimo operatorių aso
ciacijos prezidento Kazio Pauliko 
nuomone, po azartinių lošimų rinkos 
liberalizavimo verslininkams įžengti 
į rinką buvo lengviau. 

„Operatoriai kur kas lengviau 
gaudavo' klientą. Tik 3 mln. gyven

tojų tur in t i r inka dabar nėra labai 
pa t raukl i naujiems žaidėjams", — 
sakė K. Paulikas. 

Valstybinė lošimų priežiūros ko
misija netur i duomenų, kiek rinkos 
užima nelegalūs azart inių lošimų or
ganizatoriai . Jos vadovo vertinimu, 
nuo legalizavimo pradžios jos dalis 
yra žymiai sumažėjusi. 

2004 metais azar t inių lošimų 
bendrovės gavo 373.948 mln. litų pa
jamų, o atgal į gyventojų kišenes grį
žo 286.61 mln. litų. 

Česlovas Kazimieras Blažys 
Gedimino Savickio fELTA) nuotr. 

Lietuva azart inius lošimus lega
lizavo viena paskutiniųjų Europoje. 
Į teisinus lošimus, šalis netruko su
sidurt i su šio verslo aukomis — pra-
s i lošusia is piliečiais. Patologišką 
potraukį lošimams tur intys gyvento
ja i , aps id rausdami nuo silpnumo 
ak imi rkų , neseniai pate ikė savo 
duomenis ir nuot raukas Valstybinei 
lošimų priežiūros komisijai, kad jų 
lošimų įstaigos tiesiog neįsileistų. 

Lietuvos kariai 
tapo irakiečių 

taikiniu 
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) — 

Pastarąsias dvi savaites Irake, Bas-
ros priemiestyje, tarptautinėje misi
joje tarnaujančių Lietuvos karių 
laukia nemažai išbandymų — šio
mis dienomis Danijos kuopoje, ku
riai priklauso ir lietuviai, paskelbtas 
beveik aukščiausio lygio pavojus. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", nors kol kas kariai jaučiasi 
saugiai, prognozuojama, kad irakie
čiai planuoja išpuolį prieš bazėje tar
naujančius karius. 

Didžiosios Britanijos atsakomy
bės sektoriui priskiriami visas pus
šimtis LITCON-6 karių iš „Geleži
nio vilko" bataliono praėjusią savai
tę kartu su danų ir britų kariais da
lyvavo itin slaptoje operacijoje. 

Jos metu karo policijos pareigū
nai iš viso sulaikė 14 irakiečių pa
reigūnų (daugiausia policininkų), 5 
iš jų areštuoti Shaiban Log Base. 
Būtent čia įsikūrusi lietuvių bazė. 

Nors operacijos aplinkybių ka
riai nekomentuoja, neoficialiai tei
giama, kad jai žvalgybos būrio ka
riai rengėsi kelis mėnesius. 

Basros regione dirbantys polici
jos pareigūnai sulaikyti savo na
muose, kariškiams jie nesipriešino. 
Teigiama, kad korumpuotų pareigū
nų sulaikyme dalyvavo ir Irako kari
nės bei policijos pajėgos. 

Paprastai apie karių organizuo
jamus sulaikymus iš anksto prane
šama ir Basros gubernatoriui, ki
tiems aukštiems valdininkams, tu
rintiems Nukelta \ 6 psl. 

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

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

ropinės valstybės vietos savivaldos 
suvokimo rėmus. Tai vertinčiau, 
kaip neatsakingą pareiškimą, sie
kiant nukreipti dėmesį nuo nema
lonių ir dviprasmiškų praėjusios sa
vaitės įvykių, į kuriuos pateko Sei
mo pirmininkas", — sakė A. Zuokas. 

Pasak A. Zuoko, Vilniaus miesto 
taryba dirba, „atsakingai priima 
sprendimus ir vadovaujasi Seimo 
priimtais įstatymais". 

A. Zuoko oponentai žada ap
skųsti Nukelta į 6 psl. 

Sveikatos klausimais. 
Kova su praeities 
šmėklomis. 
Neblėstantys Sausio 
13-osios prisiminimai. 
Kuo save laiko seimūnai? 
Lietuvių telkiniai. 
Laiškas iš Danijos. 
Kūdikiu ir vaikų globos 
namai. 
Mūsų daržai ir darželiai. 
Viešnia iš Kalifornijos 
Čikagos lit. mokykloje. 
Skatinama studijuoti 
Lietuvoje. 
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BAIME IR BAIMINGUMAS 
IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Daugelis žmonių yra išsigandę, 
neramūs. Net iki 60 proc. visų ne pas 
psichiatrą atsilankančių pacientų 
yra tokie baimingi, kad jiems reikia 
vienokios ar kitokios pagalbos. Nus
tatyt i baiminimosi priežastį nėra 
lengva. Svarbiausia sužinoti: kaip 
tas baimingumas atsirado — staiga 
ar pamažu; ar baiminimasis yra 
reiškinys — simptomas nusiminimo 
— depresijos, ar toks paciento bai
mingumas yra organiškas. 

Dauguma pacientų ima baimin
tis tada, kai patiria kokią nors įtam
pą (stresą). Jie anksčiau būna ne-
sirgę psichine liga. Įtampa atsiranda 
tada, kai aiškus, didelis nemalonu
mas užgula žmogų. Tada ligonis pa
sisako, kad jis ėmė baimintis po to ar 
kito nemalonumo. Dažniausiai ta i 
esti po mylimo bei artimo žmogaus 
mirties. Taip pat baiminamasi po 
staigaus, nors ir laikino išsiskyrimo 
su mylimu asmeniu. Baimė apima 
žmogų netekus pinigų, sumažėjus 
pensijai. Taip pat baimingumas 
žmogų apima gresiant katastrofai. 
Tokiais staigių nemalonumų atve
jais žmogaus nuotaika keičiasi su^ 

dėtingai: žmogus ne vien tik baimi
nasi, bet jaučiasi nepajėgus ir pra
randa viltį. 

Dauguma žmonių tokiais stai
gaus nusiminimo, baimingumo atve
jais nesikreipia į gydytoją. J ie ieško 
paguodos šeimoje, tarp gerų draugų 
ar dvasiškių. Jie žmogų paguodžia, 
nuramina ir tolesnį laimingą gyve
nimą užtikrinta. Net ir sunkesniais 
baiminimosi, nusiminimo atvejais 
kreipiantis į gydytoją, nieko kito 
nepasiekiama. Gydytojas baimingąjį 
nuramina, išrašo truputį lengvų 
raminamųjų vaistų, ir negerumai, 
paprastai, po vienos ar kitos savaitės 
liaunasi. Taip būna staigiais baimi
nimosi atvejais. Visai kitaip atsitin
ka chroniško baiminimosi atveju. 

Kiekvienas gydytojas žino, kad 
baimingumas ne visada esti staigus 
ir t rumpai besitęsiąs. Kar ta is 
baimingumas tęsiasi ilgai ir žmogus 
patiria tokius negerumus: prakai
tuoja, džiūsta burna, daužosi širdis, 
paleidžia vidurius, darosi nenuora
ma — nenusėdi vienoje vietoje, 
įsitempia raumenys, t rūksta kvapo, 
dreba, kankina svaigulys, spaudžia 
krūtinę ir lyg peteliškės po skrandį 
skraido. Visa tai nutinka ne tik įsi

bauginusiam žmogui, bet ir tikrai 
kūnu negaluojančiam. Toks baimin
gumo pasireiškimas gali pasitaikyti 
tiems, kurių nepastovus kraujos
pūdis, susiaurėjusios širdies krau
jagyslės, per didelė insulino sekreci
ja (hiperinsulinizmas), padidėjusi 
skydliaukės funkcija (hipertireozė), 
dažnas širdies plakimas (tachikardi
ja), kurie negaluoja psichomotorine 
epilepsija. Paminėtos dažniausios 
priežastys, sukeliančios nervingu
mą. Jei nerandama susirgimo, ku
riuo galima būtų paaiškinti žmo
gaus nervinimosi priežastį, ir jei 
minėti nerviniai negerumai tęsiasi, 
tada galimos dvi negerovės: arba 
toks žmogus katastrofiškai baimi
nasi dėl ankstesnio kokio nemalonu
mo, arba vystosi rimta psichinė liga. 

Labai st iprus, tiesiog katas
trofiškas, baimingumas labai kenkia 
žmogui. Toks baimingumas gali būti 
ženklas, kad pacientas nebegali nor
maliai tvarkytis gyvenime. Net ir 
apgydytas nuo per didelio baimingu
mo žmogus, neretai vėl suserga. 
Toks besibaiminantis žmogus neri
mauja ne dėl negerovės, pavyzdžiui, 
širdies ligos, bet dėl kitos operacijos 
pasekmių. Mat gydytojas pasakė, 
kad širdininkui didesnė rizika patir
ti bet kokią operaciją. Tokį šir
dininką prieš būtiną kokią nors kitą 
(ne širdies) operaciją reikia parengti 
psichologiškai. Jei ir atlaiko toks 
širdininkas kokią operaciją, vis tiek 
jis vėl ima dėl ko nors baimintis. 
Žmogaus baiminimasis yra labai 

sudėtingas dalykas. Senesnis ima 
baimintis žmonai mirus ne tik dėl 
žmonos netekimo, bet ir dėl to, kad 
neturės pagalbininkės, tokios rei
kalingos jo kūno jėgoms ir psichi
nėms galioms mąžtant . Taigi staiga 
atsiradęs baimingumo j ausmas , 
žmonai mirus, ima virsti chronišku 
baimingumu, nes tok iam našliui 
reikia iš naujo prisitaikyti gyveni
me, o tam jis nėra pasiruošęs. Tik 
labai tvarkingi, energingi , sava
rankiški asmenys pajėgia žmoniškai 
prisitaikyti gyvenime mirus antrajai 
pusei. Todėl turime iš anksto rengtis 
savarankiškai gyventi. Nustokime 
savo kūną ir dvasią silpninti viso
kiais svaigalais, t abaku bei kava. 
Didinkime pajėgumą prisi taikyti 
prie sunkių gyvenimo aplinkybių 
geru maistu, gerų darbų atlikimu, 
aplinkos gerinimu, gražinimu ir psi
chinių jėgų (tiek proto, tiek jausmų) 
tvirtinimu. Senesniam žmogui nuo 
nusiminimo nepadeda joks vaistas 
bei paprastas pa tar imas ar trumpa
laikė pagalba. Žmonos netekusiam 
seneliui reikia ne trumpalaikės, bet 
nuolatinės pagalbos. Tai padės jam 
naujais būdais prat int is prie naujo 
gyvenimo. Žmogus tur i suprasti, kad 
ne jam vienam sunku gyventi. 

Labai svarbu ankst i ateiti se
nesniam į pagalbą, kai jos jam pri
reikia. Kuo ilgiau žmogus būna ne
pajėgus, tuo sunkiau jam padėti 
atsistatyti į normalias vėžes. Svarbu 
kiekvienam prisitaikyti prie pakitu
sio gyvenimo ir nepalūžti . 

Pulsas gali pranešti ir apie kūdikio lytį 
Vyro, išvydusio dailią merginą, 

pulso dažnis padidėja 1,5 karto. Mo
ters širdies ritmą maždaug tiek pat 
pagreitina parduotuvės vitrinoje pa
matyta graži suknelė. 

Laukiant eilės pas stomatologą 
širdis ima pašėlusiai daužytis, o kal
bantis su viršininku — „šokti" tan
go. Atidžiau patyrinėję pulsą, suži
notum įdomesnių dalykų nei emocijų 
protrūkiai. Pavyzdžiui, apie savo 
sveikatos būklę. 

Pu l sas — „išdavikas" 
Suskaičiavę savo pusią pagalvo

jate: „70 dūžių per minutę... Lyg ir 
be pertrūkių... Ir kas iš to? 

Pulso daignostikos specialistai, 
„išklausę" jūsų dešiniojo ir kairiojo 
riešų pulsą, galėtų nustatyti men
kiausius negalavimus — ar jus kamuo
ja nemiga, ar reguliarios mėnesinės, 
kada paskutinį kartą mylėjotės. 

Jie galėtų išsiaiškinti ir tai, kad 
mėgstate saldumynus, o įtūžę bū
nate baisūs... pagal nėščiosios pulsą 
80 proc. tikslumu nuspėtų būsimo 
kūdikio lytį. Tiesa, norint įvaldyti 
visus tokios diagnostikos subtilu
mus, prireiktų ketvirčio gyvenimo, o 
gydytojo pirštai turėtų tapti itin 
jautrūs. 

Kinų gydytojai ryšį tarp žmo
gaus pulso ir savijautos pastebėjo 
prieš tūkstantį metų. J ie išmoko 
atpažinti net 2,000 pulso rūšių. 

P r a n e š a apie ligą 
Mūsų širdis susitraukineja tam 

tikru dažniu. Sinchroniškai plečiasi 
arterijų sienelės. Šiuos kraujagyslių 
svyravimus sukelia jomis tekantis 
kraujas. 

Cirkuliuodamas po organizmą, 
jis „renka" informaciją apie ten vyk
stančius procesus. Gal kilo organo 
uždegimas, gal spazmuoja krauja
gyslė? O gal šiek tiek iškrypo stu
buro slankstelis? Viską, ką „sužino", 
kraujas išreiškia pulso dūžių jėga. 

dažniu ir reguliarumu. 
Iš pulso galima nustatyti ne tik 

įsisenėjusį negalavimą, bet ir pra
sidedančią ligą, kurios simptomai 
dar nepasireiškė. Jūs tai galite atlik
ti saudiagnostiką. Tam nebūt ina 
dešimtmečius mokytis iš išmintin
gųjų kinų senolių. 

Matavimas — i r r i tualas 
Pulso ritmo nustatymas — sub

tilus reikalas. Vos vienas išvakarėse 
suvalgytas saldainis ar neilga žodi
nė dvikova su gretimos parduotuvės 
pardavėja gali neatpažįstamai iš
kraipyti jo charakteristiką. Todėl, 
prieš matuodami pulsą, paisykite 
patyrusių diagnostikos specialistų 
patarimų. 

Gerai išsimiegokite. Pusią ma
tuokite nevalgę, negėrę — jo ritmą 
gali sutrikdyti net guršknis vyno ar 
išvakarėse išgerta tabletė. Prieš tai 
atsisakykite maudymosi vonioje, 
masažo, sunkaus fizinio darbo, sek
so. Atsipalaiduokite, nusisekite 
laikrodį, apyrankes, grandinėles ir 
nusimaukite žiedus. 

Pulsą matuokite maždaug 11 
valandą ryto — tai geriausias laikas. 

Tiksliausias — r ieše 
Paklausti , ar moka taisyklingai 

matuoti pusią, daugelis nesusimąs
tydami atsako: „Tai juk labai pa
prasta". Tačiau specialistai pastebė
jo, kad 20 procentų žmonių tai daro 
ne visai teisingai, 30 procentų — ne
teisingai, o dar 30 net ne žino, kur jo 
ieškoti! 

Yra daugybė būdų teisingai 
aptikti pulsuojančias vietas. Jis už
čiuopiamas prispaudus delną prie 
širdies, pirštų galiukus pridėjus prie 
alkūnės linkio ar smilkinių. Papras
čiausia ir patikimiausia pulsą ma
tuoti virš spindulinės arterijos, tai 
yra rieše. 

Dešine ranka apimkite kairę 
taip. kad ji gulėtų delnu į viršų. 

Smiliaus galiuką šiek tiek prispaus
kite prie nykščio pagrindo, didįjį — 
greta smiliaus, bevardį — greta di
džiojo. Laikrodyje nustatykite vieną 
minutę. Suskaičiuokite dūžių skai
čių per tą laiką. Galbūt kuris nors 
piršto galiukas dūžius jaus stipriau 
nei kitų. Įsiminkite, kuriam konk
rečiai teko stipriausi smūgiai. 

Tą patį atlikite dešine ranka. 
Būtinai atkreipkite dėmesį, kurioje 
rankoje — dešinėje ar kairėje — 
jaučiate stipresnį pulsą. 

„ G e r a s " pu l sas 
Jūsų pulsas lygus, stiprus ir rit

miškas? Sveikiname, esate sveiki. 
Dūžių skaičius priklauso nuo am

žiaus. Norma laikoma: mažyliams 
iki 2 metų — iki 100 — dūžių per 
minutę, vaikams nuo 3 iki 7 metų 
— 95, nuo 9 iki 14 metų — 80, su
augusiems — 72, pagyvenusiems 
žmonėms — 65. 

„Blogas" pulsas 
Padažnėjęs, sulėtėjęs ar nerit

miškas pulsas rodo, jog organizme 
ne viskas gerai. 

Jeigu pulsas stipresnis dešinia
jame rieše, liga gali būti susitelkusi 
dešinėje kūno pusėje ir atvirkščiai. 

Pagrindinius pulso „smūgius" 
jaučia smilius. Atkreipkite dėmesį, 
kurios rankos. Jeigu kairės, gali būti 
sutrikusi plaučių ar storosios žarnos 
veikla. Jei dešinės, gali būti sutriku
sios širdies ar plonosios žarnos 
funkcijos. 

Stipresnis pulsavimas po didžiuo
ju pirštu dešinėje signalizuoja apie 
skrandžio ar blužnies problemas, 
kairėje — kepenų ar tulžies pūslės. 

Ryškūs kairės rankos riešo smū
giai po bevardžiu pirštu rodo, kad 
galite turėti kairiojo inksto ir lyties 
organų problemų. Dešinės rankos — 
pretekstas atkreipti dėmesį į dešinį 
inkstą ir šlapimo pūslę. 

Nukelta i 11 psl. 
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NEBLĖSTANTYS 
SAUSIO 13-OSIOS ĮVYKIŲ 

PRISIMINIMAI 
DZŪKŲ GATVĖJE 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Kasmet gilioje viduržiemio tyloje, 
plevenant tūkstantinėms žvakučių 
liepsnelėms, prisimename tragiškus 
Sausio 13-osios nakties įvykius. Mūsų 
tautos Laisvės medis, gausiai apšlak
stytas šventu jos gynėjų krauju teikia 
vilties ir dvasinės stiprybės kuriant 
šviesesnę Lietuvių ateitį. Patriotinė 
meilės Tėvynei dvasia buvo juntama 
ir atokioje sostinės Dzūkų gatvėje 
prieš 15 metų įsteigtoje vidurinėje 
mokykloje „Lietuvių namai". 

Pagrindinis „ginklas" — 
filmavimo kamera 

Į Lietuvą iš toliausių Rusijos, kitų 
šalių kampelių grįžtančių tremtinių ir 
partizanų vaikaičiai tą žvarboką 
Sausio 13-osios įvykių 15-ųjų metinių 
minėjimo dieną turėjo unikalią progą 
išklausyti įdomios ir vertingos žinomo 
Laisvės kovų dalyvio, „Miško brolių" 
draugijos vadovo, pedagogo Albino 
Kentros paskaitos, taip pat pirmąsyk 
išvysti jo sukurto videofilmo „Dainuo
janti revoliucija" jaudinančių kadrų. 
Juose įamžintos neblėstančios istori
nės akimirkos iš karščiausių ir pavo
jingiausių įvykių, nulėmusių mūsų 
tautos pasirinktą Nepriklausomybės 
kelią. 

Paradoksas, sovietiniai okupan
tai automatais ir tankais malšindami 
taikią, beginklę minią, itin kruopščiai 
gaudė ir žiauriai baudė tiek Lietuvos, 
tiek užsienio žurnalistus, kino opera
torius mėginusius užfiksuoti tuos 
įvykius, iš daugelio jų atėmė ir 
sudaužė filmavimo kameras, fotoa
paratus, tačiau tik Albino Kentros, 
atsidūrusio pačiame karščiausiame 
sūkuryje, galbūt per stebuklą, niekaip 
nesugniuždė... 

Vilniaus universiteto dėstytoja, 
buvusi tremtinė Irena Tumavičiūtė, 
pristatydama gausiai susirinkusiai 
moksleivių ir mokytojų auditorijai 

garbingą svečią, priminė', jog į laisvės 
kovą Albinas Kentra įsijungė teturė
damas vos 12 metų... Lietuvai kaip tik 
anuomet teko išgyventi vieną sudėtin
giausių savo istorijos tarpsnių: pirmo
ji lietuvių tremtis į Sibirą, vokiečių 
okupacija, sovietinės valdžios grįži
mas. Tais nelemtais pokario metais 
Albinas, kaip ir kiti trys jo broliai, 
nedvejodamas pasirinko Laisvės ko
votojo kelią. Deja, nelygioje kovoje su 
okupantais jo broliai paguldė galvas, o 
jaunesniajam Albinui likus gyvam, 
teko praeiti ir Sibiro golgotas. 

Daugiau nei dvi valandas truku
siame susitikime, mokyklos auklėti
niai, neįprastoje tyloje įdėmiai klausė
si A. Kentros pasakojimų apie garbin
gą mūsų valstybės praeitį, jos iškilius 
žmones, padėjusius įtvirtinti Neprik
lausomybę. Svečias pripažino, jog 
prieš 15 metų vykusi paskutinė kova 
už Laisvę, buvo laimėta ne ginklu, ne 
tankais, bet mūsų tautos sutelktu 
vieningumu, drąsa ir ...daina. Dau
giatūkstantinės žmonių minios, su-
plūdusios iš Dzūkijos. Žemaitijos, 
Aukštaitijos bei Suvalkijos, dieną, 
naktį stovėdami prie Parlamento 
rūmų, apgynė Nepriklausomybės ide
alus ir įrodė pasauliui pagrindinį siekį 
— būti laisvais ir tikrais savo Tėvynės 
šeimininkais. 

Mokyklos vadovė Daiva Briedie
nė, jos pavaduotoja ir minėjimo 
renginių koordinatorė Živilija Šimele-
vičienė, nuoširdžiai padėkojusios A. 
Kentrai ir dėstytojai I. Tumavičiūtei 
už jaudinančius ir prasmingus pa
sakojimus apie lemtingas Sausio 13-
osios įvykius bei neišdildomus isto
rinius filmo kadrus, priminė, jog prieš 
15 metų įsteigtuose „Lietuvių namuo
se" Dzūkų gatvėje gyvenančiam ir be
simokančiam jaunimui nuo pat pra
džių yra skiepijama patriotinė meilės 
Tėvynei dvasia, kasmet rengiami 
įvairūs renginiai, įprasminantys par
tizanų, kitų Laisvės kovotojų ir 
gynėjų idealus. 

KUO SAVE LAIKO 
SEIMO NARIAI? 

LR Konstitucija teigia, kad 
Seimą sudaro 41 Tautos atstovas, o 
Tautos atstovo teises politikas įgyja 
tik po priesaikos Seime. 

Mūsų visuomenėje ir politikoje 
jaučiamas stygius informacijos ir 
analizės, ką iš tikro reiškia atstova
vimas Tautai. Šiandien matome 
Seimo narių kur kas didesnį tapatin-
imąsi su politine partija, per kurią 
gavo teisę atstovauti Tautai ar su 
profesija veiklos sektoriumi, iš kurio 
asmuo pateko į Seimą. 

Tai. be abejo, tik detalė, smulk
mena, bet kai politikai nebepaiso ir 
jų — prasideda ir stambesni da
lykai. O ta smulkmenėlė tokia. Retai 
pamatysi seimūną, segintį Seimo 
nario ženklelį Seimo statutas (7 
straipsnis) čia labai lakoniškas: iš
rinktasis turi pažymėjimą ir ženk
lelį, kuriais jis naudojasi savo įgalio
jimų laikotarpiu. Žinoma, tokia ben
dro pobūdžio nuostata jokių prie
dermių beveik ir neteigia, nes visai 
neaišku, ką šiuo atveju reiškia „nau
dojasi" — turėti, sakykim, kišenėje, 
segėti kasdien ar tik progom ir pan. 
Todėl suprantama, kad Seimo nariu 

aprėdų atlapuose dažniausia pa
matysi part inę simboliką: kokias 
rožytes, ereliukus, mistiškus aitva-
rėlius ar raidžių kombinacijas, ma
tydamas tokius identifikacijos žy
menis, suprask, žmogau, kad tu 
matai ne Tautos atstovą, o uolų ko
kios nors partijos kareivėlį. Ką už
sikabini, su tuo ir susitapatini, tai 
reprezentuoji. Taigi ženklelis yra 
išorinis tapatumo požymis. Ir ne tik. 
Jis yra įpareigojantis, primenantis 
atstovavimo pareigą. Jeigu demon
struoju tik partinę atributiką, tai 
toks ir mano atstovavimo suprati
mas. Tai ar yra Seimo tautos ats
tovų? 

Logiškai pagrįsta galėtu tapt: 
nauja Seimo nario priesaikos pro
cedūra: prisiekusiam Seimo nariui 
įsegamas Tautos atstovo ženklelis. 

Tokiu netiesioginiu būdu Seimo 
narys patvirtintų savo įsipareigo
jimą tarnauti Tautai, o ne s iaurums 
partiniams ar kitokiems interesams. 

Va l en t i na s S t u n d y s 
Lietuvon krikščionių 

demokratu pirmininką.-

DANUTE B1NDOKIENE 

Kova su praeities šmėklomis 

Taip Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos pareiš
kimą, padarytą š.m. sausio 

26 d., pavadino Rusijos atstovas 
Boris Gryzlov. Tuo pareiškimu 
Asamblėja ryžtingai pasmerkė ma
sinius žmogaus teisių pažeidimus, 
įvykdytus totalitarinių komunis
tinių režimų, tačiau Rusijos atsto
vui atrodė, jog tokie pareiškimai 
yra tik „energijos ir laiko eikvoji
mas", kad „neverta skelbti karo 
praeities šmėkloms". 

Vargiai galėtume pavadinti 
„šmėklomis" dešimtmečius, kai 
milijonai okupuotų kraštų ir pa
čios Rusijos gyventojų buvo mari
nami badu, tremiami į koncen
tracijos stovyklas, kankinami kalė
jimuose ir beatodairiškai žudomi. 
Europai visgi ilgai truko, kol pa
galiau ryžosi pažvelgti tiesai į akis 
ir pareikšti, kad: „Asamblėja ragi
na visas komunistų ir buvusias ko
munistų partijas valstybėse narėse 
peržiūrėti komunizmo istoriją ir 
savo pačių praeitį, aiškiai atsiri
boti nuo nusikaltimų, kuriuos 
padarė totalitariniai komunisti
niai režimai, ir juos pasmerkti, jei
gu iki tol tai nebuvo padaryta". Re
zoliucija pavadinta „Būtina, kad 
tarptaut inė bendrija pasmerktų 
totalitarinių komunistinių režimų 
nusikaltimus". 

Mes, be abejo, šiai rezoliucijai 
teikiame nemažą reikšmę ir džiau
giamės, kad ji pagaliau priimta, 
nors ,,New York Times" dienraštis 
šiam svarbiam įvykiui teskyrė 
devynias eilutes tarp kitų smulkių 
pasaulinių žinučių. Komunizmą 
jau keletu metų anksčiau buvo 
pasmerkęs Vilniaus tarptautinis 
tribunolas, dalyvaujant buvusių 
pavergtų valstybių atstovams, aki
vaizdžiai paliudijusiems kruvinus 
komunistinio režimo darbus. Tie 
liudijimai buvo išleisti storu, skau
džia istorija alsuojančiu, leidiniu. 

To suvažiavimo atgarsiai ne
toli tenuvilnijo. Galbūt vienintelė 
nauda — susirinkusieji galėjo pa
sidalinti savo netektimis ir „išsi
kalbėti" apie bendrus išgyvenimus 
sovietų imperijos vergijoje. Psicho
logai teigia, kad tokie „išsikalbėji
mai" turi gydomosios galios, tad ir 
tuo turėtume bent kiek džiaugtis. 

Tačiau vargiai visi pareiški
mai, rezoliucijos ir kiti žodiniai 
priminimai turės įtakos Maskvai. 
Nepadės ir numatytas Washing-
ton, DC, statyti paminklas komu
nistų aukoms, nors, be abejo, ba
dys akis Rusijos atstovams, besi
lankantiems Amerikos sostinėje (ir 
tai jau šis tas...). 

Nepaisant minėto suvažiavi
mo Vilniuje ir praėjusios savaitės 
trečiadienį padaryto pranešimo 
Strasbourg Europos Par lamento 
rūmuose, vargiai ir dabar Rusijos 
prez. Putin prisipažins ar pripa
žins komunizmo padarytus nusi
kalt imus. Nepaisant užsienio ir 
net JAV prezidento spaudimo, kad 
pernai gegužės 9 d. Maskvoje ruoš
tų Antrojo pasaulinio karo 60 metų 
sukakties iškilmių proga Rusija 
pripažintų buvusią Baltijos bei 
kitų valstybių okupaciją, jos prezi
dentas griežtai a ts isakė tai pa
daryti. 

Rusijos Federacijos Komunis
tų partijos vadovas G. Ziuganov 
visą šį reikalą pavadino „didžiau
sia provokacija nuo Goebels ir 
makartizmo laikų". Rusijos atsto
vai asamblėjoje vis dėlto išreikala
vo, kad būtų pakeistas rezoliucijos 
pavadinimas: užuot „komunizmo 
nusikaltimai", atsirado „totalita
rinių komunistų režimų nusikalti
mai", tuo a tmetant ideologijos pas
merkimą ir susitelkiant į režimo 
nusikaltimus. 

Ar tai bus dar vienas iškilmin
gas pareiškimas Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos proto
kolų knygose? Ar j am bus duota 
kokia nors prakt i ška eiga? Ka
dangi pareiškime ragina „visas 
komunistų ir buvusias komunistų 
part i jas valstybėse narėse per
žiūrėti komunizmo istoriją ir savo 
pačių praeitį, aiškiai atsiriboti nuo 
nusikaltimų ir juos pasmerkti", tai 
kaip bus su Lietuvos „l iustra-
cijomis", kai tie buvusieji aukšti 
komunizmo šulai šiandien užima 
valstybės valdymo apara te aukš
tas vietas, kai didieji nusikaltėliai 
ne tik nepatraukti atskaitomybėn, 
bet apsaugoti įstatymais, įslapti
nant KGB archyvus ilgiems de
šimtmečiams, kai nebeliks nei 
kaltų, nei kaltintojų... 

Lietuvos kariuomenės orkestras Vilniuje min in t Sausio 13-ają. 
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VVASHINCTON, DC 

KR. DONELAIČIO LIT. MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ 

Washington, DC, apylinkės 
Kristijono Donelaičio lit. mokyklos 
kalėdinė eglutė įvyko šeštadienį, 
gruodžio 16 d. Šventėje gausiai daly
vavo mokyklos mokiniai, jų tėveliai, 
mokytojai, taip pat vietiniai lietu
viai. Mokyklos vedėja Ginta Re-
meikytė-Gedo pradėjo Kalėdų eg
lutės programą, paaiškindama, kad 
šių metų eglutės tema yra kelionė. 
Marija ir Juozapas keliavo į Bet
liejų, o Kr. Donelaičio lit. mokykla 

taip pat „keliauja", nes lietuviškas 
mokinių auklėjimas yra svarbus ir 
sudėtingas darbas. 

Vaidinimą, kuriame dalyvavo 
visi mokyklos skyriai, paruošė mo
kytojos Ilona Verbušaitienė ir Vaida 
Meižienė. Šis spektaklis irgi buvo 
apie kelionę — tai kelionė rasti Ka
lėdų senelį. 

Kiekvienas skyrius išradingai ir 
nepriekaištingai pasirodė, o pilna 
žiūrovų salė atidžiai klausėsi ir pa-

Kristijono Donelaičio lit. mokyklos mokiniai atlieka kalėdinį vaidinimą eglutės 
programoje. P. Klimo nuotr. 

Kalėdų senis (kun. Vaidotas Labašauskas) aplanko Kristijono Donelaičio lit. 
mokyklos mokinius kalėdinės eglutės metu 2005 m. gruodžio 16 d. 

P. Klimo nuotr. 

laikė vaidintojus gausiais aplodis
mentais. Vaikai buvo apsirengę įvai
riais kostiumų pavyzdžiais. „Gand
riukų" klasė buvo sniego seniai, o 
„Pupų ir pipirų" klasė vaidino nykš
tukus ir t.t. Spektaklio pabaigoje 
mokiniai surado Kalėdų senelį ir 
jam įteikė dovaną. Kalėdų senelis 
irgi nusipelnė dovanos, kadangi jis 
visiems parūpina dovanų Kalėdų 
proga. Pritaikyti vaidinimą visiems 
mokiniams — nuo jauniausių „Pupų 
ir pipirų" iki vyriausiųjų „Bajorų" 
klasės — buvo puiki mintis. 

Kalėdinės eglutės vaidinimo 
pradžioje įvyko suaugusiųjų klasės 
pasirodymas. Septyni mokiniai kar
tu deklamavo du eilėraščius: „Tylią 
naktį" ir „Kalėdos". Malonu žinoti, 
kad žmonėms svarbu išmokti ar 
pasimokyti lietuvių kalbos. Mokytis 
svetimą kalbą irgi yra „kelionė". 

Kun. Vaidotas Labašauskas gro
jo gitara ir atliko giesmę „Tyli nak
tis". Jam padėjo mokyklos vedėja 
Ginta Remeikytė-Gedo. T. Vaidotas 
vėliau persirengė Kalėdų seneliu ir 
dalino vaikams dovanėles. Gal di
džiausia dovana visiems yra ši, 
nemaža ir stipri, Washington, DC, 
apylinkės lituanistinė mokykla. Dė
kojame visiems, kurie prisidėjo prie 
Kalėdų eglutės paruošimo, salės 
papuošimo ir gausaus vaišių stalo. 

Kristijono Donelaičio lit. mokyk
los kalėdinė eglutė buvo nuostabi 
kelionė visiems. Šį pavasarį įvyks 
mokyklos 45 metų jubiliejaus šventė. 
Tikimės, kad šioje šventėje taip pat 
dalyvaus nemažai žmonių, turėdami 
progą džiaugtis, kad lietuviškas 
žodis ir toliau keliaus! 

Paulius Klimas 

CLEVELAND, OH 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė 

Taika Lietuvos švietimui 

Šiais metais Nepriklausomybės 
šventė norima atšvęsti kuo iškilmin
giau, gražiau ir prasmingiau. LB 
apylinkės valdyba ir ALTo skyrius 
jau paskelbė šios šventės programą. 

Minėjimas vyks vasario 25-26 
d., šeštadienį ir sekmadienį, Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje ir 
šventovėje. Pradžia 6 vai. vak. 

Pagrindiniu minėjimo kalbėtoju 
pakviestas Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV Vygaudas Ušac-
k'as. Meninę programą atliks Čika
gos lietuvių tautinių šokių grupė 
„Grandis". Po programos vaišės, mu
zika ir šokiai. Gros Rimo Kaspučio 
orkestras iš Detroito. Bus parūpinta 
vaikų priežiūra. Bilietai suaugu
siems 15 dol., studentams — 10, vai
kams 5 dol. 

Norintieji dalyvauti vaišėse mo
ka dar 10 dol. papildomą priedą. 

Vasario 26 d., sekmadienį 9:45 

vai. ryto, vėliavų pakėlimas parapi
jos aikštėje prie paminklo. 10 vai. 
ryto pamaldos Dievo Motinos šven
tovėje. Giedos parapijos choras 
„Exultate", vadovė muz. Rita Čy-
vaitė—Kliorienė. 

Rengėjai prašo visų lietuvių 
gausiai dalyvauti šios brangios šven
tės renginiuose. Bilietus jau galima 
įsigyti DMP svetainėje po lietuvių 
pamaldų arba užsisakyti, skambi
nant Kristinai Stankaitytei-Phillips, 
tel. 400-238-2557, Arba Beatričei 
Pautienienei, tel. 216-383-8225. 

JAV LB Cleveland apylinkės 
valdyba: pirm. Algis Gudėnas, dr. 
Kristina Stankaitytė-Phillips, dr. 
Viktoras Stankus, Nomeda Vucia-
nienė, Zita Masčinskienė, Valerija 
Adomavičienė, Vincas Taraška ir 
Gintas Aras. ALTo skyriui pirmi
ninkauja Algis Pautienis. 

V. R. 

Sukaktį švenčiant prisimintina 
Cleveland diecezijos vyskupas 

Anthony Pilla, 9-sis Cleveland vys
kupas, sausio 6 d. atšventė savo 25 
metų kaip diecezijos vadovo sukaktį, 
kurioje dalyvavo keli kardinolai ir 
apie 250 kunigų. 73 metų sukaktu
vininkas pranešė, kad prašęs po
piežiaus jį atleisti iš šių pareigų. Jis 
toliau liks vyskupijos vadovu iki bus 
paskirtas įpėdinis. 

Cleveland vyskupijos ribose yra 
ir dvi veikiančios lietuvių parapijos: 
Šv. Jurgio, įkurta 1901 metais ir 
Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos, 
įkurta 1929 metais. Šv. Jurgio para
pijos klebonas kun. Joseph Bacevice 
(Juozas Bacevičius), o kun. Gedi

minas Kijauskas, SJ — Dievo Mo
tinos parapijos klebonas. 

Pagal „Plain Dealer" dienraštį, 
Cleveland katalikų diecezija yra 
15—oji savo narių skaičiumi JAV su 
802,767 katalikais 233 parapijose, 
su 337 aktyviais kunigais ir 91 pen
sininku. Pagal to paties dienraščio 
informaciją (2004.02.31, David 
Briggs), nuo 1970 metų Pittsburg 
diecezija uždarė 106 parapijas, 
Chicago — 88, Detroit — 43, o Cle
veland — nesvarstė parapijų užda
rymo ar sujungimo klausimų. Vysk. 
Pilla pakartotinai yra sakęs, kad 
vietinės parapijos turi pačios nutarti 
ar užsidaryti. 

V. R. 

A.P.P.L.E. (American Profesio-
nal Partnership for Lithuanian Edu-
cation) organizacija — Lietuvos švie
timo talkininkė, švenčiant jos 15 
metų darbo sukaktį buvo apdovano
ta Lietuvių fondo dr. Antano Razmos 
vasario 25,000 dolerių premija. 
Daug geranorių savanorių jungiasi į 
šį svarbų darbą Lietuvos ateičiai. 
Vieni iš tokių nepavargstančių talki
ninkų yra klevelandiečiai Amanda ir 
Algirdas Mulioliai, pagal profesiją 
— mokytoja ir menininkas. 

Šių metų sausio 10 d. A. ir A. 
Mulioliai vėl išskrido jau 22 kartą 
Lietuvon, 2006 metų žiemos semi
narui. Į Cleveland grįš kovo 27 d. Jie 
kompiuterių kursuose daugiausia 
laiko praleis Kaune, Vilniuje, Pane
vėžyje ir Lazdijuose. 

Amanda už savo darbą, laiką ir 
auką Lietuvos jaunimui 2001 m. 
sausio 24 d. buvo apdovanota Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ordino 4ojo laipsnio medaliu. 

A.P.P.L.E. dirba kartu su Lietu
vos Švietimo ministerija, taip pat pla
nuoja 16-ąją vasaros programą Lie
tuvos mokytojams, mokyklų socia
liniams darbuotojams, administrato
riams ir kitam mokyklų personalui. 

A.P.P.L.E. organizacijos vadovo 
pareigas iš Vaivos Vėbraitės perėmė 
dr. Kari Janovvitz, Amanda Mulio-
lienė — vicepirm. informacijai ir 
technologijai, vicepirm. personalui ir 
naujų narių paieškai — Shirley Sabo 
ir vicepirm. visuomeniniams reika
lams Aldona Marijošiūtė. 

Naujasis pirm. išrinktas dve
jiems metams. Jis pirmą kartą lan
kėsi Lietuvoje 1992 metais kaip JAV 
informacijos misijos dalyvis nusta
tyti vaikų ir suaugusiųjų su įvairio
mis negaliomis padėtį. Nuo to laiko 
jis dirbo su dr. Algirdu Grigoniu 
Kaune ir kituose Lietuvos miestuo
se. Du kartus per metus atvyksta 
dirbti su A.P.P.L.E. ir Vilniaus uni
versitete. V. R. 

DETROIT, Ml 

JAV LB Detroito apygar
dos pirmininkė Liuda Ru-
gienienė pakviesta skai
tyti paskaitą Šv. Antano 
parapijoje vasario 12 d. 
ruošiamoje Vasario 16-
osios šventėje. 

jono Urbono nuotrauka 
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LAIŠKAS IŠ DANIJOS 
Vienos pamokos istorija 

Tie, kurie augome sovietinėje 
Lietuvoje, gerai prisimename tėvų, 
mokytojų, dėdžių ir tetų draudimus: 
neimk, nedaryk to ir to, nelįsk, ne
liesk ir t.t. Apsipratome su tais žo
džiais dar vaikystėje. Tą pačią 
„muštro" politiką patyrėme ir besi
mokydami universitetuose. Lietu
vos mokymo ir ugdymo institucijose 
iki šiol dar gajus įsitikinimas, kad 
geriausius rezultatus per trum
piausią laiką galima pasiekti draudi
mais, sankcijomis, gąsdinimais, ma
žų mažiausia — griežta ir oficialia 
balso intonacija. 

O kokio elgesio iš kitų mes patys 
labiausiai laukiame, nesvarbu ar 
būtume mokyklinio amžiaus, ar jau 
vadovautume, tarkime, kokiai verslo 
organizacijai? 

Mes visi pasiilgę nuoširdumo, 
gerumo, pakantumo mūsų ydoms ir 
trūkumams. Kiekvienas norėtume, 
kad mumis pasitikėtų, kitaip tariant, 
norėtume iš anksto gauti tam tikrą 
pasitikėjimo kreditą. Beje, ši pasiti
kėjimo paskola beveik visada yra grą
žinama, dažnai — su svariais pro
centais. Taigi, nebijokime skolinti... 

Jeigu jaučiame, kad mūsų suge
bėjimais tikima, jeigu aplinka pa
kankamai palanki, mumyse ima 
sparčiai tirpti abejonių savimi įšalas 

ir tampame pajėgūs atsiskleisti vi
somis savo galiomis, sugebėjimais, 
talentais. 

Kai kuriems yra tekusi didelė 
dovana gyvenime — turėti mokytoją, 
pedagogą plačiausia ir pozityviausia 
šio žodžio prasme. Arba žmogų, 
kuris buvo ar yra nuoširdžiai dėme
singas mūsų asmenybės plėtrai, su 
kuriuo visada galime pasitarti spręs
dami egzistencines problemas ir 
kuris turi pakankamai išminties 
neuzurpuoti galutinio sprendimo 
teisės, tokiu elgesiu dar labiau 
paskatindamas mus sparčiau stieb
tis aukštyn. 

Pūstelėjęs Sąjūdžio vėjas Lietu
voje, nepriklausomybė, dar vėliau — 
mūsų šalies narystė ES ir NATO 
atskleidė mums unikalias, tiesiog 
fantastines galimybes pasižvalgyti 
plačiau, pasimokyti, studijuoti įvai
riuose pasaulio universitetuose, 
daug ką pažinti ir suprasti. 

Danija, kaip žinia, turi išskirtinį 
N.F.S. Grundtvig fenomeną — 
Folkehojskole (Folk High Schools). 
Folkehojskole mokymo metodai pir
miausia grindžiami geranoriškumu 
ir tolerancija kitų asmenų atžvilgiu. 

Fyn saloje esančioje Brenderup 
Folkehojskole mokymas orientuoja
mas atsižvelgiant į studentų išsi
lavinimo, žinių lygį, psichologines 
ypatybes. Bet galbūt esminė Bren-

Brenderup Folkehojskole mokytojas Erik Lange su mokinių grupele. 

Mokinė kopia į mokomąjį bokštą — įgūdžiai pravers „t ikruose" kalnuose. 

derup Folkehojskole pedagogų nuos
tata — padėti jauno žmogaus as
menybei skleistis. 

Stiprinti mokinių tikėjimą savo 
jėgomis galima įvairiai. Kai mokyto
jas nuoširdžiai, geranoriškai ben
drauja su mokiniu, ilgainiui susi
klosto abipusio palankumo bei pasi
tikėjimo atmosfera ir jaunas žmogus 
nebijo „atsiverti", patikėti mokytojui 
savo rūpesčius ir problemas. Peda
gogas, turėdamas pakankamai žinių 
apie konkretų mokinį, jau gali 
spręsti, kokios paramos jam reikia ir 
kaip būtų galima tai padaryti. Bū
dai šiuo požiūriu yra įvairūs — po
kalbiai ir diskusijos prie kavos puo
delio ar prie laužo sename mokyklos 
parke, pagaliau kasdieninė Folke
hojskole gyvenimo tėkmė, kurioje 
pagrindinė nuostata — dėmesys ir 
pagarba kitam žmogui. 

Yra pamokų, tiesiogiai skirtų 
mokinių pasitikėjimui savimi stip
rinti. Jų scenarijus dažnai primena 
žaidimą. Pavyzdžiui, pamokos pra
džioje 6-7 mokinių grupelė padai
nuoja mėgstamiausių dainų iš liau
dies mokykloms parengto dainų 
rinkinio. Paskui mokytojas Erik 
Lange aiškina mokiniams, kodėl 
taip svarbu tikėti savo jėgomis ir 
kaip šį pasitikėjimą išsiugdyti. Pa
mokos kulminacija: Erik išima iš 

kišenės pieštuką ir, laikydamas jį už 
galų, pasiūlo kuriam nors mokiniui 
pabandyti perkirsti jį vienu rankos 
pirštu. Visi apstulbo, ypač merginos. 
Bet Erik laikėsi savo: pabandykite! 

Louise užsimojo pirmoji ir — 
pieštukas liko sveikas, o mergina 
kratydama rankos riešą, kiek nu
sivylusi sugrįžo į savo vietą. Erik 
skatino toliau: bandykit dar kartą ir 
tikėkit, kad pavyks! Kai pirmasis 
mokinys pagaliau pieštuką perkirto, 
grupė suūžė iš pasitenkinimo. Il
gainiui tai padaryti pavyko visiems. 

Tikėtina, kad tokią pamoką-
žaidimą jauni žmonės įsimins ilgam. 
Pamoką be ilgų ir kartais nuobodokų 
teorinių samprotavimų, su standar
tiniu kreidos gabalėliu prie stan
dartinės lentos. 

Kai kam galbūt atrodys, kad žai
dybinis mokymo būdas per paviršu
tiniškas, pernelyg paprastas, tinka
mas tik ikimokyklinėse ugdymo įs
taigose, o „tvirtos rankos" principas 
auklėjant yra nepakeičiamas. Ta
čiau danų liaudies mokyklose iki šiol 
laikomasi N.F.S. Grundtvig nuos
tatos, kad paveikiausias yra ištartas 
paprastas žodis. Ilgiau pabuvus Fol
kehojskole aplinkoje supranti, kad 
tai yra tiesa. 

Birutė Janulevičiūtė-
Ivaškevičienė 

Kultūra ir viešnagė 

Ketvirtą dieną Argentinos sostinėje iš ryto 
mes aplankėme Buenos Aires dvi svarbiau

sias vietoves — kultūrinius židinius: Teatro Colon 
(didingai puošnūs Operos rūmai) ir pasaulyje 
išgarsėjusį Sidabro muziejų. Buenos Arės auksi
nis suklestėjimo amžius „pagimdė" šį prabangų 
teatrą, kuriame gastroliavo Luciano Pavarotti, 
Maria Callas, Placido Domingo, Renata Tebaldi, 
Artūro Toscanini, Igor Stravinsky bei kiti 
pasauliniai operos „didžiūnai". Beveik 80 metų 
truko užbaigti šį nuostabų pastatą, o statybos 
medžiagos buvo importuotos iš viso pasaulio, 
užtat rezultatai — impozantiški! Šie efektingi 
rūmai, atidengti 1908 m., jungia daugybę įvairių 
Europos stilių, nuo ioninių bei korintiečių kolonų 
viršūnių ir prancūzų vitražų lubose, tik įžengus 
pro pagrindinį įėjimą, iki italų marmuro ma
syvinių laiptų ir prancūzų baldų, sietynų bei vazų 
Auksinėje salėje. Pagrindiniame teatre — kur 
telpa 2,500 žiūrovų parteryje, ložėse ir keturių 
aukštų balkonuose, kiti — 1,000 gali stovėti — 
kabo milžiniškas sietynas nuo kupolctų lubų, 
Raul Soldi meniškai nutapytų. Vadovo aiškinimu, 
teatro akustika — pasaulyje garsi. Papildomai 
prie gastroliuojančių artistų-solistų, Colon 
teatras turi savo nuosavus filharmonijos orkestro, 
choro ir baleto kompaniją. Operos bei simfonijos 
sezonai trunka nuo balandžio iki lapkričio mėn. 
Vadovo pasididžiuojančiais žodžiais tariant, 
Teatro Colon tikrai yra „tarp labiausiai stulbi
nančių pastatų — apstulbinančių pastatų mieste!" 

PIETŲ AMERIKOS 
PARYŽIUJE 

STASĖ E. SEMĖNIENĖ 
Nr.6 

Per visą savaitę kasdien, kas valandą, nuo 9 vai. 
r. iki 4 vai. p.p., vyksta vadovaujami aiškinimai, 
šeštadienį — iki pusiaudienio. Vadovas pašmaikš
tavo, jog moterys ateina į operą bei koncertą pa
sirodyti savo puošniais, prabangiais, paskutinės 
mados drabužiais bei brangenybėmis, o vyrai — 
pasirodyti ir pasidžiaugti savo elegantiškomis 
moterimis! Čia pasipylė ir privačios gimnazijos 
uniformuotų moksleivių ekskursijos būrys; gim
nazistės trumpais, lyg škotiškais sijonėliais, ir 
mėlynais švarkeliais. 

Tarp visų lankytų operos rūmų; Milano La 
Scala, Paryžiaus, Londono, Metropolitan 

(New York), atmintyje žybsi, it žemčiūgas, kiek 
mažesni (1,500 sėdimų vietų). Vienos Valstybiniai 
operos rūmai savo menišku dailumu, Vilniaus 
Operos ir baleto teatre telpa 1,130 žiūrovų. O čia 
irgi atklydo prisiminimai, kai su Maryte Remiene 
lankant Costa Rica sostinėje San Jose Operos 
rūmus, džiugiai nutvieskė mus maloni naujiena, 
jog juose gastroliavo mūsų žinomas operos solistas 
Arnoldas Voketaitis (ir Pietų Amerikoje — 

Venezuela sostinėje Caracas bei kalnų mieste 
Marcaido). Aha, o anądien labai džiaugsminga 
žinia pasiekė mus, jog kitąmet — 2007 m. — 
Teatro Colon numatytas mūsų žymios pianistės 
Mūzos Rubackytės piano koncertas kartu su ope
ros orkestru. A Voketaitis yra M. Rubackytės 
agentas bei vadybininkas JAV ir Kanadoje. 

Vantage Deluxe World Travel stengiasi savo 
klientams suteikti ir kultūrinių ryšių. Tai 

dienai buvo numatyta net pora jų (iš nemažo 
sąrašo): popietė paskirta apie Argentinos eko-
nomką, o vakare — viešnagė su vakariene vietinių 
argentiniečių šeimoje. Per vienos valandos pas
kaitą (su klausimais ir atsakymais) prelegentas 
nupiešė ryškų Argentinos ekonomikos vaizdą: ją 
smarkiai veikia Brazilijos padėtis — ten šiek tiek 
subraškėjus, lyg aidas, tučtuojau atsimuša su 
neigiamomis savybėmis kaimyninėje Argentinoje. 
Argentinoje vyko labai daug demonstracijų, aibės 
perversmų, o prezidentai keitėsi greičiau už orą. 
Ar galima bent įsivaizduoti, kad per dvi savaites 
pasikeitė net... penki prezidentai?! Mes visi kone 
choru net aiktelėjome tai išgirdę, o protas vargiai 
tai suvokdamas, vos pajėgė patikėti bei „suvirš
kinti". 

7 vai. v. prisistatė vairuotojas su autobusiuku 
vežti mus į svečius. Vadovė Connie suskirstė po 
pustuzinį asmenų grupę į kiekvieną šeimą. Mūsų 
grupėje penkios moterys (viena, nešina gėlių 
puokšte, kita — saldainių dėžutę; nors Connie sa
kė to nereikia, bet, jei mes norime, tai būtų gražus 
gestas!) ir vienas vyras, važiavome kartu su kita 
grupe. Bus daugiau. 
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Socialdemokratai paminėjo 
„jungtuves" 

Politikai prakalbo apie tiesioginį 
valdymą Vilniuje 

Iš ka i rės : buvęs premjeras Adolfas Šleževičius, LSDP pirmininko pavaduotojas 
Vytenis Andriukaitis ir LSDP pirmininkas, premjeras Algirdas Brazauskas. 

Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, sausio 30 d. (ELTA) — 
Šeštadienį Vilniuje, Nacionaliniame 
dramos teatre, iškilmingai paminė
tos Lietuvos socialdemokratų parti
jos (LSDP) ir Lietuvos demokratinės 
darbo partijos (LDDP) susijungimo 
penktosios metinės. Šios partijos su
sijungė 2001 metų sausio 27 dieną. 

Iškilmėse kalbėjo LSDP pir
mininkas, premjeras Algirdas Bra
zauskas, LSDP pirmininko pavaduo
tojai Česlovas Juršėnas , Vytenis An
driukaitis ir Juozas Bernatonis. 

Į minėjimo dalyvius taip pat 
kreipėsi buvęs ilgametis Vilniaus 
universiteto rektorius, akademikas, 
LSDP garbės narys Jonas Kubilius, 
Seimo LSDP frakcijos seniūnas Juo
zas Olekas ir kiti. 

Sveikinimo žodį tarė ir valdan
čiosios koalicijos partnerės — Lietu
vos valstiečių liaudininkų sąjungos 
pirmininkė, žemės ūkio ministrė 

Kazimira Prunskienė. 
Renginyje dalyvavo buvę LSDP 

ir LDDP pirmininkai, Suomijos 
socialdemokratų atstovai. 

2001 metų sausio 27 dieną susi
jungus Lietuvos demokratinei darbo 
ir Socialdemokratų partijoms Lietu
voje gimė nauja Socialdemokratų 
partija. Sostinėje, Kongresų rūmuo
se, vykusiame bendrame partijų su
važiavime jungimosi sutar t į iš
kilmingai pasirašė buvę LDDP ir 
LSDP vadovai — C. Juršėnas ir V. 
Andriukaitis. 

Socialdemokratinės koalicijos 
garbės pirmininkas, prezidentas A. 
Brazauskas suvienytos Socialdemo
kratų partijos steigiamajame suva
žiavime buvo išrinktas šios partijos 
pirmininku. A. Brazauskas jo išrin
kimą Socialdemokratų partijos pir
mininku įvertino kaip didelę atsa
komybę ir įpareigojimą. 

Premjeras išsinarino koją 
Vilnius, sausio 30 d. (BNS) — 

Premjeras Algirdas Brazauskas, 
praėjusį savaitgalį išsinarinęs koją, 
pirmadienį neatvyko į darbą Vy
riausybėje. 

Pasak premjero atstovės spau
dai Nemiros Pumprickaitės, išnarin
ta koja Vyriausybės vadovas visiškai 
negali paeiti, todėl pirmadienį jam 
bus atliktos procedūros, ir antradie
nį 73 metų A.Brazauskas tikisi būti 
darbe. Daugiau detalių ji teigė neži
nanti. 

Dėl premjero traumos iš pirma
dienio į antradienį nukeltas Vyriau
sybės narių pasitarimas. 

Tos pačios kojos traumą A. Bra
zauskas buvo patyręs 2004-ųjų ba
landį, kai namie neatsargiai pasta
čius koją jam trūko raiščiai ir skilo 
čiurnos kaulas. 

Tuomet premjeras gydytojų ne
prašė nedarbingumo lapelio. 

Naktį traumuota koja buvo de
dama į įtvarą, dieną jis būdavo nu
imamas. 

* Gardine (Baltarusija) vyko 
tarptautinis graikų-romėnų im
tynių turnyras š io miesto savi
valdybės taurei laimėti. Puikiai ant 
imtynių kilimo kovojo Ramūnas 
Aukselis. Svorio kategorijoje iki 66 
kilogramų atletas įveikė visus var
žovus ir iškovojo aukso medalį. An
trą vietą turnyre užėmė Aldas Luko-
šaitis (84 kg). Abu atletai imtyninin
kų kelią pradėjo Joniškyje pas trene
rį Vladimirą Audicką. Šiuo metu jie 
gyvena bei mokosi Kaune, o varžy
boms juos ruošia treneris Vidas Pa
leckis. 

f Sėkmingai ITF serijos „In
ternational i Tennis Vai Gar-
dena" moterų teniso turnyrą Ita
lijoje pradėjo Lina Stančiūtė. Lie
tuvos tenisininkė pirmajame kvalifi
kacinių varžybų rate 6:3, 6:4 nu
galėjo austrę Barbarą Schwartz. 

Atkelta iš 1 psl. 
praėjusios savaitės tarybos posėdžio 
sprendimus teismui. 

A. Paulausko manymu, žmonių 
nusivylimas valdžia, demokratiniais 
institutais tik gilėja, „žmonės, kurie 
rinko ir tikėjosi tam tikro padorumo, 
šiandien nusivylę politika". 

„Ir jei mes nieko nereaguosime 
ir tik vaizduosime, kad nieko negali
me padaryti, tada atsiranda poreikis 
stiprios rankos, atsiranda kažkokių 
ypatingų įgaliojimų reikalavimas, 
reikalavimas žmogaus, kuris vienas 
pats gali pakeisti, nereikia nei tary
bų, nei Seimo, nei sutarimo paieškų. 
Mes pavojingai judam tokio mąsty
mo link", — kalbėjo A. Paulauskas. 

Vilniaus mero A. Zuoko oponen
tas konservatorius Kęstutis Masiulis 
taip pat pripažįsta, jog tiesioginis 
valdymas — kraštutinis įrankis, ta
čiau svarstytinas. 

„Jei visos priemonės išnaudotos, 
tai iš tiesų būtų neatmestina galimy
bė įvesti tiesioginį valdymą. Kai ta
rėmės visų oponuojančių frakcijų 
atstovai — mes tą galimybę taip pat 
svarstėme. Viena iš įmanomų prie
monių, bet kartu ir problematiška — 
norint įvesti tiesioginį valdymą rei
kia aktyvios Seimo pozicijos, reikia 
teismų sprendimų, kad taryba pa
žeidžia įstatymus. Iki šiol mums to
kia galimybė atrodė nereali būtent 
dėl Seimo pasyvumo. Matome, kad 
ryžto sutvarkyti korupciją visiems 
trūksta", — sakė K. Masiulis. 

To tarpu vienas Darbo partijos 
vadovų Seimo pirmininko pavaduo
tojas Viktoras Muntianas sakė ma
nąs, kad „tiesioginio valdymo įvedi
mo idėja — nereali". 

„Jei mūsų teisinė sistema tik 
tiek tegali — įvesti tiesioginį val
dymą, tai iš tiesų tą teisinę sistemą 
reikia keisti. Nereikia jokio tiesiogi
nio valdymo, o užtenka, kad politi
nės partijos atliktų savo darbą. Jei 
partijos būtų reagavusios reikiamai 
ir nebūtų pakantumo tokiems reiški
niams, kokie yra sostinės savivaldy
bėje — nereikėtų ir tokių nerealių 
idėjų svarstyti. Jei po penkiolikos 
nepriklausomybės metų sostinėje 

Turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 
75,000 JAV dolerių. 

* Dvyliktą įvartį 40-ose NHL 
reguliariojo sezono rungtynėse 
pelnė Dainius Zubrus, o l ietuvio 
Washington „Capitals" komanda 
sekmadienį namuose 2:1 nugalėjo 
Stanley taurės savininkę Tampa 
„Lightning". Be 12 įmuštų įvarčių, 
D. Zubrus šiame sezone atliko ir 15 
rezultatyvių perdavimų. Pergalingu 
įvarčiu sekmadienio rungtynėse lie
tuvis pasižymėjo trečiojo kėlinio pa
baigoje (57:40). 

* Antrąją vietą NBA Rytų 
konferencijos Centr iniame po
grupyje už imant i Žydrūno II-
gausko Cleveland „Cavaliers" ko
manda sekmadienį namuose 113:106 
nugalėjo Phoenix „Šuns". Z. Ilgaus-
kas nugalėtojams pelnė 10 taškų, po 
krepšiais atkovojo 5 kamuolius. 

reikia įvedinėti teisioginį valdymą — 
tai ko verta mūsų demokratija?" — 
svarstė V. Muntianas. 

Vieno socialdemokratų vadovų 
Seimo pirmininko pavaduotojo Čes
lovo Juršėno manymu, tiesioginio 
valdymo įvedimo sostinės savivaldy
bėje galimybė pagal Konstituciją ir 
galiojančias įstatymų nuostatas ne
būtų lengvai įgyvendinama. 

„Juo labiau žinant, kad pati pir
moji dar 1993 metais mūsų Seimo 
pralaimėta byla Konst i tuciniame 
Teisme yra būtent susijusi su tuome
tiniais bandymais įvesti tiesioginį 
valdymą Vilniaus mieste", — teigė 
C. Juršėnas. 

Nuo 1993 metų galiojantis Lai
kino tiesioginio valdymo savivaldy
bės teritorijoje įvedimo įs tatymas 
numato, jog tiesioginis valdymas ga
li būti laikinai įvedamas, jeigu „savi
valdybės taryba savo veiksmais kėsi
nasi į valstybės teritorijos vientisu
mą bei konstitucinę santvarką; rem
damasi teismų sprendimais, Vyriau
sybė konstatuoja, kad savivaldybės 
taryba šiurkščiai pažeidinėja Lietu
vos Konstituciją bei įs tatymus; savi
valdybės taryba per Vietos savival
dos įstatyme nustatytą laiką neiš-
renka mero ir nepaskiria mero pava
duotojo bei savivaldybės administra
cijos direktoriaus". 

Tiesioginis valdymas taip pat 
gali būti įvestas, jei du metų ketvir
čius iš eilės nevyksta savivaldybės 
tarybos posėdžiai, jei Vyriausioji rin
kimų komisija pakartotinių rinkimų 
į savivaldybės tarybą rezultatus pri
pažino negaliojančiais, jei savivaldy
bės taryba negali vykdyti savo įga
liojimų dėl aplinkybių, susijusių su 
nepaprastosios padėties įvedimu sa
vivaldybės teritorijoje. 

Įstatymas numato, jog pasiūly
mą laikinai įvesti tiesioginį valdymą 
savivaldybės teritorijoje dauguma 
išvardintų pagrindų Seimui teikia 
Vyriausybė. 

Seimas, pr i imdamas sprendimą 
savivaldybės teritorijoje iki 6 mėne
sių įvesti tiesioginį valdymą nustato 
naujų rinkimų į savivaldybės tarybą 
datą. 

Lietuvos kariai tapo irakiečių taikiniu 
Atkelta iš 1 psl. 
didelę įtaką tarp genčių, bet šįkart 
vengiant informacijos nutekėjimo 
apie operaciją pranešta tik joje daly
vausiantiems irakiečiams. 

Dienraščio teigimu, ši sulaikymo 
operacija sukėlė didelį Basros guber
natoriaus pasipiktinimą — jis krei
pėsi į vietos gyventojus ir pakvietė 
išeiti į gatves protestuoti prieš ne
teisėtus karių veiksmus. 

Tokį pranešimą gubernatorius 
išplatino, kai kariai atsisakė vietos 
valdžiai perduoti sulaikytus korupci
ja įtariamus pareigūnus. Neabejoja
ma, kad jie priklauso valdžioje esan
čioms partijoms. Irake vyksta polici
jos ideologizacija — pareigūnai pa
valdūs partijoms. 

Neatmetama galimybė, kad ira
kiečiai gali pasikėsinti į Basros prie
miestyje esančias karines bazes, to
dėl pastarosiomis dienomis kariai 
ėmėsi ypatingų saugumo priemonių. 

Danų batalione, kuriame tar
nauja per 50 Lietuvos karių, savait
galį buvo paskelbtas beveik aukš
čiausias — trečiasis — pavojaus 
lygis. Aukščiausias lygis yra ketvir
tas. 

Tokia padėtis bazėje, į kurią per 

LITCON-6 misijos laikotarpį nebuvo 
pasikėsinta, skelbiama itin retai . 
Koks vaidmuo jiems teko slaptoje 
operacijoje nei kariai , nei bataliono 
vadovai neatskleidžia. Tačiau jie pa
tikino, kad dėl lietuvių nekilo jokių 
problemų, jie užduotis vykdo ne
priekaištingai. Bazės vadovai pabrė
žė, kad Lietuvos kariai yra labai ge
rai paruošti, jais galima pasitikėti. 

Pasak Danijos bataliono vadovų, 
padėtis Basros regione — kontro
liuojama, tačiau tai nereiškia, kad ji 
gerėja. Tiesa, teigiamų pokyčių pa
stebėta po gruodį įvykusių parla
mento rinkimų, tačiau į valdžią atė
jus religinėms partijoms kilo didelė 
grėsmė demokratijai. 

Iki šiol į policiją daugelis pakliu
vo per pažintis arba per giminystės 
ryšius. Po karo padėtis pasikeitė — 
jauni irakiečiai ėmė mokytis Poli
cijos akademijoje. 

Lietuvos kariai tikino, kad pa
skelbta ypatingoji padėtis jiems ne
sukėlė papildomų rūpesčių. 

Tiesa, prieš pat misijos pabaigą 
kariai tikėjosi ramiai baigti savo 
darbus ir apmokyti art imiausiu me
tu čia atvyksiančius LITCON-7 bū
rio karius. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

B. Jelcin Rusijoje nepranašauja 
„spalvotų" revoliucijų 

Maskva, sausio 30 d. 
(,,Interfax7BNS) — Pirmasis Rusi
jos prezidentas Boris Jelcin tvirtina 
esąs t ikras, kad šalyje neįvyks jokių 
„spalvotų" revoliucijų. 

„Kategoriškai — ne. Pas mus 
tam nėra nei politinio, nei naciona
linio pagrindo", — pareiškė B. Jelcin 
interviu žurnalui „Itogi" savo 75-me-
čio išvakarėse. 

B. Jelcin gimė 1931 metų vasa
rio 1 dieną Sverdlovsk srities Butka 
Talicki rajono kaime. Rusijos prezi
dento pareigas jis ėjo nuo 1991 metų 
iki 1999-ųjų gruodžio 31 dienos, kai 
Naujųjų metų išvakarėse netikėtai 
paskelbė atsistatydinantis iš šalies 
vadovo posto ir savo įpėdiniu pasky
rė tuomet ne itin gerai žinomą Vla-
dimir Putin. 

J i s pažymėjo, kad permainų epo
choje dešimtojo dešimtmečio pra
džioje Rusiją pavyko sulaikyti nuo 
„kruvinos sumaišties". 

„Mes sugebėjome nueiti savo ke
lią be didelio kraujo, be pilietinio ka
ro, nors du kartus buvome ties riba 
— 91-aisiais ir 93-aisiais. Bet žmo
nėms pakako sveiko proto, valios, 
drąsos ir ryžtingumo," — sakė B. 
Jelcin. 

„Taip, be abejo, buvo klaidų, įsi
vaizdavimo neva galima įvykdyti pa
saulinius pokyčius greitai, vienu už
simojimu... per akimirką visko iš
spręsti nepavyko. Bet dėl svarbiau
sio dalyko, eidami nuo totalitarizmo 
prie normalios, sveikos, civilizuotos 
valstybės, mes viską padarėme tei
singai", — mano B. Jelcin. 

J i s taip pat neabejoja, kad šalies 
vyriausybė užėmė teisingą poziciją 
dėl separatistų Čečėnijoje: „Mascha-
dov ir jo aplinkos tikslas buvo ne 
laisva Čečėnija, o įvesti fundamenta
lizmą Kaukaze, sukurti teroristinę 
valstybę Rusijos viduje". 

Šitai, B. Jelcin nuomone, pa
tvirtino tai, kad kovotojai užpuolė 
Dagestaną 1999 metais, pažeidė 
Chasavjurt susitarimus. 

Šiandien, įsitikinęs B. Jelcin, ša
lis toliau eina į priekį. 

„Džiaugiuosi, kad nesuklydau 
pasirinkęs Vladimir Putin. Supra
tau: veržliai besivystančiai Rusijai 
reikia jauno prezidento. Stengiausi 
surasti tą, kuriam laisvės, rinkos 
idealai, suvokimas, kad būtina eiti į 
priekį drauge su civilizuotomis ša
limis, būtų svarbiausios vertybės", 
— sakė B. Jelcin. 

„Ir dar maniau, jog svarbu, kad 
šis žmogus turi tvirtą valią, gali būti 
valstybės šerdis. Vladimir Vladimi
ro vič tai turi. Rusijos gyventojai pa
juto jėgą ir išrinko Putin preziden
tu", — pridūrė jis. 

B. Jelcin pažymėjo, jog, jo many
mu, stipri prezidento valdžia yra Ru
sijos stabilios raidos garantija. 

„Aš tvirtos rankos, stiprios pre
zidento valdžios šalininkas. Be šios 
tvirtos šerdies mūsų didžiulė šalis 
subyrės. Nepamirškite mums atite
kusio palikimo iš SSRS — Rusijos 
nacionalinės teritorinės struktūros, 
kuri yra kaip lėtojo veikimo bomba. 
Nors kiek susilpnėjus centrui, sepa
ratistų nuotaikos sustiprės", — ma
no pirmasis šalies prezidentas. 

Pirmasis Rusijos prezidentas 
papasakojo žurnalui „Itogi" savo na
mų naujienas, pranešė, kad „turi jau 
du provaikaičius". 

J is papasakojo, kad pastaruoju 
metu daug skaito, o štai rašyti ^nu
siteikimo nėra". 

Tuo tarpu ankstesnės publikaci
jos jam atneša neblogas pajamas: 
„Aš išleidau tris knygas, jos pers
pausdintos 60-yje šalių. Iš to aš ir 
maitinuosi. Kitokių pajamų, išsky
rus pensiją ir honorarus, neturiu". 

Suomių „tautos motina" išrinkta 
antrajai kadencijai 

Hels ink i s , sausio 30 d. 
(AFP/BNS) — „Tautos motina" vadi
nama Suomijos prezidentė Tarja Ha-
lonen sekmadienį buvo perrinkta an
trajai šešerių metų kadencijai — už 
ją balsavo 51.8 proc. šia teise pasi
naudojusių rinkėjų. 

„Gerieji žmonės, ačiū jums, 
drauge mums pavyko", — pergalės 
šventės metu sakė T. Halonen, kuri 
buvo susisukusi į 20 m ilgio raudoną 
šaliką ir laikė rožių puokštę. 

„Ačiū, jog perdavėte žinią, kad 
suomiams geriausia šalis yra tokia, 
kurioje niekas nepaliktas nuošalyje, 
kuri yra demokratiška ir kurioje 
viešpatauja socialinis teisingumas", 
— sakė prezidentė. 

Jos varžovas, konservatyvios 
Nacionalinės koalicinės partijos 
kandidatas Sauli Niinisto savo pra
laimėjimą pripažino gerokai anks
čiau negu buvo paskelbti gautiniai 
rezultatai, kurie išsklaidė visas abe
jones, kad jis buvo įveiktas nedidele 
balsų persvara. 

Buvęs finansų ministras S. Ni
inisto atrodė pasmerktas pralaimėti 

po praėjusią savaitę atliktos apklau
sos, kuri rodė, kad už T. Halonen tu
rėtų balsuoti iki 55 proc. rinkėjų. Ta
čiau iki rinkimų likus kelioms die
noms, T. Halonen persvara sumažėjo 
iki poros procentų — už ją ketino 
balsuoti 51 proc. rinkėjų, o už S. Ni
inisto — 49 procentai. 

T. Halonen, kuri yra pirmoji mo
teris, tapusi Suomijos prezidente, 
dar kartą sugebėjo mobilizuoti savo 
šalies rinkėjas, sako stebėtojai. 

„Prieš šešerius metus buvau pir
moji moteris prezidentė, o šįkart esu 
pirmoji perrinkta moteris preziden
tė", — šypsodamasi sakė T. Halonen. 

Suomijos politikos žinovai pri
pažino, kad klydo, kai po pirmojo 
rinkimų rato, kurio metu S. Niinisto 
laimėjo tik 24.1 proc. balsų, T. Ha
lonen pergalę laikė savaime supran
tamu dalyku. 

T. Halonen pareiškė pagarbą sa
vo varžovui ir sakė, kad jis vykdė 
„gerą rinkimų kampaniją". 

Dalykiška T. Halonen sekmadie
nį sakė, kad pirmadienio rytą „tie
siog grįš į darbą". 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos vyriausybė nurodė lai

kinai uždaryti kai kuriuos didelius 
pastatus, baimindamasi, kad nepa
sikartotų savaitgalio tragedija, per 
kurią žuvo 67 žmonės. Didžiausia 
nelaimė Lenkijoje per beveik du de
šimtmečius įvyko po to, kai pietinia
me Chožov mieste šeštadienį įgriuvo 
parodų paviljono, kur vyko tarptau
tinė balandžių paroda, stogas. Ug
niagesiai ir policija tvirtina, kad 
prieš šešerius metus statyto pastato 
stogas įgriuvo nuo sniego svorio, ta
čiau vienos iš paviljono savininkių 
atstovai teigia, kad sniegas nuo sto
go buvo reguliariai valomas. Kol kas 
neaišku, kiek pastatų, daugiausia 
parodų rūmų ir plokščią stogą turin
čių prekybos centrų, buvo uždaryta. 

LONDONAS 
Baltieji rūmai tikisi, kad jų 

partneriai Europoje užims tvirtą po
ziciją dėl pagalbos Palestinos savi
valdai, jei į valdžią ateis radikalus 
islamistinis judėjimas „Hamas", 
pareiškė JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice. Ji kalbėjosi su 
žurnalistais lėktuve pakeliui į Lon
doną, kur įvyks vadinamojo Arti
mųjų Rytų diplomatinio ketverto po
sėdis. Į šį ketvertą, be JAV, įeina 
Jungtines Tautos, Rusija ir Europos 
Sąjunga (ES). C. Rice priminė, kad 
ES ir JAV priskiria judėjimą „Ha
mas" prie teroristinių organizacijų. 
Pasak jos, „neįmanoma remti taikos 
derybų partnerio, kuris nepripažįsta 
kito partnerio teisės egzistuoti". ES 
yra didžiausia Palestinos savivaldos 
rėmėja. 

VIENA 
Naftą eksportuojančių valstybių 

organizacija (OPEC) turėtų pasi
rengti naftos gavybos antrąjį šių me
tų ketvirtį sumažinimui, nes naftos 
rinka bus persotinta, įspėja Vene
suelos energetikos ministras Rafael 
Ramirez. Pasak minsitro, kovo mė
nesį OPEC turėtų sumažinti gavybą 
maždaug 2 mln. barelių per dieną. 

/ * ' hrii 

Tačiau Venesuelos nuomonė šiuo 
klausimu yra visiškai priešinga kitų 
svarbių OPEC narių, įskaitant Sau
do Arabiją, nuomonei. Saudo Ara
bijos naftos minis t ras Ali an-Nuaim 
kiek anksčiau teigė nematąs jokių 
paskatų mažint i gavybą. J a m antri
na Nigerijos, Alžyro, Kuveito, JAE ir 
Indonezijos atstovai. 

RYGA 
Rygos apygardos teismo posėdy

je pirmadienį prokuroras paprašė 
sukčiavimu kal t inamam buvusiam 
Latvijos sveikatos apsaugos minist
rui Aris Auders skirti penkerių metų 
laisvės a tėmimo bausmę be turto 
konfiskavimo. Prokuroras Maris Le-
ja per šalių ginčus sakė, jog nekon
statuota aplinkybių, sušvelninančių 
A. Auders kal tę . Jo kaltę sunkinan
čios aplinkybės — piktnaudžiavimas 
tarnyba ir pasinaudojimas bejėgiška 
pacientų būkle. Prokuroras sakė, A. 
Auders sąmoningai apgaudinėjo pa
cientus, žinodamas, kad valstybė vis 
viena apmokės operacijas. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Sekmadienį Irake per pakelėje 

padėtos bombos sprogimą ir po to ki
lusį apšaudymą buvo sunkiai su
žeisti televizijos ABC žinių vedėjas 
Bob Woodruff ir operatorius Doug 
Vogt. Sprogimo metu jie kar tu su 
Irako armijos daliniu irakiečių auto
mobiliu važiavo netoli Taji, esančio 
šalia Baghdad. Po sprogimo automo
bilis buvo apšaudytas iš automatų. 
Abiem vyrams sužeistos galvos. Ira
kas ir toliau tebelieka pavojingiau
sia vieta žurna l i s tams. Komiteto 
žu rna l i s t ams apsaugoti duomeni
mis, nuo 2003 metų kovą pradėto 
JAV vadovaujamo karinio įsiveržimo 
Irake žuvo 60 žiniasklaidos atstovų. 
Mažiausiai 41 iš jų buvo irakietis. 

JAV biudžeto difcitas šiais, rug
sėjo 30 dieną pasibaigsiančiais fi
nansiniais metais turėtų išaugti iki 
337 mlrd. JAV dolerių, prognozuoja 
Kongreso biudžeto tarnyba (CBO). 
2005 finansiniais metais de-ficitas 
buvo 319 mlrd. JAV dolerių. Dalis ži
novų prognozuoja, kad šiemet defici
tas bus kur kas didesnis, negu prog
nozuoja CBO, ir gali viršyti 400 
mlrd. JAV dolerių. 
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www.atlanticexpresscorp.com 
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AR LANTANĄ NUODINGA? 

Zatianykštis 
•jwi> 

KAS GI TAS „JERONIMAS"? 
Gavome laiškelį iš Rochester, 

NY, kuriame skaitytoja rašo: „Mano 
bičiulė turi Jums klausimą, tik ne
drįsta parašyti, taigi, talkinu jai. 

Iš Lietuvos gavo gyvą augalą, 
vardu .Jeronimas". Ant palangės 
gražiai auga. Jai sakė, kad vaista
žolė. Norėtų žinoti anglišką pavadi
nimą". 

Atsakymas . Visų pirma pri
menu visiems savo skaitytojams, 
kad* „drįstų" parašyti savo klausi
mus apie augalus — tiek kamba
rinius, tiek darželinius. Kiek tik 
įmanoma, stengsiuosi atsakyti. Kaip 
kitaip galime ką nors sužinoti, jeigu 
„nedrįstame klausti"? 

O dabar — susipažinkime su tuo 
„paslaptingu Jeronimu"... 

Iš tikrųjų tai pelargonijos rūšis, 
vadinama kvapioji pelargonija kaip 
ir kitos snaputinių augalų šeimos 
narės , pr iklausant i Geraniaceae 
šeimai. Angliškai pelargonija vadi
nasi „Geranium", lot. Pelargonium 
(kvapioji — Pelargonium graveo-
lens). 

Šioje gentyje yra daugiau kaip 
350 rūšių ir vis išvedama naujų 
atmainų. Jų tėvynė — Pietų Afrika, 
kur pelargonijos auga, kaip neaukšti 
krūmokšniai, žinoma, žaliuojantys 
visus metus. Tiek Lietuvoje, tiek 
vėsesnėse Amerikos valstijose pe
largonijos neiškenčia žiemos šalčių 
ir pranyksta su pirmosiomis šal
nomis, todėl, norint jas išlaikyti iki 
kito pavasario, būtina įnešti į šil
domą patalpą. 

Šiame krašte pelargonijos dau
giausia auginamos lauke ir laikomos 
vienametėmis gėlėmis. Tačiau yra ir 
kambarinių pelargonijų, kurių žie
dai dar stambesni, ryškesni. Tarp 
tokių ir Jūsų minimas Jeronimas. 

Kodėl augalas, paprastai vadi
namas pelargonija, tapo Jeronimu? 
Greičiausiai dėl jo šeimos pavadini
mo — Geraniaceae. Mūsų liaudis 
mėgo ir mėgsta kitų kalbų žodžius 
„sulietuvinti", tad visai natūralu, 
kad iš šeimos pavadinimo išvestas 
Jeronimas (angį. „Geranium", jeigu 
tartume „lietuviškai", irgi panašiai 
galėtų skambėti). 

Ar Jeronimas vaistažolė? 
Niekur neteko rasti, kad Jeroni

mas būtų priskiriamas vaistiniams 

auga lams . Tačiau jo lapai labai 
stipriai, bet mums maloniai kvepia, 
o to kvapo nepakenčia uodai, todėl 
Amerikoje dažnai rekomenduojamas 
auginti verandose, balkonuose ir arti 
prie namų būtent dėl šios jo savybės. 
P a t r y n u s odą šio augalo lapais, 
uodai nepuola. 

Kokia jo priežiūra? 
Kaip ir kitos pelargonijos, Jero

nimai mėgsta daug šviesos, daug 
drėgmės ir gerą žemę. Auginant 
kambaryje Jeronimas dažnai ištįsta 
— stiebas pasidaro laibas, linksta į 
visas puses, o lapai reti. Jeigu ne
gauna pakankamai saulės — nežydi 
(beje, Jeronimas neauginamas dėl 
žiedų, kurie, palyginti su kitų pe
largonijų žiedais, nežymūs; jis augi
namas dėl kvapnių lapų). Būtina 
augalo pagrindinio stiebo ir atža
lėlių v i r šūnes dažnai nuskabyti, 
nugnybant vos pradėjusius kaltis 
naujus lapelius. Tuo būdu augalas 
pradės šakotis: iš pažeistos vietos 
išleis 3—4 šakeles; kai tos paaugs, 
„operaciją" pakartot i , kol išaugs 
gražus, tankus , kompaktiškas Jero
nimas. 

Lengva padaugint i 
Jeronimas, kaip ir kitos pelar

gonijų rūšys, dauginamas auginiais, 
kurie pjaunami pavasarį arba va
sarą. Nupjauti auginiai sudedami į 
indą, apvožiami stiklu ir paliekami 
per naktį. Truputį apdžiūvę, augi
niai sodinami į drėgną žemę ar smėlį 
(galima pamerikti ir į vandenį — kai 
išaugs šaknelės, pasodinti į žemę). 
Lais tant stengtis nesudrėkinti lapų. 
Auginiai greičiau išleidžia šakneles, 
jeigu vazonėlį apvožiame stiklainiu. 
Kai Jeronimas pradės leisti naujus 
lapus, bū t ina pakar tot i aukščiau 
duotą patarimą ir vis juos nuska
byti, kad augalas būtų ne toks 
„išbėgęs", tankus, gražiai nuaugęs. 

Kenkėjai 
Kai kalbame apie augalus, anks

čiau a r vėliau kalba nukrypsta į ken
kėjus. J ų negalime išvengti nei kam
baryje, nei darže, nei darželyje. Pe
largonijas (Jeronimus) dažniausiai 
puola baltasparniai (whiteflies) ir 
amara i (aphids). Apie kambarinių 
augalų kenkėjus, įskaitant čia pami
nėtus, j au rašiau anksčiau. 

Pasitaiko, kad auga
lo ūgliai pajuoduoja. Tai 
reiškia, kad jam per šal
ta ir žemė per drėgna — 
būtina perkelti į šiltesnę 
ir šviesesnę vietą, tru
putį mažiau laistyti. 

Jeigu lapai nublun
ka, ūgliai ištįsta, augalui 
per karšta, reikia vėses
nės vietos ir būtinai nu
skabyti šakelių viršūnė
les, kad sutankėtų. Jeigu 
tai daryti jau per vėlu, 
augalas per daug išaugęs 
ir linksta, galima į žemę 
įsmeigti pagaliuką ir Je
ronimą pririšti. Čia ver
ta palaukti, kol atsiras 
auginių ir juos pasodin
ti, kad išsiaugintumėte 
naujų augalų. 

Klausimas. Ant saulėtos pa
langės turiu gražiai žydinčią lan
taną. Atsinešiau rudenį iš darželio ir 
kažkaip išsilaikė iki dabar. Leidžia 
vis naujus ūglius ir žydi gražiomis, 
įvairiaspalvėmis, plokščių žiedų 
kekėmis. 

Neseniai apsilankė viena drau
gė ir tiesiog išsigando: kaip aš galiu 
kambaryje auginti tokį nuodingą 
augalą! Mūsų namuose nėra nei 
vaikų, nei naminių gyvuliukų, tai 
nematau, kam jis galėtų pakenkti, 
nors ir tikrai būtų nuodingas. 
Parašykite truputį apie lantanas. 

Atsakymas. Lantaną (ir angliš
kai ir lotyniškai taip pat vadinasi) 
yra verbeninių {Verbanaceae) šei
mos augalas. Gentyje apie 150 rū
šių. Šiltame klimate lantanos auga 
ir žydi visus metus, kaip daugia
metis atogrąžų krūmelis (tėvynė 
Afrika ir Pietų Amerika). 

Jūs, be abejo, auginate ameri
kinę lantaną {Lantaną camara). Šio 

augalo žiedai labai įdomūs: kai tik 
išsiskleidžia, būna oranžiniai, po to 
pagelsta, parausta , kartais pasidaro 
violetiniai. Kambariuose lantanos 
žiemos metu paprastai „ilsisi". Jeigu 
jūsiškė žydi, matyt turi pakankamai 
saulės ir priežiūros. 

Jūsų draugė sakė tiesą: lantaną 
yra nuodingas augalas — visos jo 
dalys, tačiau, stovėdamas ant palan
gės, ar augdamas darželyje, tikrai 
niekam nepakenks . Jeigu turė
tumėte mažų vaikų ar naminių 
gyvuliukų, nepatarčiau lantanos au
ginti, nes niekuomet nežinome, kada 
kas sumanys jo „paragauti". Įdomu, 
kad šio augalo žiedus lauke labai 
lanko drugeliai, gardžiuojasi saldžiu 
jų nektaru ir, atrodo, jiems lantanos 
nuodai nekenkia. 

Kaip ir dažnai, net su nuodin
gais augalais atsi t inka, Amerikos 
indėnai var todavo lantanos lapų 
arbatą kaip kraują st iprinantį 
gėrimą, tačiau to tikrai nepatarčiau. 

VAISTINIAI AUGALAI 
Nepaisant pažengusios medici

nos mokslo, daugelis tebesidomi 
vaistiniais augalais ir juos labai 
vertina (turbūt tas susidomėjimas 
mums atliepia iš senovės, kai kito
kių vaistų nebuvo ir reikėdavo pa
sikliauti vaistinių augalų „malone"). 
Jeigu nueisime į kiniečių, japonų, 
apskritai įvairių Azijos tautų par
duotuves, rasime daugybę keistų 
„gyduolių", kurių veiksmingumą 
parduotuvės savininkai ne tik giria, 
bet tiesiog užtikrina. Tokioms „gy
duolėms", gaminamoms ne tik iš 
augalų, bet ir iš įvairių gyvūnų or
ganų, kaulų ar kitų kūno dalių, nie
kuomet netrūksta pirkėjų. 

Ne tik tautinių mažumų parduo
tuvėse yra visokių arbatėlių, žolelių 
ir kitokių augalinių „vaistų". Ne visi 
jie veiksmingi, bet ir nekenksmingi, 
nes pardavinėti, bent viešai, būtų 
draudžiama. Augalinio pobūdžio 

vaistų ar vitaminų galima rasti ir 
didžiosiose maisto parduotuvėse bei 
vaistinėse, tačiau gauname nemažai 
klausimų apie vaistažoles ir kaip jas 
savo darželyje užsiauginti. 

Nors jokiu būdu nesakome, kad 
reikia visas ligas gydyti tik žole
lėmis, bet visgi jos kar ta is yra 
veiksmingos. Be to, vaistažoles, kaip 
ir prieskoninius augalus, įdomu au
ginti, nes tai mus kažkaip priartina 
prie senovės medicinos ištakų, prie 
močiučių ir žiniuonių, kurios pažino
jo vaistažoles, j a s rinkdavo laukuo
se, miškuose ir pievose, džiovindavo 
ir vartodavo. 

Kitose skiltyse stengsiuosi at
sakyti į skaitytojų klausimus ir šiek 
tiek parašyti apie vaistažoles. Jų 
sėklų galima gauti per įvairius 
daržininkų katalogus arba rasti ir 
sėklų parduotuvėse. 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

O'HARE CLEANING AIRCRAFTS 
$8.00/8.50 ON START 

PERMANENT JOB FOR LEGAL 
ONLY. VVITHOUT ENGLISH O.K. 
CALL SVETLANA (630) 286-7395 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevičius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 
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KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 
GLOBOS NAMAI 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 

Iš Panevėžio apskrities Visuo
menės sveikatos centro gauta infor
macija, kad į Infekcinę ligoninę 
pirminei diagnozei paguldyti šeši 
vaikai iš Panevėžio kūdikių ir vaikų 
globos namų. Buvo įtarta, kad jie 
susirgo virusiniu užkrėtimu, grei
čiausiai susietu su mityba. 

Patikrinus kūdikių ir vaikų glo
bos namus, nustatyta, kad pažei
džiamas „maisto higienos" kodas. 
Reikalavimai smulkiai išdėstyti: vir
tuvėje ventiliacija netinkama, todėl 
atidaromi langai ties gamybiniais 
stalais; languose nėra išimamų tink
lelių; virtuvėje skraido musės; yra ir 
daug kitų pažeidimų. Po inspektorių 
apsilankymo įsakyta, kad pažeidi
mai turi būti sutvarkyti per tris mė
nesius, tik kaip tą atlikti, jei pinigų 
pagerinimams nėra... 

Autobusu iš Vilniaus į Pane
vėžio onkologijos centrą išvažiavau 
susitikti ir pasirašyti Lithuanian 
Mercy Lift (LML) Krūtų vėžio pa
tikrinimo akcijos darbo sutartį su 
Panevėžio ligoninės vyr. gydytojo 
pavaduotoja dr. Ramune Paliokaite. 
Pietaujant pasiteiravau, ar galėtų 
nuvežti į vaikų globos namus? Ji 
mane ten palydėjo, nes pati ten dir
bo kaip pediatrė. 

Didingas pastatų korpusas, įva
žiuojant į Panevėžio pakraštį. Susi
tikau su administracijos darbuoto
jais, direktoriumi dr. Sigitu Juodze
vičiumi. Sužinojau, kad namuose 
gyvena vaikai nuo 3 mėn. iki 18 
metų. Iš 143 vaikų tik du iš vienos 
šeimos, žuvusių tėvų našlaičiai, o 
visi kiti palikti Dievo valiai arba 
atimti iš girtuoklių, nesirūpinančių 
savo vaikais tėvų, iš asocialių šeimų, 
iš močiučių, kurioms pavesta vaikus 
auginti, kai tėvai išvyksta į užsienį 
uždarbiauti, bet nesirūpina savo 
vaikų išlaikymu, o senos močiutės 
nebeturi jėgų. Girtuokliams tėvams 
atimtos teisės net savo vaikus ap
lankyti, nes tai sukelia sumaištį ra
mioje gyvenamoje aplinkoje — kai 
kurie vaikai net nenori matyti savo 
tėvų, prisimindami gyvenimą jų 
namuose. 

Aplankėme kūdikių namus, kur 
priežiūra yra nuostabi. Vaikučiai 
užimti, švarūs, visur tvarka. Vienoje 
lovelėje guli trijų mėnesių kūdikis su 
išvarža ant nugaros. Motinąjį paliko 
ir net nelanko. Kitas, 18 mėnesių 
amžiaus, beveik aklas. Taip gimė dėl 
jo motinos infekcijos. Kitas ne
išnešiotas turi raidos problemą, 
reabilituoja. O mums kalbant, tyliai 
atėjo vienas 3 metų berniukas ir 
prisiglaudė, po to apsisuko ir nuėjo 
atsisėsti į savo kėdelę. Po kiek laiko 

apisprendė vėl grįžti. Šį kartą ap
kabino mane. Paglosčiau, pamy
lavau ir visi trys išėjome, besišluo-
stydami ašaras. Ko tiems vaikams 
labiausiai reikia, tai meilės: iš jų pri
imti ir jiems duoti. 

Pastatas gražiai sutvarkytas iš 
lauko, nudažytas baltai su geltonais 
rėmais. Tai atliko viena švedų lab
daros organizacija. 

Ėjome į kitą pastatą. Ten tuš
čia, nes vaikai mokykloje, kuri yra 
visai arti namų. Drausminga tvarka, 
gyvena šeimyniškai. Vaikai yra 
vaikai, net globos namuose: kai kur 
ant sienų kabo krepšinio žvaigždžių 
ar žymių dainininkų plakatai. 

Atskiram pastate yra skalbykla, 
tokia pat kaip visur Lietuvoje: senos 
mašinos atlieka skalbimo funkciją. 
Paklodės yra lyginamos ilgais lygin
tuvais, prie kurių dirba dvi moterys. 
Jau dabar ir Lietuvoje kai kurios 
įstaigos pasinaudoja skalbyklų 
paslaugomis. 

Įeiname į virtuvę, kur tris kar
tus per dieną ruošiamas maistas 143 
vaikams. Langai ir sienos aprasoju
sios, tiesiog teka vanduo, nes nebe-
atidarinėja langų. Diena karšta, 
patalpa dar karštesnė — kaip pirty
je. Ventiliacija neveikia, nors šaldy
tuvai nauji, veikia gerai. Moteris 
minko vaikams bandeles, ruošiasi 
kišti į orkaitę. Daug maisto: maišas 
bulvių, morkų, kopūstų, pomidorų, 
agurkų ir kitokių daržovių. Ištisus 
metus daug maisto aukoja vietiniai 
verslininkai ir aplinkiniai ūkinin
kai. Tai palengvina maitinti tokį di
delį būrį vaikų ir visą parą su jais 
dirbančius žmones. 

Prieš išvykstant į Lietuvą, iš 
Ohio valstijos skambino moteris. Ji 
pasakojo, kad 92 metų amžiaus jos 
teta mirė ir prašė vykdyti testamen
tą, į kurį buvo įrašyta ir Lithuanian 
Mercy Lift, o tuo pačiu — mano pa
vardė. Teta Lietuvos nemačiusi. 
Gimė ir augo tėvo žvejo lietuvių 
šeimoje Nova Scotia, tačiau pamilo 
kraštą, kurio niekada nematė. Po 
pasikalbėjimo telefonu nutarėm, kad 
12,000 dol. palikimą būtų geriausia 
skirti vaikų globos namams. 

Tuo tikslu kalbėjausi su Al
gimanto Bandos vardo (vaikų namų 
steigėjo) kūdikių ir vaikų globos na
mų šeimininkais. Prieš tai buvau 
aplankiusi ir keletą kitų panašių 
namų kituose miestuose, bet Pane
vėžyje veikiantys man paliko tei-
giamiausią įspūdį. Po ilgesnio susi
rašinėjimo pavyko susitarti su na
mais, į kurių sąskaitą pervesti 
23,119.74 litai. Remonto darbai bu
vo atlikti, kai vaikai vasarą sto-

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Eigin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrcve: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

ligos 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127 th St Ste 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Gocd Samaritan, Central DuPage, 
Edward ir Elmhurst ligoninėms. 

Vidaus ligos 

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

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDA3J.NEMICKAS,M.D. 
KARLXX0GAS-9RDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Akių ligų specialistai 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių iigos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuvėms sutvarkys dantis už poetnamą karną. 
Susitarimui kabėti angiskai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Kūdikiu ir vaiku namuose švenčiama Vaiku gynybos diena 
Pranės Siu'.ienf-, " ' j o t M u k o j 

vyklavo. 
Visame pasaulyje birželio 1 d. 

minima Vaikų gynybos diena. 
Kvietimą dalyvauti minėjime gavau 
iš Algimanto Bandos vardo kūdikių 
ir vaikų globos namų direktoriaus 
dr. S. Juodzevičiaus. Jau žinojau, 
kad mokytojos ir auklės ruošia pro
gramą, pritaikytą parodyti vaikų 
talentus. Jos siuvo drabužius, kos
tiumus, ruošė plakatus, dekoracijas. 
Vaikai uoliai ruošėsi programai, nes 
jiems pasakyta, kad atvyks ypatingų 
svečių. 

Iš autobusų stoties mus paėmė 
vairuotojas. Šventei pasiruošti pa
dėjo 11 praeitų metų namų abitu
rientų. Jie gražiai mus sutiko ir 
nusivedė prieš programą išgerti ar
batos. Dar buvo atvykę keletas, jau 
peržengusių per 20 metų amžiaus 
slenkstį. Buvau sužavėta jų gražiu 
elgesiu. Visi lanko aukštesnes mo
kyklas, visi gerai mokosi. Tai buvo 
visai kitoks vaizdas, negu tas, kurį 
nušviečia žmonės, aplankę vaikų 
globos namus. 

Užkalbinau vieną vaikiną. Pa
klausiau, kaip jis pateko į vaikų glo

bos namus. Jis pasakojo, kad ligo
ninėje, kurioje gimė, teko išbūti 3 
mėnesius, nes niekas jo nenorėjo. 
Pagaliau atvežė į šiuos namus, kur 
išgyveno 18 metų. Čia jo namai, čia 
jis švenčia visas šventes, nes nežino 
net kas jo tikroji šeima. Čia buvo 
priglaustas, šiltai gyveno, buvo pa
valgęs ir aprengtas. Nieko kito ne
reikėjo. Dabar Klaipėdos universi
tete esąs jau antrus metus, studijuo
ja sociologiją. Dažnai aplanko na
mus, pabendraja su juose dar tebe
gyvenančiais vaikais ir jaunuoliais. 
„Turiu vieno kambario butelį Klai
pėdoje. Kol studijuoju, valdžia moka 
500 litų į mėnesį ir man vienam 
užtenka. Nerūkau, negeriu," — pa
sakojo jis. 

Ratelius ėjo, šoko ir dainavo 
berniukai, mergaitės. Vyresnieji vai
dino. Tarp susirinkusių svečių buvo 
ir sveikatos apsaugos ministras Žil
vinas Padaiga, Panevėžio apskrities 
bei savivaldybės nariai, rėmėjai, 
talkininkai. 

Pranė Šlutienė 
LML Sveikatos švietimo 

programų direktorė 

http://www.illinoispain.com
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„KUGELIO BALIUS" _ 
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 

MUZIEJUJE 
Balzeko lietuvių kultūros muzie

jus pradeda savo 40-ties metų jubi
liejaus švenčių sezoną ir maloniai 
kviečia Jus ir Jūsų šeimą į „Kugelio 
balių". Kugelis — tradicinis lietuvių 
valgis. Jo receptas yra įtrauktas į 
lietuvių kulinarijos palikimo fondą. 
Tradicine lietuvių virtuvė susifor
mavo amžių bėgyje, veikiama kul
tūrinių kontaktų su kaimyninėmis 
šalimis. Kugelis — tarkuotų bulvių 
plokštainis — atėjo iš vokiečių virtu
vės. Bulvės pasirodė Lietuvoje paly
ginti neseniai, XVIII amžiuje, ir iš 
karto buvo lietuvių pamėgtos. Bulvės 
tapo antrąja lietuvių duona. Dauge
lis skanių — lietuviškų patiekalų 
yra* gaminami iš bulvių. Tačiau vie
nas populiariausių yra kugelis. 

Atvykite į Balzeko lietuvių mu
ziejų linksmai ir „skaniai" popietei! 
Ragaudami patiekalus, maloniai 
leisite laiką, klausydami lietuvių 
liaudies muzikos įrašų, išleistų JAV 
po Antrojo pasaulinio karo. Muzie
jaus Muzikos archyvuose saugomose 
plokštelėse įamžintas išeivijos lietu
vių dainininkų, vokalinių ir instru
mentinių ansamblių, chorų menas. 
Dažnai sakoma, jog Lietuva yra 
dainų šalis. Lietuvių liaudies daino
se išsakytos visos mintys, atspin
dėti visi gyvenimo įvykiai bei darbai. 
Turtinga tauta turėdama tokį ne
išsemiamą dainų šaltinį. Apie lietu
vių dainos grožį yra pasisakę dauge
lis žymių rašytojų ir mokslininkų, jų 
tarpe J. Goethe bei V. Hugo. Ame
rikiečių rašytojas Robert Paine rašė: 
„Lietuvių dainos pačios dainuojasi ir 
tiktai prašosi, kad joms būtų leista 
dainuotis. Užtikęs jas, nustembi ir 
vos gali patikėti, kad dar yra tokių 

tobulų dainų. Jos gražios ir tyros, 
primityviai orios, pranokstančios 
viską, ką aš randu Vakarų literatū
roje, išskyrus ankstyvąsias Graikijos 
salų gyventojų dainas. Atrodo, kad 
jos buvo parašytos pasaulio aušroje 
ir dar teberasoja"'. (Pratarme lietu
vių liaudies dainų antologijoje „The 
Flovvering Lime", New York, 1964). 

„Kugelio baliuje" iš įrašų skam
bės lietuvių liaudies dainos, kurias 
atlieka Aliodija Dičiūtė-Trečiokas, 
Adelė Nycienė ir Onos Miliauskaitės 
duetas, kvartetas „Dvi mamytės ir 
dvi dukrytės", moterų sekstetas „Ži
buoklės", vyrų kvintetas „Baltija", 
New York vyrų kvartetas „Aitvarai", 
Cleveland ir New York vyrų oktetai, 
ansambliai „Dainava", „Rūta", 
Čikagos moterų choras „Alice Step-
hens Singers", Hamiltono mergaičių 
choras „Aidas", Pupų dėdė ir dėdie
nė, Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis „Sodauto" ir kt. 

Lietuvių tautiniai šokiai atėjo iš 
gilios senovės, ritminiu judesiu iš
reikšdami džiaugsmą ir liūdesį, imi
tuodami kasdienius darbus ir apei
gas. Būdinga, kad lietuvių vyrai ne
turi karo šokių. Merginų šokiai yra 
lyriški, svajingi; vyrų — linksmi, 
žaismingi; mišrieji — gyvi, ugningi. 
Lietuvių liaudies šokius atliks tau
tinių šokių grupė „Lietuvos Vyčiai" 
(vadovė Lidija Ringienė); taip pat 
skambės lietuvių liaudies šokių 
muzika atliekama J. Švedo tautinio 
ansamblio, lietuvių ir Adam Jeza-
vitas orkestrų, akordeonisto Kazio 
Daubaro, Stuttgart pučiamųjų or
kestro ir kt. 

Undinė Uogintaitė 

UŽSIENIO LIETUVIAI 
SKATINAMI STUDIJUOTI 

TĖVYNĖJE 
Užsienio Lietuvių rėmimo cen

tras skyrė 118 stipendijų užsienio 
lietuvių studijoms Lietuvos aukšto
siose mokyklose. 

Jaunimas iš etninių Lietuvos 
žemių, esančių Baltarusijos, Len
kijos sudėtyje, bei tremtinių vaikai 
noriai renkasi studijas lietuvių 
kalba. J Lietuvos aukštąsias mokyk
las studijuoti a tvykstantys mūsų 
tautiečiai finansinės paramos, be 
kurios jų studijos būtų sunkiai įma
nomos, sulaukia kasmet. Daugiausia 
gavusių paramą yra iš Lenkijos (73) 
ir Baltarusijos (29). Mažiau iš Ru
sijos (11) ir Latvijos (5). Populiariau
sias tarp studijoms atvykstančių 
tautiečių yra Vilniaus universitetas 
(51), mažiau populiarūs Vilniaus 
pedagoginis (22) ir Vytauto Didžiojo 
(10) universitetai, Lietuvos kūno 
kultūros akademija (9). 

Užsienio Lietuvių rėmimo cen
t ras siekia supažindinti užsienio 

lietuvių bendruomenes su studijų 
sąlygomis ir galimybėmis Lietuvoje, 
skatinti bei užtikrinti finansinę pa
ramą užsienyje gyvenančių lietuvių 
studijoms Lietuvos aukštosiose mo
kyklose. „Nuo šių metų planuojame 
išplėsti savo veiklą plačiau prisidė
dami prie „protų susigrąžinimo": pa
dėti tiek šiuo metu užsienyje dir
bančių lietuvių mokslininkų žinių, 
patirties perkėlimui į Lietuvą, tiek ir 
jų pačių grįžimui ir integracijai į 
Lietuvos mokslo centrus bei aukš
tųjų technologijų įmones", — teigia 
Užsienio Lietuvių rėmimo centro 
direktorius dr. Tomas Žalandaus-
kas. Daugiau informacijos apie Už
sienio lietuvių rėmimo centro veiklą 
— www.ulrc. lt Kontaktams: Jurga 
Valančiūnaitė, Užsienio lietuvių 
rėmimo centras, Geležinio vilko g. 
12, LT-01112 Vilnius, tel. (8-5) 
2620226, mob. tel. 8-613-19512, ei. 
paštas: jurga@ulrc.lt 

Agnės Bigelis , Three Oaks, MI, ne tik atsiuntė prenumeratos 
atnaujinimo mokestį ir pridėjo 50 dol. auką, bet parašė ir labai mielą 
laiškelį: „Noriu pasveikinti su Naujais 2006 metais. Palinkėti geros 
sveikatos, ištvermės tęsti lietuvybės išlaikymo darbą. Tegul Dievas 
padeda ne tik šiais, bet daugelį ateinančių metų. Siunčiu už prenume
ratą, kalėdines korteles ir gražų, gėlėmis papuoštą kalendorių". Mes 
linkime, kad tame kalendoriuje pažymėtos visos dienos būtų laimingos, 
džiaugsmingos ir sveikos. Ačiū! 

Svečiuose 
JAV LB Švietimo tarybos 

narė Marytė Newsom 
Šį šeštadienį Čikagos l i tuanis

tinėje mokykloje lankėsi JAV LB 
Švietimo tarybos narė Marytė San-
danavičiūtė-Newsom iš California. 
M. Newsom taip pat yra Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos di
rektorė. Ji atvežė džiugią žinią — 
Čikagos lituanistinės mokyklos kiš
kių darželio mokytoja Silvija Eg-
lynaitė Švietimo tarybos nu ta r imu 

apdovanota šių metų „Gintarinio 
obuoliuko" prizu, kuris skiriamas 
JAV li tuanistinių mokyklų mokyto
j a m s už jų pasiekimus darbe. Visa 
mokykla džiaugėsi t a žinia, nes 
Silvija t ikrai yra nuostabi mokytoja. 
Viešnia iš California taip pat lankėsi 
pamokosi, apžiūrėjo mokyklos patal
pas, kalbėjosi su mokyklos mokyto
ja is . 
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Iš kairės Maryl Silvija E Q - a ' e r v 1 . K- * ' • ; r p • • . r a te Dovilienė. 

M. Nevvsom su g^oe ČLM mokv'ojų. 

M Nevvsom su aukštesniosios m o k y k l o s m o k i n i a i s 

http://www.ulrc.lt
mailto:jurga@ulrc.lt
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A f A 
ALEKSANDRA PABRĖŽIENĖ 

NUMGAUDAITĖ 
Mirė 2005 m. sausio 28 d. 
Gimė Lietuvoje, Skuode. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau 

Marąuette Park apylinkėje, Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Aleksas Pabrėža; dukros Rūta Smith, 

Lina Zeisch ir sūnus Vytautas Pabrėža; anūkai Stefanija Faber 
su vyru Bruce, Jamie Zeisch, Jeffrey Zeisch; proanūkai Bran-
don Faber ir Emmy Rose; sesuo Genė ir brolis Ambrozas su 
šeimomis Lietuvoje. 

A.a. Aleksandra bus pašarvota trečiadienį, vasario 1 d. nuo 
2 v. p.p. iki 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 
87th St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 9 vai. r. Brady-Gill laidoji
mo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių a.a. Aleksandra bus palaidota Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

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

A t A 
ANTANAS LAPINSKAS 

Mirė 2005 m. sausio 28 d. Chicago, IL, sulaukęs garbaus 92 
metų amžiaus. 

Gimė 1914 m. birželio 13 d. Lietuvoje, Steigvilių kaime, 
Žeimelio valsčiuje. Pokario metais gyveno Kanadoje, po to 
Brighton Park, Chicago, IL. 

Nuliūdę liko: brolis Algis su šeima Lietuvoje,-mirusio brolio 
Juozo vaikai Laima su Linu ir jų šeimos; mirusio brolio Igno 
vaikai Algis, Saulius ir Rimantas su šeimomis. 

Velionis buvo a.a. Elzbietos Lapinskas vyras. 
A.a. Antanas bus pašarvotas antradienį, sausio 31d . nuo 3 

v. p.p. iki 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th 
St., Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį 10 vai. r. Brady-Gill laidojimo 
namuose, iš kur velionis bus palydėtas į Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po šv. Mišių a.a. Antanas bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti savo pasirinktai labdaringai 
organizacijai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

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

Mylimai Mamytei 

A t A 
VERONIKAI OTTO 

išėjus į Amžinybę, sūnų v.s. ROMĄ OTTO. Lietuvių 
skautų sąjungos Brolijos vadijos Kanados rajono ats
tovą, šią skaudžią netekties valandą nuoširdžiai 
užjaučiame. 

LSS Seserijos vadija 

HIPERAKTYVUS DISKRIMINUOJAMI 
Statistika rodo, kad hiperaktyvių vaikų Lietuvoje daugėja, 

tačiau apie ŠĮ elgesio ir emocijų sutrikimą žinoma labai nedaug. 

AtA 
KOSTUI BRUŽUI 

veikliam Lietuvių Fronto bičiuliui, iškeliavus į 
Amžinybę, jo žmoną KAROLINĄ ir visus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Čikagos LFB sambūris 

BAIME IR BAIMINGUMAS 
Atkelta iš 2 psl. 

Ar žinote, kad... 

Moterų širdis „triūsia" daugiau 
nei vyrų — 8—10 dūžių per minutę. 

Sveiko žmogaus pulsas maždaug 
2,5 karto greitesnis nei jaučio (25 
dūžiai per minutę), 3,5 karto nei 
dramblio (20 dūžių per minutę) ir 
beveik 7 kartus lėtesnis nei pelės 
(500 dūžių per minutę). 

Mergaitė ar berniukas? 

Jei laukiatės ir nekantraujate 
sužinoti kas gims, pabandykite vai
ko lytį nustatyti iš pulso (tik su sąly
ga, kad neturite sveikatos proble
mų!). 

Jeigu pulso dažnis normalus, 
tačiau plakimas stipriau jaučiamas 
dešinės rankos rieše po bevardžiu 
pirštu, laukite berniuko, kairės 
rankos — mergaitės. 

Žiedai ir apyrankės 

Anot senovines kinų sistemos 
„Fukuri", riešas — sveikatai labai 
svarbi vieta. 

Jeigu suspausite jo pulsacijos 
vietą, galite pakenkti širdžiai. Vy
rams už širdies raumens būklę at
sako kairysis riešas, moterims — 
dešinysis. 

Išvada: moterys laikrodį ir apy
rankes turėtų nešioti ant kairės 
rankos, stipriosios lyties atstovai ant 
dešinės. 

Pasak vaikų psichiatro Lino 
Slušnio, hiperaktyvių vaikų atvejai 
yra sudėtingiausi psichiatrų prak
tikoje. Tokiems vaikams būtina ne 
tik kompleksinė psichologų, psichi
atrų, tėvų, pedagogų, bet ir visos 
visuomenės pagalba. 

Pernai Klaipėdoje susibūrusi 
Hiperaktyvius vaikus auginančių 
tėvų bendrija kreipėsi į Vaiko teisių 
apsaugos kontrolierę Rimantę Ša-
laševičiūtę su prašymu padėti jiems 
užmegzti dialogą su visuomene, kuri 
priimtų hiperaktyvų vaiką, o ne ats
tumtų jį. 

Į Vaiko teisių apsaugos kon
trolierę Rimantę Šalaševičiūtę krei
pėsi ir vieno hiperaktyvaus šešia
mečio mama. Vilniaus lopšelio—dar
želio „Aušrinė" direktorė gavo kolek
tyvinį tėvų prašymą pašalinti mi
nėtą vaiką iš darželio, nes jis kelia 
grėsmę kitiems vaikams. 

Pasikalbėjusi su mama. Vaiko 
teisių apsaugos kontrolierė apie šią 
problemą informavo Vilniaus miesto 
savivaldybės Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos vadovą, pasikalbėjo su dar
želio direktore. Pastaroji pažadėjo, 
kad šešiametis liks darželyje. 

Pasitaiko atvejų, kai tėvai at
sisako vesti savo vaikus į mokyklą ar 
darželį, kol elgesio ir emocijų sut
rikimą turintis hiperaktyvus vaikas 
nebus pašalintas iš mokyklos. 

Klaipėdos hiperaktyvius vaikus 

auginančių tėvų bendrija prie aps
kritojo stalo prieš keletą savaičių 
sukvietė vaiko teisių apsaugos spe
cialistus, pedagogus, psichologus, 
mokslininkus, savivaldybės atstovus 
diskusijai „Kaip mums bendradar
biauti, kad hiperaktyviam vaikui 
gyventi būtų saugiau". 

Visi susirinkę vieningai pritarė, 
kad tokių nepilnamečių izoliacija 
nėra išeitis. 

Vaiko teisių apsaugos kontro
lierės nuomone, mokykla nėra pasi
ruošusi mokyti hiperaktyvius vaikus 
dar ir todėl, kad vaikams mokyklose 
trūksta psichologinės pagalbos. 

Vaiko teisių apsaugos kontro
lieriaus įstaigos atlikto psicholo
ginės pagalbos vaikams ir jų šei
moms situacijos Lietuvoje tyrimo 
rezultatai rodo, kad šalyje nėra ben
dros psichologinės pagalbos vaikams 
ir jų šeimoms teikimo duomenų 
bazės, nes trūksta specialistų psi
chologų, nėra pakankamos informa
cijos apie psichologinės pagalbos 
teikimą. 

Pasak vaiko teisių apsaugos 
kontrolierės Rimantės Šalaševi-
čiūtės, hiperaktyviam vaikui būtina 
kompleksinė vaiko psichiatro, šei
mos psichologo, mokyklos specialistų 
ir visų supančių vaiką artimųjų 
pagalba. Ir apie tai turi žinoti vi
suomenė ir pedagogai. 

„Klaipėda" 

99 
99 — vienintelis lietuviš

kas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietuviškas 
laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių visuomenę. 

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau s)T-tus metus. 
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė ,,Draugą". 
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas, 
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis. 

„DRAUGAS" yra t inkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams. 

„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja 
jau beveik šimtmetį. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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APYLINKĖSE 

•Saus io 28 d., šeštadienį, 6 vai. 
r. Toronte, Kanadoje, po ilgos ligos 
mirė Irena Kemezytė-Lukoševičie-
nė. Liūdesy liko vyras Petras, duk
ros Rasa Kurienė ir Ina Sungailienė, 
žentai Paulius ir Morkus, šeši 
anūkai, giminės, artimieji, draugai 
Kanadoje, Lietuvoje ir kitose pa
saulio kraštuose. 

•Lietuvių centre „Seklyčioje", 
2711 W. 71 gatvė, vasario 1 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p. įvyks susitiki
mas su režisieriumi Arvydu Barysu, 
kuris lankosi Čikagoje. Jis pristatys 
savo sukurtą dokumentinį filmą 
„Įsimylėję Lietuvą", kuris su dideliu 
pasisekimu buvo sutiktas Japonijoje 
EXPO-2005 metu. Režisierius pa
gros gitara, padainuos. Maloniai 
bendraudami ir papietausime. Kvie
čiame visus dalyvauti ir draugus pa
sikviesti. 

•Židin io pamaldos, šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiamos Pal. ar-
kivysk. Jurgio Matulaičio misijos šven
tovėje, Lemont, šeštadienį, vasario 4 
d., 8 vai. r. Vasario mėnesio pradžio
je mūsų malda — už Lietuvą. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 

•Vasario 11 d^ šeštadienį, nuo 11 
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 Dauno-
ravičius, LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas, Jr. Meninę programą 
atliks „Spindulys". Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol. 
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erika-
lynncook@att.net 

• Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Čikagoje vyks sekmadie
nį, vasario 12 d. 1 vai. p.p. Marija 
gimnazijos auditorijoje, Marąuette 
Park. Kalbės Kongreso narys Thad-
deus McCotter iš Detroit ir politolo
gas Darius Udrys iš California. Me
ninę programą atliks solistai Nida 
Grigalavičiūtė ir Algimantas Bar-
niškis. Lietuvos šauliai ir ramovėnai 
10 vai. r. Vasario šešioliktosios pro
ga iškilmingai pakels vėliavas švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos aikštė
je, dalyvaus lietuviškose 10:30 r. šv. 
Mišiose ir paminėjimo programoje. 
10:30 vai. r. pamaldos taip pat vyks 
evangelikų liuteronų Tėviškės baž
nyčioje ir 11 vai. r. Ziono evangelikų 
liuteronų bažnyčioje. Visus gausiai 
dalyvauti kviečia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Čikagos skyrius. 

•Vasario 16 d., ketvirtadienį, 12 
vai. p.p. prie Cicero miesto rotušės 
(50 Ave. ir 26 g-vės sankryžoje) vyks 
Lietuvos vėliavos iškėlimo iškilmės. 
Lietuvos vėliavą iškels jūrų šaulių 
kuopa „Klaipėda". Cicero apylinkės 
LB ir ALTo Cicero skyrius kviečia 
Cicero visuomenę ir kaimyninių 

priemiesčių lietuvius gausiai daly
vauti iškilmėse. Vasario 26 d. Šv. 
Antano bažnyčios parapijos patal
pose vyks Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo ir 
kovo 11-osios Nepriklausomybės at
statymo paminėjimas. Dalyvaudami 
reikšmingų Lietuvos įvykių paminė
jimuose pagerbsime savo tautos ko
vingumą. 

• J a u n i m o 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. 

•Vasar io 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: 219-
884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219-
322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219-
996-6516 (Mildred Jagiella). 

• Mažosios Lietuvos l ietuvių 
draugija Čikagoje maloniai kviečia į 
tradicinį „Užgavėnių šiupinį", ruo
šiamą vasario 25 d., šeštadienį, 6 
vai. v. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus „Gintaro" salėje. Bus 
meninė programa, vakarienė, šokiai. 
Gros Algimanto Barniškio vadovau
jama grupė. Stalus užsisakyti iš 
anksto pas Ramūną Buntiną, tel. 
630-969-1316. 

• Lietuvos Dukterų draugijos 
visuotinis metinis susirinkimas 
įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Bus renkama nauja valdyba. 
Visos narės ir viešnios kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Pabendrausime 
prie kavutės ir užkandėlių. Ateikite. 

• A u k a Lietuvių fondui pagerb
dama a. a. dr. Edmundo Lenkausko 
atminimą, Aldona Stempužienė savo 
laiškelyje rašo: ,,LF pirmaisiais 
žingsniais buvo telkiamos lėšos dr. 
Edmundo ir Mildos Lenkauskų na
muose. Ten vykdavo ir gydytojų, LF 
įkūrėjų susitikimai, pasitarimai. 
Tada visuomenėje buvo daug abe
jonių dėl LF ateities, dėl galimybių 
sukaupti milijoną... Dabar matome, 
kad be LF paramos nebūtų įmanomi 
lietuvių kultūros projektai, parama 
studentams. Esame dėkingi tada 
jauniems gydytojams už pasiry
žimą". LF adresas: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, tel. 630-
257-1616. 

Aniceta Januškienė iš Milton, MA, pratęsdama prenumeratą ir 
už „Draugo" kalendorių bei kalėdinius sveikinimus, pridėjo dar 100 dol. 
auką. Nuoširdžiausiai dėkojame už dosnumą. 

Malvina Klivecka, Woodhaven, NY, už kalėdinių sviekinimų 
.rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Jos dosnumą nuoširdžiai įvertiname ir 
dėkojame. 

Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas Čikagoje 
ir JAV Vidurio Vakarų apygarda 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos — Vasario 16-osios — 

proga rengia fotografijų parodą 

„15 METŲ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI" 

Paroda atspindi naujausių laikų 
Lietuvos istoriją, čia eksponuojamos 
nuotraukos nuo Sąjūdžio laikų iki 
protokolų dėl Lietuvos pilnateisės 
narystės NATO ir Europos Sąjungoje 
pasirašymo. Paroda „ 15 metų Lie
tuvos Nepriklausomybei" veiks Lie
tuvių dailės muziejuje PLC (14911 
127th Street, Lemont, IL 60439) š. 
m. vasario 11-19 dienomis, jos ati
darymas įvyks vasario 11 d., šešta
dieni 7 vai. v. Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. 
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Sėkmingai veikia prieš aštuonerius metus Rasos Tfjūneiytės -
McCarthy, Elytės Rėklattytės-Sieczkovvski bei Ginos Rugieniutės- Blins-
tubienės įkurtas „Pipirų ratelis". Pradžia buvo sunki, nebuvo patalpų, 
tačiau šiuo metu mažieji D i pirų ratelio" vaikučiai turi patatpas PLC, 
Lemont, IL. Rateli lanke a p .e 60 vaikučių nuo pusantrų metukų. | už-
siėminmus jie atv\ ksta su savo tėveliais arba seneliais. 

Pipiru ratelis" su savo mokytoja Egidija Nefiodoviene. 

Skaitome tik įdomias knygutes 
indres Tiįunėiienės nuotraukos 
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Danutė ir Kazys Paškoniai, Eastlake, OH, už 2006-ųjų „Drau
go" kalendorių ir kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 100 dol. auką. 
Esame širdingai dėkingi už tokią gausią auką. 

Eugenijus P. Vilkas, Valencia, CA, už kalendorių ir kalėdinių 
sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkui. 

Janina Marks, Chicago, IL, atsiuntė „Draugui" 100 dol. auką. 
Džiaugiamės jos dosnumu ir nuoširdžiai dėkojame. 

Kazys Šidlauskas, St. Petersburg, FL, atsiuntė už kalendorių ir 
kalėdinių sveikinimų rinkinėlį 50 dol. auką. Ačiū! 

Adolfas Šležas, St. Pete Beach, FL, parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka. Labai dėkui. 

Kazys Gricius, gyv. Santa Monica, CA, už „Draugo" išleistą kalen
dorių ir kalėdinių kortelių rinkinį atsiuntė 50 dol. auką. Širdingas ačiū. 
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