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Kariuomenės kūrėjas — prekeivis ginklais 
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Tarp ginklų, rastų tiriant šią bylą, esama ir automatų. 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) — paslaptis. 
Buvę krašto apsaugos savanoriai tei- „Nuo 1992-ųjų mes žinojom, kad 
gia, kad lietuviško šaunamojo ginklo kaip knygos einama nusipirkti į kny-
kūrėjo Algirdo Petruševičiaus preky- gyną — taip pas Petruševičių galima 
ba ginklais daugelį metų buvo vieša gauti ginklą. Ta prekyba buvo žino

ma", — TV3 laidai „Savaitės komen
tarai" sakė buvusi Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos (SKAT) 
Kauno rinktinės bendrojo poskyrio 
viršininkė Kristina Sudžienė. 

Ji teigė, kad apie tai, jog sava
norių krikštatėviu vadinamas A. 
Petruševičius prekiauja šaunamai
siais ginklais buvo pranešta proku
ratūrai po buvusio SKAT ir Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
pareigūno Juro Abromavičiaus žū
ties. 

Tačiau pareigūnai, pasak jos, į 
šią informaciją dėmesio neatkreipė. 

38 metų J. Abromavičius buvo 
susprogdintas automobilyje 1997 
metų vasarį Kaune. Skelbiama, kad 
jis buvo surinkęs informacijos apie 
teroristinę veiklą Lietuvoje, taip pat 
geležinkelio tilto susprogdinimą per 
Bražuolės upelį 1994-ųjų rudenį. 

Žiniasklaida, taip pat buvęs 
krašto apsaugos ministras Audrius 

Pusė jaunuolių netinka karo tarnybai 
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) — 

Karo medicinos komisijų nariams 
vis sunkiau rasti šauktinių Lietuvos 
kariuomenei. Sveiki ir intelektualūs 
jaunuoliai šios prievolės išvengia 
stodami į aukštąsias mokyklas, o di
delę dalį likusiųjų tenka išbraukti iš 
sąrašų dėl sveikatos problemų. 

Todėl, kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos žinios", ginti tėvynę paprastai 
mokosi vidurinį (63.3 proc.) arba pa
grindinį (34.5 proc.) išsilavinimą tu
rintys vaikinai. Pusė jų kilę iš 
kaimo. 

Pernai karo medicinos komisijo
se ir Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei 
Panevėžyje veikiančiuose karo prie
volės centruose apsilankė 10,500 
vaikinų. Mažiau nei pusė jų — 
4,500, arba 43 proc. pripažinti tinka

mais privalomajai karo tarnybai. Dėl 
sveikatos sutrikimų prievolės tėvy
nei išvengė 38 proc. šauktinio am
žiaus jaunuolių. 

Pasak karo medicinos tarnybos 
darbuotojų, tai, jog mažėja tinkamų 
tarnauti kariuomenėje vaikinų, — 
jau tendencija. Vos prieš penkerius 
metus statistika buvo visai kitokia. 
2001-aisiais iš 16,000 šauktinio am
žiaus jaunuolių 61 proc. jų tiko atlik
ti karinę prievolę. 

Pagal galiojančią tvarką į priva
lomąją karo tarnybą šaukiami 19-26 
metų vaikinai. Nuo jos atleidžiami 
profesinių, aukštesniųjų ar aukštųjų 
mokyklų studentai. Jaunuoliai gali 
būti pripažįstami netinkami tarnau
ti kariuomenėje dėl sveikatos proble
mų. Nukelta \ 6 psl. 

E. Gentv i las pa l i eka LiCS 
Vilnius, vasario 6 d. (BNS) — 

Europarlamentaras, vienas iš libe
ralizmo tradicijos Lietuvoje kūrėjų 
Eugenijus Gentvilas palieka Libe
ralų ir centro sąjungos (LiCS) gre
tas. 

Apie apsisprendimą pasitraukti 
iš LiCS ir prisijungti prie kuriamo 
Lietuvos liberalų sąjūdžio (LLS) E. 
Gentvilas pranešė pirmadienį. 

Prašymą išbraukti iš LiCS na
rių nuo vasario 16 dienos europarla
mentaras įteikė pirmadienį. E. Gen
tvilo teigimu, iš karto po to jis keti
na prisijungti prie LLS. 

E. Gentvilas buvo LiCS vadovo, 
Vilniaus mero Artūro Zuoko kritikas 
bei nuolat ragino jį atsistatydinti. 
Europarlamentaras teigia, kad iš 
partijos traukiasi todėl, kad nori re
abilituoti liberalizmą Lietuvoje bei 

Eugenijus Gentvilas 

negali sau leisti būti laikomas „zuo-
ki ninku". 

„Šiandien LiCS, mano many
mu, turi vieną tikslą— išsaugoti sa
vo vadą, ginti jį. Akivaizdu, kad va
das — A. Zuokas — taip yra nukrei
pęs Nukelta į 6 psl. 

Apribotos danų 
ir lietuvių 

karinės 
operacijos 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) — 
Pietų Irake taikos įtvirtinimo misiją 
atliekančio Danijos bataliono, kuria
me tarnauja ir pusšimtis Lietuvos 
taikdarių, vadovybė apribojo bata
liono operacijų skaičių. 

Toks sprendimas, kaip pranešė 
Lietuvos kariuomenės Operacijų 
valdymo centro (OVC) viršininkas 
majoras Raimundas Vaikšnoras, pri
imtas po to, kai musulmoniškas ša
lis užplūdo protesto bangos, Danijos, 
Norvegijos, Prancūzijos ir kai kurių 
kitų šalių žiniasklaidai paskelbus 
islamo religijos pranašą Muhammad 
pašiepiančias karikatūras. 

Sekmadienį į apšaudymą pa
teko Basros provincijoje prie Kurnos 
gyvenvietės patruliavę Danijos taik-
dariai. Anot pranešimo, kariai pate
ko į pasalą, kai teikė pirmąją pagal
bą autoavariją patyrusiems irakie
čių vaikams. Danų patrulis atsakė 
ugnimi, pasitraukė iš pasalos vietos, 
kartu evakavo ir į ligoninę pristatė 
sužeistus vaikus. 

. Be to, Lietuvos kariuomenės 
OVC duomenimis, irakiečiai nu
traukė bendradarbiavimą su Da
nijos bataliono Civilių ir kariškių 
bendradarbiavimo grupe (CIMIC), ir 
kol kas neketina šio bendradarbia
vimo atnaujinti. 

„Kariuomenės žvalgų vertini
mu, karikatūrų pasirodymas gali su
kelti neprognozuojamas pasekmes. 
Toks spaudos laisvės pasireiškimas 
saugumo situacijos Irake nepageri
no", — sakė R. Vaikšnoras. 

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

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

Butkevičius spėjo, kad A. Petruše
vičiaus sulaikymas gali būti susijęs 
su iki šiol nebaigtais tyrimais dėl J. 
Abromavičiaus žūties ir Bražuolės 
tilto sprogdinimo. 

Tačiau tyrimą atl iekantis Ge
neralinės prokuratūros prokuroras 
Aidas Mažeika BNS anksčiau yra 
paneigęs, kad tarp minėtų bylų yra 
sąsajų. 

68 metų A. Petruševičių sausio 
24 dieną Kaune sulaikė VSD parei
gūnai. Nuke l ta Į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
Lietuviškoji emigracija. 
Dujinis globalizmas. 
Lietuvių telkiniuose: 
New Haven, CT, Palm 
Beach, FL, St. Petersburg. 
Humaniška mirties 
bausmė. 
Mūsų daržai ir 
darželiai. 
46-asis „Lietuvos 
prisiminimų" pokylis. 
Čikagos lituanistinė 
mokykla susipažino su 
Lietuvių fondu. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.878 LT 
1 EUR — 3 452 LT 
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AUKŠTAS KRAUJOSPŪDIS 
ZENONAS PRŪSAS 

Esu baigęs tris universitetus tri
jose valstybėse, kiekvienoje studijuo
damas skirtingą specialybę: miški
ninkystę, ekonomiką ir cheminę 
inžineriją. Niekada nesu studijavęs 
medicinos. Ir gerai padariau. Esu 
lėto galvojimo. Todėl medicinos 
praktikavimas Amerikoje būtų bu
vęs per sunkus. Per didelis tempas, 
per daug rutinos, ypač jei pasidary
tum siauros srities specialistu. Man 
geriau dirbti, kur yra laiko pagal
voti, kur susiduri su naujomis, nie
kad nestudijuotomis sritimis, kur 
nereikia skubėti, padarant išvadas 
ar sprendimus. Privačiose klinikose, 
kur dirba dauguma Amerikos medi
kų, vieno paciento apžiūrėjimui ski
riama tik 15 minučių. Kaip medici
nos gydytojas, gavęs niekad nesutik
tą pacientą, aš per 15 minučių gal 
nespėčiau net sužinoti, ar jis yra 
tikras fizinis ligonis, ar tik hipochon-
drikas. Apie aukštą kraujospūdį yra 
rašęs Jonas Adomavičius ir dar kiti 
medikai. Tad kodėl aš, būdamas eili
nis pilietis, drįstu rašyti apie da
lykus, apie kuriuos nieko neišma
nau? Rašau ne kaip gydytojas, o tik 
kaip pacientas, kuris per kokius 40 
metų buvo gydytas, nuo trečios 
stadijos hipertenzijos. 

Aukštas kraujospūdis yra labai 
dažnai pasitaikanti liga. Mano atve
ju, apsilankius pas daugelį gydytojų 
dabar žinau, kad mano kraujospūdis 
yra sunormalizuotas (under control), 
bet nesu tikras, ar aš iš viso aukštą 
kraujospūdį esu turėjęs kaip ligą. 
Todėl gal verta į šią ligą pažvelgti ir 
iš paciento perspektyvos. 

Sužinoti, ar kas šią ligą turi, ar 
ne, yra naudojamas sfigmomano-
metro aparatas. Pastebėjau, kad 
didelė dalis Amerikos gydytojų nau
dojasi tik šiuo aparatu. Matuojant 
gaunami du skaičiai, išreikšti gyv
sidabrio milimetrais (Hg). Aukštes
nysis skaičius yra vadinamas sisto
liniu spaudimu, o žemesnysis — 
diastoliniu. Jei sistolinis yra 120, o 
diastolinis 80, kraujospūdis būtų 
išreiškiamas 120/80. Tai normalus 
kraujospūdis. Sistolinis spaudimas 
yra laikomas svarbesniu, negu dias
tolinis, todėl toliau bus duodamas 
tik sistolinis skaičius. 

Kūdikio arterijos yra lanksčios 
ir be nuosėdų arterijų viduje. Laikui 
bėgant, žmogaus arterijose atsiran
da pakitimų. Jų svarbiausios yra 
arteriosklerozė ir aterosklerozė. Šie 
pakitimai trukdo kraujo pumpavimą 
per šias arterijas ir priverčia pompą 
(širdį) pompuoti stipriau. Dėl to atsi
randa didesnis kraujo spaudimas 
arterijose. Pagal Mayo Clinic litera
tūrą, sfigmomanometras yra geras 
aparatas kraujospūdžio matavimui 
tik 80 proc. pacientų. Bėda yra su 
likusiais 20 proc, prie kurių ir aš 
priklausau. Jų atveju atsiranda dar 
naujas veikėjas kraujospūdžiui padi
dinti — hormonas adrenalinas. Dėl 
emocinių priežasčių, pavyzdžiui, bai
mės ar kokios nors fobijos smegenys 
liepia adreno liaukoms gaminti 
adrenaliną ir siųsti jį į kraują. Adre
nalinas susiaurina arterijų sieneles 
ir daugiau apsunkina kraujo pum
pavimą, todėl padidina sistolinį ir 
diastolinį spaudimą. 

Mano paties „tyrimais" buvo 
nustatyta, kad vien dėl to adrenalino 

sistolinis spaudimas gali padidėti 
ne t 80 mm Hg stulpelio. Atseit, žmo
gui, tur inčiam normalų 120 mm Hg 
sistolinį spaudimą, j is gali padidėti 
net 200 mm Hg, arba į trečios stadi
jos hipertenziją, į labai pavojingą 
stovį. Tai atsitiko su manimi vien 
dėl to, kad gydytojai yra taip ap
krau t i darbu, nors ir turėdami pro
fesinį išsimokslinimą, j ie yra priver
sti darbuotis kaip technikai, o ne 
kaip profesionalai, nes neturi laiko 
pagalvoti, kodėl kai kur iems pacien
t ams kraujospūdis yra toks aukštas . 
Viena gera adrenalino pakelto krau
jospūdžio savybė yra tai , kad jis yra 
t ik la ikinas . Tai galima patikrinti , 
pakar to t ina i pamatuojant kraujos
pūdį. Pavyzdžiui, paskutinį kartą 
matuojant namie per valandą mano 
kraujo sistolinis spaudimas nukrito 
nuo 183 iki 138 ir tu rbūt būtų kritęs 
dar žemiau, jei tą dieną būčiau pa
t ikr inęs po 2 ar 3 valandų. 

O dėl arterijų užskret imo ar 
ne lanks tumo padidėjęs kraujospūdis 
yra gana pastovus ir sumažėja, tik 
pavartojus vaistus. Dėl adrenalino 
padidėjusį kraujospūdį papras ta i 
vadina „balto chalato hipertenzija". 
Tai y r a labai net ikslus terminas, 
nes, bent mano atveju, j is kar tais at-

. s i r a n d a ne t televizijoj pamačius 
matuojant kraujospūdį, kurį labai 
dažnai rodo kai kuriose programose. 
Man visai nesvarbu kaip yra apsi
rengęs gydytojas. Mane daugiau er
zina pa t s sfigmomanometras. 

Gal kai kam būtų įdomu ir mano 
hipertenzijos t rumpa istorija. J au 
prieš maždaug 50 metų kelis kar tus 
per sveikatos patikrinimą gydytojai 
perspėjo, kad mano kraujospūdis yra 
per aukš tas . Pa ta rė susirasti šios 
srities specialistą. Man buvo reko
menduotas dr. Sam Robinson, Co-
lumbus, Ohio mieste. Tai buvo vy
resnio amžiaus gydytojas, Ohio Vals
t yb in i ame univers i te te anksčiau 
dėstęs vidaus ligų mediciną. Per pir
mąjį metinį sveikatos patikrinimą 
jis pa t s pamatavo mano kraujospūdį, 
man nieko nesakė ir po kokios 15 
minučių pertraukos jį vėl pamatavo, 
tą p a k a r t o d a m a s porą a r trejetą 
kar tų . Po viso patikrinimo jis man 
tik pasakė, kad paskutinis mano 
sistolinis spaudimas buvęs 140, kas 
esą an t ribos ta rp normalaus ir pir
mos stadijos hipertenzijos. Taip pat 
pasakė, kad esą keturi būdai nus
tatyt i pakilusį kraujospūdį: širdies 
dimensijų pasikeitimai, inkstų veiki
mas , ar ter i jų stovis akies užpa
kalinėje dalyje ir sfigmomanometro 
duomenys . Pasku t inys i s , bent jo 
nuomone, turįs mažiausios reikšmės 
t a rp visų keturių. Mano sveikata 
esanti gera. Po to aš jį lankiau keletą 
kar tų . Kasmet jis mano kraujos
pūdžio net netikrindavo. Deja, po 
keleto metų jis išėjo į pensiją. Man 
rekomendavo gydytoją, kuris naujų 
pacientų j au nebepriėmė. Šis reko
mendavo savo bendradarbį gydytoją. 
Kai jį aplankiau kitais metais, mano 
kraujospūdis buvo 220/120. Gydyto
jas elgėsi, lyg mano gyvybė būtų pa
vojuje, nors kraujospūdis buvo jo 
slaugės pamatuotas tik vieną kar
tą. Tuoj prirašė vaistų ir pradėjo 
mane gydyti. Dėl įvairių priežasčių 
aš už poros metų nustojau pas jį 
lankytis . Viena priežasčių, — jo ka
binetas už 60 mylių nuo mano gy
venvietės. 

Nuo aukšto kraujospūdžio patariama 
gintis ne vien vaistais, bet ir mankšta. 
Elvyros Vodopaiienės nuotraukoje: 
mėgstantys žaisti lauko tenisą Romas 
Urbonas (kairėje) ir Juozas Simokaitis. 

Lankiausi pas kitą gydytoją ar
čiau namų. Jis mano gydytoju buvo 
apie 30 metų. Man prirašė, rodos, 
dvejus vaistus. Kraujospūdį tikrin
davo pats. Patikrinęs vis susirauk
davo. Klausdavau, koks yra mano 
kraujospūdis. J i s tik pasakydavo, 
kad per aukštas. Kai paklausdavau, 
kodėl mano svarbiausi organai, kaip 
širdis, inkstai ir akys yra normalūs, 
jis tik pasakydavo, kad turbūt mano 
arterijos yra stiprios kaip plienas, 
bet tas atsakymas manęs nepaten
kindavo. Jis , atrodo, mano sveikata 
nesirūpino. Sakė, kad aš esu svei
kas. Todėl ir aš nesirūpinau. Paga
liau aš ir jį „praradau", kai jis perėjo 
į dalinę pensiją. 

Pagal kai kurių mano pažįsta
mų rekomendacijas aš pasirinkau jo 
bendradarbį, dirbantį toje pačioje 
klinikoje. Jis labiau susirūpino ma
no kraujospūdžiu. Turėjau pas jį 
dažnai lankytis ir kiekvieną kartą 
„pridėdavo" naujus vaistus, palikda
mas ir ankstyvesniuosius. Mano 
„vaistinė" prie lovos padidėjo, be
rods, iki 10 skirtingų vaistų, dau
giausia dėl kraujo spaudimo suma
žinimo, ir dėl keleto gaunamų be re
ceptų. Pradėjau labai blogai jaustis. 

Vieną rytą, atsikėlęs iš lovos, 
keletai minučių apalpau, vienintelį 
kartą savo gyvenime. Buvo sušauk
tas klinikos gydytojų pasitarimas 
nustatyti, dėl ko aš apalpau. Bendra 
išvada: dėl per aukšto kraujo spau
dimo. Patikrinau Mayo Clinic lite
ratūrą ir niekur neradau, kad aukš
tas kraujospūdis būtų minimas kaip 
apalpimo priežastis. Priešingai, daž
niausiai minima priežastis buvo per 
žemas kraujospūdis galvoje, jei yra 
jo nevienodas pasiskirstymas tarp 
galvos ir kojų, kas kartais atsitinka 
staigiai atsikėlus iš lovos. 

Nukelta į 5 psl. 
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Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus su po ordinų į teikimo JAV 
lietuviams visuomenininkams š.m. vasario 3 d. LR konsulato patalpose Čika
goje. Iš kairės: Vaclovas Momkus, Aldona Stempužienė, prez Adamkus ir Da
nutė Stankaitytė. 

Indrės Tijūnėlienės nuotrauka. 

DUJINIS 
GLOBALIZMAS 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Apie Rusijos „dujų ginklą" (šan
tažą) „International Herald Tribūne" 
prabilo buvęs JAV ambasadorius 
Lietuvai Keith Smith. Jis teigia, kad 
Vakarai turi pakankamai politinių ir 
ekonominių svertų nutraukti dujų 
šantažą. Tad kodėl tie svertai nėra 
naudojami? Labiau besidominantieji 
pasauline politika žino apie Rytų 
(komunistų) globalistų ir Vakarų 
didžturčių socialistų (ne kapitalistų!) 
atvirai skelbtus ir dabar dar puoselė
jamus planus pasaulinės vyriausybės 
utopijai įgyvendinti. Tokiems yra 
pagrindo įtarti, jog ir šiandienė „dujų 
krizė" yra Rytų ir Vakarų globalizmo 
partnerių kūrinys ar bent jau 
palankios padėties išnaudojimas. 

Ar Rusijos dujinis šantažas prieš 
Ukrainą tikrai buvo didelė naujiena, 
neva tai pažadinusi Europą priklau
somumo nuo Rusijos dujų tikrovei? 
Juk (protingoms?) Vakarų valstybių 
galvoms tai turėjo būti aišku jau prieš 
kokį 30 metų, kai sovietinis dujotiekis 
Europai buvo projektuojamas. Turėjo 
paaiškėti kiekvienam ne aklam, kai 
jis buvo tiesiamas. Ar buvo tylėta 
todėl, kad tai atitiko globalistų pla
nams sukurti gal svarbiausią iš kelių 
regioninių konglomeratų — „Eura
zijos" regioną? 

Vakarų politiką įtaigojęs politinis 
elitas matyt žinojo ką daro: Vakarai 
besąlygiškai, rėmė Sovietų dujotiekį 
finansais ir technologija. Tam JAV 
vyriausybė panaikino „embargą" 
(draudimą parduoti sovietams) strate
ginės reikšmės pompoms, be kurių 
nebūtų ir dujotiekio, kuris teikia gal
imybę šantažuoti Vakarus, reiškia — 
ir Lietuvą. Be (pabrėžtina — „besąly
giškai") nutiesto dujotiekio Vakarai 
būtų priversti apsirūpinti kitais ener
getikos šaltiniais. O ką būtų dariusi 
Maskva? Negi galėtų rusai suuostyti 
visas tas dujas? 

Tačiau nei Vakarų didžioji („ne
priklausoma") žiniasklaida, nei „pri
pažintieji" Vakarų politologai neuž
uodė panosėje dvelkiančių sovietinių 
dujų kvapo. Gal todėl ir mūsų poli

tikai ir politologai dar tyli apie (bent 
jau galimą) dujų globalizmą, kaip ir 
globalizmą apskritai. Kaip tos trys 
beždžionės paveiksliuke: viena — 
užsikimšusi ausis, kita — užsidengusi 
akis, trečia uždengusi burną. 

Turiu jiems porą „senų naujienų": 
1984 metų TV pokalbio vaizdajuostę 
ir bent vieną paminėtiną (1996 metų) 
straipsnį, „Nauja pasaulio santvarka" 
knygos 49 puslapyje — „Baltijos val
stybės surusintoje Europoje". 

Šantažo pavojų prieš 25 metus 
matė net per JAV valstijas su paskai
tomis skraidęs Amerikos lietuvis. Jis 
visur vežiojosi didelį (100x70 cm) so
vietinio Gulago žemėlapį, nusagstytą 
daugybe juodų taškų, nurodančių 
lagerių, kalėjimų ir spec. psichiatrinių 
ligoninių vietas. 1984 m. Pennsylva-
nia valstijoje, prie Pisburg miesto te
levizijos stotyje padarytas pusės 
valandos pokalbio įrašas. Gulago že
mėlapyje, tarp kitko, parodomos 
SSRS dujotiekio iš Jamalo pusiasalio į 
Europą trys linijos, kurios kur tai tarp 
okupuotų Lenkijos ir Čekoslovakijos 
teritorijų susibėga krūvon į vieną 
tašką. Vaizdajuostėje rodomas aiškus 
įspėjimas: tame taške bus čiaupas, 
kurį kontroliuos Kremlius. Ir galės 
grasinti jį užsukti, kai Europa bus pri
jaukinta prie rusiškų dujų. Pakartoju: 
įrašas padarytas prieš 22 metus, 1984 
m. kovo 18 d. Tad kam net šiandiena 
visa tai gali būti „naujiena" Europoje? 

Turėdami mintyje globalistų įta
ką ES politikai nenustebkime, jei 
pasigirs siūlymai „lengviausiai" ir net 
„vienintelei" galimybei išsigelbėti iš 
„dujų krizės" — ES susijungti su 
dujomis turtinga Rusija. Tai, žinoma, 
būtų Rytų ir Vakarų globalistų sva
jonės — „Eurazijos" sukūrimas. Ar 
tokie planai yra sapnų padarinys? 

Minėtame knygos straipsnyje (iš 
1996.09.29 „Tremtinio") minimas 
„The Washington Times" dienraščio 
publicisto K Meier straipsnis, kuria
me jis atkreipia dėmesį į trijų (globa
listų tarno) JAV prez. B. Clinton Bal
tųjų rūmų pareigūnų pasirašytą 
straipsnį, pavadintą „Nepadalytos 
Europos link — įtraukiant Rusiją". 

SES. ONA MIKAILAITE 

Lietuviškoji emigracija 

Pastaruoju metu Lietuvos ir 
JAV spaudoje išspausdinti 
straipsniai apie lietuvių emi

graciją rodo, kad tai yra rūpestį 
keliantis reiškinys. „Valstiečių 
laikraštyje" Algimantas Čekuolis 
neseniai (2006.01.-14 d.) paskelbė 
straipsnį „Emigraciją galima 
pažaboti". Krašto tuštėjimas daug 
kam kelia baimę bei nerimą. Če
kuolis tvirtina, jog „emigracija — 
mūsų krašto tradicija, tad nereikia 
į emigraciją žiūrėti, kaip į lietuvių 
tautos pabaisą kai paskutiniam 
išvažiuojančiam beliks tik šviesą 
užgesinti". 

Kažin ar lietuvių emigracijos 
tarpsnius dera vadinti „tradicija". 
Veikiau tai buvo vargstančių žmo
nių gelbėjimosi ratas. Prieš Pir
mąjį pasaulinį karą, carų valdymo 
metu lietuviai grobstė „šipkortes" į 
Ameriką, bėgdami nuo vargo ir 
priespaudos. Dalis grįžo į neprik
lausomą Lietuvą, dalis liko JAV. 
Statistikos rodo, kad 1924 metais 
Amerikoje gyveno daugmaž pusė 
milijono lietuvių kilmės žmonių. 
Apie pusė jų dirbo Pennsylvania 
valstijos anglių kasyklose. Tarp 
1884 ir 1920 m. buvo leidžiamas 31 
lietuviškas laikraštis bei žurnalas. 
Lietuviai savo tautybės neišsi
žadėjo. 

Antrojo pasaulinio karo emi
gracija taip pat buvo gausi ir per 
50 metų lietuviškoji išeivija išugdė 
plačią veiklą, pasiryžusi būti sovie
tų okupuotos Lietuvos balsu lais
vajame pasaulyje. Ir to Čekuolis 
nemini, rašydamas: „Maišymosi į 
visas puses per Antrąjį pasaulinį 
karą emigracija nepavadinsi". Į 
Sibirą išvežtųjų tikrai emigracija 
nepavadinsi, o kitų? 

Atkūrus nepriklausomybę, 
Lietuvos piliečiams atsivėrė vartai 
į platųjį pasaulį. Nuo 1990 m. iki 
dabar iš Lietuvos svetur išvyko 
330,000 žmonių, lyg du trečdaliai 
Kauno gyventojų būtų išvažiavę. O 
jei, pagal vėliausias žinias, dar 
112,000 planuoja iškeliauti, tai ir 
visas Kaunas liktų tuščias. 

Nors Lietuvon sugrįžo apie 
72,000 lietuvių iš Sibiro ir iš Va
karų, tai toli gražu neatsveria emi
gracijos skaičių. Sakoma, kad lie
tuvių išvažiuoja daugiau netu 
lenkų ar latvių. Emigrruoja dau

giausia jauni, nuo 19 iki 35 m. 
žmonės, pvz.:.2003 m. į užsienį 
išvykusių 30 proc. buvo baigę 
vidurinį, o 16 proc. aukštąjį moks
lą. Matoma, vyksta Lietuvai žalin
gas „smegenų nutekėjimas" bei 
rimtos darbo jėgos netekimas. Lie
tuvoje darosi sunku organizuoti 
gamybą. Užsienio automobilių ga
mybos firmos nestato didelių ga
myklų, nes nenumato reikalingų 
darbininkų. 

Lietuvai atgavus laisvę, ne
nuostabu, kad žmonės ja pasinau
doja, išvažiuodami gyventi kur tik 
nori, ieškodami geresnių sąlygų. 
Pasak Čekuolio, lietuvių polinkis 
emigruoti rodo veržlumą ir „žygei-
viškumą", ir tai nūdienio laikmečio 
pasaulinis reiškinys — iš Afrikos ir 
Azijos minios veržiasi į Europos 
bei Amerikos šalis. Net iš Didžio
sios Britanijos emigravo 1.4 mln. 
darbininkų į Kanadą, Australiją ir 
JAV. Gal todėl Anglija taip mielai 
priima lietuvius. 

Masinė emigracija nėra kraš
tui naudinga. Tyrimai rodo, jog 
išsilavinusių žmonių netekimas 
labiausiai kenkia mažoms ir vidu
tinio dydžio neturtingoms šalims. 
Pagal šią studiją, grįžę emigrantai, 
užsidirbę pinigų svetur, mažiau 
pasiduoda korupcijos pagundai ir, 
pagyvenę demokratinėse šalyse, 
labiau vertina bei remia demok
ratiją savojoje. 

Anot Čekuolio, visgi Lietuvos 
valstybei reiktų emigraciją paža
boti. Valdžia turėtų pagerinti jau
nimo švietimą, sveikatos priežiūrą 
visiems piliečiams, padidinti mo
kytojų ir medikų algas. Sektinas ir 
skatinantis pavyzdys — didinti 
gimstamumą. 

Laikinas išvykimas studijoms 
ar stažuotėms nėra Lietuvai nuos
tolingas, o gal net naudingas. JAV 
pažadai svetingai priimti studen
tus skamba maloniai lietuvių 
ausims. Tačiau kyla nepasitenki
nimas pernelyg gausiu nelegalių 
imigrantų antplūdžiu, kuris bran
giai kainuoja mokesčius mokan
tiems JAV piliečiams. Kintančios 
aplinkybės galbūt pažabos išvyk
stančių entuziazmą, o Lietuvos 
valdžia suskubs pasirūpinti, kad 
išvykusieji norėtų grįžti į tėvy
nę. 

Tai man priminė, kad anksčiau, „prieš 
pusmetį" buvau rašęs: „Naujosios 
pasaulio santvarkos bei vieno pa
saulio kūrėjai vakariečiai bando su
formuoti milžinišką Eurazijos konglo
meratą, įterpiant Rusiją Europos įta
kon, arba atvirkščiai". Ten pat skai
tau, kad buvęs Clinton gynybos sekre
torius L. Aspen minėjo teisę į NATO 
tautoms „nuo Atlanto iki Vladivos
toko". Apie tai, prisimenu, įspėjau ir 
2001.12.15 konferenciją „Globaliza
cija: lietuvių tauta šiandien ir rytoj" 
įvykusią Kaune. 

Tad Eurazijos kūrimas ir „dujinis 
globalizmas" neturėtų būti didelė 
naujiena ir mūsų politikams, politikos 
apžvalgininkams, istorikams ir poli
tologams. Kodėl tiek daug ekspertų 
bando nepastebėti po ES ir Baltijos 
valstybes klampojančio globalinio 
dramblio. Bent jau bandytų paneigti 
pateiktus faktus bei globalistų atvirus 

pareiškimus pateiktus lietuvio auto
riaus trijose geopolitinius klausimus 
svarstančiose knygose. Gal atsiras tas 
knygas skaičiusiųjų, kurie apie tai pa
klaus tylinčiųjų ekspertų. Ir ta proga 
paprašytų nurodyti, kaip mūsų tauta 
turėtų kovoti su tomis pasaulinėn 
tironijon vedančiais gaivalais ar bent 
užtikrinti, kad tokių gaivalų ir jų 
planų nėra ir negali būti. 

Kol to negirdime, atrodo, kad su 
Maskvos dujiniu šantažu reikia ko
voti keliant triukšmą ne tiek Lietu
voje, kiek Vakaruose, atkreipiant va
kariečių žmonių dėmesį į labai įtar
tiną ir gal vakariečių laisvę išduodan
čių jų vadų glėbesčiavimąsi su Krem
liaus satrapais. 

Tai turėtų daryti ne vien Vy
riausybė ir Seimas, bet įvairios ideolo
ginės bei profesinės organizacijos ir 
pavieniai jų nariai per bendražygius 
Vakaruose. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
NEW HAVEN, CT 

. 

TOMAS PLEČKAITIS - NAUJAS 
APYLINKĖS PIRMININKAS 

Į vieną Lietuvių Bendruomenės 
New Haven apylinkės renginį — 
susitikimą su generolu majoru Jonu 
Kronkaičiu susirinko daugiau kaip 
100 lietuvaičių. Beveik pusė jų — 
gausios Kronkaičiu ir Plečkaičių 
šeimos su savo atžalomis. Man kaip 
apylinkės pirmininkei gimė sumany
mas, o kad apylinkės lietuviams 
vadovautų vienas iš šios šeimos 
atstovų, gal sugebėtume labiau su
burti atitolusius nuo lietuviškos 
veiklos lietuvius, jau sunkiau kal
bančius lietuviškai. Pats tinkamiau
sias kandidatas pasirodė Tomas 
Plečkaitis. Jis — trečias sūnus Vinco 
ir Aleksandros šeimoje. Jau į am
žinybę iškeliavę Vincas ir Aleksan
dra Plečkaičiai, į Ameriką atvyko po 
Antrojo pasaulinio karo ir apsigy
veno New Haven mieste. Šioje šei
moje visi kalbėjo lietuviškai, todėl 
sūnūs — o jų užaugo keturi iš pen
kių, moka kalbėti lietuviškai. Jiems 
visiems labai rūpi Lietuva ir jos 
ateitis. Senieji Plečkaičiai labai ska-

Tomas Plečkaitis 

tino ir palaikė lietuvybę — visada jų 
namuose buvo lietuviška spauda — 
„Draugas", „Darbininkas", „Tėviškės 
žiburiai". Visi broliai — Juozukas, 
Vidukas, Tomukas ir Jonukas, lankė 

lietuvišką šeštadieninę mokyklą, 
veikusią prie Šv. Kazimiero parapi
jos, šoko tautinius šokius tada 
veikiančiame šokių ratelyje. 

Tomas baigęs vidurinės mokyk
los mokslus, studijavo psichologiją ir 
ekonomiką CSU (Connecticut pietų 
universitetas). Baigęs šiuos mok
slus, pradėjo dirbti Regioniniame 
Pietų Connecticut kriminalinio teis
mo skyriuje, specialistu narkotikų 
padalinyje. Net 23 metus jis išdirbo 
prevencinių pareigūnų Suaugusių 
centre. Sudėtingas darbas šiose 
pareigose neleido būti labai akty
viam lietuviškoje veikloje. Tad prieš 
kelis metus išėjęs į pensiją, Tomas 
sugrįžo į lietuvišką veiklą. 

Po dvylikos metų pertraukos 
sugrįžo šokti į tautinių šokių grupę 
„Vėtra". Tomas vienas iš tų, kurie 
padėjo įkurti ratelį 1983 metais New 
Haven. Su „Vėtros" šokėjais Tomas 
Plečkaitis dalyvavo trijose šokių 
šventėse — 1984 metais — Hamil
tone, Kanadoje. 1988 ir 2004 metais 
Čikagoje. 

Trečiasis Plečkaičių sūnus mie
lai įsiliejo į susibūrusią Connecticut 
teatro grupę „Aitvaras". Šios grupės 
pastatytoje Vandos Bladykaitės 
komedijoje „Ženteliai" jis sukūrė 
ūkininko Kukulio vaidmenį.Tomas 
mielai bendradarbiauja „Bridge" 
žurnale. Tomukas — taip jį vadina 
aplinkiniai, paslaugus visos apylin
kės lietuviams, jis mielai talkina, 
kas tik jį pakviečia. 

Tad įvykusiame LB New Haven 
apylinkes metiniame susirinkime 
pasiūliau Tomo Plečkaičio kandida
tūrą valdybos pirmininko parei
goms. Visi pritarė šiam sumanymui 
ir dabar Tomas jau sėkmingai va
dovauja New Haven lietuviams. Ap
link save jis subūręs stiprią koman
dą — valdybą, kuri jam talkina vi
suose reikaluose. Apylinkės pirmi
ninkas lengvai suranda kalbą su 
visų kartų lietuviais. Nors New 
Haven lietuviai jau treti metai nebe
turi Šv. Kazimiero bažnyčios, bet 
ruošia renginius ir koncertus nuo
modami patalpas ar glausdamiesi 
privačiuose lietuvių namuose. 

Smagu, kad jo šeimos nariai, 
žmona Carolain, sūnus ir dukra pri
taria tėvo veiklai, jį remia. Vyres
nysis brolis Vidas ir jaunėlis Jonu
kas didžiuojasi broliu Tomu ir yra 
pirmi jo pagalbininkai lietuviškai 
veiklai New Haven apylinkėje plėsti. 
Dar galime pasidžiaugti, kad broliai 
Plečkaičiai savo tėvelių garbei pas
kyrė kasmetinę stipendiją vienai 
gabiai mokinei iš tėvelių krašto, 
Suvalkijos. Mergina sėkmingai 
studijuoja Kauno Žemės ūkio univer
sitete ir palaiko glaudžius ryšius su 
stipendijos skyrėjais Plečkaičiais. 

Džiaugiamės visi savo nauju 
apylinkės pirmininku ir linkime jam 
sėkmės lietuvybės veiklos darbuo
se. 

Sigita Šimkuvienė 

PALM BEACH, FL __ 

____________________ I 
Graži šventė Lietuvių Bendruomenėje 

Saulėtą ir gražią popietę į Hilton 
Ocean Front Resort viešbučio poky
lių salę rinkosi Palm Beach apy
linkės lietuviai. Susirinko daugiau 
kaip šimtas žmonių. Šios apylinkės 
lietuviai šventė LB apylinkės 30 
metų sukaktį. Į šią šventę atvyko ir 
daug svečių — Lietuvos Respubli
kos ambasadorius V. Ušackas su 
šeima, garbės konsulas St. Balzekas, 
svečiai iš Lietuvos, Užsienio reikalų 
ministerijos konsulinio departa
mento direktoriaus pavaduotojas 
Petras Anusas su žmona, profesorė 
dr. M. Bartusevičienė iš Vilniaus, 
Floridos LB apygardos pirmininkė 
Loreta Kynienė, LB St. Petersburg 
apylinkės pirmininkė V. Meiluvie-
nė, LB Auksinio kranto apylinkės 
pirmininkė Dana Liutermonienė. 

Šventę pradėjo Lietuvių Bend
ruomenės Palm Beach apylinkės 
pirmininkas Kęstutis Miklas. Savo 
kalboje jis apžvelgė apylinkės susi
kūrimo istoriją. Pirmieji lietuviai 
šioje apylinkėje pradėjo įsikurti 1965 
metais. Tad 10-mečiui praėjus bū
relis entuziastų 1975 m. rugsėjo 1 
dieną, įsteigė Lietuvių Bendruo
menės Palm Beach apylinkę, sėk
mingai veikiančią iki šių dienų. Bu
vusieji jos vadovai: dr. Jonas Šalna, 
Algis Augūnas, Alicija Solienė, Vin
cas Šalčiūnas. Šioje apylinkėje jau 
22 metai veikia „Dainos" mišrus 
choras, kuris jungia žmones dainai, 
vienija, džiaugiamės nauja choro 
vadove Renata Armonaite, kuri su 
grupe choristų ruošiasi vykti į Čika
gą vyksiančią Dainų šventę. 

Nuo 1977 metų šioje apylinkėje 
kas mėnesį yra išleidžiamas „Flori
dos Paatlančio lietuvių biuletenis". 
Jis labai populiarus tarp lietuvių, 
nes jame sudėta įvairi informacija, 
pasakojama apie būsimus ir buvu
sius renginius. Biuletenį 20 metų 
redagavo ir leido Vincas Šalčiūnas. 
Prieš keletą mėnesių „Paatlančio 

lietuvių biuletenį" pradėjo redaguoti 
jauna ir kūrybinga Jūratė Miklie-
nė. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sek
madienį yra aukojamos lietuviškos 
Mišios katalikų bažnyčioje. Du kar
tus per mėnesį antradieniai vietiniai 
lietuviai susirenka pabendrauti į 
restoraną. Pietų metu jie išklauso 
paskutines naujienas iš Lietuvos, 
diskutuoja einamomis problemomis. 
Kai kada vyksta įvairūs susitikimai 
su įdomiais, apylinkę aplankančiais 
lietuviais. Kas metai vasario 16 die
ną iškilmingai iškeliama Lietuvos 
trispalvė prie šios apylinkės gimto
jo Juno Beach miesto rūmų. Taip pat 
kasmet rengiami ir toliau bus tęsia
mi švenčių vasario 16 ir Kovo 11 
minėjimai. Kasmet apylinkės lietu
viai tęsia tradiciją, susirinkdami į 
apylinkės gegužinę. 

Pirmininkas papasakojo apie 
lietuvių kapines. West Palm Beach 
miesto Royal kapinėse yra ir lietu
viams skirta dalis, iš apylinkės lie
tuvių lėšų pastatytas „Laisvės pa
minklas" prie kurio Lietuvos ir Ame
rikos švenčių progomis iškeliama 
lietuviška trispalvė. Iki Lietuva tapo 
laisva apylinkės žmonės buvo aršūs 
kovotojai dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. Rengdavo demons
tracijas, rašydavo protestus ir rei
kalavimus senatoriams ir Kongreso 
nariams. 

Savo kalboje apylinkės pirmi
ninkas pasidžiaugė dėl jaunų žmo
nių įsiliejimo į bendruomenės gyve
nimą. Palinkėjo visiems vieningai 
darbuotis išsaugant tautiškumą. 

Palm Beach apylinkės lietuvius 
sveikino LR ambasadorius V. Ušac
kas, pažymėdamas ir pasidžiaug
damas, kad šioje apylinkėje veikia 
„Saulėtojo kranto" šeštadieninė mo
kyklėlė. Šios mokyklos mokiniai į 
Šventę atvyko su savo mokytojais ir 
tėveliais, visiems tarė gražius poezi
jos posmus parinktus šiai šventei. 

Veiklieji bendruomenininkai — juratė ir Kęstutis K Vliklai 

Susirinkusius sveikino garbės 
konsulas St. Balzekas, Floridos apy
gardos pirmininkė Loreta Kynienė 
ir kitų apylinkių pirmininkai. LB 
Krašto valdybos vardu apylinkės lie
tuvius sveikino šių eilučių autorė. 

Antroje šventės dalyje po iškil
mingų pietų buvo pagerbtas Vincas 
Šalčiūnas. Jis per 20 metų redagavo 
„Paatlančio Floridos biuletenį". Re
daktoriui buvo užrišta juosta, sugie
dota ilgiausių metų. V. Šalčiūnas ga
vo padėkos žymenį nuo LB Krašto 
valdybos už ilgametį ir nuoširdų dar
bą, puoselėjant lietuvišką žodį. Palm 
Beach pirmininkas K. Miklas įteikė 
ilgamečiui solenizantui įrėmintą gar
bės raštą, kurį apipavidalino J. Mik-
lienė. Redaktorius padėkojo už svei
kinimus ir pažadėjo pagal galimy
bes prisidėti prie biuletenio reikalų. 

Meninę programą atliko svečiai 
iš Toronto: Lilija Tuturaitė ir Vy
tautas Masalas. Vakaro metu nuo

širdžiai skambėjo jų atliekamos lie
tuvių liaudies dainos. Daugiausia 
plojimų susilaukė jų atliekamos mei
lės dainos, nuotaikinga Bizet serena
da ir kitos. Dueto programą papildė 
skaitovė Marija Tamkevičienė, visus 
sužavėjusi skaitydama poeto Aisčio 
eiles. Skambėjusios dainos privertė 
visus įsilieti į šokio sūkurį. 

Dar ilgai ir skambiai aidėjo lie
tuviškos dainos Hilton viešbutyje. 
Palm Beach lietuviai ir jų svečiai 
džiaugėsi pavykusią švente, dėkojo 
jos rengėjams — apylinkės valdybos 
pirmininkui Kęstučiui Miklui, jo 
svarbiausiai padėjėjai ir patarėjai, 
šventės vedėjai Jūratei Miklienei. 

Tikimės, kad dar ilgai ir sėkmin
gai gyvuos ir plėsis Lietuvių Bend
ruomenės veikla šioje Palm Beach 
apylinkėje. 

Sigita Šimkuvienė 
JAV LB Krašto valdybos 

vicepirmininkė 

Daugiau žinių iš LIETUVIŲ TELKINIŲ skaitykite S psi 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS LIETUVIŲ TELKINIAI 

AUKŠTAS KRAUJOSPŪDIS 
Atkelta iš 2 psl. 
Jie taip pat nutarė, kad man 

reikėtų atsigulti į ligoninę keletui 
dienų ir padaryti nuodugnų sveika
tos patikrinimą. 

Tai ir buvo padaryta. Buvo atlik
ti beveik visi ligoninės optiniai 
„imaging", fiziniai ir cheminiai 
patikrinimai. Vienas dalykas, „kas 
man krito į akį"; nė vienas jų nebuvo 
paveiktas mano emocinio stovio. 
Galėjau būti piktas, susijaudinęs ar 
išsigandęs, tai nedarė įtakos tyrimų 
rezultatams, išskyrus vieną: sfigmo-
manometrą. Rado ir gastritą, dėl ku
rio „pridėjo" dar vieną naują vaistą. 
Dėl aukšto kraujospūdžio manęs net 
nenorėjo išleisti iš ligoninės. Sakė, 
pabūk čia ilgiau, gal pradės veikti 
tas naujas vaistas, kurį tau prira
šėme. Tu tokiu aukštu kraujospū
džiu už ligoninės ribų būsi pavojin
gas ne tik sau, bet ir kitiems žmo
nėms, jei vairuosi automobilį. 

Išleido tik kai prižadėjau 5 
mėnesius nevairuoti automobilio. Iš 
dalies tai išėjo į gerą. Mano žmona 
pasidarė mano vairuotoju. Paaiš
kėjo, kad jai tai patinka. O aš labai 
nemėgau vairuoti automobilio, ypač 
važinėjant tomis pačiomis gatvėmis, 
turinčiomis daugybę šviesoforų. 

Toje pačioje ligoninėje po ope
racijos gulėjau ir prieš keliolika me
tų. Ir tada mano kraujospūdį matuo
davo kelis kartus per dieną, bet tada 
jis buvo normalus, gal dėl to, kad dėl 
skausmo ar dėl ko kito negalvojau 

apie kraujospūdį. Atsirado dar viena 
bėda. Patikrinant sveikatą kitoje 
ligoninėje gydytojai nustatė, kad aš 
dar turiu „atrial fibrilation". Ją išgy
dė sukrėtimo (shock) procedūra, bet 
kad ta liga nepasikartotų, prirašė 
naujų vaistų. 

Mano savijauta negerėjo. Daž
nai jaučiau svaigulį, visą laiką jau
čiausi labai pavargęs. Pagalvojau: o 
gal tai yra dėl per didelio vaistų 
kiekio, kurių daugelis turi „šalutinių 
poveikių". Todėl iš savo nuolatinio 
gydytojo išsiderėjau palengva su
mažinti vaistų skaičių, nevartoti tų, 
kuriuos įtariau kaip esančius kenks
mingais mano sveikatai. 

Vaistus nuo kraujospūdžio su
mažinau iki dviejų. Pradėjau jaustis 
daug geriau. Įtikinau savo nuolatinį 
gydytoją ir kardiologą, kuris išgydė 
mane nuo „atrial fibrilation", kad 
mano kraujospūdis yra normalizuo
tas („under control"). Tik trečias gy
dytojas, kraujospūdžio specialistas, 
dar laikosi savo nuomonės: kai kurie 
sfigmomanametro matavimai dar te
bėra per aukšti, todėl dar esąs reika
lingas gydymas. Iš jų trijų „pabal
savau" už pirmųjų dviejų nuomonę. 
Tebevartoju sumažintą vaistų skai
čių. Bijau, kad sustabdžius varto
jimą vieno iš likusių, po keliasdešimt 
metų vartojimo tai gali būti negerai. 
Jaučiuosi neblogai, ypač kai peržvel
giu mirusiųjų puslapį vietiniame 
dienraštyje. Dauguma jų yra jaunes
ni už mane. 

ST. PETERSBURC, FL 

LIETUVOS DUKTERYS DIRBA 
Lietuvos Dukterų draugijos sky

rius rūpestingai dirba ir bendrauja, 
kad galėtų padėti vargstantiems, 
ypač Lietuvos nelaimingiems vaiku
čiams bei daugiavaikėms šeimom. 

Kad sutelktų pinigų šalpai, ke
linti metai surengia vartotų daiktų 
išpardavimus, kartais du per metus, 
kur uždirbama po kelis šimtus dole
rių, o prieš šv. Kalėdas būna susi
rinkimas ir šventinis pabendravi
mas, kur narės atneša bendram sta
lui ką nors skanaus ir įdomaus. 

Šis renginys, prieš keliolika me

tų virtęs tradicija, sutraukia ne tik 
nares, bet ir viešnių, iš kurių dažnai 
viena kita įstoja į draugijos nares. 
Čia būna Kalėdų laikotarpiui pri
taikyta programėlė, o šventiškai 
nusiteikę narės ir viešnios būna dos
nios mūsų vykdomiems šalpos dar
bams, paremia piniginėmis aukomis. 

Už tai mūsų valdyba yra nepa
prastai dėkinga, nes dauguma narių 
jau negali padėti darbu, bet aukoja 
pinigais, paremdamos skyriaus 
veiklą. 

Koresp. 

St. Petersburg, FL, Lietuvos Dukterų skyriaus valdybos narės kalėdiniame 
pobūvyje. Iš kairės: pirm. E. Jasaitienė, ižd. dr. B. Kasperavičienė, vicepirm. P. 
Vaškelienė. 

Powell ežeras pavadintas garsaus keliautojo, 
geologijos profesoriaus ir pilietinio karo vete

rano, majoro John Wesley Powell (1834—1902) 
vardu, kuris jau XTX šimtmečio viduryje pasiryžo 
savo didelei kelionei ištyrinėti dar tada mažai ži
nomą Colorado upę. Povvell, kuris kare Shiloh mū
šyje prarado savo dešinę ranką, kartu su savo ma
ža dešimties žmonių grupe pradėjo savo trijų sa
vaičių kelionę 1869 metų rugpjūčio mėnesį ir bai
gė jau keletą šimtų mylių į vakarus, praplaukę vi
są Grand Canyon tarpeklį, sustodami tik 65 my
lios nuo tuomet dar nežymios gyvenvietės pavadi
nimu Las Vegas. Iki tada šis nepaprastas tarpek
lis žemėlapiuose būdavo rodomas kaip tuščias 
neaiškus plotas, į kurį įtekėdavo Colorado upė ir 
po daugiau kaip šimto mylių vėl pasirodydavo. Į 
patį paslaptingą tarpeklį niekas nedrįso plaukti, 
kol neatsirado bebaimis mjr. Povvell. Žiūrėdamas į 
mus supantį sniegą pagalvojau, kad Povvell buvo 
už mus tikrai gudresnis, nes jis pradėjo savo ke
lionę upe tik rugpjūčio viduryje, kai sniego ten tik
rai nebuvo, tuo tarpu kai mes čia atsiradome ge
gužės pirmą lydimi sniego! 

Dabar šiek tiek apie pačią Colorado upę. Ji 
prasideda iš uolėtojų kalnų (Rockie) Colorado val
stijoje, netoli Denver, teka pro Utah, Arizona, paga
liau savo vaga sudaro sieną tarp California ir Ari
zona, kol ji galutinai baigia savo ilgą 1,450 mylių 
audringą kelią šiaurės vakarų Meksikoje, įleisda
ma savo gausius vandenis į California įlanką, netoli 
miesto Yuma. Pirmi europiečiai, kurie jau 1540 me
tais šią upę pamatė ir aprašė, buvo ispanai — 
Hernando Alarcon ir Garcia L. Cardenas. Palygi
nimui, praėjo beveik šimtas metų, kol 1634 metais 
prancūzas Jean Nicolet „aptiko" mūsų šiandien 
daug geriau pažįstamą Michigan ežerą. 

Colorado upė aprūpina vandeniu apie 17 mili
jonų žmonių ir tik jos dėka atsirado ir išaugo tokie 
dideli miestai kaip Phoenix, Tucson ir Las Vegas. 
Per upę yra pastatyta eilė užtvankų, kurios kon
troliuoja potvynius, gamina elektros energiją ir 
sudaro gražius vandens plotus rekreaciniam nau
dojimui, kaip žvejybai ir įvairių rūšių vandens 
sportams. Dvi didžiausios užtvankos, kurias ir 
mes matėme, yra Hoover ir Glen Canyon. Pirmoji 
buvo baigta 1936 metais, ją demokratas preziden-

COLORADO UPE PER 
GRAND CANYON 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.2 

tas Franklin D. Roosevelt perkrikštijo į Boulder 
Dam, kol kitas demokratas prezidentas, Harry S. 
Truman, lyg ir susigėdęs, jai grąžino respublikono 
Herbert C. Hoover vardą. 

Mes apsistojome visai netoli Glen Canyon 
užtvankos, kuri buvo pastatyta, nepaisant 

triukšmingų užtvankos priešininkų, tariamų 
nežabotos gamtos mylėtojų, tik 1964 metais. Čia 
buvo matyti didžiulė užtvanka ir 1929 metais pas
tatytas Navajo tiltas, nuo kurio žiūrėjome 700 
pėdų žemyn į po mūsų kojomis jau pažabotos upės 
srovę. Netoli ir pagrindinis jėgainės pastatas, o 
aplinkui didžiulė pastotė, pilna transformatorių, 
jungiklių, aukštų plieno atramų, ant kurių suka
binti kaip voratinkliai 
daugybės rankos storu
mo laidų, dingstančių 
tolumoje Phoenix ir Al-
buquerque miestų link. 

Čia pat ir nedidu
kas, vos 1,400 gyvento
jų, Page miestelis. Kaip 
vėliau sužinojau, čia gy
vena apie 1,000 vyrų ir 
gal tik trys ar keturios 
gražiai atrodančios mo
terys. Mums bestebint, į 
miestelio oro uostą kaip 
tik leidosi nedidelis lėk
tuvėlis. Riedant taku. 
abu motorai dar rūko. 
niurzgė ir lyg kosėjo. 
Lėktuvas sustojo ir mo
torai užgeso. Iš pasta
tėlio išsirito žmogus, Mūsų fotografas Linas. 

kuris, dar bandydamas susisegti savo kelnes, pa
sirodė buvęs ir oro uosto valdytojas, bilietų par
davėjas, ir bagažo krovikas. Priėjęs prie lėktuvo 
jis atidarė duris ir nuleido jo laiptelius. Aplinkui 
stovėjo nemažas būrys smalsių žiūrovų — vyrų: 
kaubojų, indėnų, kažkokių neaiškių, lyg ir unifor
muotų, žmogystų, kurie visi alkanomis akimis ste
bėjo į iš lėktuvo išlipusias dvi gana jaunas gerai 
atrodančias moteris. Jau kitą dieną tas pačias dvi 
merginas pamatėme prisijungiant prie mūsų 
krūvelės keleivių. 

Kitą rytą iš mašinos iškraustėme mūsų ne
dideles reikalingiausių daiktų pilnas ne

peršlampamas kuprines, ir, savo vabalą palikę 
dviems savaitėms negailestingo dykumos oro 
globai, pėsti nužygiavome prie mūsų laukiančių 
dviejų laivų. Mus pasitiko abu laivų kapitonai, 
Randy ir Mark, jų padėjėjai ir viena mergina, ku
ri, pasirodo, turėjo būti abiejų laivų keleivių ir 
įgulos pagrindinė virėja. Čia atsirado ir tos dvi 
vakar lėktuvu atskridusios merginos. Susida
rė gana nemaža, apie dvidešimties žmonių gru
pė, visi amerikiečiai, išskyrus du vokiečius turis
tus. 

Bus daugiau. 
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Sartų prizą la imėjo A. Vilkinis 

Važiuoja pirmos vietos la imėtojas Algis Vi lkinis . Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Dusetos, vasario 5 d. (ELTA) — 
Šeštadienį Dusetose (Zarasų r.) vy
kusių tradicinių, jau 101-ųjų, Sar tų 
žirgų lenktynių važiavimą dėl Di
džiojo Žiemos prizo laimėjo Algis Vil
kinis. 

Lenktynininkas šį titulą laimėjo 
ir 2000 metais. Vadeliotojui atiteko 
gūnia su nugalėtojo įrašu ir 3,600 

litų piniginis prizas. 
Antrąją vietą užėmė 2004 metų 

lenktynių nugalėtojas Kazys Trota. 
Trečias liko Stasys Kėrys. 

Varžybose vadeliotojai lenkty
niavo 54 žirgais. 

Ris tūnų žirgų lenktynių tradici
ja a n t Sar tų ežero ledo tęsiasi nuo 
1905 metų. 

Kariuomenės kūrėjas — prekeiv is ginklais 
Atkelta iš 1 psl . 

Buvusiam par lamentarui kon
servatoriui pateikti įtarimai dėl ne
teisėto disponavimo šaunamaisiais 
ginklais. Jis areštinėje praleido 10 
parų, penktadienį kardomoji priemo
nė pakeista į švelnesnę. 

VSD bei prokuratūros pareigū
nai pas kelis asmenis atliko kra tas ir 
rado daug įvairiausių kovinių gink
lų, tarp jų buvo ir pistoletų su dus
lintuvais. 

Toje pačioje byloje sulaikyti dar 
trys neteisėtu ginklų laikymu bei 
prekyba įtariami asmenys, vienas jų 
— Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono 
seržantas. Jo darbo vietoje surastas 
ginklų arsenalas nustebino net ir 
daug ko mačiusius pareigūnus. 

Tiriant bylą buvo sulaikytas ir 
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) 
Antrojo operatyvinių tarnybų depar
tamento (AOTD) pareigūnas Jonas 
Zajančkauskas. 

Komentuodamas šį faktą TV3, 
AOTD generalinis direktorius pul

kininkas Gintaras Bagdonas tikino, 
kad jo nenustebino nei A. Petruše
vičiaus, nei jo pavaldinio J. Zajanč
kausko suėmimas. 

„Reikėtų atskir t i patriotizmą, 
savanorius ir kriminalinius nusikal
t imus. Aš tikrai įsitikinęs, kad kraš
to apsaugos sistema nėra nusikals
t ama ir iš pavienių atvejų negalima 
daryti išvados ir įvardint kaip masi
nio reiškinio. Tie pavieniai žmonės, 
nesveikas susidomėjimas ginklu, bet 
tai ne masinis reiškinys", — sakė G. 
Bagdonas. 

AOTD vadovas tikino, kad iš ne
teisėtu ginklų laikymu įtarto jo pa
valdinio seniai a t imtas leidimas 
dirbti su slapta informacija, tačiau 
nepaaiškino, kodėl jis tiek metų to
leruojamas karinės žvalgybos orga
nizacijoje. 

Už neteisėtą daugiau nei trijų 
š aunamųjų ginklų laikymą Bau
džiamasis kodeksas numato laisvės 
a tėmimą nuo ketverių iki aštuonerių 
metų. 

* XL „Super Bowl", vykus io 
Detroit, nugalėtoja is tapo Pit-
tsburgh „Steelers", 21:10 nugalė
ję Seatt le „Seahawks". Tai 5-asis 
NFL titulas Pittsburgh komandos 
istorijoje. Drauge tai pirmasis, ilgai 
lauktas ir už tarnautas laimėjimas 
„Steelers" vyriausiojo trenerio Bill 
Cowher karjeroje. B. Cowher yra il
giausiai vienoje komandoje dirbantis 
treneris visoje NFL. 

* Savaitgali dz iudo imtynių 
pasaulio taurės varžybose Gru
zijoje Albertas Techovas pasida
lijo devintą-dvyliktą vietas. Pirmo
joje svorio kategorijos iki 66 kg dvi
kovoje Lietuvos atletas nugalėjo ru
są Maksim Kuznecov, tačiau antrąją 
kovą pralaimėjo trečią vietą užėmu
siam kubiečiui Yordan Arencib. Pa
guodos imtyje A. Techovas nusileido 
gruzinui Mind Chomizur, kuris vė
liau iškovojo bronzą. 

' Prancūzijoje 36-a k a r t ą vy

k u s i ų d a u g i a d i e n i ų „Etoile de 
B e s s e g e s " dvirat in inkų lenkty
n i ų penktajame etape devintas fi
nišavo bei galutinėje įskaitoje 80-ąją 
vietą užėmė ,,Ag2R Prevoyance" ko
mandos narys Tomas Vaitkus. Sek
madienį 148 km distancijoje Lietu
vos dvirat ininkas finišavo kartu su 
etapo nugalėtoju estu J aan Kirsipu 
— po 3 valandų 17 minučių bei 48 
sekundžių: 

* D e š i m t ą pergalę i š ei lės 
L i e t u v o s krepš inio lygos (LKL) 
regul iar io jo sezono rungtynėse 
i škovojo nugalėtojo titulą ginantis 
bei aštuonių komandų turnyre pir
maujant is Kauno „Žalgiris", sekma
dienį namuose 110:78 sutriuškinęs 
ketvirtojoje vietoje esančius Klai
pėdos „Neptūno" krepšininkus. Po 
20 t aškų nugalėtojams pelnė Darju-
šas Lavrinovičius (8 atkovoti kamuo
liai), ir Paul ius Jankūnas (7), 18 — 
Tanoka Beard (10). 

A p r i b o t o s danų ir l ietuvių karinės 
operacijos 

Atkelta iš 1 psl. 
Privalomoji tarnyba trunka me

tus. 
Anot Kauno karo medicinos eks

pertizės komisijos pirmininko ma
joro Raimundo BlaviešČiūno, dau
giausia — 35 proc. — jaunuolių per
nai karinės prievolės išvengė dėl psi
chikos sutrikimų ir psichologinių 
problemų. 

Karo medicinos komisijos tiria
mi šauktiniai turi atlikti 60 klausi
mų testą. Pagal jį medikai nustato 
jaunuolio intelekto lygį ir bendrą 
psichologinę būklę. Tada psichologas 
pateikia savo išvadą. Kai su ja susi
pažįsta, su šauktiniu dar bendrauja 
psichiatras. Jeigu specialistui kyla 
abejonių dėl vaikino psichikos būk
lės, jis siunčiamas išsamiau ištirti į 
vietos psichiatrijos ligoninę. 

Kauno karo medicinos eksperti

zės komisijos psichiatro Juozo Brez-
gio teigimu, vis daugiau jaunuolių 
,,išbrokuojami" ir dėl intelekto spra
gu-

Kitos ligos rečiau kamuoja Lie
tuvos vaikinus. Praėjusiais metais 
21 proc. prievolininkų pripažinti ne
tinkamais karinei tarnybai dėl tera
pinių ligų, 20 proc. — dėl chirurgi
nių, po 6 proc. — dėl nervų sistemos 
ir akių ligų. 

18 proc. jaunuolių atidėtas šau
kimas dėl laikinų sveikatos su
trikimų. Medikai neslepia, jog kai 
kas bando apsimesti ligoniais, kad 
išvengtų tarnybos. 

Pasak karo specialistų, Lietuvo
je neplanuojama visiškai atsisakyti 
šauktiniu. Tačiau iki 2008 m. jų keti
nama sumažinti iki 2,000 karių. 
Šauktiniai sudarytų mažiau nei 18 
proc. viso kariuomenės personalo. 

E. Gentvi las 

Atkelta i š 1 psl. 
visus vidinius bei išorinius ryšius, 
kad būtų sprendžiami jo klausimai", 
— kalbėjo jis. 

Žurnalistams pasiteiravus, ko
dėl tik dabar traukiasi iš LiCS, E. 
Gentvilas teigė bandęs „keisti padėtį 
iš vidaus, tačiau atėjo laikas apsis
pręsti". 

Europarlamentaras tikisi, kad 
kuriama LLS reprezentuos tikrąją 
liberalią pasaulėžiūrą Lietuvos poli
tiniame gyvenime. 

Nors jis pripažįsta, tarp LLS ir 
LiCS didelių programinių skirtumų 
nėra, tačiau teigia, jog skiriasi veiki
mo būdai, žmonių nuostatos. 

E. Gentvilas kol kas nenorėjo 
pasakyti, ar užims kokias nors pa
reigas LLS, tačiau sakė, kad jei jam 
bus pasiūlyta — „žiūrės". 

E. Gentvilas Europos Parlamen
to nariu buvo išrinktas kaip liberal-
centristas. Žurnalistams pasiteira
vus, ar nekils dėl to tam tikrų mo
ralinių problemų, politikas teigė, 

LiCS 

kad apie tai daug svarstė. 
„Aš turiu pamąstymų, bet ži

nau, kad LiCS esu padaręs tikrai ge
rų darbų, netgi ir kandidatuodamas 
tuose rinkimuose. Kai kas tuometi
nėje LiCS mano ėjimą į Europos Par
lamentą vadino aukojimusi, pasi
traukimu iš Lietuvos politikos. Kita 
vertus, tuose rinkimuose aš gavau 
95,000 rinkėjų balsų — tai buvo vie
nas geriausių rezultatų tarp visų 
partijų", — kalbėjo jis. 

LLS kuria nuo opozicinės LiCS 
atskilę jos vadovo A. Zuoko oponen
tai. 

Nuo LiCS atskilę LLS kūrėjai 
praėjusią savaitę paskelbė surinkę 
partijos steigimui reikalingus para
šus. Politinė partija registruojama, 
jei paramą jai deklaruoja ne mažiau 
kaip 1,000 steigėjų. 

Anot E. Gentvilo, manoma, kad 
iš LiCS išstos apie 600 asmenų, ta
čiau europarlamentaras tikisi, kad 
tokių bus daugiau — „keturženkliai 
skaičiai". 

Klaipėdoje miręs Indijos pilietis 
galėjo sirgti paukščių gripu 

Klaipėda, vasario 6 d. (BNS) — 
Klaipėdoje ant kojų sukeltos visos 
specialiosios krizių valdymo bei me
dicinos tarnybos, kilus įtarimams, 
kad žmogus užsikrėtė paukščių gri
pu. Jos sunerimo, kai Klaipėdos grei
tosios medicinos pagalbos stoties 
medikai, reaguodami į iškvietimą, 
rado nebegyvą uoste remontuojamo 
krovininio laivo įgulos narį — Indi
jos pilietį. 

Apžiūrėję jį, gydytojai nustatė, 
kad viena iš mirties priežasčių gali 
būti paukščių gripas. Prieš mirda
mas vyras karščiavo, taip pat jam 
buvo pasireiškę kiti simptomai. 

Įtarimus sustiprina ir tai, kad 
Panamoje registruotame ir su Libe
rijos vėliava plaukiojusiame laive in
das dirbo virtuvėje, dažnai su pro
duktais iš vištienos. 

„Vakarų laivų gamyklos", kurio-
! je remontuojamas minėtas laivas, 

personalo direktorius Tbmas Tarase-
! vičius sakė, kad informacijos, jog in

das galėjo mirti nuo paukščių gripo, 
bendrovei dar nepatvirtino Klaipė
dos visuomenės sveikatos centras. 

„Tačiau mes ėmėmės visų sau
gumo priemonių ir per 25 minutes 
sustabdėme visus darbus, ir evaka

vome žmones iš laivo", — sakė T. Ta
rasevičius. 4 vai. 20 min. po pietų 
buvo baigtos dezinfekuoti laivo pa
talpos ir Visuomenės sveikatos cen
tro specialistai teigė, kad pavojaus 
toliau darbuotis laive nebėra. Todėl, 
anot T. Tarasevičiaus toliau remon
tuoti laivo korpusą bus leidžiama 
antroji pamaina. 

Sveikatos apsaugos ministerijos 
Užkrečiamų ligų profilaktikos ir 
kontrolės centro direktorius Bronius 
Morkūnas sakė, kad jam persiųstais 
duomenimis, sausio 17 dieną laivas į 
Lietuvą išplaukė iš vieno Vokietijos 
uosto. „O mes neturime duomenų, 
kad paukščių gripas būtų diagnozuo
tas kam nors Vokietijoje, todėl, kad 
ligą jis atsivežė mažai tikėtina. Be 
to, įgulos kolegų duomenimis, virtu
vėje dirbęs indas susirgo vasario 4 
dieną", — sakė B. Morkūnas. 

Anot jo, susirgusiam indui skau
dėjo krūtinę, rankas. „Šiuo metu 
epidemiologai Klaipėdoje aiškinasi, 
a r nėra užsikrėtusių kitų asmenų, 
kurie turėjo tiesioginį kontaktą su 
indu. Jis nebūtinai galėjo sirgti 
paukščių gripu, tai galėjo būti kitos 
ligos ir kitos mirties priežastys", — 
sakė B. Morkūnas. 
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naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, interfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Nerimsta aistros dėl pranašo 
Muhammad karikatūrų 

Paryžius , vasar io 6 d. 
(„Reuters'VBNS) — Pasaulio vado
vai paragino laikytis rimties po sa
vaitgalio išpuolių, kurių metu Li
bane ir Sirijoje buvo padegtos Da
nijos ambasados, o Beirutas ir Da-
mascus pažadėjo ištirt i , kaip pro
testo akcijos dėl pranašo Muham
mad karikatūrų virto smurtu . 

Jungtinių Tautų (JT) generali
nis sekretorius Kofi Annan išreiškė 
nerimą dėl riaušių Libane ir Sirijoje 
ir paragino demonstruoti santūru
mą, tačiau svarbus naftos eksportuo
tojas Iranas, iš naujo svarstant is 
prekybinius ryšius su šalimis, ku
riose buvo publikuotos minėtos kari
katūros, pažadėjo reaguoti į „antiis-
lamišką ir islamofobišką srovę". 

Musulmonų pyktis nukrypo pir
miausia į Daniją, nes būtent danų 
dienraštis „Jyllands-Posten" pirma
sis rugsėjo mėnesį išspausdino skan
dalinguosius piešinius, t a rp kurių 
yra karikatūra, vaizduojanti Mu
hammad su bombos formos turbanu. 

Kilęs skandalas virto spaudos 
laisvės šalininkų ir pagarbos religi
joms gynėjų kova. 

„Raginu visas arabų valstybes 
nuosaikiai kalbėti apie tai , kas vyks
ta, — sakė Prancūzijos užsienio rei
kalų ministras Philippe Douste-Bla-
zy. — Laikykimės ramiai". 

Prie šalių, kurių laikraščiai per

spausdino minėtas karikatūras, pir
madienį prisidėjo ir Ukraina. Nese
niai jas perspausdino Bulgarijos, Is
panijos, Italijos, JAV, Lenkijos, Nau
josios Zelandijos, Norvegijos, Olan
dijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Veng
rijos ir Vokietijos laikraščiai, tvirtin
dami, kad spaudos laisvė yra svar
besnė už protestus. 

Musulmonai bet kokius Muham
mad ir kitų pranašų atvaizdus laiko 
šventvagyste, ką jau kalbėti apie 
pranašo kar ikatūras . Protestai kilo 
nuo Lahoro Pakis tane iki Gazos 
Ruožo, bet nuosaikios musulmonų 
organizacijos reiškė nuogąstavimus 
dėl to, kad iniciatyvą dėl šio reikalo 
perėmė radikalieji. 

Islamistų grupuotės ,,al Muha-
jiroon", kuri yra uždrausta Didžiojo
je Britanijoje, vadovas Omar Bakri 
Mohammad paragino įvykdyti mir
ties bausmę tiems, kurie yra kaip 
nors susiję su karikatūromis. 

„The Philadelphia Inąuirer", 
vienas iš nedaugelio ka r ika tū ras 
perspausdinusių JAV laikraščių, pa
reiškė tiesiog dirbęs savo darbą. 

Redaktorė Amanda Bennett sa
kė, kad „kai religinių atvaizdų, ku
rie daug kam atrodo įžeidžiami, pa
naudojimas tampa didele naujiena, 
mūsų nuomone, svarbu, kad skaity
tojai galėtų patys spręsti dėl tų at
vaizdų turinio". 

Iranas pradėjo sodrinti uraną 
Tehran. vasario 6 d. („Reu-

ters7BNS) — Iranas sekmadienį nu
traukė Jungtinių Tautų (JT) inspek
torių rengiamą patikrą savo bran
duoliniuose objektuose ir paskelbė 
atnaujinęs urano sodrinimą. 

Tokį žingsnį jis žengė praėjus 
vos dienai po to, kai Tarptaut inė ato
minės energetikos agentūra (TATE-
NA) nusprendė perduot i „ I rano 
bylą" į JT Saugumo Tarybą, nuogąs
taudama, kad Iranas siekia slaptai 
pasigaminti branduolinį ginklą. 

Diplomatai įspėjo, kad toks Teh
ran reagavimas gali sustiprinti Va
karų ir Irano, kuris yra ketvirtasis 
pagal dydį pasaulyje naftos ekspor
tuotojas, susipriešinimą. 

Tehran primygtinai teigia, kad 
jo branduolinė technologija yra tik 
taikaus pobūdžio. 

„Iranas atsisakė visų priemo
nių, kurių savanoriškai ėmėsi per 
pastaruosius dvejus su puse metų. 
Mes daugiau nebesilaikome Bran
duolinio ginklo neplatinimo sutar
ties Papildomojo protokolo", — sakė 
Irano užsienio reikalų minis tras Ma-
nouchehr Mottaki. 

Branduolinio ginklo neplatinimo 
sutarties Papildomasis protokolas, 
kurį Iranas 2003 metais pasirašė, 
bet nepatvirtino, suteikia J T inspek
toriams daugiau įgaliojimų patekti į 
objektus, kuriuose gali būti kuria
mas branduolinis ginklas. 

Pagrindinė pr iemonė, kurios 
ėmėsi Iranas, buvo savanoriškas at
sisakymas sodrinti uraną, iš kurio 
galima pasigaminti kurą, t inkamą 
panaudoti branduolinių galvučių už

taisams. 
TATENA šeštadienį balsavo už 

tai, kad Irano „branduolinė byla" 
būtų perduota į J T Saugumo Tarybą, 
bet Saugumo Taryba nesiims jokių 
veiksmų dėl Irano iki kovo mėnesio, 
kai gaus šią ataskaitą. 

Rezoliucijos tikslas — sustip
rinti spaudimą Iranui. 

J T Saugumo Taryba turi teisę 
paskelbti politines ir ekonomines 
sankcijas Iranui , bet Tarybos pen
kios nuolatinės narės — JAV, Did
žioji Britanija, Prancūzija, Rusija ir 
Kinija, kol kas nepriėjo vienos nuo
monės. 

Irano prezidentas Mahmoud Ah-
madinejad sakė, kad niekas negali 
sutrukdyti Iranui gauti žinių atomi
nių technologijų srityje. 

„Mūsų priešai nė velnio negali 
padaryti . J ū s mums apskritai nerei
kalingi. O jums Iranas reikalingas", 
— sakė prezidentas, kreipdamasis į 
minią Tehran. 

Rusijos gynybos ministras Ser-
gej Ivanov pareiškė abejonių, a r 
sankcijos Iranui bus veiksmingos. 

Savo ruožtu Irano štabų virši
ninkų komiteto vadovas Abdolrahim 
Moussavi įspėjo, kad bet kuris smū
gis Irano branduoliniams objektams 
bus bergždžias. 

„Mes nesiekiame karinio susi-
^-priešinimo, bet jeigu tai įvyks, mes 
• duosime priešininkui tokią pamoką, 

kuri išliks istorijoje", — cituoja jo žo
džius informacijos agentūra ISNA. 

Irano URM sekretorius Hamid 
Rėza Asefi pareiškė, kad Iranas tęs 
diplomatines konsultacijas. 

EUROPA 

BRIUSELIS 
Ekonominių bausmių Iranui pa

skelbimas būtų teisėtas ir be Jung
tinių Tautų (JT) pritarimo, jeigu 
žlugtų kitos pastangos įtikinti Teh
ran sustabdyti urano sodrinimą, pa
reiškė aukštas JAV valstybės depar
tamento pareigūnas. Kurt Volker, 
vienas JAV valstybės sekretorės pa
dėjėjų, sakė, kad diplomatams dar 
teks padirbėti, jog Jungtinėse Tau
tose būtų pasiektas sutarimas dėl 
bausmių taikymo, bet šiuo metu 
penkių JT Saugumo Tarybos narių 
nuomonės šiuo klausimu toli gražu 
nėra vienodos. Didžiosios valstybės 
yra linkusios išsaugoti ryšius su Ira
nu prekybos energija srityje ir nėra 
nusiteikusios pritarti bausmėms. 

TALINAS 
Keturios parlamente atstovau

jamos partijos šią savaitę gali su
daryti darbo grupę bendram kandi
datui į prezidento postą iškelti — tai 
rašo dienraštis „Postimees", pažy
mėdamas, kad vienas galimų pre
tendentų į šį postą yra Tartu univer
siteto rektorius Jaak Aaviksoo. Val
dančiosios Reformų partijos, taip 
pat opozicinių partijų — „Res Pub
lika", Tėvynės Sąjungos ir social
demokratų atstovai siekia, kad vals
tybės vadovą rinktų parlamentas. 
Šią savaitę partijos gali sudaryti aš
tuonių žmonių darbo grupę, kuri 
pradės svarstyti galimas kandida
tūras. Dažniausiai tarp jų minima J. 
Aaviksoo kandidatūra, bet nė viena 
partijų kol kas su juo šia tema rim
tai nekalbėjo. 

PARYŽIUS 
Belgijos ir Olandijos islamo po

litinė organizacija „Arabų Europos 
lyga" (AEL) įdėjo į savo tinklalapį 
kelias žydų karikatūras, atsakyda
ma į tai, kad kai kurie Europos leidi
niai perspausdino pranašo Muham
mad karikatūras. „Po paskaitų apie 
žodžio laisvę ir toleranciją, kurias 
mums perskaitė europiečiai, ir po to, 
kai daugelis Europos laikraščių per

sispausdino pranašo Muhammad 
karikatūras, AEL nusprendė taip 
pat spausdinti kar ikatūras ir pasi
naudoti savo teise į meninę savi
raišką", — rašoma šių piešinių ko
mentare. 

VARŠUVA 
Lenkijos Katal ikų Bažnyčios 

vyskupų konferencija atsiribojo nuo 
tėvo Tadeusz Rydzik žiniasklaidos 
priemonių ir kritikavo tai, jog apie 
„Įstatymo ir teisingumo", Savigynos 
ir Lenkijos šeimų lygos pasirašytą 
stabilizacijos paktą pranešė tik T. 
Rydzik radijas „Maryja" ir televizija 
„Trwam". Konfliktas ta rp lenkų vys
kupų ir tėvo T. Rydzik bręsta jau se
niai. Prieš kelerius metus Lenkijos 
kardinolas Jozef Glemp uždraudė 
Varšuvoje transliuoti „Maryja" lai
das. Sprendimo priežastis — perne
lyg politizuotas jų turinys. Tėvo T. 
Rydzik valdomos žiniasklaidos prie
monės daug prisidėjo prie konserva
tyvios „Įstatymo ir teisingumo" per
galės per Seimo rinkimus. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Šeštadienį, sulaukusi 85 metų, 

dėl širdies nepakankamumo mirė fe
ministinio judėjimo pradininkė Bety 
Friedan. B. Friedan išgarsėjo 1963 
metais pasirodžius jos knygai „The 
Feminine Mystiąue, kurioje ji pa
sakoja apie moteris, turinčias rea
lizuoti save nepaisant savo vyrų pa
siekimų ir vaikų. Knyga paskatino 
pradėti judėjimą už naują moters 
vaidmenį Amerikos visuomenėje, to
dėl, daugelio manymu, ji paklojo pa
grindus šiuolaikiniam moderniajam 
feminizmui. B. Friedan įkūrė Nacio
nalinę moterų organizaciją (NMO) ir 
inicijavo Lygių teisių įstatymo pa
taisą JAV konstitucijoje, draudžian
čią seksualinę diskriminaciją. 

ARTIMIEJI RYTAI 

SAFAGA 
Egiptiečiai, laukiantys žinių 

apie savo artimuosius, plaukusius 
Raudonojoje jūroje nuskendusiu 
Egipto keltu, padegė kompanijos, 
kuriai priklausė šis keltas, pastatą. 
Oficialiais duomenimis, gelbėtojai 
išgelbėjo 387 kelte buvusius žmones 
ir iš jūros ištraukė 135 žuvusiuosius. 
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Zalianykštis 

VAISTINIAI AUGALAI 
MŪSŲ DARŽELYJE 

Kaip praėjusio antradienio skiltyje minėjau, gaunu nemažai klausimų 
apie vaistinių augalų-vaistažolių auginimą, džiovinimą ir vartojimą. 

Sengsiuosi pateikti keletą populiaresnių, labiau žinomų ir taip pat 
nesunkiai Amerikoje gaunamų (sėklų arba jau augančių augalų) vaistinių 
augalų. Nors ir įdomu juos auginti, nepamirškime, kad vien „žolelėmis 
gydytis" pavojinga, ypač sunkias ligas. Vienas dalykas išsivirti ramunėlių, 
aviečių ar liepžiedžių arbatos, kai gauname slogą ar kamuoja kosulys, bet 
kitas, kai žmonės mėgina žolinėmis gyduolėmis net vėžį kūne sunaikinti. 
Pasitikint vien vaistažolėmis ir nesikreipiant pas gydytoją, galima gydymą 
pavėluoti ir tuomet medicinos mokslas negalės padėti. Tad auginkime vais
tinius augalus, juos vartokime, bet su saiku ir protu. 

Alavijas (alijošius), 
angį. „Aloe", 
lot. Aloe arborescens 
Alavijų yra daug rūšių, papras

tai medicininėmis savybėmis labiau
siai pasižymi medėjantis alavijas. 
Tai daugiametis lelijinių šeimos 
augalas. Stiebas stačias, išsišakojan-
tis, lapai sultingi, mėsingi, dantytais 
pakraščiais, melsvai žalsvos spalvos, 
viršutinė pusė įgaubta. Žiedai — 
oranžinės kekės (kartais švelniai 
rausvos). Natūraliai auga Pietų 
Afrikoje, Viduržemio jūros pakrašč
iuose, apskritai •— šiltame klimate. 
Puikiai auga kambaryje (vasarą ga
lima laikyti lauke). Lengvai daugi
namas, nes turi daug atžaliukių — iš 
kiekvienos galima užsiauginti naują 
alaviją. Nors alavijų nesunku rasti 
parduotuvėse, ypač kur parduodami 
kaktusai ir įvairūs storalapiai, bet 
visų pirma reikia pasiklausinėti pas 
pažįstamus —jei kas augina alaviją, 
mielai pasidalins jo „vaikais". 

Šviežios augalo sultys pasižymi 
bakteriocidiniu veikimu. Jais gydo
mos žaizdos, nudegimai. Yra daug 
paruoštų tepalų, muilų ir šampūnų 
su alavijo priemaiša. Liaudies medi
cinoje vartojamos. šviežios alavijo 
sultys, medaus ir sulčių mišinys. Kai 
kas alavijo lapus užpila vynu ir tą 
preparatą vartoja apetitui žadinti, 
skrandžio opoms gydyti. 

Avietė, 
angį. „Kasp^ny", 
lot. Rūbus idaeus. 
Visi pažįstame avietes ir vasarą 

gardžiuojamės jų uogomis, o kitais 
metų laikais — uogienėmis, arbata 
ir pan. 

Aviečių arbata naudojama nuo 
peršalimo, kosulio, slogos, bronchito. 
Tačiau vaistinių medžiagų turi ne 
tik uogos (nors jose — daugiausia), 
bet ir žali lapai ir net šakelės. Pvz., 
išdžiovintos aviečių šakelių viršūnės 
su lapais vartojamos taip pat kaip ir 
uogos. Išvirus iš jų arbatą (arba 

užpylus verdančiu vandeniu), gau
name avietėmis kvepiantį, rausvą 
skystį — arbatą, padedančią su
mažinti temperatūrą karščiuojant, 
lengvinančią kvėpavimą, iššau
kiančią prakaitavimą. 

Česnakas, 
angį. „Garlic", 
lot. Allium sativum 
Tai kitas lelijinių šeimos (Le-

liaceae) augalas — daržovė, kurią 
visi, be abejo, pažįstame, bet per ma
žai vartojame. 

Česnakas kilęs iš Vakarų Azijos. 
Nors Lietuvoje jis auginamas, bet 
nėra toks populiarus kaip Vidurže
mio jūros pakraščių valstybėse, mek
sikiečių, žydų, amerikiečių virtuvėje. 

Česnakas turi įvairių vitaminų 
ir mineralų, karotino, jodo bei kitų 
maistingų medžiagų. Dažniausiai 
česnakai vartojami kaip prieskoniai, 
nors seniau šiltų kraštų žmonės 
daug česnakų vartodavo konservuoti 
greitai gendančiam maistui. 

Kai kas česnako nemėgsta dėl jo 
aštraus, „užsiliekančio" kvapo, ta
čiau Česnako tabletės neturi tokio 
didelio poveikio kaip jo svogūnėliai. 
Žmonės tvirtina, kad česnakas yra 
vaistas nuo 99 ligų, įskaitant tuber
kuliozę, arterosklerozę, slogą, virš
kinimo sutrikimus ir t.t. 

Parduotuvėse galima rasti čes
nakų sėklų, bet jos pirmais metais 
neišaugina svogūnėlių. Geriausia 
pirkti mažus svogūnėlius (panašiai 
kaip svogūnus), juos pasodinti — iki 
rudens išaugs gražūs česnakai. 
Nukasti, kai tik nudžiūsta jų laiškai 
(šalnų ir šalčių nepakenčia). 

Čiobreliai, 
angį. „Thyme", 
lot. Thymus serpyllum 
Esame pratę čiobrelį vadinti 

prieskoniniu augalu, tačiau jis yra ir 
vaistažolė. Priklauso lūpažiedžių 

{Labiatae) šeimai. Daugiametis, su
medėjusiais stiebeliais, violetiniais 
žiedukais ir smulkiais lapeliais. Kai 
kur auga savaime (įskaitant Lie
tuvoje). Amerikoje dažniausiai augi
namas darželiuose arba daržuose. 
Čiobrelių sėklų lengva gauti. Pirmus 
metus pasėjus, augalai silpnoki, bet 
po to — tarpsta. Nereikalauja daug 
dfėgmės ir priežiūros. 

Paprastojo čiobrelio nuoviras 
(arbata) vartojamas nuo bronchito 
su kosuliu, nemigos, jo preparatai 
bei eterinis aliejus — aromatinėms 
vonioms, kompresams. Kulinarijoje 
daugiausia vartojami žiedai ir smul
kūs, švieži (arba džiovinti) lapeliai. 
Beje, čiobrelius galima susidžiovinti 
— kvapniosios ir vaistinės medžia
gos nuo to nenukenčia. 

Reikia atsiminti, kad čiobreliai 
mėgsta šakotis ir, šliauždami paže
me, gali užimti nemažą žemės plotą, 
todėl verta juos apkarpyti ir kon
troliuoti. 

Pipirmėtė, 
ang. „Peppermint", 
lot. Mentha piperita 
Lūpažiedžių (Labiatae) šeimos 

daugiametis augalas. Jo lapai, žie
dai, stiebai ir šaknys maloniai kve
pia. Nors yra daug įvairių mėtų rū
šių, tačiau pipirmėtė turi daugiausia 
aromato ir vaistinių medžiagų. Sėti 
jų neverta, nes labai sunkiai išdygs
ta. Geriausia pavasarį pas darži

ninkus pasidairyti jau paaugintų 
daigų ir pasisodinti darže. Tik svar
bu jų „nepaleisti" savai valiai, nes 
mėtos greitai plečiasi (dauginasi taip 
pat šakniastiebiais) ir užima nema
žai vietos. Pipirmėtės nereiklios — 
auga ir nelabai derlingoje žemėje, 
bet jos nori gauti pakankamai van
dens. Dauginamos padalinant kere
lius arba išraunant ir persodinant 
naujai iš šakniastiebių išaugusius 
augalus. Gerai auga ir vazonuose ar
ba loveliuose. 

Pipermetės plačiai naudojamos 
vaistų, saldainių, arbatų, įvairių 
kitų patiekalų gamybai. Liaudies 
medicinoje jos vartojamos nuo mig
renos, kvėpavimo takų sutrikimo, 
uždegimo, astmos, slogos, gerklės 
skaudėjimo. Sakoma, kad mėtų ar
bata mažina kraujospūdį, išplečia 
kraujagysles. Bet ir be vaistinių 
savybių, mėtų arbata (karšta ar 
šalta) yra skani, kvapni, todėl verta 
savo darželyje pasisodinti pipir
mėčių. Jų lapus galima sudžiovinti, 
taip pat sušaldyti, bet skaniausia 
arbata — iš šviežių lapų. 

Vaistinė ramunė (ramunėlė), 
angį. „Chamomile", 
lot. Matricaria chamomilla 
Priklauso graižiažiedžių (Com-

positae) šeimai. Augalas vienametis, 
nors, palikus peržydėjusius žiede
lius, ramunėlės pasisėja pačios, tad . 
daugelis mano, kad jos daugiametės. 
Stiebas dažnai gulsčias, išsidraikęs, 
tuščiaviduris, lapai plunksniški 
(stipriai karpyti). Žiedeliai nedideli, 
geltonu vidurėliu ir baltais vainik
lapiais. Vaistams vartojami džiovin
ti žiedai. Ramunėlių arbata vartoja
ma viduriuojant, sutrikus mėnesi
nėms, prakaito išsiskyrimui skatin
ti, burnai skalauti, voniomis, žaiz
doms plauti, nuo skrandžio spazmų. 
Stipriu ramunių žiedų nuoviru per
plaunami plaukai (tik šviesiaplau
kiams), prausiamas veidas. Sakoma, 
kad šis nuoviras stiprina plaukų 
šaknis, suteikia plaukams spindė
jimą, gelsvą spalvą. 

Ramunėles nelengva auginti, 
bet sėklų galima rasti, kur parduo
damos kitos prieskoninių augalų 
(herb, herbai plants) sėklos, ypač ka
taloguose. Sėklos labai smulkios, ne-
daigios. Augaliukai laibi ir reikia at
sargiai laistyti, kad nesugniuždytu-
me. Jeigu pavyksta ramunėlėms įsi
tvirtinti, žydi vasaros viduryje (nuo 
išdygimo iki žydėjimo trunka apie 2 
mėnesius). Ramunėlių džiovintų žie
dų arbatos galima rasti įvairiose 
parduotuvėse, tik reikia gerai pasi
skaityti užrašus ant įpakavimo, kad 
arbatos pagrindinę sudėtinę dalį 
tikrai sudaro ramunėlių žiedai, o ne 
kiti augalai, vadinami „fillers". 

Bus daugiau 
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MIRTIES BAUSME 
Tarp žmonijos atradimų yra ir 

elektros kėdė. Jos paskirtis mums 
gerai žinoma - mirties bausmės nu
sikaltėliams įvykdymo priemonė ir 
būdas. 

Tačiau elektros kėdės istorija -
ne tik kalėjimai ir nusikaltėliai. Ji 
slepia ir visai kitokią, su bausmės 
įvykdymu nesusijusią dramą. Tai 
arši kova tarp išradėjų, tarp dviejų 
požiūrių, kas žmonijai geriau - pas
tovioji ar kintamoji srovė. Vienos 
iškiliausių pasaulio roko grupių 
AC/DC muzikantai, sugalvodami 
tokį pavadinimą, kuris ir reiškia 
kintamąją ir pastoviąją srovę, grei
čiausiai net nežinojo, kad buvo 
laikai, kai šių raidžių pora nepasi
žymėjo idealia draugyste. 

Kas geriau - pastovioji ir 
kintamoji srovė? 

1886 m. JAV vyriausybė su
sirūpino šalies įvaizdžiu: tokiame 
demokratijos lopšyje kaip Amerika 
aukščiausia bausmė turi būti itin 
humaniška. Jau tais laikais buvo 
manoma, kad net žiauriausi nusi
kaltėliai neturi būti kankinami vyk
dant mirties bausmę. Iki to laiko 
aukščiausia bausme nusikaltėliai 
dažniausiai būdavo pakariami. Ta
čiau amerikiečiai vis labiau nerima
vo, kad tokia bausmė yra pernelyg 
ilga ir kankinanti. Net labiausiai pa
tyręs budelis negalėdavo įvertinti 
įvairių niuansų, todėl nuteistasis ne
retai mirdavo ne staiga ir ne nuo 
stuburo traumos, kaip buvo mano
ma, o uždusdavo patirdamas dideles 
kančias. 

Tais laikais kitoje planetos pusė
je gyvenęs Leninas buvo labai jau
nas, o garsioji jo tezė „Komunizmas 
- tai tarybų valdžia plius visos šalies 
elektrifikacija" dar nebuvo gimusi. 
Tačiau Amerika, kurioje komuniz
mo niekas nekūrė, jau gyveno sa
votišką elektrifikacijos bumą. Tiesa, 
tai buvo tik elektros pritaikymo pra
monei ir buičiai pradžia, tačiau pa
kankamai įnirtinga ir lydima kon
kurencinės kovos. Ją galima būtų 
pavadinti taip, kaip pasivadino aus
tralų rokeriai - AC/DC. Vienoje 
barikadų pusėje stovėjo įžymusis ir 
galingasis T. A. Edison, kuris savo 
„sąskaitoje" jau turėjo pakankamai 
daug pasaulį nustebinusių išradimų 
ir kurio prietaisai veikė naudodami 
pastoviosios srovės (DC) šaltinius. 

Kitą pusę gynė George YVesting-
house, kuris gilinosi į neseniai 
atrastos kintamosios srovės sritį. 

Tuo momentu rinkoje buvo jun
tamas varinių laidų, taip pat ir pas
toviąją srovę naudojančių prietaisų 
kainų kilimas. 

Negana to, vis garsiau buvo kal
bama, kad pastoviąją srovę naudo
jantys prietaisai yra ne tik brangūs, 
bet ir nepraktiški - jie negali dirbti 
būdami toli nuo srovės šaltinio, t. y. 
už kelių kilometrų nuo generato
riaus. Tai reiškė viena - Edison kar
jerai ir jo pastoviosios srovės prie
taisams iškilo grėsmė. Aišku, toks 
įvykių posūkis Edison netenkino. 
Todėl didysis išradėjas, pajutęs, kad 
vėjas pučia priešinga kryptimi, ne
puolė išradinėti ko nors efektyves
nio, o kaip tikras žmonijos atstovas 
visą savo energiją skyrė reklaminei 
kampanijai. Ji turėjo į miltus su
malti jo konkurentą George Westing-
house ir jo kintamąją elektros srovę. 

Žiaurus reklaminis 
pasirodymas 

Konkurentai, nors jie ir teisūs, į 
miltus sumalami negailestingai. 
Edison taip pat nebuvo kuklus, todėl 
1887 m. New Jersey nutarė publikai 
parodyti originalų pasirodymą, kuris 
turėtų padėti apsispręsti ne tik pa
prastiems žmogeliams, bet ir tiems, 
kurie tais laikas savo rankose laikė 
valdžią. Pasirodymo tikslas buvo 
labai paprastas - publikai reikėjo 
parodyti, kokia pavojinga yra kinta
moji elektros srovė. Taigi 1,000 voltų 
įtampą gaminančio kintamosios sro
vės George Westinghouse generato
riaus polius Edison prijungė prie 
metalinės plokštės - ant kurios jau 
buvo patupdęs naminius gyvūnėlius 
- ir paleido generatorių. Kas liko iš 
gyvuliukų, galite patys įsivaizduoti. 
Bet Edison tai nerūpėjo. Svarbiau
sia, kad reklaminis pasirodymas 
publikai padarė didelį įspūdį. Be to, 
tas įvykis gana ilgą laiką buvo ap
tarinėjamas įvairiuose visuomenės 
sluoksniuose. Tuo metu atsirado ir 
naujas terminas „electro-cution" 
(elektrinė egzekucija). 

Kintamoji elektros srovė — 
patikimesnė 

Įvykiai vystėsi gana greitai: 
nepraėjus nė dvejiems metams nuo 

uONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSK1S, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
BkGrove: 847-718-1212 
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Thomas A Edison savo laboratorijoje New Jersey, 1901 m 

tos dienos, kai Amerikos vyriausybė 
kartuves nusprendė pakeisti kokiu 
nors „tobulesniu" žudymo įrenginiu, 
1888 m. birželį New York valdžia 
priėmė įstatymą, kad nuo šiol mir
ties bausmė bus vykdoma naudo
jant elektros energiją. Tačiau įstaty
mo kūrėjų nuomonė nebuvo vienin
ga. Jie niekaip neapsisprendė, kokią 
elektros srovę naudoti egzekucijai -
kintamąją ar pastoviąją. Įvairūs šal
tiniai teigia, kad ginčai vyko gana 
ilgai, net keletą mėnesių, beje, juose 
nuolat dalyvaudavo Edison ir pri
mygtinai siūlydavo elektros kėdei 
naudoti kintamąją srovę. 

T. A. Edison buvo ne tik išradė
jas, bet ir puikus komersantas, todėl 
mokėjo viską įvertinti. Tais laikais 
dauguma jo prietaisų, naudojančių 
pastoviąją elektros srovę, buvo skirti 
buičiai. Plėsti buities prietaisų ga
mybą jam buvo labai svarbu. Jis 
žinojo, kad daugelis amerikiečių 
nenorės pirkti prietaisų, naudo
jančių tokią elektros srovę, kuri mai
tina egzekucijoms skirtą kėdę, apie 
kurią vien pagalvojus šiurpas nukra
to. Taigi Edison dar kartą griebėsi 
gudrios taktikos ir, aukodamas vals
tybės užsakymą, elektros kėdę siūlė 
maitinti kintamosios srovės šal
tiniu. Negana to, siekdamas įtikinti 
amerikiečius pastoviosios elektros 
srovės saugumu ir kintamosios 
srovės kenksmingumu, jis ėmėsi 
abejotinos „reputacijos" projektų. 
Pavyzdžiui, finansavo jauno išradėjo 
Harold Braun tyrimus. Už kokius 
nuopelnus? Teigiama, kad tik už tai, 
jog H. Braun įtakingame New York 
laikraštyje „New York Post" išspaus
dino straipsnį, kuriame buvo aprašy
ta berniuko, prisilietusio prie kinta
mosios elektros srovės laidų, mirtis. 
Bet už tokią smulkmeną niekas di
delių pinigų nemoka, todėl H. Braun 
ir jo asistentui Fred Peterson teko 
padirbėti iš peties - atlikti eksperi
mentus ir įrodyti, kad pastoviąja 
elektros srove maitinama kėdė gali 
trinktelėti, pakratyti, bet jokiu būdu 
neužmušti, o štai kintamosios elek
t r a srovės kėdė bet ką gali pasiųsti 
myriop. 
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Elektros kėdė tarnavo 
per šimtmetį 

Netrukus Harold Braun ir jo 
asistentas savo laboratorijoje pra
dėjo elektros kėdės bandymus. Į 
kėdę buvo „sodinami" įvairūs gyvū
nėliai ir paleidžiama tai pastovioji, 
tai kintamoji elektros srovė. Šie ban
dymai nenuėjo veltui - egzekucijai 
buvo parinktas kintamosios srovės 
elektros kėdės variantas. Sužinojęs 
šią naujieną, George Westinghouse 
neteko žado. Jis atsisakė New York 
valdžiai pateikti savo generatorius, 
gaminančius kintamąją elektros sro
vę. Tačiau to nereikėjo. Edison įmo
nė turėjo patirties po bandymų su 
gyvūnais, todėl pasiūlė įrengti kin
tamosios srovės kėdę be George Wes-
tinghouse pagalbos. Ką nors pakeisti 
jau buvo neįmanoma, ir vėlesni 
George Westinghouse vieši pasisa
kymai, reikalaujant atsisakyti šios 
idėjos, nes tokia bausmė - ne
humaniška ir bedieviška, buvo tik 
tušti šūviai į orą. 

Pirmoji egzekucija buvo įvykdy
ta 1889 m. sausio 1 dieną. Nuo to 
laiko bene dešimtmetį elektros kėdė 
buvo vadinama George Westing-
house kėdė. Per daugiau nei šimtą 
metų elektros kėdė buvo nuolat to
bulinama, tačiau jos veikimas liko 
toks pat - į įvairias myriop nuteisto
jo nusikaltėlio kūno dalis trumpai 
siunčiama aukštos įtampos elektros 
srovė - sustoja žmogaus širdis, para
lyžiuojamas kvėpavimas. 

Nuo tų 1889 metų praėjo daug 
laiko, kol viskas atsistojo į savo vie
tas. Šiais laikais į mūsų namus lai
dais atiteka kintamoji elektros sro
vė, ir nė vienas net neįsivaizduoja
me, kad galėtų būti kitaip. Edison 
vertinamas kaip didis išradėjas ir 
niekam nerūpi, kad retas žmogus 
XLX a. pabaigoje galėjo pasigirti ne
eiliniais sugebėjimais virtuoziškai 
susidoroti su konkurentais. 

Nuo 1890 m. iki 2004 m. Jung
tinėse Amerikos Valstijose ant elek
tros kėdės buvo pasodinta 4,460 
nusikaltėlių. 

„Klaipėda" 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5r6
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46-ASIS „LIETUVOS PRISIMINIMŲ" POKYLIS 
Kiekvienas, vasario 4 d., šeš

tadienio vakarą, a tvykęs į Lietuvos 
Vyčių ruoštą 46-ąjį „Lietuvos prisi
minimų" pokylį, visų pi rma stengėsi 
su pažįstamais pasidalfnti „kelionės 
įspūdžiais". Toji kel ionė į Sabre 
Room salę tikrai buvo nuotykinga, 
nes smulkus, įkyrus sniegas kiek
vieną kelią, gatvę, net greitkelį pa
vertė pavojinga čiuožykla, o automo
bilius - nepaklusniais įrankiais, ku
rie, susidūrę su plikledžiu ar ap
skritai ta plona sniego danga, „el
gėsi visai savarankiškai" ir vairuoto
jus traukė į pakelės griovius, sten
gėsi atsidaužti į k i tas mašinas. Lai
mei, atrodo, visi pokylio dalyviai, 
nepaisant kiek avarijų atvažiuodami 
matė, susirinko saugiai . 

Pasidalinę įspūdžia i , pasišne
kučiavę ir pasivaišinę, svečiai buvo 
pakviesti prie stalų. Robert Daraa-
sauskas, Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos iždininkas, va
dovavo svečių eisenai: vyčių lydimi, \ 
salę įžygiavo ir prie garbės stalo 
susėdo šio vakaro svečiai, ta rp kurių 
ir „Dainavos" ansamblio pirm. Kęs
tutis Sušinskas ir muzikos vadovas, 
dirigentas Dar ius Polikait is . Mat 
šiame, 46-ąjį k a r t ą ruoš iamame 
„Lietuvos pr i s iminimų" pokylyje 
vyčiai pasirinko specialiu žymeniu 
pagerbti .„Dainavą", švenčiančią 60 
metų sukaktį. 

Tolimesnei pokylio eigai vado
vauti pakviestas Juozas Polikaitis. 
JAV ir Lietuvos h imnus giedojo Ann 
Marie Kassel, p r i ta r ian t visai pub
likai. Tikrai verta geru žodžiu pa
minėti vakaro ruošėjus, kad pro
gramos gale išspausdino Amerikos 
ir Lietuvos himnų žodžius, todėl visi 
galėjo jungtis į jų giedojimą. 

Programoje ta ip pa t buvo iš
spausdinta „Dainavos" ansamblio 
veiklos apžvalga (lietuvių ir anglų 
kalba), dėl to vakaro eigoje nebuvo 
plačiau apie sukaktuvininkę „Dai
navą" kalbėta. Apskritai , Lietuvos 
Vyčių pokyliai pasižymi „kalbų sto
ka", dėl to jie nenuobodūs ir sklan
džiai praeina i to galėtų visi rengėjai 
pasimokyti). 

Trumpu ir nuoširdžiu žodžiu į 
svečius kreipėsi LV Vidurio Ame
rikos pirmininkas Robert Martin, Jr , 
pasidžiaugdamas ta ip gausiai susi
rinkusiais ir padėkodamas už pa
ramą Lietuvos Vyčiams. 

Programos vadovas J . Polikaitis 
pastebėjo, kad ne Lietuvos Vyčiams 
dera kažką šiuose pokyliuose pa
gerbti, bet mums, t.y. visiems lietu
viams, reikėtų gerbti Lietuvos Vy
čius už jų pasiaukojančią veiklą, už 
visuomet vykdomą kilnų organizaci
jos šūkį — „Dievui ir tėvynei!" J is 
taip pat apgailestavo, kad šiemet 
prie mikrofono nebematome kun. 
Antano Zakarausko (Lietuvos Vyčių 
garbės nario), kuris daugiau kaip 20 
metų vadovaudavo šiems pokyliams. 
Beje, kun. A. Zakarauskas pokylyje 
ir šiemet dalyvavo, ir sėdėjo prie gar
bės svečių stalo. J is sukalbėjo maldą 
prieš vakarienę. 

Palikę svečius pasisotinti skania 
vakariene, sustokime prie šių po
kylių dvigubos paskir t ies: 1. (kaip 
pokylių pavadinimas byloja) prisi
minti Lietuvą, pasidalinti jos meile 
ir pasiryžimu kaup t i savo jėgas 
„Dievo ir tėvynės" labui; 2. pagerbti 
specialiu žymeniu nusipelniusį as
menį, organizaciją a r instituciją. 
Dalyvavusieji pokylyje prie savo 
lėkštės rado gražiai paruoštą pro
gramą, kurioje buvo surašyti visi. iki 
šioi tu<» zv merus gavusieji. Galbūt 

verta šį sąrašą pamatyti ir pokylyje 
nedalyvavusiems. Tai tikras lietu
viškas „Who's Who" mūsų visuome
nėje ir veikloje. 

Štai tie pagerbtieji: 
1961 m. dr. Jokūbas Stukas (mi

ręs), 1963 m. kun. John C. Jukne
vičius (miręs), 1964 m. Lietuvos ge
neralinis konsulas Čikagoje dr. Pet
ras Daužvardis (miręs), 1965 m. 
tėvai jėzuitai, 1966 m. t. marijonai, 
1967 m. Stanley Balzekas, Jr, Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejaus dir. 
ir steigėjas, 1968 m. „Lithuanian 
Radio Forum" pirm. Antanas Rudis, 
1969 m. Sophie Barčus radijo šeimos 
vardu — Aldona Daukus, 1970 m. — 
ALTas, 1971 — Lietuvių Romos Ka
talikų federacija, 1972 m. dr. Leonas 
Kriauceliūnas (miręs), 1973 m. Chi-
cago Savings & Loan Assoc. prezi
dentė Philomena Pakel (mirusi), 
1974 Maria Rudienė, BALFo centro 
valdybos pirmininkė, 1975 m. dr. 
George Wiltrakis (miręs), 1976 m. 
dr. Kazys Bobelis, 1977 m. gen. gar
bės konsule Čikagoje Josephine 
Daužvardis, 1978 m. Algirdas Bra
zis, 1979 m. Lietuvių skautija, 1980 
m. Čikagos Lietuvių opera, 1981 m. 
Edward Krause (miręs), 1982 m. 
„Margutis", 1983 m. „Dariaus ir 
Girėno" legionierių postas, 1984 m. 
Šv. Kazimiero seserų kongregacija, 
1985 m. muz. Faustas Strolia ir 
Frank Zapolis, 1986 m. vysk. Vin
centas Brizgys (miręs), 1987 m. 
Amerikos lietuviai atletai, 1988 m. 
prel. dr. Juozas Prunskis (miręs), 
1989 m. Lietuvių laisvės lyga, 1990 
m. EPA 5-ojo regiono direktorius 
Valdas Adamkus, 1991 m. Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasys Lozo
raitis, J r (miręs), 1992 m. Rita Dap
kutė, 1993 m. „Pagalba Lietuvai", 
Ine, prezidentas Robert Boris, 1994 
m. Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapija ir taip pat Švč. M. 
Marijos Gimimo parapija, 1995 m. 
dr. Leonardas J. Šimutis (miręs), 
1996 m. Ateitininkų federacija, 1997 
m. Čikagos Lietuvių moterų klubas, 
1998 m. Popiežiškoji Lietuvių kolegi
j a Romoje, 1999 m. Čikagos lit. 
mokykla, 2000 m. Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinė ir Jūrų šaulių „Ne
muno" rinktinė, 2001 m. Stasė Pe
tersonienė, 2002 m. Marija Kriau
čiūnienė, 2003 m. vysk. Hansas G. 
Dumpys, 2004 m. dienraštis „Drau
gas", 2005 m. LR garbės kunsulas 
Vaclovas Kleiza, 2006 m. — „Dai
navos" ansamblis. 

Pasibaigus vakarienei, nuotai
kingą dainų programą atliko broliai 
Povilas ir Tomas Strolios, pritarda
mi gitaromis. Nors paaiškinimus 
broliai atliko anglų kalba, bet dainos 
buvo dainuojamos lietuviškai. „Pa
grindinis" dainininkas buvo Tomas 
Srolia (jam pritarė Povilas) padai
navęs penkias dainas: „Tai gražiai 
gražiai mane augino", „Stoviu aš pa
rimus", tėvo muz. Fausto Strolios iš 
anglų kalbos verstą „Vien savo 
širdy" ir jo sukurtą „Grįšim, grįšim"'. 
Ši daina, be abejo, „Dainavos" va
dovą Darių Polikaitį nukėlė į „senus 
laikus", kai jis, lankydamas Kris
tijono Donelaičio pradžios ir aukš
tesniąją mokyklą Čikagoje, dažnai 
su kitais mokiniais ją dainuodavo 
mokyklų švenčių metu (dainų mo
kyt. Vytautas Gutauskas šią dainą 
ypač mėgo), o vėliau ir pats, moky
damas dainavimą toje pačioje mo
kykloje, mokinius tą dainą išmokė. 

Pabaigai Paulius ir Tomas Stro
lios pakvietė ir publiką įsijungti į 
daina ..Žemei Lietuvos". Dukart ra-
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ginti nereikėjo, ir visa salė sulingavo 
nuo graudžiai džiugios melodijos bei 
prasmingų žodžių. 

Atėjo lauktoji programos dalis: 
žymens įteikimas. Į sceną iškviestas 
„Dainavos" ansamblio pirm. K. Su
šinskas ir dirigentas D. Polikaitis, o 
žymenis įteikė Lietuvos Vyčių Vid. 
Amerikos apygardos pirm. Robert 
Martin, Jr, publikai karštais ploji
mais išreiškiant savo pritarimą ir 
pasitenkinimą. Keliais žodžiais už 
suteiktą garbę padėkojo K. Sušins
kas, po to — D. Polikaitis: 

— „Dainavos" ansamblio vardu 
pirmiausia norėčiau pasveikinti Lie
tuvos Vyčius ir padėkoti jiems už 
tiek metų nenuilstamo darbo Lie
tuvos labui. Jūsų organizacijos na
rių meilė Lietuvai yra pavyzdys 
kiekvienam lietuviui, ar jis gyventų 
toli nuo Lietuvos, a r pačioje Lie
tuvoje. Todėl šį vakarą ypatinga 
garbė ir man, ir mūsų pirm. Kęs
tučiui Sušinskui, ansamblio vardu 
priimti šį žymenį. 'Dainavos' an
samblio pradininkai taip pat be galo 
mylėjo Lietuvą. Prieš 60 m. jie 
pasirinko savo šūkiu: 'Su daina į 
laisvę'. Per tuos šešis dešimtmečius 
„Dainava" tikrai liko ištikima Lie
tuvai ir lietuviškai dainai. Šiandien 
tautos laisve jau pasiekta, tačiau net 
šiandien mes stengiamės veikti mū
sų pradininkų idealų šviesoje. Jų 
drąsus šūkis mus įpareigoja toliau 
siekti tai, kas mumyse ir mūsų tau
toje yra geriausia ir kilniausia. Šian
dieną su daina einame jau nebe į 
laisvę, o j šviesią ateitį, savo daino
mis puoselėdami lietuvišką dvasią 
toli nuo Baltijos krantų, plėsdami 
Lietuvos vardą ten. kur galime. 

Ačiū, kad šiuo apdovanojimu teigia
mai įvertinate mūsų pastangas". 
(Savo žodį, kaip ir visi kalbėtojai, 
Darius pakartojo angliškai.) 

Kaip minėta, kalbų šiuose Lie
tuvos Vyčių pokyliuose nedaug, tad 
ir sveikinimai apsiribojo tik LR gen. 
garbės konsulo Vaclovo Kleizos 
trumpu, šiltu žodžiu. Pokylio oficia
liosios dalies užsklandai Robert 
Martin, Jr , dar kartą padėkojo vi
siems susirinkusiems, o ypač po
kylio ruošėjams. Pabaigos maldą 
sukalbėjo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas ir Amerikos Vid. 
apygardos Lietuvos Vyčių jaunimo 
dvasinis patarėjas kun. Anthony 
Markus. 

Pokylio ruošėjų sąrašas netrum
pas: komiteto garbės pirm. Algirdas 
Brazis, pirm. Robert A. Martin, Jr, 
dvasinis patarėjas kun. Antanas Za
karauskas; kiti komiteto nariai: Al
dona Brazis, Anne Marie Juraitis, 
Ann Marie Kassel, Evelyn Oželis, 
Anelė Pocius, Estelle Rogers, Mary 
Beth Slakis, Theresa Strolia, Dolo-
res Wainauskas, Robert Damasaus-
kas, Donna Jurait is , kun. Anthony 
Markus, Cynthia Paškauskas, Jo-
anne Rogers, Faustas Strolia, Tho-
mas Strolia, Aldona Zajauskas, Mil-
dred Jagiella, Ellie Kasputis, Diann 
Martin, diakonas Vytas Paškaus
kas, Juozas Polikaitis, Joanne Ru
dzevičius, Paul Strolia, Lorraine 
Svelnis, Peter Zansitis. 

Ne visi svečiai tuoj skubėjo na
mo. Kadangi buvo šeštadienio va
karas, daugelis pasiliko toliau links
mintis, grojant Algimanto Barniškio 
muzikai. 

D a n u t ė Bindokienė 
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Su giliu netekties liūdesiu pranešame, kad 2006 m. vasario 
4 d. mirė 

A t A 
J O H N CLARK CONNOLLY 

Gyveno Čikagoje, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Regina Jūra tė Šaparaitė-Bagdonienė, 

sūnūs John Connolly su žmona Claire ir jų vaikai Dominic, 
Grace, Madeline; Michael Connolly, Raimondas ir Paulius Bag
donai; sesuo Angelą Harriet; uošviai dr. Vytautas ir Genovaitė 
Musoniai, Reginos seserys dr. Vita Aukštuolienė su vyru Ri
mantu ir jų vaikai Kęstutis, Algis, Lina ir Vytautas; Dalia 
Goodman su vyru dr. Dale ir jų vaikai Danielius ir Julytė; Rūta 
Braziūnienė su vyru Vytautu. 

John bus pašarvotas antradienį, vasario 7 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v. Cumberland Funeral Chapel, 8300 West Lawrence 
Avenue, Norridge, IL. Tel. (708) 456-8300, web: http:// 
www.cumberlandchapels.com/FuneralHome/ 

Atsisveikinti su John kviečiame Cumberland Funeral Cha
pel koplyčioje 7 vai. vak., antradienį, vasario 7 d. ir 9 vai. ryto 
trečiadienį, vasario 8 d. 

Šv. Mišios bus aukojamos trečiadienį, vasario 8 d. 10 vai. 
ryto St. Eugene Church, 7958 West Foster Ave., Chicago, IL. Po 
šv. Mišių John bus palaidotas Acacia Park Cemetery and Mau-
soleum, 7800 West Irving Park Road, Hanvood Heights, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse, o negalinčius atvykti, prašome mintimis 
ir maldom palydėti mylimą John į amžinybę. Vietoj gėlių, 
prašome jo vardu paaukoti Lietuvos Vaikų Globos būreliui 
„Saulutei". 

Nuliūdę artimieji 

A f A 
STASYS SMAIŽYS 

Mirė 2006 m. vasario 2 d., sulaukęs garbaus 93 metų 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, {lakiuose. Gyveno Clarendon Hills, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus dr. Bernard Smaižys su žmona Karen, 

duktė Anna Maria „Lėle" Plėnys su vyru Liucijumi; anūkai 
Mark Smaižys su žmona Diane, Matthew ir Kristen Smaižiai, 
Audra Plėnys Loftman su vyru Rickard bei Tomas Plėnys su 
žmona Lisa; proanūkai Paisleyannie ir Sidney. 

Velionis buvo a.a. Justinos Smaižienės Simutytės vyras. 
A.a. Stasys palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę artimieji 

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

MĖLYNA ŠVIESA MAŽINA 
MIEGUISTUMĄ 

Per pastaruosius kelerius metus 
mokslininkai nustatė, kad mūsų 
spalvų ir šviesų suvokimas — kur 
kas svarbesnis už vien optinį sig
nalą. Visai neseniai nustatytas dar 
vienas faktas apie mūsų regėjimo 
svarbą: mėlyna šviesa padeda ma
žinti mieguistumą vidury nakties. 
Atlikus nedidelį tyrimą su 16 sa
vanorių nustatyta, kad matant 
trumpųjų bangų, arba mėlyną švie
są, jie tučtuojau atkunta. 

„Šią sistemą paveikus šviesa, o 
ypač mėlyna šviesa, tiesiogiai 
sumažinamas mieguistumas. Tiria
mieji, buvę mėlynoje šviesoje nakties 
metu, kai žmonės paprastai jaučiasi 
mieguisti, sugebėjo išlaikyti didelį 
budrumo lygį. Šie rezultatai verčia 
manyti, kad šviesa gali būti galingas 
ginklas kovojant prieš nuovargį 
tiems žmonėms, kurie priversti 
dirbti naktį", — sakė Steven Lockley 
iš Brigham moterų ligoninės (JAV). 

Tyrimas, finansuotas JAV 
Nacionalinio kosmoso biomedicinos 
tyrimų instituto, išsamiai aprašytas 
vasario mėnesio žurnalo „Sleep" 

numeryje. Šis darbas papildo grupę 
kitų įrodymų, jog žmogaus akis gali 
matyti ir tokius dalykus, kurių mes 
sąmoningai negalime suvokti. Kitais 
tyrimais įrodyta, kad akys pasižymi 
slaptu sugebėjimu, priklausomai 
nuo šviesos dirgiklių, kontroliuoti 
mūsų biologinius laikrodžius, palai
kančius stabilų paros ciklą, šis 
laikrodis mums pasako, kada reikia 
miegoti, o kada nubusti. „Šis atradi
mas dera su kitais įrodymais, kad 
žmogaus akyse yra ne tik regėjimui 
būtina fotoreceptorių sistema, bet ir 
dar viena, prastai ištirta sistema", 
— sakė S. Lockley. 

Šie atradimai ateityje gali pa
dėti sukurti metodus, padėsiančius 
išlaikyti naktimis dirbančių vairuo
tojų, pilotų ir astronautų, o taip pat 
kitų naktinės pamainos darbuotojų 
budrumą, sakė S. Lockley, kuris taip 
pat yra Harvard medicinos mokyklos 
profesoriaus asistentas. Tiesa, šioje 
srityje dar reikia atlikti daug darbo. 
Stipri mėlyna šviesa gali būti 
kenksminga akiai. 

BNS 

Mylimai mamytei 

A t A 
ELENAI KELECIENEI 

išėjus į Amžinybę, liūdesyje likusias dukras AUŠ
RELĘ IZOKAITIENĘ su vyru RIMU ir NIJOLĘ 
STAKAUSKIENĘ bei jų šeimas ir kitus gimines, gi
liai ir nuoširdžiai užjaučiame. 

Aušrelė Gruodienė 
Violeta Krisčiūnienė 

Onutė ir Kęstutis Paulikai 
Gražina ir Jonas Rimkūnai 

Genė ir Antanas Sabaliauskai 

Motinai 

A f A 
JADVYGAI ZALAGĖNIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame LARLI ilgametei 
valdybos narei RIMAI SELL ir artimiesiems. 

Lietuvių Respublikoną Lygos 
valdyba ir nariai 

A f A 
IRENAI LUKOŠEVIČIENEI 

išėjus į amžinybę, nuoširdžiausią užuojautą PETRUI 
ir visai jo šeimai reiškia 

Petro studiją draugai Bonnos universitete 
Irena ir Stasys Eivai 

Valerija ir Antanas Girniai 

99 
99 — vienintelis lietuviš

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

„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje jau £)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 tinkama dovana jaunavedžiams, studentams, 
giminėms, draugams ir pensininkams. 

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

SAKRALINIS VAKARAS RADVILIŠKYJE 
Metų pabaigoje Radviliškio kul

tūros rūmuose buvo surengtas sak
ralinis vakaras. Jį pradėjęs Radviliš
kio parapijos klebonas dekanas kun. 
Gintaras Antanas Jonikas kalbėjo 
apie žmogaus džiaugsmą, randamą 
būties pilnatvėje. „Džiaugtis galime 
visuomet", — sakė klebonas pridur
damas, kad šiandien tam yra ypatin
ga proga, nes pasirodė Radviliškio 
parapijos jaunimo choro kompaktinė 
giesmių plokštelė; jos pasiklausius 
galima įsitikinti, kaip linksmai 
Viešpatį šlovina jaunimas. „Per gies
mę atradome tikėjimą, meilę, viltį ir 
pasitikėjimą", — sake beveik prieš 
trejus metus susibūrusio choro va
dove Aurp'iia Šakeniene 

Kompaktinės plokštelės „Paliesk 
mano sielą" pristatymas prasidėjo 
filmuota vaizdo medžiaga. Akies 
krašteliu galima buvo pažvelgti į 
choro repeticijas, išvykas, koncertus, 
giedojimą per šv. Mišias bei baž
nytines šventes. Į salę išėjęs gausus 
choristų būrys atliko ir kelias į nau
jąją kompaktinę plokštelę įrašytas 
giesmes. 

Pasvalio krašto muziejaus teat
ras, jau kelerius metus bendraujan
tis su Radviliškio parapijos jaunimo 
choru (režisierius — Gintaras Rut
kauskas), parodė poezijos spektaklį 
„Saulėgrąžos rasa". Poezijos autore 
— Pasvalio krašto poete, mokytoja 
Aldona Kerpauskienė. BŽ 

http://
http://www.cumberlandchapels.com/FuneralHome/
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• D a n t ų gydytojų sąjungos me
tinis narių susirinkimas įvyks ket
virtadieni, vasario 9 d., 12 vai. ad
resu: 8803 S. Harlem Ave. Susirin
kimas svarbus: bus aptariama meti
nė veikla, skaitomi Lietuvoje šelpia
mų kolegių padėkos laiškai. Valdyba 
prašo visas nares 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 

•Vasar io 12 d., sekmadienį , po 
11 vai. r. šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
bažnyčioje vyks „Pašvęstojo gyveni
mo pristatymas". Programoje skam
bės giesmės, vyks trumpa konferen
cija, matysite Lietuvoje sukurtą doku
mentinį filmą, išgirsite atsakymus į 
klausimus. Kviečiame atvykti visus 
tikinčiuosius, ypač jaunimą, tėvus. 

•Vasar io 12 d., s ekmadien i . 1 
vai. p.p. Maria gimnazijos patalpose 
įvyks Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos minėjimas. Šv. Mišios bus 
aukojamos 10:30 vai. r. Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po 
šv. Mišių parapijos salėje bus pietūs. 
Visi turės progos pasivaišinti prieš 
vykstant į programą. 

• L ie tuvos N e p r i k l a u s o m y b ė s 
minėjimas Čikagoje vyks sekmadie
nį, vasario 12 d. 1 vai. p.p. Maria 
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 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. 

• J a u n i m o centro Vasario 16-os 
minėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. Pra
nešimą skaitys buvęs sovietų kon
centracijos stovyklų kalinys Povilas 
Vaičekauskas. Sveikins Pat Mi-
chalski, Cook County atstovė etni
nėms grupėms. Meninę programą 
atliks kanklių ir skudučių ansamb
lis „Gabija", vadovė Genė Razu-
mienė. Vaišes ruoš Moterų klubas. 
Maloniai visi kviečiami. 

•Vasar io 18 d. 1 vai. p.p. Rock-
ford Lietuvių klubas (716 Indiana 
Ave., Rockford, IL 61102) kviečia pa
minėti Nepriklausomybės dieną. Jus 

. linksmins tautinių šokių kolektyvas. 
Galėsite paskanauti įvairių patie
kalų. Įėjimas — 5 dol., vaikams iki 
10 metų — 2 dol. Tel. pasiteiravi
mui: 815-871-7969. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
vasario 19 d., sekmadienį, maloniai 
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo 
11-osios Nepriklausomybės atkūri
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r. 
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai
čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje vyks 
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — veiklus LB narys, ilga
metis Pasaulio ir JAV LB valdybų 
pirmininkas, buvęs „Pasaulio lietu
vio" redaktorius, žurnalistas Bronius 
Nainys. Po iškilmingos dalies bus 
meninė programa, pietūs, šokiai. 
Šokiams gros Eimis ir Virgis Švabai. 
Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591. 

• V a s a r i o 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). 

• L i e t u v o s Dukterų draugijos 
visuotinis metinis susirinkimas 
įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Jaunimo centro mažojoje sa
lėje. Bus renkama nauja valdyba. 
Visos narės ir viešnios kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Pabendrausime prie 
kavutės ir užkandėlių. Atvykite. 

• P a v a s a r i n ė mugė Jaun imo 
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Mugėje galėsite įsigyti 
įvairiausių gėrybių. Vaikams bus 
žaidimai, loterija, juokdarys dova
nos balionus. Vaišinsimės gardžiu 
lietuvišku maistu. Šeštadienį visus 
linksmins liaudiška muzika ir dai
nos. Sekmadienį 10:30 vai. r. vyks 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 1 vai. 
p.p. bus meninė programa: tautinių 
šokių grupė „Suktinis" (vadovė Sa
lomėja Strižigauskienė), jaunųjų ta
lentų pasirodymas (vadovė Jolanta 
Banienė). Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai 
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę. 

•Literatūriniam konkursui, kurį 
finansuoja dr. Jonas Adomavičius, 
buvo atsiųsta 20 kūrinių. Vertinimo 
komisija jau baigia juos skaityti. 
Laureatams premijų įteikimas vyks 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo (Kovo 11-osios) šventėje kovo 12 
d. 4 vai. p.p. Jaunimo centre. Kvie
čiame visus dalyvauti mums visiems 
brangioje šventėje. 

• K o v o 8 d., trečiadienį, Green 
Hills viešoji biblioteka, 8611 W. 
103rd Street, Palos Hills, IL, orga
nizuoja ekskursiją autobusu į mok
slo ir technikos muziejų (Museum of 
Science & Industry). Autobusas nuo 
bibliotekos pajudės 9:30 vai. r. ir 
grįš 4 vai. p.p. Ekskursijos kaina -
25 dol. J šia kainą įeina kelionė, mu
ziejaus lankymas ir bilietai į Omni-
max Theater. Registruotis tel. 708-
598-8446 ext. 20 arba Green Hills 
bibliotekoje. 
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Čikagos lituanistinėje mokyk
loje apsilankė Lietuvių fondo dar
buotojai: šio fondo valdybos pir
mininkė Sigita Balzekienė ir Tadas 
Kubilius. Jie ČL mokyklos devin
tokams ir dešimtokams papasako
jo apie Lietuvių fondą ir jo veiklą, 
nušvietė apie LF paramą besi
mokančiam jaunimui, kvietė jau
nimą įsijungti į fondo narius. 
Susitikimo pabaigoje svečiai mo
kiniams išdalino LF lankstinukus ir 
padovanojo po rašikli. 

• Kovo 17 d. 10 nuo vai. r. iki 
vidurdienio Šiuolaikinio meno mu
ziejuje (Museum of Contemporary 
Art), 220 E. Chicago Ave., Chicago, 
IL vyks parodos „Andy Warhol/ 
Supernova: Stars, Deaths and Di-
sasters, 1962-1964" atidarymas. Tai 
žymių žmonių fotografijos, specialia 
technika atspaustos an t šilko, kai 
kur dar naudojant ir tapybą. Bus 
rodomi darbai atlikti naudojant El
vis Presley, Jacąueline Kennedy, 
Marilyn Monroe ir kitų žinomų 
žmonių nuotraukas. Šią parodą 
organizuoja Walker meno centras. J i 
tęsis iki birželio 18 d. Iš Čikagos 
paroda keliaus į Toronto, kur bus 
eksponuojama nuo 2006 m. liepos 8 
iki spalio 1 d. Tel. pasiteiravimui: 
312-397-3828 (Erin Baldwin) arba: 
ebaldwin@mcachicago.org 

• K o v o 19 d., sekmadienį , 1 vai . 
p.p. vyks lietuviškos pamaldos Šv. 
Onos bažnyčioje Beverly Shores, IN. 
Šv. Mišias aukos kun . An tanas 
Gražulis, SJ. Tuoj po pamaldų įvyks 
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas. Kalbės generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, 
meninę programą atliks kanklių ir 
skudučių ansamblis „Gabija", vado
vė Genė Razumienė. Po programos 
— kavutė. Beverly Shores lietuvių 
klubas maloniai kviečia visų apy
linkių lietuvius gausiai dalyvauti 
šioje šventėje. 

• Nuoširdžiai k v i e č i a m e J u s 
atvykti į „Kugelio balių", kuris įvyks 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, sek
madienį, kovo 5 d., 2 vai. p.p. Da
lyvaus šokių grupė „Vyčiai" , vadovė 
Lidija Ringienė, steigėjas F r a n k 
Zapolis. Klausysimės plokštelių 
įrašų, įamžinusių Amerikos lietuvių 

atl iekamą liaudies muziką. Na ir 
skanausime kugelį, mėgausimės lie
tuviškomis dešrelėmis su kopūstais, 
o desertui skanausime šakotį. Įėjimo 
k a i n a suaugus iems — 17 dol., 
vaikams iki 16 metų — 10 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Undi
nė Uogintaitė). 

• G r a ž i n a Kamant ienė , Lietuviu 
fondo įgaliotinė Grand Rapids, MI, 
sausio mėn. LF persiuntė čekius 
žmonių, kurie savo įnašais pažymi 
įvairias progas ar naujai įstojo į LF 
gretas. Dėkojame kruopščiai dirban
čiai G. Kamant ienei . Jeigu Jūsų 
apylinkėje nėra įgaliotinio, kviečia
me juo tapti . LF adresas: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-1616. 

• Į Čikagos Lituanist ikos tyrimo 
ir studijų centrą atvyko Vytauto 
Didžiojo universiteto antropologas 
profesorius dr. Vytis Čiubrinskas. 
J i s renka medžiagą knygai apie pir
muosius Klaipėdos krašto lietuvius, 
įsikūrusius Texas valstijoje. 

• V i r g i n i j a Rūta Udrienė a t s iun
tė žinutę, kad medicinos tyrimų ap
rašytojo Juozo Patr iko McGinty ir 
Baltijos Teresės Udrytės šeima, gy
venant i Napa, CA, sausio 22d. susi
laukė pirmos dukrytės Arijos Elia-
nos. Džiaugiasi ir nauji dėdės su 
dėdienėmis: politinės filosofijos dak
t a ra s Darius su žmona Zita iš Pa
sėda, CA, Respublikonų partijos 
sveikatos patarėjas Almis su žmona 
Claudia. Sacramento, CA, anglų kal
bos dėstytojas Vytis Seoul, Korėja, 
ta ip pat seneliai Arūnas ir Rūta 
Udriai , močiutė bei trys tetos su 
šeimomis iš Juozo Patriko pusės. Ad 
multos annos! 
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