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Bus statoma nauja a t o m i n ė elektrinė

Šiuo metu veikianti Ignalinos atominė elektrinė.
Vilnius, vasario 27 d. (BNS) —
Baltijos šalių premjerai susitarė
remti naujos atominės elektrinės
statybą Lietuvoje — tai numato pir-

Lietuvos darbo biržos nuotr.

madienį Trakuose pasirašytas bendras dokumentas,
Vyriausybės s p a u d o s t a r n y b a
pranešė, kad investuoti į projektą ir

Šalyje ir toliau trūksta darbuotojų
Vilnius, vasario 27 d. (BNS) —
Lietuvoje 2005 metų pabaigoje la
biausiai darbuotojų trūko pramonė
je, viešajame valdyme, gynyboje, so
cialiniame draudime bei prekyboje,
rodo tyrimas.
Statistikos departamentas pra
nešė, kad ketvirtojo 2005-ųjų ket
virčio pabaigoje šalyje buvo 11,800
laisvų darbo vietų samdomiems dar
buotojams — 4,200 daugiau nei tre
čiojo ketvirčio pabaigoje. Vystantis
ūkiui bei vis daugiau gyventojų iš
vykstant dirbti į užsienį, laisvų dar
bo vietų padaugėjo visose ekonomi
nėse veiklose.

Ketvirtojo 2005 metų ketvirčio
pabaigoje daugiausiai laisvų darbo
vietų buvo p r a m o n ė s įmonėse —
2,500, viešajame valdyme, srynyboje
ir privalomajame socialiniame drau
dime — 2,200, prekybos įmonėse —
2,300 ir statybos įmonėse — 1,400.
Per ketvirtį daugiausiai laisvų
darbo vietų a t s i r a d o prekyboje
(1,000), pramonėje (900), statyboje
(800) transporte, sandėliavime ir ry
šiuose (500).
Laisvų darbo vietų skaičius ket
virtojo ketvirčio pabaigoje išliko be
veik nepakitęs finansinio tarpinin
kavimo ir švietimo įstaigose.

Petras Auštrevičius
Eltos nuotr.

principai — galimybė rinktis.
LLS pirmininko pirmuoju p a 
vaduotoju patvirtintas Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Gintaras Stepo
navičius.
Kiti pavaduotojai — Eligijus
Masiulis,
Nukelta į 6 psl.

V i l n i u s , vasario 27 d. (BNS) —
Lietuvos ambasada Prancūzijoje ty
lėjo, kol šios valstybės senatorius
J e a n Luc Melenchon iš piršto lauž
tais prasimanymais kaltino Lietuvą.
Anot diplomatų, b e t kokia jų
reakcija esą būtų buvusi naudinga
tik prasimanymų autoriui.
Tačiau į dienraščio „Lietuvos ry
t a s " j a m pateiktus klausimus pran
cūzų politikas reagavo visiškai prie
šingai, - e i manė Vilniaus diploma
tai. J i s iškart atsiribojo nuo Lietuvą
juodinusių savo pareiškimų ir atsi
prašė.
„Lietuvoje, Europos Sąjungos
šalyje narėje, valdžia tapatybės kor
teles atsisakė išduoti 400,000 asme
nų, motyvuodama tuo, kad jie — ru
sakalbiai. Tai — pirmas ir uniklus
pavyzdys, kai iš europinės kalbinės
mažumos yra atimama teisė į pilie
tybę legalaus etninio valymo pa
grindu", — savo interneto svetainėje
sausį p a s k e l b t a m e rašinyje teigė
prancūzas.
J. L. Melenchon — buvęs Pran
cūzijos socialistų vyriausybės minis
t r a s , o dabar — senatorius, šalyje
gerai žinomas, žiniasklaidoje dažnai
cituojamas, radijo bei televizijos lai
dose nuolat dalyvaujantis politikas.
S e n a t o r i u s priklauso kairiau
siam, Prancūzijos referendume dėl
Europos Sąjungos Konstitucijos bal
suoti „prieš" raginusiam, Socialistų
partijos sparnui.
Šio socialisto neigiamą požiūrį į
naująsias E S šalis nekart yra kriti
kavusi
N u k e l t a į 6 psl.

Sveikatos klausiniais.
Laimėjimai verti aukso.
Į valdžią per skurdą.
Darbo partija ardo
valstybę.
Ypatingas originalumas
gali išprovokuoti „kičą".
Euro Įvedimas bus proga
atnaujinti įrangą.
Mūsų daržai ir darželiai.
Lietuviu telkiniuose.
Arkivyskupo laidotuvės.
Seimų teatras iš Toronto.
Susitikimas su
amb. Ginte Damušyte.
Valiutų santykis
1 USD — 2.911 LT
1 EUR — 3.452 LT

—
__
—
—
y-

Z

m
:>
a>
-o
>

O

H

—

O

o

O

J^^

N)

O

-

o

•

m
3
i

Z

0
H

O
m

5<
o
»
<o

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

ro
-«j

4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

o

O)

*

M

•
*
*

w I-I
t*

-1

*

co > W ::\ *
55 W
>
50
< H K
M
>
CO O O
M
M
*t
O 55
»

o
j
^™*

'.•i

H

z o o

~

TJ

s

O O
55 M

""
^

IN3

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

88 f

——

(D
O.
O

TEL

co n **

*

—

Mail

Vilnius, vasario 27 d. (BNS) —
Šeštadienį įsisteigusio Lietuvos libe
ralų sąjūdžio (LLS) pirmininku iš
rinktas buvęs vyriausiasis euroderybininkas, p a r l a m e n t a r a s Petras
Auštrevičius.
P. Auštrevičiaus kandidatūrą į
partijos pirmininko postą parėmė
1,491 steigiamojo LLS suvažiavimo
dalyvių.
Vienintelis jo priešininkas parti
jos vadovo rinkimuose parlamenta
ras Vytautas Grubliauskas surinko
186 balsų.
Nors partijos pirmininką libera
lai rinko iš dviejų kandidatūrų, iš
anksto buvo aišku, kad rinkimuose
nugalės P. Auštrevičius.
V. Grubliauskas, sutikęs kandi
datuoti į pirmininkus, pats neslėpė,
kad taip daro vien tam, kad rinki
muose būtų išsaugoti demokratijos

Prancūzijos
politikas
šmeižė Lietuvą

cijų, todėl reikėtų imtis konkrečių
veiksmų jį sumažinti.
Numatoma, kad per šiuos metus
bus parengta bendra Baltijos šalių
energetikos strategija. Taip pat bus
siekiama analizuoti suskystintų du
jų terminalo ir saugyklų vystymo
galimybes.
Baltijos šalių premjerų susiti
kime pabrėžta, kad labai svarbu su
kurti realiai veikiančią vidaus rin
ką, kuri nėra įmanoma be ES ener
getikos sistemų integracijos.

UROP
ERIA
ASHI

Liberalų sąjūdžio pirmininkas
P. Auštrevičius

naujos elektrinės statybą bus kvie
čiamos Baltijos valstybių energeti
kos įmonės — „Lietuvos energija",
„Latvenergo" ir „Eesti energia".
P a s a k Estijos premjero Andrus
Ansip, realiai darbai galėtų būti pra
dėti po 7-erių metų. Visos trys įmo
nės, anot jo, t a m turėtų sukurti ben
drą įmonę ir ieškoti finansavimo šal
tinių.
„Mes e s a m e susidomėję šiuo
projektu ir norėtume į naujos jėgai
nės statybą investuoti k a r t u su Lat
vija ir Lietuva", — sakė A. Ansip.
Manoma, kad vien naujos jėgai
nės, kuri būtų statoma dabartinės
Ignalinos AE trečiojo — nebaigto
statyti ir užkonservuoto reaktoriaus
vietoje, projektavimas užtruktų apie
4 metus.
Lietuvos premjero Algirdo Bra
zausko teigimu, Baltijos valstybių
energetinio pažeidžiamumo proble
ma nėra pakankamai suprasta Europos Sąjungos valstybių ir institu
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

KAIP NESIRGTI GRIPU?
IONAS KAZIMIERAS
BURDULIS
Tai klausimas, kuris retai kam
ateina į galvą. Tuo tarpu egzistuoja
keletas taisyklių ir paprastų prie
monių, kurios gerokai sumažina ri
ziką užsikrėsti šia liga, dažnai tam
pančia epidemija.
Kokios tai taisyklės? Visų pir
ma, derėtų suvokti, jog gripu Užsi
krečiama dviem būdais: lašeliniu ir
kontaktiniu.
Lašeliniu būdu užsikrečiama
ilgesnį laiką būnant su ligoniu nevė
dinamoje patalpoje. Net ir nečiaudantis bei nekosintis ligonis su kiek
vienu iškvėpimu išmeta į orą nosiaryklėje esantį gripo virusą, tuo būdu
platindamas užkratą aplinkiniams.
Didžiausia rizika užsikrėsti lašeli
niu būdu epidemijų metu yra polik
linikose, parduotuvėse, mokyklose.
Kontaktiniu būdu užsikrečiama
kitaip. Gripo sukėlėjas perduodamas
rankomis ir burna. Sloguojantis ir
karščiuojantis ligonis yra priverstas
dažnai naudotis nosine. Gripo su

kėlėjas nuo nosinės perduodamas
ant rankų, o nuo rankų — ant aplin
kos daiktų. Dažnai gripo neišsigydę
ligoniai lankosi poliklinikose, par
duotuvėse, naudojasi visuomeniniu
transportu. Pasinaudojęs parduotu
vėse vežimėliu prekėms, pramušęs
autobuse bilietą, toks ligonis ant jų
paliks užkratą. Apsilankęs kavinėje
ar restorane, ligonis užkratą per
neša ant indų ir stalo įrankių. Jeigu
indai ir įrankiai nuplaunami nepa
kankamai karštu vandeniu ir neiš
dezinfekuojami, išvengti užkrato
praktiškai neįmanoma.
Nesunkiai galime suprasti, kaip
galima būtų išvengti užkrato, ben
draujant su ligoniais arba kitais čia
aprašytais atvejais. Visų pirma,
būtina laikytis gydytojų rekomen
dacijų šiuo klausimu. Priminsime,
jog ligonio kambarį būtina gerai
išvėdinti keletą kartų per dieną.
Taip pat be būtino reikalo nereikia
išeiti iš na-mų. Be to, grįžus iš
miesto (namo ar į darbovietę) gripo
epidemijos metu būtina tuoj pat
nusiplauti rankas karštu vandeniu

su muilu. Ši taisyklė, jeigu taps jūsų
įpročiu, padės jums išvengti kitų
užkrečiamųjų ligų — dizenterijos,
kai prasideda šviežių uogų prekyba
vasarą, tur-berkuliozės ir kt. Tai
ypač svarbu tuberkuliozės atveju,
kadangi pastaraisiais metais dauge
lis šia baisia liga, netgi sirgdami jos
atvira forma, vengia gydytis. Tokiu
būdu jie dirbtinai užtęsia ligos truk
mę ir gauna socialinę paramą,
nesusimąs-tydami, kad kitiems
sukelia didžiulį pavojų.
Taigi, rankų plovimas gerokai
sumažins riziką užsikrėsti. Kita taip
pat labai veiksminga priemonė yra
gripo epidemijos metu nesilankyti
viešojo maitinimo įstaigose, dėl
kurių higienos jums yra kilę abe
jonių. Praktika rodo, jog kavinėse
kavos puodeliai ir stiklinės arbatai
dažnai būna išplaunamos ne karštu,
o tik šiltu vandeniu — taip taupo
m a s karštas vanduo arba elektra
j a m pašildyti. Galima, pavyzdžiui be
didesnės rizikos išgerti puodelį ka
vos iš vienkartinio indo.
Egzistuoja taip pat labai efek
tyvi priemonė gripo profilaktikai —
tai bičių pikio preparatai. Bičių pikis
y r a labai veikli medžiaga, kurią
bitės surenka iš žiedų ir ją labai tau
piai naudoja dezinfekcijai avilio
viduje. Bitininkai kartais avilyje

VEIDAS — SVEIKATOS VEIDRODIS
Tam tikros veido dalys yra sa
votiška vidaus organų projekcija.
Tarkim, apatinė veido dalis (lūpos ir
smakras) atspindi kraujagyslių ir
kvėpavimo sistemos būklę; viduri
nioji veido dalis (nosis ir skruostai)
— skrandžio ir žarnyno būklę; zona
aplink akis — šlapimo pūslės ir ly
tinių organų veiklą, o pačios akys
kalba apie kepenų ir tulžies pūslės
sveikatą. Viršutiniai akių vokai —
skrandžio projekcija, o apatiniai —
kasos. Ausies kriauklės išorė at
skleidžia inkstų sutrikimus.

Balsvos nepūlinės apnašos akių
kampučiuose liudija apie maisto
apykaitos sistemos
sutrikimus.
Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą.
Jei pakeitėte meniu, bet apnašos
nedingo, būtina kreiptis į gastroenterologą. Ant akių vokų atsirandan
čios duonos trupinius primenančios
gelsvos antaugos — padidėjusio cho
lesterolio ir nesveikų kepenų žen
klas. Padribę paakiai ir tamsūs rati
lai aplink akis — sutrikusi kepenų
funkcija. Išsprogusios akys reiškia,
kad sutrikęs skydliaukės darbas.

Oda

Lūpos

Veido odos spalva, pleiskanojimas ar paraudimas taip pat teikia
daug naudingos informacijos.
Išblyškęs veidas — organizmo
intoksikacijos (apsinuodijimo) arba
įtampos pasekmė.
Rausvi skruostai ne visada yra
geros sveikatos požymis. Jei grįžote
iš lauko, tai viena, kitais atvejais
veido raudonis yra organizme vyks
tančių uždegiminių procesų pradžia.
Bet kur ieškoti ligos židinio? Reikėtų
atkreipti dėmesį, kokie vidaus or
ganai yra projektuoti toje veido daly
je, kur ypač ryškus paraudimas.
Odos pleiskanojimas — dar vie
nas signalas! Ypač pastebimas odos
pleiskanojimas, jei koks nors organas
nesveikas. Sausa ir pleiskanojanti oda
aplink akis — nesveikos kepenys;
odos pleiskanojimas virš lūpų daž
nai yra miokardo infarkto ženklas.

Pamėlusios lūpos — pažeistos
kraujagyslės dėl sumažėjusios kasos
funkcijos. Jei lūpos visada melsvos
— pažeistas veninis tinklas — gresia
hemorojus ir varikozė.
Ilgai neužgyjančios žaizdos ant
lūpų — netiesioginis diabeto požy
mis. Jei sausos lūpos, būtina pasi
daryti kraujo cukraus kreivę; taip
pat tai yra nusilpusios imuninės sis
temos požymis.
Ypatingi ženklai
Ant veido atsiradusios ypatingos

P.S. Žinoma, nevertėtų atsisė
d u s prieš veidrodį persistengti.
Apžiūrėjus veidą, objektyviai įver
tinti jo būklę ir atkreipti dėmesį į
veide atsiradusius tam tikrus
ypatingus ženklus. Tik atminkite:
visi šie ženklai — netiesioginiai.
„Klaipėda"
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Akys
D a u g i a u s i a apie mūsų ligas
pasako akys. Raudonas akies balty
mas reiškia, kad toksiškai pažeistos
kepenys; melsvas — kad trūksta
kalcio. Lūžinėjantys nagai, slenkan
tys plaukai ir padidėjęs jautrumas
irgi yra kalcio trūkumo požymis.
Gelsvas akių baltymas su raudo
nomis gyslelėmis įspėja apie hiper
toninės ligos (padidėjusio krau
jospūdžio) tikimybę. Viršutinio voko
p a r a u d i m a s gali būti skrandžio
kataro (gleivinės uždc^mo pradžia

pigmentinės dėmės įspėja: būtina
kreiptis į endokrinologą. Dideli pig
mentiniai plotai smilkiniuose —
blogo kepenų darbo ženklas, maži —
sutrikusi tulžies pūslės veikla.
Šviesios bei pigmento (vadi
namosios vitiligo) dėmės įvairiose
veido zonose atsiranda, jei sutrinka
skydliaukės darbas.
Ryškiai skruostuose išsiraizgę
kapiliarai kalba apie pažeistas krau
jagysles, apie negaluojančias kepe
nis ir tulžies pūslę. Didelis kapiliarų
išsiraizgymas — kepenų problemos,
mažas — signalas iš tulžies pūslės.
Raudonas nosies galiukas ir
smakras reiškia, jog pažeistos krau
jagyslės (sutrikus endokrininei sis
temai) ir kasa.
Nuolatos raudonas veidas turi
priversti žmogų susirūpinti savo
sveikata. Tai hipertonijos ženklas.

randa negyvai užgiltą pelę, kurios
bitės iš avilio pašalinti nepajėgia.
Tuomet negyva pelė būna aplipdoma pikiu ir taip mumifikuojama.
Bičių pikį naudodavo m i r u s i e m s
Egipto faraonams ir kitiems didžiū
nams mumifikuoti.
Farmacijos pramonė g a m i n a
bičių pikio spirito tirpalą ir aliejų.
Bičių pikio aliejų galima vartoti
prieš išeinant iš namų nosies šner
vėms sutepti. Užlašinus ant mažojo
piršto lašą aliejaus, reikia kaip ga
lint giliau ir geriau sutepti abi no
sies šnerves. Tokiu būdu labai veiks
mingai sumažinsite riziką užsikrėsti
lašeliniu būdu. Mūsų šeimoje šiuo
metodu naudojamės jau keletą me
tų, ir jis davė labai gerus rezultatus.
Spiritinis bičių pikio t i r p a l a s
nosies šnervėms naudoti netinka,
kadangi spiritas išdegina gleivinę.
Spiritiniu pikio tirpalu dera išsitrin
ti rankas, — taip jos bus šiek tiek
apsaugotos nuo užsikrėtimo. Be
abejo, net ir šią priemonė pavarto
jus, iš parduotuvės, iš mokyklos
grįžus namo, vis tiek r a n k a s dera
gerai nusiplauti karštu vandeniu su
muilu.
Taigi, truputį p a s i r ū p i n k i m e
savo sveikata ir neteks karščiuoti,
sloguoti ir su plyštančia iš skausmo
galva savaitę ar dvi pragulėti lovoje.
Geriau eiti į mokyklą negu sirgti,
nors kai kuriems jauniesiems Lie
tuvos piliečiams gali ir kitaip atro
dyti.

t -riaš'as
rastine®draugas org
skelbimai®draugas org

Algimanto Kezio nuotrauka.
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I VALDŽIĄ
PER
SKURDĄ
ALGIMANTAS ZOLUBAS
Sovietmečiu geros vienintelės
partijos, gero deputato, gero kolūkio
pirmininko, trumpai — „gero pono"
(geros valdžios) įvaizdis taip įsismelkė
į žmonių sąmonę, kad, praėjus šešio
likai metų nuo SSRS griūties, į
valdžias teberenkami ar skiriami
„geri ponai" — buvusi partinė nomen
klatūra, jos palikuonys ir parankiniai.
Pafantazuokime drauge, kas būtų, jei
nuo „gero pono" nusigręžtume.
Kas būtų, jei staiga visuomenė,
nusigręžusi nuo „gero pono", atsi
gręžtų ir pradėtų branginti valsty
bingumą, tautiškumą, patriotizmą,
nepriklausomybę, tiesą ir teisingumą,
sąžinę bei kitas amžinąsias vertybes?
Atsakymą duotų eiliniai rinkimai į
valdžias. Po jų didžioji dabartinių
valdžių dalis taptų valstybės tarnybai
netinkama darbo biržos kliente. Ar
dėl to liautųsi egzistavusi ar bent
nukentėtų valstybė? Tikrai taip nenu
tiktų, nes demokratinę valstybę
sudaro ne jos valdžia, o pilietinė
visuomenė. Jei tokia, branginanti
paminėtas vertybes, visuomenė būtų
išugdyta ir suformuota, ar bereikėtų
didelio Seimo (atkristų daugybės įs
tatymų kūrybos reikmė), gremėz
diškos vyriausybės, daugybės teismų,
visos armijos prokurorų bei poli
cininkų, gausybės biurokratinių pa
razituojančių institucijų? Būtų su
taupomos didžiulės lėšos, žmonės
gyventų pasiturinčiai ir saugiai, vaiz
džiai tariant, — jei ne Kampanelos
Saulės mieste ir ne komunizme, tai
bent nesitrauktų iš tėvynės.
Per šešiolika nepriklausomybės
metų visuomenė neūgtelėjo, nesitei
kia į pilietinę visuomenę, minėtų ver
tybių nepuoselėja ir nebrangina,
užuot tvirtinusi savo tautą ir jos
valstybę, iš jos traukiasi, tvirtina
kitas, svečias. Kodėl?
Kur skrudas ateina per duris,
būties vertybės danginasi per langus.
Dabartinės mūsų visuomenės didžio
sios dalies akiratyje — maži atlygini
mai ir pensijos, brangūs produktai ir
vaistai bei įvairios paslaugos, dideli
mokesčiai, parazituojančių biuro
kratų prievarta, kyšiai. Ar gali to
kiomis sąlygomis, nebeminint idealis
tinių vertybių, žmogeliui ateiti į galvą
jachta Viduržemio jūroje ar Nidoje,
kelios pilys gražiausiose Lietuvos
vietose, atostogos Kanarų salose ar
Havajuose? J a m — slogi kasdienybė,

nesaugumas, neaiškus rytojus, ruti
na, iš nevilties prasitariant, kad prie
ruso buvo geriau.
O valdžiose esantiesiems, pasiro
do, tokia padėtis labai naudinga.
Neišprususiam politiškai, nesutelkta
bendram valstybės reikalui visuo
mene labai lengva manipuliuoti, jai
būties dalykus pamainius buities
reikalais, atėjus rinkimams, pažerti
pažadų buičiai pagerinti, menkų
dovanėlių, blizgučių, balaganinių ren
ginių su alumi ir ledais, sėlenų ar
sriubos koncentratų, ir, taip pasi
puikavus, pakliūti į valdžias.
Išsilaikyti valdžioje, neprarasti
pasitikėjimo, užtenka žodinės užuo
jautos bėdžiams ar trupinių nuo
valdžių stalo. Antai Socialinių reikalų
ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė
populiarumu lenkia rimtus politikus,
nes per informavimo priemones ji taip
dažnai ir gražiai „apdainuoja" varge
toms pabarstytus (ne nuo savo stalo,
žinoma) trupinius, kad pastarieji nuo
jos gražbyliavimo tampa sotesni,
apklausose jai teikia pirmenybę. Arba
— verteiva Uspaskichas. Viešai skel
bia rusišką meilę Lietuvai taip gar
siai, dar pasaldindamas ją nemoka
mais ledais, ko dori politikai nedaro,
kad rinkėjai už jį ir jo partiją eina bal
suoti kaip užhipnotizuoti triušiai į
smauglio nasrus. Kad milijonierius ir
jo bendrapartiečiai tarpsta iš rinkėjų
prakaito, apžavėtiesiems nebesimato.
Kai valdžia tvirtina, kad nėra
lėšų algoms ar pensijoms kelti, ji tik
rai meluoja, nes milijonieriai Lietu
voje dygsta kaip grybai po lietaus,
lėšos švaistomos valdžioms ir funk
cionieriams tarpti, prabangos projek
tams finansuoti. Valdžiai aišku, kad
pagerinus žmonių buitį, atkutusi liau
dis gali atsigręžti nuo buities į būties
dalykus, o tada valdžioms nuo valsty
bės lovio teks pasitraukti. Valdžioms
tikrai naudinga žmones laikyti skur
de, nes tas skurdas yra valdžių išliki
mo garantas. Valdžioms naudinga,
kad neugdoma ir nesiteikia pilietinė
visuomenė, kad valdžia gali ne tik
vaidinti valstybę, bet ir iš to vaidini
mo tarpti.
Šešioliktais nepriklausomybės
metais apie patriotizmą, vėliavas,
tiesą ir teisingumą prabilo preziden
tas. Tai pirmas ženklas, paskata atsi
gręžti į tikrąsias vertybes. Nuo to
priklausys, ar augs ir teiksis pilietinė
visuomenė, ar kils ji iš varganos
buities į geresnę būtį.

DARBO PARTIJA ARDO
VALSTYBĘ
Pastaruoju metu Darbo partija
su savo vadu priešakyje suaktyvino
veiklą, nukreiptą prieš valstybėje
galiojančią santvarką, teisinę sis
temą. Su kiekviena diena gausėja
pavyzdžių, kurie akivaizdžiai pra
silenkia ir su moralinėmis nuos
tatomis, ir partijų veiklą reglamen
tuojančiomis taisyklėmis bei nor
momis.
Panašu, kad Darbo partija — tai
ne politinė partija, o tik užsi
maskavusi eilinė verlso įmonė: UAB,
AB, IĮ — vadinti galima kaip tik
norima, esmės tai nekeičia, o aki
vaizdūs pavyzdžiai liudija, kad šios
partijos tikslas ne politinė, o tik indi
vidualių verslo interesų tenkinimo

veikla, nukreipta į „pelno" siekimą.
Isteriškas ir paranojiškas siekis
skirstyti ES lėšas — tai ne vienin
telis faktas. Darbo partija nebe
sistengdama slėptis pradėjo platinti
pranešimus spaudai ne apie politi
nius, bet apie konkrečius verslo plė
tojimo
reikalus.
Ką
reiškia
2006.02.22 Darbo partijos informaci
nis pranešimas spaudai apie „Vikondos" plėtrą į Maskvą?
Politinių partijų įstatymas nu
mato, kad politinės partijos gali
tenkinti savo narių politinius, bet ne
verslo interesus. „Politinės partijos
tikslas — tenkinti savo narių poli
tinius interesus, padėti išreikšti
Lietuvos Respublikos piliečių poli-

DANUTE BINDOKIENE

Laimėjimai,
verti aukso!

P

raėjusį sekmadienį Turine
po daugiau nei dviejų savai
čių užgeso XX žiemos olim
pinių žaidynių liepsna. Nuleista ir
iškilmingai iš stadiono išnešta
olimpinė vėliava. Dar kartą švys
telėjo fantastiškos ugnies salvės
virš stadiono, triukšmingai skirs
tėsi publika ir atletai, kurie dar
buvo pasilikę užbaigtuvėms (ne
mažai jų išvyko namo anksčiau).
Vieni džiaugėsi laimėjimais, kiti —
kad apskritai galėjo olimpiadoje
dalyvauti. Nelaimėjusieji galbūt
svajojo, kitoje žiemos olimpiadoje,
kuri vyks 2010 metais Vancouver,
British Columbia (Kanadoje), ge
riau pasirodyti, laimėti medalį.
Tačiau pats svarbiausias šių
žiemos olimpinių žaidynių laimė
jimas, vertas aukso medalio, buvo
paminėtas tik „puse žodžio". Tai,
be abejo, nuotaika, kuri vyravo
daugiau kaip dvi savaites: nebuvo
jokių piktų išsišokimų tarp atletų
(neverta minėti dviejų ameri
kiečių, greitojo čiuožimo čempionų,
pasikapsėjimo, iš kurio kai kas
p a d a r ė net „rasinį incidentą"),
nebuvo ir teroristinių išpuolių ar
n e t jų užuominų. Žinoma, čia
prisidėjo ir stropi apsauga, tačiau,
kai tokios minios žmonių susiren
k a vienoje vietoje, vargiai ir ge
riausia apsauga būtų buvusi veiks
minga.
Daug kalbėta apie „olimpinę
taikos dvasią" — ir galbūt tuo
trumpu žiemos olimpiados truk
mės metu ji tikrai kažkokiu ste
buklingu būdu suplasnojo virš
Turino miesto. J u k į žaidynes buvo
susirinkę sportininkai, jų trene
riai, palydovai, žiūrovai iš labiau
siai mūsų planetoje susiprieši
nusių valstybių ir visgi galėjo
susitelkti tik į varžybas, stengtis
„kovoti" vien sporto arenose, slidi
nėjimo takuose... Kaip miela buvo
matyti Pietų ir Šiaurės Korėjos
atletus, olimpiados atidarymo iš
kilmėse kartu nešančius vėliavą, o
kitus sportininkus žygiuojančius
greta vieni kitų, nors šios dvi,
„dirbtiniu būdu padalintos", Ko
rėjos pusės paprastai atsitvėrusios
nepereinamomis užtvaromis. Buvo
ir daugiau tokių širdį pakute
nančių akimirkų, taip, kad bent tą
trumpą laiką galėjome pamiršti

tinę valią, siekti dalyvauti įgyven
dinant valstybės valdžią ir savival
dos teisę" (Politinių partijų įst. 2
str.).
Kad Darbo partija tenkina ne tik
savo narių politinius, bet ir verslo
interesus, atspindi Darbo partijos
2004 m. Seimo rinkimų politinės
kampanijos finansinė ataskaita. Štai
kelių įmonių iš Kėdainių, parėmusių
Darbo partiją maksimaliomis lei
džiamomis sumomis, pavadinimai —
Vikeda, Vikrema, Vikstata... Nesun
ku susieti jas su visiems gerai žino
ma Vikonda, o apskritai UAB'ų iš
Kėdainių savivaldybės, parėmusių
šią partiją maksimaliomis įstatymo
leidžiamomis sumomis (po 37,500
Lt), buvo net 15.
Kaip pavadinti veiklos rūšį, kai
partija užsiima įdarbinimo veikla,

visoje planetoje liepsnojančius
smurto, nesutarimų ir neapykan
tos laužus.
Ar atletai, dalyvavę T u r i n e
ruoštoje žiemos olimpiadoje, namo
išsiveš bent dalelę tos taikios tar
pusavio bendradarbiavimo ir ben
dravimo nuotaikos? Galbūt, jiems
grįžus į savo kasdienybę, nors
maža olimpinės ugnies kibirkštėlė
sušvis jų aplinkoje ir dėl to pa
saulis taps šviesesnis, geresnis?
Buvo malonu, kad visgi pagerbtas
greitojo čiuožimo čempionas, kuris
savo premijos pinigus paaukojo
vargstantiems vaikams (apie tai
rašėme anksčiau). J o pavyzdžiu
pasekė ir kelios didžiosios Ame
rikos bendrovės, tuo būdu apie
40,000 dol. s u m a paaugo iki
314,000, o gal ir daugiau. Šis lai
mėjimas taip pat vertas aukso me
dalio!
Tai, be abejo, teigiamos nuo
taikos, pasibaigus žaidynėms Ita
lijoje. Deja, galėtume išsakyti ir
daug neigiamų. Nors italai labai
stengėsi, ypatingo įspūdžio nei žai
dynių atidarymo, nei uždarymo
iškilmės nepaliko. J ų publika taip
pat neparodė per didelio entuziaz
mo, tik antrąją savaitę šiek tiek
„susigriebė", kai italai pradėjo
laimėti medalius. Galbūt čia pri
sidėjo ir 5-ojo TV kanalo perdavi
mas. Nors šis kanalas paprastai
rodo olimpines žaidynes, tačiau šį
kartą tai buvo daroma ypač atkištinai ir nuobodžiai. Daug žmo
nių, kurie savo gyvenimą „atide
da", kad galėtų kas vakarą stebėti
olimpiadą, šįmet nusiskundė ,,neiškęsdavę iki galo". Bet čia reikėtų
kaltinti ne pačią olimpiadą, o TV
transliavimų režisierius ir galbūt
net šiemetinius pranešėjus, kurie
nepasižymėjo nei kūrybingumu,
nei iškalba. Juo labiau, kad dėl lai
ko skirtumo olimpinių žaidynių
įvykiai buvo transliuojami iš juos
tos, iš anksto įrašyti Turine.
Iki 2010 m. ir lietuviai turės
progos geriau pasiruošti žiemos
olimpinėms žaidynėms, tad galbūt
Kanadoje dalyvaus jų didesnis bū
rys ir laimės vieną kitą medalį. Ži
noma, dar pirma įvyks vasaros
olimpiada Kinijoje. Čia lietuviams
tikrai daugiau galimybių laimėti.
Lauksime!

kurdama alternatyvą darbo biržai?
Arba Darbo partijos p i r m i n i n k a s
eina pas premjerą tartis dėl naujų
etatų ministerijose? Apie šiuos atve
jus plačiai informuota žiniasklaidoje.
Krikščionys demokratai mano,
jog esmė yra ne tai, kad V. Uspaskich lankosi Maskvoje, bet tai, kad
Lietuvoje jis vykdo veiklą, kuri pa
žeidžia įstatymus, visiškai ištrina
verslo ir politikos ribą, sistemingai
ardo politinę santvarką. Krikščionys
demokratai prašo atitinkamų teisės
ir teisėsaugos institucijų ištirti, ar
Darbo partijos veikla nepažeidžia
Politinių partijų įstatymo.
Valentinas Stundys
Lietuvos krikščionių demokratų
pirmininkas
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PALM BEACH, FL

JAV LB APYLINKE
ŠVENČIA 30 METŲ
SUKAKTĮ
30 metų sukaktis žmogaus ar
organizacijos gyvenime yra svarbus
įvykis. Jau galima atsigręžti praei
tin, persvarstyti atliktus darbus,
pergalvoti tikslus, žvelgti ateitin.
2006 m. sausio 8 d., 3 vai. p.p., Hilton viešbutyje, Singer saloje, FL,
įvyko JAV LB Palm Beach apylinkės
30 metų sukakties minėjimas.

Palm Beach, FL, LB apylinkės 30 m:
sukakties šventėje kalba LB Floridos
apygardos pirm. Loreta Kynienė.

Minėjime dalyvavo Lietuvos
Respublikos ambasadorius JAV
Vygaudas Ušackas, Lietuvos garbės
konsulas Palm Beach Stanley Balzekas, Jr., buvęs LR finansų minis
tras Vytautas Dudėnas su žmona
Egle, JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkė Sigita Šimkuvienė.
LB Floridos apygardos pirm. Loreta
Kynienė, LB Auksinio Kranto apy
linkės pirm. Dana Liutermozienė,
LB St. Petersburgo apylinkės pirm.
Vida Meiluvienė, ir didelis būrys
naujųjų ir senųjų Floridos lietuvių.
Minėjimą atidarė LB Palm
Beach apyl. pirm. Kęstutis Miklas,
kuris prisiminė LB Palm Beach
apylinkės įkūrimo istoriją, svarbes
nius veiklos momentus. Jis prisimi
nėjau Amžinybėn iškeliavusius apy
linkės pirmininkus ir narius, pris
tatė salėje esančius buvusius LB
Palm Beach apyl. pirmininkus: Algį
Augūną, Aliciją Solienę, dr. Joną
Šalną. Ambasadorius Vygaudas
Ušackas pasveikino susirinkusius,
padėkojo visiems už suteiktą pagal
bą Lietuvai siekiant nepriklausomy
bės nuo sovietų. Jis linkėjo ir toliau
veikti, džiaugėsi, kad apylinkėje
gyvena daug trečios bangos tautie
čių, sveikino lituanistinę mokyklėlę.

Lietuvos garbės konsulas Palm
Beach, Stanley Balzekas, Jr, sveiki
no susirinkusius, linkėjo sėkmingai
veikti, žadėjo ir toliau remti litu
anistinę mokyklėlę. JAV LB Krašto
valdybos vicepirm. Sigita Šimku
vienė linkėjo ir toliau gražiai veikti,
kvietė atsilankyti šią vasarą vyk
siančią Dainų šventę Čikagoje. Flo
ridos apygardos pirm. Loreta Kynie
nė sveikino savo kaimynus, ragino ir
toliau būti veikliems.
Dana Liutermozienė dėkojo LB
Palm Beach apyl. už pagalbą, ragino
nepamiršti jų apyl. renginių, pa
laikyti ryšį.
Vida Meiluvienė priminė susi
rinkusiems, jog visi veikiame, nes
mylime Lietuvą. Negalėjusios atvyk
ti Daytona Beach apyl. pirm. Birutės
Kožicienės sveikinimą perskaitė
Kęstutis Miklas.
Po pietų buvo pagerbtas 20 metų
„Floridos Paatlančio Lietuvių biule
tenį" redagavęs Vincas Šalčiūnas.
Kęstutis Miklas padėkojo Vincui
Šalčiūnui už jo darbą ir pasišven
timą redaguojant ^Lietuvių biulete
nį" ir įteikė Palm Beach apyl. lietu
vių padėką — raštą. Naujoji „Lietu
vių biuletenio" redaktorė Jūratė
Miklienė apjuosė Vincą Šalčiūną
tautine juosta. Sigita Šimkuvienė
pasveikino Vincą Šalčiūną JAV LB
Krašto valdybos ir Švietimo tarybos
vardu, įteikė jam padėką-raštą.
Vincas Šalčiūnas savo kalboje
dėkojo nuolatinei per tuos 20 metų
pagalbininkei, žmonai Onutei. Jis
prisiminė redaktoriaus darbą, kuris
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LB Palm Beach apylinkes 30 m sukakties šventėje p r o g r a m a atlieka ,,Saulėto
kranto lit mokyklos mokiniai Dešinėje — mokyt. Vida Tomkevičienė.
Visos nuotraukos Algio Augūno

Šventėje programą taip pat atliko svečiai iš Kanados, solistai Lilija Tuturaitė ir
Vytautas Mašalas.

kartais būdavo malonus, o kartais
pareikalaujantis daug kantrybės
renkant žinias, linkėjo „Lietuvių
biuletenio" naujai redaktorei Jūratei
Miklienei sėkmės.
Po trumpos pertraukos prasidėjo
meninė programa. Lituanistinės mo
kyklos „Saulėtas krantas" mokiniai
Nojus Baniota, Paulą Baniotaitė, Žy
gimantė Andrijauskaitė ir Mikas
Budrys padeklamavo eilėraštį ir pa
dainavo dainelę. Juos paruošė moky
tojos Renata Armalaitė ir Vida Tomkevičienė. Jaunųjų lituanistinės mo
kyklos mokinių programa susirin
kusių buvo entuziastingai sutikta.
Iš Kanados atvykę solistai Lilija
Tuturaitė ir Vytautas Mašalas atliko
dainų pynę. Jie dainavo E. Torelli ir
pačios Lilijos Tutūraitės sukurtas
dainas, dainininkei pritariant var

gonėliais ir net akordeonu. Garso
sistemą salėje puikiai tvarkė Jonas
Daugirdas.
Tarp dainų Marija Tomkevičienė padeklamavo Palm Beach apy
linkės narių — dr. Antano Lipskio
eilėraštį „Nostalgija" ir dr. Jono Šal
nos eilėraštį „Sugrįžimas". O užbaigė
Jono Aisčio eilėraščiais „Ateis ir tau"
bei „Pakentėk".
Nuotaika, baigiant LB Palm
Beach 30 metų sukakties minėjimą,
buvo tikrai puiki, ypač kai visi atsis
toję pabaigai dainavo „Žemėj Lie
tuvos". LB Palm Beach apylinkės vėl
laukia nauji siekiai, nauji darbai.
Apylinkei linkime, padedant naujai
atvykusiems jauniems lietuviams,
sėkmės per būsimus 30 metų.
Dalia Augūnas

LOS ANGELES, CA

IŠKILMINGAS VASARIO
16-OSIOS MINĖJIMAS
Š.m. vasario 12 d., 10:15 vai. r.,
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
kieme pakeltos vėliavos, o po to baž
nyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.
Pasibaigus Mišioms parapijos salėje
prasidėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas.
Šis renginys buvo ruoštas ben
dromis JAV LB Vakarų apygardos
pirm. Antano Polikaičio ir Amerikos
Lietuvių tarybos Kalifornijos sky
riaus pirm. Albino Markevičiaus
pastangomis. Atsilankę į minėjimą,
lietuviai buvo prašomi aukoti Lie
tuvių Bendruomenei arba ALTui,
savo auka prisidedant prie lietuvy
bės išlikimo Amerikoje. Šventės
dalyviai buvo tikrai dosnūs.
Šventę pradėjo Antanas Polikaitis, pakviesdamas Los Angeles šau
lių kuopą vadovauti vėliavų eisenai.
Buvo įneštos šaulių, ateitininkų,
skautų, Lietuvos ir Amerikos vėlia
vos. Akompanuojant Auksei Jackū
naitei, visi šventės dalyviai giedojo
Amerikos ir Lietuvos himną. Invokaciją ir už mirusius maldą skaitė
Šv. Kazimiero parapijos klebonas
kun. Stanislovas Anužis.
Šventės programos vadovė Ma
rytė Sandanavičiūtė-Newsom pri
statė atvykusius svečius ir perskaitė
jų sveikinimus. Tarp kitų Los An
geles aukštų pareigūnų sveikinimų
buvo ir miesto mero Antonio R. Villaraigosa šiltas sveikinimas.
Pagrindinę kalbą pasakė dr.
Elona Vaišnienė — JAV LB Krašto
valdybos vicepirmininkė. Prelegentę
pristatė Violeta Gedgaudienė.
Dr. E. Vaišnienė Los Angeles lie
tuvių šventėje dalyvavo pirmą kartą.
Savo puikia kai ha ji sužavėjo visus
klausytojus. nes pateikė daug statis
tikos duomenų. Įvairios informacijos

Po dr. E. Vaišnienės kalbos
mums buvo padaryta staigmena: į
sceną įvesta Stasė Asanavičienė,
kuri tarė keletą žodžių. Jos dukra,
Loreta Asanavičiūtė, žuvo didvyrės
mirtimi, paaukodama savo gyvybę
1991 m. sausio 13-ąją, ginant Lietu
vos nepriklausomybę prie Televizijos
bokšto Vilniuje.
Vasario 16-osios proga sveikino
Lietuvos Respublikos garbės kon
sulas Los Angeles Vytautas Čeka
nauskas, Estijos garbės konsulas S.
Traman. Šventėje dalyvavo ir du
Latvijos diplomatai.
Minėjimo rezoliuciją perskaitė
programos vadovė. M. Sandanavičiūtė-Newsom. Šventės dalyviai re
zoliuciją priėmė plojimu.
Lietuvių fondo atstovė V. Ged
gaudienė pranešė, kad LF Šv. Ka
zimiero lit. mokyklai paskyrė stam
bią sumą dolerių. Šia proga lit. mo
kykla buvo apdovanota ir Los Ange
les Lietuvių Bendruomenės valdy
bos, ir ALTo — abi organizacijos pas
kyrė po 200 dol.
Po vėliavų išnešimo iš salės vy
ko meninė programos dalis. Gražią
dainų pynę atliko Los Angeles mer
ginų ansamblis „Banga" (vadovė
Auksė Jackūnaitė). Jaunimo šokių
ansamblis „Spindulys", vad. Dan
guolės Varnienės, pašoko keletą
lietuviškų tautinių šokių.
Minėjimą baigė Aloyzas Pečiu
lis, o pabaigoje visi dalyviai dainavo
pamėgtąją poeto Maironio dainą
„Lietuva brangi".
Daug šventės dalyvių pietavo
žemutinėje parapijos salėje, kur ska
nius pietus paruošė Genovaitė Plukienė. Po gražiai praleistos dienos,
niekas neskubėjo namolei.
V y t a u t a s Šeštokas
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LIETUVIŲ TELKINIAI
VVORCESTER, MA

Mirė Antanas Bazikas
Sausio 27-ta ypatingai — arki
vyskupo Jurgio Matulaičio mirties
diena, taip pat tą dieną Šv. Vincento
ligoninėje Worcester, MA, nustojo
plakusi A. Baziko širdis. Jo troški
mas išsipildė. Dažnai guosdavosi sa
vo draugams sakydamas, kad labai
nusibodo vienišam gyventi, liūdna,
norėtų išeiti greičiau iš šio pasaulio.
Antanas Bazikas gimė 1920 m.
Amerikoje, Worcester, Massachusetts. Antras sūnus Jono ir Antoinette Bazikų šeimoje. Po kelerių me
tų visa šeima išvyko į Lietuvą, ku
rioje vaikai mokėsi ir brendo. 1937
m. Bazikų šeima grįžo atgal į JAV,
į tą patį Worcester, MA, kuriame
Antanas praleido visą gyvenimą.
Antrojo pasaulinio karo metu
kariuomenėje su armijos inžinieriais
kaip viršila tarnavo Afrikoje, Italijo
je, Prancūzijoje ir Vokietijoje garbin
gai atlikdamas jam patikėtas kario
pareigas.
Antanas, grįžęs iš kariuomenės,
daugelį metų dirbo „Johnson Steel
— Wire" bendrovėje. Šiuo laiko
tarpiu sukūrė šeimą su Brone Vaičiulionyte, su kuria išgyveno 53 gra
žius ir laimingus vedybinius gyveni
mo metus. Ją vadindavome ne Bronė
— bet Bronyte, kuri šį vardą buvo
tikrai užsitarnavusi. Tai ypatingos
pasaulėžiūros moteris. Niekada ne
ištarė blogo žodžio apie kitus žmo
nes. Visuose įžvelgdavo tik gėrį. Ne

siskųsdavo, bet sudrausdavo kartais
tuos, kurie dėl mažiausios smulk
menos aimanuodavo. Antanas ir
Bronytė buvo rami, visus mylinti ir
reikalingiems pagalbos teikianti
šeima. Išaugino sūnų Danielių ir
dukrą Dolores. Turėjo įsigiję gražią
nuosavybę su dideliu daržu, kuriame
augino įvairias daržoves, ne tik
pačių naudojimui, bet ir kitus jomis
apdovanodavo. Tai teikdavo jiems
didžiausią džiaugsmą. 2001 m. sau
sio 7 d. džiaugsmas tapo giliausiu
skausmu, mirties angelas užpūtė
Bronytės gyvenimo šiame pasaulyje
žvakę. Verkė Antanas, liūdėjo kartu
su juo ir vaikai. Tame skausme An
tanas Bazikas pasiliko iki mirties.
Pasikeitė visas jo gyvenimas. Ne
mielas tapo ne tik daržas, bet ir no
ras gyventi. Kiekvieną sekmadienį
atvažiuodavo Antanėlis į Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią (jis prik
lausė šiai parapijai), tekdavo su juo
pasikalbėti, vis liūdnas jis būdavo.
Pora sekmadienių praėjo. Antanėlis
neatvažiavo. Pasigedome. Nesugrįžo...
Vasario 2 d. po gedulingų šv.
Mišių, Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje a.a. Antaną Baziką lydėjome į amžino poilsio vietą Worcester County Memorial Park, Paxton,
MA, kuris mus pasitiko apklotas bal
tu sniego patalėliu. Tai didžiulės
kapinės. Pasitaikė saulėta puiki
diena. Kaip iš mėlynos padangės

avaitgaliais Antanas sėdasi ant motociklo ir
važiuoja į savo tėviškę. Kuo toliau, tuo ma
žiau noriu drauge su juo ten vykti, nebegaliu savęs
prievartauti, stengdamasi įtikti anytai, kuriai
buvau ir liksiu svetima, nemylima. Antanui išva
žiavus, paimu papildomus budėjimus rajono ligo
ninėje. Vasarą su ligoninės darbuotojais sunkve
žimiu vykstame grybauti ar uogauti į Šimonių gi
rią. Nuostabi ta Šimonių giria! Ošia, siūruoja lyg
jūra, o, apsidairius nuo kalnelio, nei galo, nei kraš
to nematyti! Tik siūbuojančios vėjyje eglės ir pušys,
tik bedugnis dangaus mėlis virš jų!... O jau grybų,
grybų! Raudonviršiai, tarsi kareivėliai, išsirikiavę
po drebulėmis, storkočiai rudagalviai baravykai
džiugina akį žaliose samanų lomelėse!... Jau nėra
net ko kalbėti apie voveraites, rudmėses ir ūmėdes
— jų ištisos kolonijos, tokia daugybė, kad jų nebe
turime kur dėti, nes krepšiai baravykų pilni!
Apsikrovę grybais, vos į ligoninės sunkvežimį besutelpame! Kartais atsitinka, kad ne visi iš girios
sugrįžta: vieną sykį sanitarė Šarkienė, kurios ligo
ninėje nemėgo už ilgą liežuvį, pasiklydo ir į Kupiškį
pamiškėmis pėstute tik trečią parą parsirado.
Girioje gausu ir įvairiausių uogų, pradedant že
muogėmis pavasarį ir baigiant bruknėmis ir span
guolėmis vėlyvą rudenį. Paraistės mėlynuoja gir
tuoklėmis, iš kurių galima pasigaminti labai pikan
tiško skonio naminį vyną. Mirus Juozui, man ran
kos nebekyla šias uogas rinkti!... Išvykos į miškus
mane visuomet atgaivina: mėgstu ne vien uogauti
ar grybauti, bet ir pasėdėti vienumoje ant pavirtu
sio medžio, pasigėrėti gamtos grožiu. Giria ošia
savo amžiną giesmę, gieda paukščiai, aplinkui
pilna garsų ir kvapų, kurie tikrai atgaiva sielai ir
kūnui... Kažkur labai toli lieka kasdieniai rūpes
čiai, užplūsta begalinė ramybė, tarsi pati amžinybė
prisiliestų savo svaigiu alsavimu...
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savo šiltais spinduliais užkaitino rija, Marija..." Nuo karsto nuimta
saulutė, krištolinės ledo žvakutės Amerikos žvaigždėtoji vėliava ir
nuo medžių šakų krito ant važiuo įteikta dukrai Dolores. Palaidotas
jančių autobilių viršaus sukeldamos šalia savo mylimos žmonos a.a. Bro
stiprų bildesį, atrodė, kad dar kartą nytės Bazikienės.
a.a. Antanėliui priminė jo kario
Nuliūdę pasiliko: sūnus Danie
tarnybą įvairiuose kraštuose.
lius, duktė Dolores, brolis Kazi
Prie kapo duobės maldas skaitė mieras Bazikas su žmona Gražina,
šv. Mišias aukojęs Šv. Kazimiero jų vaikai su šeimomis ir kiti giminės.
parapijos klebonas kun. Ričardas Ja
kubauskas. Giedojome giesmę „Ma
Janina Miliauskienė

BALTIMORE, MD

BALTIMORES LIETUVIŲ NAUJIENOS
Praėjus tik vienai savaitei po
Riterio Kryžiais apdovanojimo dvie
jų Baltimorės lietuvių veikėjų —
Vytauto Eringio ir Kęstučio Laskausko už ilgametį darbą Lietuvos
naudai ir lietuvybės palaikymui
Amerikoje, kitas svarbus įvykis Baltimorėje — tai Lietuvių namų direk
torių tarybos valdybos rinkimai.
Šiais namais mes rūpinamės kaip
kokia relikvija, kad turėtume kur
prisiglausti, pabendrauti, čia turi
pastogę mūsų muziejus su archyvu
ir lietuvių knygynas, gyvuojantis
nuo 1908 metų, dabar gerai tvarko
mas Marytės Patlabaitės.
2005 metų piniginė apyskaita
rodo, kad metai baigėsi su pliusu,
nors paskutinių šešerių metų vi
durkis rodo nemažą minusą. Val
dyba ir vedėja-šeimininkė verta pa
gyrimo.
Šių namų direktorių tarybos
nariai renkami dvejų metų kadenci
jai — kiekvienais metais pusė direk
torių yra perrenkami. Valdyba yra
renkama vieneriems metams.
Išrinkta naujoji valdyba: pirmi

PARTIZANO DUKTĖ
II dalis
TERESĖ
TUMĖNA1TĖ-PABERAUENĖ

ninkas — Balys Brasauskas, vice
pirmininkė — Florence Bauer, ka
sininkas — Kęstutis Česonis, sekre
torius — A. Bujanauskas.
Neatsiradus kandidatų finansų
sekretoriaus pareigoms, valdyba
siūlys, bet kurį Lietuvių namų narį
šiai pozicijai užimti. Nepageidauja
ma, kad vienas valdybos narys už
imtų kelias pozicijas valdyboje.
Revizijos komisija renkama iš
trijų asmenų. Pasiūlytos keturios
kandidatės: Julija Banienė — 16
balsų, Nomeda Šilgalienė — 18
balsų, Birutė Čikotienė — 16 balsų,
Dalia Ežerskienė — 13 balsų, pa
silieka kandidate.
Visos išrinktosios niekad nedir
busios revizijoje. Daugiametis revi
zijos narys Albinas Prasčiūnas įves
dins šias moteris į naują ir labai
atsakingą darbą. Linkime naujajai
valdybai ir revizijos komisijai sėk
mingų metų.
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas įvyks 2006 m. kovo 12 d.
Jonas Kardokas

šaulyje žmogų — Motiną? Ne, aš nesitaikstysiu su
likimu ir daugiau nesižeminsiu: aš gyvensiu kitaip,
aš keršysiu likimui tol, kol nepasisotinsiu savo
kerštu, tarsi šviežiu krauju! Įsivaizduoju kaip at
laidžiai šypsosi Aukščiausiasis Kūrėjas, matyda
mas žmogaus sielos audras ir maištą, leidžiu dras
kyti širdį sau, kol ateis laikas viską suvokti kitaip,
kitoje šviesoje išvysti savo poelgius... Kol neateis
laikas save nuteisti ir sau atleisti, nors tam prireik
tų ir daugybės metų...
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pinėse, gaudome žuvį, verdame žuvienę... Vakarais
susėdame prie degančių laužų, gėrimės gęstančiais
saulėlydžiais, atsispindinčiais ežerų gelmėje. Pa
kyla mėnuo, įsižiebia žvaigždės... Ežere nutįsta
paslaptingai spindintis takas... Kur jis veda? Į
žmogui žemėje niekuomet nepasiekiamą svajonių
ir iliuzijų pasaulį, ar į klastingą, juodą pražūties
gelmę?... Jaučiu, kaip į širdį palengva grįžta ramy
bė, kaip vaduojasi iš kasdieninio gyvenimo rutinos
ir priklausomybės komplekso... Tai pirmas mano
maištas prieš vyro požiūrį į gyvenimą. Turiu jį
priversti mokytis, siekti ne vien pinigų, materiali
nės gerovės! Bet — ar pajėgsiu? Jis auklėtas ir
augęs kitaip, negu aš, jo mąstymas — kitoks!...
ūsų kompanija mišri: daugelis draugių
atsivežė vyrus ar pažįstamus draugus, tad
po kelių dienų jau visi pasiskirstę poromis. Pa
sijuntu nepatogiai, todėl susikraunu daiktus ir iš
vykstu namo: nenoriu pigaus romano ar abejotinų
draugų! Antanas, kaip išleido, taip ir pasitinka
namie tyla... Jaučiu, kaip sieloje užverda audra.
Matyt, mes niekada nesuprasime vienas kito! Dėl
jo pasirinkau šį liūdną užkampį tarp miškų ir pel
kių, tarp balų telkšančių gatvėse pavasarį ar rude
nį, norėjau, kad Antanas arčiau savo tėvų gyventą.
Galėjau pasirinkti ir geresnį variantą! Jaučiu, kad
...Baigiantis vasarai, mokslo draugių kompani jau pradedu dusti šiame provincijos miestelyje, kur
joje mane pakviečia pakeliauti Ignalinos draustinio nėra nieko be apkalbų, sąstingio ir vis tų pačių, jau
ežerais. Kviečia mus su Antanu, bet šis sakosi ne įgrisusių veidų! Jei Antanas būtų kitoks, jei siektų
turįs laiko kažkur baladotis ir nakvoti palapinėse. ne vien pasistatyti namus ir užsidirbti pinigų, kad
Nagi, galvoju, ir miegok sau į sveikatą savo lovoje, šiame miestelyje prisirištų gyventi iki mirties! Ir
o aš pavargau nuo kasdienybės ir darbų, tad sutin kodėl gi Tas, kuris tvarko žmonių likimus, paliko
ku ir išvykstu viena... Antanas viską išsiaiškina mane vienui vieną pasaulyje, kad neturėčiau prie
savaip ir mano sprendimą sutinka iškalbinga tyla. ko prisiglausti, pasiguosti, išsipasakoti? Kodėl Jis
Plaukiam*- naktimis <-z<rais. nakvoiamf- pala- taip anksti atėmė iš manęs patį brangiausią pa-
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o septyniolikos metų tremties Vorkutos
lageriuose grįžęs į Lietuvą, Tėvelis apsigyve
na Pavirinčiuose. Išgyvenęs badą, šaltį, juodžiausią
darbą, Tėvelis atrodo dar fiziškai stiprus ir dva
siškai — nepalūžęs. Nusprendžia vesti antrą kartą:
gal pavyks nors iš dalies pamiršti netekties skaus
mą... Veda paprastą kaimo merginą Stasę Satkūnaitę, jaunesnę už jį dvidešimt penkeriais me
tais. Tėvelis, matyt, tikisi, kad jauna žmona pa-dės
iš naujo sukurti jaukų šeimos židinį, tad gal nors
likusius gyvenimo metus pavyks ramiai pragyven
ti... Deja! Žmogaus gyvenime, kaip ir metuose,
pavasaris būna tik vieną kartą ir tikras vargas
panorėjus, kad rudenį sužydėtų ievos!... Nei
išsilavinimu, nei grožiu, nei gerumu Stasė nepri
mena mirusios Sofijos... Jiems gimsta du sūnūs,
kuriuos Tėveliui tenka pačiam ir valgydinti, ir
prausti!... Jauna žmona nei moka, nei nori šeimi
ninkauti: grįžusio iš darbo Tėvelio laukia skalbinių
krūva ir neplauti indai. Tėvelis neakivaizdiniu
būdu baigia Buivydiškių zootechnikos technikumą,
gauna darbą veterinarijos stotyje, stengiasi kuo
daugiau uždirbti, kad du sūnus užauginti ir iš
mokyti. Neklaužados vaikai, deja, į mamytę: nenori
nei dirbti, nei mokytis. Bėga metai, o Stasė, pavar
gusi nuo nesugebėjimo gyventi, palieka Tėvelį, išsi
gabena visą jiems priklausantį turtą ir vaikus
drauge. Apsigyvena jie už keliolikos kilometrų Karolinavos kaime, o Tėvelis viską jai atleidęs, vis
bėga vaikų aplankyti, vis stengiasi juos žmonėmis
padaryti ir mokyti... Kaimynai šypsosi iš aklos
Tėvelio meilės, bet Jam — nė motais! Aš Tėveliui
tarsi ne dukra, o draugė, kuriai Jis gali pasiguosti
savo nesėkme, tačiau nesutinka važiuoti gyventi
pas mane...
Bus daugiau.
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Daugiausia medaliu
pelnė Vokietija

Baltarusijoje jau girdimas
laisvas žodis

Vilnius, vasario 27 d. (BNS) — interaktyvi telefono linija.
Artėjant Baltarusijos prezidento
rinTuo tarpu nuo trečiadienio Len
kimams, į šią autoritarinio režimo kijos Balstogės mieste veikia Lenvaldomą šalį pradeda sklisti laisvas kijos vyriausybės finansuojama radižodis iŠ kaimyninių Lietuvos ir Len- jo stotis „Radio Racja", kas vakarą
vidutinėmis bangomis transliuojanti
kijos.
Europos Komisijos finansuoja po dvi valandas laidų. Dalį progra
mas tarptautinis žiniasklaidos susi mų FM bangų ruože retransliuos
vienijimas, kuriame dalyvauja ir Vilniuje veikianti radijo stotis „Znad
Lietuvoje esantis „Baltijos bangų ra- Wilii", kurios siųstuvai aprėpia ir
dijas" (BBR), sekmadienį pradėjo per Baltarusijos pasienio rajonus. Ateisiųstuvus Lenkijoje ir Vilniuje trans- tyje planuojama ir „Radio Racja"
liuoti programas baltarusių ir rusų transliacijos iš Balstogės FM ruože
kalbomis AM bangų ruože 612 kHz ir per šios stoties interneto tinkladažniu.
lapį.
Valandos trukmės laida „Lan
Sausio pabaigoje Europos Komi
gas į Europą", kuri b u s kas rytą sijos skelbtą konkursą dėl 2 mln. eutransliuojama nuo 8 iki 9 valandos, rų vertės finansavimo nepriklausoLietuvos vėliavą per Turino žiemos olimpinių žaidynių uždarymo iškilmes nešė orientuota į plačią klausytojų Balta- mų naujienų laidų transliavimui laislidininke I. Terentjeva (trečia iš kairės).
EPA/ELTA nuotr. rusijoje auditoriją. Joje daug dėme- mėjo Vokietijos bendrovės „Media
sio bus skiriama jaunimui, redakto- Consult" vadovaujamas susivienijiTurinas, vasario 27 d. („Reu- 7 sidabro ir 6 bronzos medalius iš- riai rengs naujienų laidas ir reporta- m a s , kuriame taip p a t dalyvauja
tersTBNS) — Sekmadienį pasibai- kovoję Austrijos sportininkai,
žus iš Baltarusijos ir Europos. Lai- „Europos Radijas Baltarusijai" iš
gūsių Turino žiemos olimpinių žaidyTik ketvirta liko Rusijos (8, 6, 8) dose skambės muzika, be politinių, Lenkijos, „Baltijos bangų radijas" iš
nių, kuriose buvo išdalinti 76 meda- komanda, o Salt Lake City olimpia- ekonominių ir kultūros pranešimų, Lietuvos, Rusijos televizijos bendrolių medalių komplektai, komandų ri- dos nugalėtoja komandinėje įskaito- bus pasakojama apie sportą, naujie- vė „RTVi", nepriklausomi žurnaliskiuotės nugalėtojais tapo daugiausia je Norvegija šįsyk patyrė nesėkmę — nas ir orą. Klausytojus ir studiją sies tai, pilietinių organizacijų atstovai.
medalių (29) iškovoję Vokietijos ji su 2 aukso, 8 sidabro ir 9 bronzos
sportininkai — 11 aukso, 12 sidabro apdovanojimais liko tik trylikta,
Prancūzijos politikas šmeižė Lietuvą
ir 6 bronzos.
Iškilmingais pasirodymais bei
Antroje vietoje liko JAV atletai, šventiniais fejerverkais palydėta Tu- A t k e l t a iš 1 psl.
gal yra tai, ko jis norėtų. Valstybės
laimėję po 9 aukso ir sidabro bei 7 rino žiemos olimpiada po ketverių
Prancūzijos žiniasklaida, ypač — mastu tai — šiukšlinos kalbos", —
bronzos apdovanojimus, o trečiąją metų persikels į Vancouver (Kana- kairysis dienraštis „Liberation".
savo tylėjimą aiškino ambasadorius
vietą kiek netikėtai užėmė 9 aukso, da).
Prancūzijoje
Giedrius Cekuolis.
Tačiau J. L. Melenchon į tai at

Liberalų sąjūdžio pirmininkas —
P. Auštrevičius
Atkelta i š 1 psl.
Dalia Teišerskytė, Gintaras Šileikis,
Arūnas Š t a r a s bei Rimantas Mikaitis.
Prieš r e n k a n t partijos pirmininką, šeštadienį įsisteigęs LLS pasitvirtino partijos programą bei įsta
tus.
LLS programoje nurodyti trys
pagrindiniai partijos siekiai — tei
singa valstybė, išsilavinusi visuome
nė bei pasiturintis žmogus.
Steigiamojo suvažiavimo daly
vius pasveikino visų valdančiųjų
partijų atstovai — Darbo partijos vadovas Viktoras Uspaskichas, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmi-

* ULEB Eurolygos v a d o v y b ė
Kauno „Žalgirio" komandai u ž
žiūrovo i š p u o l i prieš teisėją praėjusios s a v a i t ė s „Top 16* turnyro
rungtynėse prieš „Winterthur FC
Barcelona" (Ispanija) komandą skyrė 2,500 eurų baudą. Nuobauda Lietuvos krepšinio lygos čempionui paskirta atsižvelgiant į nukentėjusio
teisėjo slovėno Sasha Pukl liudijimą,
Po taiklaus tritaškio „Žalgirio" žaidėjo Reggie Freeman metimo, aidint
finalinei sirenai, teisėjai svečių krepšininkui Shammond Williams neskyrė pražangos. Kilus nepasitenkinimui arenoje, vienas sirgalių sviedė
kamuolį teisėjui į veidą.
* P a s a u l i o šimtalangių š a š 
kių č e m p i o n ė šiaulietė Simona
Kulakauskaitė apgynė Lietuvos
moterų paprastų šaškių čempionės
vardą. Savaitgalį Vilniuje vykusia
me Lietuvos moterų paprastų Šaškių
finaliniame šešių dalyvių turnyre S.
Kulakauskaitė iškovojo tris pergales
bei du susitikimus baigė lygiosiomis
ir, surinkusi 8 taškus, tašku aplenkė
antroje vietoje likusią daugkartinę

ninko pavaduotojas Vytenis Andriukaitis, Naujosios sąjungos pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius,
Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos tarybos narys Virginijus Šmigelskas, bei liberalų partnerių Seime
konservatorių vadovas Andrius Ku
bilius.
Liberalų steigiamąjį suvažiavi
mą tiesiogiai stebėti galėjo ir užsie
nyje, kur LLS sparčiai plečia savo
rėmėjų gretas, gyvenantys lietuviai
— suvažiavimas buvo transliuoja
mas internetu.
Liberalai skelbia, jog į partijos
skyrius išeivijoje buriasi Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje.

sikirto dar aršiau, taikiniu vis pasi
rinkdamas Lietuvą: „Lietuvoje, ES
valstybėje, parlamentas nutarė bu
vusiems SS nariams lietuviams mo
kėti pensijas".
Anot „Lietuvos ryto", į J. L. Me
lenchon pareiškimus Lietuvos am
basada nesureagavo.
„Apie šio politiko pareiškimus
žinojome nuo pat pradžių. Į juos nekreipti dėmesio mums pasirodė pats
geriausias atsakas. Tai — rasistinių
pažiūrų žmogus ir skandalo kėlimas

Tuo tarpu Latvijos a m b a s a d a
nutarė politiko kalbų negirdomis ne
praleisti. Šios šalies diplomatai J . L.
Melenchon jau senokai nusiuntė pro
testo laišką, nors politikas į Rygą ak
menų nesvaidė.
Ziniasklaidoje Lietuva su Latvi
ja buvo supainiotos greičiausiai to
dėl, kad Vilniui reiškiami kaltinimai
dėl rusakalbių bei S S divizijos lengviau būtų pritaikomi tam tikrų problemų šiais klausimais išties turėjušiai Rygai.

„ B r a v o " žvaigždės J. Šeduikytei
k r i t o viena po kitos

Vilnius, vasario 27 d. (ELTA) —
Šeštadienio vakarą dainininkės Jur
gos Šeduikytės veide negeso plati
šypsena, o rankose vos tilpo gėlės ir
spindinčios metalo žvaigždės. Roko
ir popmuzikos apdovanojimuose
„Bravo 2005" ši atlikėja buvo titu
šalies čempionę vilnietę Stasę In- luota net tris kartus.
„Labai svarbu gauti apdovanoji
gaunytę.
* Rusijos sostinėje vykusių mą už pirmą žingsnį, nes jis yra
tarptautinių
„XXI
a m ž i a u s svarbiausias", — sakė Jurga, laimė
žvaigždžių" jaunimo lengvosios jusi „Metų debiuto" titulą.
Ši dainininkė taip p a t pripažin
atletikos varžybų nugalėtoja tapo
Lina Grinčikaitė. Lietuvos sprinterė ta geriausia „Metų atlikėja", jos al
pirma finišavo 60 m bėgime — per bumas „Aukso pieva" — geriausiu
2005-aisiais.
7.43 sekundės. Antrąją bei trečiąją
Dviejų valandų renginyje Vil
vietas šioje rungtyje užėmė Rusijos
niaus kongresų rūmuose buvo iš
bėgikės.
* Savaitgalį įvairiuose JAV dalyta 10 „Bravo" žvaigždžių. Pa
miestuose vyko NCAA studentų aiškėjo, kad geriausia „Metų grupe"
lengvosios atletikos uždarų p a  tapo „Inculto", „Metų atlikėju" —
talpų konferencijų čempionatai, Žilvinas Žvagulis, „Metų daina" —
kuriuose dalyvavo lietuviai. Tomas „G&G sindikato" „Pasaka apie du
Siekus tapo NCAA „Sun Beit" konfe brolius". „Metų prodiuseriu" išrink
rencijos trišuolio čempionu, geriau t a s Andrius Mamontovas, „Metų
siu bandymu nuskriejęs 14.68 m. Li muzikiniu projektu" pripažinta ren
nas Šalkauskas 3,000 m nubėgo per ginių organizavimo kompanijos
8 minutes 43.40 sekundės bei „Tikra produkcija" surengta roko
„Southern Conference" pirmenybėse opera „Meilė ir mirtis Veronoje".
Primas „Už nuopelnus lietuviš
užėmė šeštąją vietą. Alina Varpiokai
muzikai" paskirtas kompozito
taitė pateko į „Conference USA" 800
m bėgimo finalą, pasiekusi antrą re- riui Benjaminui Gorbulskiui (19251986), sukūrusiam daugybę estra
zultatą (2:14.44) atrankoje, o su savo
universiteto estafetės komanda buvo dos dainų, taip pat ištarusiam gar
siąją frazę: „Visa muzika jau sukurketvirta.

Jurga Šeduikytė
Roko Medonio (ELTA) nuotr.

ta, tik ne visi pinigai paimti".
Laureatus išrinko 65 narių ko
misija— žiniasklaidos atstovai, pro
diuseriai, muzikos leidybos firmų
atstovai, radijo bei televizijos laidų
vedėjai, muzikantai. Tarp jų — Arū
nas Valinskas, Žilvinas Žvagulis,
Andrius Mamontovas, muzikologas
Darius Užkuraitis, verslininkas J o 
gaila Morkūnas ir kiti.
Kasmetiniai „Bravo" apdovano
jimai surengti j a u dvyliktus m e t u s .
Šie muzikiniai apdovanojimai laiko
mi prestižiškiausiais Lietuvos muzi
kiniais p r: z a i -.>
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Pradedama n a g r i n ė t i istorinė
Bosnijos genocido byla
H a g a , vasario 27 d. („Reu- nių ir religinių šventviečių", — sakė
tersTBNS) — Aukščiausiam Jungti jis.
nių Tautų (JT) teismui pirmadienį
Bylos nagrinėjimas šiame Teis
pradėjus svarstyti bylą dėl valstybės me, kuris buvo įsteigtas po Antrojo
remto genocido, Bosnija apkaltino pasaulinio karo ginčams tarp valsty
Serbiją ir Juodkalniją per 1992-1995 bių spręsti, turėtų trukti iki gegužės
metų Bosnijos karą vedus ne serbų 9-osios. Nuosprendis turėtų būti pa
tautybės gyventojus „keliu į praga- skelbtas iki metų pabaigos.
rą".
Bosnijos musulmonai ir kroatai,
Hagoje įsikūręs Tarptautinis pasekdami Slovėnijos ir Kroatijos
Teisingumo Teismas šią bylą svars pavyzdžiu, 1992 metų balandį atsi
tyti pradeda 13 metų po to, kai Bos skyrė nuo Jugoslavijos, bet t a m
nija iškėlė ją sumažėjusiai Jugosla prieštaravo Bosnijos serbai, kurie iš
vijai, nuo kurios ji 1992 metais atsi Belgdrado valdytoje respublikoje li
skyrė, išprovokuodama karą, kuris ko etninė mažuma, sudaranti tik
pareikalavo mažiausiai 100,000 trečdalį gyventojų.
žmonių gyvybių.
Jugoslavijos armijos remiami
„Tas ginkluotas smurtas, kuris serbai atsakė sparčiai užimdami du
mūsų šaliai 1992-aisiais smogė kaip trečdalius Bosnijos teritorijos, ap
dirbtinis cunamis, sunaikino Bosni supdami Sarajevą ir pradėdami „et
jos ir Hercegovinos savitumą ir nea ninio valymo" kampaniją, per kurią
bejotinai sunaikino žymią ne serbų buvo nužudyta dešimtys tūkstančių
tautybės jos gyventojų dalį", — teis ne serbų tautybės žmonių, o dar šim
mui sakė Bosnijos advokatas Sakib tai tūkstančių buvo išvaryti iš savo
namų.
Softič.
1993 metais, kai dar vyko karas,
„Mes čia esame dėl to, kad Bel
grado valdžia sąmoningai vedė Bos kreipdamasi į Teismą, Bosnija sakė,
nijos ir Hercegovinos ne serbų tauty kad Serbijos ir Juodkalnijos agentai
bės gyventojus keliu į pragarą, keliu, bei pakalikai „žudė, žalojo, žagino,
kuriame — daugybė lavonų, išardy plėšė, kankino, grobė, neteisėtai su
tų šeimų, prarastų jaunuolių, pra laikė ir sunaikino Bosnijos ir Herce
rastos ateities, sunaikintų kul-tūri- govinos piliečius".

„ H a m a s " : nejaučiame žydams
j o k i o priešiškumo
Washington, DC, vasario 27 d.
(BNS) — „Hamas" nejaučia neapy
kantos žydams kaip tokiems ir galė
tų „palaipsniui įvesti taiką" su Iz
raeliu, jei tik pastarasis sutiktų pa
sitraukti iš 1967 metais okupuotų
teritorijų, sekmadienį laikraštyje
„Newsweek-Washington Post" iš
spausdintame interviu sakė „Ha
mas" vadovas Ismail Haniyeh.
Sausį parlamento rinkimuose
balsų daugumą laimėjusi radikali islamistų grupuotė „Hamas", kuri ne
pripažįsta Izraelio teisės egzistuoti
ir yra atsakinga už daugelį mirtinin
kų atakų prieš izraeliečius, šiuo me
tu formuoja vyriausybę.

Vėliau jis patikslino: „Pirmiau
sia mes atkursime stabilumą ir ra
mybę, kurie užtikrins mūsų žmo
nėms saugumą — 'Hamas' įkūrėjas
šeichas Ahmed Yassin tai vadina il
galaikėmis paliaubomis".
Paklaustas, a r laipsniška taika
reiškia „visišką žydų tautos sunaiki
nimą", I. Haniyeh atsakė: „Nejaučia
me žydams jokio priešiškumo. Neno
rime sumesti jų į jūrą".
„Viskas, ko mes siekiame — tai
susigrąžinti savo žemes, o ne kam
nors pakenkti", — pridūrė jis.
I. Haniyeh neigė, jog rinkimus
„Hamas" laimėjo todėl, kad „Fatah"
įsivėlė į korupcijos skandalą.

Iranas i r Rusija kurs bendrą
urano p e r d i r b i m o Įmonę
Tehran, vasario 27 d.(BNS) —
Rusija ir Iranas iš principo susitarė
statyti bendrą urano sodrinimo įmo
nę, sekmadienį spaudos konferenci
joje Bušer pareiškė Irano viceprezi
dentas ir šalies atominės energeti
kos organizacijos vadovas Gholamreza Aghazadeh.
Kol kas nežinomos susitarimo
detalės. Pradinis Rusijos pasiūlymas
buvo tas, jog Irano uranas galėtų bū
ti sodrinamas Rusijoje ir taip nu
raminama Vakarų baimė, kad taikus
atominis kuras galėtų virsti ginklų
programa.
Tačiau Iranas atkakliai gynė sa
vo teisę pačiam sodrinti uraną savo
žemėje. Todėl kol kas neaišku, kaip
pavyko suderinti Rusijos pasiūlymą
su Irano norais.
„Kalbant apie bendrą įmonę,

dento Aleksandr Grigorjevič Luka
šenka — teatru".

mes pasiekėme principinį susitari
mą. Derybos bus tęsiamos artimiau
siomis dienomis Rusijoje", — G.
Aghazadeh sakė žurnalistams Irano
pietuose esančiame Bušer uosta
miestyje.
Pasak jo, iki visiško susitarimo
dar liko kliūčių.
„Yra skirtumų, kuriuos reikia
aptarti. Tai nėra skirtumai, susiję
šiaip su įmonės steigimu, yra kitų
dalykų. Yra politinių klausimų, todėl
į pasiūlymus reiktų žiūrėti kaip į
vieningą paketą", — sakė jis.
Apie Irano bylą vasario pradžio
je buvo pranešta J T Saugumo Ta
rybai dėl galimo sankcijų taikymo,
nes Iranas nepajėgė įtikinti pasau
lio, jog jo branduolinės ambicijos yra
taikios. Tehran neigia siekiantis pa
sigaminti branduolinį ginklą.

JAV

EUROPA
LONDONAS
Skirtumas tarp vyrų ir moterų
darbo užmokesčio Didžiojoje Brita
nijoje yra didžiausias Europoje —
darbininkės šioje šalyje vidutiniškai
uždirba 17 proc. mažiau už savo ko
legas vyrus. Vyriausybės paskirta
Moterų ir darbo komisija atliko dar
bo užmokesčio skirtumų tyrimą ir
nustatė, kad tokia padėtis Didžosios
Britanijos ūkiui atsieina milijardus
svarų. Komisija pateikė 40 reko
mendacijų dėl moterų užmokesčio
didinimo ir karjeros perspektyvų ge
rinimo. Komisija taip pat paragino
keisti kultūrą mokyklose ir darbo
vietoje.
BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) paskelbė
apie žymią paramą palestiniečiams,
kad būtų išvengta finansinės krizės,
nepaisydama to, kad palestiniečių
premjeru buvo paskirtas islamistų
judėjimo „Hamas" vadovas. Tai sakė
Europos užsienio reikalų komisarė
Benita Ferrero-Waldner Pagal pa
ramos planą bus skirta 120 mln. eurų, kurių 40 mln. skiriama sąskai
toms už elektrą apmokėti, o 64 mln.
bus pervesta J T paramos ir viešųjų
darbų Palestinos pabėgėliams agen
tūrai. ES yra svarbiausia Palestinos
savivaldos rėmėja.
VARŠUVA
Keturi didžiausi Višegrado gru
pės šalių dienraščiai — čekų „Lidove noviny", slovakų „Sme", veng
rų „Magyar Hirlap" ir lenkų „Gazeta Wyborcza" — pirmadienį su šū
kiu „Juokas — dalykas rimtas" iš
spausdino Baltarusijos prezidento
Aleksandr Lukašenka karikatūras.
Taip šių laikraščių žurnalistai reiš
kia savo paramą Baltarusijos opozi
cijai ir visiems tiems, kuriuos per
sekioja dabartinio šios šalies vadovo
režimas. Kaip pažymi „Gazeta Wyborcza", karikatūrose pavaizduota
„niūri dabartinės Baltarusijos tikro
vė, kurioje visuomenės gyvenimas
tapo vieno aktoriaus — šalies prezi-

ATLANTIC

WASHINGTON, DC
Vokietijos žvalgybos agentai
Baghdad prieš Irako karą gavo Saddam Hussein sostinės gynybos planą
ir, likus mėnesiui iki 2003 metų in
vazijos, perdavė ją JAV kariškiams,
rašo dienraštis „The New York Ti
mes". Perduodami šį dokumentą Vo
kietijos žvalgybos pareigūnai su
teikė JAV didesnę paramą, negu Vo
kietijos vyriausybė viešai pripažino.
Iš šio plano amerikiečių kariškiai
sužinojo, ką susitarė Irako aukšto
rango pareigūnai, ir net tai, kur ir
kaip S. Hussein ketina dislokuoti
savo ištikimiausius karius.

RUSIJA
MASKVA
Maskvoje sekmadienio vakarą
rastas miręs televizijos kanalo NTV
specialusis korespondentas Uja Zimin, kuris buvo mirtinai sumuštas
savo bute. Maskvos prokuratūra iš
kėlė baudžiamąją bylą dėl „sąmo
ningo s u n k a u s sužalojimo, sukėlusio
mirtį". Pirmadienį šalies laikraščiai
pateikia įvairias šios tragedijos ver
sijas ir p r a n e š a keistas smulkmenas
apie nužudymą, kuris, kaip teigia
tardytojai, nesusijęs su žurnalisto
profesine veikla. Kaip pažymėjo ope
ratyvinio tyrimo darbuotojai, tik
riausiai I. Zimin pats įsileido žudiką
— įsilaužimo pėdsakų duryse nėra.

A R T I M I E J I RYTAI
BAGHDAD
Po praėjusią savaitę t a r p religi
nių bendruomenių kilusios smurto
bangos I r a k o gynybos ministerija
davė nurodymą sostinėje dislokuoti
tankus. Tokį sprendimą sekmadienį
priėmusi vyriausybe taip pat nurodė
suimti visus nelegaliai ginklą nešio
jančius asmenis, informavo ministe
rijos operacijoms vadovaujantis ge
nerolas Abdel Aziz Mohammed. Kol
kas nežinoma, kuriuose tiksliai rajo
nuose ir nuo kada bus dislokuoti
tankai. Irako sostinėje taip pat su
stiprintas karinių dalinių patrulia
vimas.
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www.atlanticexpresscorp.com
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NUOGASAKNIAI AUGALAI
Klausimas. Pernai man nepa
vyko. Užsisakiau iš katalogo dau
giamečių gėlių, brangiai užmokėjau
ir džiaugiausi, kad pagaliau turėsiu
pilną darželį gražių žiedų. Kai ga
vau augalus, vos neapsiverkiau:
užuot gražiai sužaliavusių, galbūt
net žydinčių, gėlių, į plastmasinius
maišelius buvo prikišta sudžiūvusių
šaknų! Suprantama, nieko iš jų neiš
ėjo, turėjau išmesti.
Šiemet vėl į mano pašto dėžutę
plaukte plaukia spalvingi katalogai.
Labai sunku nepasiduoti pagundai
ir neužsisakyti siūlomų augalų. Kaip
išvengti pernykščio nepasisekimo?
Patarkit, gerb. Žalianykšti!
Atsakymas. Manau, kad J ū s
padarėte tą pačią klaidą (arba neap
sižiūrėjimą) kaip daugelis žmonių,
susižavėjusių gražiomis fotografi
jomis ir paveiksliukais augalų kata
loguose. Sėklų ar svogūnėlių užsi
sakyti lengva — gauname tai, ką
matome parašyta ar pailiustruota.
Su daugiamečiais augalais, kuriuos
perkame jau paaugintus — kitas
reikalas. Kone visi daržininkai juos
siunčia „nuogomis šaknimis", angį.
— „bare root". Vadinasi, augalas ne
turi lapų, juo labiau žiedų, bet jo
šaknys įpakuotos plastmasiniuose
maišeliuose, dažnai dar prikimštuo
se samanų ar net smulkiai sukar
pytų laikraščių gabaliukų.
Ar tikrai šaknys n e g y v o s ?
Tik labai retais atvejais taip
atsitinka. Paprastai šie daugiame
čiai augalai taip ir turi būti siunčia
mi — tik jų šaknys. Jeigu pasižiūrė
tumėte į savo darželyje augusius
daugiamečius augalus, prakapstytumėte žemę prie jų šaknų (tik ne
vidury žiemos, bet vėlai rudenį, kai
dar žemė nesušalusi, arba pavasa
riui beauštant), aiškiai pamaty
tumėte, kad virš žemės likę tik
negyvi, sausi to augalo stagarai, bet
šaknys atrodo tvirtai įsikibusios į
žemę. Be abejo, iš patirties žinote,
kad augalas pavasarį atžels, sukles
tės ir žydės (juk taip kasmet atsitin
ka).
Panašiai ir su daugiamečiais
augalais, kuriuos užsisakote iš kata
logo.
Ka daryti, kai j u o s g a u n a t e
Ką daryti, kai iš daržininko at
eina siuntinėlis su užsakytais au
galais?

Visų pirma juos reikia išpakuoti
ir apžiūrėti. G a l b ū t vienas k i t a s
turės net išleidęs lapelius a r rodys
kitus „gyvybės ženklus", bet didžioji
dalis iš pažiūros atrodys tik negyvos
šaknys.
Tos š a k n y s gali būti baltos,
sultingos, bet gali būti pilkos, pa
dengtos net pelėsių grybeliu. Jeigu
šaknys „praskydusios", arba visiš
kai išdžiūvusios arba paliestos su
trupa, tuomet jos tikrai neišaugins
augalo. T u r ė t u m ė t e kreiptis į dar
žininką ir pasakyti, kad tokių au
galų nepriimsite — reikalaukite,
kad atsiųstų pakaitalus.
Jeigu rasite, kad tik viena kita
šaknis atrodo sugedusi, bet kitos
sveikos, nukirpkite blogas ir pasi
rūpinkite gerosiomis.
Nedelsiant pasodinti
Nuogomis š a k n i m i s a t s i ų s t u s
augalus reikia kiek galima greičiau
pasodinti į žemę. Žinoma, ne lauke,
jeigu dar šalta, žemė padengta snie
gu arba kieta, kaip kaulas... Jeigu
dar negalima sodinti į darželį, pa
sodinkite į vazonus ir padėkite vė
sioje, nelabai šviesioje vietoje.
Augalą sodinkite į gerą žemę,
pakankamai dideliame vazone, kad
Šaknys išsitektų, nebūtų sulenktos,
suraitytos, viršų užberkite maždaug
vieno colio storio žemės sluoksniu.
Jeigu matyti žalių ūglių ar lapelių,
pasirūpinkite, kad jie būtų lygiai su
žemės
paviršiumi,
jų
žeme
neužberkite.
Apie augalo šaknis žemę suspauskite (kaip darytumėte, jei so
dintumėte lauke).
Neperlaistykite
Nebent žemė, į kurią augalą pa
sodinote, yra sausa, kaip pelenai. J o
nelaistykite, kol nepamatysite len
dant žalių atžalėlių — tai gali už
trukti maždaug 2 - 3 savaites. Net ir
tuomet per daug vandens nepilkite.
Jeigu žemė vazone, kyštelėjus pirš
tą, yra maždaug colio gylyje sausa,
tuomet galite sudrėkinti. Per daug
vandens supūdys augalo šaknis!
Kai augalai pradeda augti, ga
lite išnešti į lauką, kad priprastų
prie saulės ir oro, tačiau visgi sau
gokite nuo šalnų, pavasarinės kru
šos ar net pasitaikančio sniego —
vazonus su a u g a l a i s galima pri
dengti arba įnešti į vidų, padėti po
laiptais, garaže.

Kada persodinti į l a u k ą
Kai oras tikrai atšyla, laikas
augalus persodinti į žemę darželyje.
Žinoma, jeigu nuogomis šaknimis
augalai atsiunčiami pavasarį, kai
jau nėra šalnų ar šalčių pavojaus,
juos galima sodinti tiesiai į žemę.
Tačiau aš pastebėjau, kad ir tada jie
greičiau prigyja, tarpiau auga, gra
žiau žydi, jeigu pirma pasodinami į
vazonus, kur įsitvirtina, o tik po to
— į žemę.

įkišdami į žemę, kad neparvirstų.
Tuo b ū d u kiekvienas pomidoras
turės savo miniatiūrinį „šiltadaržį".
Kol pilnas galonas „priaugs lapų",
ateis ir šiltos dienos, tuomet pomi
dorai galės augti be jokios apsaugos.
Paprastai patariama pomidorų
sėklas į vazonus pasėti apie kovo
mėn. vidurį arba net pabaigą. Ti
kėkite — jie spės sudygti ir paaugti,
kol bus laikas sodinti darže.
Kardelių „vaikai"?

Pastaba
Net jeigu dabar užsisakysite
daugiamečių augalų nuogomis šak
nimis, daržininkai p a p r a s t a i juos
atsiunčia daug vėliau, kai oras jau
pradeda atšilti.
Kartais gali pasitaikyti, kad ne
galite augalo į vazoną (ar žemę) pa
sodinti tą pačią dieną, kai gaunate
siuntinėlį. Tuomet vėl įpakuokite
šaknis į samanas ar kitą medžiagą,
kurioje jos buvo sudėtos, ir padėkite
į šaldytuvą, k u r laikomos daržovės
bei vaisiai. Tokiu būdu augalai išliks
2-3 dienas, bet ne daugiau.
Siūlau nebijoti nuogomis šakni
mis augalų — su trupučiu pastangų
ne tik šią vasarą, bet ir metai po
metų turėsite tikrai gražų darželį.

Klausimas. Kai pernai rudenį
iš darželio iškasiau kardelių (gladiolus) svogūnėlius, kiekvienas buvo
aplipęs mažomis apvaliomis atau
gomis. Dėl visa ko, jų nenumečiau,
bet padėjau kartu su dideliais svo
gūnėliais. Dabar galvoju, ar verta
juos taupyti? Ar iš jų galėtų išaugti
nauji kardeliai? Būtų malonu turėti
daugiau šių gražiažiedžių augalų,
nes pernai jie tikrai puikiai žydėjo —
ir skyniau, ir draugėm padalinau, ir
darželiui užteko.
Atsakymas. Gerai, kad tų at
augėlių neišmetėte. Iš jų tikrai ga
lite išauginti naujus augalus. Kai at
eis laikas kardelius sodinti į žemę
pavasarį, atsargiai nurinkite tuos
mažus bumbuliukus, iškaskite ne
gilų (apie 1 colio gylio) griovelį nuo
Per a n k s t i pasėjau, ką daryti?
Klausimas. Turėjau pomidorų šalesnėje vietoje ir pabarstykite svo
sėklų nuo pernai. Norėjau pažiūrėti, gūnėlius (pačius mažiausius galite
ar jos dar daigios, tai pasėjau į va išmesti). Kai jie pradės dygti, at
zonus ir laikiau rūsyje ant palangės. rodys, kaip žolės stiebeliai, bet per
Pomidorai gražiai sudygo ir pradėjo vasarą gerokai paaugs. Rudenį iš
augti. Ką dabar daryti? Jie j a u ge kaskite kartu su kitais ir padėkite
rokai ūgtelėję, o dar tikrai mėnuo ar saugiai. Kitą pavasarį vėl paso
dinkite. Po 2-3 metų jie pradės žy
daugiau iki galėsiu sodinti lauke...
A t s a k y m a s . Visų pirma per dėti.
sodinkite juos į didesnius vazonus,
tuomet įsitaisykite šviesas (flourescent light), kurios padės daigams
neišvirsti į šonus, neišauginti laibų
stiebų.
Pomidorai yra „keistas auga
las": jie gali išauginti šaknis per visą
stiebą — kone nuo pat viršaus iki
apačios. Kai ateis laikas juos sodinti
lauke, iškaskite giloką duobutę ir
įkiškite pomidorą tik pora colių nuo
pačių apatinių lapų. Nesirūpinkite,
jam nieko neatsitiks — stiebas išsi
augins šakneles, o augalas žemės
paviršiuje netrukus sustambės ir
pradės žydėti.
Jeigu turite laiko ir kantrybės,
galite pomidorus pasodinti lauke net
tuomet, kai paskutinių šalnų pavo
j u s nėra visiškai praėjęs. Reikia au
galus apsaugoti nuo šalto lietaus,
šiauraus vėjo ir šalnų. Čia labai
tinka plastmasiniai galonai nuo
pieno. Nupjaukite galiono kaklą,
apačioje išdurkite keletą skylučių
arba įpjaukite keliose vietose peiliu,
užmaukite (dugnu į viršų) tuo galio
nu pomidoro daigą, nupjautą dalį

SKELBIMAI
PASLAUGOS
Pildau TAX
(pajamų mokesčių) formas.
SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ.
TVARKAU ĮVAIRIUS
FINANSINIUS REIKALUS.

L

Gediminas Pranskevičius
3805 N.Seeley
Chicago, IL 60618
Tel. 773.935.0472

ĮVAIRUS
j

nBBMAMB GYVENTI
s£nyvo*_drnži<įus I j r 2 ž m o n e s
: nuosava nam4 su piln.i globa
Visada geras, svieiias maistas
ir visos paslaugos
Jūsų laukia dora šeima
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STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane.
Vilma Jarulienė.
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
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YPATINGAS ORIGINALUMAS
GALI IŠPROVOKUOTI KIČO
BANGĄ
Napoleono laikų dailininko darbai
.Art Institute"
t r
Ossian legendas išvertęs iš seno
rankraščio, tačiau, kaip vėliau pa
Iki balandžio 20 d. „Art Insti aiškėjo, legendas sukūrė pats talen
tute" veikia JAV palyginti mažai tingasis škotas. Nepaisant to, jos
žinomo, o ir Europoje nepakankamai mažiausiai šimtmetį audrino Eu
įvertinto, prancūzų dailininko Anne- ropos elito vaizduotę).
Paveikslas, kurio angliškas verti
Louis Girodet de Roussy-Trioson
(1767—1824) tapybos bei piešinių mas skamba kaip „The Spirits of
paroda „Girodet: Romantic Rebel". French Heroes Welcomed by Ossian
Nors iš viso demonstruojama dau into Odin's Paradise" vaizdavo
giau nei 1000 Girodet darbų, tačiau tuometinės Prancūzijos karinį bei
parodos lankymas įeina į bendrą politinį elitą, apsupusį aklą poetą
„Art Institute" bilieto kainą — atski Ossian. Juos visus iškilmingai svei
kina karo dievas Odin. Ironiška, ta
rai už šią parodą mokėti nereikia.
čiau šis paveikslas nieka
da taip ir nebuvo pa
kabintas Napoleono va
sarnamyje — pasikeitus
politiniam klimatui, jis
tapo nereikšmingas ir
niekam nereikalingas.
Įdomu ir tai, kad mi
nėtojo paveikslo nutapymas buvo vienas iš
nedaugelio Girodet žings
nių, kuriais jis aiškiai
mėgino įtikti valdančia
jam Prancūzijos elitui.
Didžiąją gyvenimo dalį
menininkas, nors susi
laukęs daug viešumo ir
nemažai garbės, nuolat
buvo puolamas kritikų,
visų pirma dėl to, kad
smarkiai nutolo nuo savo
mokytojo Jacąues-Louis
David propaguoto neok
A. L Girodet „jean-Baptiste Belley, depute de
lasicistinio tapybos sti
Saint-Domingue", 1797.
liaus ir tapė „įžūliai" bei
„nepriimtinai".
Nors technikos ir praktikos
Pastarasis „Art Institute" pro
jektas — reta proga iš arti pažvelgti prasme Girodet daug ko išmoko iš
į sudėtingos ir visai Europai lemtin J.-L. David, tačiau didysis lūžis jo
gos epochos atstovo darbus (origi kūryboje įvyko būtent tuomet, kai jis
nalus, beje). Girodet gyveno ir kūrė ėmė nepaklusti neoklasicistinės
neramiais Prancūzijai laikais: prieš, dailės kalbos kanonams. Tai įvyko
per ir po Prancūzijos revoliucijos. tuomet, kai, po trijų nesėkmingų
Dailininkui ne tik buvo lemta gyven mėginimų, dailininkui pavyko lai
ti iškylant ir sėkmingai valdant mėti prestižinę Prancūzų akademi
Napoleonui, bet ir matyti imperato jos stipendiją, leidusią jam ketverius
riaus žlugimą ir Burbonų dinastijos metus studijuoti Romoje.
MONIKA BONČKUTĖ

restauraciją.
Girodet netgi buvo laimėjęs vals
tybinį konkursą sukurti keletą
darbų Napoleono vasaros rezidenci
jai. Dailininkas pasirinko Napoleono
mėgstamą literatūrinę-mitologinę
temą, kurios centre — pusiau miti
nio keltų bardo Ossian apdainuotas
Šiaurės tautų karo, poezijos bei
išminties dievas Odin. (Iš tiesų
Europoje sensaciją sukėlusios neva
Ossian sukurtos legendos buvo
škotų rašytojo James Macpherson
fantazijos vaisius — jis tvirtino, kad

Kaip teigiama, konkursai šiai
stipendijai gauti būdavę milžiniški,
o iš pretendentų būdavo reikalauja
ma visiškoje vienumoje per 72 die
nas nutapyti paveikslą bibline ar
antikine tema, nesinaudojant jokiais
iš anksto atsineštais eskizais ar ki
tomis pagalbinėmis priemonėmis.
Darbas, atvėręs Girodet kelią į Ro
mą, pavadintas „Joseph Recognized
by his Brothers". Palyginus jį su pir
muoju dailininko nutapytu paveiks
lu Romoje — „The Dead Christ Supported by the Virgin" — akivaizdu,

A L. Girodet. Napoleono p o r t r e t o eskizas.

Stuburo ir skausmo ligos •
JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERFU DALLAS PRUNSK1S, MD
MAUNAKV. 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
EkGrove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Širdies ir kraujagyslių
ligos
GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D.
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS
Midvvest Heart Specialists
15900 W. 127 th St Ste 200
Lemont, IL 60439
630-719-4799.
Priklauso Good Samaritan, Central DuPage,
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms.

VIDASJ.NEMICKAS.M.D.
Vidaus ligos

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D., S.C.

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

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts.5r6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Dantų gydytojai

Akių ligų specialistai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312337-1285

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
kad pirmasis paveikslas atliktas dar
visiškoje J.-L. David įtakoje, tuo
tarpu antrajame darbe jau aiškiai
matyti polinkis į romantinį perso
nažų traktavimą ir neoklasicistinio
dekoro atsisakymas.
Girodet laikomas romantizmo
dailėje pradininku. Jis tuo metu
naujoviškai ir šokiruojančiai tapybai
įkvėpimo sėmėsi iš literatūros, kur
romantizmas buvo beįsitvirtinąs
(labiausiai iš Francois-Rene de Chateau briand romantinių apysakų).
Dailininko romantizmas turėjo daug
egzotizmo požymių — Girodet trau
kė įvairūs antgamtiniai reiškiniai,
tolimos šalys, prancūzo akiai roman
tiškos ir tragiškos indėnų istorijos ir
pan.

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už pnemamą karą.
Susitarimui kabėti angliškai arta lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL

Tel. 708-422-8260.
Žvelgiant šių dienų meno varto
tojo akimis, Girodet darbai atsklei
džia keistą žmonių polinkį į madą.
Nemaža dalis Girodet paveikslų at
rodo tarsi pažįstami: galvoje šmėkš
teli mintis — tai kažkokios pigios li
teratūros „saldžios" iliustracijos,
kičas... Tada vėl pasižiūriu į pa
veikslo datą — 1800.
Verta įsidėmėti; net ir patys
originaliausi darbai, negailestingai
tiražuojami, išprovokuoja kičo ban
gą. Tačiau taipogi nevalia pamiršti,
kad kiekvienas kičo pavyzdys turi
prototipą, kuris — kad ir kaip sunku
tuo patikėti — kadaise buvo ori
ginalumo viršūnė.

PROGA ATNAUJINTI [RANGĄ
Vasario 23 d. Lietuvos banko
valdybos pirmininkas Reinoldijus
Šarkinas lankėsi Švenčionyse ir
dalyvavo čia surengtame seminare
„Euro įvedimo Lietuvoje privalumai
ir grėsmės". Šia tema susidomėjo
vietos verslininkai ir kiti Švenčionių
gyventojai.
Reinoldijus Šarkinas informavo
apie centrinio banko ir kitų valsty
bės institucijų darbą rengiantis euro
įvedimui. Jis patvirtino savo įstikinimą, kad Lietuva sėkmingai įvyk
dys visus reikalavimus, nustatytus
eurą norinčioms įvesti šalims, ir
gaus teisę 2007 metų pradžioje, kaip
numatyta, įvesti Europos Sąjungos
bendrąją valiutą. Todėl labai svarbu
visiems Lietuvos žmonėms tinkamai
pasirengti šiam svarbiam įvykiui.
Centrinio banko vadovas atsakė
į seminaro dalyvių klausimus apie
pasirengimą įvesti eurą. Vienas
klausimų buvo: ar valstybė kompen
suos verslininkams naujų kasos
aparatų įsigijimo išlaidas, kadangi
dalis senų aparatų, įvedus eurą,
nebetiks naudojimui. Reinoldijus
Šarkinas informavo, kad preky
bininkai už savo lėšas turės pirkti
naujus kasos aparatus, nes juridinių
ir fi/iniu asmenų išlaidos, susijusios
su pasirengimu ir euro įvedimu, iš

valstybės biudžeto ir Lietuvos banko
lėšų nebus kompensuojamos.
Lietuvos banko vadovas pab
rėžė, kad euro įvedimas — gera pro
ga atnaujinti pasenusią prekybinę
įrangą, kasos aparatus ir panašius
dalykus. Reinoldijaus Šarkino nuo
mone, elgiantis racionaliai, versli
ninkų išlaidos, įvedant eurą, grei
čiausiai nebus tokios didelės, kaip iš
pradžių manyta. Juo labiau, kad il
gainiui jie iš euro įvedimo gaus ap
čiuopiamos papildomos naudos.
Seminarą apie euro įvedimo ak
tualijas Švenčionyse organizavo Šven
čionių verslo informacinis centras.
Šiemet tai antrasis renginys
šalies verslo informaciniuose cent
ruose, kuriuose Lietuvos banko
atstovai informuoja apie euro įvedi
mą. Vasario 22 dieną Lazdijų infor
macijos centre euro įvedimo aktuali
jas komentavo Lietuvos banko val
dybos pirmininko pavaduotoja Ra
munė Zabulienė.
Lietuvos banko specialistai ir
ateityje dalyvaus susitikimuose su
gyventojais įvairiose šalies vietose,
kad visuomenė būtų visapusiškai
supažindinta su euro įvedimo tvarka
ir kad euras būtų įvestas sklandžiai.
Ryšių su visuomene skyrius
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI K.DONELAIČIO
LITUANISTINĖJE MOKYKLOSE
Vasario 18 d. Vašingtono apylin
kės Kristijono Donelaičio lietuviška
mokyklėlė minėjo Vasario 16-ąją.
Šventė prasidėjo rodomu filmuku
apie Kastytį ir Jūratę. Jaunieji mo
kinukai, paklausti iš kur atsiranda
gintarai, beveik vienbalsu sušuko:
„Iš Lietuvos!" Mokytoja Vaida Meižys visiems paaiškino, kad jie pa
sigamina iš eglės sakų, arba pagal
matytą filmuke legendą — iš Jūratės
ašarų.

Mortos ir Mindaugo karūnavimo ins
cenizacija.

Išmokę šiek tiek apie gintarus,
mokiniai išsiskirstė grupelėmis ir
pradėjo ruoštis Mindaugo karūna
vimui. „Gandriukų" klasė pagamino
kardą, papuoštą trispalvės spalvo
mis, „Riešutėliai" pasigamino karū
nas, „Giraitė" paruošė Mindaugo
vėliavą, „Spindulėliai" — pasako
jimą apie Kernavę, o „Bajorai" —
pasirūpino gražia apranga Mindau
go ir Mortos karūnavimui. Kunigas
Vaidotas Labašauskas, kaip būdavo
įprasta senovės laikais, karūnavo
Mindaugą ir Mortą. Mokytojas To
mas Dundzila paaiškino Mindaugo
vėliavos reikšmę: mėlyna spalva —
tai jūra, o auksinis simbolis — tai
apversta raidė M su kryželiu viršuje.
Vėliava taip pat turi keturias „uode
gėles", kurios senovės laikais reiškė
karališką nuosavybę. Taip aukštai
iškeltą vėliavą galima buvo matyti iš
toli, ir plevėsuojančios ore vėliavos
uodegėlės pakeleiviams iš karto
„pasakydavo", jog jie keliauja kara
lystės link.
Po tokios iškilmingos ceremoni
jos sekė labai įdomus vaidinimas
apie Gedimino sapną ir geležinį
vilką, pravestas Pauliaus Mickaus,
kuris vaidino Gediminą. Jaunieji
mokinukai taip pat prisidėjo prie
Gedimino pilies statymo, po kurio
sekė krikšto apeigos. Kunigas Vai
dotas, pašventinęs dubenėlį van
dens, pamirkė jame eglės šakelę ir
apšlakstė visus susirinkusius. Po
tokio simbolinio krikšto, vaikučiai

Akimirka iš Vasario 16-osios šventės K. Donelaičio tit. mokykloje.

bei mokytojai garsiai pasakė savo
vardus, o mokyklos direktorė Ginta
Remeikytė-Gedo perskaitė Kazio
Bradūno eilėraštį „Vardo apeiginė".
Jaunieji lietuviukai taip pat pamatė
vaidinimą apie Vytauto-Onos „tar
naitės istoriją", kurioje Vytautas
pabėgo iš kalėjimo persirengęs
žmonos Onos tarnaitės rūbais (vaidi
no JBajorų" klasė). Tomas Dundzila
pravedė karūnos vogimo ir atgavimo
žaidimą, o kunigas Vaidotas papa
sakojo šv. Kazimiero istoriją. Taip
pat buvo suvaidintas slaptas lietu

viškų knygų skaitymas, bei trėmi
mas į Sibirą.
Tokio gražaus minėjimo pabai
goje kiekvienas mokinukas galėjo
išsirinkti po knygelę iš Eglės Locaitis paruoštos lietuviškų knygų
bibliotekos. Buvo labai smagu maty
ti kaip įvairaus amžiaus mokiniai
renkasi lietuviškas knygeles ir dar
smagiau kai penkiametis Lukas
Metzger, išsirinkęs knygą apie Mai
ronį, jos tiesiog iš rankų nenorėjo
paleisti.
Aistė Mackevičiūtė

Čikagos lituanistinėė mokykla paminėjo
Nepriklausomybės
mybės šventę
Net ir pranešti didžiuliai šalčiai
neišgąsdino Čikagos lituanistinės
mokyklos mokinių. Vasario 18 d.,
gražiai tautiniais rūbais pasipuošę,
jie rinkosi į mokyklą. Tas šeštadienis
buvo neeilinė diena mokykloje —
Vasario 16-osios — Lietuvos Nepri
klausomybės dienos šventė.
Diena prasidėjo vainiko, kurį
atnešė ALTo Čikagos skyriaus pir
mininkė Evelina Oželienė, padėjimu
prie paminklo už laisvę kritusiems.
Po vainiko padėjimo ceremonijos
svečiai, mokiniai, jų tėveliai ir moky
tojai, apžiūrėję veikusią mokinių
darbų parodėlę, rinkosi į Jaunimo
centro didžiąją salę. Šventę pradėjo
mokyklos direktorė J ū r a t ė Dovilienė. Ji pristatė svečius: Lietuvos
Respublikos generalinį konsulą Či
kagoje Arvydą Daunoravičių, Vidu
rio Vakarų apygardos pirmininkę

Aušrelę Sakalaitę, Lietuvių fondo
atstovę Aliną Bičkienę, Jaunimo
centro valdybos pirmininkę Mildą
Šatienę. Įnešamos Amerikos ir Lie
tuvos vėliavos, giedami abiejų šalių
himnai.
„Daug kas sako, kad Vasario 16osios nereikia minėti, reikia tik
švęsti, — kalbėjo mokyklos direktorė
Jūratė Dovilienė. — Bet jei tik švę
sime, iš kur mokiniai sužinos, kas ta
Vasario 16-oji, kas tie signatarai?"
Direktorės nuomone mokyklose bū
tina minėti šią šventę, žinoma, ne
užmirštant ją švęsti.
Generalinis konsulas A. Daunoravičius palinkėjo mokiniams neuž
miršti savo šaknų, domėtis Lietuvos
istorija, primindamas, kad Lietuva
2009 metais švęs savo tūkstantmetį
nuo jos vardo paskelbimo rašytiniuo
se šaltiniuose. A. Sakalaitė į šventę

Mokyklos choras dainuoja dainą „Brangiausios spalvos'

atėjo su dovanomis. Ji padovanojo
daktarės Peggy Brown iš Searcy,
AR, lietuvišką žaidimą ir grąžai
įrėmintą plakatą „Lietuvių charta".
M. Šatienė mokiniams palinkėjo
geros kloties moksluose. Lietuvių
fondo atstovė Alina BiČkienė taip pat
atvyko su dovanomis — ji įteikė Či
kagos lituanistinei mokyklai Lietu
vių fondo čekį.
JAV LB Švietimo taryba Čika
gos lituanistinės mokyklos mokytoją
Silviją Eglynaitę apdovanojo 2005
B .,Gintariniu obuoliuku", Lietuvių
fondo atstovė A. BiČkienė įteikė
apdovanotajai čekį. Kitos mokytojos,
k irios buvo pristatytos šiai premijai
gauti, buvp apdovanotos atžymėjimo
lakštais. Mokinių plojimai, gėlės —
tai padėka mokytojoms už jų triūsą.
Prasidėjo meninė dalis. Gražiai
mokytojų Daivos Blažulionienės ir
Ramunės Slavikienės papuoštoje

scenoje aukštesniosios mokyklos
mokiniai perskaitė Vasario 16-osios
ir Kovo 11-osios aktus, išvardino
tuos aktus pasirašiusių signatarų
pavardes. Šokiai, soliniai numeriai,
eilėraščiai, dainos — viskas buvo
skirta Nepriklausomybės šventei. O
jau tradicija tapęs ,Vėliavų šokis" ir
ant scenos sustojęs mokyklos choras
apvainikavo šventę. Dainą „Bran
giausios spalvos" dainavo visi: gene
ralinis konsulas ir Vidurio vakarų
apygardos pirmininkė, svečiai, mo
kinių tėveliai ir mokytojai. Už gra
žiai suruoštą šventę reikia padėkoti
ir mokiniams, ir ją padėjusiems su
ruošti mokytojams: Kristinai Lapienytei, Arvydui Bagdonui, Jūratei Grabliauskienei, Birutei Jasinskienei,
Nijolei Pupienei, Birutei Matukonienei, Evelinai Karalienei, Genei Razumienei ir visiems visiems kitiems.
Laima Apanavičiene
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JONUI ŠOLIŪNUI
pabaigus šią žemišką kelionę, jo seserį, mūsų mielą
JANINĄ MATULIONIENĘ, jo šeimą ir visus jo ar
timuosius, giliai užjaučiame. Su liūdesiu:
Angelė Venclovienė
Aušra Guckel
Jane Rastas
Gailutė Palionienė
Madison, Wiscinson

EMOCINIS INTELEKTAS
UGDO IR PROTĄ
Gebėjimas tinkamai išreiškšti
savo jausmus bei galėjimas įsijausti
į kito asmens padėtį yra svarbi
socialinio gyvenimo dalis, tas išla
vintas emocinis intelektas ženkliai
praplečia proto teikiamas galimybes.
Sudėtingas derinys
Žmonijos istorijoje ne kartą buvo
mėginama atsakyti į jausmų ir proto
santykio klausimą. Mokslinių at
radimų laikais triumfavęs
ra
cionalusis pradas šiais laikais susi
laukia vis daugiau kritikos. Aukšti
protiniai gebėjimai dar negarantuoja
sėkmingo prisitaikymo visuome
nėje. Atrasti savo vietą po saule
žmogui padeda ir kitos labai svar
bios savybės, kurių visumą kai kurie
mokslininkai pavadino emociniu
intelektu.
Emocinis intelektas - tai sudė
tingas asmenybės bruožų derinys,
kurį sudaro pagarba sau, a u k š t a s
savęs vertinimas, geri savikontrolės
įgūdžiai bei gebėjimas įsisąmoninti
savo jausmus. Be to, labai svarbus ir
kito žmogaus jausmų pažinimas bei
tinkama reakcija į juos. Emociškai
brandus žmogus sąmoningai regu
liuoja savo veiklą ir priima spren
dimus, atsižvelgdamas tiek į savo,
tiek į aplinkinių žmonių j a u s m u s .
Nepakankamas dėmesys
Nors emocijų lavinimas yra itin
svarbi vaikų auklėjimo dalis, m ū s ų
visuomenė jam skiria labai mažai
dėmesio. Dažnai tiek mažieji, tiek
suaugusieji susiduria su iškreiptu
požiūriu į jausmus. Vyrauja įvairūs
stereotipai, o kai kurios socialinės
normos pernelyg apriboja emocijų
raišką. Klaidinančios nuostatos gali
pakenkti vaiko asmenybės raidai bei
suformuoti ydingus santykius tiek
su savimi, tiek su kitais žmonėmis.
Dažnai girdime mažiesiems adresuo
tus pasakymus, kuriais r a g i n a m a
nepykti, neliūdėti, nebijoti ar kitaip
užgniaužti, ignoruoti savo j a u s m u s .
Tačiau tik nedaugelis susimąsto,
kad panašiais draudimais galime
apriboti vaiko emocinio intelekto
vystymąsi.
Nejautrumo kaina
Jausmų pasaulis itin nukenčia
emociškai „šaltoje" aplinkoje, kurioje
vyrauja nesaugumo, priešiškumo ir
grėsmės kupina atmosfera. Susidūrę
su tėvų nesugebėjimu išreikšti savo
meilę bei rūpestį, vaikai neišsiugdo
tinkamų socialinių įgūdžių. Mažųjų
emocinis apleistumas būdingas ne
vien rizikos šeimoms. Kai k u r i e
tėvai pasirūpina materialine gerove,

tačiau visiškai neskiria laiko savo
atžalų vidiniam gyvenimui. Užaugę
tokie vaikai sunkiai atranda savo
vietą t a r p kitų žmonių, jie rečiau
jaučiasi laimingi. Vaikystėje patyrę
suaugusiųjų nejautrumą ir nesupra
timą, jie neišmoksta bendrauti su
kitais. Sutrikusios emocijų raiškos
pasekmės gali būti labai įvairios nuo patologiško mėginimo fiziškai
pakenkti sau arba kitam žmogui iki
„nekalto" nesugebėjimo užmegzti
ilgalaikių artimų santykių.
J a u s m ų abėcėlė
Emocinio neraštingumo kaina
didžiulė. Tačiau visuotinėje ugdymo
sistemoje j a u s m ų pasaulio įvaldy
mui iki šiol neskiriama reikiamo
dėmesio.
Pagrindinėje mokykloje moko
m a daugybės dalykų kurių ne vi
suomet prireikia tolimesniame gy
venime. O juk mokytis pažinti savo
j a u s m u s ne ką mažiau svarbu nei
lavinti skaitymo ar skaičiavimo
įgūdžius. Ką daryti, kai supykstame,
įsiveliame į konfliktą ar išgyvename
liūdesį? Kaip tinkamai išreikšti savo
j a u s m u s bei atsižvelgti į kito žmo
gaus emocinę būseną? Priklauso
mybė nuo žalingų įpročių, nesuge
bėjimas užmegzti artimus santy
k i u s , nuolatiniai nesutarimai su
aplinkiniais bei kitos plačiai papli
tusios neadaptyvaus elgesio formos
liudija mums, kad daugelis žmonių
taip ir neišmoko būti jautrūs tiek
vidiniam, tiek išoriniam pasauliui.
„Blogos" emocijos
Visas emocijas dažnai skirs
tome į teigiamas ir neigiamas, tačiau
nė vienas j a u s m a s savaime nėra
geras ar blogas. Emociniai išgyveni
m a i y r a m ū s ų vidinio gyvenimo
dalis, atspindinti realią situaciją,
kurioje šiuo metu esame. Tad blogi
gali būti tik mūsų ar kitų žmonių
veiksmai, elgesys ar pati bendravi
mo situacija.
Kai kurie jausmai subjektyviai
išgyvenami kaip nemalonūs, tačiau
iš tiesų jie padeda suvokti, kad
kažkas yra ne taip. Baimė įspėja
mus, kad turime vengti gąsdinančio
objekto ar situacijos. Pyktis liudija,
kad buvo pažeisti mūsų poreikiai ir
s k a t i n a juos ginti. Kitos „neigia
mos" emocijos taip pat atlieka įspė
jančią funkciją, tad nereikėtų jų
slopinti ar slėpti. Visus jausmus
patartina išreikšti, tačiau svarbu tai
daryti tinkamu būdu.
E m o c i n i s raštingumas
Kokią naudą iš emocinio intelek-
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2005 m. rugpjūčio—gruodžio m ė n . ir
2006 m. s a u s i o - v a s a r i o m ė n .
p a g e r b d a m i mirusiųjų atminimą,
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI"
aukojo:
a.a. Felicijos J a s a i t i e n ė s atm. Rimas ir Roma Lapinai, Nijolė
Jasaitytė, dr. Rimvydas Sidrys, Rima Hoffen, Ina Jasaitis ir Dalia
Goldstein, Lisa C. Mazzullo — $470;
a.a. Vera Z a w a d s k a s atm.: Jonas ir Anna Račys — $200;
a. a. J ū r a t ė s B u k a u s k a s atm.: Laima M. Repeika — $75;
a. a. A l e x a n d e r T r a š k a atm.: Margarita ir Vaclovas Momkai,
Ilona ir Henrikas Laučiai — $50;
a. a. dr. J u o z o Š o n t o s atm. (papild): R. E. ir Janice L. Skillen,
Vincas Lukas, Nijolė Dumbrys, Liudas ir Dalia Šlenys, Regina Gailiesiūtė — $275. Iš viso — $450;
a. a. Alex A l e k s a n d r a v i č i u s — testamentu paskirta auka —
$20,000;
a a. Valerijos M e m ė n i e n ė s P a t a l a u s k i e n ė s atm.: Henrikas ir
Ilona Laučiai — $50;
a. a. J u l i a u s R e k a š i a u s atm.: Jolanta ir Vladas Zakarauskas —
$50;
a. a. Elenos R u k u i ž i e n ė s atm.: Stanley ir Audronė Bernata
vičius, Regina ir Kazys Kreivėnai, Edward ir Regina Modestas, J ū r a
Stanulis Scharf, Bruno Gurėnas, Praurimė ir dr. Leonidas Ragai, Dolores ir Edwin Michalik, Walter ir Marie Ruzgą, Eugenia Budelskis,
Gražina ir dr. B. K. Latoža —$475;
a. a. G e n o v a i t ė s B i t ė n i e n ė s atm.; Ronald ir J a n e Kelly, Alicia
McCormic, Dwyer Guidance Staff of Elizabeth High School (Elizabeth, N.J.), Kawameeh Middle School Sočiai Club (Union, N.J.),
Kavvameeh Middle School P.T.A. (Union, N.J.), Union Township Education Association (Union, N.J.), Aranis & Fragrance Ancillary
Groups, aukojusieji ne čekiais ($960), Aaron ir Sara Goldblatt, Irena
ir J u l i u s Vėblaitis, J a r m ų šeima, Dalia ir Rimantas Bitėnai —
$1,520;
a a. Vanda R e e s atm.: Mrs. John J. Clair, J r — $250;
a a. Marijos K r i š t o p a i t i s atm.: Gražina Burbulys — $150;
a a. R o m o B a r t u š k o s atm.: Jonas Ulėnas — $100;
a. a. J a d v y g o s Z a l a g ė n i e n ė s atm.: Leonas Maskaliūnas, Elvyra
Juzėnas, Mary Shannon, Ramunė Dičius, Lars Wiedermann, Jolanta
ir Vytautas Mikūnas, Stanley Ruibis j r J a n i n a Ruibis Todd, Vida ir
Šarūnas Rimas, Vida Kosmonas, Ona ir Sasys Žukauskas, Ada ir Do
mas Misiulis, Liudas ir Dalia Šlenys, Roma ir Virgis Norkus, Regina
ir Rimas Griškelis, Ilona ir Vytautas Rūbas —$700;
a a. E u g e n i a U r b o n atm.: Judson D. McCarthy, J r . — $15.
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame auko
tojams.
„Lietuvos v a i k ų viltis", 2711 W. 7 1 s t Street, Chicago, IL
60629.

to lavinimo gautų konkretus žmogus?
Pastebėta, kad toks asmuo daug
geriau supranta jausmų priežastis
bei suvokia skirtumą tarp jausmų ir
veiksmų. Be to, jis lengviau išgyvena
nesėkmę, suvaldo pyktį, pozityviau
mąsto apie save ir kitus, geriau įvei
kia stresą, rečiau išgyvena vienišu
mo bei socialinio nerimo j a u s m u s .
Emociškai brandus žmogus pri
siima daugiau atsakomybės, geriau
sugeba susitelkti užduočiai, jo elge
sys mažiau impulsyvus ir turi dau
giau savikontrolės. Toks asmuo jaut

rus ne tik sau, bet ir aplinkiniams sugeba išklausyti kitą žmogų, įsi
jaučia į jo padėtį ir moka užjausti.
Tad aukštu emociniu intelektu pa
sižyminčiam žmogui dažniausiai bū
dingi geri tarpasmeniniai santykiai.
Jis laisviau bendrauja, geriau supran
ta bendravimo situaciją, tinkamiau
sprendžia n e s u t a r i m u s , išreiškia
daugiau draugiškumo, dažniau ben
dradarbiauja ir padeda kitiems.
M i n d a u g a s Radnešis
(psichologas)
„Klaipėda"

VYRO MITYBA
Vyrų sveikatai palaikyti su
galvota daugybė dietų. Vienos jų
efektyvios, kitos - ne tokios. Jeigu
esate vyras ir norite būti sveikas, į
savo kasdienę dietą turite įtraukti
šiuos komponentus.
1. Avižinė košė. Labai svarbu ją
teisingai pagaminti. Košę reikia virti
ant silpnos ugnies, lėtai maišant.
Tik stebėkite, kad nepersaldintumėte. Avižinė košė - vienas geriau
sių baltymų bei rūgščių šaltinių.
2. Mėlynės. Šios uogos turi daug
ląstelienos, bet mažai cukraus ir
kalorijų. Mokslininkai dietologai
nustatė, kad mėlynės, būdamos
stiprus antioksidantas, gerina regą
ir atmintį.
3. Kopūstai. Mokslininkai tvirti
na, jog kopūstai gali sumažinti ri
ziką susirgti plaučių vėžiu. Be to,
juose gausu ląstelienos ir vitaminų.
Kopūstuose esantys B grupės vita

minai gerina nervų veiklą, vitami
nas P P - spartina medžiagų apy
kaitą, vitaminas K - gerina kraujo
krešumą. Kartotinas — t a medžiaga,
kuri užkerta kelią augliams, gerina
regą. Kopūstuose esantis kalis geri
na raumenų, ypač širdies raumens miokardo - veiklą.
4. Sardinės. Sardinės - geriau
sias kainos ir naudos sveikatai de
rinys. J o s nebrangios, jų galima nu
sipirkti praktiškai visur. 100 gramų
sardinių yra riebiųjų rūgščių ir bal
tymų dienos norma reikalinga vyro
sveikatai.
Jeigu į savo dietą įtrauksite
šiuos komponentus, galite iš esmės
jos ir nekeisti. Taip gerokai sustip
rinsite savo sveikatą. O jeigu įprastą
dienos mitybą pakeisite į j a u minėtą,
a r t i m i a u s i u metu pajusite, kaip
pagerėjo savijauta.
„Klaipėda"
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APYLINKĖSE
• D r . Juozas Makštutis, gyvenęs
Palos Heights, IL, mirė šių metų
vasario 17 d. Palos Community
Hospital. Palaidotas* vasario 21 d.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
šalia žmonos Irenos, mirusios 2002
m. sausio 19 d.
• A l g i m a n t o Kezio i r E u g e n i j a u s
Krukovskio fotografijų
parodos
„2K2" atidarymas Čiurlionio galeri
joje Jaunimo centre kovo 3 d., penk
tadienį, 7:30 vai. v.
• K v i e č i a m e į Inos N e n o r t i e n ė s
skiautinių parodą „Dyksnis prie
dyksnio" Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre. Parodos
atidarymas kovo 4 d., šeštadienį,
nuo 6 iki 9 vai. v.
• Ž i d i n i o p a m a l d o s , šv. M i š i ų
auka ir rožinis ruošiamas Pal. J.
Matulaičio misijos šventovėje, Lemonte, šeštadienį, kovo 4 d. 8 vai. r.
šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo,
šventėje. Per jo užtarimą prašysime
Švč. Marijos ir Dievo palaimos Lie
tuvai ir Lietuvos jaunimui. Visus
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
• J a u penkiolika m e t ų Šv. Ka
zimiero kongregacijos seserys mel
džiasi,- kad Motina Marija Kaupai
t ė būtų paskelbta palaimintąja.
Kovo 4 d., šeštadienį, 9:30 vai. r. Šv.
Kazimiero seserų koplyčioje, 2601
W. Marąuette Rd., Chicago, IL, bus
aukojamos šv. Mišios už kongregaci
jos įsteigėją Mariją Kaupaitę. Taip
pat visą kovo mėn. bus meldžiamasi
už seserų globėją šv. Kazimierą. Po
šv. Mišių pasivaišinsime ir paben
drausime. Kviečiame visus atvykti.
Tel. pasiteiravimui: 773-776-1324.

•Pavasarinėje
mugėje,
kuri
vyks Jaunimo centre kovo 4-5 die
nomis, galėsite įsigyti vertingų kny
gų: Algimanto Kezio fotoalbumų, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
išleistų knygų bei spalvingų lietu
viškų knygelių vaikams. Kviečiame
visus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui:
708-447-4501 (Milda Šatienė) arba
708-636-6837 (Anelė Pocienė).
• K o v o 5 d., s e k m a d i e n į , P L C
Bočių menėje vyks JAV LB Švietimo
tarybos organizuojama lituanistinių
mokyklų mokytojų konferencija.
Pradžia 10 vai. r.
• V i s u s maloniai kviečiame \
Jėzuitų koplyčioje organizuojamus
renginius: kovo 25 d., 8:30 vai. r., Ga
vėnios susikaupimas tėveliams, moks
leiviams tą dieną pamokų lituanis
tinėje mokykloje metu vyks susitaiky
mo pamaldos. 5 vai. v. susitaikymo
pamaldos ir šv. Mišios. Kovo 26 d.
nuo 9 vai. r. b u s klausoma išpažin
čių. 10:30 vai. r. bus atnašaujamos
šv. Mišios, skaitomas pamokslas. Po
pamaldų b u s giedami „Žemaičių
kalnai". Po giedojimo — Juozapo ir
Jurgitos Šedžių suruoštos vaišės.
Susikaupimo ir susitaikymo pamal
doms vadovaus Vilniaus jėzuitų
gimnazijos kapelionas Vytautas
Sadauskas, SJ. Tel. pasiteiravimui:
' 773-737-8400.
• Tradicinė Čikagos lietuvių
skautų mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 12 d. Pasaulio lietuvių centre. 9
vai. r. šv. Mišios, 10:15 vai. r. mugės ati
darymas. Norintys Kaziuko mugėje
pardavinėti prekes, dar gali užsisa
kyti stalus. Kaina — 30 dol. Skambin
kite tel. 708-349-8436 (Aušra Petry).
Visa visuomenė kviečiama paremti lie
tuvišką skautų jaunimo organizaciją.

• A t e i t i n i n k ų namų narių meti
nis susirinkimas įvyks sekmadienį,
kovo 5 d., 1 vai. p.p. Ateitininkų na
• Č i k a g o s lietuvių operos prem
muose. Tą pačią dieną 9 vai. r. Pal.
jera įvyks sekmadienį, balandžio 30
J . Matulaičio misijoje bus auko
d. 3 vai. p.p. Morton gimnazijos
jamos šv. Mišios už gyvus ir miru
auditorijoje, 2401 S. Austin Boulesius Ateitininkų namų narius ir
vard, Cicero, IL. Bilietus į Vytauto
rėmėjus. Kviečiame visus dalyvauti.
Klovos operą „Pilėnai" galima įsigy
ti „Seklyčioje", 2711 W. 71st Street,
• L i e t u v i ų fondo p i l n a t e i s i a i n a  Chicago, IL, tel. 773-476-2655. Bilie
riai y r a kviečiami siūlyti LF Nomi tai parduodami pirmadieniais —
nacijų komisijai kandidatus į LF ketvirtadieniais nuo 9 vai. r iki 4
Direktorių tarybą ir Kontrolės ko vai. p.p. ir šeštadienį nuo 10 vai.r.
misiją iki 2006 m. kovo 4 d., pasiun- iki 2 vai. p.p. Penktadieniais bilietai
čiant kandidato/ės vardą, pavardę, nebus pardavinėjami. Užsakymus
adresą, telefono nr., trumpą biog r a š t u prašome siųsti Lithuanian
rafiją ir paaiškinimą apie kandidato Opera of Chicago, Inc., 3222 W. 66th
kvalifikacijas bei visuomeninę pa Place, Chicago, IL 60629, tel. 773tirtį ir raštišką kandidato sutikimą. 925-6193. Bilietų kainos nuo 25 iki
Kandidatais gali būti pilnateisiai LF 50 dol. Asmenys aukoję 250 dol.
nariai. Siūlymus ir sutikimus paštu, gaus 2 bilietus į operos spektaklį ir 2
faksu a r e-paštu siųsti: Lithuanian
pakvietimus į pokylį. Aukoję 150
Foundation, LF Nominacijų komisi dol. — po vieną bilietą į spektaklį ir
ja, 14911 127th Street, Lemont, IL į pokylį. .
60439, tel. 630-257-1616. Faksas:
630-257-1647, e-paštas: admin@lithSKELBIMŲ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500
fund.org
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Algis N o r k e v i č i u s iš W e s t b o r o u g h , MA, už naująjį 2006-ųjų metų
kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dėkui.
„{vertindama jūsų kilnaus darbo pastangas tęsti lietuviško dienraš
čio išlaikymą užsienyje, D a y t o n a B e a c h , FL, L i e t u v i ų k u b o v a l d y b a
ir šiemet nutarė skirti 100 dol. auką 'Draugo' leidimui paremti", — klubo
vardu mums rašo iždininkas Narimantas Karaša. „Draugas" visuomet
mielai laukia korespondencijų iš lietuviškų telkinių, ypač Floridoje, ir su
malonumu juos spausdina. Linkime kuo sėkmingiausios veiklos Daytona
Beach, FL, Lietuvių klubui ir nuoširdžiai dėkojame už auką.
V i d a K u p r y t ė , Riverside, IL, atsiuntė „Draugui" 100 dol. auką.
„Draugas" taip pat labai dėkingas Vidai už tikrai sumaniai ir gražiai
redaguojamą šeštadieninį „Iš ateitininkų gyvenimo" puslapį, o už at
siųstą auką — AČIŪ!

Lietuvos
Respublikos
generalinis
konsulatas
Čikagoje
ir
Balzeko
lietuvių
kultūros
muziejus
rengia LR užsienio reikalų
ministerijos
ambasadorės
ypatingiems
pavedimams
GINTĖS
DAMUŠYTĖS
susitikimą su JAV lietuvių bendruomene.
Susitikimas
vyks kovo 1 d., trečiadienį, 7 vai. v. Balzeko lietuvių kultūros
muzieju
je (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629). Užsiregistruoti
dalyvauti
renginyje arba daugiau apie jį sužinoti galite paskambinę tel. 773-5826500. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.

KOVO 19 D., SEKMADIENI, 2 VAL. P.P.
JAUNIMO CENTRE ĮVYKS
ŠEIMŲ TEATRO SPEKTAKLIS
Iš Toronto atvyksta
naujas teatro sambūris

„Žalios lankos",
kuris atveža spektakli

..Bulvinė pasaka*
Pjesę p a r a š ė Daiva Čepka u s kaitė, režisavo Dalia Botyrienė.
Ypač kviečiame vaikučius su
tėveliais.
Bilietus galima įsigyti „Sek
lyčioje" ir parduotuvėje „Lietu
vėlė" nuo vasario 28 d.
Rengia JAV LB Kultūros
taryba.

R a y I z o k a i t i s , O a k F o r e s t , I L , k a r t u su prenumeratos mokesčiu
atsiuntė 50 dol. auką „Draugui". Labai ačiū!
J a d v y g a G r u o d i s , g y v . C h i c a g o , I L , atnaujindama
prenumeratą, pridėjo 50 dol. auką. Dėkui!

„Draugo'

P e t r a s B r i z g y s , E v a n s t o n , I L , už „Draugo" išleistą kalėdinių
sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkui.

D r . I r e n e K u r a s - C h e c c h i a , gyv. P a l o s H e i g h t s , IL, padovanojo
„Draugui" 130 dol. auką. Esame nuoširdžiai šiai ilgametei mūsų skaity
tojai dėkingi už dosnumą.
T e k l ė B o g u š a s , S o u t h B o s t o n , MA, atsilygino už „Draugo" prenu
meratą ir pridėjo dosnią 80 dol. auką. Širdingas ačiū!

M a ž o s i o s L i e t u v o s L i e t u v i ų d r a u g i j a per savo pirmininką Vilių
Trumpjoną, parėmė „Draugą" 100 dol. auką. Linkime sėkmės, ginant
Mažosios Lietuvos reikalus ir dėkojame už dosnumą.

G i e d r ė Gillespie, C h i c a g o , IL, už „Draugo" išleistą kalendorių ir
kalėdinių sveikinimų rinkinėlį atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū!

S t a s ė i r Algis D z e k c i o r i u s , N i v e r v i l l e , NY, parėmė „Draugo" lei
dybą 100 dol auka. Nuoširdžiai dėkojame už dosnumą.

